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Gen 1:1  Toen God een aanvang maakte met de schepping van hemel en aarde--
Gen 1:2  de aarde was woest en vormeloos, duisternis heerste op den oceaan, en Gods geest dekte het water--
Gen 1:3  sprak God: Er zij licht! en er was licht.
Gen 1:4  En God zag dat het licht goed was. Nu maakte God scheiding tussen het licht en de duisternis
Gen 1:5  en noemde het licht dag en de duisternis nacht. Zo was het avond geweest en morgen geweest: de 
eerste dag.
Gen 1:6  God sprak: Er zij een uitspansel midden in het water, om water van water te scheiden!
Gen 1:7  Alzo geschiedde het. God maakte het uitspansel en scheidde het water onder het uitspansel van het 
water daarboven.
Gen 1:8  Toen noemde God het uitspansel hemel. En God zag dat het goed was. Zo was het avond geweest en 
morgen geweest: de tweede dag.
Gen 1:9  God sprak: Vloeie al het water dat onder den hemel is in een plaats samen, opdat het droge te 
voorschijn kome! Alzo geschiedde het.
Gen 1:10  Het droge noemde God land, en de samenvloeiing des waters zee. En God zag dat het goed was.
Gen 1:11  God sprak: Brenge de aarde planten voort: zaaddragende gewassen en vruchtbomen die op de aarde 
naar hun aard vrucht dragen waarin hun zaad is. Alzo geschiedde het.
Gen 1:12  De aarde deed planten uitspruiten, gewassen die naar hun aard zaad dragen, en bomen die vrucht 
dragen, waarin hun zaad is, naar hun aard. En God zag dat het goed was.
Gen 1:13  Zo was het avond geweest en morgen geweest: de derde dag.
Gen 1:14  God sprak: Dat er lichten aan het uitspansel des hemels zijn, om scheiding te maken tussen den dag 
en den nacht, en om te dienen tot voortekenen en voor feestgetijden, dagen en jaren;
Gen 1:15  zij zullen tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels, om op de aarde licht te geven. Alzo 
geschiedde het.
Gen 1:16  God maakte de twee grote lichten, het grootste om over den dag, het kleinste om over den nacht 
heerschappij te voeren, benevens de sterren;
Gen 1:17  en God plaatste ze aan het uitspansel des hemels, om de aarde te verlichten,
Gen 1:18  om te heersen over den dag en over den nacht en om scheiding te maken tussen het licht en de 
duisternis. En God zag dat het goed was.
Gen 1:19  Zo was het avond geweest en morgen geweest: de vierde dag.
Gen 1:20  God sprak: Wemele het water van levende wezens, en vliege het gevogelte over de aarde langs het 
uitspansel des hemels. Alzo geschiedde het.
Gen 1:21  God schiep de grote draken, en al de zich bewegende levende wezens waarvan het water wemelt, 
naar hun aard, alsmede al het gevleugeld gevogelte, naar zijn aard. En God zag dat het goed was.
Gen 1:22  Toen zegende God hen, zeggende: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u, vervult het water in de 
zeeen, en worde het gevogelte talrijk op de aarde.
Gen 1:23  Zo was het avond geweest en morgen geweest: de vijfde dag.
Gen 1:24  God sprak: Brenge de aarde levende wezens voort, naar hun aard, vee, kruipende dieren en gedierte 
des velds, naar hun aard. Alzo geschiedde het.
Gen 1:25  God maakte het gedierte des velds naar zijn aard, het vee, in soorten, en alle kruipende dieren der 
aarde, naar hun aard. En God zag dat het goed was.
Gen 1:26  God sprak: Laten wij mensen maken als ons evenbeeld, ons gelijkende; opdat zij heersen over de 
vissen der zee, het gevogelte des hemels, het vee, al het wild gedierte en alle dieren die op de aarde kruipen.
Gen 1:27  Zo schiep God den mens als zijn evenbeeld; als beeld van God schiep hij hem; man en vrouw schiep 
hij hen.
Gen 1:28  Toen zegende God hen en sprak tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u, bevolkt de aarde, 
onderwerpt haar aan u, en heerst over de vissen der zee, het gevogelte des hemels en al het gedierte dat op de 
aarde kruipt.
Gen 1:29  Ook zeide God: Zie, ik geef u alle zaaddragende gewassen die op de ganse aarde zijn, en alle bomen 
waaraan zaadhoudende vruchten zijn; u zullen zij tot spijs dienen.
Gen 1:30  Maar aan al het gedierte des velds, aan al het gevogelte des hemels en aan alwat op de aarde kruipt, 
aan alwat bezield is, geef ik alle groene gewassen tot spijs. Alzo geschiedde het.
Gen 1:31  En God zag dat alwat hij gemaakt had zeer goed was. Zo was het avond geweest en morgen 



geweest: de zesde dag.
Gen 2:1  Alzo werden de hemel en de aarde met al hun heir voltooid.
Gen 2:2  God voltooide op den zesden dag het werk dat hij gemaakt had, en rustte op den zevenden dag van al 
het werk dat hij had gemaakt.
Gen 2:3  Daarom zegende God den zevenden dag en heiligde dien; omdat hij daarop rustte van al het werk dat 
hij geschaapen en gemaakt had.
Gen 2:4  Dit is de wordingsgeschiedenis van den hemel en de aarde.
Gen 2:5  Toen de Heere God hemel en aarde maakte--er was nog generlei struik des velds op de aarde, en er 
was nog geen veldgewas uitgesproten, omdat de Heere God niet op de aarde had doen regenen en er geen 
mens was om den grond te bebouwen,
Gen 2:6  maar een vloed sprong op uit de aarde en drenkte al het bouwland--
Gen 2:7  toen vormde de Heere God den mens uit stof van den aardbodem en blies in zijn neusgaten 
levensadem. Zo werd de mens een levend wezen.
Gen 2:8  Hierop plantte de Heere God een hof in Eden ten oosten en plaatste daar den mens dien hij gevormd 
had.
Gen 2:9  Vervolgens deed de Heere God uit den bodem allerlei bomen spruiten, begeerlijk van voorkomen en 
dienstig tot spijs, en den boom des levens midden in den hof, benevens den boom der kennis van goed en 
kwaad.
Gen 2:10  Een rivier ging van Eden uit, om den hof te bevochtigen, en splitste zich daarna in vier armen.
Gen 2:11  De naam van den eersten stroom is Pisjon, die het gehele land Hawila bespoelt, waar het goud is;
Gen 2:12  en het goud van dat land is voortreffelijk; daar is ook de bedolah en de onyx.
Gen 2:13  De naam van den tweeden stroom is Gihon; deze bespoelt het gehele land Ethiopie.
Gen 2:14  De naam van den derden is Tigris, die langs Assyrie vloeit; en de vierde is de Eufraat.
Gen 2:15  De Heere God nu nam den mens en zette hem in den hof van Eden, om dien te bebouwen en te 
bewaken,
Gen 2:16  en de Heere God beval den mens: Eet vrij van alle bomen in den hof;
Gen 2:17  maar van den boom der kennis van goed en kwaad moogt gij niet eten; want wanneer gij daarvan eet, 
zult gij zeker sterven.
Gen 2:18  Vervolgens zeide de Heere God: Het is niet goed dat de mens alleen is; ik zal hem een hulp maken 
die bij hem past.
Gen 2:19  Toen vormde de Heere God nog uit den bodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des 
hemels en bracht ze tot den mens, om te zien hoe hij hen zou noemen; en zoals de mens elk levend wezen 
noemde, zo heette het.
Gen 2:20  Alzo gaf de mens namen aan al het vee, al het gevogelte des hemels en al het gedierte des velds; 
maar voor den mens vond hij geen hulpe die bij hem paste.
Gen 2:21  Toen deed de Heere God een diepen slaap op den mens vallen, en nam, terwijl hij sliep, een zijner 
ribben weg, welker plaats hij met vlees vulde.
Gen 2:22  Nadat nu de Heere God uit de rib die hij uit den mens genomen had een vrouw had gebouwd, bracht 
hij haar tot den mens;
Gen 2:23  en de mens zeide: Dit is eindelijk been uit mijn gebeente en vlees uit mijn vlees; zij zal mannin heten, 
omdat zij uit haar man genomen is.
Gen 2:24  Om die reden zal een man vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij tweeen zullen 
tot een vlees worden.
Gen 2:25  Beiden nu, de mens en zijn vrouw, waren naakt, maar zij schaamden zich niet voor elkander.
Gen 3:1  De slang was het schranderste van al het gedierte des velds dat de Heere God gemaakt had, en zij 
zeide tot de vrouw: Heeft God waarlijk gezegd dat gij van geen boom in den hof eten moogt?
Gen 3:2  De vrouw zeide tot de slang: Van alle bomen in den hof mogen wij eten;
Gen 3:3  maar van de vruchten des booms die midden in den hof staat, heeft God gezegd, zult gij niet eten; gij 
moogt ze zelfs niet aanraken; anders sterft gij.
Gen 3:4  Maar de slang zeide tot de vrouw: Gij zult gewis niet sterven;
Gen 3:5  maar God weet wel dat wanneer gij daarvan eet u de ogen zullen opengaan en gij aan goden gelijk zult 
zijn, kennende goed en kwaad.
Gen 3:6  De vrouw nu, ziende dat de boom goed was tot spijs, een lust voor de ogen en begeerlijk om daardoor 
verstand te krijgen, nam van zijn vruchten, at en gaf ze ook aan haar man; en deze at er van.
Gen 3:7  Nu gingen beider ogen open en bemerkten zij dat zij naakt waren; daarom hechtten zij vijgebladeren 
aaneen en maakten zich gordels.
Gen 3:8  Doch toen zij bij het opsteken van den wind den Heere God in den hof hoorden wandelen, verborgen 
zich de mens en zijn vrouw voor den Heere God tussen het geboomte van den hof.
Gen 3:9  En de Heere God riep den mens toe: Waar zijt gij?



Gen 3:10  Hij zeide: Toen ik u in den hof hoorde, werd ik bevreesd, omdat ik naakt ben, en verborg ik mij.
Gen 3:11  Hij zeide tot hem: Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? hebt gij van den boom gegeten 
waarvan ik u verboden had te eten?
Gen 3:12  De mens antwoordde: De vrouw, die gij mij ter zijde gesteld hebt, heeft mij van den boom gegeven, 
en ik heb gegeten.
Gen 3:13  En de Heere God zeide tot de vrouw: Wat hebt gij gedaan? De vrouw zeide: De slang heeft mij 
verleid, en ik heb gegeten.
Gen 3:14  Hierop sprak de Heere God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt zijt gij vervloekt onder alle vee en 
gedierte des velds; gij zult op uw buik kruipen en stof eten al uw levensdagen.
Gen 3:15  Ook zal ik vijandschap verwekken tussen u en de vrouw, tussen uw en haar kroost: dit zal trachten u 
op den kop te treffen, terwijl gij zult trachten het in den hiel te treffen.
Gen 3:16  En tot de vrouw sprak hij: Ik zal u veel moeite bereiden en zwaar doen zuchten; met smart zult gij 
kinderen baren, en naar uw man zal uw begeerte zich uitstrekken, terwijl hij over u zal heersen.
Gen 3:17  En tot den mens (Adam) sprak hij: Omdat gij naar uw vrouw geluisterd en van den boom gegeten hebt 
waarvan ik u verboden had te eten, is het bouwland om uwentwil vervloekt; met moeite zult gij zijn opbrengst 
eten, al uw levensdagen;
Gen 3:18  doornen en distelen zal het u voortbrengen, en gij zult u met veldgewassen voeden.
Gen 3:19  In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij wederkeert tot den bodem, dewijl gij daaruit 
genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.
Gen 3:20  En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij van alle levenden de moeder is geworden.
Gen 3:21  De Heere God nu maakte voor den mens en zijn vrouw klederen van dierenhuiden en trok hun die 
aan.
Gen 3:22  Voorts zeide de Heere God: Zie, de mens is aan een onzer gelijk geworden in kennis van goed en 
kwaad; indien hij nu maar niet zijn hand uitstrekt, ook van den levensboom neemt en, door daarvan te eten, 
eeuwig leeft!
Gen 3:23  Daarom zond de Heere God hem uit den hof van Eden weg, om den grond te bebouwen, waaruit hij 
genomen was.
Gen 3:24  Hij dreef den mens uit en plaatste ten oosten van Edens hof de cherubs en het vlammend zwaard, dat 
zich heen en weer wendt, om den weg naar den levensboom te bewaken.
Gen 4:1  De mens hield met Eva, zijn vrouw, gemeenschap; zij werd zwanger en baarde Kain, en zeide: Ik heb 
een man van den Heer verkregen.
Gen 4:2  Daarna baarde zij zijn broeder Abel; deze werd een schaapherder, Kain een landbouwer.
Gen 4:3  Na enigen tijd bracht Kain van de veldvruchten een offer aan den Heer,
Gen 4:4  en ook Abel bracht er een van de eerstgeborenen van zijn vee en hun vet. De Heer nu sloeg acht op 
Abel en zijn offer,
Gen 4:5  maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kain zeer gramstorig en liet het hoofd 
hangen.
Gen 4:6  En de Heer zeide tot Kain: Waarom zijt gij gramstorig en laat gij het hoofd hangen?
Gen 4:7  Moogt gij het niet, indien gij goed handelt, vrij opheffen? Maar indien gij slecht handelt; ligt de zonde 
aan de deur. Naar u strekt zich haar begeerte uit; doch gij kunt haar beheersen.
Gen 4:8  Maar Kain sprak tot zijn broeder Abel: Laat ons het veld ingaan! en toen zij op het veld waren, stond 
Kain tegen zijn broeder Abel op en sloeg hem dood.
Gen 4:9  En de Heer sprak tot Kain: Waar is uw broeder Abel? Hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders 
hoeder?
Gen 4:10  Maar hij zeide: Wat hebt gij gedaan? Het bloed van uw broeder roept luide tot mij van den 
aardbodem.
Gen 4:11  Nu dan, vervloekt zijt gij en verbannen uit het bebouwbare land, dat zijn mond heeft geopend om het 
bloed van uw broeder uit uw hand op te nemen.
Gen 4:12  Wanneer gij het bebouwt, levert het u voortaan zijn rijkdom niet; vluchteling en zwerveling zult gij zijn 
op aarde.
Gen 4:13  Toen zeide Kain tot den Heer: Mijn schuld is niet te dragen!
Gen 4:14  Indien gij mij heden uit het bouwland verdrijft, en ik aan uw oog onttrokken ben en vluchteling en 
zwerveling word op aarde, dan zal ieder die mij aantreft mij doden.
Gen 4:15  Doch de Heer zeide tot hem: Geenszins! leder die Kain doodt zal het zevenvoudig boeten. En de 
Heer gaf een teken aan Kain, dat niet ieder die hem aantrof hem zou ombrengen.
Gen 4:16  Kain nu ging heen uit des Heeren tegenwoordigheid en vestigde zich in het land Nod, tegenover 
Eden.
Gen 4:17  Kain hield gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Henoch. Daarna werd hij de 
stichter ener stad, die hij naar zijn zoon Henoch noemde.



Gen 4:18  Aan dezen werd Irad geboren, en Irad verwekte Mehiael, Mehiael verwekte Methusjael, en Methusjael 
verwekte Lamech.
Gen 4:19  Lamech nam twee vrouwen; de ene heette Ada, de andere Silla.
Gen 4:20  Ada baarde Jabal, die de vader werd van de tentbewoners en veehoeders.
Gen 4:21  Zijn broeder heette Jubal; deze werd de vader van allen die citer en schalmei bespelen.
Gen 4:22  Ook Silla baarde een zoon, Tubalkain; deze werd de vader van alle koperen ijzersmeden. De zuster 
van Tubalkain was Naema.
Gen 4:23  Lamech nu sprak tot zijn vrouwen: Ada en Silla, hoort naar mijn stem! Vrouwen van Lamech, leent het 
oor aan mijn rede! Een man sloeg ik dood om mijn wonde, een knaap om een striem, mij toegebracht.
Gen 4:24  Zevenvoudig wordt Kain gewroken, maar Lamech zeven en zeventigmaal.
Gen 4:25  Toen Adam weder gemeenschap met zijn vrouw had gehad, baarde zij een zoon, dien zij Seth 
noemde; want, zeide zij, God heeft mij een anderen telg gezet in plaats van Abel; hem toch heeft Kain gedood.
Gen 4:26  Ook aan Seth werd een zoon geboren, dien hij Enos noemde. Deze begon des Heeren naam aan te 
roepen.
Gen 5:1  Dit is het boek der afstammelingen van Adam. Toen God den mens schiep, maakte hij hem Gode 
gelijkende;
Gen 5:2  man en vrouw schiep hij hen, en hij zegende hen en noemde hen mens, ten dage dat zij geschapen 
werden.
Gen 5:3  Adam was honderd dertig jaar oud toen hij een zoon verwekte, hem gelijkende, zijn evenbeeld, en hij 
noemde hem Seth.
Gen 5:4  Adam leefde na Seth verwekt te hebben achthonderd jaren en verwekte zonen en dochteren.
Gen 5:5  Zo was de gehele levensduur van Adam negenhonderd dertig jaren. Toen stierf hij.
Gen 5:6  Seth was honderd vijf jaar oud toen hij Enos verwekte.
Gen 5:7  Seth leefde na Enos verwekt te hebben achthonderd zeven jaren en verwekte zonen en dochteren.
Gen 5:8  Zo was de gehele levensduur van Seth negenhonderd twaalf jaren. Toen stierf hij.
Gen 5:9  Enos was negentig jaar oud toen hij Kenan verwekte.
Gen 5:10  Enos leefde na Kenan verwekt te hebben achthonderd vijftien jaren en verwekte zonen en dochteren.
Gen 5:11  Zo was de gehele levensduur van Enos negenhonderd vijf jaren. Toen stierf hij.
Gen 5:12  Kenan was zeventig jaar oud toen hij Mahalalel verwekte.
Gen 5:13  Kenan leefde na Mahalalel verwekt te hebben achthonderd veertig jaren en verwekte zonen en 
dochteren.
Gen 5:14  Zo was de gehele levensduur van Kenan negenhonderd tien jaren. Toen stierf hij.
Gen 5:15  Mahalalel was vijf en zestig jaar oud toen hij Jered verwekte.
Gen 5:16  Mahalalel leefde na Jered verwekt te hebben achthonderd dertig jaren en verwekte zonen en 
dochteren.
Gen 5:17  Zo was de gehele levensduur van Mahalalel achthonderd vijf en negentig jaren. Toen stierf hij.
Gen 5:18  Jered was twee en zestig jaar oud toen hij Henoch verwekte.
Gen 5:19  Jered leefde na Henoch verwekt te hebben zevenhonderd vijf en tachtig jaren en verwekte zonen en 
dochteren.
Gen 5:20  Zo was de gehele levensduur van Jered achthonderd zeven en veertig jaren. Toen stierf hij.
Gen 5:21  Henoch was vijf en zestig jaar oud toen hij Methusjelah verwekte.
Gen 5:22  Henoch verkeerde met God. Hij leefde na Methusjelah verwekt te hebben driehonderd jaren en 
verwekte zonen en dochteren.
Gen 5:23  Zo was de gehele levensduur van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.
Gen 5:24  Henoch verkeerde met God, en hij was er niet meer; want God had hem weggenomen.
Gen 5:25  Methusjelah was zeven en zestig jaar oud toen hij Lamech verwekte.
Gen 5:26  Methusjelah leefde na Lamech verwekt te hebben zeshonderd drie en vijftig jaren en verwekte zonen 
en dochteren.
Gen 5:27  Zo was de gehele levensduur van Methusjelah zevenhonderd twintig jaren. Toen stierf hij.
Gen 5:28  Lamech was drie en vijftig jaar oud toen hij een zoon verwekte;
Gen 5:29  hij noemde hem Noach, terwijl hij zeide: Deze zal ons uit den grond dien de Heer vervloekt heeft 
troost schenken voor onzen arbeid en ons moeitevol werk.
Gen 5:30  Lamech leefde na Noach verwekt te hebben zeshonderd jaren en verwekte zonen en dochteren.
Gen 5:31  Zo was de gehele levensduur van Lamech zeshonderd drie en vijftig jaren. Toen stierf hij.
Gen 5:32  Noach was vijfhonderd jaar oud toen hij Sem, Cham en Jafeth verwekte.
Gen 6:1  Toen de mensen begonnen talrijk te worden op den aardbodem en hun dochters geboren waren,
Gen 6:2  zagen de godenzonen dat de dochters der mensen schoon waren, en namen zij zich tot vrouwen alle 
die zij verkozen.
Gen 6:3  Toen sprak de Heer: Mijn geest zal niet voor altijd in den mens wonen, dewijl hij vlees is, maar zijn 



levensduur zal honderd twintig jaren zijn.
Gen 6:4  De reuzen waren toenmaals op aarde, en ook later, wanneer de godenzonen tot de dochters der 
mensen kwamen en dezen hun kinderen baarden. Dit zijn de helden uit den ouden tijd, de beroemde mannen.
Gen 6:5  Toen de Heer zag dat de boosheid der mensen op aarde groot en het gehele maaksel van de 
overleggingen zijns harten altijd door en door slecht was,
Gen 6:6  kreeg de Heer berouw dat hij den mens op aarde gemaakt had en deed het hem innig leed.
Gen 6:7  En de Heer zeide: Ik zal den mens dien ik geschapen heb verdelgen van den aardbodem: mens en 
vee, kruipend gedierte en vogelen des hemels; want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb.
Gen 6:8  Maar Noach vond gunst bij den Heer.
Gen 6:9  Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtschapen en onberispelijk man onder zijn 
tijdgenoten; hij verkeerde met God.
Gen 6:10  Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafeth.
Gen 6:11  De aarde nu was verdorven in Gods oog en vol geweldenarij.
Gen 6:12  En toen God zag dat de aarde verdorven was, omdat alle vlees zich slecht gedroeg op aarde,
Gen 6:13  sprak God tot Noach: Ik heb besloten aan alle vlees een einde te maken, omdat de aarde door hen 
van geweldenarij vervuld is; zie, ik ga hen van de aarde verdelgen.
Gen 6:14  Maak u een ark van pijnbomenhout; in cellen ingedeeld moet gij die ark maken, en haar van binnen 
en van buiten met lijm bestrijken.
Gen 6:15  Aldus moet gij haar maken: driehonderd el zij de lengte der ark, vijftig el haar breedte, dertig el haar 
hoogte.
Gen 6:16  Gij moet over de ark een dak maken en de deur der ark in haar zijde plaatsen; gij moet er een 
onderste, een tweede en een derde verdek in maken; nauwkeurig naar de el moet gij de ark voltooien.
Gen 6:17  Ik toch, ik ga den zondvloed over de aarde brengen, om alle vlees waarin levensgeest is van onder 
den hemel te verdelgen; alwat op aarde is zal sterven.
Gen 6:18  Maar met u zal ik mijn verbond sluiten, en gij zult in de ark gaan met uw zonen, uw vrouw en de 
vrouwen uwer zonen,
Gen 6:19  en van alwat leeft, van alle vlees, moet gij een paar in de ark brengen, om ze met u in het leven te 
behouden; mannetje en wijfje moeten ze zijn.
Gen 6:20  Van elke soort vogels, van elke soort vee en van elke soort kruipend gedierte des aardbodems 
moeten twee van elke soort tot u komen, om in het leven te blijven.
Gen 6:21  En neem gij van alle spijs die gegeten wordt, en verzamel ze bij u; opdat zij u en hun tot voedsel 
diene.
Gen 6:22  Noach handelde naar alles wat God hem gebood; juist zo deed hij.
Gen 7:1  De Heer zeide tot Noach: Ga met uw ganse gezin in de ark; want u heb ik rechtschapen in mijn oog 
bevonden in dit geslacht.
Gen 7:2  Van alle reine dieren moet gij zeven paar nemen, telkens een mannetje en zijn wijfje, en van de dieren 
die niet rein zijn twee, een mannetje en zijn wijfje.
Gen 7:3  Desgelijks van de vogelen des hemels die rein zijn zeven paar, en van de niet reine vogelen een paar, 
een mannetje en zijn gaaike, om het geslacht over de gehele aarde in stand te houden.
Gen 7:4  Want na zeven dagen zal ik regen geven op de aarde veertig dagen en nachten lang, en alwat leeft, 
dat ik gemaakt heb, van den aardbodem verdelgen.
Gen 7:5  Noach deed naar alwat de Heer hem bevolen had.
Gen 7:6  Noach was zeshonderd jaar toen de zondvloed over de aarde kwam.
Gen 7:7  Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen zijner zonen in de ark, vluchtend voor het 
water van den zondvloed.
Gen 7:8  Van de reine en de niet reine dieren, het gevogelte en alwat op den grond kruipt
Gen 7:9  kwamen telkens twee een mannetje en zijn wijfje, tot Noach in de ark, zoals God Noach bevolen had.
Gen 7:10  En zeven dagen later kwam het water van den zondvloed op de aarde.
Gen 7:11  In het zeshonderdste levensjaar van Noach, op den zeventienden dag der tweede maand, op dien 
dag braken alle kolken van den groten oceaan los en werden de vensteren des hemels ontsloten,
Gen 7:12  en de plasregen viel op de aarde gedurende veertig dagen en nachten.
Gen 7:13  Op denzelfden dag ging Noach met zijn zonen, Sem, Cham en Jafeth, zijn vrouw en de drie vrouwen 
zijner zonen met hem in de ark,
Gen 7:14  alsmede al het wild gedierte, naar zijn aard, en alle vee, naar zijn aard, alwat op de aarde kruipt, naar 
zijn aard, en al het gevogelte, naar zijn aard, vogels van allerlei veder.
Gen 7:15  Zij kwamen tot Noach in de ark, twee aan twee, van alle vlees waarin levensgeest is.
Gen 7:16  En zij die er in kwamen kwamen als mannetje en wijfje uit alle vlees, zoals God Noach bevolen had. 
Daarop sloot de Heer de deur achter hem.
Gen 7:17  Veertig dagen en nachten was de zondvloed op de aarde, en bij het wassen van het water hief het de 



ark op, zodat zij oprees van de aarde.
Gen 7:18  Toen het water zeer sterk toenam op de aarde, bewoog zich de ark over het watervlak.
Gen 7:19  In zeer grote mate steeg het water op de aarde; zodat alle hooge bergen onder den gansen hemel 
bedekt werden.
Gen 7:20  Vijftien el boven de bergen steeg het water zodat ze bedekt werden,
Gen 7:21  en alle vlees dat zich op aarde bewoog stierf: vogels, vee, wild gedierte en alle kruipende dieren die 
op aarde wemelen, benevens alle mensen.
Gen 7:22  Alwat op het droge leefde, in welks neusgaten een adem van levensgeest was, stierf.
Gen 7:23  Zo werd alwat op den aardbodem leefde verdelgd: mens en vee, kruipende dieren en gevogelte des 
hemels; verdelgd werden zij van de aarde. Slechts Noach en wie in de ark waren bleven over.
Gen 7:24  Toen het water honderd vijftig dagen op de aarde gestegen was,
Gen 8:1  dacht God aan Noach en aan al het wild gedierte en al het vee, dat met hem in de ark was, en deed 
God een wind over de aarde strijken, zodat het water daalde.
Gen 8:2  Voorts werden de kolken van den oceaan en de vensteren des hemels gesloten, en de plasregen uit 
den hemel hield op;
Gen 8:3  zodat het water geleidelijk van de aarde wegvloeide. Na verloop van honderdvijftig dagen nam het 
water af,
Gen 8:4  en op den zeventienden dag der zevende maand bleef de ark op het gebergte Ararat vastzitten.
Gen 8:5  Al meer en meer vloeide het water weg, tot de tiende maand; op den eersten dag der tiende maand 
vertoonden zich de bergtoppen.
Gen 8:6  Na verloop van veertig dagen opende Noach het venster der ark, dat hij gemaakt had,
Gen 8:7  en liet de raaf uitvliegen, om te zien of het water afgenomen was; deze vloog heen en weder, totdat het 
water opgedroogd was van de aarde.
Gen 8:8  Daarop liet hij de duif uitvliegen, om te zien of het water afgenomen was van den aardbodem;
Gen 8:9  maar de duif vond geen rustplaats voor haar voetholte en keerde tot hem naar de ark terug, omdat er 
nog water over de ganse aarde was; hij stak dus de hand uit, vatte haar en bracht haar tot zich in de ark.
Gen 8:10  Na nog zeven dagen gewacht te hebben, liet hij de duif andermaal uit de ark vliegen;
Gen 8:11  ditmaal keerde de duif tegen den avond tot hem terug, met een vers olijfblad in den snavel. Hieraan 
bemerkte Noach dat het water van de aarde afgenomen was.
Gen 8:12  Na nog zeven dagen gewacht te hebben, liet hij de duif opnieuw uitvliegen; maar zij keerde niet tot 
hem terug.
Gen 8:13  In het zeshonderd eerste levensjaar van Noach, den eersten dag der eerste maand, was het water 
opgedroogd van de aarde. Noach nam de bedekking van de ark weg en zag dat de aardbodem droog geworden 
was.
Gen 8:14  Op den zeven en twintigsten dag der tweede maand was de aarde geheel droog.
Gen 8:15  Toen sprak God tot Noach:
Gen 8:16  Verlaat de ark met uw vrouw, uw zonen en de vrouwen uwer zonen.
Gen 8:17  Voer ook alle dieren die bij u zijn, van alle vlees: vogels, vee en het gedierte dat over de aarde kruipt, 
met u uit; opdat zij zich vrij bewegen op de aarde, vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen op de aarde.
Gen 8:18  Zo ging Noach naar buiten met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen zijner zonen;
Gen 8:19  ook verlieten alle dieren: wild, vee, vogels en het gedierte dat over de aarde kruipt, naar hun soorten, 
de ark.
Gen 8:20  Hierop bouwde Noach een altaar voor den Heer, nam van al het reine vee en alle reine vogels en 
bracht ze op het altaar ten brandoffer.
Gen 8:21  Toen nu de Heer dien liefelijken geur rook, zeide hij tot zichzelven: Ik zal den grond niet andermaal 
vervloeken wegens den mens; want het maaksel van des mensen hart is boos van zijn jeugd af; en ik zal niet 
andermaal alle levende wezens doden, zoals ik gedaan heb.
Gen 8:22  Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaien en oogsten, koude en hitte, zomer en winter, dag en 
nacht niet ophouden.
Gen 9:1  Toen zegende God Noach en zijn zonen en sprak tot hen: Weest vruchtbaar, vermenigvuldigt u en 
bevolkt de aarde.
Gen 9:2  Vrees en schrik voor u zal hebben al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels, met alwat 
kruipt op den grond en alle vissen der zee. In uw macht zijn zij gegeven.
Gen 9:3  Alwat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot spijs dienen; evenals de groene gewassen geef ik u die 
alle.
Gen 9:4  Maar vlees met zijn bloed moogt gij niet eten.
Gen 9:5  Doch uw eigen bloed zal ik invorderen; van alle dieren zal ik het invorderen, en van de mensen 
onderling zal ik de menschenziel invorderen:
Gen 9:6  wie eens mensen bloed vergiet, om dat bloed zal zijn bloed vergoten worden; want als zijn evenbeeld 



heeft God den mens gemaakt.
Gen 9:7  Gij nu weest vruchtbaar, vermenigvuldigt u, verbreidt u over de aarde en vermenigvuldigt u op haar.
Gen 9:8  Voorts sprak God tot Noach en zijn zonen met hem:
Gen 9:9  Zie, ik sluit mijn verbond met u, uw kroost na u
Gen 9:10  en alle wezens die bij u zijn: het gevogelte, het vee en al het gedierte des velds dat bij u is, alwat de 
ark verlaten heeft;
Gen 9:11  met ulieden sluit ik mijn verbond, dat voortaan nooit meer alle vlees door het water van den zondvloed 
zal uitgeroeid worden en er geen zondvloed meer zal zijn om de aarde te verderven.
Gen 9:12  Ook zeide God: Dit is het teken van het verbond dat ik stel tussen mij en u en alle levende wezens die 
bij u zijn, voor alle volgende geslachten;
Gen 9:13  ik plaats mijn boog in de wolken; die zal tot een teken des verbonds tussen mij en de aarde zijn.
Gen 9:14  Telkens als ik wolken boven de aarde verzamel en de boog zich in de wolken vertoont,
Gen 9:15  zal ik mijn verbond, het verbond tussen mij en u en alle levende wezens, alle vlees, gedenken, en het 
water zal niet meer tot een zondvloed worden, om alle vlees te verderven.
Gen 9:16  Als de boog in de wolken staat, zal ik hem aanzien, om het eeuwig verbond te gedenken tussen God 
en alle levende wezens, alle vlees dat op de aarde is.
Gen 9:17  God sprak dan tot Noach: Dit is het teken van het verbond dat ik gesloten heb tussen mij en alle vlees 
dat op de aarde is.
Gen 9:18  De zonen van Noach, die de ark verlieten, waren Sem, Cham en Jafeth; Cham was de vader van 
Kanaan.
Gen 9:19  Deze drie waren de zonen van Noach, en door hen is de ganse aarde gaandeweg bevolkt.
Gen 9:20  En Noach begon den grond te bearbeiden en plantte een wijngaard.
Gen 9:21  Toen hij nu van den wijn dronk werd hij dronken en ontblootte zich midden in zijn tent.
Gen 9:22  Toen Cham, de vader van Kanaan, de schaamte zijns vaders zag, vertelde hij het aan zijn beide 
broeders buiten.
Gen 9:23  Maar Sem en Jafeth namen een mantel, legden dien op hun schouder, liepen achteruit en bedekten 
de schaamte van hun vader, terwijl hun gelaat afgewend was; zodat zij de schaamte van hun vader niet zagen.
Gen 9:24  Ontwaakt uit zijn roes, vernam Noach wat zijn jongste zoon hem aangedaan had,
Gen 9:25  en zeide hij: Vervloekt zij Kanaan, een slaaf der slaven zij hij zijn broederen!
Gen 9:26  Ook sprak hij: Geloofd zij de Heer, de god van Sem, en Kanaan zij hun tot slaaf!
Gen 9:27  God breide Jafeth uit; hij wone in Sems tenten, en Kanaan zij hun tot slaaf!
Gen 9:28  Noach leefde na den zondvloed driehonderd vijftig jaren.
Gen 9:29  Zo was de gehele levensduur van Noach negenhonderd vijftig jaren. Toen stierf hij.
Gen 10:1  Dit zijn de afstammelingen van Noachs zonen, Sem, Cham en Jafeth, wien na den zondvloed zonen 
geboren werden.
Gen 10:2  De zonen van Jafeth waren: Gomer, Magog, Medie, Jonie, Tubal, Mesjech en Tiras.
Gen 10:3  De zonen van Gomer waren: Askenaz, Rifath en Togarma.
Gen 10:4  De zonen van Jonie waren Elisja en Tarsjis, de Kittiers en de Rodiers.
Gen 10:5  Dezen hebben zich gesplitst in de bewoner van de kustlanden der volken. Dit zijn de Jafethieten in 
hun landen, elk naar zijn taal, naar hun geslachten, in hun volken.
Gen 10:6  De zonen van Cham waren: Ethiopie, Egypte, Put en Kanaan;
Gen 10:7  de zonen van Ethiopie waren: Seba, Hawila, Sabta, Raema en Sabtecha; die van Raema: Sjeba en 
Dedan.
Gen 10:8  Ethiopie verwekte Nimrod; deze begon een geweldige op aarde te zijn.
Gen 10:9  Hij werd een geweldig jager voor 's Heeren aangezicht; daarom zegt men: Als Nimrod een geweldig 
jager voor 's Heeren aangezicht.
Gen 10:10  Het begin van zijn rijk was Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sjinear.
Gen 10:11  Van dit land ging hij naar Assur en bouwde Nineve, Rehoboth-ir, Kalah
Gen 10:12  en Rezen, tussen Nineve en Kalah; dit is de grote stad.
Gen 10:13  Egypte verwekte de Ludiers, de Anamieten, de Libyers, de Naftuhieten,
Gen 10:14  de Pathruzieten, de Kasluhieten en de Kaftorieten.
Gen 10:15  Kanaan verwekte Sidon, zijn eerstgeborene en Heth
Gen 10:16  en den Jebuziet, den Amoriet, den Girgasjiet,
Gen 10:17  den Hiwwiet, den Arkiet, den Siniet,
Gen 10:18  den Arwadiet, den Semariet, den Hamatiet. Daarna verbreidden zich de geslachten der 
Kanaanieten;
Gen 10:19  zodat hun grenzen reikten van Sidon in de richting van Gerar tot Gaza in de richting van Sodom, 
Gomorra, Adma en Seboim tot Lesja.
Gen 10:20  Dit zijn de Chamieten naar hun geslachten en talen, met hun landen en volken.



Gen 10:21  Ook aan Sem werd nakroost geboren; hij is de vader van alle zonen van Heber, de oudste broeder 
van Jafeth.
Gen 10:22  De zonen van Sem waren: Elam, Assur, Arpachsjad, Lydie en Aram.
Gen 10:23  De zonen van Aram waren: Us, Hul, Gether, en Mesjech.
Gen 10:24  Arpachsjad verwekte Sjelah, Sjelah Heber;
Gen 10:25  aan Heber werden twee zonen geboren; de ene heette Peleg, omdat in zijn tijd de aarde verdeeld 
werd; zijn broeder heette Joktan.
Gen 10:26  Joktan verwekte Almodad, Sjelef, Hasarmaweth, Jerah,
Gen 10:27  Hadoram, Uzal, Dikla,
Gen 10:28  Ebal, Abimael, Sjeba,
Gen 10:29  Ofir, Hawila, Jobab. Deze allen zijn Joktanieten;
Gen 10:30  zij bewoonden het oostelijk gebergte van Mesja af in de richting van Sefar.
Gen 10:31  Dit zijn de Semieten naar hun geslachten en talen, in hun landen, naar hun volken.
Gen 10:32  Dit zijn de geslachten der zonen van Noach naar hun afstamming in hun volken. Zij hebben zich 
gesplitst in de onderscheiden volken op de aarde na den zondvloed.
Gen 11:1  De gehele aarde had een taal en dezelfde woorden.
Gen 11:2  Toen zij nu uit het oosten optrokken, vonden zij een vallei in het land Sjinear, alwaar zij zich 
vestigden.
Gen 11:3  Zij zeiden tot elkander: Komt, laten wij tichels bereiden en ze tot stenen bakken. Zo diende hun de 
tichel tot bouwsteen en het asphalt tot leem.
Gen 11:4  Voorts zeiden zij: Komt, bouwen wij ons een stad met een toren welks spits in den hemel reikt, 
waarmede wij ons naam maken; opdat wij niet verstrooid raken over de gehele aarde.
Gen 11:5  Maar de Heer daalde af, om de stad en den toren dien de mensenkinderen gebouwd hadden te 
bezien,
Gen 11:6  en zeide: Zie, zij maken een volk uit en hebben allen dezelfde taal. Dit is de aanvang van hetgeen zij 
doen; nu zal niets van wat zij beramen hun kunnen belet worden.
Gen 11:7  Welaan, laten wij nederdalen en daar hun taal in verwarring brengen, zodat zij elkanders taal niet 
verstaan!
Gen 11:8  Zo verstrooide de Heer hen van daar over de ganse aarde, en zij hielden op, de stad te bouwen.
Gen 11:9  Daarom heet zij Babel, omdat de Heer daar de taal der gehele aarde verward en hen van daaruit over 
de gehele aarde verstrooid heeft.
Gen 11:10  Dit zijn de afstammelingen van Sem.
Gen 11:11  Sem was honderd jaar oud toen hij Arpachsjad verwekte, twee jaren na den zondvloed; Sem leefde 
na Arpachsjad verwekt te hebben vijfhonderd jaren en verwekte zonen en dochteren.
Gen 11:12  Arpachsjad was vijf en dertig jaar oud toen hij Sjelah verwekte;
Gen 11:13  Arpachsjad leefde na Sjelah verwekt te hebben vierhonderd drie jaren en verwekte zonen en 
dochteren.
Gen 11:14  Sjelah was dertig jaar oud toen hij Heber verwekte;
Gen 11:15  Sjelah leefde na Heber verwekt te hebben vierhonderd drie jaren en verwekte zonen en dochteren.
Gen 11:16  Heber was vier en dertig jaar oud toen hij Peleg verwekte;
Gen 11:17  Haber leefde na Peleg verwekt te hebben vierhonderd dertig jaren en verwekte zonen en dochteren.
Gen 11:18  Peleg was dertig jaar oud toen hij Reoe verwekte;
Gen 11:19  Peleg leefde na Reoe verwekt te hebben tweehonderd negen jaren en verwekte zonen en 
dochteren.
Gen 11:20  Reoe was twee en dertig jaar oud toen hij Serug verwekte;
Gen 11:21  Reoe leefde na Serug verwekt te hebben tweehonderd zeven jaren en verwekte zonen en 
dochteren.
Gen 11:22  Serug was dertig jaar oud toen hij Nahor verwekte;
Gen 11:23  Serug leefde na Nahor verwekt te hebben tweehonderd jaren en verwekte zonen en dochteren.
Gen 11:24  Nahor was negen en twintig jaar oud toen hij Terah verwekte.
Gen 11:25  Nahor leefde na Terah verwekt te hebben honderd negentien jaren en verwekte zonen en dochteren.
Gen 11:26  Terah was zeventig jaar oud toen hij Abram, Nahor en Haran verwekte.
Gen 11:27  Dit zijn de afstammelingen van Terah. Terah verwekte Abram, Nahor en Haran, en Haran verwekte 
Lot.
Gen 11:28  Haran stierf nog bij het leven van zijn vader Terah in zijn geboorteland, in Ur der Chaldeen.
Gen 11:29  Abram en Nahor namen zich vrouwen; Abrams vrouw heette Sarai, die van Nahor Milka, de dochter 
van Haran, den vader van Milka en Jiska;
Gen 11:30  en Sarai was onvruchtbaar: zij had geen kinderen.
Gen 11:31  Terah nu nam zijn zoon Abram en zijn kleinzoon Lot, Harans zoon, en zijn schoondochter Sarai, de 



vrouw van zijn zoon Abram, en voerde hen uit Ur der Chaldeen, om naar het land Kanaan te gaan. Maar toen zij 
tot Haran gekomen waren vestigden zij zich aldaar.
Gen 11:32  Terah werd honderd vijf en veertig jaar oud en stierf in Haran.
Gen 12:1  De Heer sprak tot Abram: Ga uit uw land, uw maagschap en uw familie naar het land dat ik u wijzen 
zal.
Gen 12:2  Dan zal ik u tot een groot volk maken, u zegenen en u een groten naam geven, zodat hij als 
zegenbede gebruikt wordt.
Gen 12:3  Ook zal ik zegenen die u zegenen, en wie u verwensen zal ik vervloeken, en aan alle geslachten der 
aarde zal zegen toegewenst worden met uw naam.
Gen 12:4  Toen ging Abram, zoals de Heer hem gezegd had, en Lot ging met hem. Abram nu was vijf en 
zeventig jaar oud toen hij Haran verliet.
Gen 12:5  Zo nam Abram zijn vrouw Sarai en zijn broederszoon Lot met al hun have die zij zich verworven, en 
de slaven die zij in Haran verkregen hadden; zij trokken uit om naar het land Kanaan te gaan. Toen zij in het 
land Kanaan gekomen waren,
Gen 12:6  trok Abram het land door tot de plaats Sichem, tot den Leeraarseik; de Kanaanieten waren toen in het 
land.
Gen 12:7  En de Heer verscheen aan Abram en zeide tot hem: Aan uw nakroost zal ik dit land geven. Toen 
bouwde hij daar een altaar voor den Heer, die hem verschenen was.
Gen 12:8  Van daar brak hij op naar het gebergte ten oosten van Bethel en sloeg zijn tent op tussen Bethel ten 
westen en Ai ten oosten, bouwde daar een altaar voor den Heer en riep er 's Heeren naam aan.
Gen 12:9  Daarna trok Abram steeds voort naar het zuiden.
Gen 12:10  Eens, toen in het land hongersnood was, daalde Abram af naar Egypte, om daar te vertoeven; want 
de hongersnood was zwaar in het land.
Gen 12:11  Op het punt Egypte binnen te trekken, zeide hij tot Sarai, zijn vrouw: Zie, ik weet dat gij een vrouw 
schoon van uiterlijk zijt;
Gen 12:12  wanneer de Egyptenaren u zien en zeggen: dat is zijn vrouw--dan zullen zij mij doden, terwijl zij u 
laten leven.
Gen 12:13  Zeg toch dat gij mijn zuster zijt; opdat ik om uwentwil welvare en in het leven blijve.
Gen 12:14  Toen nu Abram Egypte binnentrok, zagen de Egyptenaren dat die vrouw zeer schoon was,
Gen 12:15  en toen de hovelingen van Farao haar gezien en bij Farao geprezen hadden, werd zij naar het huis 
van Farao weggevoerd.
Gen 12:16  Abram ging het goed om harentwil; zodat hij kleinvee en runderen, slaven en slavinnen, ezels, 
ezelinnen en kamelen kreeg.
Gen 12:17  Maar de Heer sloeg Farao en zijn huis met zware slagen, wegens Sarai, de vrouw van Abram.
Gen 12:18  Daarom ontbood Farao Abram en zeide: Wat hebt gij mij daar gedaan! Waarom mij niet te kennen 
gegeven dat zij uw vrouw is?
Gen 12:19  Waarom hebt gij gezegd: Zij is mijn zuster--zodat ik haar tot vrouw genomen heb? Daar is uw vrouw 
dan! Neem haar en ga.
Gen 12:20  En Farao gelastte enige mannen, Abram met zijn vrouw en alwat hij had over de grenzen te 
geleiden.
Gen 13:1  Zo trok Abram uit Egypte op met zijn vrouw en alwat hij had, en Lot met hem, naar het zuiden;
Gen 13:2  en Abram was zeer rijk in vee zilver en oud.
Gen 13:3  Daarna ging hij van halte tot halte uit het zuiden naar Bethel, tot de plaats waar den eersten keer zijn 
tent gestaan had, tussen Bethel en Ai,
Gen 13:4  naar de plaats van het altaar dat hij er vroeger gemaakt had, en Abram riep daar 's Heeren naam aan.
Gen 13:5  Maar ook Lot, die met Abram trok, bezat kleinvee, runderen en tenten.
Gen 13:6  En het land kon hen niet dragen; want hun have was zo talrijk dat zij niet bij elkander konden blijven
Gen 13:7  en er twist ontstond tussen de herders van Abrams vee en die van Lots vee. De Kanaanieten en de 
Perizzieten woonden toen in het land.
Gen 13:8  Daarom zeide Abram tot Lot: Laat toch geen tweedracht komen tussen mij en u, tussen mijn en uw 
herders; want wij zijn broeders.
Gen 13:9  Ligt niet het ganse land voor u open? Scheid u van mij af. Indien gij links gaat, zal ik rechts gaan; gaat 
gij rechts, dan ga ik links.
Gen 13:10  Lot sloeg zijn ogen op, en zag dat de gehele jordaanstreek rijk aan water was; voordat de Heer 
Sodom en Gomorra verwoestte, was zij, naar den kant van Soar, als de hof van den Heer, als Egypteland.
Gen 13:11  Daarom koos Lot de gehele Jordaanstreek en brak op, oostwaarts. Zo scheidden zij van elkander;
Gen 13:12  Abram bleef wonen in het land Kanaan, terwijl Lot zich nederzette in de steden van de 
Jordaanstreek en zijn tenten tot aan Sodom opsloeg.
Gen 13:13  De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig in des Heeren oog.



Gen 13:14  En de Heer zeide tot Abram, nadat Lot zich van hem gescheiden had: Sla uw ogen op en zie van de 
plaats waar gij u bevindt naar het noorden en het zuiden, het oosten en het westen;
Gen 13:15  want het ganse land dat gij ziet zal ik aan u geven en aan uw zaad, voor altijd;
Gen 13:16  en ik zal uw zaad talrijk maken als het stof der aarde; zodat, indien iemand het stof der aarde kon 
tellen, hij ook uw kroost zou kunnen tellen.
Gen 13:17  Sta op, doorkruis het land in de lengte en de breedte; want u zal ik het geven.
Gen 13:18  En Abram woonde in tenten, kwam bij den eik van Mamre, die bij Hebron is, zette zich aldaar neder 
en bouwde er een altaar voor den Heer.
Gen 14:1  In de dagen van Amrafel, den koning van Sjinear, Arioch, den koning van Ellazar, Kedorlaomer, den 
koning van Elam, en Tideal, den koning van Gojiem,
Gen 14:2  voerden zij oorlog met Bera, den koning van Sodom, Birsja, den koning van Gomorra, Sjineab, den 
koning van Adma, Sjemeber, den koning van Seboim, en den koning van Bela, dat is Soar.
Gen 14:3  Deze allen brachten hun troepen bijeen in het Siddimdal, dat is de Zoutzee.
Gen 14:4  Nadat zij twaalf jaren Kedorlaomer gediend hadden, kwamen zij in het dertiende in opstand.
Gen 14:5  In het veertiende kwamen Kedorlaomer en de met hem verbonden koningen en sloegen de Refaieten, 
in Astaroth en Karnaim, de Zuzieten, in Ham, de Emieten, in de vlakte van Kirjathaim,
Gen 14:6  en de Horieten, op het gebergte Seir tot de terebint van Paran aan den rand der woestijn;
Gen 14:7  op hun terugtocht kwamen zij aan de Rechtsbron, dat is Kades, en sloegen al de vorsten der 
Amalekieten, alsmede de Amorieten die in Hasason-tamar woonden.
Gen 14:8  Toen trokken de koningen van Sodom, Gomorra, Adma, Seboim en Bela, dat is Soar, uit en stelden 
zich, in het Siddimdal, in slagorde
Gen 14:9  tegenover Kedorlaomer, den koning van Elam, Tideal, den koning van Gojiem, Amrafel, den koning 
van Sjinear, en Arioch, den koning van Ellazar, vier koningen tegen vijf.
Gen 14:10  Het Siddimdal nu was vol asphaltputten, en toen de koningen van Sodom en Gomorra de vlucht 
namen, vielen zij daarin, terwijl de overblijvenden naar het gebergte vloden.
Gen 14:11  Zij namen al de have van Sodom en Gomorra, benevens al de levensmiddelen, mede en trokken af.
Gen 14:12  Ook namen zij Lot, den zoon van Abrams broeder, benevens zijn have, mede; hij toch woonde in 
Sodom.
Gen 14:13  Een vluchteling nu kwam het aan Abram, den Hebreer, berichten; hij woonde bij den eik van Mamre, 
den Amoriet, den broeder van Eskol en Aner, bondgenoten van Abram.
Gen 14:14  En deze, horende dat zijn broeder weggevoerd was, monsterde zijn vertrouwde slaven, die in zijn 
huis geboren waren, driehonderd achttien man, joeg hen tot Dan na,
Gen 14:15  overviel hen des nachts met zijn slaven, van verschillende kanten, versloeg hen, vervolgde hen tot 
Hoba, ten noorden van Damaskus,
Gen 14:16  en heroverde al de have; ook Lot, zijn broeder, bevrijdde hij met al zijn have, benevens de vrouwen 
en het volk.
Gen 14:17  Toen hij nu, na Kedorlaomer en de met hem verbonden koningen verslagen te hebben, was 
teruggekeerd, ging de koning van Sodom uit hem tegemoet naar het dal Sjawe, dat is het Koningsdal.
Gen 14:18  En Melchisedek, koning van Salem, bracht brood en wijn, en daar hij priester van den Allerhoogsten 
God was,
Gen 14:19  zegende hij hem en sprak: Gezegend zij Abram van den Allerhoogsten God, den bezitter van hemel 
en aarde,
Gen 14:20  en gezegend zij de Allerhoogste God, die uw tegenstanders aan u heeft overgeleverd. En Abram gaf 
hem de tienden van alles.
Gen 14:21  Voorts zeide de koning van Sodom tot Abram: Geef mij de mensen en neem de have voor u.
Gen 14:22  Maar Abram zeide tot den koning van Sodom: Ik steek mijn hand op tot den Allerhoogsten God, den 
bezitter van hemel en aarde,
Gen 14:23  dat ik niets van het uwe, zelfs geen draad of schoenriem, zal nemen; gij zult niet kunnen zeggen: Ik 
heb Abram rijk gemaakt.
Gen 14:24  Verre van dien! Alleen wat de knechten verteerd hebben en wat den mannen toekomt die met mij 
den tocht hebben gemaakt, Aner, Eskol en Mamre, laat hen nemen wat hun toekomt.
Gen 15:1  Na dezen kwam het woord van den Heer tot Abram in een gezicht aldus: Vrees niet, Abram, ik ben u 
een schild; uw loon zal ik zeer groot maken.
Gen 15:2  Maar Abram zeide: Heere God, wat zult gij mij geven, terwijl ik kinderloos mijn weg bewandel en de 
toekomstige eigenaar van mijn huis Eliezer is?
Gen 15:3  Weder zeide Abram: Zie, gij hebt mij geen kroost gegeven, en een mijner ondergeschikten zal mijn 
erfgenaam zijn.
Gen 15:4  Maar des Heeren woord kwam tot hem: Niet hij zal u beerven, maar een lijfelijke zoon van u, die zal 
uw erfgenaam zijn.



Gen 15:5  Toen leidde hij hem naar buiten en zeide: Zie op naar den hemel en tel de sterren, indien gij ze kunt 
tellen. Zo talrijk, zeide hij hem, zal uw kroost zijn.
Gen 15:6  En hij geloofde den Heer, en deze rekende hem dit tot gerechtigheid.
Gen 15:7  Voorts sprak hij tot hem: Ik ben de Heer, die u uit Ur der Chaldeen uitgeleid heb, om u dit land in bezit 
te geven.
Gen 15:8  Hij zeide: Heere God, waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal?
Gen 15:9  Hierop zeide hem de Heer: Haal mij een driejarige koe, een driejarige geit, een driejarigen ram, 
benevens een tortelduif en een jonge duif.
Gen 15:10  Hij haalde hem deze alle en sneed ze in stukken, die hij tegenover elkander legde, maar het 
gevogelte sneed hij niet door;
Gen 15:11  en toen de roofvogels neerstreken op de dode dieren, joeg Abram ze weg.
Gen 15:12  Toen nu de zon op het punt was onder te gaan, viel een diepe slaap op Abram, en zie, een grote 
verschrikking viel op hem,
Gen 15:13  en de Heer zeide tot Abram: Weet dat uw nazaten vertoeven zullen in een land dat niet het hunne is, 
waar zij in slavernij verkeren zullen en men hen onderdrukken zal, vierhonderd jaren.
Gen 15:14  Maar ook zal ik het volk dat zij dienen vonnissen, en daarna zullen zij met veel have uittrekken.
Gen 15:15  Wat u betreft, gij zult in vrede tot uw vaderen gaan, in hogen ouderdom begraven worden.
Gen 15:16  En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren; want nog is de maat van de schuld der Amorieten 
niet vol.
Gen 15:17  Toen nu de zon ondergegaan en het stikdonker geworden was, zie, daar ging een rookende oven 
met een vurigen fakkel tussen die stukken vlees door.
Gen 15:18  Te dien dage heeft de Heer met Abram dit verbond gesloten: Aan uw kroost geef ik dit land, van de 
beek van Egypte af tot aan de Grote Rivier, den Eufraat.
Gen 15:19  Het land der Kenieten, Kenizzieten, Kadmonieten,
Gen 15:20  Hittieten, Perizzieten, Refaieten,
Gen 15:21  Amorieten, Kanaanieten, Girgasjieten en Jebuzieten.
Gen 16:1  Sarai, Abrams vrouw, had hem geen kind geschonken. Maar zij had een Egyptische slavin, Hagar 
genaamd,
Gen 16:2  en zeide tot Abram: Zie, de Heer heeft mij onvruchtbaar gemaakt; houd toch gemeenschap met mijn 
slavin; wellicht erlang ik kroost uit haar. Abram luisterde naar Sarai,
Gen 16:3  en Sarai, Abrams vrouw, nam haar slavin Hagar, de Egyptische, toen Abram tien jaren in het land 
Kanaan had gewoond, en gaf haar aan Abram, haar man, tot vrouw;
Gen 16:4  waarna hij tot Hagar kwam en zij zwanger werd. Toen zij nu bespeurde dat zij zwanger was, 
minachtte zij haar meesteres.
Gen 16:5  En Sarai zeide tot Abram: Voor uw verantwoording is de mij aangedane smaad! Ikzelf heb u mijn 
slavin tot vrouw gegeven, en nu zij bespeurt dat zij zwanger is, minacht zij mij. De Heer zij rechter tussen mij en 
u!
Gen 16:6  Abram antwoordde Sarai: Welnu, uw slavin is in uw macht; doe met haar wat u goeddunkt. Hierop 
kwelde Sarai Hagar, en deze vluchtte van haar weg.
Gen 16:7  Maar de engel des Heeren trof haar bij de waterbron in de woestijn, bij de bron op den weg naar Sjur,
Gen 16:8  en vroeg: Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij en waar gaat gij heen? Zij zeide: Voor Sarai, mijn 
meesteres, ben ik op de vlucht.
Gen 16:9  De engel des Heeren zeide tot haar: Keer naar uw meesteres terug en laat u door haar kwellen.
Gen 16:10  Verder zeide de engel des Heeren tot haar: Een zeer talrijk kroost zal ik u schenken, zodat het 
vanwege de menigte niet geteld kan worden.
Gen 16:11  Nog zeide de engel des Heeren tot haar: Zie, gij zijt zwanger; gij zult een zoon baren en hem Ismael 
heten; want de Heer heeft naar uw kwelling gehoord;
Gen 16:12  uw zoon zal een mens als een woudezel zijn: zijn hand tegen allen en aller hand tegen hem, en 
tegenover al zijn broeders zal hij wonen.
Gen 16:13  Toen noemde zij den Heer, die tot haar gesproken had: Gij zijt de god van mijn zien--want zij zeide: 
Heb ik een god gezien en ben ik na mijn zien toch nog in leven?
Gen 16:14  Daarom heet die put: de put Lahai-ro; zie, hij is tussen Kades en Bered.
Gen 16:15  Hagar nu baarde aan Abram een zoon, en Abram noemde den zoon dien Hagar hem had gebaard 
Ismael.
Gen 16:16  Abram was zes en tachtig jaar oud toen Hagar hem Ismael baarde.
Gen 17:1  Toen Abram negen en negentig jaar oud was, verscheen de Heer hem en zeide tot hem: Ik ben God 
de Machtige; wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk;
Gen 17:2  opdat ik een verbond tussen mij en u make en u zeer, zeer vermenigvuldige.
Gen 17:3  Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak tot hem:



Gen 17:4  Ik van mijn zijde heb een verbond met u gesloten, dat gij de vader van een menigte volkeren zult 
worden;
Gen 17:5  daarom zult gij voortaan niet meer Abram heten, maar Abraham; want ik maak u tot den vader van 
een menigte volkeren
Gen 17:6  en zal u zeer, zeer vruchtbaar maken en u tot volkeren doen worden, en koningen zullen uit u 
voortkomen.
Gen 17:7  Ook zal ik mijn verbond tussen mij en u en uw kroost na u in alle volgende geslachten bevestigen tot 
een eeuwig verbond: u en uw nakroost tot God te zijn.
Gen 17:8  En ik zal aan u en uw kroost het land waarin gij u als vreemde ophoudt, het ganse land Kanaan, tot 
een eeuwige bezitting schenken, en hun tot God zijn.
Gen 17:9  Daarop sprak God tot Abraham: Gij van uw kant moet mijn verbond onderhouden, gijzelf en uw kroost 
in alle volgende geslachten.
Gen 17:10  Hierin bestaat mijn verbond hetwelk gij moet onderhouden, tussen mij en ulieden en uw kroost: laat 
van u alwat manlijk is besneden worden.
Gen 17:11  Dat uw voorhuid afgesneden is zal een verbondsteken zijn tussen mij en ulieden.
Gen 17:12  Elk manlijk kind onder u, in alle volgende geslachten, zal zodra het acht dagen oud is besneden 
worden. Ook die tot uw kroost niet behoren,
Gen 17:13  zowel die in uw huis geboren als die van buitenlanders voor geld gekocht zijn, ja, en de in uw huis 
geborenen en de door u voor geld gekochten moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond zijn in uw 
vlees tot een eeuwig verbond,
Gen 17:14  en de onbesnedene, hij wiens voorhuid niet afgesneden is, die mens zal uit zijn volk uitgeroeid 
worden: hij heeft mijn verbond verbroken.
Gen 17:15  Voorts sprak God tot Abraham: Sarai, uw vrouw, moet gij niet Sarai, maar Sara noemen;
Gen 17:16  ik zal haar zegenen en geef u ook bij haar een zoon; ja, haar zegenen zal ik, zodat zij tot natien 
wordt: koningen van volkeren zullen uit haar voortkomen.
Gen 17:17  Toen viel Abraham op zijn aangezicht en lachte, terwijl hij bij zichzelven zeide: Zal een honderdjarige 
een zoon krijgen, en Sara, een negentigjarige, een kind ter wereld brengen?
Gen 17:18  En Abraham zeide tot God: Och, mocht Ismael leven voor uw aangezicht!
Gen 17:19  Maar God sprak: Neen, neen. Uw vrouw Sara zal u een zoon baren, dien gij Izaak zult heten; met 
hem zal ik mijn verbond bevestigen tot een eeuwig verbond voor zijn kroost.
Gen 17:20  Ook wat Ismael aangaat heb ik u verhoord; zie, ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en zeer, 
zeer vermenigvuldigen: twaalf vorsten zal hij verwekken, en ik zal hem tot een groot volk maken.
Gen 17:21  Maar mijn verbond zal ik bevestigen met Izaak, dien Sara u op dezen tijd in het volgend jaar baren 
zal.
Gen 17:22  Toen God zijn gesprek met Abraham ten einde gebracht had, voer hij van hem op.
Gen 17:23  En Abraham nam zijn zoon Ismael, benevens allen die in zijn huis geboren en die door hem voor 
geld gekocht waren, alwat manlijk was onder Abrahams onderhorigen, en besneed hen op dienzelfden dag, 
zoals God hem bevolen had,
Gen 17:24  Abraham was negen en negentig jaar oud toen hij besneden werd,
Gen 17:25  en zijn zoon Ismael was dertien jaar toen hem de voorhuid werd afgesneden.
Gen 17:26  Op dienzelfden dag werden Abraham en zijn zoon Ismael besneden;
Gen 17:27  en al zijn manlijke onderhorigen, zowel de in zijn huis geborenen als de van buitenlanders voor geld 
gekochten, werden met hem besneden.
Gen 18:1  De Heer verscheen hem bij den eik van Mamre, terwijl hij op het heetst van den dag aan den ingang 
der tent zat.
Gen 18:2  Toen hij zijn ogen opsloeg; daar zag hij drie mannen bij zich staan; hen ziende, liep hij hun tegemoet 
van den ingang der tent, wierp zich ter aarde
Gen 18:3  en zeide: Mijne heren, zo ik gunst in uw ogen gevonden heb, gaat dan uw dienaar niet voorbij.
Gen 18:4  Laat een weinig water gehaald worden, wast uw voeten en vlijt u neder onder den boom,
Gen 18:5  dan zal ik een bete broods halen en kunt gij, alvorens verder te gaan; u verkwikken; immers heeft uw 
weg u langs de woning van uw dienaar gevoerd. Zij zeiden: Doe zoals hij zegt.
Gen 18:6  Toen ging Abraham ijlings de tent in tot Sara en zeide: Rep u, kneed drie schepel meelbloem en 
bereid enige broodkoeken.
Gen 18:7  Daarop liep Abraham naar de kudde, haalde een mals, best kalf en gaf aan den knecht, die zich 
haastte het te bereiden.
Gen 18:8  Toen haalde hij room en melk, benevens het kalf dat hij had doen bereiden, en zette het hun voor; 
hijzelf bleef bij hen onder den boom staan, terwijl zij aten.
Gen 18:9  Daarna zeiden zij tot hem: Waar is uw vrouw Sara? Hij zeide: Daar in de tent.
Gen 18:10  Toen sprak de Heer: Ik kom stellig over een jaar bij u terug; dan heeft uw vrouw Sara een zoon. En 



Sara luisterde aan den ingang der tent achter hem.
Gen 18:11  Abraham en Sara nu waren oud en bedaagd; het ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen.
Gen 18:12  Daarom lachte Sara bij zichzelve, zeggende: Zou ik dan, na verwelkt te zijn, weder wellustig zijn 
geworden, terwijl mijn heer oud is?
Gen 18:13  En de Heer zeide tot Abraham: Waarom lachte Sara daar, zeggende: Zou ik dan waarlijk nog baren, 
terwijl ik oud ben geworden?
Gen 18:14  Is iets voor den Heer te wonderbaar? Op den bepaalden tijd, over een jaar, keer ik tot u terug, en 
dan heeft Sara een zoon.
Gen 18:15  Sara ontkende dat zij gelachen had, want zij was bevreesd; doch hij zeide tot haar: Gij hebt wel 
gelachen.
Gen 18:16  Toen maakten zich de mannen van daar op en zagen uit naar den kant van Sodom, terwijl Abraham 
medeging, om hun uitgeleide te doen.
Gen 18:17  En de Heer dacht: Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen?
Gen 18:18  Abraham toch zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en met zijn naam zal aan alle natien 
der aarde zegen worden toegewenst.
Gen 18:19  Want ik heb hem uitverkoren; opdat hij zijn zonen en zijn huis na hem bevelen zou geven, om 's 
Heeren weg te houden door deugd en recht te beoefenen; opdat de Heer aan Abraham doe toekomen wat hij 
aangaande hem gesproken heeft.
Gen 18:20  De Heer dan zeide: Tot mij is gekomen het geroep over Sodom en Gomorra, dat haar zonde groot, 
dat zij zeer zwaar is
Gen 18:21  ik wil afdalen en zien, of zij allen, al dan niet, gedaan hebben naar het geroep dat over haar tot mij 
gekomen is, opdat ik het wete.
Gen 18:22  Toen begaven zich de mannen van daar naar Sodom op weg; doch Abraham bleef nog voor den 
Heer staan.
Gen 18:23  Hij trad toe en zeide: Gij zult toch niet met den boosdoener den rechtschapene verdelgen?
Gen 18:24  Misschien zijn in de stad vijftig rechtschapen mensen; zoudt gij dan toch hen verdelgen, en niet, om 
de vijftig rechtschapenen die zich in haar bevinden, aan de plaats kwijtschelding geven?
Gen 18:25  Het zij verre van u, zo te handelen: met den boosdoener den rechtschapene om het leven te 
brengen; zodat het den rechtschapene als den boosdoener vergaat. Dat zij verre van u! Zou de richter der ganse 
aarde geen recht doen?
Gen 18:26  Hierop zeide de Heer: Indien ik te Sodom vijftig rechtschapenen in de stad vind, zal ik aan de gehele 
plaats kwijtschelding geven om hunnentwil.
Gen 18:27  Maar Abraham hernam: Zie toch, ik waag het te spreken tot den Heer, hoewel ik stof en as ben.
Gen 18:28  Misschien komen aan de vijftig rechtschapenen vijf tekort; zoudt gij om die vijf de ganse stad 
verwoesten? Hij zeide: Ik zal haar niet verwoesten, indien ik er vijf en veertig vind.
Gen 18:29  Maar hij sprak weder tot hem: Misschien worden er veertig gevonden. En hij zeide: Dan zal ik het 
niet doen ter wille van die veertig.
Gen 18:30  Abraham zeide: De Heer worde toch niet toornig en late mij spreken. Misschien worden er dertig 
gevonden. Hij zeide: Ik zal het niet doen, indien ik er dertig vind.
Gen 18:31  Toen zeide Abraham: Zie toch, ik waag het te spreken tot den Heer. Wellicht worden er twintig 
gevonden. De Heer zeide: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van die twintig.
Gen 18:32  Nu zeide hij: De Heer worde toch niet toornig en late mij nog eenmaal spreken. Wellicht worden er 
tien gevonden. En hij zeide: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van die tien.
Gen 18:33  Na dit gesprek met Abraham ten einde gebracht te hebben, ging de Heer heen, terwijl Abraham naar 
zijn woonplaats wederkeerde.
Gen 19:1  De twee engelen nu kwamen te Sodom des avonds, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot 
hen zag, stond hij op, ging hun tegemoet, wierp zich neder, het aangezicht ter aarde
Gen 19:2  en zeide: Mijne heren, och, neemt toch uw intrek in het huis van uw dienaar, overnacht daar en wast 
uw voeten; dan kunt gij morgen vroeg uw weg vervolgen. Doch zij zeiden: Neen, wij willen op straat den nacht 
doorbrengen.
Gen 19:3  Maar toen hij sterk bij hen aandrong, keerden zij bij hem in en gingen zijn huis binnen; hij bereidde 
hun een maaltijd en bakte ongezuurd brood, en zij aten.
Gen 19:4  Maar voordat zij zich ter ruste legden, omsingelden de mannen der stad, de mannen van Sodom, het 
huis, jong en oud, de gehele bevolking, geen uitgezonderd,
Gen 19:5  en riepen tot Lot: Waar zijn de mannen die van nacht bij u zijn gekomen? Breng hen tot ons naar 
buiten; opdat wij gemeenschap met hen hebben!
Gen 19:6  Maar Lot ging tot hen naar buiten, sloot de deur achter zich
Gen 19:7  en zeide: Doet toch dit kwaad niet mijn broeders!
Gen 19:8  Ziet, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap gehad hebben; laat mij die tot u buiten 



brengen en doet met haar wat u goeddunkt; maar doet dezen mannen niets, nademaal zij onder de beschutting 
van mijn gebint gekomen zijn.
Gen 19:9  Doch zij zeiden: Pak je weg! Die ene man, als vreemde hier gekomen, zou ons de wet stellen! Nu 
zullen wij u meer kwaad doen dan hun. Toen drongen zij sterk op Lot aan, en traden toe om de deur open te 
breken.
Gen 19:10  Maar die mannen staken de hand uit, trokken Lot tot zich naar binnen, sloten de deur
Gen 19:11  en sloegen de lieden die voor het huis waren, klein en groot, met blindheid; zodat zij zich vergeefs 
vermoeiden om den ingang te vinden.
Gen 19:12  Daarop zeiden die mannen tot Lot: Wie hebt gij hier nog? Uw schoonzonen, uw zonen, uw dochters 
en alwie in de stad tot de uwen behoren, voer hen uit van hier;
Gen 19:13  want wij gaan deze plaats verwoesten; dewijl een luid geroep over haar tot den Heer gekomen is, 
heeft de Heer ons gezonden om haar te verwoesten.
Gen 19:14  Toen ging Lot het huis uit en sprak tot zijn schoonzonen, die met dochters van hem gehuwd waren, 
en zeide: Op, verlaat deze plaats; want de Heer gaat de stad verwoesten. Doch hij was in het oog zijner 
schoonzonen als iemand die schertst.
Gen 19:15  Zodra nu de dageraad aanbrak, drongen de engelen bij Lot op spoed aan: Op, neem uw vrouw en 
uw beide dochters die hier zijn en ga heen; opdat gij om de schuld der stad niet verdelgd wordt.
Gen 19:16  Daar hij nog talmde, grepen die mannen hem, zijn vrouw en zijn beide dochters bij de hand, omdat 
de Heer zich over hem ontfermde, leidden hem uit en zetten hem buiten de stad neder.
Gen 19:17  Zodra zij hen uitgeleid hadden, zeide hij: Berg u, als uw leven u lief is; zie niet achterom, blijf 
nergens in de Jordaanstreek staan, maar red u in het gebergte; opdat gij niet verdelgd wordt.
Gen 19:18  Maar Lot zeide tot hem: Och neen, heer!
Gen 19:19  Zie, uw dienaar heeft gunst in uw oog gevonden, en de genade die gij mij bewezen hebt, door mijn 
leven te redden, is groot; maar mij is het niet mogelijk naar het gebergte te ontkomen, zonderdat het ongeluk mij 
achterhaalt en ik sterf.
Gen 19:20  Zie eens, deze stad is dicht genoeg bij om daarheen te vluchten, en zij is iets kleins. Laat mij 
daarheen ontkomen--zij is immers iets kleins? --en mijn leven gespaard blijven.
Gen 19:21  Hij zeide tot hem: Zie, ook hierin ben ik u goedgunstig; zodat ik de stad waarvan gij spreekt niet zal 
onderstboven keren.
Gen 19:22  Berg u haastig daarin; want ik kan niets doen voordat gij daar gekomen zijt. Daarom heet die stad 
Soar.
Gen 19:23  Toen de zon over de aarde opgegaan en Lot in Soar gekomen was,
Gen 19:24  deed de Heer over Sodom en Gomorra zwavel en vuur regenen, van den Heer, uit den hemel,
Gen 19:25  en keerde hij die steden onderstboven, evenals de ganse Jordaanstreek, met alle bewoners der 
steden en wat op den bodem groeide.
Gen 19:26  Maar Lots vrouw zag, terwijl zij hem volgde, achterom en werd een zoutpilaar.
Gen 19:27  Toen Abraham des morgens naar de plaats ging waar hij voor den Heer gestaan had,
Gen 19:28  en uitzag naar den kant van Sodom, Gomorra en de gehele Jordaanstreek, zag hij den rook van de 
aarde opstijgen, als de rook van een smeltoven.
Gen 19:29  Toen God de steden van de Jordaanstreek verwoestte, gedacht God Abraham en leidde hij Lot 
midden uit de omkering, toen hij de steden waarin Lot zich had nedergezet onderstboven keerde.
Gen 19:30  Lot trok uit Soar en zette zich met zijn beide dochters in het gebergte neder; want hij durfde niet in 
Soar blijven, en ging met zijn beide dochters in een spelonk wonen.
Gen 19:31  Toen zeide de oudste tot de jongste: Onze vader is oud, en er is hier te lande geen man, om met 
ons op de gebruikelijke wijze gemeenschap te hebben.
Gen 19:32  Kom, laten wij onzen vader wijn te drinken geven en bij hem gaan liggen, opdat wij door onzen vader 
aan kroost het leven schenken.
Gen 19:33  Zo gaven zij in dienzelfden nacht haar vader wijn te drinken; toen kwam de oudste bij haar vader 
liggen; en hij bemerkte niets, noch toen zij ging liggen, noch toen zij opstond.
Gen 19:34  Den volgenden dag zeide de oudste tot de jongste: Zie, gisteren heb ik bij mijn vader gelegen, laten 
wij hem dezen nacht weder wijn te drinken geven, en ga gij dan bij hem liggen, opdat wij door onzen vader aan 
kroost het leven schenken.
Gen 19:35  Zo gaven zij ook dien nacht haar vader wijn te drinken, en de jongste maakte zich op en ging bij hem 
liggen; en hij bemerkte niets, noch toen zij ging liggen, noch toen zij opstond.
Gen 19:36  Beide dochters van Lot nu werden zwanger bij haar vader;
Gen 19:37  de oudste baarde een zoon, dien zij Moab noemde; dit is de vader der Moabieten, die nog heden 
bestaan.
Gen 19:38  Ook de jongste baarde een zoon, dien zij Ben-Ammi noemde; dit is de vader der Ammonieten, die 
nog heden bestaan.



Gen 20:1  Van daar brak Abraham op naar het zuiden, zette zich neder tussen Kades en Sjur en vertoefde in 
Gerar.
Gen 20:2  Toen nu Abraham van zijn vrouw Sara zeide: Zij is mijn zuster--liet Abimelech, de koning van Gerar, 
haar weghalen.
Gen 20:3  Maar God kwam des nachts in den droom bij Abimelech en zeide tot hem: Gij moet sterven wegens 
de vrouw die gij, hoewel zij een getrouwde vrouw is, hebt weggenomen.
Gen 20:4  Abimelech nu had haar nog niet aangeraakt. Hij zeide dan: Heer, gij zult toch een rechtschapen man 
niet doden?
Gen 20:5  Heeft hijzelf niet tot mij gezegd: Zij is mijn zuster? En ook zijzelve zeide: Hij is mijn broeder. In de 
onschuld van mijn hart en met zuivere handen heb ik dit gedaan.
Gen 20:6  En God zeide tot hem in den droom: Omdat ikzelf wist dat gij dit in de onschuld van uw hart gedaan 
hebt, en ikzelf u verhinderen wilde tegen mij te zondigen, daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken.
Gen 20:7  Welnu, zend de vrouw van dien man terug; want hij is een profeet; opdat hij voor u bidde en gij het 
leven behouden moogt. Maar indien gij haar niet terugzendt, weet, dat gij zeker sterven zult, gij met al de uwen.
Gen 20:8  Des morgens stond Abimelech op, ontbood al zijn dienaren en deelde hun al die woorden mede; 
waarop die mannen zeer bevreesd werden.
Gen 20:9  Toen ontbood Abimelech Abraham en zeide tot hem: Wat hebt gij ons gedaan, en wat had ik tegen u 
misdreven, dat gij over mij en mijn rijk een grote zonde hebt gebracht? Zoals gij mij gedaan hebt doet men niet.
Gen 20:10  Voorts zeide Abimelech tot Abraham: Waarvoor waart gij bevreesd, dat gij dit gedaan hebt?
Gen 20:11  Abraham zeide: Ik dacht: Daar in deze plaats volstrekt geen godsvrucht is, zuilen zij mij doden om 
mijn vrouw.
Gen 20:12  Trouwens, zij is ook mijn zuster, de dochter van mijn vader, maar niet van mijn moeder, en zij werd 
mijn vrouw.
Gen 20:13  Reeds toen God mij ver van mijns vaders huis deed omzwerven, zeide ik tot haar: Dit is de gunst die 
gij mij moet bewijzen: waar wij ook komen, zeg daar van mij: Hij is mijn broeder.
Gen 20:14  Toen nam Abimelech kleinvee en runderen, slaven en slavinnen, schonk die aan Abraham, en gaf 
hem zijn vrouw Sara terug.
Gen 20:15  Ook zeide Abimelech: Mijn land ligt voor u open; woon waar het u goeddunkt.
Gen 20:16  En tot Sara zeide hij: Ik geef aan uw broeder duizend zilverlingen; mogen ze dienen om u en allen 
die bij u zijn de ogen voor het gebeurde te sluiten; zo hebt gij in elk opzicht voldoening gekregen.
Gen 20:17  Daarop bad Abraham tot God en God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn dienstmaagden, zodat zij 
kinderen kregen;
Gen 20:18  want de Heer had elken moederschoot in Abimelechs gezin gesloten wegens Sara, de vrouw van 
Abraham.
Gen 21:1  De Heer sloeg acht op Sara, gelijk hij gezegd had, en de Heer deed aan Sara zoals hij had 
gesproken:
Gen 21:2  zij werd zwanger en baarde aan Abraham op zijn ouden dag een zoon, op den bepaalden tijd dien 
God voorspeld had.
Gen 21:3  Abraham noemde zijn zoon die hem geboren was, dien Sara hem gebaard had, Izaak,
Gen 21:4  en Abraham besneed zijn zoon Izaak toen deze acht dagen oud was, zoals God hem had bevolen.
Gen 21:5  Abraham was honderd jaar oud toen hem zijn zoon Izaak geboren werd.
Gen 21:6  En Sara zeide: God heeft mij een lach bereid; alwie het hoort zal over mij lachen.
Gen 21:7  Voorts zeide zij: Wie zou Abraham hebben aangekondigd: Sara zoogt kinderen? En toch heb ik hem 
in zijn ouderdom een zoon gebaard.
Gen 21:8  Het kind groeide op en werd gespeend; en Abraham bereidde een groten maaltijd op den dag waarop 
Izaak gespeend werd.
Gen 21:9  Daar zag Sara den zoon van Hagar, de Egyptische, dien deze aan Abraham gebaard had, lachend 
spelen,
Gen 21:10  en zij zeide tot Abraham: Drijf die slavin met haar zoon uit; want de zoon dier slavin mag geen 
medeerfgenaam van mijn zoon, van Izaak, zijn.
Gen 21:11  Dit mishaagde Abraham zeer ter wille van zijn zoon;
Gen 21:12  maar God zeide tot Abraham: Het mishage u niet om den knaap en om uw slavin. Wees Sara ter 
wille in alles wat zij tot u zegt; want door Izaak zult gij kroost erlangen dat uw naam draagt.
Gen 21:13  Doch ook den zoon der slavin zal ik tot een volk maken, omdat hij uw telg is.
Gen 21:14  Zo stond Abraham des morgens op, nam brood en een zak met water, gaf dat aan Hagar, legde het 
kind op haar schouder en zond haar weg. Zij ging heen en verdwaalde in de woestijn van Bersjeba;
Gen 21:15  en toen het water uit den zak op was, wierp zij het kind onder een struik
Gen 21:16  en ging daartegenover op een boogscheuts afstand, zitten; want zij zeide: Laat ik het kind niet zien 
sterven! Terwijl zij dan daartegenover zat, verhief zij haar stem en weende.



Gen 21:17  Maar God hoorde den knaap schreien, en de engel Gods riep tot Hagar uit den hemel en zeide tot 
haar: Wat deert u, Hagar? Vrees niet; want God heeft den knaap gehoord, zoals zijn naam aanduidt.
Gen 21:18  Sta op, neem den knaap op en houd hem stevig vast; want ik zal hem tot een groot volk maken.
Gen 21:19  Toen opende God haar ogen en zij zag een waterput, ging den zak met water vullen en gaf den 
knaap te drinken.
Gen 21:20  En God was met den knaap; hij groeide op, vestigde zich in de woestijn en werd een boogschutter.
Gen 21:21  Zo woonde hij in de woestijn Paran, en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland.
Gen 21:22  Te dier tijd zeiden Abimelech en zijn legeroverste Pichol tot Abraham: God is in alles wat gij doet met 
u;
Gen 21:23  zweer mij daarom hier bij God, dat gij noch mij noch mijn geslacht of kroost arglistig behandelen, 
maar dezelfde welwillendheid die ik u heb betoond mij en het land waarin gij vertoefd hebt, betonen zult.
Gen 21:24  Hierop zeide Abraham: Ik zal dien eed afleggen.
Gen 21:25  Doch Abraham deed Abimelech verwijtingen over een waterput dien Abimelechs knechten zich 
wederrechtelijk toegeeigend hadden.
Gen 21:26  Abimelech zeide: Ik weet niet wie dit gedaan heeft; gij hebt het mij niet medegedeeld, en ik heb er 
ook niet van gehoord voor vandaag.
Gen 21:27  Nu nam Abraham kleinvee en runderen, en gaf die aan Abimelech; waarna zij met elkander een 
verbond sloten.
Gen 21:28  Toen nu Abraham de zeven lammeren afzonderlijk plaatste,
Gen 21:29  zeide Abimelech tot hem: Wat beduiden deze zeven lammeren die gij afzonderlijk geplaatst hebt?
Gen 21:30  Abraham zeide: Deze zeven lammeren moet gij van mij aannemen; opdat het mij tot een bewijs 
diene dat ik dezen put gegraven heb.
Gen 21:31  Daarom heet die plaats Bersjeba, omdat daar die beiden gezworen hebben.
Gen 21:32  Zo sloten zij een verbond te Bersjeba. Hierna maakten Abimelech en zijn legeroverste Pichol zich op 
en keerden naar het land der Filistijnen terug.
Gen 21:33  En Abraham plantte een tamarisk te Bersjeba en riep aldaar den naam van den Heer den eeuwigen 
God, aan.
Gen 21:34  En Abraham vertoefde geruimen tijd in het land der Filistijnen.
Gen 22:1  Nadezen heeft God Abraham op de proef gesteld. Hij zeide tot hem: Abraham! Deze antwoordde: 
Hier ben ik.
Gen 22:2  Hij sprak: Neem uw zoon, uw enigen, dien gij liefhebt, Izaak; ga naar het land van de Moria, en offer 
hem daar ten brandoffer op een der bergen dien ik u zeggen zal.
Gen 22:3  En Abraham maakte zich des morgens op, zadelde zijn ezel en nam zijn twee knechten en zijn zoon 
Izaak mede; hij kloofde offerhout, stond op en ging naar de plaats die God hem gezegd had.
Gen 22:4  Den derden dag sloeg Abraham zijn ogen op en zag de plaats in de verte.
Gen 22:5  Toen zeide hij tot zijn knechten: Blijft hier met den ezel; ik en de knaap zullen daarheen gaan om te 
aanbidden, en dan tot u wederkeren.
Gen 22:6  En Abraham nam het offerhout, legde het op zijn zoon Izaak en nam zelf het vuur en het mes mede. 
Zo gingen die twee tezamen.
Gen 22:7  Izaak zeide tot zijn vader Abraham: Mijn vader! Deze antwoordde: Wat is er, mijn zoon? Hij zeide: 
Hier is het vuur en het hout, maar waar is het schaap ten brandoffer?
Gen 22:8  Abraham hernam: God zal zelf naar het schaap ten brandoffer omzien, mijn zoon! Zo gingen die twee 
tezamen.
Gen 22:9  Toen zij nu aan de plaats die God hem gezegd had gekomen waren, bouwde Abraham daar het 
altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Izaak en legde hem op het altaar boven op het hout.
Gen 22:10  Nu stak Abraham zijn hand uit en greep het mes, om zijn zoon te slachten;
Gen 22:11  maar de engel des Heeren riep hem toe uit den hemel: Abraham, Abraham! En hij zeide: Hier ben ik.
Gen 22:12  Hij sprak: Sla uw hand niet aan den knaap en doe hem niets; want nu weet ik dat gij godvrezend zijt 
en uw zoon, uw enigen, mij niet hebt onthouden.
Gen 22:13  Toen nu Abraham zijn ogen opsloeg, daar zag hij een ram, met de hoornen in de struiken verward. 
Hij ging dien ram halen en offerde hem ten brandoffer, in stede van zijn zoon.
Gen 22:14  En Abraham noemde die plaats: De Heer zal gezien worden--zoals men thans zegt: Op den berg 
des Heeren zal hij gezien worden.
Gen 22:15  Ten tweeden male riep de engel des Heeren van den hemel tot Abraham
Gen 22:16  en zeide: Bij mijzelven zweer ik, spreekt de Heer, omdat gij dit gedaan en uw zoon, uw enige, mij 
niet onthouden hebt,
Gen 22:17  zal ik gewis u zegenen en uw nakroost talrijk maken als de sterren des hemels en de zandkorrels 
aan het strand der zee; opdat het de poorten zijner vijanden in bezit neme.
Gen 22:18  Met den naam van uw kroost zullen alle volken der aarde zich zegen toebidden; omdat gij naar mij 



geluisterd hebt.
Gen 22:19  Hierna keerde Abraham naar zijn knechten terug, en zij stonden op en gingen gezamenlijk naar 
Bersjeba. En Abraham woonde te Bersjeba.
Gen 22:20  Na dezen berichtte men Abraham: Ook Milka heeft kinderen aan uw broeder Nahor geschonken:
Gen 22:21  Us, zijn eerstgeborene, en zijn broeder Buz, Kemuel, den vader van Aram,
Gen 22:22  Kezed, Hazo, Pildas, Jidlaf en Bethuel;
Gen 22:23  welke Bethuel Rebekka verwekte. Dit achttal baarde Milka aan Nahor, den broeder van Abraham.
Gen 22:24  Ook baarde zijn bijvrouw Reuma geheten, hem Tebah, Gaham, Tahas en Maacha.
Gen 23:1  Toen Sara honderd zeven en twintig jaren levens telde,
Gen 23:2  stierf zij te Kirjath-arba, dat is Hebron, in het land Kanaan. En Abraham ging naar binnen, om over 
Sara rouw te bedrijven en haar te bewenen.
Gen 23:3  Daarna stond Abraham op, ging weg van zijn dode en sprak tot de Hittieten:
Gen 23:4  Een vreemde en opgezetene ben ik onder u. Geeft mij een erfgraf bij u; opdat ik mijn dode uitdrage en 
begrave.
Gen 23:5  De Hittieten antwoordden Abraham:
Gen 23:6  Och, mijn heer luister naar ons. Gij zijt een vorst Gods in ons midden; begraaf uw dode in het 
uitgelezenste onzer graven. Niemand onzer zal u zijn grafstede weigeren, om uw dode te begraven.
Gen 23:7  Toen stond Abraham op, wierp zich neder voor de ingezetenen, de Hittieten,
Gen 23:8  en sprak tot hen: Indien het met uw welnemen is dat ik mijn dode uitdraag en begraaf, hoort dan naar 
mij en weest mijn voorspraak bij Efron, den zoon van Sohar,
Gen 23:9  dat hij mij de spelonk van Machpela, die hem toebehoort, aan het einde van zijn akker, afsta; voor den 
vollen prijs geve hij mij die tot een erfgraf onder u.
Gen 23:10  Efron nu zat onder de Hittieten en antwoordde Abraham ten aanhoren der Hittieten, zovelen in de 
poort zijner stad kwamen:
Gen 23:11  Och, mijn heer, luister naar mij. Den akker geef ik u; ook de spelonk daarop geef ik u; ten 
aanschouwen van al mijn stamgenoten geef ik u die ten geschenke; begraaf uw dode.
Gen 23:12  Toen wierp Abraham zich neder voor de ingezetenen
Gen 23:13  en sprak tot Efron ten aanhoren van de ingezetenen: Als gij het zijt, och, hoor naar mij. Neem den 
prijs van den akker van mij aan; opdat ik mijn dode daar begrave.
Gen 23:14  Efron antwoordde Abraham:
Gen 23:15  Och, mijn heer, luister naar mij. Een stuk land van vierhonderd sikkelen zilver, wat betekent dat 
onder mannen als ik en gij? Begraaf uw dode slechts.
Gen 23:16  En Abraham hoorde naar Efron en woog hem den prijs af dien hij ten aanhoren der Hittieten 
genoemd had, vierhonderd sikkelen zilver, gangbaar bij den koopman.
Gen 23:17  Zo werd de akker van Efron in Machpela, dat tegenover Mamre ligt, de akker met de spelonk die 
daarop is, en al het geboomte op den akker, op het ganse terrein rondom,
Gen 23:18  Abrahams eigendom, ten aanschouwen der Hittieten, zovelen in de poort zijner stad kwamen.
Gen 23:19  Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de spelonk van den akker van Machpela, tegenover 
Mamre, dat is Hebron, in het land Kanaan.
Gen 23:20  Zo werd de akker met de spelonk die daarop is door de Hittieten aan Abraham in eigendom 
afgestaan tot een erfgraf.
Gen 24:1  Abraham was oud en bedaagd geworden, en de Heer had hem in alles gezegend. En
Gen 24:2  Abraham zeide tot zijn knecht, den opperste van zijn huis, die het beheer had over al zijn bezittingen: 
Leg toch uw hand onder mijn lenden;
Gen 24:3  opdat ik u bij den Heer, den god des hemels en der aarde, doe zweren, dat gij voor mijn zoon geen 
vrouw zult nemen uit de dochteren der Kanaanieten, onder wie ik woon,
Gen 24:4  maar naar het land van mij en mijn verwanten zult gaan om een vrouw voor mijn zoon, voor Izaak, te 
halen.
Gen 24:5  De knecht zeide tot hem: Maar als die vrouw mij nu eens niet volgen wil naar dit land, moet ik dan 
soms uw zoon terugbrengen naar het land dat gij verlaten hebt?
Gen 24:6  Maar Abraham zeide tot hem: Wacht u, mijn zoon daarheen terug te brengen!
Gen 24:7  De Heer de god des hemels, die mij genomen heeft uit mijns vaders huis en mijn geboorteland, die 
mij beloofd, ja mij gezworen heeft: aan uw nakroost zal ik dit land geven--hij zal zijn engel voor u uit zenden, 
zodat gij een vrouw voor mijn zoon van daar medebrengt.
Gen 24:8  Indien echter die vrouw u niet wil volgen zo zijt gij ontslagen van dezen eed aan mij; maar in geen 
geval moogt gij mijn zoon daarheen terugbrengen.
Gen 24:9  En de knecht legde zijn hand onder de lenden van zijn heer Abraham en deed hem den verlangden 
eed.
Gen 24:10  Hierop nam de knecht een tiental kamelen van zijn heer en allerlei kostbaarheden van hem mede, 



maakte zich op en trok naar Stroomland-Aram, naar de stad van Nahor.
Gen 24:11  Buiten de stad, bij den waterput, deed hij de kamelen nederknielen, tegen den avond, den tijd dat de 
vrouwen uitgaan om te putten.
Gen 24:12  Toen zeide hij: Heer, god van mijn heer Abraham, geef mij heden goed geluk en betoon gunst aan 
mijn heer Abraham.
Gen 24:13  Zie, ik blijf bij de waterbron staan, en straks komen de dochters van de inwoners der stad naar 
buiten om water te putten.
Gen 24:14  Het meisje dan tot wie ik zeg: Neig toch uw kruik, opdat ik drinke--en die antwoordt: Drink, en ik zal 
ook uw kamelen drenken--haar hebt gij bestemd voor uw dienaar Izaak; hieraan zal ik weten dat gij gunst hebt 
betoond aan mijn heer.
Gen 24:15  Nog had hij niet uitgesproken, of daar kwam Rebekka, de dochter van Bethuel, den zoon van Milka, 
de vrouw van Nahor, Abrahams broeder, de kruik op den schouder, de stad uit.
Gen 24:16  Het meisje was zeer schoon van uiterlijk en maagd: geen man had gemeenschap met haar gehad. 
Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer naar boven.
Gen 24:17  De knecht liep haar tegemoet en zeide: Laaf mij toch met een weinig water uit uw kruik.
Gen 24:18  Zij zeide: Drink, mijn heer--liet ijlings de kruik op haar hand neder en gaf hem te drinken.
Gen 24:19  Toen zij zijn dorst gestild had, zeide zij: Nu zal ik ook voor uw kamelen putten, totdat zij genoeg 
gedronken hebben.
Gen 24:20  Ijlings ledigde zij haar kruik in den drinkbak, liep weder naar den put om te scheppen, en putte voor 
al zijn kamelen.
Gen 24:21  De man sloeg haar zwijgend gade, om te weten te komen of de Heer al dan niet zijn weg 
voorspoedig gemaakt had.
Gen 24:22  En toen de kamelen genoeg gedronken hadden, nam hij een gouden ring, een halven sikkel zwaar, 
en deed dien in haar neus, en twee gouden armbanden, tien sikkelen zwaar, om haar armen,
Gen 24:23  en zeide: Wiens dochter zijt gij? Deel het mij mede. En is in uws vaders huis voor ons plaats om te 
overnachten?
Gen 24:24  Zij zeide tot hem: Ik ben de dochter van Bethuel, den zoon van Milka, dien zij aan Nahor gebaard 
heeft.
Gen 24:25  Ook zeide zij tot hem: Zowel stro als voeder hebben wij thuis in overvloed, ook plaats om te 
overnachten.
Gen 24:26  Toen boog zich de man en wierp zich neder voor den Heer,
Gen 24:27  en zeide: Geloofd zij de Heer, de god van mijn heer Abraham, die zijn gunst en trouw niet aan mijn 
heer onttrokken heeft; want de Heer heeft mij op mijn weg geleid, naar het huis van de broeders mijns heren.
Gen 24:28  Intussen liep het meisje heen en vertelde aan haars moeders huis het gebeurde.
Gen 24:29  Rebekka nu had een broeder, Laban geheten.
Gen 24:30  Zodra deze den neusring en de armbanden zijner zuster zag en het verhaal van zijn zuster Rebekka 
hoorde: Zo heeft die man tot mij gesproken--liep hij naar den man, buiten bij de bron; en bij den man gekomen, 
die bij de kamelen aan de bron stond,
Gen 24:31  zeide hij: Kom binnen, gezegende van den Heer; wat blijft gij buiten staan, terwijl ik het huis en een 
plaats voor de kamelen in gereedheid gebracht heb?
Gen 24:32  Zo bracht hij den man naar binnen, ontlaadde de kamelen en gaf hun stro en voeder; hem en den 
mannen die bij hem waren gaf hij water om de voeten te wassen.
Gen 24:33  Maar toen hem spijs voorgezet werd, zeide hij: Ik eet niet voordat ik gezegd heb wat ik zeggen moet. 
Laban zeide: Spreek.
Gen 24:34  Hij zeide: Ik ben de knecht van Abraham.
Gen 24:35  De Heer heeft mijn heer rijk gezegend; zodat hij een vermogend man is geworden; hij heeft hem 
kleinvee en runderen, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels geschonken.
Gen 24:36  Sara nu, de vrouw van mijn heer, heeft hem een zoon gebaard nadat hij reeds oud geworden was; 
dezen heeft hij alles gegeven wat hij bezit.
Gen 24:37  Nu heeft mijn heer mij bezworen: gij zult voor mijn zoon geen vrouw nemen uit de dochteren der 
Kanaanieten, in wier land ik woon;
Gen 24:38  maar gij moet naar mijns vaders huis en naar mijn maagschap gaan, en van daar een vrouw voor 
mijn zoon halen.
Gen 24:39  Ik zeide toen tot mijn heer: Maar als die vrouw nu eens niet met mij medegaat?
Gen 24:40  Doch hij zeide tot mij: De Heer, voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn engel met u 
zenden en uw weg voorspoedig maken; zodat gij voor mijn zoon een vrouw uit mijn maagschap en mijns vaders 
huis medebrengt.
Gen 24:41  Maar indien gij bij mijn maagschap komt en zij u geen geven, dan zijt gij ontslagen van den mij 
gezworen eed.



Gen 24:42  Toen ik nu vandaag aan de bron kwam, zeide ik: Heer, god van mijn heer Abraham, indien gij den 
weg dien ik ga voorspoedig wilt maken--
Gen 24:43  zie, ik blijf bij de waterbron staan; de jongedochter nu, tot wie ik, als zij uit de stad komt om te putten, 
zeg: Geef mij toch een weinig water te drinken uit uw kruik--
Gen 24:44  en die dan tot mij zegt: Niet alleen gij moogt drinken, maar ik zal ook voor uw kamelen putten--dat is 
de vrouw die de Heer voor den zoon van mijn heer bestemd heeft.
Gen 24:45  Nog had ik niet bij mijzelven uitgesproken, of daar kwam Rebekka de stad uit, de kruik op den 
schouder, daalde naar de bron af en putte. Ik zeide tot haar: Geef mij toch wat te drinken.
Gen 24:46  En ijlings liet zij haar kruik zakken en zeide: Drink, en ik zal ook uw kamelen drenken. Zo dronk ik, en 
zij drenkte ook de kamelen.
Gen 24:47  Toen vroeg ik haar: Wiens dochter zijt gij? En zij zeide: De dochter van Bethuel, den zoon van 
Nahor, dien Milka hem gebaard heeft. Daarop deed ik den ring in haar neus en de armbanden aan haar armen;
Gen 24:48  en ik boog mij en wierp mij neder voor den Heer, en loofde den Heer, den god van mijn heer 
Abraham, die mij op den rechten weg had geleid om de dochter van den broeder mijns heren voor zijn zoon te 
nemen.
Gen 24:49  Welnu, indien gij liefde en trouw aan mijn heer wilt bewijzen, zegt het mij; en indien niet, zegt het mij 
eveneens, opdat ik mij rechts of links wende.
Gen 24:50  Toen antwoordde Laban: Dit is een bestiering van den Heer; wij kunnen kwaad noch goed tot u 
spreken.
Gen 24:51  Rebekka is te uwer beschikking; neem haar mede en ga uws weegs, en zij worde de vrouw van den 
zoon uws heren, zoals de Heer beschikt heeft.
Gen 24:52  Zodra de knecht van Abraham hun woorden hoorde, wierp hij zich neder ter aarde voor den Heer.
Gen 24:53  Vervolgens bracht hij zilveren en gouden voorwerpen en klederen te voorschijn en schonk die aan 
Rebekka; ook gaf hij kostbaara heden aan haar broeder en moeder.
Gen 24:54  En hij en de mannen die met hem waren aten en dronken en overnachtten. Toen hij des morgens 
opgestaan was, zeide hij: Vergunt mij, naar mijn heer terug te keren.
Gen 24:55  Maar haar broeder en moeder zeiden: Laat het meisje een dag of tien bij ons blijven; daarna moogt 
gij heengaan.
Gen 24:56  Maar hij zeide tot hen: Houdt mij niet op, nu de Heer mijn weg voorspoedig gemaakt heeft. Vergunt 
mij te vertrekken; opdat ik naar mijn heer ga.
Gen 24:57  Toen zeiden zij: Laten wij het meisje roepen en het haarzelve vragen.
Gen 24:58  Zij riepen dan Rebekka en zeiden tot haar: Wilt gij vertrekken met dezen man? En zij zeide: ja.
Gen 24:59  Toen lieten zij hun zuster Rebekka en haar voedster, benevens den knecht van Abraham en zijn 
mannen, heengaan,
Gen 24:60  en gaven Rebekka haar afscheid met deze woorden: Zuster, word de stammoeder van 
tienduizenden; opdat uw nazaten de poorten hunner haters in bezit nemen.
Gen 24:61  Toen maakte Rebekka zich op met haar dienstmaagden; zij reden weg op de kamelen en volgden 
den man. Zo nam de knecht Rebekka mede en ging zijns weegs.
Gen 24:62  Izaak nu was in de woestijn van den put Lahai-roi gekomen, daar hij in het zuiden gevestigd was.
Gen 24:63  Toen Izaak eens bij het vallen van den avond was uitgegaan om op het veld rond te lopen, sloeg hij 
zijn ogen op, en daar zag hij kamelen aankomen.
Gen 24:64  En Rebekka sloeg haar ogen op en zag Izaak; zij liet zich van den kemel afglijden
Gen 24:65  en zeide tot den knecht: Wie is die man daarginds, die ons in het veld tegemoet komt? De knecht 
zeide: Dat is mijn heer. Toen nam zij haar sluier en omhulde zich.
Gen 24:66  Nadat de knecht alwat hij had gedaan aan Izaak verhaald had,
Gen 24:67  bracht Izaak Rebekka in de tent van zijn moeder Sara, en nam haar tot vrouw, en kreeg haar lief. Zo 
troostte Izaak zich over den dood van zijn moeder.
Gen 25:1  Abraham nam nogmaals een vrouw, Ketura genaamd.
Gen 25:2  Zij baarde hem Zimran, Joksjan, Medan, Midian, Jisbak en Sjuah.
Gen 25:3  Joksjan verwekte Sjeba en Dedan; de zonen van Dedan waren Reuel, Nabdeel, de Assjurieten, de 
Letusieten en de Leummieten.
Gen 25:4  Midians zonen waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaa. Deze allen zijn zonen van Ketura.
Gen 25:5  Abraham nu gaf alwat hij bezat aan zijn zoon Izaak;
Gen 25:6  aan de zonen zijner bijvrouwen gaf Abraham geschenken en verwijderde hen, nog bij zijn leven, uit de 
omgeving van zijn zoon Izaak, oostwaarts, naar het land van het Oosten.
Gen 25:7  Het aantal van Abrahams levensjaren, die hij geleefd heeft, is honderd vijf en zeventig.
Gen 25:8  Toen gaf Abraham den geest en stierf, op hogen leeftijd, oud en der dagen zat, en hij werd tot zijn 
stamgenoten verzameld.
Gen 25:9  En zijn zonen Izaak en Ismael begroeven hem in de spelonk van Machpela, op den akker van Efron, 



den zoon van Sohar, den Hittiet, welke tegenover Mamre ligt,
Gen 25:10  den akker dien Abratiam van de Hittieten gekocht had; daar zijn Abraham en zijn vrouw Sara 
begraven.
Gen 25:11  Na Abrahams dood zegende God zijn zoon Izaak. En Izaak woonde bij den put Lahai-roi.
Gen 25:12  Dit zijn de afstammelingen van Ismael, Abrahams zoon, dien Hagar, de Egyptische, de slavin van 
Sara, Abraham gebaard heeft.
Gen 25:13  Dit zijn de namen van Ismaels zonen, hun namen naar hun afstamming. Ismaels eerstgeborene was 
Nebajoth, dan Kedar Adbeel, Mibsam,
Gen 25:14  Misma, Duma, Massa,
Gen 25:15  Hadad, Tema, Itur, Nafis en Kedma.
Gen 25:16  Dat zijn de zonen van Ismael, en dat hun namen in hun dorpen en kampen, twaalf vorsten hunner 
stammen.
Gen 25:17  En de levensduur van Ismael was honderd zeven en dertig jaren; toen gaf hij den geest en stierf en 
hij werd tot zijn stamgenoten verzameld.
Gen 25:18  Zij woonden van Hawila tot Sjur, dat voor Egypte ligt; tegenover al zijn broeders heeft hij zich 
nedergezet.
Gen 25:19  Dit zijn de afstammelingen van Izaak, den zoon van Ahraham: Abraham heeft Izaak verwekt.
Gen 25:20  Izaak was veertig jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, den Arameer, uit Paddan-
Aram. de zuster van Laban, den Arameer, tot vrouw nam.
Gen 25:21  Izaak bad den Heer voor zijn vrouw, omdat zij onvruchtbaar bleef, en de Heer gaf aan zijn bede 
gehoor; zodat zijn vrouw Rebekka zwanger werd.
Gen 25:22  Toen nu de kinderen in haar binnenste tegen elkander stieten, zeide zij: Indien het zo gaat, waarvan 
ben ik het teken? Daarom ging zij den Heer raadplegen.
Gen 25:23  De Heer zeide tot haar: Twee natien zijn in uw schoot; twee volkeren zullen van uw lijf af uiteengaan; 
het ene volk zal sterker zijn dan het andere, de oudste zal den jongste dienstbaar zijn.
Gen 25:24  Toen nu haar tijd daar was om te baren, zie, in haar schoot waren tweelingen.
Gen 25:25  De eerste kwam te voorschijn, ros, van top tot teen een haren mantel; daarom noemde men hem 
Ezau.
Gen 25:26  Vervolgens kwam zijn broeder, terwijl zijn hand den hiel van Ezau vasthield; daarom noemde men 
hem Jakob. En Izaak was zestig jaar oud toen Rebekka hen baarde.
Gen 25:27  Toen de knapen opgroeiden, werd Ezau een man die verstand van jagen had, een man van het veld; 
terwijl Jakob een stemmig man werd, een tentbewoner.
Gen 25:28  Izaak hield veel van Ezau, omdat hij gaarne wildbraad at; terwijl Rebekka veel van Jakob hield.
Gen 25:29  Eens, terwijl Jakob moes kookte, kwam Ezau van het veld, zeer moede.
Gen 25:30  En Ezau zeide tot Jakob: Laat mij toch van dat rode, dat rode zwelgen; want ik ben moe! Daarom 
heet hij Edom.
Gen 25:31  Maar Jakob zeide: Verkoop mij vooraf uw eerstgeboorterecht.
Gen 25:32  Ezau zeide: Wel, ik ga toch sterven; wat baat mij een eerstgeboorterecht?
Gen 25:33  Toen zeide Jakob: Zweer het mij vooraf. Nu verkocht hij bij eede aan Jakob zijn eerstgeboorterecht.
Gen 25:34  Hierop gaf Jakob aan Ezau brood en linzenmoes, en deze at en dronk; stond op en ging zijns 
weegs. Zo minachtte Ezau het eerstgeboorterecht.
Gen 26:1  Toen eens een hongersnood in het land was--wel te onderscheiden van den vorigen, in Abrahams 
tijd--ging Izaak naar Gerar tot Abimelech, den koning der Filistijnen.
Gen 26:2  Hier verscheen hem de Heer en zeide: Ga niet af naar Egypte; vestig u metterwoon in het land dat ik 
u zal zeggen.
Gen 26:3  Blijf vertoeven in dit land; opdat ik met u zij en u zegene; want aan u en uw nakroost geef ik al deze 
landen, en ik doe zo den eed gestand dien ik uw vader Abraham gezworen heb:
Gen 26:4  Ik zal uw nazaten talrijk maken als de sterren des hemels, en aan uw nazaten al deze landen geven; 
en alle volken der aarde zullen zich zegen toebidden met den naam van uw kroost;
Gen 26:5  dewijl uw vader Abraham naar mij geluisterd en zijn plichten jegens mij, mijn geboden, inzettingen en 
wetten, in acht genomen heeft.
Gen 26:6  Zo woonde Izaak te Gerar.
Gen 26:7  Toen nu de burgers der plaats naar Rebekka, zijn vrouw, vroegen, zeide hij: Zij is mijn zuster--want hij 
dorst niet zeggen: Zij is mijn vrouw--daar hij dacht: De burgers der plaats mochten mij eens ombrengen om 
Rebekka. Want zij was schoon van uiterlijk.
Gen 26:8  Maar toen hij daar geruimen tijd geweest was, keek Abimelech, de koning der Filistijnen, eens uit zijn 
venster, en daar zag hij Izaak stoeien met zijn vrouw Rebekka.
Gen 26:9  Toen ontbood Abimelech Izaak en zeide: Zowaar, zie, zij is uw vrouw! Hoe hebt gij kunnen zeggen: Zij 
is mijn zuster? Izaak zeide tot hem: Omdat ik dacht: Ik mocht eens om haar het leven verliezen.



Gen 26:10  Toen zeide Abimelech: Wat hebt gij ons gedaan! Licht had een van het volk met uw vrouw 
gemeenschap gehouden, en zoudt gij een schuld over ons hebben gebracht.
Gen 26:11  Toen vaardigde Abimelech aan zijn ganse volk het gebod uit: Wie dezen man of zijn vrouw leed doet 
zal zeker ter dood gebracht worden.
Gen 26:12  Izaak nu zaaide in dat land en kreeg dat jaar een honderdvoudigen oogst, en de Heer zegende hem:
Gen 26:13  de man werd rijk, steeds rijker, totdat hij zeer rijk was;
Gen 26:14  hij bezat kudden kleinvee en runderen, benevens een groten slavenstoet zodat de Filistijnen hem 
benijdden.
Gen 26:15  Al de putten nu die de knechten zijns vaders ten tijde van zijn vader Abraham gegraven hadden, 
hadden de Filistijnen dichtgeworpen en met aarde gevuld.
Gen 26:16  En Abimelech zeide tot Izaak: Ga van ons weg; want gij zijt ons veel te machtig geworden.
Gen 26:17  Zo toog Izaak van daar, sloeg zijn kamp op in het Gerar-dal en bleef er.
Gen 26:18  Izaak nu groef de waterputten weder op die de knechten van zijn vader Abraham gegraven en de 
Filistijnen na den dood van Abraham dichtgeworpen hadden, en gaf ze dezelfde namen die zijn vader er aan 
gegeven had.
Gen 26:19  Toen de knechten van Izaak in het dal groeven, vonden zij daar een put van levend water;
Gen 26:20  maar de herders van Gerar maakten twist met die van Izaak en zeiden: Ons behoort het water! 
Daarom noemde hij den put Ezek, omdat zij onenigheid met hem gehad hadden.
Gen 26:21  Hierop groeven zij een anderen put, en ook daarover ontstond twist; waarom hij dien Sitna noemde.
Gen 26:22  Van daar brak hij op en groef een anderen put, en over dezen twistten zij niet. Hij noemde dien 
Rehoboth en zeide: Nu heeft de Heer ons ruimte gegeven en kunnen wij vruchtbaar zijn in het land.
Gen 26:23  Vandaar ging hij op naar Bersjeba;
Gen 26:24  en in dien nacht verscheen hem de Heer en zeide: Ik ben de god van Abraham, uw vader; heb geen 
vrees; want ik hen met u, en zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken om mijn dienaar Abraham.
Gen 26:25  Toen bouwde hij daar een altaar en riep des Heeren naam aan. Nadat Izaak daar zijn tent 
opgeslagen had, dolven zijn knechten er een put.
Gen 26:26  Abimelech nu was uit Gerar tot hem gekomen, met zijn vertrouwde Ahuzzath en zijn legeroverste 
Pichol.
Gen 26:27  Izaak zeide tot hen: Waarom komt gij tot mij, terwijl gij mij haat en uit uw nabijheid hebt 
weggezonden?
Gen 26:28  Zij zeiden: Wij hebben duidelijk gezien dat de Heer met u was; daarom zeiden wij: Laat er een eed 
tussen ons zijn, tussen ons en u, en laten wij een verbond met u sluiten, dat gij ons geen kwaad zult doen;
Gen 26:29  evenals wij u geen leed berokkenden, u niet dan goed deden en u in vrede lieten trekken. Nu zijt gij 
de van den Heer gezegende.
Gen 26:30  Daarop richtte hij hun een maaltijd aan, en aten en dronken zij.
Gen 26:31  Den volgenden morgen deden zij elkander den eed; waarna Izaak hen liet gaan en zij in vrede van 
hem wegtrokken.
Gen 26:32  Dienzelfden dag nu kwamen Izaaks knechten hem bericht brengen aangaande den put dien zij 
gegraven hadden, en zeiden tot hem: Wij hebben water gevonden!
Gen 26:33  Toen noemde hij dien Sjeba; daarom heet die stad nog heden Bersjeba.
Gen 26:34  Toen Ezau veertig jaar oud was, nam hij Judith, de dochter van Beer, den Hittiet, tot vrouw, en 
Bazemath, de dochter van Elon, den Hiwwiet;
Gen 26:35  en zij waren een bittere kwelling voor Izaak en Rebekka.
Gen 27:1  Toen Izaak oud was geworden, werden zijn ogen verduisterd, zodat hij niet meer zien kon. Eens riep 
hij Ezau, zijn oudsten zoon, en zeide tot hem: Mijn zoon! Deze zeide tot hem: Hier ben ik.
Gen 27:2  Hij zeide: Zie, ik ben oud geworden, en weet niet wanneer ik sterven zal.
Gen 27:3  Nu dan, neem uw jachttuig, pijlkoker en boog, ga het veld in en schiet mij een stuk wild;
Gen 27:4  bereid mij daarvan een smakelijk gerecht, zoals ik het gaarne heb, en breng het mij hier, dat ik ete; 
opdat mijn ziel u zegene, voordat ik sterf.
Gen 27:5  En Rebekka hoorde Izaak dit tot zijn zoon Ezau zeggen. Toen dan Ezau het veld ingegaan was, om 
een stuk wild voor zijn vader te schieten,
Gen 27:6  zeide Rebekka tot haar zoon Jakob: Ik heb daar uw vader tot uw broeder Ezau horen zeggen:
Gen 27:7  Breng mij een stuk wild en bereid mij daarvan een smakelijk gerecht, opdat ik ete; dan zal ik u voor 
het aangezicht des Heeren mijn zegen geven, voordat ik sterf.
Gen 27:8  Nu dan, mijn zoon, luister naar mij en doe wat ik u gelast.
Gen 27:9  Ga naar de kudde en haal mij daaruit twee beste geitebokjes; dan zal ik daarvan een smakelijk 
gerecht voor uw vader bereiden, zoals hij het gaarne heeft;
Gen 27:10  dit moet gij dan aan uw vader brengen, en hij zal eten; opdat hij u zijn zegen geve, voordat hij sterft.
Gen 27:11  Maar Jakob zeide tot zijn moeder Rebekka: Zie, mijn broeder Ezau is een behaard, en ik ben een 



glad man.
Gen 27:12  Wellicht betast mijn vader mij; dan ben ik in zijn oog een die den spot met hem drijft, en ik breng een 
vloek over mij, geen zegen.
Gen 27:13  Doch zijn moeder zeide tot hem: Mij treffe die vloek, mijn zoon! Luister slechts naar mij en ga ze mij 
halen.
Gen 27:14  Toen ging hij ze halen en bracht ze aan zijn moeder, die er een smakelijk gerecht van bereidde, 
zoals zijn vader het gaarne had.
Gen 27:15  Voorts nam Rebekka de feestkleederen van Ezau, haar oudsten zoon, die zij bij zich in huis had, en 
trok die Jakob, haar jongsten zoon, aan;
Gen 27:16  en met de geitenvellen bekleedde zij zijn handen en het gladde van zijn hals.
Gen 27:17  Daarna stelde zij haar zoon Jakob het gerecht en het brood dat zij bereid had ter hand.
Gen 27:18  Bij zijn vader gekomen, zeide hij: Mijn vader--en deze zeide: Hier ben ik; wie zijt gij, mijn zoon?
Gen 27:19  En Jakob zeide tot zijn vader: Ik ben Ezau, uw eerstgeborene; ik heb gedaan zoals gij mij gezegd 
hebt. Kom dan overeind, ga zitten en eet van mijn wildbraad; opdat gij mij moogt zegenen.
Gen 27:20  Izaak zeide tot zijn zoon: Wat hebt gij spoedig iets gevangen, mijn zoon! Hij zeide: Dat komt, omdat 
de Heer, uw god, mij goed geluk gegeven heeft.
Gen 27:21  Hierop zeide Izaak tot Jakob: Kom eens naderbij, dat ik u betaste, mijn zoon, of gij inderdaad mijn 
zoon Ezau zijt, of niet.
Gen 27:22  Toen kwam Jakob dicht bij zijn vader Izaak, en deze betastte hem en zeide: De stem is die van 
Jakob, maar de handen zijn die van Ezau--
Gen 27:23  en hij herkende hem niet, omdat zijn handen harig waren als die van zijn broeder Ezau, en hij 
zegende hem.
Gen 27:24  Op de vraag: zijt gij mijn zoon Ezau zeide hij: Ja.
Gen 27:25  Hij hernam: Zet het voor mij, dat ik ete van uw wildbraad, mijn zoon; opdat ik u zegene. En hij zette 
het hem voor, en hij at; ook bracht hij hem wijn, en hij dronk.
Gen 27:26  Nu sprak zijn vader Izaak tot hem: Kom nader en kus mij, mijn zoon.
Gen 27:27  Hij nu kwam nader en kuste hem, en Izaak rook den geur van zijn klederen en zegende hem aldus: 
Zie, de geur mijns zoons is als de geur van een veld vol kruiden, dat de Heer gezegend heeft.
Gen 27:28  Geve God u van des hemels dauw, en van der aarde vetten grond, en overvloed van koorn en most!
Gen 27:29  Mogen volkeren u dienen, en natien zich voor u nederwerpen; wees een vorst over uw broederen, 
dat voor u zich nederwerpen de zonen uwer moeder! Wie u vloekt zij vervloekt, wie u zegent gezegend!
Gen 27:30  Nauwelijks had Izaak geeindigd Jacob te zegenen en was deze van zijn vader Izaak weggegaan, of 
daar kwam zijn broeder Ezau van de jacht.
Gen 27:31  Ook hij bereidde een smakelijk gerecht, bracht het aan zijn vader en zeide tot hem: Mijn vader kome 
overeind en ete van het wildbraad zijns zoons; opdat gij mij moogt zegenen.
Gen 27:32  Maar zijn vader Izaak zeide tot hem: Wie zijt gij? Hij zeide: Ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Ezau.
Gen 27:33  Toen schrikte Izaak geweldig en zeide: Wie was dat dan, die een stuk wild geschoten en het mij 
gebracht heeft? En ik heb van alles gegeten voordat gij kwaamt, en hem rijk gezegend.
Gen 27:34  Zodra Ezau de woorden van zijn vader vernam, barstte hij in een zeer luiden en bitteren kreet los en 
zeide tot zijn vader: Zegen ook mij, mijn vader!
Gen 27:35  Maar deze zeide: Uw broeder is met list gekomen en heeft uw zegen weggenomen.
Gen 27:36  Toen zeide hij: Daarom heet hij zeker Jakob, dat hij mij nu tweemaal bedrogen heeft: mijn 
eerstgeboorterecht heeft hij mij afhandig gemaakt, en nu ook mijn zegen. Voorts zeide hij: Hebt gij geen zegen 
voor mij overgehouden?
Gen 27:37  Toen antwoordde Izaak en zeide tot Ezau: Zie, ik heb hem tot vorst over u gesteld en al zijn 
broeders tot zijn dienaren gemaakt, en met koorn en most heb ik hem begiftigd. Wat zal ik dan doen voor u, mijn 
zoon?
Gen 27:38  Maar Ezau zeide tot zijn vader: Was dat uw enige zegen, mijn vader? Zegen ook mij, mijn vader! En 
Ezau brak in geween uit.
Gen 27:39  Toen antwoordde zijn vader lzaak en sprak tot hem: Zie, van der aarde vetten grond zal uw 
woonplaats verwijderd zijn, en van des hemels dauw, die van boven komt.
Gen 27:40  Op uw zwaard zult gij leven en uw broeder dienstbaar zijn; maar zodra gij machtig wordt, schudt gij 
zijn juk van uw hals.
Gen 27:41  Ezau nu zon op kwaad tegen Jakob om den zegen dien zijn vader dezen gegeven had, en zeide bij 
zichzelven: De rouwtijd over mijn vader is nabij; dan zal ik mijn broeder Jakob doden.
Gen 27:42  Maar toen aan Rebekka de woorden van Ezau, haar oudsten zoon, werden medegedeeld, liet zij 
Jakob, haar jongsten zoon, roepen en zeide tot hem: Uw broeder Ezau wil zich op u wreken door u te doden.
Gen 27:43  Luister daarom naar mij, mijn zoon. Maak u op en vlucht naar mijn broeder Laban in Haran,
Gen 27:44  en blijf enigen tijd bij hem, totdat de gramschap van uw broeder bedaard is.



Gen 27:45  Wanneer de toorn van uw broeder tegen u bedaard is en hij vergeten zal zijn wat gij hem hebt 
gedaan, zal ik u van daar laten halen. Waarom zou ik van u beiden op denzelfden dag beroofd worden?
Gen 27:46  En Rebekka zeide tot Izaak: Het leven walgt mij vanwege de Hittietische vrouwen. Als Jakob een 
vrouw uit de dochteren des lands neemt, wat heb ik dan aan mijn leven?
Gen 28:1  Toen ontbood Izaak Jakob, zegende hem en gaf hem dit bevel: Neem geen vrouw uit de 
Kanaanietische meisjes.
Gen 28:2  Maak u op, ga naar Paddan-Aram, naar het huis van Bethuel, den vader uwer moeder, en haal van 
daar een vrouw, uit de dochters van Laban, den broeder uwer moeder;
Gen 28:3  en God de Machtige zegene u en make u vruchtbaar en talrijk; zo dat gij tot een menigte van volkeren 
wordt!
Gen 28:4  Hij geve u den zegen van Abraham, aan u en uw kroost met u; zodat gij het land uwer 
vreemdelingschap, hetwelk God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt.
Gen 28:5  Zo zond Izaak Jakob weg, en deze ging naar Paddan-Aram, tot Laban, den zoon van Bethuel den 
Arameer, den broeder van Rebekka, de moeder van Jakob en Ezau.
Gen 28:6  Ezau nu zag, dat Izaak Jakob gezegend en, terwijl hij hem zegende, naar Paddan-Aram gezonden 
had om van daar een vrouw te halen, en dat hij hem verboden had een Kanaanietische tot vrouw te nemen,
Gen 28:7  en dat Jakob naar zijn vader en zijn moeder geluisterd had en naar Paddan-Aram getrokken was.
Gen 28:8  Toen dan Ezau zag dat de Kanaanietische vrouwen aan zijn vader Izaak zeer mishaagden,
Gen 28:9  ging hij tot Ismael en nam Mahalath, de dochter van Abrahams zoon Ismael, de zuster van Nebajoth, 
tot vrouw, bij die welke hij reeds had.
Gen 28:10  Toen Jakob Bersjeba verlaten had en naar Haran trok,
Gen 28:11  kwam hij op een plaats waar hij overnachtte, omdat de zon was ondergegaan. Hij nam een der 
stenen dier plaats, legde dien neder aan zijn hoofdeinde en ging aldaar slapen.
Gen 28:12  In den droom zag hij een ladder op aarde opgericht, waarvan de top tot den hemel reikte, terwijl 
engelen Gods daarlangs op [klommen] en neerklommen.
Gen 28:13  En zie, de Heer stond naast hem en sprak: Ik ben de Heer de god van uw vader Abraham en van 
Izaak; het land waarop gij ligt te slapen, aan u zal ik het geven en aan uw kroost.
Gen 28:14  Uw kroost zal zijn als het stof der aarde en gij zult u uitbreiden naar west en oost, naar noord en 
zuid, en aan alle geslachten des lands zal zegen toegewenst worden met uw naam, en met dien van uw kroost.
Gen 28:15  En ik ben met u en zal u behoeden waar gij ook henentrekt, en u terugbrengen in dit land; want ik zal 
u niet verlaten voor dat ik heb gedaan wat ik u heb toegezegd.
Gen 28:16  Uit zijn slaap ontwaakt, zeide Jakob: Voorwaar, de Heer is aan deze plaats, en ik wist het niet.
Gen 28:17  Toen werd hij bevreesd en zeide: Hoe verschrikkelijk is deze plaats! Dit is niet minder dan een 
godshuis, dit is een hemelpoort.
Gen 28:18  Den volgenden morgen maakte Jakob zich op, nam den steen dien hij aan zijn hoofdeinde 
nedergelegd had, richtte dien op als een wij-steen en goot er olie bovenop.
Gen 28:19  Hij noemde die plaats Bethel, terwijl de stad te voren Luz had geheten.
Gen 28:20  Toen legde Jakob deze gelofte af: Indien God met mij is en mij behoedt op de reis die ik onderneem, 
mij brood geeft om te eten en een kleed om aan te trekken,
Gen 28:21  en ik in welstand naar mijns vaders huis wederkeer, dan zal de Heer mij tot God zijn,
Gen 28:22  en deze steen dien ik als wij-steen heb opgericht zal een godshuis wezen, en van alwat gij mij geven 
zult zal ik u het tiend schenken.
Gen 29:1  Toen hief Jakob zijn voeten op en ging naar het land der Oosterlingen.
Gen 29:2  Daar zag hij op het veld een put, benevens drie kudden kleinvee, daarbij gelegerd; want uit dien put 
werden de kudden gedrenkt. Op den mond van den put lag een grote steen,
Gen 29:3  en wanneer al de herders daar saamgekomen waren, wentelden zij dien daarvan af en drenkten het 
vee; waarna zij den steen weder op zijn plaats, op den mond van den put, legden.
Gen 29:4  Jakob zeide tot hen: Broeders, van waar zijt gij? Zij zeiden: Wij zijn uit Haran.
Gen 29:5  Hij zeide tot hen: Kent gij Laban, den zoon van Nahor? Zij zeiden: Ja.
Gen 29:6  Hij zeide tot hen: Gaat het goed met hem? Zij zeiden: Ja; en daar komt zijn dochter Rachel met het 
vee aan!
Gen 29:7  Hij hernam: De dag is nog lang; het is nog geen tijd om de dieren bijeen te drijven. Drenkt het vee en 
laat het grazen.
Gen 29:8  Zij zeiden: Dat kunnen wij niet doen voordat alle herders zijn saamgekomen en den steen van den 
mond van den put hebben gewenteld; dan drenken wij het vee.
Gen 29:9  Nog was hij met hen in gesprek, toen Rachel met het vee van haar vader aankwam; want zij was een 
herderin.
Gen 29:10  Zodra Jakob Rachel, de dochter van Laban, den broeder zijner moeder, en het vee van zijn oom 
Laban in het oog kreeg, trad hij toe, wentelde den steen van den mond van den put en drenkte het vee van zijn 



oom Laban.
Gen 29:11  En hij kuste Rachel en brak in geween uit.
Gen 29:12  Toen Jakob aan Rachel medegedeeld had dat hij een bloedverwant van haar vader en een zoon van 
Rebekka was, liep zij heen en vertelde het haar vader.
Gen 29:13  Laban, den naam van Jakob, den zoon zijner zuster, horende, liep hem tegemoet, omhelsde hem, 
kuste hem en bracht hem in zijn huis; en Jakob verhaalde aan Laban alwat gebeurd was.
Gen 29:14  Toen zeide Laban tot hem: Gij zijt immers mijn been en vlees! En Jakob vertoefde bij hem een volle 
maand.
Gen 29:15  Toen sprak Laban tot hem: Zoudt gij omdat gij mijn bloedverwant zijt mij omniet dienen? Zeg mij, wat 
uw loon moet zijn.
Gen 29:16  Laban nu had twee dochters; de oudste heette Lea, de jongste Rachel.
Gen 29:17  Lea's ogen waren flets maar Rachel was schoon van gestalte en uiterlijk.
Gen 29:18  En Jakob had Rachel lief. Daarom zeide hij: Ik wil u zeven jaren dienen om Rachel, uw jongste 
dochter.
Gen 29:19  Laban zeide: Ik geef haar liever aan u dan aan een vreemde. Blijf bij mij.
Gen 29:20  Zo diende Jakob om Rachel zeven jaren, en die geleken hem slechts enige dagen, omdat hij haar 
liefhad.
Gen 29:21  Toen zeide Jakob tot Laban: Geef mij mijn vrouw, want mijn diensttijd is verstreken; opdat ik tot haar 
kome.
Gen 29:22  Dus verzamelde Laban al de burgers der plaats en richtte een gastmaal aan.
Gen 29:23  Maar 's avonds nam hij zijn dochter Lea en bracht haar bij Jakob, die tot haar kwam.
Gen 29:24  En Laban gaf zijn slavin Zilpa aan zijn dochter Lea tot slavin.
Gen 29:25  Den volgenden morgen--daar was het Lea! Daarom zeide hij tot Laban: Wat hebt gij mij gedaan? 
Ben ik niet om Rachel bij u in dienst geweest? Waarom hebt gij mij bedrogen?
Gen 29:26  Maar Laban zeide: Men doet dit in onze plaats niet, de jongste voor de oudste uit te huwelijken.
Gen 29:27  Breng de huwelijksweek van deze ten einde; dan zal ik u ook de andere geven, op voorwaarde dat 
gij mij nogmaals zeven jaren dient.
Gen 29:28  Jakob deed zo en bracht de week met haar ten einde; waarna Laban hem zijn dochter Rachel tot 
vrouw gaf.
Gen 29:29  En Laban schonk aan zijn dochter Rachel zijn slavin Bilha tot slavin.
Gen 29:30  Jakob kwam ook tot Rachel, en hij had ook Rachel meer lief dan Lea. Zo was hij nogmaals zeven 
jaren bij Laban in dienst.
Gen 29:31  Toen de Heer zag dat Lea niet geliefd was, opende hij haar schoot, terwijl Rachel onvruchtbaar 
bleef.
Gen 29:32  Lea werd zwanger, baarde een zoon en noemde hem Ruben; want, zeide zij, de Heer heeft mijn 
vernedering aangezien en mij een zoon gegeven; nu zal mijn man mij toch liefhebben.
Gen 29:33  Weder werd zij zwanger, baarde een zoon en zeide: Daar de Heer gehoord heeft dat ik niet geliefd 
ben, heeft hij mij ook dezen gegeven. Daarom noemde zij hem Simeon.
Gen 29:34  Weder werd zij zwanger, baarde een zoon en zeide: Nu zal mijn man zich wel aan mij hechten, 
omdat ik hem drie zonen gebaard heb. Daarom noemde zij hem Levi.
Gen 29:35  Weder werd zij zwanger, baarde een zoon en zeide: Ditmaal zal ik den Heer loven. Daarom noemde 
zij hem Juda. Toen hield zij een tijdlang op met baren.
Gen 30:1  Rachel, ziende dat zij aan Jakob geen kinderen schonk, werd ijverzuchtig op haar zuster en zeide tot 
Jakob: Geef mij kinderen; anders sterf ik.
Gen 30:2  Toen ontstak Jakob in toorn tegen Rachel, en hij zeide: Bekleed ik dan de plaats van God, die u 
kroost onthouden heeft?
Gen 30:3  Zij zeide: Daar is mijn slavin Bilha. Kom tot haar; opdat zij op mijn knieen bare en ook ik, uit haar, 
nakroost erlange.
Gen 30:4  Zo gaf zij hem haar slavin Bilha tot vrouw, en Jakob kwam tot haar.
Gen 30:5  En Bilha werd zwanger en baarde Jakob een zoon.
Gen 30:6  Toen zeide Rachel God heeft mij recht verschaft, naar mij gehoord en mij een zoon gegeven. Daarom 
noemde zij hem Dan.
Gen 30:7  En Bilha, Rachels slavin, werd weder zwanger en baarde een tweeden zoon aan Jakob.
Gen 30:8  Toen zeide Rachel: Worstelingen Gods heb ik met mijn zuster geworsteld, en ik heb de overhand 
behouden. Daarom noemde zij hem Naftali.
Gen 30:9  En Lea, ziende dat zij niet meer baarde, nam haar slavin Zilpa en gaf die aan Jakob tot vrouw, en hij 
kwam tot haar.
Gen 30:10  Zilpa nu, de slavin van Lea baarde Jakob een zoon,
Gen 30:11  en Lea zeide: Met zegen! en noemde hem Gad.



Gen 30:12  Zilpa, Lea 's slavin, baarde een tweeden zoon aan Jakob,
Gen 30:13  en Lea zeide: Ik gelukkige! want nu prijzen mij de meisjes gelukkig. Daarom noemde zij hem Azer.
Gen 30:14  Eens, in den tarwenoogst, ging Ruben uit, vond liefdeappelen op het veld en bracht ze aan zijn 
moeder Lea. Toen zeide Rachel tot Lea: Geef mij toch enige van de liefdeappelen van uw zoon.
Gen 30:15  Maar zij zeide tot haar: Is het niet genoeg dat gij mij mijn man ontneemt? Moet gij mij ook de 
liefdeappelen van mijn zoon ontnemen? Rachel zeide: Daarom mag hij van nacht bij u slapen in ruil voor de 
liefdeappelen van uw zoon.
Gen 30:16  Toen nu Jakob 's avonds van het veld kwam, ging Lea hem tegemoet en zeide: Dezen nacht moet 
gij tot mij komen; want eerlijk heb ik u gehuurd voor de liefdeappelen van mijn zoon. Zo sliep hij dien nacht bij 
haar.
Gen 30:17  En God verhoorde Lea; zodat zij zwanger werd en aan Jakob een vijfden zoon baarde.
Gen 30:18  Toen zeide Lea: God heeft mij mijn loon gegeven, omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heb. 
Daarom noemde zij hem Issachar.
Gen 30:19  Nogmaals werd Lea zwanger en baarde een zoon, den zesden, aan Jakob;
Gen 30:20  en Lea zeide: Gezegend heeft mij God met een rijken zegen. Nu zal mijn man mij wel eren; want ik 
heb hem zes zonen gebaard. Daarom noemde zij hem Zebulon.
Gen 30:21  Daarna baarde zij nog een dochter, die zij Dina noemde.
Gen 30:22  Toen dacht God aan Rachel; God verhoorde haar en opende haar schoot.
Gen 30:23  Zij werd zwanger, baarde een zoon en zeide: God heeft mijn smaad weggenomen.
Gen 30:24  Daarom noemde zij hem Jozef, zeggende: De Heer geve mij nog een anderen zoon er bij!
Gen 30:25  Nadat Rachel Jozef ter wereld gebracht had, zeide Jakob tot Laban: Laat mij heengaan, opdat ik 
naar mijn plaats en mijn land trekke.
Gen 30:26  Geef mij mijn vrouwen en mijn kinderen, waarvoor ik u gediend heb, opdat ik vertrekke; want gij weet 
zelf, hoe ik u heb gediend.
Gen 30:27  Maar Laban zeide tot hem: Och of ik gunst in uw ogen vond! Ik heb de tekenen waargenomen, en de 
Heer heeft mij om uwentwil gezegend.
Gen 30:28  En hij zeide: Bepaal wat uw loon bij mij zal zijn, en ik zal het geven.
Gen 30:29  Hij zeide tot hem: Gij weet zelf, hoe ik u gediend heb en hoe het met uw vee bij mij is gegaan.
Gen 30:30  Want wat gij voor mijn komst hadt was luttel, en het heeft zich sterk uitgebreid; de Heer heeft u 
gezegend waarheen ik ook mijn schreden richtte. Hoelang moet het toch duren eer ik voor mijn eigen huis 
werken ga?
Gen 30:31  Hij zeide: Wat zal ik u geven? Jakob zeide: Geven behoeft gij mij niets; maar indien gij mijn voorstel 
aanneemt, zal ik uw vee weder weiden.
Gen 30:32  Ik zal vandaag de gehele kudde doorgaan en elk gespikkeld en gevlekt dier er uit verwijderen; en elk 
zwart dier onder de schapen en elk gevlekt en gespikkeld dier onder de geiten, dat zal mijn loon zijn.
Gen 30:33  En mijn eerlijkheid zal voor mij getuigen: wanneer gij later mijn loon komt bezien, dan zijn alle niet 
gespikkelde en gevlekte geiten en niet zwarte schapen die ik mocht hebben, gestolen goed.
Gen 30:34  Laban zeide: Welaan, het zij zoals gij zegt!
Gen 30:35  Dienvolgens verwijderde hij op denzelfden dag de gespikkelde en gevlekte bokken en geiten, alle 
waaraan iets wits was, benevens alle zwarte schapen, en gaf die in de hoede van zijn zonen.
Gen 30:36  Toen stelde hij een afstand van drie dagreizen tussen zich en Jakob; en deze hoedde het overige 
vee van Laban.
Gen 30:37  Maar Jakob nam versche takken van wilg, amandel en plataan, schilde die streepsgewijze af, zodat 
het witte van het hout bloot kwam,
Gen 30:38  en legde die afgeschilde takken in de waterbakken waarbij de geiten kwamen drinken, vlak voor 
haar;
Gen 30:39  zodat zij bronstig werden bij die takken en dientengevolge gestreepte, gespikkelde en gevlekte 
jongen wierpen.
Gen 30:40  Daarna zonderde Jakob de schapen af en zette voor de dieren een bonten ram en alwat onder het 
vee van Laban gestreept en zwart was; en hij vormde voor zich eigen kudden en zonderde die af van het vee 
van Laban.
Gen 30:41  Wanneer de sterkste dieren in haar bronsttijd waren, legde Jakob de stokken voor het vee in de 
bakken, opdat het bronstig mocht worden bij die stokken;
Gen 30:42  maar wanneer de zwakke dieren bronstig werden, legde hij ze niet. Dientengevolge vielen de 
zwakke lammeren aan Laban, de sterke aan Jakob ten deel.
Gen 30:43  Zo breidde zich 's mans bezitting zeer, zeer uit; zodat hij klein vee in menigte kreeg, alsmede 
slavinnen en slaven, kamelen en ezels.
Gen 31:1  Jakob nu hoorde Labans zonen zeggen: Jakob heeft zich van al de bezittingen van onzen vader 
meester gemaakt, en uit hetgeen onzen vader toebehoorde heeft hij al dien rijkdom verkregen.



Gen 31:2  Ook zag Jakob dat Laban jegens hem niet was als gisteren en eergisteren.
Gen 31:3  En de Heer zeide tot Jakob: Keer weder naar het land uwer vaderen en uw verwanten, en ik zal met u 
zijn.
Gen 31:4  Toen ontbood Jakob Rachel en Lea naar het veld bij zijn vee,
Gen 31:5  en zeide tot haar: Ik zie dat uw vader jegens mij niet is als gisteren en eergisteren; maar de god van 
mijn vader is met mij geweest.
Gen 31:6  Gij weet zelf dat ik met alle macht uw vader gediend heb;
Gen 31:7  doch uw vader heeft mij bedrogen: tien keren heeft hij mijn loon veranderd. Doch God heeft hem niet 
toegelaten mij te benadelen.
Gen 31:8  Wanneer hij zeide: de gespikkelde zullen uw loon zijn--dan wierpen alle geiten gespikkelde; en zeide 
hij: de gestreepte zullen uw loon zijn--dan wierpen alle gestreepte.
Gen 31:9  Zo nam God het vee van uw vader weg en gaf het mij.
Gen 31:10  Eens, in den bronsttijd der geiten, sloeg ik in den droom mijn ogen op en zag dat de bokken die de 
geiten besprongen alle gestreept, gespikkeld en bont waren;
Gen 31:11  en de engel Gods zeide in den droom tot mij: Jakob! En ik zeide: Hier ben ik.
Gen 31:12  Hij zeide: Sla uw ogen op en zie: alle bokken die de geiten bespringen zijn gestreept, gespikkeld en 
bont; want ik heb gezien alwat Laban u aandoet.
Gen 31:13  Ik ben de god die u te Bethel verschenen is, waar gij een wij-steen gezalfd en mij een gelofte gedaan 
hebt. Maak u dus op, trek uit dit land en keer naar uw geboortegrond terug; en ik zal met u zijn.
Gen 31:14  Toen antwoordden Rachel en Lea en zeiden tot hem: Hebben wij nog deel en bezitting in het huis 
van onzen vader?
Gen 31:15  Zijn wij niet door hem als vreemden beschouwd? Hij heeft ons immers verkocht, en zelfs geleefd van 
wat wij opgebracht hebben?
Gen 31:16  Al de rijkdom dien God onzen vader ontnomen heeft behoort ons en onzen zonen. Doe dus alwat 
God u gezegd heeft.
Gen 31:17  Toen maakte Jakob zich reisvaardig, plaatste zijn zonen en vrouwen op de kamelen
Gen 31:18  en voerde al het vee en al de have die hij verworven had, het vee dat hij bezat, dat hij in Paddan-
Aram verworven had, mede, om zich te begeven naar zijn vader Izaak, in het land Kanaan.
Gen 31:19  Eens dan, toen Laban van huis was om de schapen te scheren, stal Rachel de huisgoden van haar 
vader,
Gen 31:20  en Jakob stal zich weg van Laban, den Arameer, door hem niet te kennen te geven dat hij de vlucht 
nam.
Gen 31:21  Zo vlood hij met alwat hij bezat maakte zich op, trok de Rivier over en richtte zich naar het gebergte 
van Gilead.
Gen 31:22  Toen op den derden dag aan Laban werd medegedeeld dat Jakob de vlucht had genomen,
Gen 31:23  nam hij zijn broederen mede, vervolgde hem zeven dagen en was dicht achter hem op het gebergte 
van Gilead.
Gen 31:24  Maar dien nacht kwam God in een droom tot Laban, den Arameer, en zeide tot hem: Wacht u, dat gij 
met Jakob goed of kwaad spreekt.
Gen 31:25  Toen Laban Jakob ingehaald had--deze nu had zijn tent op het gebergte opgeslagen, en Laban de 
zijne op het gebergte van Gilead--
Gen 31:26  zeide hij tot Jakob: Wat hebt gij gedaan, dat gij u weggestolen en mijn dochters als 
krijgsgevangenen ontvoerd hebt?
Gen 31:27  Waarom zijt gij stil weggelopen, hebt gij u aan mij ontstolen en het mij niet gezegd? Anders zou ik u 
met vreugdebetoon en gezang, met tamboerijn en citer uitgeleide gedaan hebben.
Gen 31:28  Nu hebt gij mij de gelegenheid onthouden mijn zonen en dochteren te kussen; gij hebt dwaas 
gehandeld.
Gen 31:29  Het staat in mijn macht u kwaad te doen; doch de god van uw vader heeft mij gisteren gezegd: 
Wacht u, met Jakob goed of kwaad te spreken.
Gen 31:30  Maar indien gij dan volstrekt wildet heengaan, omdat gij zo snakt naar uws vaders huis, waarom 
hebt gij mijn goden gestolen?
Gen 31:31  Jakob antwoordde en zeide tot Laban: Omdat ik bevreesd was en dacht: als gij mij uw dochters 
maar niet ontneemt!
Gen 31:32  Voorts zeide Jakob: Hij bij wien gij uw goden vindt blijve niet in leven! Stel gij in tegenwoordigheid 
onzer broederen een onderzoek in, wat van het uwe in mijn bezit is, en neem dat mede. Want Jakob wist niet 
dat Rachel ze gestolen had.
Gen 31:33  Zo ging Laban de tenten van Jakob, van Lea en der twee slavinnen binnen maar hij vond niets. Uit 
de tent van Lea trad hij in die van Rachel.
Gen 31:34  Rachel nu had de huisgoden genomen en in haar kameelzetel gelegd, waarna zij er op was gaan 



zitten. Toen Laban alles in de tent betastte en niets vond,
Gen 31:35  zeide zij tot haar vader: Mijn heer neme mij niet kwalijk dat ik niet voor u kan opstaan; want het gaat 
mij naar de wijze der vrouwen. Hoe hij ook zocht, hij vond de huisgoden niet.
Gen 31:36  Toen ontstak Jakob in toorn en voer tegen Laban uit; en Jakob antwoordde en zeide tot Laban: Wat 
is mijn misdrijf en mijn zonde dat gij mij zo heftig vervolgd hebt?
Gen 31:37  Nu gij al mijn zaken betast hebt, leg nu alwat gij van uw huisraad gevonden hebt hier voor mijn en 
uw broeders, opdat zij vonnissen tussen ons beiden.
Gen 31:38  Twintig jaar lang ben ik bij u geweest; uw ooien en geiten hebben niet misdragen; het vlees van de 
rammen uwer kudde heb ik niet gegeten;
Gen 31:39  wat door roofdieren verscheurd was heb ik niet bij u gebracht, maar zelf vergoed; wat des daags of 
des nachts gestolen was vorderdet gij van mij terug.
Gen 31:40  Overdag sloopte mij de hitte, des nachts de koude, en de slaap ontvlood mijn ogen.
Gen 31:41  Twintig jaar lang ben ik in uw huis geweest, en ik heb u veertien jaren gediend om uw beide 
dochters, zes jaren om uw vee; en gij hebt mijn loon tien keer veranderd.
Gen 31:42  Indien mijns vaders god, de god van Abraham en de Gevreesde van Izaak, niet met mij geweest 
was, zoudt gij mij zonder iets hebben laten gaan; doch God heeft mijn verdrukking en mijn moeitevollen arbeid 
gezien en gisteren u bestraft.
Gen 31:43  Laban antwoordde en zeide tot Jakob: De dochters zijn de mijne, de zonen de mijne, het vee is het 
mijne, al wat gij ziet is van mij. Maar hoe zal ik aan mijn dochters, of aan de kinderen die zij gebaard hebben, 
heden leed doen?
Gen 31:44  Kom, laten wij, ik en gij, een verbond sluiten; geen mens is bij ons; zie, God is getuige tussen mij en 
u.
Gen 31:45  Toen nam Jakob een steen en richtte dien ten wij-steen op.
Gen 31:46  Jakob zeide tot zijn broeders: Verzamelt stenen. En zij verzamelden stenen, stapelden een hoop op 
en hielden daarbij een maaltijd.
Gen 31:47  Laban noemde dien: Jegar-sahadutha, Jakob: Gal-ed.
Gen 31:48  En Laban zeide: Deze steenhoop zij heden getuige tussen mij en u! Daarom heet de plaats: Gilead,
Gen 31:49  en Mispa; omdat hij zeide: De Heer zij wachter tussen mij en u, wanneer wij niet meer bij elkander 
zijn,
Gen 31:50  dat gij mijn dochters niet onderdrukken zult noch buiten haar andere vrouwen nemen.
Gen 31:51  Voorts zeide Laban tot Jakob: Zie, deze steenhoop, en zie, de wij-steen, door mij opgeworpen 
tussen mij en u--
Gen 31:52  getuige is deze steenhoop, getuige de wij-steen, dat ik nimmer met boze bedoelingen dezen 
steenhoop naar uw kant zal voorbijtrekken, en gij niet dezen steenhoop en dezen wij-steen naar mijn zijde.
Gen 31:53  De god van Abraham en de god van Nahor mogen richten tussen ons! Toen zwoer Jakob bij den 
Gevreesde van zijn vader Izaak;
Gen 31:54  hij bracht een offer op het gebergte, waarbij hij zijn broeders ter maaltijd nodigde; zo hielden zij 
maaltijd en overnachtten op het gebergte.
Gen 31:55  Den volgenden morgen maakte Laban zich op, kuste zijn zonen en dochteren, zegende hen, ging op 
weg en keerde naar zijn woonplaats terug.
Gen 32:1  Ook Jakob ging zijns weegs, en Gods engelen kwamen hem tegen;
Gen 32:2  bij wier aanblik Jakob zeide: Dat is een godenleger! Daarom noemde hij die plaats Mahanaim.
Gen 32:3  Jakob zond boden voor zich uit tot zijn broeder Ezau in het land Seir, het veld van Edom,
Gen 32:4  en gelastte hun: Zegt tot mijn heer Ezau: Zo spreekt uw dienaar Jakob: Ik heb bij Laban verkeerd en 
mij bij hem tot nu toe opgehouden.
Gen 32:5  Runderen, ezelen en kleinvee, slaven en slavinnen zijn mij ten deel gevallen; en ik doe dit mijn heer 
weten, om gunst in uw oog te vinden.
Gen 32:6  De boden nu keerden tot Jakob terug met de tijding: Wij zijn bij uw broeder Ezau gekomen, en hij trekt 
u reeds tegemoet, met vierhonderd man.
Gen 32:7  Toen werd Jakob zeer bevreesd en beklemd; daarom verdeelde hij de lieden die bij hem waren, 
benevens het kleinvee, de runderen en de kamelen, in twee legers;
Gen 32:8  want hij zeide: Indien Ezau op het ene leger afkomt en het verslaat, zal het overblijvende nog kunnen 
ontkomen.
Gen 32:9  Toen sprak Jakob: god van mijn vader Abraham en mijn vader Izaak, Heer, die tot mij gezegd hebt: 
Keer weder naar het land van u en uw verwanten; opdat ik u weldoe--
Gen 32:10  ik ben te gering voor al de gunstbewijzen en al de trouw die gij aan uw dienstknecht hebt bewezen; 
want met mijn stok ben ik dezen Jordaan overgegaan, en nu ben ik tot twee legers geworden.
Gen 32:11  Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Ezau; want ik vrees dat hij komen zal en 
mij verslaan, de moeder met de kinderen.



Gen 32:12  Gij hebt zelf immers gezegd: Ik zal u rijkelijk weldoen en uw nakroost maken als het zand der zee, 
ontelbaar vanwege de menigte.
Gen 32:13  En hij bracht aldaar den nacht door. Toen nam hij van hetgeen hij bij zich had een geschenk voor 
zijn broeder Ezau:
Gen 32:14  tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd ooien en twintig rammen,
Gen 32:15  dertig zoogende kamelen met haar veulens, veertig koeien en tien stieren, twintig ezelinnen en tien 
ezels.
Gen 32:16  Hij gaf die aan zijn slaven over, elke kudde afzonderlijk, en zeide tot zijn slaven: Trekt voor mij uit, en 
laat tussen de onderscheiden kudden een ruimte open.
Gen 32:17  Aan den voorsten gelastte hij: Wanneer mijn broeder Ezau u tegenkomt en vraagt: Wien behoort gij 
toe? waarheen gaat gij? en van wien is dat vee, daar voor u uit?
Gen 32:18  Zeg dan: Van uw dienaar Jakob; het is een geschenk, aan mijn heer Ezau gezonden; en hijzelf volgt 
ons.
Gen 32:19  Ook den tweeden, den derden, en allen die achter de kudden liepen beval hij: Zo moet gij tot Ezau 
spreken, wanneer gij hem aantreft;
Gen 32:20  en gij moet zeggen: Uw dienaar Jakob zelf volgt ons. Want hij dacht: Laat ik hem verzoenen door het 
geschenk dat voor mij uit gaat, en hem eerst daarna zien; wellicht zal hij mij goedgunstig zijn.
Gen 32:21  Zo ging het geschenk voor hem uit terwijl hijzelf dien nacht in de legerplaats doorbracht.
Gen 32:22  In dien nacht maakte hij zich op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn elf kinderen, en 
trok het veer van den Jabbok over.
Gen 32:23  Hij nam hen en voerde hen over den stroom. Zo liet hij alles wat hij bezat overtrekken.
Gen 32:24  Jakob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem tot het aanbreken van den dageraad.
Gen 32:25  Toen hij zag dat hij Jakob niet kon overwinnen, greep hij zijn heup aan, zodat Jakobs heup ontwricht 
werd bij zijn worsteling met hem,
Gen 32:26  en zeide: Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar Jakob zeide: Ik laat u niet gaan, 
tenzij gij mij zegent.
Gen 32:27  Daarop zeide hij tot hem: Hoe heet gij? Hij zeide: Jakob.
Gen 32:28  Hij sprak: Voortaan zult gij niet meer Jakob heten, maar Israel; want gij hebt kloek gestreden met 
een god en met mensen, en de overhand behouden.
Gen 32:29  Nu vroeg Jakob: Geef mij toch uw naam te kennen. Maar hij zeide: Wat vraagt gij naar mijn naam! 
En hij zegende hem aldaar.
Gen 32:30  Daarom noemde Jakob die plaats Penuel; want ik heb een god van aangezicht tot aangezicht gezien 
en er het leven afgebracht.
Gen 32:31  Zodra hij Penuel voorbij was, ging de zon op; en hij liep kreupel.
Gen 32:32  Daarom eten de Israelieten nog heden de spier niet die op de heup ligt; dewijl hij Jakob bij die spier 
aan de heup gegrepen heeft.
Gen 33:1  En Jakob sloeg zijn ogen op en zag Ezau met vierhonderd man aankomen. Toen verdeelde hij de 
kinderen onder Lea, Rachel en de beide slavinnen.
Gen 33:2  De slavinnen met haar kinderen zette hij voorop, Lea met haar kinderen daarachter, Rachel met Jozef 
achteraan.
Gen 33:3  Hijzelf ging voor hen uit en wierp zich zevenmaal neder ter aarde, totdat hij zijn broeder genaderd 
was.
Gen 33:4  Maar Ezau liep hem tegemoet, omhelsde hem, viel hem om den hals en kuste hem, terwijl beiden 
weenden.
Gen 33:5  Toen Ezau de ogen opsloeg en de vrouwen en kinderen zag, zeide hij: Wie hebt gij daar? Hij zeide: 
Dat zijn de kinderen die het God behaagd heeft aan uw dienaar te geven.
Gen 33:6  Nu traden de slavinnen met haar kinderen naderbij en wierpen zich neder.
Gen 33:7  Ook Lea kwam met haar kinderen nader, en zij wierpen zich neder. Daarna traden Jozef en Rachel 
toe en wierpen zich neder.
Gen 33:8  En hij zeide: Wat bedoelt gij toch met dat gehele leger dat ik tegengekomen ben? Hij zeide: Gunst te 
vinden in het oog van mijn heer.
Gen 33:9  Ezau hernam: Ik heb genoeg, broeder! Behoud wat gij bezit.
Gen 33:10  Maar Jakob zeide: Geenszins! Indien ik gunst in uw oog gevonden heb, neem dan mijn geschenk 
aan; want ik heb immers uw aangezicht als dat van een god aanschouwd, en gij hebt mij in gunst aangenomen.
Gen 33:11  Aanvaard toch het huldeblijk dat ik u gebracht heb; want God is mij goedgunstig geweest, en ik bezit 
van alles. Toen hij zo bij hem aandrong, nam Ezau het aan.
Gen 33:12  Ezau zeide: Laten wij opbreken en verder trekken en laat mij uw voorhoede uitmaken.
Gen 33:13  Maar hij zeide tot hem: Mijn heer weet dat de kinderen teer zijn en ik voor zoogende schapen en 
koeien moet zorgen; overjaagt men ze een dag, dan sterft al het vee.



Gen 33:14  Mijn heer trekke toch voor zijn dienaar uit, en ik zal op mijn gemak den tocht voortzetten, naar den 
tred van het vee dat voor mij uit gaat, en den tred der kinderen, totdat ik bij mijn heer in Seir kom.
Gen 33:15  Ezau zeide: Laat mij dan toch enige mijner manschappen bij u plaatsen. Hij zeide: Waartoe zou dit 
dienen? Laat mij gunst in het oog van mijn heer vinden!
Gen 33:16  Zo ging Ezau denzelfden dag zijns weegs, naar Seir terug;
Gen 33:17  maar Jakob trok naar Sukkoth en bouwde daar voor zich een huis, en voor zijn vee maakte hij 
hutten. Daarom heet die plaats Sukkoth.
Gen 33:18  Jakob kwam, bij zijn terugkeer uit Paddan-Aram, behouden in de stad van Sichem, die in het land 
Kanaan ligt, en sloeg zijn kamp op in het gezicht van de stad.
Gen 33:19  Hij kocht het stuk land waarop hij zijn tent opgeslagen had van de zonen van Hamor, den vader van 
Sichem, voor honderd goudstukken,
Gen 33:20  richtte daar een altaar op en riep den god van Israel aan.
Gen 34:1  Eens ging Dina, de dochter van Lea, die zij aan Jakob gebaard had uit, om met de meisjes des lands 
kennis te maken,
Gen 34:2  en Sichem, de zoon van Hamor, den Hiwwiet, den vorst des lands, zag haar; hij nam haar, ging bij 
haar liggen en onteerde haar.
Gen 34:3  En hij voelde zich innig verknocht aan Dina, Jakobs dochter, had het meisje lief en sprak haar vleiend 
aan.
Gen 34:4  Derhalve zeide Sichem tot zijn vader Hamor: Neem mij deze jongedochter tot vrouw.
Gen 34:5  Jakob nu had wel gehoord dat de zoon van Hamor zijn dochter verontreinigd had; doch, daar zijn 
zonen bij zijn vee in het veld waren, hield hij zich stil, totdat zij thuis kwamen.
Gen 34:6  En Hamor, de vader van Sichem, ging de stad uit, om met Jakob te spreken.
Gen 34:7  Zodra de zonen van Jakob uit het veld kwamen en het hoorden werden die mannen zeer bedroefd en 
ontstaken zij in heftigen toorn, omdat hij een dwaasheid bedreven had in Israel, door met de dochter van Jakob 
gemeenschap te houden: zo iets doet men immers niet!
Gen 34:8  Hamor nu sprak tot hen: Mijn zoon Sichem voelt zich innig verbonden aan uw dochter. Geeft haar 
toch aan hem tot vrouw
Gen 34:9  en verzwagert u met ons: geeft ons uw dochters en neemt zelf de onze.
Gen 34:10  Blijft dan onder ons wonen; het land ligt voor u open; gij kunt daarin wonen, rondtrekken en vaste 
bezittingen verwerven.
Gen 34:11  Ook zeide Sichem tot haar vader en haar broeders: Laat mij toch gunst vinden in uw oog; zo zal ik u 
geven alwat gij van mij eist.
Gen 34:12  Vraagt gerust van mij een zwaren koopprijs; een groot geschenk; ik zal u betalen wat gij van mij eist. 
Geeft mij slechts het meisje tot vrouw!
Gen 34:13  Toen antwoordden Jakobs zonen Sichem en zijn vader Hamor, en zij spraken bedrieglijk, omdat hij 
hun zuster Dina verontreinigd had:
Gen 34:14  Wij kunnen dit niet doen; wij mogen onze zuster niet aan een onbesnedene geven; want dit zou een 
schande voor ons wezen.
Gen 34:15  Slechts op een voorwaarde kunnen wij u ter wille zijn: als gij hierin aan ons gelijk wordt dat alwat 
manlijk is wordt besneden.
Gen 34:16  Dan zullen wij u onze dochters geven en zelf de uwe ten huwelijk nemen, onder u ons vestigen en 
tot een volk worden.
Gen 34:17  Maar indien gij niet naar ons luistert en u niet laat besnijden, dan nemen wij onze dochter mede en 
trekken heen.
Gen 34:18  Daar hun woorden de goedkeuring van Hamor en zijn zoon Sichem wegdroegen,
Gen 34:19  talmde de jongeling niet dienvolgens te handelen; want hij had welgevallen in Jakobs dochter, en hij 
had meer invloed in zijns vaders huis dan iemand anders.
Gen 34:20  Derhalve gingen Hamor en zijn zoon Sichem naar de poort hunner stad en zeiden tot hun 
medeburgers:
Gen 34:21  Deze mannen leven met ons in goede verstandhouding. Laat hen zich in het land vestigen en daarin 
rondtrekken; er is immers ruimte genoeg voor hen. Wij nemen dan hun dochters tot vrouwen en geven hun de 
onze.
Gen 34:22  Maar slechts op deze voorwaarde willen die mannen onder ons blijven, om een volk te worden: dat 
alwat manlijk onder ons is besneden wordt, zoals zij besneden zijn.
Gen 34:23  Hun vee, hun have, al hun dieren, zullen zij de onze niet worden? Laat ons hun slechts ter wille zijn; 
opdat zij onder ons blijven.
Gen 34:24  Hamor en zijn zoon Sichem vonden bij al hun medeburgers gehoor, en alwat manlijk was liet zich 
besnijden, al hun medeburgers.
Gen 34:25  Maar op den derden dag, toen zij pijn leden, namen twee zonen van Jakob, Simeon en Levi, 



broeders van Dina, hun zwaard, overvielen de niets kwaads duchtende stad en doodden alwat manlijk was.
Gen 34:26  Ook Hamor en zijn zoon Sichem doodden zij met het scherp des zwaards; waarna zij Dina uit het 
huis van Sichem medenamen en heengingen.
Gen 34:27  De zonen van Jakob kwamen op de verslagenen af en plunderden de stad uit, omdat men hun 
zuster verontreinigd had.
Gen 34:28  Het kleinvee en de runderen der inwoners, hun ezels en alwat in de stad of op het veld was namen 
zij mede.
Gen 34:29  Al hun rijkdom, al hun kinderen en hun vrouwen voerden zij weg, en zij maakten alwat in de stad en 
alwat in de huizen was buit.
Gen 34:30  Toen zeide Jakob tot Simeon en Levi: Gij beneemt mij mijn rust, door mij in kwaden reuk te brengen 
bij de bevolking des lands, de Kanaanieten en de Perizzieten, terwijl ik zo gering in aantal ben; als zij zich tegen 
mij verenigen en op mij aanvallen, dan word ik met mijn geslacht verdelgd.
Gen 34:31  Maar zij zeiden: Zou men dan onze zuster als een hoer behandelen?
Gen 35:1  God sprak tot Jakob: Maak u op en trek naar Bethel, vestig u aldaar en bouw er een altaar voor den 
god die u verschenen is toen gij vloodt voor uw broeder Ezau.
Gen 35:2  Toen zeide Jakob tot zijn gezin en allen die bij hem waren: Doet de vreemde goden weg die gij bij u 
hebt, reinigt u en trekt andere klederen aan,
Gen 35:3  en laten wij ons dan opmaken en naar Bethel gaan; opdat ik daar een altaar bouwe voor den god die 
mij verhoord heeft toen ik in benauwdheid verkeerde, en die met mij geweest is op den weg dien ik heb 
afgelegd.
Gen 35:4  Zij gaven dan aan Jakob alle vreemde goden die zij hadden en de ringen die zij in de oren droegen, 
en Jakob begroef die onder de terebint bij Sichem.
Gen 35:5  En toen zij opbraken, kwam een schrik Gods over de omliggende steden; zodat zij de zonen Jakobs 
niet vervolgden.
Gen 35:6  Toen Jakob te Luz, hetwelk in het land Kanaan ligt--dit is Bethel--met allen die bij hem waren 
aankwam,
Gen 35:7  bouwde hij daar een altaar en noemde de plaats Bethel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard 
had toen hij voor zijn broeder vluchtte.
Gen 35:8  En Debora, de voedster van Rebekka, stierf en werd begraven, beneden Bethel, onder den eik; 
waarnaar hij dien den eik des geweens noemde.
Gen 35:9  Wederom verscheen God aan Jakob toen hij uit Paddan-Aram kwam, en hij zegende hem.
Gen 35:10  En God sprak tot hem: Gij heet Jakob? Voortaan zult gij niet meer Jakob heten; maar Israel zult gij 
heten. Zo gaf hij hem den naam Israel.
Gen 35:11  Voorts zeide God tot hem: Ik ben God de Machtige; wees vruchtbaar en vermenigvuldig u; een 
menigte volkeren zal uit u ontstaan, en koningen zullen uit uw lenden voortkomen.
Gen 35:12  Ook zal ik het land dat ik aan Abraham en Izaak gegeven heb aan u geven, en aan uw kroost na u 
zal ik het geven.
Gen 35:13  Toen voer God van hem op,
Gen 35:14  en Jakob richtte een wij-steen op, ter plaatse waar hij met hem had gesproken, een stenen teken, 
plengde daarop een plengoffer en goot er olie over uit.
Gen 35:15  En Jakob noemde de plaats waar God met hem gesproken had Bethel.
Gen 35:16  Toen zij van Bethel opgebroken en nog slechts een eind weegs van Efrath verwijderd waren, baarde 
Rachel.
Gen 35:17  Zij had een moeilijke verlossing; en toen zij het daarbij zeer zwaar had, zeide de vroedvrouw tot 
haar: Vrees niet; want ook nu hebt gij een zoon.
Gen 35:18  Daarom noemde zij hem, toen zij den adem uitblies--want zij stierf--Ben-oni; maar zijn vader heette 
hem Ben-jamin.
Gen 35:19  Zo stierf Rachel; zij werd begraven op den weg naar Efrath, dat is Bethlehem.
Gen 35:20  En Jakob richtte een wij-steen op haar graf op; dit is nog heden ten dage de steen van Rachels graf.
Gen 35:21  Israel brak op en sloeg zijn tent op aan de andere zijde van den Kuddetoren.
Gen 35:22  Toen Israel in dit land verblijf hield, ging Ruben gemeenschap houden met Bilha, de bijvrouw van 
zijn vader; Israel hoorde dit en was er zeer verontwaardigd over.
Gen 35:23  De zonen van Jakob waren twaalf. Die van Lea: Jakobs eerstgeborene Ruben; dan Simeon, Levi, 
Juda, Issachar en Zebulon;
Gen 35:24  die van Rachel: Jozef en Benjamin;
Gen 35:25  die van Rachels slavin Bilha: Dan en Naftali;
Gen 35:26  en die van Lea's slavin Zilpa: Gad en Azer. Dit zijn Jakobs zonen, die hem in Paddan-Aram geboren 
zijn.
Gen 35:27  En Jakob kwam bij zijn vader Izaak, te Mamre, Kirjath-arba, dat is Hebron, waar Abraham en Izaak 



vertoefd hadden.
Gen 35:28  Toen Izaak den leeftijd van honderd tachtig jaar bereikt had,
Gen 35:29  gaf hij den geest en stierf en hij werd tot zijn stamgenoten verzameld, oud en der dagen zat; en zijn 
zonen Ezau en Jakob begroeven hem.
Gen 36:1  Dit zijn de afstammelingen van Ezau, dat is Edom.
Gen 36:2  Ezau heeft zijn vrouwen genomen uit de Kanaanietische meisjes: Ada, de dochter van Elon, den 
Hittiet, Oholibama, de dochter van Ana, den zoon van Sibeon, den Horiet,
Gen 36:3  en Bazemath, de dochter van Ismael, de zuster van Nebajoth.
Gen 36:4  Ada baarde aan Ezau Elifaz; Bazemath: Reuel,
Gen 36:5  en Oholibama: Jeus, Jaelam en Korah. Dit zijn de zonen van Ezau die hem in het land Kanaan 
geboren zijn.
Gen 36:6  Daarna nam Ezau zijn vrouwen, zonen en dochters, met allen die tot zijn gezin behoorden, en zijn 
vee, al zijn dieren en al zijn bezittingen die hij in het land Kanaan verworven had, en ruimde het land Kanaan 
voor zijn broeder Jakob;
Gen 36:7  want hun have was te veel dan dat zij bij elkander konden blijven: het land hunner vreemdelingschap 
kon hen niet dragen vanwege hun vee.
Gen 36:8  Ezau vestigde zich op het gebergte Seir; Ezau, dat Is Edom.
Gen 36:9  Dit zijn de afstammelingen van Ezau, den vader van Edom, op het gebergte Seir.
Gen 36:10  Dit zijn de namen van Ezau's zonen: Elifaz, de zoon van Ezau's vrouw Ada, Reuel, de zoon van 
Ezau's vrouw Bazemath.
Gen 36:11  De zonen van Elifaz waren Teman, Omar, Sefo, Gaetham en Kenaz.
Gen 36:12  Timna was een bijvrouw van Ezau's zoon Elifaz en baarde hem Amalek. Dit zijn de zonen van 
Ezau's vrouw Ada.
Gen 36:13  De volgenden zijn de zonen van Reuel: Nahath, Zerah, Sjamma en Mizza; dit zijn de zonen van 
Ezau's vrouw Bazemath.
Gen 36:14  De volgenden zijn de zonen van Ezau's vrouw Oholibama, de dochter van Ana, den zoon van 
Sibeon; zij baarde aan Ezau Jeus, Jaelam en Korah.
Gen 36:15  De volgenden zijn de stamhoofden van Ezau's zonen. De zonen van Elifaz, Ezau's eerstgeborene, 
zijn de stamhoofden van Teman Omar, Sefo, Kenaz,
Gen 36:16  Gaetham, Amalek. Dit zijn de stamhoofden van Elifaz, in het land van Edom, dit zijn de zonen van 
Ada.
Gen 36:17  De volgenden zijn de zonen van Ezau's zoon Reuel: de stamhoofden van Nahath, Zerah, Sjamma 
en Mizza. Dit zijn de stamhoofden van Reuel in het land van Edom, dit zijn de zonen van Ezau's vrouw 
Bazemath.
Gen 36:18  De volgenden zijn de zonen van Ezau's vrouw Oholibama: de stamhoofden van Jeus, Jaelam, 
Korah. Dit zijn de stamhoofden van Oholibama, de dochter van Ana, de vrouw van Ezau.
Gen 36:19  Dit zijn de zonen van Ezau, en dit hun stamhoofden. Dit is Edom.
Gen 36:20  De volgenden zijn de zonen van Seir, den Horiet, inwoners des lands: Lotan, Sjobal, Sibeon, Ana,
Gen 36:21  Disjon, Eser, Disjan. Dit zijn de stamhoofden der Horieten, zonen van Seir, in het land van Edom.
Gen 36:22  En Lotans zonen waren Hori en Hemam, en Lotans zuster was Timna.
Gen 36:23  Dit zijn de zonen van Sjobal: Alwan, Manahath, Ebal, Sjefo en Onam.
Gen 36:24  Dit zijn de zonen van Sibeon: Ajja en Ana; dit is die Ana die een heete bron in de woestijn vond, toen 
hij de ezels van zijn vader Sibeon hoedde.
Gen 36:25  En dit zijn Ana's zonen: Disjon en Oholibama, de dochter van Ana.
Gen 36:26  En de zonen van Disjon zijn: Hemdan, Esban, Jithran en Keran.
Gen 36:27  En dit zijn de zonen van Eser: Bilhan, Zaawan en Jaakan.
Gen 36:28  Dit zijn de zonen van Disjan: Us en Aran.
Gen 36:29  De volgenden zijn de stamhoofden der Horieten: de stamhoofden van Lotan, Sjobal, Sibeon, Ana,
Gen 36:30  Disjon, Eser, Disjan. Dit zijn de Horietische stamhoofden naar hun stammen in het land Seir.
Gen 36:31  Dit zijn de koningen die over het land Edom geregeerd hebben voordat de Israelieten een koning 
hadden.
Gen 36:32  Bela, de zoon van Beor, was koning in Edom en zijn stad heette Dinhaba.
Gen 36:33  Na den dood van Bela werd in zijn plaats Jobab, de zoon van Zerah, uit Bosra, koning.
Gen 36:34  Na den dood van Jobab werd in zijn plaats Husjam, uit het land der Temanieten, koning.
Gen 36:35  Na den dood van Husjam werd in zijn plaats Hadad, de zoon van Bedad, koning, die de Midianieten 
in het veld van Moab versloeg; zijn stad heette Awith.
Gen 36:36  Na den dood van Hadad werd in zijn plaats Samla, uit Masreka, koning.
Gen 36:37  Na den dood van Samla werd in zijn plaats Saul, uit Rehoboth der Rivier, koning.
Gen 36:38  Na den dood van Saul werd in zijn plaats Baalhanan, de zoon van Achbor, koning.



Gen 36:39  Na den dood van Baalhanan, den zoon van Achbor, werd in zijn plaats Hadad koning; zijn stad 
heette Pau, zijn vrouw Mehetabeel, de dochter van Matred, de dochter van Mezahab.
Gen 36:40  Dit zijn de namen van Ezau's stamhoofden, naar hun geslachten, plaatsen namen: de stamhoofden 
van Timna, Alwa, Jetheth,
Gen 36:41  Oholibama, Ela, Pinon,
Gen 36:42  Kenaz, Teman, Mibsar,
Gen 36:43  Magdiel, Iram. Dit zijn Edoms stamhoofden, naar hun woonplaatsen in het land dat zij bezaten. Dit is 
Ezau, de vader van Edom.
Gen 37:1  Maar Jakob bleef in het land waarin zijn vader vertoefd had, in Kanaan.
Gen 37:2  Dit zijn de afstammelingen van Jakob. Jozef hoedde, op zeventienjarigen leeftijd, het vee zijns vaders 
met zijn broeders--hij was nog jong--met de zonen van Bilha en Zilpa, zijns vaders vrouwen, en Jozef bracht aan 
hun vader de kwade geruchten over die over hen liepen.
Gen 37:3  Israel nu had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem op zijn ouden dag geboren was, en had 
voor hem een prachtig kleed doen maken.
Gen 37:4  Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn andere zonen liefhad, haatten zij hem en 
konden zij geen vriendelijk woord tot hem zeggen.
Gen 37:5  Eens had Jozef een droom en deelde dien aan zijn broeders mede;
Gen 37:6  hij zeide tot hen: Hoort toch naar dezen droom, dien ik heb gehad.
Gen 37:7  Wij waren aan het schoven binden op het veld, toen opeens mijn schoof overeind rees en zo bleef 
staan, terwijl de uwe van alle kanten zich voor de mijne nederwierpen.
Gen 37:8  Toen zeiden zijn broeders tot hem: Zo! zult gij koning over ons worden en over ons heersen? En zij 
haatten hem te meer om zijn dromen en zijn woorden.
Gen 37:9  Later had hij een anderen droom, dien hij weder aan zijn broeders vertelde; hij zeide: Ziet, ik heb weer 
gedroomd, en wel, dat de zon, de maan en elf sterren zich voor mij nederwierpen.
Gen 37:10  Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders vertelde, berispte zijn vader hem en zeide tot hem: Wat is 
dat voor een droom dien gij hebt gehad! Zullen wij, ik, uw moeder en uw broeders, ons soms voor u ter aarde 
komen nederwerpen?
Gen 37:11  Maar terwijl zijn broeders afgunstig op hem waren, hield zijn vader de zaak in gedachtenis.
Gen 37:12  Eens waren zijn broeders het vee van hun vader bij Sichem gaan weiden
Gen 37:13  toen Israel tot Jozef zeide: Weiden niet uw broeders bij Sichem? Kom, laat mij u tot hen zenden. Hij 
antwoordde: Hier ben ik.
Gen 37:14  Hij hernam: Ga toch zien naar den welstand van uw broeders en het vee, en breng mij bescheid. Zo 
zond hij hem uit de vallei van Hebron. Toen hij bij Sichem kwam,
Gen 37:15  trof hem daar iemand aan, terwijl hij ronddwaalde in het veld, en die man vroeg hem: Wat zoekt gij?
Gen 37:16  Hij zeide: Mijn broeders zoek ik; deel mij toch mede, waar zij weiden.
Gen 37:17  De man zeide: Zij zijn van hier opgebroken; want ik heb hen horen zeggen: Laat ons naar Dothan 
gaan. Nu ging Jozef zijn broeders achterna en trof hen te Dothan aan.
Gen 37:18  Toen zij hem in de verte zagen, voordat hij dicht bij hen was gekomen, smeedden zij een arglistig 
plan, om hem om te brengen,
Gen 37:19  en zeiden tot elkander: Daar komt die dromer aan!
Gen 37:20  Welaan, laten wij hem doden, in een dezer putten werpen, en zeggen dat een roofdier hem 
verslonden heeft; dan zullen wij eens zien, wat van zijn dromen wordt.
Gen 37:21  Maar toen Ruben dit hoorde redde hij hem uit hun hand en zeide: Laten wij hem niet doodslaan.
Gen 37:22  Voorts zeide Ruben tot hen: Vergiet geen bloed; werpt hem in dien put in de woestijn, maar slaat de 
hand niet aan hem. Zo wilde hij hem uit hun hand redden en aan zijn vader terugbrengen.
Gen 37:23  Zodra dan Jozef bij zijn broeders kwam trokken zij hem zijn kleed uit, het prachtige kleed dat hij 
aanhad,
Gen 37:24  namen hem op en wierpen hem in den put. De put nu was ledig, zonder water.
Gen 37:25  Terwijl zij aan den maaltijd zaten, sloegen zij de ogen op, en daar zagen zij een karavaan 
Ismaelieten die uit Gilead kwam, de kamelen beladen met wierook, balsem en gom, op weg om dit naar Egypte 
af te voeren.
Gen 37:26  Nu zeide Juda tot zijn broeders: Welk nut steekt er in, onzen broeder te doden en zijn bloed te 
bedekken?
Gen 37:27  Verkopen wij hem liever aan die Ismaelieten, en laat onze hand niet tegen hem zijn; want hij is onze 
broeder, ons eigen vlees. En zijn broeders gaven hem gehoor.
Gen 37:28  Er kwamen handeldrijvende Midianieten voorbij en trokken Jozef uit den put op. En zij verkochten 
Jozef aan de Ismaelieten voor twintig zilverlingen; en zij brachten Jozef naar Egypte.
Gen 37:29  Ruben nu keerde naar den put terug, en zie, Jozef was niet in den put. Toen scheurde hij zijn 
klederen,



Gen 37:30  keerde tot zijn broeders terug en zeide: De knaap is weg, en ik, waar blijf ik nu?
Gen 37:31  Maar zij namen Jozefs kleed, slachtten een bok en doopten het kleed in het bloed.
Gen 37:32  En zij zonden het prachtige kleed naar hun vader met de boodschap: Dit hebben wij gevonden. Zie 
toch eens, of dit al dan niet het kleed van uw zoon is.
Gen 37:33  En hij herkende het en zeide: Het kleed van mijn zoon! Een roofdier heeft hem verslonden. Zonder 
twijfel is Jozef verscheurd.
Gen 37:34  Toen scheurde Jakob zijn klederen, deed een rouwkleed om zijn lenden en bedreef geruimen tijd 
rouw over zijn zoon.
Gen 37:35  En al zijn zonen en dochters maakten zich op om hem te troosten; maar hij weigerde zich te laten 
troosten en zeide: Ik zal rouwdragend tot mijn zoon in het dodenrijk dalen. Zo beweende hem zijn vader.
Gen 37:36  De Midianieten brachten hem naar Egypte en verkochten hem aan Potifar, een kamerling van Farao, 
den overste der lijfwacht.
Gen 38:1  In dienzelfden tijd ging Juda van zijn broeders weg naar de lagere streken en sloot zich aan bij een 
man van Adullam, Hira geheten.
Gen 38:2  Daar zag Juda de dochter van zekeren Kanaaniet, wiens naam Sjua was; hij huwde haar en kwam tot 
haar.
Gen 38:3  Zij werd zwanger en baarde een zoon, dien zij Er noemde.
Gen 38:4  Weder werd zij zwanger en baarde een zoon, dien zij Onan noemde.
Gen 38:5  Nog eenmaal baarde zij een zoon; hem noemde zij Sjela. En zij was te Kezib toen zij hem ter wereld 
bracht.
Gen 38:6  Juda nu nam voor Er, zijn eerstgeborene, een vrouw, Tamar geheten.
Gen 38:7  Maar Er, Juda's eerstgeborene, mishaagde aan den Heer; zodat de Heer hem deed sterven.
Gen 38:8  Toen zeide Juda tot Onan: Kom tot uws broeders vrouw, volbreng uw zwagerplicht aan haar, en zorg 
dat uw broeder nakroost erlangt.
Gen 38:9  Daar Onan wist dat dat zaad niet voor hem zou zijn, deed hij het, telkens wanneer hij tot de vrouw van 
zijn broeder kwam, op den grond te loor gaan, om aan zijn broeder geen kroost te verschaffen.
Gen 38:10  En aan den Heer mishaagde wat hij deed; zodat hij ook hem deed sterven.
Gen 38:11  Toen zeide Juda tot zijn schoondochter Tamar: Blijf weduwe in uws vaders huis, totdat mijn zoon 
Sjela volwassen is geworden. Want hij dacht: Ik zal zorgen dat ook deze niet sterft, evenals zijn broeders! Zo 
ging dan Tamar in haars vaders huis wonen.
Gen 38:12  Maar toen, geruimen tijd later, de dochter van Sjua, Juda's vrouw, gestorven en de rouwtijd 
verstreken was, ging Juda eens, voor het scheren van zijn schapen, met Hira, zijn vriend uit Adullam, naar 
Timna op.
Gen 38:13  Toen aan Tamar medegedeeld werd: Uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te 
scheren--
Gen 38:14  legde zij haar weduwkleed af, wikkelde zich in haar mantel, sluierde zich en zette zich aan den 
ingang van Enaim, dat op den weg naar Timna ligt. Zij zag toch dat Sjela volwassen was geworden, maar zij 
hem niet tot vrouw gegeven werd.
Gen 38:15  Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een lichte vrouw; want, omdat zij haar gelaat bedekt had, 
herkende hij haar niet.
Gen 38:16  Hij ging dus van den weg af tot haar en zeide: Sta mij toe tot u te komen. Want hij wist niet dat het 
zijn schoondochter was. Zij zeide: Wat geeft gij mij, indien gij tot mij moogt komen?
Gen 38:17  Hij zeide: Ik zal u een bokje van de kudde zenden. Zij hernam: Als gij mij een pand geeft, totdat gij 
het hebt gezonden.
Gen 38:18  Hij zeide: Wat zal ik u te pand geven? Zij zeide: Uw zegelring, uw snoer en den staf dien gij in uw 
hand hebt. Nadat hij haar dit alles gegeven had, kwam hij tot haar, en zij werd zwanger bij hem.
Gen 38:19  En zij maakte zich op, ging heen, legde haar mantel af en trok haar weduwkleed weder aan.
Gen 38:20  Toen dan Juda het bokje door zijn vriend van Adullam liet brengen om het pand van de vrouw te 
lossen, vond die haar niet,
Gen 38:21  en op zijn vraag aan de inwoners der plaats: Waar is die gewijde, die bij Enaim aan den weg was? 
zeiden zij: Hier is geen gewijde geweest.
Gen 38:22  Zo keerde hij tot Juda terug en zeide: Ik heb haar niet gevonden, en de inwoners der plaats zeggen 
ook dat er geen gewijde geweest is.
Gen 38:23  Juda zeide: Houd gij het dan; opdat wij geen smaad belopen. Zie, ik heb dit bokje gestuurd, maar gij 
hebt haar niet gevonden.
Gen 38:24  Na ongeveer drie maanden deelde men Juda mede: Uw schoondochter Tamar heeft ontucht 
gepleegd en is ten gevolge daarvan zwanger geworden. En Juda zeide: Voert haar naar buiten, opdat zij 
verbrand worde.
Gen 38:25  Toen zij werd uitgeleid, zond zij aan haar schoonvader de boodschap: Bij den man wien deze dingen 



toebehoren ben ik zwanger. Voorts zeide zij: Zie eens goed, aan wien deze ring, dit snoer en deze staf behoren.
Gen 38:26  Juda herkende ze en zeide: Zij is tegenover mij in haar recht; immers, ik had haar aan mijn zoon 
Sjela behoren te geven. Verder hield hij geen gemeenschap met haar.
Gen 38:27  Toen zij baren moest, zie, in haar schoot waren tweelingen,
Gen 38:28  en bij de verlossing stak een van beiden een hand uit. De vroedvrouw vatte die hand en bond er een 
purperen draad om, zeggende: Deze is het eerst voor den dag gekomen.
Gen 38:29  Maar toen hij zijn hand weder introk, kwam zijn broeder te voorschijn en zeide zij: Wat hebt gij voor u 
een bres gemaakt! Daarom noemde zij hem Peres.
Gen 38:30  Daarna kwam zijn broeder te voorschijn, om wiens hand de purperen draad was, en zij noemde hem 
Zerah.
Gen 39:1  Jozef werd naar Egypte gebracht. En Potifar, een kamerling van Farao, het hoofd der lijfwacht, een 
Egyptisch man, kocht hem van de Ismaelieten die hem derwaarts afgebracht hadden.
Gen 39:2  En de Heer was met Jozef; zodat hij voorspoed had en huisbediende van zijn Egyptischen heer werd.
Gen 39:3  Toen zijn heer zag dat de Heer met hem was en hem alles wat hij verrichtte deed gelukken,
Gen 39:4  vond Jozef gunst in zijn oog en werd zijn lijfknecht, terwijl hij hem over zijn huis stelde en hem alwat 
hij had toevertrouwde.
Gen 39:5  Van het ogenblik af dat hij hem tot bestierder van zijn huis en al zijn bezittingen had aangesteld 
zegende de Heer het huis van den Egyptenaar om Jozefs wil. Toen dan des Heeren zegen rustte op alwat hij 
bezat, thuis en op het veld,
Gen 39:6  liet hij alwat hij had aan Jozef over en nam nevens hem geen kennis van iets, behalve van het brood 
dat hijzelf at. Jozef nu was schoon van gestalte en uiterlijk.
Gen 39:7  En na enigen tijd liet de vrouw van zijn heer het oog op hem vallen en zeide: Kom bij mij liggen.
Gen 39:8  Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer neemt geen kennis van iets dat 
onder mijn hoede in huis is, en alwat hij bezit heeft hij mij toevertrouwd.
Gen 39:9  Hijzelf is hier in huis niet machtiger dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan u, dewijl gij zijn vrouw 
zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God?
Gen 39:10  Toen zij nu dag aan dag Jozef aansprak en hij haar niet ter wille was om bij haar te liggen en zich 
met haar af te geven
Gen 39:11  gebeurde het op zekeren dag, dat hij in huis kwam om zijn werk te verichten, terwijl niemand van de 
huisgenoten binnen was.
Gen 39:12  Toen greep zij hem bij zijn kleed, zeggende: Kom bij mij liggen! Maar hij liet het kleed in haar hand 
achter, nam de vlucht en liep het huis uit.
Gen 39:13  En zij, ziende dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was,
Gen 39:14  riep haar huisgenoten en zeide tot hen: Ziet toch, mijn man heeft een Hebreer in huis gebracht om 
met ons zijn spel te drijven. Hij is bij mij binnengekomen om bij mij te liggen; maar ik riep luidkeels,
Gen 39:15  en toen hij hoorde dat ik zulk een stem opzette en riep, liet hij zijn kleed bij mij achter, nam de vlucht 
en liep het huis uit.
Gen 39:16  Zij legde daarop het kleed naast zich, totdat zijn meester thuiskwam
Gen 39:17  en zeide hem toen hetzelfde: Die Hebreeuwsche slaaf dien gij ons in huis hebt gehaald is bij mij 
binnengekomen, om met mij zijn spel te drijven;
Gen 39:18  maar toen ik een stem opzette en riep, liet hij zijn kleed bij mij achter en vluchtte naar buiten.
Gen 39:19  Op het horen van de woorden die zijn vrouw tot hem zeide: zus en a zo heeft mij uw slaaf gedaan--
werd zijn heer zeer toornig,
Gen 39:20  en de heer van Jozef nam hem en wierp hem in de gevangenis, waar 's konings gevangenen zaten.
Gen 39:21  Toen hij zich aldaar, in de gevangenis, bevond, was de Heer met Jozef en betoonde hem gunst. Hij 
deed hem welgevallen vinden in het oog van den opperkerkermeester;
Gen 39:22  zodat deze aan Jozef alle gevangenen toevertrouwde die in den kerker waren. Alwat daar te doen 
was, dat deed hij.
Gen 39:23  De opperkerkermeester zag naar niets om van wat hij hem toevertrouwd had; dewijl de Heer met 
hem was en wat hij deed goed deed gelukken.
Gen 40:1  Enigen tijd daarna misdroegen zich de schenker en de bakker van den koning van Egypte tegen hun 
heer, den koning van Egypte.
Gen 40:2  Daarom was Farao zeer vergramd op zijn beide kamerlingen, den opperschenker en den 
opperbakker,
Gen 40:3  en leverde hen in verzekerde bewaring over ten huize van den overste der lijfwacht, in de gevangenis 
waar Jozef opgesloten zat,
Gen 40:4  en de overste der lijfwacht stelde Jozef bij hen aan, en hij bediende hen. Toen zij geruimen tijd in 
verzekerde bewaring geweest waren,
Gen 40:5  hadden zij beiden in denzelfden nacht een droom, elk den zijnen, van verschillende betekenis, zowel 



de schenker als de bakker van den koning van Egypte, die in de gevangenis opgesloten waren.
Gen 40:6  Toen Jozef des morgens bij hen kwam, zag hij dat zij ontstemd waren,
Gen 40:7  en vroeg hij de kamerlingen van Farao die zich bij hem in het huis zijns heren in hechtenis bevonden: 
Waarom ziet gij er heden zo droevig uit?
Gen 40:8  Zij zeiden tot hem: Wij hebben een droom gehad, en er is niemand om hem uit te leggen. Jozef zeide 
tot hen: Dromen uitleggen is immers Gods werk? Vertelt ze mij eens.
Gen 40:9  Nu vertelde de opperschenker zijn droom aan Jozef en zeide tot hem: In mijn droom, daar stond een 
wingerd voor mij;
Gen 40:10  er waren drie ranken aan, en zodra hij uitliep, ontsproten bloesems en rijpten zijn trossen tot druiven.
Gen 40:11  Ik had den beker van Farao in de hand, nam de druiven, perste ze uit in Farao's beker en 
overhandigde hem dien.
Gen 40:12  Jozef sprak tot hem: Ziehier de uitlegging. Die drie ranken zijn drie dagen;
Gen 40:13  binnen drie dagen zal Farao uw hoofd verhoogen en u in uw rang herstellen; zodat gij den beker aan 
Farao overreiken zult, gelijk vroeger, toen gij zijn schenker waart.
Gen 40:14  Doch gedenk mijner, wanneer het u goed gaat, en bewijs mij toch gunst, door van mij bij Farao 
melding te maken en te zorgen dat ik uit dit huis kom;
Gen 40:15  want ik ben wederrechtelijk gestolen uit het land der Hebreen, en heb ook hier niets gedaan waarom 
zij mij in dit hol hebben gezet.
Gen 40:16  Toen de opperbakker zag dat hij een gunstige uitlegging gegeven had, zeide hij tot Jozef: Ook in 
mijn droom, daar was een drietal broodkorven op mijn hoofd.
Gen 40:17  In den bovensten was allerlei spijs van Farao, bakkerswerk, en de vogels aten het uit den korf boven 
mijn hoofd op.
Gen 40:18  Jozef antwoordde hem: Ziehier de uitlegging. Die drie korven zijn drie dagen.
Gen 40:19  Binnen drie dagen zal Farao uw hoofd verhoogen en u ophangen aan een paal, en de vogels zullen 
uw vlees van u afeten.
Gen 40:20  Den derden dag nu, toen Farao op zijn geboortedag een maaltijd aanrichtte voor al zijn dienaren, 
heeft hij werkelijk het hoofd van den opperschenker en dat van den opperbakker verhoogd te midden zijner 
dienaren.
Gen 40:21  Den opperschenker herstelde hij in zijn schenkersambt; zodat hij den beker aan Farao mocht 
overhandigen;
Gen 40:22  maar den opperbakker deed hij ophangen, zoals Jozef hun uitgelegd had.
Gen 40:23  Doch de opperschenker dacht niet aan Jozef en vergat hem.
Gen 41:1  Twee jaren daarna droomde Farao dat hij aan den Nijl stond.
Gen 41:2  En zie, uit den Nijl stegen zeven koeien op, schoon van uiterlijk en vet van vlees, die in het oevergras 
gingen weiden:
Gen 41:3  Maar zie, zeven andere koeien stegen daarna uit den Nijl op, lelijk van uiterlijk en mager van vlees, en 
gingen naast de eerste aan den oever van den Nijl staan;
Gen 41:4  en de lelijke, magere koeien aten de schone en vette op. Toen ontwaakte Farao.
Gen 41:5  Wederom ingeslapen, droomde hij ten tweeden male, en wel, dat zeven koornaren uit een halm 
opschoten, vet en goed;
Gen 41:6  maar zie, zeven spichtige en van den oostenwind verzengde aren sproten daarna uit;
Gen 41:7  en de spichtige aren verslonden de zeven vette en volle. Toen ontwaakte Farao, en zie, het was een 
droom geweest.
Gen 41:8  Den volgenden morgen was hij zeer ontroerd; hij ontbood al de geleerden en wijzen van Egypte en 
deelde hun zijn droom mede; maar niemand kon dien aan Farao uitleggen.
Gen 41:9  Nu sprak de opperschenker tot Farao: Van mijn vergrijp moet ik thans gewag maken.
Gen 41:10  Farao was eens zeer vergramd op zijn dienaren en had mij in verzekerde bewaring overgeleverd ten 
huize van den overste der lijfwacht, mij en den opperbakker.
Gen 41:11  Daar hadden wij in een en denzelfden nacht een droom, ik en hij; elk had een droom van een 
bijzondere betekenis.
Gen 41:12  Nu was daar bij ons een Hebreeuwsche jongeling, een slaaf van den overste der lijfwacht; hem 
vertelden wij onze dromen, en hij legde ze ons uit; van ieders droom gaf hij de uitlegging.
Gen 41:13  En juist zoals hij ons uitgelegd had, zo is het gebeurd: mij heeft Farao in mijn rang hersteld, hem 
opgehangen.
Gen 41:14  Toen zond Farao om Jozef en ontbood hem; ijlings haalden zij hem uit den kerker, schoren hem en 
deden hem andere klederen aan. Zo kwam hij tot Farao.
Gen 41:15  Deze zeide tot Jozef: Ik heb een droom gehad, dien niemand kan uitleggen, en ik heb omtrent u 
vernomen dat gij een droom slechts hebt te horen om hem uit te leggen.
Gen 41:16  Jozef antwoordde: Verre van dien! God zal Farao's heil aankondigen.



Gen 41:17  Farao sprak dan tot Jozef: In mijn droom stond ik aan den oever van den Nijl,
Gen 41:18  en zie, uit de rivier stegen zeven koeien op, vet van vlees en schoon van gestalte, en gingen in het 
oevergras weiden.
Gen 41:19  Maar zie, zeven andere koeien stegen daarna op, zeer schraal en lelijk van gestalte en mager van 
vlees. Haars gelijken in lelijkheid heb ik in gans Egypteland niet gezien.
Gen 41:20  Die magere en lelijke koeien nu aten de eerste zeven, de vette, op,
Gen 41:21  deze kwamen in haar lijf, maar het was niet te bemerken dat zij in haar lijf gekomen waren: haar 
uiterlijk was even lelijk als te voren. Hierop werd ik wakker.
Gen 41:22  Toen ik mij weder nedergelegd had, zag ik in den droom zeven volle, mooie aren uit een halm 
opschieten;
Gen 41:23  maar zie, zeven dorre, spichtige, van den oostenwind verzengde aren ontsproten daarna,
Gen 41:24  en die spichtige aren verslonden de zeven goede. Ik heb ze daarop aan de geleerden medegedeeld, 
maar niemand geeft mij inlichting.
Gen 41:25  Toen sprak Jozef tot Farao: De droom van Farao is een geheel. Wat God gaat doen heeft hij Farao 
medegedeeld.
Gen 41:26  De zeven mooie koeien zijn zeven jaren, en de zeven mooie koornaren zijn zeven jaren; het is 
enerlei droom.
Gen 41:27  Ook de zeven magere en lelijke koeien, die daarna opstegen, zijn zeven jaren, en de ledige, van den 
oostenwind verzengde aren zijn zeven jaren; zeven jaren van hongersnood zullen het zijn.
Gen 41:28  Dit is het wat ik Farao zeide: Wat God gaat doen heeft hij Farao getoond.
Gen 41:29  Zie, zeven jaren komen, jaren van groten overvloed in gans Egypteland.
Gen 41:30  Daarna zullen zeven jaren van hongersnood aanbreken, waarin al de overvloed die in Egypteland 
was vergeten zal worden en de hongersnood het land verteren zal.
Gen 41:31  Ja, van den overvloed zal men in het land niets meer weten, vanwege den hongersnood die daarna 
zal heersen; want deze zal zeer zwaar wezen.
Gen 41:32  Dat de droom twee keren aan Farao te beurt gevallen is, betekent dat de zaak door God vast 
besloten is en hij haar weldra zal tot stand brengen.
Gen 41:33  Dat Farao dan omzie naar een schrander en kundig man, om hem over Egypteland aan te stellen.
Gen 41:34  Farao doe zo en benoeme bestuurders over het land, om in de zeven jaren van overvloed het vijfde 
deel der opbrengst van Egypteland te heffen;
Gen 41:35  zij zullen allerlei levensmiddelen van de eerstvolgende goede jaren opzamelen en, ter beschikking 
van Farao, koorn opslaan in de steden en het bewaren.
Gen 41:36  Zo zal die mondvoorraad den lande opgespaard blijven voor de zeven jaren van hongersnood die in 
Egypteland zijn zullen; opdat het land niet door den hongersnood te gronde gericht worde.
Gen 41:37  Deze voorslag was goed in het oog van Farao en van al zijn dienaren.
Gen 41:38  En Farao zeide tot zijn dienaren: Zouden wij ergens kunnen vinden een man in wien in zulk een 
mate Gods geest is?
Gen 41:39  Toen zeide Farao tot Jozef: Nademaal God u dit alles heeft medegedeeld, is niemand zo schrander 
en kundig als gij.
Gen 41:40  Gij zult mijn hofhouding besturen, en geheel mijn volk zal naar uw bevel luisteren; slechts de hoogte 
van den troon zal ik boven u zijn.
Gen 41:41  Voorts sprak Farao tot Jozef: Zie, ik stel u over geheel Egypteland aan.
Gen 41:42  Toen trok Farao den ring van zijn eigen hand en stak dien aan Jozefs hand, bekleedde hem met fijne 
linnen klederen en deed een gouden keten om zijn hals.
Gen 41:43  Hij deed hem rijden in op een na den besten wagen dien hij had, terwijl men voor hem uit riep: Knielt! 
Zo stelde hij hem over geheel Egypteland.
Gen 41:44  Toen sprak Farao tot Jozef: Ik hen Farao; maar tegen uw wil zal niemand in geheel Egypteland hand 
of voet oplichten.
Gen 41:45  Farao verleende Jozef den naam Safenath-Paneah en gaf hem Azenath, de dochter van Potifera, 
den priester van On, tot vrouw.
Gen 41:46  Dertig jaar was Jozef oud toen hij voor Farao, den koning van Egypte, stond. Jozef dan ging van 
voor het aangezicht van Farao uit en trok geheel Egypte door.
Gen 41:47  Toen nu het land in de zeven jaren van overvloed volop droeg,
Gen 41:48  verzamelde hij allerlei levensmiddelen, gedurende de zeven jaren dat er overvloed in Egypteland 
was, en legde hij mondvoorraad op in de steden; in elke stad legde hij de opbrengst van het veld rondom haar.
Gen 41:49  Zo verzamelde Jozef graan, als het zand der zee, in grote hoeveelheden, totdat men ophield het te 
meten: het was onberekenbaar.
Gen 41:50  Voordat het jaar van hongersnood kwam werden aan Jozef twee zonen geboren, die Azenath, de 
dochter van Potifera, den priester van On, hem baarde.



Gen 41:51  Den oudsten noemde Jozef Manasse; want--God heeft mij al mijn moeite en mijn gehele familie 
doen vergeten.
Gen 41:52  Den tweeden noemde hij Efraim; want--God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land mijner ellende.
Gen 41:53  Na afloop der zeven jaren van den overvloed die in Egypteland geweest was
Gen 41:54  begonnen de zeven jaren van hongersnood aan te breken, zoals Jozef gezegd had; in alle landen 
ontstond hongersnood, maar in gans Egypteland was mondvoorraad.
Gen 41:55  Toen geheel Egypteland gebrek kreeg en het volk tot Farao om brood riep, zeide Farao tot alle 
Egyptenaren: Gaat tot Jozef en doet wat hij u zegt.
Gen 41:56  Toen nu in het ganse land hongersnood heerste opende Jozef alle koornmagazijnen en verkocht 
koorn aan de Egyptenaren. Zwaar werd de hongersnood in Egypteland,
Gen 41:57  en alle landen kwamen naar Egypte tot Jozef, om koorn te kopen; omdat de hongersnood in de 
gehele wereld zwaar was.
Gen 42:1  Toen Jakob vernam dat in Egypte koorn was, zeide hij tot zijn zonen: Wat talmt gij?
Gen 42:2  Ik heb gehoord dat in Egypte koorn is; gaat derwaarts en koopt daar koorn voor ons; opdat wij in 
leven blijven en niet sterven.
Gen 42:3  Zo gingen de tien broeders van Jozef op weg, om graan in Egypte te kopen.
Gen 42:4  Maar Benjamin, Jozefs broeder, hem liet Jakob niet met zijn broeders medegaan; want hij zeide: Hem 
mocht eens een ongeluk treffen!
Gen 42:5  Israels zonen nu kwamen koorn kopen te midden van de anderen; want de hongersnood heerste in 
het land Kanaan.
Gen 42:6  Jozef nu, de gebieder des lands verkocht zelf aan alle inwoners koorn. Zo kwamen zijn broeders zich 
voor hem ter aarde nederwerpen.
Gen 42:7  Zodra Jozef zijn broeders zag, herkende hij hen; maar hij hield zich alsof hij hen niet kende, sprak hen 
hard toe en zeide tot hen: Van waar komt gij? Zij zeiden: Uit het land Kanaan, om levensmiddelen te kopen.
Gen 42:8  Jozef herkende zijn broeders wel, maar zij hem niet.
Gen 42:9  Toen herinnerde zich Jozef wat hij van hen gedroomd had, en hij zeide tot hen: Gij zijt verspieders; gij 
komt zien waar het land open ligt.
Gen 42:10  Zij zeiden tot hem: Neen, heer, uw knechten zijn gekomen om levensmiddelen te kopen.
Gen 42:11  Wij zijn allen zonen van een en denzelfden man; wij zijn eerlijke lieden; uw knechten zijn geen 
verspieders.
Gen 42:12  Hij zeide tot hen: Onwaar! Gij komt zien waar het land open ligt.
Gen 42:13  Zij zeiden: Twaalf in getal waren uw knechten, broeders, zonen van een en denzelfden man, in het 
land Kanaan; de jongste is nu bij onzen vader, en die ander is niet meer.
Gen 42:14  Maar Jozef zeide tot hen: Het is zoals ik u gezegd heb: Gij zijt verspieders.
Gen 42:15  Hieraan zult gij getoetst worden. Zo waar als Farao leeft! gij zult van hier niet vertrekken tenzij uw 
jongste broeder herwaarts komt.
Gen 42:16  Zendt een van u om uw broeder te halen, terwijl gij gevangen blijft; opdat uw woorden getoetst 
worden, of gij waarheid gesproken hebt. Zo niet, zo waar als Farao leeft! dan zijt gij verspieders.
Gen 42:17  Hij zette hen dan met elkander drie dagen in verzekerde bewaring
Gen 42:18  en zeide den derden dag tot hen: Doet het volgende, om uw leven te redden; ik vrees God.
Gen 42:19  Indien gij eerlijke lieden zijt, laat dan een van u in de gevangenis blijven, terwijl gij heengaat met 
koorn, tot levensonderhoud voor uw gezinnen;
Gen 42:20  dan moet gij uw jongsten broeder bij mij brengen, opdat uw woorden gestaafd worden en gij niet 
sterft. Zij gingen op dien voorslag in
Gen 42:21  en zeiden tot elkander: Waarlijk, wij hebben dit verdiend aan onzen broeder, wiens 
zielsbenauwdheid wij hebben aangezien toen hij ons smeekte en wij hem geen gehoor gaven. Daarom komt 
deze benauwdheid over ons.
Gen 42:22  Toen antwoordde hun Ruben: Ik heb u immers wel gezegd: Bezondigt u niet aan den knaap. Maar 
gij hebt niet geluisterd. Zie, nu wordt zijn bloed thuis gezocht.
Gen 42:23  Zij nu wisten niet dat Jozef hen verstond; want zij spraken met hem door middel van een tolk.
Gen 42:24  En hij keerde zich om, ging heen en weende. Daarna kwam hij tot hen terug, sprak met hen en liet 
Simeon uit hun midden wegnemen en voor hun ogen in boeien slaan.
Gen 42:25  En Jozef beval, dat men hun zakken met graan vullen, ieders geld in zijn zak leggen en hun teerkost 
voor de reis verstrekken zou. Zo deed hij hun.
Gen 42:26  Zij tilden hun koorn op hun ezels en vertrokken.
Gen 42:27  Maar toen een hunner zijn zak opende, om in de herberg zijn ezel te voeder en, zag hij waarlijk zijn 
geld bovenop in den korf liggen,
Gen 42:28  en hij zeide tot zijn broeders: Mijn geld is er weder; zie, het ligt in mijn korf! Bestorven van schrik, 
zeiden zij tot elkander: Wat heeft God ons nu gedaan!



Gen 42:29  Bij hun vader Jakob in het land Kanaan aangekomen, deelden zij hem al hun wedervaren aldus 
mede:
Gen 42:30  De man die heer van het land is heeft ons hard toegesproken en ons als verspieders des lands in 
hechtenis genomen.
Gen 42:31  Wij zeiden tot hem: Wij zijn eerlijke lieden en geen verspieders;
Gen 42:32  wij waren twaalf broeders, zonen van een vader; die ene is niet meer, en de jongste is bij onzen 
vader in het land Kanaan.
Gen 42:33  Daarop zeide die man, de heer des lands, tot ons: Hieraan zal ik weten dat gij eerlijke lieden zijt: 
Laat dien enen van u bij mij achter en neemt mondvoorraad voor uw gezinnen mede, gaat dan
Gen 42:34  en brengt uw jongsten broeder bij mij; opdat ik wete dat gij geen verspieders zijt. Indien gij eerlijke 
lieden zijt, zal ik uw broeder weder aan u uitleveren en moogt gij vrij in het land rondtrekken.
Gen 42:35  Toen zij nu hun zakken ledigden, was ieders geldbuidel in zijn zak; en bij het zien daarvan werden zij 
en hun vader bevreesd.
Gen 42:36  En hun vader Jakob zeide hun: Gij berooft mij van kinderen! Jozef is weg. Simeon is weg, en 
Benjamin wilt gij wegnemen. Alles spant tegen mij samen.
Gen 42:37  Nu zeide Ruben tot zijn vader: Gij moogt mijn beide zonen doden als ik hem niet weder bij u breng. 
Vertrouw hem mij toe, en ik zal hem u terugbrengen.
Gen 42:38  Maar hij zeide: Mijn zoon gaat niet met u mede; want zijn broeder is dood, en hij is alleen 
overgebleven. Overkwam hem een ongeluk op de reis die gij gaat ondernemen, dan zoudt gij mijn grijsheid in 
jammer in het dodenrijk doen nederdalen.
Gen 43:1  Maar de hongersnood was zwaar in het land,
Gen 43:2  en toen zij het koorn dat zij uit Egypte hadden medegebracht opgebruikt hadden, zeide hun vader tot 
hen: Gaat weder voor ons een weinig levensmiddelen kopen.
Gen 43:3  Maar Juda zeide tot hem: Die man heeft ons nadrukkelijk gewaarschuwd: Gij zult mij niet meer te zien 
krijgen tenzij uw broeder bij u is.
Gen 43:4  Indien gij onzen broeder met ons laat medegaan, dan zullen wij heentrekken en voor u 
levensmiddelen kopen;
Gen 43:5  maar indien gij hem niet laat medegaan, dan vertrekken wij niet; want die man heeft ons gezegd: Gij 
zult mij niet weder te zien krijgen tenzij uw broeder bij u is.
Gen 43:6  Israel zeide: Waarom hebt gij mij dit aangedaan, dien man te vertellen dat gij nog een broeder hadt?
Gen 43:7  Zij zeiden: Uitdrukkelijk heeft die man naar ons en onze afkomst gevraagd; hij zeide: Is uw vader nog 
in leven? hebt gij nog een broeder? Wij hebben slechts die vragen beantwoord. Konden wij dan weten dat hij 
zou zeggen: Brengt uw broeder hier?
Gen 43:8  En Juda sprak tot zijn vader Israel: Geef mij den knaap mede, en laten wij ons opmaken en 
heengaan; opdat wij in leven blijven en niet sterven, wij en gij en onze kinderen.
Gen 43:9  Ik blijf borg voor hem; van mij kunt gij hem terugeisen. Indien ik hem niet bij u terugbreng en weder 
voor uw ogen plaats, mag ik levenslang als een zondaar voor u staan.
Gen 43:10  Hadden wij niet zo getalmd dan zouden wij nu reeds tweemaal teruggekeerd zijn.
Gen 43:11  Toen zeide hun vader Israel tot hen: Als het zo zijn moet, doet dan toch het volgende: Neemt van de 
vruchten des lands in uw zakken mede en brengt dien man een geschenk: een weinig balsem en honing, 
wierook en gom, pimpernoten en amandelen.
Gen 43:12  Neemt dezelfde geldsom met u en brengt het geld dat boven in uw korven weder medekwam terug; 
misschien is het een vergissing.
Gen 43:13  Neemt dan uw broeder, maakt u op en keert naar dien man terug.
Gen 43:14  God de Machtige geve u barmhartigheid bij dien man te vinden, dat hij uw anderen broeder en 
Benjamin weder met u late trekken. Wat mij aangaat, als ik kinderloos word, dan word ik het maar!
Gen 43:15  Zo namen die mannen dat geschenk, de dubbele geldsom en Benjamin mede, maakten zich op, 
trokken af naar Egypte en stonden weder voor Jozef.
Gen 43:16  Zodra Jozef hen en Benjamin zag, zeide hij tot dengene die over zijn huis gesteld was: Breng die 
mannen binnen, slacht de nodige dieren en richt een maaltijd aan; want die mannen zullen van middag bij mij 
eten.
Gen 43:17  De man deed zoals Jozef gelast had en bracht hen in het huis van Jozef.
Gen 43:18  En zij werden bevreesd omdat men hen naar Jozefs huis bracht en zeiden: Om het geld dat den 
vorigen keer in onze korven is teruggekomen brengt men ons naar binnen, om ons te overrompelen, op ons aan 
te vallen en ons tot slaven te maken, met onze ezels.
Gen 43:19  Daarom traden zij op den man die over Jozefs huis gesteld was toe en zeiden tot hem voor het huis:
Gen 43:20  Och heer! Wij zijn den eersten keer hierheen afgekomen, om levensmiddelen te kopen,
Gen 43:21  en toen wij in de herberg kwamen en onze korven openden, was ieders geld boven in zijn korf, ons 
eigen geld, naar het volle gewicht. Dit hebben wij nu weder medegebracht,



Gen 43:22  terwijl wij ander geld medegenomen hebben om levensmiddelen te kopen. Wij weten niet, wie ons 
geld in onze korven gelegd heeft.
Gen 43:23  Hij zeide: Geluk er mede! Vreest niets. De god van u en uw vader heeft voor u heimelijk een schat in 
uw korven gelegd. Uw geld is in mijn handen gekomen. Voorts bracht hij Simeon uit den kerker bij hen.
Gen 43:24  Vervolgens leidde de man hen in Jozefs huis, verstrekte hun water, om hun voeten te wassen, en 
voeder voor hun ezels.
Gen 43:25  En zij zetten het geschenk gereed, in afwachting van Jozefs komst, in den middag; want zij hoorden 
dat hij daar den maaltijd zou houden.
Gen 43:26  Toen dan Jozef in huis kwam, brachten zij het geschenk dat zij bij zich hadden in huis en wierpen 
zich voor hem ter aarde neder.
Gen 43:27  Hij vroeg naar hun welstand en zeide: Is uw vader wel, de grijsaard van wien gij mij gesproken hebt? 
Leeft hij nog?
Gen 43:28  Zij zeiden: Uw dienaar, onze vader, is wel; hij leeft nog. Hij sprak: Gezegend zij die man door God! 
waarop zij bogen en zich ter aarde nederwierpen.
Gen 43:29  Toen hij zijn ogen opsloeg en zijn broeder Benjamin, den zoon zijner moeder, zag, zeide hij: Is dit uw 
jongste broeder, van wien gij mij gesproken hebt? Hij zeide: God zij u goedgunstig, mijn zoon!
Gen 43:30  Daar Jozefs binnenste brandende werd over zijn broeder, zocht hij ijlings gelegenheid om uit te 
schreien. Zo ging hij in een kamer en weende er.
Gen 43:31  Daarna wies hij zijn gelaat, kwam weder de kamer uit, bedwong zich en zeide: Zet spijs op.
Gen 43:32  Men richtte voor hem, voor hen en voor de Egyptenaren die bij hem aten afzonderlijk den maaltijd 
aan; de Egyptenaren toch mogen niet met de Hebreen eten; want dit is iets afschuwelijks voor de Egyptenaren.
Gen 43:33  En zij zaten voor zijn aangezicht, de oudste en de jongste, elk naar zijn leeftijd; verbaasd zagen de 
mannen elkander aan.
Gen 43:34  Men bracht hun portien van de gerechten die voor hem stonden, en Benjamins deel was vijfmaal zo 
groot als dat van elk ander. Voorts dronken zij en werden beschonken met hem.
Gen 44:1  Vervolgens beval Jozef den man die over zijn huis gesteld was: Vul de korven dier mannen met 
levensmiddelen, zoveel zij kunnen dragen, en leg ieders geld boven in zijn korf.
Gen 44:2  Ook moet gij mijn beker, den zilveren, boven in den korf van den jongsten leggen, met het geld voor 
zijn koorn. Hij deed naar het bevel dat Jozef gegeven had,
Gen 44:3  en bij het aanbreken van den morgen liet men hen met hun ezels trekken.
Gen 44:4  Toen zij echter de stad uit, maar nog niet ver van haar verwijderd waren, zeide Jozef tot den man die 
over zijn huis gesteld was: Maak u op, zet hen achterna, en als gij hen ingehaald hebt, zeg dan tot hen: Waarom 
hebt gij goed met kwaad vergolden?
Gen 44:5  waarom mij den zilveren beker ontstolen? Het is nog wel die, waaruit mijn heer drinkt en waaruit 
hijzelf de toekomst voorzegt! Gij hebt een slecht stuk bedreven.
Gen 44:6  Toen hij hen had ingehaald, bracht hij hun deze woorden over;
Gen 44:7  waarop zij tot hem zeiden: Waarom spreekt mijn heer aldus? God beware uw dienaren, zo iets te 
doen!
Gen 44:8  Wij hebben immers het geld dat wij boven in onze korven gevonden hadden u uit het land Kanaan 
teruggebracht, en zouden wij dan uit het huis van uw heer zilver of goud stelen?
Gen 44:9  Hij bij wien het gevonden wordt mag sterven, en bovendien zullen de overigen van ons slaven van 
mijn heer zijn.
Gen 44:10  Hij zeide: Welaan, naar uw woorden zal het zijn.
Gen 44:11  Toen zette ieder ijlings zijn korf op den grond neder en opende dien,
Gen 44:12  en hij onderzocht ze, te beginnen bij den korf van den oudste en eindigende bij dien van den jongste, 
en de beker werd in den korf van Benjamin gevonden.
Gen 44:13  Toen scheurden zij hun klederen, ieder bevrachtte zijn ezel weder, en zij keerden naar de stad terug.
Gen 44:14  Zo kwamen Juda en zijn broeders in het huis van Jozef, terwijl hij zich daar nog bevond, en vielen 
voor hem ter aarde.
Gen 44:15  Jozef nu zeide tot hen: Wat is dat voor een stuk dat gij bedreven hebt? Begreept gij niet, dat een 
man als ik dit door waarzeggerskunst zeker bemerken zou?
Gen 44:16  Juda zeide: Wat zullen wij mijn heer zeggen en te onzer rechtvaardiging in het midden brengen? 
God heeft de schuld uwer dienaren uitgevonden. Zie, wij zullen de slaven van mijn heer zijn, zowel wij als hij bij 
wien de beker gevonden is.
Gen 44:17  Maar hij zeide: God beware mij daarvoor! De man bij wien de beker gevonden is, die zal mijn slaaf 
worden; maar gij kunt ongedeerd naar uw vader gaan. --
Gen 44:18  Nu trad Juda op hem toe en sprak: Och heer! laat uw dienaar een enkel woord tot mijn heer spreken, 
en uw toorn ontbrande niet tegen uw dienaar; want gij zijt groot als Farao.
Gen 44:19  Toen mijn heer zijn dienaren vroeg: Hebt gij nog een vader of een broeder?



Gen 44:20  zeiden wij tot mijn heer: Wij hebben een hoogbejaarden vader en een kleinen knaap, een kind des 
ouderdoms en, daar zijn broeder is gestorven, den enig overgeblevene zijner moeder; zijn vader houdt veel van 
hem.
Gen 44:21  Gij zeidet tot uw dienaren: Brengt hem tot mij af; opdat ik mijn ogen op hem sla.
Gen 44:22  Wij zeiden daarop tot mijn heer: De knaap kan zijn vader niet verlaten; verlaat hij zijn vader, dan 
sterft deze.
Gen 44:23  Maar gij zeidet tot uw dienaren: Indien uw jongste broeder niet met u herwaarts komt; wordt gij niet 
weder bij mij toegelaten.
Gen 44:24  Wij dan, bij uw dienaar, mijn vader, gekomen, deelden hem mede wat mijn heer gezegd had,
Gen 44:25  en toen onze vader zeide: Gaat weder voor ons enige levensmiddelen kopen--
Gen 44:26  zeiden wij: Wij kunnen niet naar Egypte afgaan. Als onze jongste broeder bij ons is, zullen wij gaan 
want wij kunnen niet weder tot dien man toegelaten worden indien onze jongste broeder niet bij ons is.
Gen 44:27  Hierop zeide uw dienaar, mijn vader, tot ons: Gij weet dat mijn vrouw mij twee zonen gebaard heeft.
Gen 44:28  De een ging van mij weg, en ik heb gedacht: Hij is zeker verscheurd; ik heb hem nooit wedergezien.
Gen 44:29  Indien gij ook dezen van mij weghaalt en hem een ongeluk overkomt dan zult gij mijn grijsheid in 
onspoed in het dodenrijk doen nederdalen.
Gen 44:30  Als ik dan bij uw dienaar, mijn vader, kom en de knaap is niet bij ons, terwijl hij zo innig aan hem 
verkleefd is,
Gen 44:31  en hij ziet dat de knaap er niet is, dan sterft hij, en uw dienaren zullen de grijsheid van uw dienaar, 
onzen vader, in jammer in het dodenrijk doen nederdalen.
Gen 44:32  Want ik, uw dienaar, ben voor den knaap bij mijn vader borg gebleven; ik heb gezegd: Als ik hem 
niet bij u terugbreng, zal ik levenslang als zondaar voor mijn vader staan.
Gen 44:33  Och, laat daarom uw dienaar in plaats van den knaap als slaaf van mijn heer achterblijven, en laat 
den knaap met zijn broeders naar huis trekken;
Gen 44:34  want hoe zou ik naar mijn vader gaan terwijl de knaap niet bij mij is? Ik zou den rampspoed niet 
kunnen aanzien die mijn vader zou treffen.
Gen 45:1  Nu kon Jozef zich niet meer inhouden voor al de omstanders. Daarom riep hij: Laat iedereen 
heengaan! zodat niemand bij hem was toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte.
Gen 45:2  In luid geween barstte hij uit, zodat de Egyptenaren en ook het huis van Farao het hoorden.
Gen 45:3  En Jozef zeide tot zijn broeders: Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem 
niet antwoorden; want zij deinsden verschrikt van hem terug.
Gen 45:4  Doch Jozef zeide tot zijn broeders: Nadert mij toch. En toen zij naderden, zeide hij: Ik ben uw broeder 
Jozef, dien gij naar Egypte verkocht hebt.
Gen 45:5  Maar weest niet bedroefd en laat het niet pijnlijk voor u zijn dat gij mij hierheen hebt verkocht; want 
God heeft mij voor u uit gezonden als een levensredder.
Gen 45:6  De hongersnood toch heerst nu twee jaren in het land, en nog vijf jaren lang zal er geploegd noch 
geoogst worden.
Gen 45:7  Daarom heeft God mij voor u uit gezonden, om te zorgen dat van u iets overblijve op aarde en een 
groot aantal in het leven behouden worde.
Gen 45:8  Dus hebt niet gij mij hierheen gezonden, maar God; en hij heeft mij tot een vader van Farao gemaakt, 
heer over zijn ganse huis en gebieder in geheel Egypteland.
Gen 45:9  Reist met spoed naar mijn vader en zegt hem: Zo zegt uw zoon Jozef: God heeft mij tot heer over 
geheel Egypte gemaakt; kom tot mij af, talm niet.
Gen 45:10  Gij kunt in het land Goosjen wonen en zult dicht bij mij zijn, met uw kinderen en kindskinderen, uw 
kleinvee en runderen, en alwat gij bezit.
Gen 45:11  Ik zal u daar onderhouden; want nog vijf jaren zal er hongersnood wezen; ik zal zorgen dat gij niet 
met uw gezin en alwat gij hebt verarmt.
Gen 45:12  Gij en mijn broeder Benjamin ziet met eigen ogen dat ikzelf tot u spreek.
Gen 45:13  Gij zult dan aan mijn vader verhalen van al de eer die mij in Egypte is te beurt gevallen, en van alwat 
gij gezien hebt; en gij zult met spoed mijn vader hierheen afbrengen.
Gen 45:14  Toen viel hij zijn broeder Benjamin wenend om den hals, terwijl Benjamin, aan zijn hals hangende, 
weende.
Gen 45:15  Ook kuste hij al zijn broeders en weende, hen omhelzende; daarna spraken zijn broeders met hem.
Gen 45:16  Toen tot Farao's huis het gerucht doordrong: Jozefs broeders zijn gekomen--was dit Farao en zijn 
dienaren aangenaam.
Gen 45:17  Daarom sprak Farao tot Jozef: Zeg aan uw broeders: Zo moet gij doen: belaadt uw dieren en reist 
naar het land Kanaan;
Gen 45:18  neemt dan uw vader en uw gezinnen mede en komt tot mij. Dan zal ik u het goede van Egypteland 
geven, zodat gij er het vette des lands genieten kunt.



Gen 45:19  En gij, gelast hun: Doet aldus: neemt uit Egypteland wagens mede voor uw kleine kinderen en 
vrouwen, en voert uw vader met u herwaarts.
Gen 45:20  Ontziet uw huisraad niet; want het beste dat Egypteland oplevert zal voor u zijn.
Gen 45:21  Israels zonen deden alzo, en Jozef gaf hun wagens, volgens het bevel van Farao, en teerkost voor 
de reis.
Gen 45:22  Aan elk hunner schonk hij een stel klederen, maar aan Benjamin driehonderd zilverlingen en vijf stel 
klederen.
Gen 45:23  En voor zijn vader zond hij insgelijks een geschenk: tien ezels die goede gaven van Egypte, tien 
ezelinnen die graan en brood droegen, en mondvoorraad voor zijn vader op reis.
Gen 45:24  Zo liet Jozef zijn broeders gaan, en zij reisden af; hij zeide hun nog: Maakt u onderweg niet angstig.
Gen 45:25  Zij togen dan uit Egypte en kwamen in het land Kanaan bij hun vader Jakob.
Gen 45:26  Toen zij hem verhaalden: Jozef leeft nog, en dat hij heerscher over gans Egypteland was--verstijfde 
zijn hart; want hij geloofde hen niet.
Gen 45:27  Maar toen zij hem al de woorden die Jozef tot hen gesproken had overbrachten, en hij de wagens 
zag die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jakob weder op.
Gen 45:28  En Israel zeide: Genoeg! Mijn zoon Jozef leeft nog; ik wil hem gaan zien voordat ik sterf.
Gen 46:1  Israel brak met al de zijnen op en kwam te Bersjeba; waar hij offeranden bracht aan den god van zijn 
vader Izaak.
Gen 46:2  En God zeide tot Israel in een nachtgezicht: Jakob, Jakob! Hij zeide: Hier ben ik.
Gen 46:3  Toen zeide hij: Ik ben God, de god van uw vader. Vrees niet naar Egypte te gaan; want ik zal u aldaar 
tot een groot volk maken.
Gen 46:4  Ikzelf zal met u naar Egypte afdalen, en u ook zeker weder van daar opvoeren, en Jozef zal zijn hand 
op uw ogen leggen.
Gen 46:5  Zo maakte Jakob zich op uit Bersjeba, en Israels zonen vervoerden hun vader Jakob, benevens hun 
kinderen en vrouwen, op de wagens die Farao om hem te vervoeren gezonden had.
Gen 46:6  Ook namen zij hun vee mede en de have die zij in het land Kanaan verworven hadden. Zo kwam 
Jakob met al zijn kroost in Egypte.
Gen 46:7  Zijn zonen en kleinzonen, zijn dochters en kleindochters en al zijn kroost bracht hij mede in Egypte.
Gen 46:8  Dit zijn de namen van Israels zonen, die in Egypte kwamen: Jakob en zijn zonen. Jakobs 
eerstgeborene, Ruben,
Gen 46:9  en Rubens zonen, Henoch, Pallu, Hesron en Karmi;
Gen 46:10  Simeons zonen, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Sohar en Saul, de zoon der Kanaanietische;
Gen 46:11  Levi's zonen, Gersjon, Kehath en Merari;
Gen 46:12  Juda's zonen, Er, Onan, Sjela, Peres en Zerah--maar Er en Onan stierven in het land Kanaan, en de 
zonen van Peres waren Hesron en Hamul--
Gen 46:13  Issachars zonen, Tola, Pua, Jasjub en Sjimron;
Gen 46:14  Zebulons zonen, Sered, Elon en Jahleel.
Gen 46:15  Dit zijn de zonen van Lea, die zij aan Jakob in Paddan-Aram gebaard heeft, benevens haar dochter 
Dina; al zijn zonen en dochters bij elkander drie en dertig.
Gen 46:16  Voorts Gads zonen, Sifjon en de Haggiet, de Sjuniet en Esbon, de Eriet, de Arodiet en de Areeliet;
Gen 46:17  Azers zonen, Jimna, Jiswa, de Jiswiet, Beria en hun zuster Serah, benevens Beria's zonen, Heber 
en Malkiel.
Gen 46:18  Dit zijn de zonen van Zilpa, die Laban aan zijn dochter Lea gegeven had; dezen heeft zij aan Jakob 
gebaard: zestien zielen.
Gen 46:19  Voorts de zonen van Jakobs vrouw Rachel, Jozef en Benjamin;
Gen 46:20  aan Jozef werden in Egypteland uit Azenath, de dochter van Potifera, den priester van On, Manasse 
en Efraim geboren
Gen 46:21  Benjamins zonen, Bela; Becher, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, de Muppieten, de Huppieten en 
Ard.
Gen 46:22  Dit zijn de zonen van Rachel, die zij aan Jakob gebaard heeft: samen veertien zielen.
Gen 46:23  Eindelijk de zonen van Dan, Husjam;
Gen 46:24  en die van Naftali, Jahseel, Guni, Jeser en Sjillem.
Gen 46:25  Dit zijn de zonen van Bilha, die Laban aan zijn dochter Rachel gegeven had; dezen heeft zij aan 
Jakob gebaard: samen zeven zielen.
Gen 46:26  Jakobs afstammelingen die met hem naar Egypte zijn gekomen, waren, behalve de vrouwen van 
Jakobs zonen, samen zes en zestig zielen.
Gen 46:27  De zonen van Jozef, hem in Egypte geboren, waren twee in getal. Zo was het gehele huis van Jakob 
dat in Egypte gekomen is zeventig zielen sterk.
Gen 46:28  Nadat hij Juda naar Jozef vooruitgezonden had, opdat deze in zijn tegenwoordigheid in Goosjen zou 



verschijnen, kwamen zij in het land Goosjen.
Gen 46:29  En Jozef spande zijn wagen in en reisde zijn vader Israel naar Goosjen tegemoet. In zijn 
tegenwoordigheid verschenen, viel hij hem om den hals en weende lang, aan zijn hals hangende.
Gen 46:30  Israel zeide tot Jozef: Nu mag ik sterven nadat ik uw gelaat heb gezien, daar gij nog leeft.
Gen 46:31  Voorts zeide Jozef tot zijn broeders en het huis zijns vaders: Ik zal het aan Farao gaan mededelen 
en tot hem zeggen: Mijn broeders en het huis mijns vaders, die in het land Kanaan woonden, zijn tot mij 
gekomen.
Gen 46:32  Die mannen zijn hoeders van kleinvee--want het zijn veebezitters--en zij hebben hun kleinvee en hun 
runderen met alwat zij bezitten medegebracht.
Gen 46:33  Wanneer dan Farao u ontbiedt en vraagt wat uw bedrijf is,
Gen 46:34  dan moet gij zeggen: Uw dienaren zijn veehoeders van onze jeugd af tot nu toe, evenals onze 
voorvaderen--opdat gij vergunning moogt krijgen u in het land Goosjen neder te zetten; want de Egyptenaren 
hebben een afschuw van alle hoeders van kleinvee.
Gen 47:1  Zo kwam Jozef tot Farao en deelde hem mede: Mijn vader en mijn broeders zijn, met hun kleinvee, 
hun runderen en alwat zij bezitten, uit het land Kanaan gekomen en bevinden zich in het land Goosjen.
Gen 47:2  Ook nam hij een vijftal zijner broeders en stelde hen aan Farao voor.
Gen 47:3  Toen nu Farao aan zijn broeders vroeg: Wat is uw bedrijf? zeiden zij tot Farao: Uw dienaren zijn 
hoeders van kleinvee, evenals onze voorvaderen.
Gen 47:4  Voorts zeiden zij tot Farao: Wij zijn gekomen om in het land te vertoeven; want uw dienaren hadden in 
het land Kanaan geen weide voor hun vee, omdat daar zware hongersnood heerst. Geef dan uw dienaren 
vergunning zich in het land Goosjen te vestigen.
Gen 47:5  Toen zeide Farao tot Jozef: Zorg dat zij zich in Goosjen vestigen, en indien gij weet dat onder hen 
kloeke mannen zijn, stel hen dan aan tot verzorgers van mijn veestapel.
Gen 47:6  Jakob en zijn zonen kwamen in Egypte tot Jozef, en Farao, de koning van Egypte, hoorde het. Toen 
sprak Farao tot Jozef: Uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen? Welnu, Egypteland ligt voor u open; laat uw 
vader en uw broeders zich in het beste deel des lands vestigen.
Gen 47:7  En Jozef bracht zijn vader Jakob bij Farao en stelde hem aan Farao voor. En Jakob zegende Farao,
Gen 47:8  en deze zeide tot hem: Hoe groot is het aantal uwer levensjaren?
Gen 47:9  Jakob zeide tot Farao: Het aantal der jaren mijner vreemdelingschap is honderd dertig. Luttel in aantal 
en rampspoedig zijn mijn levensjaren geweest, en zij hebben het cijfer der levensjaren van mijn voorvaderen, in 
den tijd hunner vreemdelingschap, niet bereikt.
Gen 47:10  Nadat Jakob Farao gezegend had, verwijderde hij zich uit Farao's tegenwoordigheid.
Gen 47:11  Jozef nu wees zijn vader en zijn broeders woonplaatsen aan; hij gaf hun een bezitting in Egypteland, 
in het beste deel van het land, in het land van Raamses, zoals Farao bevolen had.
Gen 47:12  Jozef voorzag zijn vader, zijn broeders en het gehele huis zijns vaders van brood, naar het getal der 
kinderen.
Gen 47:13  Inmiddels ontbrak het brood in het ganse land; want de hongersnood was zeer zwaar; zodat beide 
landen, Egypte en Kanaan, verkwijnden van honger.
Gen 47:14  Jozef nu zamelde al het geld in dat zich in Egypte en Kanaan bevond, in ruil voor het koorn dat zij 
kochten, en Jozef bracht dat geld in het huis van Farao.
Gen 47:15  Toen het geld in Egypte en Kanaan verbruikt was, kwamen alle Egyptenaren tot Jozef, zeggende: 
Geef ons brood! Waarom zouden wij voor uw ogen sterven? Want het geld is op.
Gen 47:16  Jozef sprak: Geeft dan uw vee; daarvoor zal ik u brood leveren, indien het geld op is.
Gen 47:17  Zij brachten daarop hun vee tot Jozef, die hun brood leverde in ruil voor de paarden, de kudden 
kleinvee en runderen en de ezels. Zo onderhield hij hen dat jaar met brood, in ruil voor al hun vee.
Gen 47:18  Toen dat jaar ten einde was, kwamen zij, in het volgende, bij hem en zeiden tot hem: Wij kunnen het 
voor onzen heer niet loochenen, maar het geld en het vee is altemaal in handen van onzen heer gekomen. Niets 
is ter beschikking van onzen heer overgebleven dan ons lijf en onze grond.
Gen 47:19  Waarom zouden wij voor uw ogen sterven en zou het land onbebouwd liggen? Koop ons en ons land 
voor brood; zodat wij met ons land dienstbaar aan Farao worden; en geef zaaikoorn, opdat wij in het leven 
blijven en niet sterven, en het land niet onbebouwd blijve.
Gen 47:20  Zo kocht Jozef den gehelen grond van Egypteland voor Farao; want alle Egyptenaren verkochten 
hun akkers, omdat de honger hun te sterk was. Op die wijze werd het land eigendom van Farao.
Gen 47:21  Ook bracht hij het volk van het ene einde van Egypte tot het andere, in slavernij.
Gen 47:22  Slechts de akkers der priesters kocht hij niet; want de priesters hadden een vast inkomen van Farao 
en leefden van hetgeen deze hun gaf; daarom verkochten zij hun grond niet.
Gen 47:23  En Jozef zeide tot het volk: Nu ik u en uw grond voor Farao gekocht heb, hebt gij hier zaaikoorn; 
bezaait daarmede uw akkers.
Gen 47:24  Maar van de opbrengst moet gij een vijfde deel aan Farao afstaan, terwijl vier vijfden voor u zijn, tot 



zaaikoorn en tot levensonderhoud voor u en de leden van uw gezin.
Gen 47:25  Zij zeiden: Gij hebt ons leven gered; mogen wij in het oog van onzen heer gunst vinden! Wij zullen 
Farao's slaven wezen.
Gen 47:26  Zo maakte Jozef het dan tot een wet, die nog heden voor Egypteland geldt: aan Farao moet een 
vijfde opgebracht worden. Alleen de grond der priesters is bij uitzondering geen eigendom van Farao geworden.
Gen 47:27  Zo vestigde zich Israel in Egypte, in het land Goosjen. Daar kregen zij vaste bezitting, waren zeer 
vruchtbaar en vermenigvuldigden zich.
Gen 47:28  Jakob leefde in Egypteland zeventien jaren; zijn gehele levensduur was honderd zeven en veertig 
jaren.
Gen 47:29  Toen nu voor Israel de stervensure naderde, ontbood hij zijn zoon Jozef en zeide tot hem: Indien ik 
gunst in uw oog gevonden heb, leg dan uw hand onder mijn lenden, dat gij aan mij liefde en trouw zult bewijzen: 
begraaf mij toch niet in Egypte,
Gen 47:30  maar laat mij ter ruste gaan bij mijn voorvaderen; vervoer mij uit Egypte en begraaf mij in hun 
grafstede. Toen hij hierop antwoordde: Ik zal naar uw woord handelen--
Gen 47:31  zeide hij: Zweer het mij--waarop hij den eed aflegde; en Israel boog zich aan het hoofdeinde van het 
bed.
Gen 48:1  Enigen tijd later zeide men aan Jozef: Uw vader is ziek. Hierop nam hij zijn beide zonen, Manasse en 
Efraim, mede en ging naar Jakob.
Gen 48:2  Toen men aan Jakob mededeelde: Uw zoon Jozef is gekomen--raapte Israel zijn krachten samen en 
ging op het bed zitten.
Gen 48:3  En Jakob zeide tot Jozef: God de Machtige is mij te Luz, in het land Kanaan, verschenen en heeft mij 
gezegend.
Gen 48:4  Hij heeft tot mij gezegd: Zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen; ik maak u tot een 
schare van natien en geef dit land aan uw kroost na u, tot een eeuwige bezitting.
Gen 48:5  Welnu, uw twee zonen, die u in Egypteland geboren zijn voordat ik tot u in Egypte kwam, zijn de 
mijne: Efraim en Manasse staan voor mij op een lijn met Ruben en Simeon;
Gen 48:6  de nakomelingen die gij na hen verwekt hebt zullen de uwe zijn; naar den naam hunner broeders 
zullen zij genoemd worden in het erf dat hun ten deel zal vallen.
Gen 48:7  Toen ik uit Paddan-Aram kwam, ontviel mij Rachel in het land Kanaan, op reis, toen ik nog een eind 
weegs van Efrath verwijderd was, en ik heb haar daar, op den weg naar Efrath--dat is Bethlehem--begraven.
Gen 48:8  Toen Israel Jozefs zonen zag, zeide hij: Wie hebt gij daar?
Gen 48:9  Jozef zeide tot zijn vader: Dat zijn mijn zonen, die God mij hier gegeven heeft. En hij zeide: Breng hen 
bij mij, opdat ik hen zegene.
Gen 48:10  De ogen van Israel nu waren zwaar van ouderdom; hij kon niet zien. Toen Jozef hen dicht bij hem 
bracht, kuste en omhelsde hij hen,
Gen 48:11  en Israel zeide tot Jozef: Uzelven weder te zien had ik mij niet toegedacht, en nu heeft God mij ook 
uw kroost doen zien.
Gen 48:12  Toen deed Jozef hen van zijn knieen afgaan, en wierp zich, het aangezicht ter aarde, neder.
Gen 48:13  Hierop nam Jozef die beiden, Efraim met zijn rechterhand aan de linkerzijde van Israel, en Manasse 
met zijn linkerhand aan de rechterzijde van Israel, en bracht hen dicht bij hem.
Gen 48:14  Maar Israel strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraim, hoewel hij de jongste 
was, en zijn linker op dat van Manasse; hij legde ze kruiselings, want Manasse was de oudste.
Gen 48:15  En hij zegende Jozef en zeide: God, voor wiens aangezicht mijn vaderen, Abraham en Izaak, 
verkeerd hebben, God, die mij behoed heeft van mijn geboorte af tot nu toe,
Gen 48:16  de engel die mij verlost heeft uit elk onheil zegene deze knapen; mogen zij naar mijn naam en die 
van mijn vaderen, Abraham en Izaak, genoemd worden en zich sterk vermenigvuldigen in het midden des lands!
Gen 48:17  Jozef nu, ziende dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraim legde, vond dit verkeerd en 
vatte de hand zijns vaders, om haar van Efraims hoofd op dat van Manasse te verleggen.
Gen 48:18  En Jozef zeide tot zijn vader: Zo niet, vader! want dit is de oudste; leg uw rechterhand op zijn hoofd.
Gen 48:19  Maar zijn vader weigerde dit en sprak: Ik weet het wel, mijn zoon, ik weet het wel. En ook hij zal tot 
een volk worden; ook hij zal groot zijn. Toch zal zijn jongere broeder groter zijn dan hij, en zijn nakroost zal een 
menigte natien worden.
Gen 48:20  Zo zegende hij hen te dien dage aldus: Met uw naam zal Israel zegen toewensen, zeggende: God 
make u als Efraim en Manasse! Zo plaatste hij Efraim voor Manasse.
Gen 48:21  Vervolgens zeide Israel tot Jozef: Zie, ik ga sterven maar God zal met ulieden zijn en u terugbrengen 
in het land uwer vaderen.
Gen 48:22  En ik geef u boven uw broeders een bergrug voor, dien ik van de Amorieten heb verworven, met 
mijn zwaard en boog.
Gen 49:1  Jakob ontbood zijn zonen en zeide: Verzamelt u; opdat ik u mededele wat u later zal overkomen.



Gen 49:2  Komt samen en hoort, zonen van Jakob, luistert naar Israel, uw vader!
Gen 49:3  Ruben, mijn eerstgeborene zijt gij, mijn macht en de eersteling mijner sterkte, uitstekend in hoogheid 
en uitstekend in kracht.
Gen 49:4  Gij die als water opbruist, gij moogt den voorrang niet hebben. Want beklommen hebt gij het leger 
uws vaders; toen hebt gij mijn sponde ontwijd.
Gen 49:5  Simeon en Levi zijn broeders, geweldswerktuigen hun zwaarden;
Gen 49:6  in hun kring kome mijn ziel niet, in hun vergadering trede niet mijn gemoed; want in hun toorn hebben 
zij mannen gedood, in hun moedwil stieren verlamd.
Gen 49:7  Vervloekt hun toorn, omdat die geweldig, hun verbolgenheid, dewijl zij hevig is! Ik wil hen verdelen in 
Jakob, hen verstrooien in Israel.
Gen 49:8  Juda! u, ja u, loven uw broeders; uw hand is op den nek uwer vijanden; voor u werpen zich neder uws 
vaders zonen.
Gen 49:9  Een leeuwenwelp is Juda, die de jongen der schapen verscheurt. Hij heeft zich nedergelegd, als een 
leeuw gekromd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan?
Gen 49:10  De schepter zal van Juda niet wijken, noch de heerschersstaf van tussen zijn voeten; totdat een 
komt wien stammen gehoorzamen.
Gen 49:11  Hij bindt aan den wijnstok zijn lastdier, aan een keurigen wingerd zijn ezelsveulen; in wijn wast hij 
zijn kleed, in druivenbloed zijn gewaad;
Gen 49:12  donkerrood van ogen is hij door wijn, en wit van tanden door melk.
Gen 49:13  Zebulon woont aan het zeestrand, hijzelf aan het strand der schepen, en strekt zich tot Sidon uit.
Gen 49:14  Issachar is een ezel van vreemden, nederliggende tussen de schuttingen;
Gen 49:15  toen hij zag dat de rustplaats goed was, en het land liefelijk, boog hij zijn schoft om te dragen, en 
werd een cijnsplichtig dienstman.
Gen 49:16  Dan zal zijn volk richten, als een der stammen Israels.
Gen 49:17  Zij Dan een slang op den weg, een gehoornde adder op het pad, die het paard in de verzenen bijt, 
zodat zijn ruiter achteroverstort.
Gen 49:18  Op uw verlossing hoop ik, o Heer!
Gen 49:19  Gad, benden dringen op hem aan; maar hij dringt van achteren op hen aan.
Gen 49:20  Azer, zijn brood is vet, en hij levert koninklijke lekkernijen.
Gen 49:21  Naftali is een zich wijd uitstrekkende terebint, die een schone kruin naar boven heft.
Gen 49:22  Een vruchtboom is Jozef, een vruchtboom aan een bron; zijn takken beklimmen den muur.
Gen 49:23  Hem mishandelden en bestreden, hem benarden boogschutters;
Gen 49:24  maar in ouden staat gebleven is zijn kracht en zijner handen spieren waren lenig, door de handen 
van Jakobs Sterke, door de armen van Israels Steen,
Gen 49:25  den god uws vaders, die u geholpen, God den Machtige, die u gezegend heeft; met zegeningen des 
hemels daarboven, zegeningen des afgronds, die beneden ligt, zegeningen van borsten en moederschoot.
Gen 49:26  De zegeningen die uw vader ontving stegen hoger dan de eeuwige bergen; de begeerlijke gaven der 
overoude heuvelen, zij zullen zijn op Jozefs hoofd, op den schedel van den vorst zijner broeders.
Gen 49:27  Benjamin is een verscheurende wolf, die des morgens buit verslindt, des avonds roof verdeelt.
Gen 49:28  Dit zijn al de stammen van Israel, twaalf in getal, en zo heeft hun vader tot hen gesproken en hen 
gezegend. Aan elk van hen gaf hij een afzonderlijken zegen.
Gen 49:29  En Jakob gaf hun dezen last: Wanneer ik tot mijn volk verzameld zal zijn, begraaft mij dan bij mijn 
voorvaderen, in de spelonk op den akker van Efron den Hittiet;
Gen 49:30  in de spelonk van Machpela, ten oosten van Mamre, in het land Kanaan, welken akker Abraham 
gekocht heeft van Efron, den Hittiet, tot een erfgraf.
Gen 49:31  Daar hebben zij Abraham en zijn vrouw Sara begraven; daar hebben zij Izaak en zijn vrouw 
Rebekka begraven, en daar heb ik Lea begraven;
Gen 49:32  in den akker en de daarop liggende spelonk, die van de Hittieten gekocht zijn.
Gen 49:33  Toen Jakob al zijn bevelen aan zijn zonen gegeven had, trok hij zijn voeten weder op het bed, gaf 
den geest en werd tot zijn stamgenoten verzameld.
Gen 50:1  Toen viel Jozef op het aangezicht van zijn vader, weende over hem en kuste hem.
Gen 50:2  Daarna beval Jozef zijn dienaren, den geneesheren, zijn vader te balsemen. Dienvolgens balsemden 
de geneesheren Israel.
Gen 50:3  Hierover verstreken veertig dagen; want zolang duurde de balseming; en de Egyptenaren beweenden 
hem zeventig dagen.
Gen 50:4  Toen de rouwtijd over hem voorbij was, sprak Jozef tot het huis van Farao: Indien ik gunst in uw oog 
gevonden heb, weest dan toch mijn voorspraak bij Farao in deze zaak:
Gen 50:5  mijn vader heeft mij voor zijn dood bezworen: Wanneer ik gestorven ben, begraaf mij dan in mijn graf, 
dat ik mij uitgehouwen heb in het land Kanaan. --Laat mij dus optrekken en mijn vader begraven, zoals hij mij 



heeft bezworen. Daarna zal ik wederkeren.
Gen 50:6  Farao zeide: Trek op en begraaf uw vader, gelijk hij u heeft bezworen.
Gen 50:7  Toen trok Jozef op, om zijn vader te begraven, en alle dienaren van Farao, de oudsten van zijn hof, 
en alle oudsten van Egypteland trokken met hem;
Gen 50:8  ook het gehele gezin van Jozef, zijn broeders en het gezin zijns vaders. Alleen de kinderen lieten zij 
met het kleinvee en de runderen in het land Goosjen achter.
Gen 50:9  Met hem togen ook strijdwagens en ruiters; zodat het een zeer groot leger was.
Gen 50:10  Aan den Doornen-dorschvloer, in het Overjordaansche gekomen, hielden zij daar een grote en zeer 
zware weeklacht. Zo deed hij over zijn vader zeven dagen rouw bedrijven.
Gen 50:11  Toen de inwoners des lands, de Kanaanieten, dien rouw op den Doornen-dorschvloer zagen, zeiden 
zij: Dat is een zware rouw van Egypte. Daarom heet die plaats: Abel-Misraim. Zij ligt in het Overjordaansche.
Gen 50:12  En zijn zonen deden hem zo, gelijk hij hun bevolen had:
Gen 50:13  zij vervoerden hem naar het land Kanaan en begroeven hem in de spelonk van den akker van 
Machpela, dien Abraham tot een erfgraf had gekocht van Efron, den Hittiet, tegenover Mamre.
Gen 50:14  Na zijn vader begraven te hebben, keerde Jozef naar Egypte terug, met zijn broeders en allen die 
met hem opgetogen waren om zijn vader te begraven.
Gen 50:15  Toen de broeders van Jozef zagen dat hun vader gestorven was, zeiden zij: Als Jozef eens kwaad 
tegen ons in den zin had en ons al het leed dat wij hem berokkend hebben duchtig vergold!
Gen 50:16  Daarom zonden zij gezanten tot Jozef en zeiden tot hem: Uw vader heeft voor zijn dood gelast:
Gen 50:17  Gij moet aan Jozef zeggen: Vergeef toch het misdrijf uwer broeders en hun zonde, dat zij u leed 
berokkend hebben. Welnu, vergeef toch het misdrijf der dienaren van uws vaders god. Toen zij zo tot hem 
spraken, weende Jozef.
Gen 50:18  Ook gingen zijn broeders zelf en vielen voor hem neder en zeiden: Zie, wij zijn uw dienaren!
Gen 50:19  Maar Jozef zeide tot hen: Vreest niet. Want bekleed ik Gods plaats?
Gen 50:20  Gij hebt wel kwaad tegen mij bedacht; maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde zoals thans 
geschied is, een groot volk in het leven te houden.
Gen 50:21  Vreest daarom niet. Ik zal u en uw kinderen onderhouden. Zo troostte en bemoedigde hij hen.
Gen 50:22  Jozef bleef in Egypte wonen met zijns vaders huis en leefde honderd tien jaren.
Gen 50:23  Jozef zag uit Efraim achterkleinkinderen; ook werden de zonen van Manasse's zoon Machir op 
Jozefs knieen geboren.
Gen 50:24  Jozef zeide tot zijn broeders: Ik ga sterven, en God zal ongetwijfeld naar u omzien en u opvoeren uit 
dit land naar dat hetwelk hij aan Abraham, Izaak en Jakob bij eede beloofd heeft.
Gen 50:25  En Jozef bezwoer Israels zonen: Wanneer God naar u omziet, voert dan mijn gebeente van hier op.
Gen 50:26  Toen stierf Jozef, honderd tien jaar oud, en men balsemde hem en legde hem in een kist, in Egypte.
Exo 1:1  Dit zijn de namen van Israels zonen die met hun vader Jakob in Egypte kwamen; ieder kwam met zijn 
gezin:
Exo 1:2  Ruben, Simeon, Levi, Juda,
Exo 1:3  Issachar, Zebulon, Benjamin,
Exo 1:4  Dan, Naftali, Gad en Azer.
Exo 1:5  In het geheel waren Jakobs afstammelingenzeventig in getal, en Jozef bevond zich in Egypte.
Exo 1:6  Jozef nu stierf, alsmede al zijn broedersen dat ganse geslacht,
Exo 1:7  en de Israelieten waren vruchtbaar, verbreidden en vermenigvuldigden zich en werden zeer, zeer 
machtig; zodat het land van hen vol werd.
Exo 1:8  En een nieuwe koning stond op over Egypte, die Jozef niet gekend had.
Exo 1:9  Deze zeide tot zijn volk: Zie, het volk der Israelieten is talrijker en machtiger dan wij.
Exo 1:10  Komt laten wij ons met overleg te zijnen aanzien gedragen; opdat het niet zich vermenigvuldige en 
zich, wanneer wij in oorlog geraken, bij onze vijanden voege, ons beoorloge en dan uit het land optrekke.
Exo 1:11  Dientengevolge stelde men over het volk opzieners der herendiensten, om het neer te drukken door 
dwangarbeid, en zij bouwden voorraadsteden voor Farao: Pithom en Raamses.
Exo 1:12  Maar in gelijke mate als zij het onderdrukten vermenigvuldigde het zich en breidde het zich uit; zodat 
zij angstig werden voor de Israelieten.
Exo 1:13  De Egyptenaren dwongen de Israelieten tot slavendiensten
Exo 1:14  en vergalden hun leven door zwaar werk in leem en tichels, en met allerlei veldarbeid en slavendienst, 
die zij hen deden verrichten.
Exo 1:15  Toen zeide de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreeuwsche vrouwen--de ene heette 
Sjifra, de andere Pua:
Exo 1:16  Wanneer gij de Hebreeuwsche vrouwen bij haar bevalling bijstaat en ziet dat het kind een zoon is, 
doodt het dan; is het een dochter, dan mag het in leven blijven.
Exo 1:17  Maar de vroedvrouwen vreesden God en deden niet naar hetgeen de koning van Egypte haar gezegd 



had, maar lieten de kinderen in leven.
Exo 1:18  Toen ontbood de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar: Waarom hebt gij dit gedaan 
en de kinderen in leven gelaten?
Exo 1:19  Hierop zeiden de vroedvrouwen tot Farao: De Hebreeuwsche vrouwen zijn niet als de Egyptische; zij 
zijn als de dieren: voordat de vroedvrouw bij haar komt, hebben zij het kind reeds ter wereld gebracht.
Exo 1:20  En God beloonde de vroedvrouwen, terwijl het volk zich vermenigvuldigde en zeer machtig werd.
Exo 1:21  Omdat de vroedvrouwen God vreesden, heeft hij ze tot stammoeders gemaakt.
Exo 1:22  Nu beval Farao zijn gehele volk: Al de zonen die aan de Hebreen geboren worden, moet gij in den Nijl 
werpen; maar al de dochters kunt gij in leven laten.
Exo 2:1  En een man uit het huis Levi ging heen en huwde een dochter van Levi.
Exo 2:2  Die vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Ziende dat het een schoon kind was, verborg zij hem 
drie maanden lang.
Exo 2:3  En toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een biezen kistje, bestreek dit met asphalt 
en pek, legde het kind er in en plaatste het in het riet aan den oever van den Nijl;
Exo 2:4  terwijl zijn zuster op enigen afstand ging staan, om te zien wat van hem zou worden.
Exo 2:5  Toen nu de dochter van Farao naar den Nijl afdaalde, om zich te baden, terwijl haar slavinnen langs 
den Nijl gingen, zag zij het kistje in het riet en liet het door een harer slavinnen halen.
Exo 2:6  Zij opende het en zag zowaar een schreiend knaapje. Zij kreeg er medelijden mede en zeide: Dat is 
een van de kinderen der Hebreen.
Exo 2:7  Hierop zeide zijn zuster tot de dochter van Farao: Wil ik een min uit de Hebreeuwsche vrouwen voor u 
gaan halen, die het kind voor u zoogen kan?
Exo 2:8  Farao's dochter zeide: Ga. Toen ging het meisje de moeder van het kind halen.
Exo 2:9  Farao's dochter zeide tot haar: Daar hebt gij dit kind; zoog het voor mij; ik zal u uw loon geven. Zo nam 
die vrouw het kind mede en zoogde het.
Exo 2:10  En toen het kind groot was geworden, bracht zij het aan Farao's dochter; het werd haar ten zoon, en 
zij noemde hem Mozes; want, zeide zij, uit het water heb ik hem getogen.
Exo 2:11  In dien tijd nu, toen Mozes opgegroeid was, ging hij uit naar zijn broeders en zag hun dwangarbeid 
aan. En daar zag hij een Egyptenaar een Hebreer, een zijner broeders, slaan.
Exo 2:12  Hij keek her [waarts] en derwaarts, en ziende dat er niemand was, versloeg hij den Egyptenaar en 
begroef hem in het zand.
Exo 2:13  Den volgenden dag uitgaande, zag hij twee Hebreen met elkander vechten. Hij zeide tot hem die 
ongelijk had: Waarom slaat gij uw naaste?
Exo 2:14  Maar hij zeide: Wie heeft u tot hoofdman en rechter over ons aangesteld? Denkt gij mij te doden, zoals 
gij den Egyptenaar gedood hebt? Toen werd Mozes bevreesd en dacht: Zo is dan waarlijk de zaak bekend 
geworden!
Exo 2:15  En Farao, het gebeurde vernemende, zocht Mozes te doden; maar deze vluchtte voor Farao. Hij 
kwam in het land van Midian en ging bij den put zitten.
Exo 2:16  De priester van Midian nu had zeven dochters, die daar kwamen putten en de waterbakken vullen, om 
het kleinvee van haar vader te drenken.
Exo 2:17  Maar de herders kwamen en joegen haar weg. Nu stond Mozes op, sprong haar bij en drenkte haar 
vee.
Exo 2:18  Toen zij bij haar vader thuiskwamen, zeide deze: Wat komt gij vandaag spoedig thuis!
Exo 2:19  waarop zij zeiden: Een Egyptenaar heeft ons verlost uit de hand der herders, en ook ijverig voor ons 
geput en het vee gedrenkt.
Exo 2:20  Hij zeide tot zijn dochters: Waar is hij? Waarom hebt gij dien man daar gelaten? Roept hem, dat hij 
brood ete.
Exo 2:21  Mozes nu besloot bij dien man te blijven wonen, en deze gaf hem zijn dochter Sippora tot vrouw.
Exo 2:22  En zij baarde hem een zoon, dien hij Gersjom noemde; want, zeide hij, ik ben een vreemdeling 
geworden in het buitenland.
Exo 2:23  Gedurende die lange tijdsruimte stierf de koning van Egypte, en de Israelieten zuchtten vanwege de 
slavernij en riepen, en hun geschrei klom tot God uit hun slavernij op.
Exo 2:24  En God, hun gekerm horende, gedacht zijn verbond met Abraham, Izaak en Jakob;
Exo 2:25  daarom zag God naar de Israelieten om en sloeg acht op hen.
Exo 3:1  Eens hoedde Mozes het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, den priester van Midian; hij dreef het 
vee achter de woestijn en kwam aan den berg Gods, den Horeb.
Exo 3:2  En de engel des Heeren verscheen hem in een vuurvlam, midden uit een braambos. En hij zag, dat 
waarlijk het braambos in brand stond maar niet verteerd werd.
Exo 3:3  En Mozes dacht: ik wil mij toch eens daarheen begeven en dat grote verschijnsel gaan bezien, waarom 
het braambos niet verbrandt.



Exo 3:4  Toen nu de Heer zag dat hij zich daarheen begaf om het te bezien, riep God tot hem, midden uit het 
braambos: Mozes, Mozes! Hij zeide: Hier ben ik.
Exo 3:5  De Heer zeide: Treed niet nader. Ontschoei uw voeten; want de plaats waarop gij staat is heilige grond.
Exo 3:6  Voorts zeide hij: Ik ben de god uwer vaderen de god van Abraham, Izaak en Jakob. Toen verborg 
Mozes zijn gelaat, omdat hij vreesde God aan te zien.
Exo 3:7  En de Heer sprak: Ik heb duidelijk gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun geroep 
vanwege hun drijvers heb ik gehoord; want ik ken hun smarten.
Exo 3:8  Daarom ben ik nedergedaald, om hen te verlossen uit de hand der Egyptenaren en hen op te voeren uit 
dat land naar een goed en ruim land, een land overvloeiende van melk en honing, de woonplaats der 
Kanaanieten, Hittieten, Amorieten, Perizzieten, Hiwwieten en Jebuzieten.
Exo 3:9  En nu, zie, het geroep der Israelieten is tot mij gekomen; ook heb ik de verdrukking gezien die zij van 
de Egyptenaren te lijden hebben.
Exo 3:10  Welaan, ik wil u tot Farao zenden, en leid gij mijn volk, de Israelieten, uit Egypte.
Exo 3:11  Maar Mozes zeide tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao gaan en de Israelieten uit Egypte leiden zou!
Exo 3:12  Toen sprak hij: Ik zal met u zijn, en dit zal u het teken wezen dat ik u gezonden heb: wanneer gij het 
volk uit Egypte leidt, zult gij God op dezen berg dienen.
Exo 3:13  Hierop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israelieten kom en hun zeg: De god uwer 
vaderen heeft mij tot u gezonden--en zij mij vragen: Hoe heet hij? wat moet ik hun dan zeggen?
Exo 3:14  Toen zeide God tot Mozes: Ik ben die ik ben. Voorts zeide hij: Zo moet gij tot de Israelieten zeggen: Ik-
ben heeft mij tot u gezonden.
Exo 3:15  Opnieuw sprak God tot Mozes: Aldus moet gij tot de Israelieten zeggen: De Heer, de god uwer 
vaderen, de god van Abraham, Izaak en Jakob, heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig; zo wil ik 
heten van geslacht tot geslacht.
Exo 3:16  Ga heen, vergader de oudsten van Israel en zeg hun: De Heer, de god uwer vaderen, is mij 
verschenen, de god van Abraham, Izaak en Jakob, zeggende: Ik heb u en wat u in Egypte aangedaan is terdege 
gadegeslagen
Exo 3:17  en besloten u uit de ellende van Egypte op te voeren naar het land der Kanaanieten, Hittieten, 
Amorieten, Perizzieten, Hiwwieten en Jebuzieten, een land overvloeiende van melk en honing.
Exo 3:18  Dan zullen zij naar u horen, en zult gij met Israels oudsten tot den koning van Egypte gaan en tot hem 
zeggen: De Heer, de god der Hebreen, is ons ontmoet. Laat ons dus drie dagreizen de woestijn intrekken, om 
aan den Heer, onzen god, te offeren.
Exo 3:19  Ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan tenzij gedwongen,
Exo 3:20  maar ik zal mijn hand uitstrekken en Egypte slaan met al de wonderwerken die ik in het midden er van 
ga verrichten. Daarna zal hij u laten trekken.
Exo 3:21  Voorts zal ik zorgen dat dit volk gunst vindt in het oog der Egyptenaren, en gij zult, wanneer gij 
heengaat, niet met ledige handen gaan.
Exo 3:22  Iedere vrouw moet van haar buurvrouw en van wie in haar huis verkeert zilveren en gouden 
voorwerpen en klederen vragen; gij zult ze leggen op uw zonen en dochteren en zo Egypte plunderen.
Exo 4:1  Toen antwoordde Mozes en zeide: Maar gesteld, zij geloven mij niet en luisteren niet naar mij, omdat zij 
denken: De Heer is u niet verschenen--wat moet ik hun dan zeggen?
Exo 4:2  Hierop zeide de Heer tot hem: Wat hebt gij in uw hand? Hij zeide: Een staf.
Exo 4:3  Hij sprak: Werp dien op den grond. Toen wierp hij hem op den grond, en hij werd een slang. Mozes 
ging er voor op de vlucht;
Exo 4:4  maar de Heer zeide tot Mozes: Strek uw hand uit en vat haar bij den staart. En toen hij zijn hand 
uitstrekte en haar bij den staart vatte, werd zij een staf in zijn hand
Exo 4:5  --opdat zij geloven dat de Heer, de god hunner vaderen, de god van Abraham, Izaak en Jakob, u 
verschenen is.
Exo 4:6  Opnieuw sprak de Heer tot hem: Steek uw hand in uw boezem--en toen hij zijn hand in zijn boezem 
gestoken had en haar er uittrok, daar was zijn hand melaats als sneeuw!
Exo 4:7  Toen zeide hij: Steek uw hand weder in uw boezem--en toen hij zijn hand weer in zijn boezem gestoken 
had en haar er uittrok, daar was zij weder aan het overige van zijn lichaam gelijk geworden!
Exo 4:8  Indien zij u niet geloven en niet gehoor geven aan het eerste teken, dan zullen zij aan het tweede 
gehoor geven.
Exo 4:9  En indien zij zelfs deze twee tekenen niet geloven noch u gehoor geven, neem dan Nijlwater en giet het 
op het droge; dan zal het water dat gij uit den Nijl naamt bloed worden op het droge.
Exo 4:10  Maar Mozes zeide tot den Heer: Och Heer, ik ben geen welbespraakt man; dat ben ik gisteren en 
eergisteren niet geweest, noch ook sedert gij tot uw dienaar gesproken hebt; want ik ben zwaar van mond en 
tong.
Exo 4:11  Toen sprak de Heer tot hem: Wie heeft een mond aan den mens gegeven? wie maakt iemand stom of 



doof, ziende of blind? Doe ik, de Heer, dit niet?
Exo 4:12  Dus, ga: ikzelf zal uw mond bijstaan en u leren wat gij te spreken hebt.
Exo 4:13  Doch hij zeide: Och Heer, neem toch een ander tot uw gezant!
Exo 4:14  Toen ontstak de Heer in toorn tegen Mozes en zeide: Uw broeder Aaron is immers de Leviet? Hij, 
weet ik, kan wel spreken; reeds gaat hij het land uit, u tegemoet, en wanneer hij u ziet, zal hij zich innig 
verheugen.
Exo 4:15  Gij moet tot hem spreken en hem de woorden in den mond geven; ik zal uw en zijn mond bijstaan en u 
beiden leren wat gij doen moet.
Exo 4:16  Dan zal hij voor u tot het volk spreken; zodat hij u ten mond verstrekken zal en gij hem ten god zult 
zijn.
Exo 4:17  Neem dezen staf, waarmede gij de tekenen doen zult, in de hand.
Exo 4:18  Toen Mozes bij zijn schoonvader Jethro teruggekeerd was, zeide hij tot hem: Laat mij toch heengaan 
en wederkeren tot mijn broeders in Egypte, om te zien of zij nog leven. Waarop Jethro tot Mozes zeide: Ga in 
vrede!
Exo 4:19  De Heer sprak tot Mozes in Midian: Ga heen, keer naar Egypte terug; want alle mannen die u naar het 
leven stonden zijn gestorven.
Exo 4:20  Toen nam Mozes zijn vrouw met zijn zoon, deed hen op den ezel rijden en keerde naar Egypteland 
terug. En Mozes nam den staf Gods in zijn hand.
Exo 4:21  Toen zeide de Heer tot Mozes: Nu gij heengaat om naar Egypte terug te keren, zie toe dat gij al de 
wonderen waartoe ik u in staat gesteld heb ten aanschouwen van Farao verricht; maar ikzelf zal zijn hart 
verstokken, zodat hij het volk niet laat trekken.
Exo 4:22  Zeg dan tot Farao: Zo spreekt de Heer: Mijn eerstgeboren zoon is Israel;
Exo 4:23  ik zeg u, mijn zoon te laten trekken, opdat hij mij diene. Weigert gij hem te laten trekken, dan dood ik 
uw eerstgeboren zoon.
Exo 4:24  Op weg nu, in de herberg, kwam de Heer hem tegen en trachtte hem te doden.
Exo 4:25  Maar Sippora nam een steen en sneed de voorhuid van haar zoon af; zij raakte daarmede zijn voeten 
aan en zeide: Een bloedbruidegom zijt gij mij.
Exo 4:26  Nu liet de Heer van hem af. Toen heeft zij gezegd: Een bloedbruidegom--met het oog op de 
besnijdenis.
Exo 4:27  De Heer zeide tot Aaron: Ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging, kwam hem bij den berg 
Gods tegen en kuste hem.
Exo 4:28  Mozes deelde aan Aaron alle woorden mede die de Heer hem opgedragen had te spreken, en de 
tekenen die hij hem bevolen had te verrichten.
Exo 4:29  Daarop gingen Mozes en Aaron heen en verzamelden al de oudsten der Israelieten;
Exo 4:30  en Aaron sprak al de woorden die de Heer tot Mozes gesproken had, en deed de tekenen ten 
aanschouwen des volks.
Exo 4:31  Het volk nu geloofde; en toen zij hoorden dat de Heer de Israelieten gadegeslagen en hun ellende 
aangezien had, bogen zij zich en wierpen zij zich neder.
Exo 5:1  Daarna kwamen Mozes en Aaron bij Farao en zeiden tot hem: Zo spreekt de Heer, de god Israels: Laat 
mijn volk trekken, opdat het te mijner ere in de woestijn feestviere.
Exo 5:2  Maar Farao zeide: Wie is die Heer, naar wien ik zou moeten horen, om Israel te laten trekken! Ik ken 
den Heer niet en laat Israel ook niet trekken.
Exo 5:3  Toen zeiden zij: De god der Hebreen is ons ontmoet. Laat ons toch drie dagreizen de woestijn 
intrekken, om aan den Heer, onzen god, te offeren; opdat hij ons niet treffe met pest of zwaard.
Exo 5:4  Maar de koning van Egypte zeide tot hen: Waarom houdt gij, Mozes en Aaron, het volk van zijn werk 
af? Gaat aan uw arbeid!
Exo 5:5  En Farao zeide: Zie, zij zijn nu reeds talrijker dan de bevolking des lands, en gij zoudt hun rust van hun 
arbeid geven?
Exo 5:6  Zo beval Farao tenzelfden dage den drijvers en ambtlieden des volks:
Exo 5:7  Gij zult voortaan aan het volk geen stro meer geven, om daarmede tichels te maken, zoals gisteren en 
eergisteren; laten zij voor zichzelf stro gaan opzamelen.
Exo 5:8  Maar legt hun op dezelfde hoeveelheid tichelsteenen te maken als gisteren en eergisteren; vermindert 
die niet. Want zij zijn traag; daarom schreeuwen zij: Laat ons toch aan onzen god gaan offeren!
Exo 5:9  Dat dus de arbeid die mannen zwaar drukke; zodat zij daarop letten en niet op leugentaal.
Exo 5:10  Dientengevolge gingen de drijvers en ambtlieden van het volk uit en zeiden tot het volk: Zo spreekt 
Farao: Ik geef u geen stro meer;
Exo 5:11  gaat zelf voor u stro halen, waar gij het vinden kunt; maar uw taak wordt volstrekt niet verminderd.
Exo 5:12  Toen verstrooide zich het volk in geheel Egypteland, om stoppels op te zamelen die voor stro konden 
dienen,



Exo 5:13  terwijl de drijvers bleven aandringen: Levert het volle werk, zoals voor elken dag is voorgeschreven, 
evenals toen er stro was.
Exo 5:14  Ook werden de ambtlieden die door de drijvers van Farao over de Israelieten waren gesteld geslagen, 
met de woorden: Waarom zorgt gij niet dat het u voorgeschreven aantal tichelsteenen gemaakt wordt? Zoals 
gisteren en eergisteren moet het ook nu gaan.
Exo 5:15  Toen gingen de Israelietische ambtlieden tot Farao en jammerden: Waarom behandelt gij uw dienaren 
zo?
Exo 5:16  Stro wordt uw dienaren niet meer gegeven, en toch zegt men ons: Maakt tichelsteenen! Uw dienaren 
worden geslagen door de schuld van uw volk.
Exo 5:17  Maar hij zeide: Traag zijt gij, traag. Daarom zegt gij: Laat ons aan den Heer gaan offeren.
Exo 5:18  Voort dus, aan den arbeid! Stro wordt u niet verstrekt; maar gij moet dezelfde hoeveelheid 
tichelsteenen leveren.
Exo 5:19  Zo zagen de ambtlieden der Israelieten dat het slecht met hen stond, omdat men hun zeide: Gij zult 
niet minder tichelsteenen leveren, maar het voor elken dag voorgeschreven aantal--
Exo 5:20  en toen zij Mozes en Aaron aantroffen, die waren gaan staan om hen te ontmoeten wanneer zij van 
Farao kwamen,
Exo 5:21  zeiden zij hun: De Heer lette op u, om u te vonnissen, daar gij ons in kwaden reuk hebt gebracht bij 
Farao en zijn dienaren; zodat gij hem een zwaard in de hand hebt gegeven, om ons te doden.
Exo 5:22  En Mozes, tot den Heer teruggekeerd, zeide: Heer, waarom hebt gij dit volk zo slecht behandeld? 
waarom hebt gij mij toch gezonden?
Exo 5:23  Want sedert ik tot Farao gegaan ben, om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk mishandeld, en 
verlost hebt gij uw volk niet.
Exo 6:1  (05-24) Hierop zeide de Heer tot Mozes: Nu zult gij zien wat ik Farao doen zal; want zwichtend voor 
een sterke hand, zal hij hen laten trekken, en door een uitgestrekten arm gedwongen, zal hij hen uit zijn land 
verdrijven.
Exo 6:2  (06-1) God sprak tot Mozes en zeide tot hem: Ik ben de Heer.
Exo 6:3  (06-2) Aan Abraham, Izaak en Jakob ben ik verschenen als God de Machtige, en onder mijn naam, 
Heer, heb ik mij hun niet bekend gemaakt.
Exo 6:4  (06-3) Niet alleen doe ik mijn verbond met hen gestand, hun het land Kanaan, het land hunner 
vreemdelingschap, waarin zij vertoefd hebben, te geven;
Exo 6:5  (06-4) maar ook heb ik gehoord het gekerm der Israelieten, die door de Egyptenaren als slaven 
behandeld worden, en ik heb aan mijn verbond gedacht.
Exo 6:6  (06-5) Zeg daarom tot de Israelieten: Ik ben de Heer en zal u uitleiden van onder den dwangarbeid der 
Egyptenaren, u verlossen uit hun slavernij, u bevrijden met uitgestrekten arm en zware strafgerichten;
Exo 6:7  (06-6) ook zal ik u mij ten volk nemen en u ten god zijn, en gij zult erkennen dat ik de Heer uw god ben, 
hij die u uitleidt van onder den dwangarbeid van Egypte.
Exo 6:8  (06-7) Dan zal ik u brengen in het land waaromtrent ik mijn hand opgestoken heb, het aan Abraham, 
Izaak en Jakob te zullen geven, en ik zal het u tot bezitting schenken. Ik ben de Heer.
Exo 6:9  (06-8) En Mozes sprak aldus tot de Israelieten; maar zij hoorden niet naar hem vanwege 
mismoedigheid en harde slavernij.
Exo 6:10  (06-9) Toen sprak de Heer tot Mozes:
Exo 6:11  (06-10) Ga aan Farao, den koning van Egypte, zeggen dat hij de Israelieten uit zijn land late trekken.
Exo 6:12  (06-11) Doch Mozes sprak voor des Heeren aangezicht: Indien de Israelieten niet naar mij gehoord 
hebben, hoe zal dan Farao naar mij horen, terwijl ik onbesneden van lippen ben?
Exo 6:13  (06-12) De Heer sprak tot Mozes en Aaron en vaardigde hen af naar Farao, den koning van Egypte, 
om de Israelieten uit zijn land te leiden.
Exo 6:14  (06-13) Dit zijn de hoofden hunner familien. De zonen van Ruben, Israels eerstgeborene: Henoch en 
Pallu, Hesron en Karmi. Dit zijn de geslachten van Ruben.
Exo 6:15  (06-14) De zonen van Simeon: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Sohar, en Saul, de zoon der 
Kanaanietische. Dit zijn de geslachten van Simeon.
Exo 6:16  (06-15) Dit zijn de namen der zonen van Levi, naar hun afstamming: Gersjon, Kehath en Merari; de 
levensjaren van Levi waren honderd zeven en dertig.
Exo 6:17  (06-16) De zonen van Gersjon waren Libni en Sjimei, naar hun geslachten.
Exo 6:18  (06-17) De zonen van Kehath waren Amram, Jishar Hebron en Uzziel; de levensjaren van Kehath 
waren honderd drie en dertig.
Exo 6:19  (06-18) De zonen van Merari waren Mahli en Musji. Dit zijn de geslachten van Levi, naar hun 
afstamming.
Exo 6:20  (06-19) Amram nu nam zijn tante Jochebed tot vrouw, en zij baarde hem Aaron en Mozes. De 
levensjaren van Amram waren honderd zeven en dertig.



Exo 6:21  (06-20) De zonen van Jishar waren Korah, Nefeg en Zichri.
Exo 6:22  (06-21) De zonen van Uzziel waren Misjael, Elsafan en Sithri.
Exo 6:23  (06-22) Aaron nu nam Elisjeba de dochter van Amminadab, de zuster van Nahsjon, tot vrouw, en zij 
baarde hem Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar.
Exo 6:24  (06-23) De zonen van Korah waren Assir, Elkana en Abiazaf; dit zijn de geslachten der Korahieten.
Exo 6:25  (06-24) Eleazar, de zoon van Aaron, nam tot vrouw een der dochters van Putiel, en zij baarde hem 
Pinehas. Dit zijn de hoofden van de familien der Levieten, naar hun geslachten.
Exo 6:26  (06-25) Dit zijn Aaron en Mozes, tot wie de Heer gezegd heeft: Leidt de Israelieten uit Egypteland, 
naar hun legerscharen.
Exo 6:27  (06-26) Dit zijn zij die tot Farao, den koning van Egypte, gesproken hebben, om de Israelieten uit 
Egypte te leiden. Dit zijn Mozes en Aaron.
Exo 6:28  (06-27) Ten dage dat de Heer tot Mozes in Egypteland sprak
Exo 6:29  (06-28) zeide de Heer tot Mozes: Ik ben de Heer. Spreek tot Farao, den koning van Egypte, alwat ik 
tot u gesproken heb.
Exo 6:30  (06-29) Doch Mozes zeide voor het aangezicht van den Heer: Zie, ik ben onbesneden van lippen; hoe 
zal Farao naar mij horen?
Exo 7:1  Hierop zeide de Heer tot Mozes: Zie, ik stel u aan tot een god voor Farao, en uw broeder Aaron zal uw 
profeet zijn.
Exo 7:2  Gij zult spreken alwat ik u bevelen zal, en uw broeder Aaron zal tot Farao spreken, dat hij de Israelieten 
uit zijn land late trekken.
Exo 7:3  Maar ik zal het hart van Farao verharden en vele tekenen en wonderen in Egypteland verrichten.
Exo 7:4  Wanneer Farao niet naar u luistert, zal ik mijn hand op Egypte leggen en mijn legerscharen, mijn volk, 
de Israelieten, uit het land leiden onder zware strafgerichten.
Exo 7:5  En al de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben, wanneer ik mijn hand over Egypte uitstrek en de 
Israelieten uit hun midden uitleid.
Exo 7:6  Mozes en Aaron deden zoals de Heer hun bevolen had; alzo deden zij.
Exo 7:7  Mozes was tachtig en Aaron drie en tachtig jaar oud, toen zij tot Farao spraken.
Exo 7:8  De Heer zeide tot Mozes en Aaron:
Exo 7:9  Wanneer Farao tot u spreekt en zegt: Doet een wonder--zult gij tot Aaron zeggen: Neem uw staf en 
werp dien voor Farao neder. Dan zal hij een draak worden.
Exo 7:10  Toen dan Mozes en Aaron tot Farao kwamen, deden zij alzo, gelijk de Heer bevolen had: Aaron wierp 
zijn staf voor Farao en zijn dienaren, en hij werd een draak.
Exo 7:11  Doch Farao van zijn kant ontbood de wijzen en de tovenaars, en ook zij deden evenzo door hun 
toverkunsten:
Exo 7:12  ieder wierp zijn staf neder, en deze werden draken; maar Aarons staf verslond de hunne.
Exo 7:13  Evenwel werd Farao's hart verstokt en hoorde hij niet naar hen, zoals de Heer voorspeld had.
Exo 7:14  Toen zeide de Heer tot Mozes: Farao's hart is onvermurwbaar; hij weigert het volk te laten trekken.
Exo 7:15  Ga tot Farao morgenochtend, wanneer hij uitgaat naar het water, en plaats u aan den oever van den 
Nijl, om hem te ontmoeten, terwijl gij den staf die in een slang veranderd is medeneemt.
Exo 7:16  Zeg dan tot hem: De Heer, de god der Hebreen, heeft mij tot u gezonden met den last: Laat mijn volk 
gaan, dat het mij in de woestijn diene. Maar gij hebt tot nog toe niet gehoord.
Exo 7:17  Zo spreekt de Heer: Hieraan zult gij weten dat ik de Heer ben: zodra ik met den staf dien ik in de hand 
heb op het water in den Nijl sla, zal het in bloed veranderd worden,
Exo 7:18  de vissen in den Nijl zullen sterven, de Nijl zal stinken, en de Egyptenaren zullen tevergeefs trachten 
het water uit den Nijl te drinken.
Exo 7:19  Nu zeide de Heer tot Mozes: Zeg aan Aaron: Neem uw staf en strek uw hand uit over de wateren der 
Egyptenaren, hun stromen, kanalen, poelen en al hun verzamelplaatsen van water, en het zal bloed worden; er 
zal bloed in geheel Egypteland zijn, ook in bomen en gesteente.
Exo 7:20  Mozes en Aaron nu deden alzo, gelijk de Heer bevolen had: hij hief zijn staf omhoog en sloeg het 
water in den Nijl, ten aanschouwen van Farao en zijn dienaren; en al het water in den Nijl werd in bloed 
veranderd,
Exo 7:21  de vissen in den Nijl stierven, de Nijl stonk, en de Egyptenaren konden het Nijlwater niet drinken. Zo 
was er bloed in geheel Egypteland.
Exo 7:22  Maar de geleerden van Egypte deden eveneens door hun toverkunsten; daardoor werd Farao's hart 
verstokt en hoorde hij niet naar hen, zoals de Heer voorspeld had.
Exo 7:23  Farao keerde om en begaf zich naar zijn huis, zonder ook dit ter harte te nemen.
Exo 7:24  En al de Egyptenaren groeven putten rondom den Nijl, om water te drinken; want van het Nijlwater 
konden zij niets drinken.
Exo 7:25  Zo verliepen zeven dagen, nadat de Heer den Nijl geslagen had.



Exo 8:1  Toen zeide de Heer tot Mozes: Begeef u tot Farao en zeg hem: Zo spreekt de Heer: Laat mijn volk 
trekken, dat het mij diene.
Exo 8:2  En indien gij weigert het te laten trekken, dan ga ik uw gehele grondgebied slaan met kikvorsen.
Exo 8:3  De Nijl zal van vorschen wemelen; zij zullen er uit opstijgen, in uw huis komen, in uw slaapvertrek en op 
uw bed, in de huizen van uw dienaren en van uw volk, in uw ovens en baktroggen;
Exo 8:4  ook tegen u, uw volk en al uw dienaren zullen de vorschen opspringen.
Exo 8:5  Nu zeide de Heer tot Mozes: Zeg tot Aaron: Strek uw hand met uw staf uit over de stromen, kanalen en 
poelen, en doe de kikvorsen opkomen over Egypteland.
Exo 8:6  Toen dan Aaron zijn hand uitstrekte over de wateren van Egypte, kwamen de vorschen op en bedekten 
Egypteland.
Exo 8:7  De geleerden deden desgelijks door hun toverkunsten: zij deden de vorschen over Egypteland 
opkomen.
Exo 8:8  Maar Farao ontbood Mozes en Aaron en zeide: Bidt den Heer, dat hij de vorschen van mij en mijn volk 
verwijdere; dan zal ik het volk laten gaan, dat het aan den Heer offere.
Exo 8:9  En Mozes zeide tot Farao: Aan u de eer boven mij! Tegen wanneer zal ik voor u, uw dienaren en uw 
volk bidden, dat de vorschen van u en uit uw huizen worden uitgeroeid en alleen in den Nijl overblijven?
Exo 8:10  Hij zeide: Tegen morgen. Mozes hernam: Naar uw woord zal het geschieden; opdat gij moogt weten 
dat de Heer, onze god, zijns gelijke niet heeft.
Exo 8:11  De vorschen zullen van u en uw huizen, en van uw dienaren en uw volk verwijderd worden en alleen 
in den Nijl overblijven.
Exo 8:12  Toen ging Mozes met Aaron van Farao heen, en Mozes riep tot den Heer ter zake van de vorschen, 
zoals Farao bepaald had.
Exo 8:13  En de Heer deed naar Mozes woord, en de vorschen stierven en verdwenen uit de huizen, hoven en 
akkers;
Exo 8:14  aan talloze hopen werden zij verzameld, zodat het land er van stonk.
Exo 8:15  Maar Farao, ziende dat er verademing gekomen was, verzwaarde zijn hart en hoorde niet naar hen, 
zoals de Heer voorspeld had.
Exo 8:16  Toen zeide de Heer tot Mozes: Zeg tot Aaron: Strek uw staf uit en sla het stof der aarde; dan zal het 
muggen worden in geheel Egypteland.
Exo 8:17  Zij deden aldus. Aaron strekte zijn hand met zijn staf uit en sloeg het stof der aarde; waarop er 
muggen kwamen op mens en vee: al het stof der aarde werd muggen in geheel Egypteland.
Exo 8:18  En de geleerden deden eveneens met hun toverkunsten, om de muggen te doen ontstaan; maar zij 
waren hiertoe buiten staat, en de muggen waren op mens en vee.
Exo 8:19  Toen zeiden de geleerden tot Farao: Dit is de vinger van een god! Maar Farao's hart werd verstokt, en 
hij hoorde naar hen niet, zoals de Heer voorspeld had.
Exo 8:20  Toen zeide de Heer tot Mozes: Maak u morgenochtend op en plaats u voor Farao, wanneer hij naar 
het water uitgaat, en zeg hem: Zo spreekt de Heer: Laat mijn volk trekken, dat het mij diene.
Exo 8:21  Want indien gij mijn volk niet laat trekken, zend ik op u, uw dienaren, uw volk en uw huizen de 
steekvliegen af; zodat de huizen der Egyptenaren vol van die vliegen worden, alsmede de grond waarop zij 
staan.
Exo 8:22  Maar ik zal te dien dage voor het land Goosjen, waar mijn volk is gevestigd, een uitzondering maken, 
zodat daar geen steekvliegen zijn; opdat gij moogt weten dat ik, de Heer, in het midden des lands ben.
Exo 8:23  Ik zal onderscheid maken tussen mijn en uw volk. Tegen morgen zal dit teken geschieden.
Exo 8:24  De Heer deed zo: een zware vliegenzwerm kwam in de huizen van Farao en zijn dienaren; ook werd 
in geheel Egypteland het land verdorven door die vliegen.
Exo 8:25  Toen ontbood Farao Mozes en Aaron en zeide: Welaan, offert uw god in het land!
Exo 8:26  Maar Mozes zeide: Het is onmogelijk dit te doen; want dieren waarvan de Egyptenaren een afschuw 
hebben offeren wij voor den Heer, onzen god. Indien wij ten aanschouwen der Egyptenaren dat offeren waarvan 
zij een afschuw hebben, zouden zij ons dan niet stenigen?
Exo 8:27  Wij willen drie dagreizen ver de woestijn intrekken en daar aan den Heer, onzen god, offeren, naardat 
hij ons zeggen zal.
Exo 8:28  Hierop zeide Farao: Ik zal u laten trekken, en gij kunt aan den Heer, uw god, in de woestijn offeren. 
Maar gij moogt vooral niet ver wegtrekken. Bidt nu voor mij.
Exo 8:29  En Mozes zeide: Zodra ik van u heengegaan ben zal ik tot den Heer bidden, en morgen zullen de 
vliegen verwijderd worden van Farao, zijn dienaren en zijn volk. Maar dat Farao niet meer bedrieglijk handele, 
door het volk niet te laten trekken om aan den Heer te offeren!
Exo 8:30  Zo ging Mozes heen van Farao en bad tot den Heer.
Exo 8:31  En de Heer deed naar Mozes woord en verwijderde de vliegen van Farao, zijn dienaren en zijn volk: 
niet een bleef er van over.



Exo 8:32  Maar Farao verzwaarde zijn hart ook ditmaal en liet het volk niet trekken.
Exo 9:1  Toen zeide de Heer tot Mozes: Begeef u tot Farao en zeg hem: Zo spreekt de Heer, de god der 
Hebreen: Laat mijn volk trekken, dat het mij diene.
Exo 9:2  Want indien gij weigert het te laten trekken en het nog langer vasthoudt,
Exo 9:3  zo zal de hand van den Heer zijn tegen uw vee op het veld, tegen de paarden, ezels, kamelen, 
runderen en het kleinvee, met een zeer zware pest.
Exo 9:4  Daarbij zal de Heer onderscheid maken tussen het vee van Israel en dat van Egypte: van alwat aan de 
Israelieten behoort zal geen stuk sterven.
Exo 9:5  Ook bepaalde de Heer een termijn: morgen zal de Heer dit in het land doen.
Exo 9:6  En de Heer deed het den volgenden dag: al het vee der Egyptenaren stierf, terwijl van dat der 
Israelieten geen enkel stuk stierf.
Exo 9:7  Farao zond boden, en inderdaad, van het vee der Israelieten was zelfs niet een gestorven! Maar het 
hart van Farao was zwaar, en hij liet het volk niet trekken.
Exo 9:8  Toen zeide de Heer tot Mozes en Aaron: Neemt uw handen vol roet uit den smeltoven, en dat Mozes 
het in de lucht strooie ten aanschouwen van Farao;
Exo 9:9  dan zal het tot stof worden, dat over geheel Egypteland vliegt, en dit zal op mens en dier uitslag 
veroorzaken die in zweren uitbreekt, in geheel Egypteland!
Exo 9:10  Zo namen zij het ovenroet en gingen voor Farao staan, en toen Mozes het in de lucht strooide, kwam 
er uitslag die op mens en dier in zweren uitbrak;
Exo 9:11  zelfs konden de geleerden niet voor Mozes blijven staan vanwege den uitslag; want de uitslag kwam 
over de geleerden en over alle Egyptenaren.
Exo 9:12  Maar de Heer verstokte Farao's hart, en hij hoorde niet naar hen, zoals de Heer aan Mozes voorspeld 
had.
Exo 9:13  Toen zeide de Heer tot Mozes: Maak u morgenochtend op, plaats u voor Farao en zeg hem: Zo 
spreekt de Heer, de god der Hebreen: Laat mijn volk trekken, dat het mij diene.
Exo 9:14  Want ditmaal zal ik al mijn plagen op uzelf, uw dienaren en uw volk afzenden; opdat gij moogt weten 
dat niemand mijns gelijke is opde gehele aarde.
Exo 9:15  Anders zou ik wel mijn hand uitgestrekt en u en uw volk met de pest geslagen hebben, en zoudt gij 
uitgedelgd zijn van de aarde.
Exo 9:16  Edoch hiertoe heb ik u nog laten bestaan om u mijn kracht te tonen en mijn naam op de gehele aarde 
te verkondigen.
Exo 9:17  Wanneer gij nog langer met mijn volk uw spel drijft, door het niet te laten trekken,
Exo 9:18  zal ik stellig morgen om dezen tijd een zeer zware hagelbui doen vallen; zoals in Egypte nooit geweest 
is, van dat het gegrondvest is tot nu toe.
Exo 9:19  Welaan, laat uw vee en alwat gij op het veld hebt bergen; alle mensen en dieren die zich op het veld 
zullen bevinden en niet in huis gebracht zijn, op hen zal de hagel vallen, zodat zij sterven.
Exo 9:20  Wie dan onder Farao's dienaren des Heeren woord vreesde bracht zijn slaven en zijn vee thuis in 
veiligheid;
Exo 9:21  maar wie op des Heeren woord geen acht sloeg liet zijn slaven en zijn vee op het veld.
Exo 9:22  En de Heer zeide tot Mozes: Strek uw hand ten hemel; opdat er hagel in geheel Egypteland kome 
over mens, dier en alle veldgewas in Egypteland.
Exo 9:23  Hierop strekte Mozes zijn staf ten hemel; en de Heer deed het donderen en hagelen; vuur viel op de 
aarde, en de Heer deed een hagelbui op Egypteland vallen.
Exo 9:24  Er was hagel, met onafgebroken bliksemvuur midden in den hagel, allergeweldigst; iets dergelijks was 
nooit in geheel Egypteland beleefd, sedert het aan een volk had toebehoord.
Exo 9:25  De hagel sloeg alwat in geheel Egypteland op het veld was, zo mens als dier; alle veldgewassen sloeg 
de hagel, en alle bomen des velds verbrijzelde hij.
Exo 9:26  Maar in het land Goosjen, waar de Israelieten woonden, hagelde het niet.
Exo 9:27  Toen ontbood Farao Mozes en Aaron en zeide tot hen: Ditmaal heb ik gezondigd; de Heer heeft het 
recht aan zijn zijde; ik en mijn volk hebben ongelijk.
Exo 9:28  Bidt tot den Heer; overgenoeg donder Gods en hagel is er nu geweest. Ik zal u laten trekken, en gij 
zult niet langer blijven.
Exo 9:29  Mozes zeide tot hem: Zodra ik buiten de stad ben zal ik mijn handen tot den Heer uitbreiden; de 
donderslagen zullen ophouden, en er zal geen hagel meer zijn; opdat gij moogt weten dat aan den Heer de 
aarde toebehoort.
Exo 9:30  Maar wat u en uw dienaren betreft, ik weet dat gij nog niet voor den Heer vreest.
Exo 9:31  --Het vlas nu en de gerst waren vernield; want de gerst was in de aar, en het vlas in den knop.
Exo 9:32  Maar de tarwe en de spelt waren niet vernield; want die zijn later in den tijd.
Exo 9:33  Mozes dan, van Farao heengegaan en buiten de stad gekomen, breidde de handen tot den Heer uit. 



De donder en de hagel hielden op, en de regen stroomde niet meer neder op de aarde.
Exo 9:34  En toen Farao zag dat de regen, de hagel en de donder opgehouden hadden, ging hij voort te 
zondigen en verzwaarde hij zijn hart, hij en zijn dienaren.
Exo 9:35  Zo werd Farao's hart verstokt en liet hij de Israelieten niet trekken, zoals de Heer door Mozes 
voorspeld had.
Exo 10:1  Toen zeide de Heer tot Mozes: Begeef u tot Farao; want ikzelf heb zijn hart en dat zijner dienaren 
verzwaard; opdat ik deze mijn tekenen in hun midden moge doen,
Exo 10:2  en opdat gij ten aanhoren van uw zoon en uw kleinzoon moogt unnen verhalen, hoe ik mijn spel 
gedreven heb met de Egyptenaren, en welke tekenen ik onder hen gedaan heb, en gij weten moogt dat ik de 
Heer ben.
Exo 10:3  Zo begaven zich Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem: Aldus spreekt de Heer, de god der 
Hebreen: Hoelang weigert gij u voor mij te verootmoedigen? Laat mijn volk trekken, dat het mij diene.
Exo 10:4  Want indien gij weigert mijn volk te laten trekken, breng ik morgen sprinkhanen op uw grondgebied;
Exo 10:5  zij zullen de oppervlakte van het land bedekken, zodat men het land niet zien kan, en tot het laatste 
toe afvreten wat u overgebleven en door den hagel nog overgelaten is: alle boomgewas dat voor u aan het veld 
ontsproten is zullen zij afvreten.
Exo 10:6  Zij zullen uw huizen, die van uw dienaren en van alle Egyptenaren vervullen, wat uw vaderen en 
voorvaderen nooit gezien hebben, sedert zij op den aardbodem waren tot nu toe. Toen keerde hij zich om en 
ging van Farao heen.
Exo 10:7  Nu zeiden de dienaren van Farao tot hem: Hoelang zal die man ons ten valstrik zijn? Laat die lieden 
trekken, dat zij hun god, den Heer, dienen. Ziet gij nog niet in, dat Egypte te gronde is gericht?
Exo 10:8  Toen werden Mozes en Aaron weder tot Farao gebracht, en zeide hij tot hen: Gaat dan uw god den 
Heer dienen! Wie zijn het zo al, die willen gaan?
Exo 10:9  Mozes zeide: Met jong en oud zullen wij gaan; met onze zonen en dochters, ons kleinvee en onze 
runderen zullen wij gaan; want wij hebben een feest voor den Heer te vieren.
Exo 10:10  Toen zeide hij tot hen: Nu, de Heer moge zo gewis met u zijn als ik u en uw jonge kinderen laat 
trekken! Ziet toch, gij hebt kwaad voor.
Exo 10:11  Neen. Laat de volwassen mannen den Heer gaan dienen; want hierom is het u immers te doen? Zo 
dreef men hen van voor Farao weg.
Exo 10:12  Nu zeide de Heer tot Mozes: Strek uw hand uit over Egypteland, om de sprinkhanen te doen komen; 
opdat zij over Egypteland opkomen en al het kruid des lands, zoveel de hagel overgelaten heeft, afvreten.
Exo 10:13  Hierop strekte Mozes zijn staf over Egypteland uit, en de Heer deed een oostenwind waaien in het 
land, dien gehelen dag en nacht; en nauwelijks brak de morgen aan, of de oostenwind hief de sprinkhanen op.
Exo 10:14  Zo stegen zij op over geheel Egypteland en streken neder in het ganse grondgebied van Egypte, 
allergeweldigst; vroeger is er zulk een sprinkhanenzwerm nooit geweest, en later zal er nooit weder zulk een 
zijn.
Exo 10:15  Hij bedekte de oppervlakte van het ganse land, zodat het er door verduisterd werd, en vrat al het 
veldgewas op, benevens al de boomvruchten die de hagel had overgelaten: geen groen bleef over aan boom of 
veldgewas in geheel Egypteland.
Exo 10:16  Nu ontbood Farao ijlings Mozes en Aaron en zeide: Ik heb gezondigd tegen uw god, den Heer, en 
tegen u.
Exo 10:17  Nu dan, vergeeft mij toch mijn zonde nog ditmaal, en bidt tot uw god, den Heer, dat hij althans dezen 
dood van mij verwijdere.
Exo 10:18  Toen verliet Mozes Farao en bad tot den Heer;
Exo 10:19  waarop de Heer den wind deed omlopen en een zeer sterken westenwind deed waaien, die de 
sprinkhanen ophief en in de Schelfzee wierp. Er bleef niet een sprinkhaan op het gehele grondgebied van 
Egypte over.
Exo 10:20  Maar de Heer verstokte Farao's hart; zodat hij de Israelieten niet liet trekken.
Exo 10:21  Toen zeide de Heer tot Mozes: Strek uw hand ten hemel uit, dat er duisternis over Egypteland kome 
en die duisternis tastbaar zij.
Exo 10:22  Hierop strekte Mozes zijn hand naar den hemel uit; waarop zware duisternis in geheel Egypteland 
ontstond, drie dagen lang.
Exo 10:23  De een kon den ander niet zien, en niemand stond gedurende drie dagen van zijn plaats op; terwijl 
het voor alle Israelieten licht in hun woningen was.
Exo 10:24  Nu ontbood Farao Mozes en zeide: Gaat heen en dient den Heer. Worden slechts uw kleinvee en 
runderen achtergelaten, dan mogen ook uw kinderen met u medegaan.
Exo 10:25  Maar Mozes zeide: Neen, gijzelf moet ons slacht [offers] en brandoffers medegeven, die wij voor den 
Heer, onzen god, bereiden zullen,
Exo 10:26  en ook moet ons eigen vee met ons medegaan, zonderdat een hoef achterblijft; want daaruit moeten 



wij de dieren nemen waarmede wij den Heer, onzen god, zullen dienen, en wij weten zelf niet waarmede wij den 
Heer dienen zullen voordat wij daar zijn gekomen.
Exo 10:27  Toen verstokte de Heer Farao's hart, zodat hij hen niet wilde laten trekken,
Exo 10:28  en Farao zeide tot Mozes: Ga van mij weg! Pas op dat gij niet weder in mijn tegenwoordigheid 
verschijnt; want zodra gij dit doet zult gij sterven.
Exo 10:29  En Mozes zeide: Gij hebt gezegd waar het op staat: ik zal niet weder in uw tegenwoordigheid 
verschijnen.
Exo 11:1  Toen zeide de Heer tot Mozes: Nog een plaag zal ik over Farao en Egypte brengen; daarna zal hij u 
van hier laten trekken. Zelfs zal hij, wanneer hij u laat trekken, u met alle geweld van hier drijven.
Exo 11:2  Zeg toch ten aanhoren van het volk, dat ieder, man en vrouw, van zijn naaste zilveren en gouden 
voorwerpen vrage.
Exo 11:3  En de Heer deed het volk gunst vinden in het oog der Egyptenaren; ook was Mozes zeer geacht in 
Egypteland, in het oog van Farao's dienaren en het volk.
Exo 11:4  En Mozes zeide: Zo spreekt de Heer: Omstreeks middernacht zal ik Egypte doortrekken.
Exo 11:5  Dan zal elke eerstgeborene in Egypteland sterven, van den eerstgeborene van Farao, die op zijn troon 
zitten zou, af, tot den eerstgeborene der slavin die den handmolen draait toe, benevens alle eerstgeborenen van 
het vee.
Exo 11:6  Er zal een hevig geschrei opgaan in geheel Egypteland, zoals er nooit geweest is en nooit meer zijn 
zal.
Exo 11:7  Maar geen hond zal tegen een der Israelieten de tong spitsen, noch tegen de mensen, noch tegen de 
dieren; opdat gij weten moogt dat de Heer onderscheid maakt tussen Egyptenaren en Israelieten.
Exo 11:8  Dan zullen al deze uw dienaren tot mij komen en zich voor mij nederwerpen, zeggende: Trek uit met 
geheel het volk dat u volgt! Daarna zal ik uittrekken. Zo ging Mozes in brandenden toorn van Farao weg.
Exo 11:9  Toen zeide de Heer tot Mozes: Farao zal niet naar u horen; opdat mijn wonderen in Egypteland talrijk 
worden.
Exo 11:10  Mozes en Aaron hebben al die wonderen voor Farao's ogen gedaan; maar de Heer verstokte Farao's 
hart, zodat hij de Israelieten niet uit zijn land liet trekken.
Exo 12:1  De Heer sprak tot Mozes en Aaron in Egypteland:
Exo 12:2  Deze maand zal u het hoofd der maanden zijn; de eerste zal zij u zijn van de maanden des jaars.
Exo 12:3  Spreekt tot de gehele gemeente van Israel: Op den tienden dag dezer maand moet elk een lam 
nemen, naar familien, een lam voor elk gezin.
Exo 12:4  En indien het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er met zijn naasten buurman samen een 
nemen, naar het zielental. Elk uwer zal naar hetgeen hij eet zijn berekening maken ten aanzien van het lam.
Exo 12:5  Een gaaf, manlijk lam moet het zijn, een jaar oud; uit de schapen of uit de geiten kunt gij het nemen.
Exo 12:6  Gij zult het tot den veertienden dag dezer maand in bewaring houden, en de gehele vergadering der 
gemeente van Israel zal het in de schemeravond slachten.
Exo 12:7  Dan neme men van het bloed, en doe dit aan de beide deurposten en den bovendorpel der huizen 
waarin men het eten zal.
Exo 12:8  Voorts zal men in dien nacht het vlees eten, aan het vuur gebraden; met ongezuurd brood en bittere 
kruiden zal men het eten.
Exo 12:9  Gij moogt daarvan geen gedeelte rauw noch ook in water gekookt eten, maar aan het vuur gebraden; 
den kop samenhangend met de poten en het ingewand.
Exo 12:10  Gij moogt er niets van overlaten tot den morgen; wat er den volgenden morgen van over is moet gij 
verbranden.
Exo 12:11  En aldus zult gij het eten: de lenden omgord, de schoenen aan de voeten, den stok in de hand; gij 
zult het in angstige haast eten: het is een pascha ter ere van den Heer.
Exo 12:12  En ik zal in dien nacht door Egypteland trekken, alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, zowel die 
der mensen als die der dieren, en aan alle goden van Egypte strafgerichten voltrekken; ik ben de Heer.
Exo 12:13  Maar dan zal het bloed u tot een teken zijn op de huizen waarin gij zijt: ik zal het bloed zien en u 
voorbijgaan; zodat geen plaag ten verderve onder u zal zijn wanneer ik in Egypte een slachting aanricht.
Exo 12:14  En deze dag zal u ten gedenkdag zijn; gij zult dien vieren als een feest ter ere van den Heer. In al uw 
volgende geslachten, als een eeuwige inzetting zult gij hem vieren.
Exo 12:15  Zeven dagen zult gij ongezuurd brood eten. Maar op den eersten dag zult gij de gist uit uw huizen 
verwijderen; want alwie iets gezuurds eet, die mens zal uitgeroeid worden uit Israel: van den eersten dag af tot 
den zevenden toe.
Exo 12:16  Op den eersten dag en op den zevenden zal het u heilige vierdag zijn, waarop generlei werk zal 
worden verricht; alleen mag hetgeen tot spijs voor een iegelijk strekt voor u toebereid worden.
Exo 12:17  Gij zult dit gebod onderhouden; want op dezen zelfden dag heb ik uw legerscharen uit Egypteland 
geleid; daarom zult gij dezen dag onderhouden in al uw volgende geslachten, een eeuwige inzetting.



Exo 12:18  In de eerste maand, den veertienden der maand, des avonds, zult gij ongezuurd brood eten, tot den 
een en twintigsten der maand, des avonds;
Exo 12:19  zeven dagen lang mag geen gist in uw huizen aangetroffen worden; want alwie iets dat gezuurd is 
eet, die mens zal uitgeroeid worden uit de gemeente van Israel, hetzij vreemde of inboorling.
Exo 12:20  Niets dat gezuurd is moogt gij eten; in al uw woonsteden zult gij ongezuurd brood eten.
Exo 12:21  Toen ontbood Mozes alle oudsten van Israel en zeide tot hen: Gaat heen en neemt schapen en 
geiten, naar uw geslachten, en slacht het paaschoffer.
Exo 12:22  Dan moet gij een hysopkwast nemen, dien in het bloed op den drempel dopen en daarmede aan den 
bovendorpel en de deurposten een deel van het bloed strijken dat op den drempel is, en niemand uwer mag de 
deur van zijn huis voor den morgen uitgaan.
Exo 12:23  Wanneer de Heer dan Egypte doortrekt om het te slaan, en hij het bloed op den bovendorpel en de 
beide deurposten ziet, dan zal hij de deur voorbijgaan en den verderver niet vergunnen, uw huizen binnen te 
gaan om u te slaan.
Exo 12:24  Onderhoudt dit dan tot een inzetting voor u en uw zonen, voor altijd.
Exo 12:25  En wanneer gij in het land komt hetwelk de Heer u geven zal, zoals hij gezegd heeft, zult gij dit 
gebruik onderhouden.
Exo 12:26  En wanneer uw zonen tot u zeggen: Wat betekent dit uw gebruik?
Exo 12:27  dan zult gij zeggen: Dit is het paaschoffer voor den Heer; omdat hij de huizen der Israelieten in 
Egypte voorbijgegaan is toen hij de Egyptenaren sloeg en onze huizen redde. --Hierop boog zich het volk en 
wierp zich neder,
Exo 12:28  en de Israelieten gingen heen en deden wat de Heer aan Mozes en Aaron bevolen had. Aldus deden 
zij.
Exo 12:29  En te middernacht sloeg de Heer alle eerstgeborenen in Egypteland van den eerstgeborene van 
Farao, die op zijn troon zou zitten, af, tot den eerstgeborene van de gevangene in de kerker toe, benevens alle 
eerstegeborenen van het vee.
Exo 12:30  Toen stond Farao des nachts op, benevens al zijn dienaren en alle Egyptenaren, en er ging een 
geweldig geschrei in Egypte op; want er was geen huis waarin geen dode was.
Exo 12:31  En hij ontbood in den nacht Mozes en Aaron en zeide: Maakt u op, trekt uit het midden van mijn volk 
weg, zowel gij als de Israelieten; gaat heen en dient den Heer, zoals gij gezegd hebt.
Exo 12:32  Neemt en uw kleinvee en uw runderen mede, zoals gij gezegd hebt; gaat heen en zegent ook mij.
Exo 12:33  Ook hielden de Egyptenaren bij het volk aan, om het met spoed uit het land te doen trekken; want zij 
zeiden: Wij gaan altemaal dood!
Exo 12:34  Zo nam het volk zijn deeg op voordat het gezuurd was, hun baktroggen in hun klederen gebonden op 
de schouders.
Exo 12:35  Ook deden de Israelieten volgens Mozes woord: zij vroegen aan de Egyptenaren zilveren en gouden 
voorwerpen en overkleederen.
Exo 12:36  En de Heer deed het volk gunst vinden in het oog der Egyptenaren; zodat dezen hun het gevraagde 
gaven. Zo plunderden zij de Egyptenaren.
Exo 12:37  De Israelieten braken uit Raamses op naar Sukkoth, ongeveer zeshonderd duizend man te voet, 
namelijk de mannen, uitgenomen de kleine kinderen.
Exo 12:38  Ook ging veel volk van gemengden bloede met hen mede, benevens kleinvee en runderen, een zeer 
rijke veestapel.
Exo 12:39  Zij bakten van het deeg dat zij uit Egypte medegenomen hadden ongezuurde koeken; want het was 
niet gezuurd, omdat de Egyptenaren hen weggedreven hadden en zij zich niet konden ophouden noch ook 
teerkost voor den tocht bereid hadden.
Exo 12:40  Het verblijf der Israelieten in Egypte had vierhonderd dertig jaar geduurd.
Exo 12:41  Na verloop van vierhonderd dertig jaar, op denzelfden dag, trokken de legerscharen van den Heer uit 
Egypteland.
Exo 12:42  Dit was een waaknacht voor den Heer, om hen uit Egypte te voeren; dit is die nacht ter ere van den 
Heer, een wake voor alle Israelieten in de volgende geslachten.
Exo 12:43  De Heer zeide tot Mozes en Aaron: Dit is de inzetting betreffende het pascha: geen mens van 
buitenlandsche afkomst zal er van eten.
Exo 12:44  Maar elken slaaf dien gij voor geld gekocht hebt zult gij besnijden, en dan zal hij er van eten.
Exo 12:45  De opgezetene en de daglooner mogen er niet van eten.
Exo 12:46  In een en hetzelfde huis zal het lam gegeten worden; gij moogt niets van het vlees uit huis naar 
buiten brengen, en geen been zult gij er van breken.
Exo 12:47  De gehele gemeente van Israel zal het vieren.
Exo 12:48  En wanneer een vreemde onder u vertoeft en het pascha voor den Heer vieren wil, dan moet gij alle 
manlijke leden van zijn gezin besnijden; daarna mag hij naderen om het te vieren; hij staat dan gelijk met een 



inboorling; maar geen onbesnedene mag er van eten.
Exo 12:49  Een en dezelfde wet geldt voor den inboorling en voor den vreemde die zich onder u ophoudt.
Exo 12:50  Alle Israelieten nu deden zoals de Heer Mozes en Aaron bevolen had; zo deden zij.
Exo 12:51  En op dienzelfden dag leidde de Heer de Israelieten, naar hun Iegerscharen, uit Egypteland.
Exo 13:1  De Heer sprak tot Mozes:
Exo 13:2  Heilig mij alle eerstgeborenen; alwat een moederschoot opent onder de Israelieten, bij mens en dier, 
behoort mij.
Exo 13:3  Toen zeide Mozes tot het volk: Gedenkt dezen dag, waarop gij uit Egypte, uit het slavenhuis, gegaan 
zijt; want met sterkte van hand heeft de Heer u van daar uitgeleid; en iets gezuurds mag niet gegeten worden.
Exo 13:4  Heden gaat gij uit, in de maand Abib.
Exo 13:5  En wanneer de Heer u brengt in het land der Kanaanieten, Hittieten, Amorieten, Hiwwieten en 
Jebuzieten, hetwelk de Heer aan uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven, een land overvloeiende van 
melk en honing, dan zult gij dit gebruik nakomen, in deze maand:
Exo 13:6  zeven dagen zult gij ongezuurd brood eten, en op den zevenden dag is het feest ter ere van den Heer.
Exo 13:7  Ongezuurd brood moet die zeven dagen gegeten worden, en onder u mag niets gezuurds en geen 
gist gezien worden, op uw ganse grondgebied.
Exo 13:8  En te dien dage zult gij aan uw zoon mededelen: Dit geschiedt om hetgeen de Heer mij gedaan heeft, 
toen ik uit Egypte toog.
Exo 13:9  Het zal u dienen tot teken op uw hand en tot gedenkfiguur tussen uw ogen; opdat des Heeren wet in 
uw mond zij; want met sterke hand heeft de Heer u uit Egypte geleid.
Exo 13:10  En deze inzetting zult gij op den voor haar bepaalden tijd van jaar tot jaar onderhouden.
Exo 13:11  Wanneer de Heer u brengt in het land der Kanaanieten, zoals hij u en uw vaderen gezworen heeft, 
en hij het u geeft,
Exo 13:12  dan zult gij alwat den moederschoot opent aan den Heer wijden: elk eerste jong dat uw vee werpt, 
van het manlijk geslacht, zult gij aan den Heer wijden.
Exo 13:13  Elk eerste ezelsveulen zult gij voor een lam loskopen; indien gij het niet loskoopt, moet gij het den 
nek breken. Maar alle menselijke eerstgeborenen onder uw zonen zult gij loskopen.
Exo 13:14  En wanneer uw zoon u morgen vraagt: Wat betekent dat? dan moet gij tot hem zeggen: Met sterkte 
van hand heeft de Heer ons uitgeleid uit Egypte, uit het slavenhuis;
Exo 13:15  en toen Farao bezwaar maakte ons te laten trekken, heeft de Heer alle eerstgeborenen in 
Egypteland gedood, van de eerstgeborenen der mensen af tot die van het vee toe. Daarom offer ik aan den 
Heer alwat den moederschoot opent, van het manlijk geslacht, terwijl ik elken eerstgeborene mijner zonen los.
Exo 13:16  Dit nu moet dienen tot teken op uw hand en tot merk tussen uw ogen; want met sterkte van hand 
heeft de Heer ons uit Egypte geleid.
Exo 13:17  Toen Farao het volk liet trekken, voerde God het niet in de richting van het land der Filistijnen, 
hoewel die weg de naaste was; want God dacht: Het volk mocht eens op het zien van den oorlog berouw krijgen 
en naar Egypte terugkeren!
Exo 13:18  Daarom liet God het volk den woestijnweg naar de Schelfzee inslaan. Wel toegerust trokken de 
Israelieten uit Egypteland.
Exo 13:19  En Mozes nam het gebeente van Jozef mede; want deze had de Israelieten met diere woorden 
bezworen: Wanneer God naar u zal omzien, moet gij mijn gebeente van hier medevoeren.
Exo 13:20  Zo trokken zij van Sukkoth en legerden zich te Etham, aan den rand der woestijn;
Exo 13:21  terwijl de Heer voor hen uittrok, overdag in een wolkkolom, om hen op den weg te leiden, des nachts 
in een vuurkolom, om hen voor te lichten; zodat zij dag en nacht konden doortrekken.
Exo 13:22  Overdag week de wolkkolom niet van haar plaats, aan de spits van het volk, noch des nachts de 
vuurkolom.
Exo 14:1  De Heer sprak tot Mozes:
Exo 14:2  Zeg tot de Israelieten dat zij omkeren en zich legeren voor Pi-hahiroth, tussen Migdol en de zee, voor 
Baal-sefon; juist daartegenover moet gij u aan de zee legeren.
Exo 14:3  Dan zal Farao van de Israelieten denken: Zij zijn in het land verdwaald, en de woestijn houdt hen 
ingesloten
Exo 14:4  --en ik zal zijn hart verstokken en hij hen najagen; opdat ik verheerlijkt worde in Farao en zijn ganse 
legermacht, en de Egyptenaren weten dat ik de Heer ben. Zij nu deden alzo.
Exo 14:5  Toen aan den koning van Egypte medegedeeld werd dat het volk de vlucht genomen had, 
veranderden Farao en zijn dienaren van gezindheid ten aanzien van het volk en zeiden zij: Wat hebben wij 
gedaan dat wij Israel hebben laten trekken, zodat het ons niet meer dienen zal!
Exo 14:6  Daarom spande Farao zijn wagen aan en nam zijn gehele volk met zich;
Exo 14:7  ook nam hij zeshonderd uitgelezen wagens mede en al de strijdwagens van Egypte, alle met 
keurlingen bemand.



Exo 14:8  En de Heer verstokte het hart van Farao, den koning van Egypte; zodat hij de Israelieten 
achternajoeg, terwijl dezen met opgeheven hand uittrokken.
Exo 14:9  De Egyptenaren joegen hen na en haalden hen in terwijl zij gelegerd waren aan de zee bij Pi-hahiroth, 
voor Baal-sefon.
Exo 14:10  Toen nu Farao naderde, sloegen de Israelieten hun ogen op, en zie, daar kwamen de Egyptenaren 
achter hen aan! Nu werden de Israelieten zeer bevreesd, riepen tot den Heer
Exo 14:11  en zeiden tot Mozes: Hebt gij ons omdat er in Egypte geen graven zijn medegenomen om in de 
woestijn te sterven? Wat hebt gij ons gedaan met ons uit Egypte te voeren?
Exo 14:12  Dat hebben wij u immers reeds in Egypte gezegd: Laat ons met rust, opdat wij de Egyptenaren 
dienen; want het is ons beter de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven.
Exo 14:13  Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet. Blijft staan en aanschouwt de redding die de Heer u 
heden zal aanbrengen; want zo als gij de Egyptenaren heden gezien hebt zult gij hen nooit weder zien.
Exo 14:14  De Heer zal voor u strijden, terwijl gijzelf werkeloos blijft.
Exo 14:15  Toen zeide de Heer tot Mozes: Wat roept gij tot mij? Gelast den Israelieten op te breken,
Exo 14:16  en hef gij uw staf op, strek uw hand uit over de zee en klief haar; opdat de Israelieten midden door de 
zee langs een drogen weg trekken.
Exo 14:17  Ik van mijn kant, ik zal het hart der Egyptenaren verstokken, zodat zij achter u de zee intrekken; 
opdat ik verheerlijkt worde in Farao en zijn gehele legermacht, zijn wagens en zijn ruiters.
Exo 14:18  Zo zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heer ben, wanneer ik verheerlijkt word in Farao, zijn 
wagens en zijn ruiters.
Exo 14:19  En de engel Gods, die voor Israels leger uit trok, verliet die plaats en ging achter hen; de wolkkolom 
verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan.
Exo 14:20  Zo kwam zij tussen het leger der Egyptenaren en dat der Israelieten; en toen het duister werd, 
verlichtte de wolk den nacht; doch de een naderde den ander dien gehelen nacht niet.
Exo 14:21  Inmiddels strekte Mozes zijn hand over de zee uit en deed de Heer door een hevigen oostenwind 
gedurende den gehelen nacht de zee wegvloeien; hij maakte het water tot een droge plek, en de wateren 
werden gekliefd.
Exo 14:22  Toen trokken de Israelieten midden door de zee langs een drogen weg, terwijl het water hun ter 
rechter [zijde] en ter linkerzijde tot een muur was.
Exo 14:23  En de Egyptenaren vervolgden hen en trokken achter hen aan, al de paarden van Farao, zijn wagens 
en ruiters, naar het midden der zee.
Exo 14:24  Maar in de morgenwake zag de Heer in de wolk [kolom] en vuurkolom naar het leger der 
Egyptenaren en bracht het in verwarring.
Exo 14:25  Hij bond de raderen hunner wagens vast en deed ze moeilijk voortgaan, en de Egyptenaren zeiden: 
Laten wij vluchten voor Israel; ant de Heer strijdt voor hen tegen Egypte.
Exo 14:26  Toen zeide de Heer tot Mozes: Strek uw hand uit over de zee; opdat de wateren terugkeren en de 
Egyptenaren met hun wagens en ruiters bedekken.
Exo 14:27  En toen Mozes zijn hand over de zee uitstrekte, keerde de zee, tegen het aanbreken van den 
morgen, in haar vorigen staat terug, terwijl de Egyptenaren haar tegemoet vloden, en de Heer stortte de 
Egyptenaren midden in de zee.
Exo 14:28  En de wateren keerden terug en bedekten de wagens en de ruiters van het gehele leger van Farao, 
die achter Israel de zee waren ingetrokken; er bleef niet een van hen over.
Exo 14:29  Maar de Israelieten trokken op het droge midden in de zee, terwijl de wateren hun ter rechter [zijde] 
en ter linkerzijde tot een muur waren.
Exo 14:30  Zo redde de Heer te dien dage Israel uit de hand der Egyptenaren, en Israel zag de Egyptenaren 
dood op den zeeoever liggen.
Exo 14:31  Toen zag Israel de machtige hand die de Heer aan Egypte had doen gevoelen, en het volk vreesde 
den Heer en vertrouwde op den Heer en zijn dienaar Mozes.
Exo 15:1  Toen zongen Mozes en de Israelieten het navolgende lied ter ere van den Heer; zij zeiden: Laat mij 
den Heer bezingen; want hoog verheven is hij: het paard en zijn berijder wierp hij in de zee.
Exo 15:2  Mijn kracht en mijn lied is de Heer, die mij tot redding was. Hij is mijn god, dien ik roemen, mijns 
vaders god, dien ik verhoogen zal.
Exo 15:3  De Heer is een krijgsman; de Heer is zijn naam;
Exo 15:4  Farao's wagenen en legermacht slingerde hij in de zee; de keur zijner wagenstrijders is verzonken in 
de Schelfzee.
Exo 15:5  De vloeden bedekten hen; zij daalden als een steen in de kolken.
Exo 15:6  Uw rechterhand, Heer, is verheerlijkt door krachtsbetoon, uw rechterhand, Heer verplettert den vijand.
Exo 15:7  In uw volle hoogheid werpt gij neder wie tegen u opstaan; gij laat uw toorngloed los, die hen verteert 
als kaf.



Exo 15:8  Door den adem uwer neusgaten stapelden de wateren zich op, bleven de golven hoopsgewijze staan, 
stolden de vloeden in het hart der zee.
Exo 15:9  De vijand zeide: Vervolgen zal ik, inhalen, buit verdelen, mij daaraan verzadigen; mijn zwaard zal ik 
ontbloten, mijn hand zal zich van hen meester maken.
Exo 15:10  Daar bliest gij met uw wind; de zee bedekte hen; als lood zonken zij in de geweldige wateren.
Exo 15:11  Wie onder de goden is u gelijk, Heer? Wie is als gij verheerlijkt in heiligheid, geducht door roemrijke 
daden, wonderen verrichtende?
Exo 15:12  Nauw strektet gij uw rechterhand uit, of de aarde verzwolg hen.
Exo 15:13  Gij leiddet door uw genade het volk dat gij verlost hadt, gij voerdet het door uw kracht naar uw heilige 
woonstede.
Exo 15:14  De volkeren hoorden het en beefden; weeen grepen de inwoners van Filistea aan.
Exo 15:15  Toen werden de stamhoofden van Edom overmand van schrik; de vorsten van Moab, huivering 
overviel hen; alle inwoners van Kanaan stonden verbijsterd.
Exo 15:16  Angst en schrik vielen op hen; door de grootheid van uw arm versteenden zij; terwijl uw volk, Heer, 
doortrok, terwijl doortrok het volk dat gij u verworven hebt.
Exo 15:17  Gij bracht het binnen en planttet het op het gebergte dat uw erve is, aan de plaats die gij, o Heer, u 
ter woning bereid hebt, het heiligdom dat uw handen, o Heer, hebben ingericht.
Exo 15:18  De Heer zal regeren voor eeuwig en altoos.
Exo 15:19  Want toen de paarden van Farao met zijn wagens en ruiters de zee ingetrokken waren, heeft de 
Heer over hen het water der zee doen wederkeren, terwijl de Israelieten op het droge midden door de zee 
trokken.
Exo 15:20  Nu nam Mirjam, de profetes, Aarons zuster, een tamboerijn ter hand, en al de vrouwen gingen achter 
haar, met tamboerijnen en in dansreien.
Exo 15:21  En Mirjam antwoordde haar: Zingt ter ere van den Heer; want hoog verheven is hij: het paard en zijn 
berijder wierp hij in de zee.
Exo 15:22  Mozes nu deed Israel opbreken van de Schelfzee en naar de woestijn Sjur trekken. Drie dagen 
trokken zij de woestijn in en vonden geen water.
Exo 15:23  Voorts kwamen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken; want het was bitter. 
Daarom heet de plaats Mara.
Exo 15:24  Toen morde het volk tegen Mozes en zeide: Wat moeten wij nu drinken?
Exo 15:25  En Mozes riep tot den Heer, en deze wees hem een stuk hout, dat hij in het water wierp; waarop dit 
zoet werd. Aldaar gaf hij het volk inzettingen en verordeningen, en daar stelde hij het op de proef,
Exo 15:26  terwijl hij zeide: Indien gij terdege horen wilt naar den Heer uw god, doen hetgeen in zijn oog recht is, 
het oor lenen aan zijn wetten en al zijn inzettingen onderhouden, dan zal ik van al de ziekten die ik op Egypte 
gelegd heb geen op u leggen; want ik, de Heer, ben uw geneesheer.
Exo 15:27  Daarna kwamen zij te Elim, waar twaalf waterbronnen en zeventig palmen waren, en zij legerden 
zich daar aan het water.
Exo 16:1  Vervolgens brak de gehele gemeente der Israelieten uit Elim open kwam in de woestijn Sin, tussen 
Elim en den Sinai, den vijftienden dag der tweede maand na hun uittocht uit Egypteland.
Exo 16:2  Nu morde de gehele gemeente der Israelieten tegen Mozes en Aaron in de woestijn
Exo 16:3  en zeiden de Israelieten tot hen: Waren wij maar door des Heeren hand in Egypteland gestorven, 
terwijl wij zaten bij de vleespotten en volop brood aten! Want gij hebt ons naar deze woestijn uitgeleid om deze 
gehele vergadering te doen sterven van honger.
Exo 16:4  Toen zeide de Heer tot Mozes: Zie, ik zal voor u brood uit den hemel doen regenen, en het volk zal uit 
het kamp gaan en elken dag het benodigde opgaren; opdat ik het op de proefstelle, of het al dan niet in mijn wet 
zal wandelen.
Exo 16:5  Maar op den zesden dag, wanneer zij toebereiden wat zij thuis brengen, zal dit het dubbele zijn van 
hetgeen zij dag aan dag opgaren.
Exo 16:6  
Exo 16:7  
Exo 16:8  
Exo 16:9  
Exo 16:10  
Exo 16:11  En de Heer sprak tot Mozes:
Exo 16:12  Ik heb de murmureringen der Israelieten gehoord. Zeg hun: In den schemeravond zult gij vlees eten 
en morgenochtend met brood verzadigd worden. Zo zult gij weten, dat ik de Heer, uw god, ben. (016-9) Toen 
zeide Mozes tot Aaron: Zeg tot de ganse gemeente der Israelieten: Nadert voor des Heeren aangezicht; want hij 
heeft uw murmureringen gehoord. (016-10) Toen nu Aaron tot de ganse gemeente der Israelieten sprak, 
keerden zij zich naar de woestijn, en zie, des Heeren heerlijkheid vertoonde zich in de wolk. (016-6) En Mozes 



en Aaron zeiden tot alle Israelieten: Hedenavond zult gij weten dat de Heer u uit Egypteland heeft geleid, (016-7) 
en morgenochtend zult gij des Heeren heerlijkheid zien; daar hij uw murmureringen tegen den Heer gehoord 
heeft. Maar wat zijn wij, dat gij tegen ons morren zoudt?
Exo 16:13  Des avonds nu kwamen kwakkelen op en bedekten de legerplaats, en den volgenden morgen lag de 
dauw rondom de legerplaats,
Exo 16:14  en toen de dauw optrok, daar lag over de oppervlakte der woestijn iets fijns en korreligs, als rijm, op 
den grond.
Exo 16:15  De Israelieten, dit ziende, zeiden tot elkander: Wat is dat? Want zij wisten niet wat het was. En 
Mozes zeide tot hen: Dit is het brood hetwelk de Heer u tot spijs gegeven heeft.
Exo 16:16  Hieromtrent heeft de Heer u bevolen: Gaart er van op, ieder naar zijn behoefte: een kop per hoofd, 
naar uw zielental; ieder hale het voor wie in zijn tent zijn.
Exo 16:17  De Israelieten deden alzo en gaarden op, de een veel, de ander weinig;
Exo 16:18  maar toen zij het met den kop uitmaten, had die veel thuis bracht niet over, en wie weinig thuis bracht 
niet te weinig: ieder had juist naar zijn behoefte opgegaard.
Exo 16:19  En Mozes zeide tot hen: Niemand late er iets van over tot den volgenden morgen.
Exo 16:20  Maar sommigen hoorden niet naar Mozes en lieten een gedeelte tot den volgenden morgen over. 
Toen kwamen er wormen in en stonk het. Daarom werd Mozes op hen vergramd.
Exo 16:21  Zo gaarden zij het elken morgen op, ieder naar zijn behoefte, en als de zon heet werd, smolt het 
weg.
Exo 16:22  Maar op den zesden dag gaarden zij een dubbele hoeveelheid brood op, twee kop voor ieder. Toen 
alle vorsten der gemeente dit aan Mozes kwamen vertellen,
Exo 16:23  zeide hij tot hen: Dit is het wat de Heer heeft gesproken: Morgen is het rustdag, des Heeren heilige 
sabbat. Wat gij bakken wilt bakt dat, en wat gij koken wilt kookt dat, en laat alwat overschiet staan, om het tot 
den volgenden morgen te bewaren.
Exo 16:24  Zij lieten het dan tot den volgenden morgen staan, zoals Mozes bevolen had; en nu stonk het niet en 
waren er geen wormen in.
Exo 16:25  En Mozes zeide: Eet dit heden, want vandaag is het des Heeren sabbat; heden zult gij het op het 
veld niet vinden.
Exo 16:26  Zes dagen moet gij het opgaren; maar den zevenden is het sabbat; dan ligt het er niet.
Exo 16:27  Toch gingen op den zevenden dag sommigen van het volk uit om op te garen; maar zij vonden niets.
Exo 16:28  Toen zeide de Heer tot Mozes: Hoelang weigert gijlieden mijn geboden en wetten te onderhouden?
Exo 16:29  Ziet, omdat de Heer u den sabbat heeft gegeven, daarom schenkt hij u op den zesden dag brood 
voor twee dagen. leder blijve thuis, niemand verlate zijn plaats op den zevenden dag.
Exo 16:30  Zo rustte het volk den zevenden dag.
Exo 16:31  De Israelieten nu noemden die stof manna. Het was wit als korianderzaad en smaakte als een 
honingkoek.
Exo 16:32  En Mozes zeide: Dit is het wat de Heer u beveelt: een kop vol hiervan worde bewaard voor uw 
nageslacht; opdat zij het brood zien waarmede ik u in de woestijn gevoed heb, toen ik u uit Egypteland leidde.
Exo 16:33  En Mozes zeide tot Aaron: Neem een kruik, doe daarin een kop manna en zet het voor den Heer, ter 
bewaring voor uw nageslacht.
Exo 16:34  Toen deed Aaron zoals de Heer aan Mozes bevolen had, en hij zette het voor de Geboden neder, ter 
bewaring.
Exo 16:35  De Israelieten nu aten het manna veertig jaren lang, totdat zij kwamen aan een bewoond land; het 
manna aten zij totdat zij aan de grens van het land Kanaan kwamen.
Exo 16:36  --De kop is het tiende ener maat.
Exo 17:1  De gehele gemeente der Israelieten brak op uit de woestijn Sin, trok van halte tot halte, naar des 
Heeren bevel, en legerde zich in Rafidim. Maar daar was geen drinkwater voor het volk.
Exo 17:2  Daarom maakte het twist met Mozes en zeide: Geef ons water, om te drinken! Maar Mozes zeide tot 
hen: Wat maakt gij twist met mij? wat stelt gij den Heer op de proef?
Exo 17:3  Aldaar dorstte het volk naar water en morde het tegen Mozes, zeggende: Waarom hebt gij ons uit 
Egypte gevoerd, om mij, mijn zonen en mijn vee van dorst te doen omkomen?
Exo 17:4  Toen riep Mozes tot den Heer: Wat zal ik met dit volk doen? Het verschilt niet veel, of zij stenigen mij.
Exo 17:5  En de Heer zeide tot Mozes: Trek voor het volk uit, neem enige van Israels oudsten met u, vat uw staf, 
dien waarmede gij den Nijl geslagen hebt, in de hand en begeef u op weg.
Exo 17:6  Zie, ik zal voor uw ogen daar op de rots op den Horeb staan. Dan moet gij de rots slaan; er zal water 
uitkomen, en het volk zal drinken. Mozes deed alzo ten aanschouwen van Israels oudsten
Exo 17:7  en noemde die plaats Massa en Meriba; omdat de Israelieten daar twist gemaakt en den Heer op de 
proef gesteld hadden, zeggende: Is de Heer al dan niet in ons midden?
Exo 17:8  Daarna kwam Amalek in Rafidim de Israelieten bestrijden.



Exo 17:9  Toen zeide Mozes tot Jozua: Kies ons manschappen uit en trek uit ten strijde tegen Amalek. Morgen 
zal ik mij op den top van den heuvel plaatsen, den staf Gods in de hand.
Exo 17:10  Jozua deed zoals Mozes hem gezegd had en trok uit ten strijde tegen Amalek, terwijl Mozes, Aaron 
en Hur den top des heuvels bestegen.
Exo 17:11  Zo dikwerf nu Mozes zijn handen omhooghield, had Israel de overhand; maar zodra hij zijn handen 
liet zinken, Amalek.
Exo 17:12  Toen Mozes handen zwaar werden, namen zij een steen en plaatsten dien onder hem; hij ging er op 
zitten, terwijl Aaron en Hur zijn handen, gene aan de ene, deze aan de andere zijde, steunden. Zo hielden zijn 
handen het uit tot zonsondergang
Exo 17:13  en versloeg Jozua Amalek en zijn volk met het scherp van het zwaard.
Exo 17:14  Toen zeide de Heer tot Mozes: Schrijf het ter gedachtenis in een boek, en prent Jozua in dat ik de 
nagedachtenis van Amalek van onder den hemel geheel zal uitwissen.
Exo 17:15  En Mozes bouwde een altaar, hetwelk hij noemde: De Heer is mijn banier,
Exo 17:16  en hij zeide: De hand aan de banier van den Heer! Oorlog van den Heer tegen Amalek, van geslacht 
tot geslacht.
Exo 18:1  Toen Jethro, de priester van Midian, Mozes schoonvader, hoorde alwat God aan Mozes en zijn volk 
Israel gedaan had: hoe de Heer Israel uit Egypte geleid had,
Exo 18:2  nam Jethro, Mozes schoonvader, Sippora, de vrouw van Mozes, nadat deze haar weggezonden had,
Exo 18:3  met haar beide zonen--de een heette Gersjom; want, had hij gezegd, ik ben een vreemdeling 
geworden in het buitenland;
Exo 18:4  de ander Eliezer; want de god van mijn vader is mijn helper geweest en heeft mij gered van Farao's 
zwaard.
Exo 18:5  En Jethro, Mozes schoonvader, kwam met Mozes zonen en vrouw, tot hem, in de woestijn, waar hij bij 
den berg Gods gelegerd was.
Exo 18:6  Toen men aan Mozes berichtte: Zie, uw schoonvader Jethro komt tot u, en uw vrouw met haar beide 
zonen,
Exo 18:7  ging hij zijn schoonvader tegemoet, wierp zich voor hem neder en kuste hem; waarop zij naar 
elkanders welstand vroegen, en hij hem in zijn tent bracht.
Exo 18:8  Mozes verhaalde aan zijn schoonvader alwat de Heer ten bate van Israel aan Farao en Egypte 
gedaan had, van al de moeiten die hen onderweg getroffen hadden, en hoe de Heer hen gered had;
Exo 18:9  en Jethro verheugde zich over al het goede dat de Heer voor Israel had gedaan: dat hij hen gered had 
uit de hand der Egyptenaren.
Exo 18:10  En Jethro zeide: Geloofd zij de Heer, die u uit de hand der Egyptenaren en van Farao gered heeft.
Exo 18:11  Nu weet ik dat de Heer groter is dan alle goden; want in dat waarin zij verwaten tegen hen handelden 
heeft hij hen gestraft.
Exo 18:12  Hierop nam Jethro, Mozes schoonvader, brand [offers] en slachtoffers ter ere Gods, en Aaron kwam 
met alle oudsten van Israel brood eten bij Mozes schoonvader voor Gods aangezicht.
Exo 18:13  Den volgenden dag zette Mozes zich neder om over het volk recht te spreken, en het volk stond om 
Mozes heen van den morgen tot den avond.
Exo 18:14  Toen Mozes schoonvader zag alwat hij voor het volk deed, zeide hij: Wat betekent dit dat gij voor het 
volk doet? Waarom houdt gij zitting zonder iemands bijstand, terwijl het gehele volk van den morgen tot den 
avond om u heen staat?
Exo 18:15  Mozes zeide tot zijn schoonvader: Omdat het volk tot mij komt om God te raadplegen.
Exo 18:16  Wanneer zij enige zaak hebben en daarmede tot mij komen, spreek ik recht tussen den een en den 
ander en maak ik hun de inzettingen en wetten Gods bekend.
Exo 18:17  Hierop zeide de schoonvader van Mozes tot hem: Wat gij doet is niet goed.
Exo 18:18  Daarbij zult zowel gij als dit volk dat met u is u onfeilbaar kwalijk bevinden; want dit is u te zwaar; gij 
kunt het niet alleen doen.
Exo 18:19  Hoor dan naar mij; ik wil u een raad geven, en God zij met u! Vertegenwoordig gij het volk bij God en 
breng hun zaken voor God;
Exo 18:20  geef hun onderricht in de inzettingen en wetten, en maak hen bekendwelken weg zij moeten 
bewandelen en welke plichten zij hebben te betrachten.
Exo 18:21  Voorts moet gij uit het ganse volk kloeke, godvrezende, betrouwbare, onomkoopbare mannen 
uitlezen en als oversten van duizend, honderd, vijftig en tien over hen aanstellen.
Exo 18:22  Zij zullen te allen tijde over het volk rechtspreken: elke gewichtige zaak zullen zij tot u brengen, en de 
geringe zaken zullen zij zelf beslissen. Zo zullen zij uw last verlichten en dien met u dragen.
Exo 18:23  Indien gij zo handelt, zal God u handhaven, zult gij in staat zijn het uit te houden, en zal ook dit ganse 
volk in vrede naar zijn woonplaats gaan.
Exo 18:24  Mozes gaf zijn schoonvader gehoor en deed alwat hij gezegd had:



Exo 18:25  hij koos uit geheel Israel kloeke mannen en stelde hen tot hoofden over het volk aan, tot oversten 
over duizend, honderd, vijftig en tien;
Exo 18:26  zij zouden over het volk te allen tijde rechtspreken: de moeilijke zaken tot Mozes brengen en alle 
geringe zelf beslissen.
Exo 18:27  Daarna liet Mozes zijn schoonvader gaan, en ging deze naar zijn land.
Exo 19:1  In de derde maand nadat de Israelieten uit Egypteland getrokken waren, op denzelfden dag, kwamen 
zij in de woestijn van den Sinai.
Exo 19:2  Zij braken op van Rafidim, kwamen in de woestijn van den Sinai en legerden zich in de woestijn; Israel 
legerde zich aldaar tegenover den berg,
Exo 19:3  en Mozes klom op tot God. Toen riep de Heer tot hem van den berg: Zo moet gij aan het huis Jakobs 
zeggen en aan de Israelieten mededelen:
Exo 19:4  Gij hebt zelf gezien wat ik den Egyptenaren gedaan heb, en dat ik u op arendsvleugelen opgenomen 
en tot mij gebracht heb.
Exo 19:5  Welnu, indien gij terdege naar mij luistert en mijn verbond in acht neemt, zult gij uit alle volkeren mij 
ten eigendom zijn; want mij behoort de ganse aarde.
Exo 19:6  Zo zult gij mij een koninkrijk van priesters en een heilige natie zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de 
Israelieten spreken moet.
Exo 19:7  Toen kwam Mozes, ontbood de oudsten des volks en legde hun al die woorden voor die de Heer hem 
bevolen had.
Exo 19:8  En het gehele volk antwoordde eenstemmig: Alwat de Heer gesproken heeft zullen wij doen. Waarop 
Mozes de woorden des volks aan den Heer overbracht.
Exo 19:9  En de Heer zeide tot Mozes: Zie ik kom tot u in een dichte wolk; opdat het volk mij tot u hore spreken 
en ook in u voor altijd gelove. Toen deelde Mozes de woorden des volks aan den Heer mede;
Exo 19:10  waarop de Heer tot Mozes zeide: Ga tot het volk en heilig hen heden en morgen; zij moeten hun 
klederen wassen
Exo 19:11  en tegen den derden dag bereid zijn; want ten derden dage zal de Heer, ten aanschouwen van het 
ganse volk, op den berg Sinai nederdalen.
Exo 19:12  Ook moet gij het volk aan alle kanten van den berg afhouden, zeggende: Wacht u den berg te 
beklimmen, zelfs den voet er van aan te raken; alwie den berg aanraakt zal zeker ter dood gebracht worden.
Exo 19:13  Geen hand mag hem aanraken, want hij moet gestenigd of met pijlen doorschoten worden; hetzij 
dier, hetzij mens, in het leven blijven mag hij niet. Wanneer op den ramshoorn geblazen wordt, mogen zij den 
berg beklimmen.
Exo 19:14  Toen daalde Mozes van den berg af tot het volk en heiligde het, en zij wiessen hun klederen.
Exo 19:15  En hij zeide tot het volk: Weest bereid tot over drie dagen; nadert niet tot een vrouw.
Exo 19:16  En op den derden dag, toen het morgen werd, waren er donderslagen, bliksemstralen en zware 
wolken op den berg, en een zeer sterk bazuingeschal; zodat het ganse volk dat in de legerplaats was ontstelde.
Exo 19:17  Maar Mozes leidde het volk de legerplaats uit, God tegemoet, en zij schaarden zich aan den voet van 
den berg.
Exo 19:18  De berg Sinai nu rookte geheel en al, omdat de Heer in vuur daarop nedergedaald was; zijn rook 
steeg op als die van een smeltoven, en de gehele berg trilde zeer.
Exo 19:19  Steeds sterker werd het bazuingeschal, terwijl Mozes sprak en God hem met luider stem 
antwoordde.
Exo 19:20  De Heer nu daalde op den berg Sinai, op den top des bergs, neder en riep Mozes naar den top des 
bergs; waarop Mozes dien beklom.
Exo 19:21  Toen zeide de Heer tot Mozes: Daal af, vermaan het volk nadrukkelijk dat zij toch niet doordringen 
naar den Heer om hem te zien; want velen van hen zouden vallen.
Exo 19:22  Ook moeten de priesters die tot den Heer naderen zich heiligen; opdat de Heer niet onder hen een 
slachting aanrichte.
Exo 19:23  Hierop zeide Mozes tot den Heer: Het volk kan den berg Sinai niet beklimmen; want gijzelf hebt ons 
nadrukkelijk vermaand: houdt u van den berg af als van heiligen grond.
Exo 19:24  Maar de Heer zeide tot hem: Ga, daal af, en klim dan zelf met Aaron en de priesters op; maar laat 
het volk niet doordringen om tot den Heer op te stijgen; opdat hij geen slachting onder hen aanrichte.
Exo 19:25  En Mozes daalde af tot het volk en zeide het hun.
Exo 20:1  En God sprak al de navolgende woorden:
Exo 20:2  Ik, de Heer, ben uw god, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis heb uitgeleid.
Exo 20:3  Gij zult geen andere goden nevens mij hebben;
Exo 20:4  gij zult u geen beeld maken, geen gedaante van iets dat aan den hemel daar boven, of op de aarde 
hier beneden, of in het water onder de aarde is;
Exo 20:5  gij zult ze niet aanbidden of dienen; want ik, de Heer, uw god, ben een naijverig god; ik verhaal de 



schuld der vaderen op de kinderen, op het derde en het vierde geslacht mijner haters,
Exo 20:6  maar betoon gunst aan duizenden van wie mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
Exo 20:7  Gij zult den naam van den Heer, uw god, niet misbruiken; want de Heer zal niet ongestraft laten wie 
zijn naam misbruiken.
Exo 20:8  Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt:
Exo 20:9  zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk verrichten,
Exo 20:10  maar de zevende dag is rustdag ter ere van den Heer, uw god; dan zult gij generlei werk verrichten, 
gij, noch uw zoon of dochter, noch uw slaaf of slavin, noch uw vee, noch de vreemde die bij u in uw steden 
woont.
Exo 20:11  Want in zes dagen heeft de Heer den hemel, de aarde, de zee en alwat daarin is gemaakt, en op den 
zevenden dag rustte hij; daarom zegende de Heer den sabbatdag en heiligde dien.
Exo 20:12  Eer uw vader en uw moeder; opdat gij lang gevestigd blijft op den bodem dien de Heer, uw god, u 
geeft.
Exo 20:13  Gij zult niet doden.
Exo 20:14  Gij zult geen overspel doen.
Exo 20:15  Gij zult niet stelen.
Exo 20:16  Gij zult geen leugenachtig getuigenis afleggen tegen uw naaste.
Exo 20:17  Gij zult niet begeren uws naasten huis, noch begeren uws naasten vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn 
rund of ezel, noch iets dat uws naasten is.
Exo 20:18  Toen nu het gehele volk die donderslagen en bliksemschichten, benevens het bazuingeschal gewaar 
werd en den berg zag rooken, vreesde het, sidderde en bleef in de verte staan.
Exo 20:19  Zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, opdat wij het horen; maar laat God niet met ons spreken; 
opdat wij niet sterven.
Exo 20:20  En Mozes zeide tot het volk: Vreest niet; want om u op de proef te stellen is God gekomen, en opdat 
de vrees voor hem u voor ogen sta en gij niet zondigt.
Exo 20:21  Toen bleef het volk in de verte staan, terwijl Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was.
Exo 20:22  De Heer zeide tot Mozes: Zo zult gij den Israelieten zeggen: Gij hebt zelf gezien dat ik van den hemel 
met u gesproken heb.
Exo 20:23  Gij zult u nevens mij geen goden van zilver of goud maken.
Exo 20:24  Een altaar van aarde moet gij voor mij maken en daarop uw brandoffers en dankoffers, uw kleinvee 
en runderen offeren. Overal waar ik mijn naam zal doen gedenken zal ik tot u komen en u zegenen.
Exo 20:25  En indien gij voor mij een stenen altaar maakt, moogt gij het niet van gehouwen stenen bouwen; 
wanneer gij er uw beitel aan geslagen hebt, hebt gij het ontwijd.
Exo 20:26  Ook moogt gij niet met trappen mijn altaar beklimmen; opdat uw schaamte daarvoor niet ontbloot 
worde.
Exo 21:1  Dit nu zijn de verordeningen die gij hun zult voorleggen:
Exo 21:2  Wanneer gij een Hebreeuwschen slaaf koopt, zal hij u zes jaren dienen en in het zevende om niet als 
vrij man heengaan.
Exo 21:3  Is hij alleen in uw huis gekomen dan gaat hij ook alleen heen; was hij gehuwd, dan gaat zijn vrouw 
met hem heen.
Exo 21:4  Indien zijn heer hem een vrouw geeft en zij hem zonen of dochters baart dan zal die vrouw met haar 
kinderen het eigendom van zijn heer blijven, terwijl hij alleen heengaat.
Exo 21:5  Maar indien de slaaf verklaart: Ik heb mijn heer mijn vrouw en kinderen lief; ik wil niet als vrij man 
heengaan
Exo 21:6  --dan zal zijn heer hem doen naderen tot de godheid, en hem doen naderen tot de deur of den post, 
en zal zijn heer het oor van den slaaf met een priem doorboren. Zo zal hij hem voor altijd dienstbaar worden.
Exo 21:7  Wanneer iemand zijn dochter tot slavin verkoopt, zal zij niet evenals de slaven heengaan.
Exo 21:8  Indien zij haar heer mishaagt, die haar voor zichzelf bestemd had, dan late hij haar loskopen; hij is niet 
gerechtigd haar aan een buitenlands volk te verkopen, omdat hij trouweloos jegens haar gehandeld heeft.
Exo 21:9  Indien hij haar voor zijn zoon bestemt, zal hij met haar doen als met een dochter.
Exo 21:10  Neemt hij zich een andere dan mag hij haar in vleesspijzen, kleding en huwelijksgemeenschap niet 
te kort doen;
Exo 21:11  indien hij haar deze drie niet geeft, zal zij omniet, zonder losgeld, heengaan.
Exo 21:12  Wie een mens doodslaat moet zeker ter dood gebracht worden.
Exo 21:13  Doch indien hij het er niet op had toegelegd, maar God had het hem beschoren, dan zal ik u een 
plaats aanwijzen waarheen hij kan vluchten.
Exo 21:14  Maar indien iemand zich vermeet zijn naaste verraderlijk te doden, zult gij hem van mijn altaar 
weghalen, dat hij sterve.
Exo 21:15  Wie zijn vader of moeder slaat zal zeker ter dood gebracht worden.



Exo 21:16  
Exo 21:17  Ook wie vader of moeder vloekt zal zeker ter dood gebracht worden. (021-16) wie een mens steelt 
zal, hetzij hij hem heeft verkocht, hetzij hij hem nog in zijn bezit heeft, zeker ter dood gebracht worden.
Exo 21:18  Wanneer mannen met elkander twisten en de een den ander met een steen of met de vuist zo treft 
dat hij niet sterft maar bedlegerig wordt;
Exo 21:19  indien hij weer opstaat en buitenshuis, met een kruk, rondloopt, dan zal hij die hem geslagen heeft 
geen schuld hebben; alleen moet hij hem zijn tijdverlies vergoeden en voor de genezing zorgen.
Exo 21:20  Wanneer iemand zijn slaaf of slavin met een stok zo slaat dat hij onder zijn handen doodblijft, dan 
moet hij zeker gewroken worden.
Exo 21:21  Doch blijft hij nog een of twee dagen in leven, dan wordt hij niet gewroken; want hij is zijn geld.
Exo 21:22  Wanneer mannen met elkander vechten en een zwangere vrouw zo stoten dat zij ontijdig bevalt, 
maar zijzelf wordt niet gedeerd, dan zal de schuldige een boete betalen, zoals de echtgenoot dier vrouw hem zal 
opleggen; hij moet ze geven volgens de uitspraak van scheidrechters.
Exo 21:23  Maar wordt zij gedeerd, dan zult gij geven leven voor leven
Exo 21:24  oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet,
Exo 21:25  brandwond voor brandwond, snede voor snede, striem voor striem.
Exo 21:26  Wanneer iemand het oog van zijn slaaf of slavin uitslaat, zal hij tot vergoeding van dat oog hem of 
haar vrij laten uitgaan.
Exo 21:27  Slaat hij aan zijn slaaf of slavin een tand uit, dan zal hij hem of haar tot vergoeding van dien tand vrij 
laten heengaan.
Exo 21:28  Wanneer een stier een man of vrouw zo stoot dat hij of zij sterft, moet de stier zonder verschoning 
gestenigd en mag zijn vlees niet gegeten worden; de eigenaar van den stier heeft geen schuld.
Exo 21:29  Maar ingeval de stier reeds gisteren en eergisteren stootig was, en zijn eigenaar, hoewel 
gewaarschuwd, hem niet bewaakte, dan moet, indien die stier een man of vrouw doodt, niet alleen de stier 
gestenigd maar ook de eigenaar ter dood gebracht worden.
Exo 21:30  Indien hem een zoengeld wordt opgelegd, zal hij tot vrijkoop van zijn leven alles geven wat hem 
opgelegd wordt.
Exo 21:31  Wanneer de stier iemands zoon of dochter stoot, zal met hem naar denzelfden regel gehandeld 
worden.
Exo 21:32  Stoot de stier een slaaf of slavin, dan moet de eigenaar dertig sikkelen aan zijn of haar heer geven 
en de stier worden gestenigd.
Exo 21:33  Wanneer iemand een put openmaakt of een put graaft en niet toedekt, en een rund of ezel valt er in,
Exo 21:34  dan moet de eigenaar van den put dat vergoeden en den eigenaar van het dier schadeloos stellen, 
en het dode dier wordt zijn eigendom.
Exo 21:35  Stoot iemands stier den stier van een ander zo dat hij sterft, dan moeten zij den levenden stier 
verkopen en zowel de opbrengst als het dode dier verdelen.
Exo 21:36  Maar was het bekend dat de stier reeds gisteren en eergisteren stootig was, en bewaakte zijn 
eigenaar hem niet, dan moet hij de volle waarde vergoeden, een stier voor den stier, terwijl de gedoode zijn 
eigendom wordt.
Exo 22:1  Wanneer iemand een rund of schaap steelt en het slacht of verkoopt, dan moet hij vijf runderen voor 
het rund betalen, en vier schapen voor het schaap.
Exo 22:2  Wanneer een dief bij het inbreken betrapt en doodgeslagen wordt, rust op hem die dit doet geen 
bloedschuld;
Exo 22:3  maar is de zon er over opgegaan, dan wel. De dief moet de volle boete betalen, en heeft hij het niet, 
verkocht worden, tot vergoeding van het door hem gestolene.
Exo 22:4  Indien het gestolene, rund, ezel of schaap, nog levend in zijn bezit wordt gevonden, dan moet hij er 
twee betalen.
Exo 22:5  Indien iemand zijn akker of wijngaard laat afweiden en zijn vee laat loslopen, en dit op eens anders 
akker weidt, dan zal hij zeker van zijn eigen akker vergoeden naar de opbrengst er van; en indien hij den 
gehelen akker laat afweiden, zal hij het beste van zijn eigen akker of wijngaard als schadevergoeding geven.
Exo 22:6  Breekt een vuur uit en tast dit doornen aan, zodat een koornhoop, of het nog ongemaaid gewas, of het 
gehele veld afbrandt, dan moet hij die den brand aangestoken heeft de schade ten volle vergoeden.
Exo 22:7  Geeft iemand aan zijn naaste geld of goed te bewaren, en wordt dit uit het huis van dezen gestolen, 
dan moet de dief, indien hij ontdekt wordt, het dubbel vergoeden;
Exo 22:8  wordt de dief niet ontdekt, dan moet de heer des huizes treden tot de godheid en zweren dat hij zijn 
hand niet heeft uitgestoken naar de have van zijn naaste.
Exo 22:9  In alle geschil over een rund, ezel, schaap, kleedingstuk, of wat iemand ook verloren heeft en waarvan 
hij zegt: Dat is het--zal beider zaak tot de godheid gebracht worden. Hij dien zij in het ongelijk stelt moet het aan 
zijn naaste dubbel vergoeden.



Exo 22:10  Wanneer iemand aan zijn naaste een ezel, rund, schaap of enigerlei stuk vee te bewaken geeft, en 
dit sterft of wordt sterk beschadigd zonderdat iemand het ziet,
Exo 22:11  dan moet de eed bij den Heer beslissen, of hij zijn hand niet uitgestoken heeft naar zijns naasten 
have; de eigenaar zal hiermede genoegen nemen, en de ander de schade niet vergoeden.
Exo 22:12  Maar is het hem ontstolen, dan moet hij het den eigenaar vergoeden.
Exo 22:13  Is het door een roofdier verscheurd, dan zal hij het ten getuige bijbrengen en het verscheurde dier 
niet vergoeden.
Exo 22:14  Vraagt iemand aan zijn naaste een stuk vee te leen, en dit wordt sterk beschadigd of sterft terwijl de 
eigenaar er niet bij is, dan moet de ander het ten volle vergoeden.
Exo 22:15  Maar is de eigenaar er bij, dan niet. Is het gehuurd, dan is de schade in den huurprijs begrepen.
Exo 22:16  Wanneer iemand een maagd die niet verloofd is verleidt en bij haar ligt, dan moet hij haar voor den 
vollen huwelijksprijs tot vrouw kopen.
Exo 22:17  Indien haar vader volstandig weigert haar hem te geven, dan moet hij een som betalen 
overeenkomende met den prijs voor een maagd.
Exo 22:18  Een tovenares zult gij niet in leven laten.
Exo 22:19  De man die bij een beest ligt moet zeker ter dood gebracht worden.
Exo 22:20  Wie aan een anderen god offert dan aan den Heer alleen moet met den banvloek geslagen worden.
Exo 22:21  Een vreemde zult gij niet kwellen of verdrukken; want vreemden zijt gij in Egypteland geweest.
Exo 22:22  Weduwe noch wees zult gij mishandelen;
Exo 22:23  indien gij hem op enige wijze mishandelt en hij roept tot mij, dan zal ik zeker zijn geroep verhoren;
Exo 22:24  mijn toorn zal ontbranden en ik zal u met het zwaard doden; uw vrouw zal weduwe en uw kinderen 
zullen wezen worden.
Exo 22:25  Wanneer gij aan uw armen broeder die bij u woont geld leent, zult gij u niet jegens hem als een 
geldschieter gedragen: gij zult hem geen rente opleggen.
Exo 22:26  Wanneer gij op iemands kleed beslag legt, dan moet gij het hem voor zonsondergang teruggeven;
Exo 22:27  want het is zijn enige bedekking, de bekleding van zijn huid; waarin zal hij zich ter ruste leggen? 
Wanneer hij tot mij roept, zal ik hem verhoren; want ik ben ontfermend.
Exo 22:28  God zult gij niet vloeken, en een overheidspersoon in uw volk niet verwensen.
Exo 22:29  Met de eerstelingen van uw dorschvloer en perskuip zult gij niet achterlijk zijn; den eerstgeborene 
van uw zonen zult gij mij geven.
Exo 22:30  Aldus zult gij doen met uw runderen en uw kleinvee: zeven dagen zal het jong bij de moeder zijn; den 
achtsten zult gij het mij geven.
Exo 22:31  Heilige lieden zult gij mij zijn: vlees dat op het veld ligt, door een roofdier verscheurd, zult gij niet 
eten; gij moet het den honden voorwerpen.
Exo 23:1  Gij zult geen vals gerucht verbreiden. Bied hem die ongelijk heeft de hand niet door een ongerechtig 
getuige te zijn.
Exo 23:2  Gij zult de menigte niet aanhangen in kwade zaken, noch in een rechtsgeding instemmen met de 
menigte om het recht te verkrachten.
Exo 23:3  Ook zult gij den geringe niet voortrekken in zijn geding.
Exo 23:4  Wanneer gij het rund of den ezel van uw vijand verdwaald aantreft, dan moet gij ze hem zonder feil 
terugbrengen.
Exo 23:5  Wanneer gij den ezel van uw hater ziet bezwijken onder zijn last, zo moogt gij hem niet aan zijn lot 
overlaten; gij moet hem zeker helpen.
Exo 23:6  gij zult het recht van den behoeftige in zijn geding niet krenken.
Exo 23:7  Houd u ver van valse zaken, en dood den onschuldige en hem die het recht aan zijn zijde heeft niet; 
want ik zal hem die ongelijk heeft niet in het gelijk stellen.
Exo 23:8  Ook zult gij geen geschenk aannemen; want het geschenk maakt de ogen van zienden blind en 
verdraait de zaken van wie recht hebben.
Exo 23:9  Den vreemde zult gij niet verdrukken; gijzelf weet, hoe het een vreemdeling te moede is, daar gij 
vreemdelingen in Egypteland geweest zijt.
Exo 23:10  Zes jaren zult gij uw land bezaaien en de opbrengst er van inoogsten;
Exo 23:11  I maar het zevende zult gij het aan zichzelf overlaten en braak laten liggen; dan eten daarvan uw 
behoeftige landgenoten, en wat zij overlaten eten de dieren des velds. Desgelijks zult gij met uw wijngaard en 
olijvenhof doen.
Exo 23:12  Zes dagen zult gij uw werk verrichten en op den zevenden zult gij rusten; opdat uw rund en uw ezel 
uitrusten en de zoon uwer slavin en de vreemde adem scheppen.
Exo 23:13  In alwat ik u gezegd heb zult gij u in acht nemen, en den naam van andere goden zult gij niet 
vermelden; hij zal uit uw mond niet gehoord worden.
Exo 23:14  Drie keren 's jaars zult gij te mijner eer feestvieren.



Exo 23:15  Het feest der ongezuurde brooden zult gij onderhouden; zeven dagen zult gij ongezuurd brood eten, 
zoals ik u bevolen heb, op den bepaalden tijd in de maand Abib; want daarin zijt gij uit Egypte getrokken; en men 
zal mijn aangezicht niet met ledige handen gaan zien.
Exo 23:16  Voorts het oogstfeest, dat der eerstelingen van het door u op den akker gezaaide; en het 
inzamelingsfeest, aan het einde van het jaar, wanneer gij de vrucht van uw werk van het veld inzamelt.
Exo 23:17  Driemaal 's jaars zullen al uw mannen het aangezicht van den Heere God gaan zien.
Exo 23:18  Gij zult het bloed van een aan mij gebracht offer niet bij iets gezuurds offeren; en het vet van mijn 
feestoffer mag niet tot den morgen overblijven.
Exo 23:19  De keur der eerstelingen van uw grond zult gij in het huis van den Heer, uw god, brengen. Gij zult 
niet koken het bokje in de melk zijner moeder.
Exo 23:20  Zie, ik zend mijn engel voor u uit, om u te hoeden op den weg en u te brengen aan de plaats die ik 
bereid heb.
Exo 23:21  Wees voor hem op uw hoede en hoor naar hem. Weerstreef hem niet; want hij zal uw misdrijven niet 
vergeven, daar mijn naam in zijn binnenste is.
Exo 23:22  Maar indien gij goed naar mij hoort en doet alwat ik spreken zal, dan zal ik de vijand uwer vijanden 
en de tegenstander uwer tegenstanders zijn;
Exo 23:23  want mijn engel zal voor u uit gaan en u brengen tot de Amorieten, Hittieten, Perizzieten, 
Kanaanieten, Hiwwieten en Jebuzieten, en ik zal hen vernietigen.
Exo 23:24  Gij zult u voor hun goden niet nederwerpen noch hen dienen, en gij zult hun werken niet navolgen, 
maar zonder verschoning ze onderstbovenwerpen en hun wij-steenen kort en klein slaan,
Exo 23:25  en gij zult dienen den Heer, uw god. Dan zal ik uw brood en water zegenen en ziekte uit uw midden 
bannen;
Exo 23:26  geen vrouw zal in uw land een misdracht hebben of kinderloos blijven; het getal uwer levensdagen 
zal ik vol maken.
Exo 23:27  Ik zal den schrik voor mij voor u uit zenden, het gehele volk tot hetwelk gij komen zult in verwarring 
brengen, en zorgen dat al uw vijanden u den rug toekeren.
Exo 23:28  Ook zal ik horzelen voor u uit zenden, die de Hiwwieten, Kanaanieten en Hittieten voor u zullen 
verdrijven.
Exo 23:29  Niet binnen een jaar zal ik hen voor u uit verdrijven; opdat het land geen woestenij en het wild 
gedierte u niet te talrijk worde.
Exo 23:30  Langzamerhand zal ik hen voor u uit verdrijven, totdat gij zo vruchtbaar zijt dat gij het land beerven 
kunt.
Exo 23:31  En ik zal tot uw grondgebied maken het land van de Schelfzee tot de Filistijnsche Zee en van de 
woestijn tot de Rivier; want ik zal de bevolking des lands in uw hand geven en ze voor u uit verdrijven.
Exo 23:32  Gij zult met hen en hun goden geen verbond sluiten.
Exo 23:33  Zij mogen in uw land niet wonen; opdat zij u niet verleiden tegen mij te zondigen; want gij zoudt hun 
goden dienen, en dit zou u ten valstrik zijn.
Exo 24:1  Tot Mozes zeide hij: Klim tot den Heer op met Aaron, Nadab, Abihu en zeventig van Israels oudsten, 
en werpt u op groten afstand terneder:
Exo 24:2  Mozes alleen zal tot den Heer naderen; maar zij mogen niet naderen, en het volk mag niet met hem 
opklimmen.
Exo 24:3  Mozes nu kwam en deelde aan het volk al de woorden des Heeren en de verordeningen mede; 
waarop het gehele volk eenstemmig antwoordde: Alwat de Heer gesproken heeft zullen wij doen.
Exo 24:4  Nu schreef Mozes al de woorden van den Heer op, maakte zich den volgenden morgen gereed en 
bouwde een altaar aan den voet des bergs, benevens twaalf wij-steenen voor de twaalf stammen Israels.
Exo 24:5  Voorts zond hij de Israelietische jongelingen, en dezen brachten stieren als dankoffers voor den Heer.
Exo 24:6  Toen nam Mozes de ene helft van het bloed en deed het in bekkens, terwijl hij de andere helft op het 
altaar sprengde.
Exo 24:7  Daarna nam hij het verbondsboek en las het aan het volk voor; waarop dit zeide: Alwat de Heer 
gezegd heeft zullen wij doen, en wij zullen gehoorzamen.
Exo 24:8  En Mozes nam het bloed, besprengde daarmede het volk en zeide: Dit is het bloed van het verbond 
hetwelk de Heer met u sluit, op grond van al deze woorden.
Exo 24:9  Toen klom Mozes met Aaron, Nadab en Abihu en zeventig van Israels oudsten op,
Exo 24:10  en zij zagen den god van Israel; onder zijn voeten was als een vloer van saffiersteen, klaar als de 
hemel zelf.
Exo 24:11  Hij strekte zijn hand niet naar Israels aanzienlijken uit, en zij aanschouwden God en aten en dronken.
Exo 24:12  De Heer zeide tot Mozes: Klim tot mij op den berg en vertoef aldaar; opdat ik u de stenen tafelen 
geve en de wet en het gebod die ik geschreven heb om hen te onderrichten.
Exo 24:13  Zo stond Mozes op, met zijn dienaar Jozua en Mozes beklom den berg Gods;



Exo 24:14  nadat hij tot de oudsten gezegd had: Blijft hier totdat wij tot u terugkeren. Inmiddels zijn Aaron en Hur 
bij u; alwie een rechtzaak heeft begeve zich tot hen.
Exo 24:15  Toen Mozes den berg beklom, bedekte de wolk den berg.
Exo 24:16  De heerlijkheid des Heeren verbleef op den berg Sinai, die zes dagen lang door de wolk bedekt was. 
En op den zevenden riep hij Mozes uit het midden der wolk.
Exo 24:17  Des Heeren heerlijkheid had in het oog der Israelieten de gedaante van een brandend vuur, op den 
top des bergs.
Exo 24:18  Mozes dan ging de wolk in, den berg op. En Mozes bleef op den berg veertig dagen en nachten.
Exo 25:1  De Heer zeide tot Mozes:
Exo 25:2  Zeg aan de Israelieten dat zij voor mij een gave heffen; van iedereen wiens hart er hem toe drijft zullen 
zij een gave voor mij heffen.
Exo 25:3  Hierin zal de gave die gij van hen heffen zult bestaan: in goud, zilver en koper,
Exo 25:4  violet, purper en karmijn, katoen en geitenhaar,
Exo 25:5  roodgeverfde ramshuiden, marokijn en acaciastammen,
Exo 25:6  olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en den offerwierook,
Exo 25:7  onyxsteenen en inzetsteenen voor het schouderkleed en de borsttas.
Exo 25:8  Ook moeten zij mij een heiligdom maken, en ik zal in hun midden wonen.
Exo 25:9  Volgens alwat ik u op den berg ga tonen--de modellen van den tabernakel en al zijn meubelen--zo 
moet gij het maken.
Exo 25:10  Maak dan een ark van acaciahout, anderhalve el lang, anderhalve el breed en anderhalve el hoog.
Exo 25:11  Besla haar met zuiver goud; van binnen en van buiten moet gij haar beslaan; en maak er een 
gouden krans om.
Exo 25:12  Giet er voorts vier gouden ringen aan, en zet die boven haar vier voeten: twee ringen aan deze, twee 
aan gene zijde.
Exo 25:13  Maak dan stangen van acaciahout en besla ze met goud;
Exo 25:14  steek voorts de stangen door de ringen aan weerszijden van de ark, om haar daaraan te dragen.
Exo 25:15  In de ringen der ark moeten de stangen blijven; zij mogen er niet uitgenomen worden.
Exo 25:16  Gij zult in de ark de Geboden leggen, die ik u geven zal.
Exo 25:17  Maak ook een deksel van zuiver goud, anderhalve el lang en anderhalve el breed.
Exo 25:18  Maak ook twee cherubs van goud; van gedreven werk moet gij ze maken, aan de beide uiteinden 
van het deksel.
Exo 25:19  Maak den enen cherub aan het ene, den anderen aan het andere einde vast; gij moet ze zo maken 
dat de cherubs aan de uiteinden van het deksel daarmede een stuk uitmaken.
Exo 25:20  De cherubs moeten hun vleugels uitbreiden naar boven, met die vleugels het deksel beschuttende, 
terwijl hun aangezichten naar elkander gewend en op het deksel gericht zijn.
Exo 25:21  Plaats het deksel dan boven op de ark, en leg daarin de Geboden, die ik u geven zal.
Exo 25:22  Dan zal ik daar met u samenkomen en van boven het deksel, van tussen de twee cherubs die op de 
ark der Geboden zijn, u zeggen alwat ik u voor de Israelieten bevelen zal.
Exo 25:23  Maak ook een tafel van acaciahout, twee el lang, een el breed en anderhalve el hoog;
Exo 25:24  besla haar met zuiver goud en maak er een gouden krans om.
Exo 25:25  Maak er voorts een lijst om, een palm breed, en ook daarom een gouden krans.
Exo 25:26  Maak er vier gouden ringen voor en zet die aan de vier hoeken bij de vier poten.
Exo 25:27  De ringen moeten aan de lijst zijn gehecht en dienen om er de stangen in te steken waaraan de tafel 
gedragen wordt.
Exo 25:28  Maak die stangen van acaciahout en besla ze met goud; daaraan moet de tafel worden gedragen.
Exo 25:29  Maak er ook schotels, lepels, kannen en kroezen bij, waarmede men plengen zal; van zuiver goud 
moet gij ze maken.
Exo 25:30  Op de tafel moet gij altijd toonbrood voor mijn aangezicht leggen.
Exo 25:31  Maak ook een luchter van zuiver goud; van gedreven werk zal de luchter zelf gemaakt worden; met 
voetstuk, armen, kelken, knoppen en bloesems, alles uit een stuk.
Exo 25:32  Zes armen zullen uit zijn zijden komen, drie uit de ene en drie uit de andere zijde.
Exo 25:33  Drie amandelvormige kelken met knop en bloesem zullen aan elken arm zijn; zo zal het zijn aan de 
zes armen die uit den luchter komen.
Exo 25:34  En aan den luchter zelf zullen vier amandelvormige kelken met knoppen en bloesems zijn.
Exo 25:35  Onder de drie paren van de zes armen die uit den luchter komen moet telkens een knop zijn.
Exo 25:36  De knoppen en armen zullen met den luchter zelf uit een stuk zijn, gezamenlijk een gedreven werk 
van zuiver goud.
Exo 25:37  Maak ook de zeven lampen die er bij behoren en zet die er boven op, zodat zij licht geven in de 
richting zijner voorzijde;



Exo 25:38  desgelijks de snuiters en bakjes, van zuiver goud.
Exo 25:39  Een talent zuiver goud zult gij voor den luchter en voor al die voorwerpen gebruiken;
Exo 25:40  zie goed toe dat gij ze maakt naar de modellen die u op den berg zijn getoond.
Exo 26:1  Den tabernakel zult gij maken uit tien banen getweernd katoen, violet, purper en karmijn, waarin 
kunstig cherubs geweven zijn.
Exo 26:2  Elke baan moet acht en twintig el lang en vier el breed zijn; alle moeten dezelfde afmetingen hebben.
Exo 26:3  Zij moeten vijf aan vijf aan elkander gehecht zijn.
Exo 26:4  Maak dan violetkleurige lissen aan den zoom van het ene en aan dien van het andere, het achterste 
kleed, ter plaatse waar zij aan elkander moeten verbonden worden.
Exo 26:5  Vijftig lissen moet gij aan het ene kleed maken, en vijftig aan het uiteinde van het andere, ter plaatse 
waar zij aan elkander moeten verbonden worden, vlak tegenover elkander.
Exo 26:6  Maak ook vijftig gouden haken en hecht de twee kleden met die haken aaneen. Zo zal de tabernakel 
een geheel zijn.
Exo 26:7  Maak ook geitenharen banen voor een tent over den tabernakel, elf in getal.
Exo 26:8  Elke baan moet dertig el lang en vier el breed zijn; alle elf moeten dezelfde afmetingen hebben.
Exo 26:9  Vijf dezer banen zult gij aan elkander hechten, en ook de zes overige. De zesde moet gij aan de 
voorzijde der tent dubbel vouwen.
Exo 26:10  Maak ook vijftig lissen aan den zoom van beide kleden, van het achterste en van het andere, ter 
plaatse waar zij aan elkander moeten verbonden worden.
Exo 26:11  Maak ook vijftig koperen haken, steek die haken in de lissen en voeg de tent samen. Zo zal zij een 
geheel zijn.
Exo 26:12  Het gedeelte dat aan de kleden der tent overschiet, de helft van de overschietende baan, moet 
overhangen aan den achterkant van den tabernakel;
Exo 26:13  en de el die de kleden der tent aan weerszijden langer zijn zal aan de beide zijwanden van den 
tabernakel overhangen, om hem te bedekken.
Exo 26:14  Dan zult gij nog een dekkleed voor de tent maken, van roodgeverfde ramshuiden, en een van 
marokijn, daaroverheen.
Exo 26:15  Maak ook de stijlen voor den tabernakel, van acaciahout,
Exo 26:16  overeindstaande; tien el moet elke stijl hoog zijn, anderhalve el breed.
Exo 26:17  Elk moet twee pinnen hebben, met elkander verbonden. Zo moet gij voor alle stijlen van den 
tabernakel doen.
Exo 26:18  Maak twintig van die stijlen van den tabernakel, aan den zuidelijken kant,
Exo 26:19  en veertig zilveren voetstukken zult gij maken onder die twintig stijlen, twee onder elken stijl, voor zijn 
twee pinnen.
Exo 26:20  En voor den anderen wand van den tabernakel aan den noordkant, ook twintig stijlen,
Exo 26:21  met hun veertig voetstukken, twee onder elken stijl.
Exo 26:22  Ook voor den achterwand van den tabernakel, aan de westzijde, zult gij zes stijlen maken.
Exo 26:23  En twee stijlen zult gij maken tot hoekstukken van den tabernakel, aan den achterwand.
Exo 26:24  Zij zullen gelijk zijn van onderen, en desgelijks van boven, tot den eersten ring. Zo zal het zijn voor 
die twee; de beide hoekstukken zullen zij uitmaken.
Exo 26:25  Dus zullen er acht stijlen zijn, met hun zilveren voetstukken: zestien voetstukken, twee onder elken 
stijl.
Exo 26:26  Maak ook sluitbomen van acaciahout, vijf voor de stijlen van den enen zijwand van den tabernakel,
Exo 26:27  vijf voor die van den tweeden zijwand, en vijf voor die van den achterwand van den tabernakel, aan 
de westzijde.
Exo 26:28  De middelste sluitboom moet in het midden der stijlen van het ene tot het andere einde lopen.
Exo 26:29  De stijlen zult gij met goud beslaan, en de ringen aan die stijlen, die waardoor de bomen moeten 
lopen, zult gij van goud maken, en deze bomen zult gij met goud beslaan.
Exo 26:30  Dan zult gij den tabernakel opzetten, gelijk hij behoort te zijn, naar het model dat u op den berg zal 
getoond zijn.
Exo 26:31  Maak ook een voorhangsel van violet, purper, karmijn en getweernd katoen, waarin kunstig cherubs 
geweven zijn,
Exo 26:32  en hang dat aan vier pilaren van acaciahout, met goud beslagen, terwijl hun krammen van goud zijn 
en zij op zilveren voetstukken staan.
Exo 26:33  Gij zult het voorhangsel dan hangen onder de haken en daar, aan den binnenkant van het 
voorhangsel, de ark der Geboden brengen; en het voorhangsel zal voor u het heilige van het allerheiligste 
afscheiden.
Exo 26:34  Ook zult gij het deksel op de ark der Geboden in het allerheiligste leggen.
Exo 26:35  Plaats dan de tafel aan de buitenzijde van het voorhangsel, en den luchter tegenover de tafel aan 



den zuidwand van den tabernakel, terwijl gij de tafel aan den noordwand moet zetten.
Exo 26:36  Maak ook een tapijt voor den ingang der tent, van violet, purper, karmijn en getweernd katoen, bont 
werk.
Exo 26:37  En voor dat tapijt zult gij vijf pilaren van acaciahout maken, die gij met goud moet beslaan, zoals ook 
hun haken van goud moeten zijn, en waarvoor gij vijf koperen voetstukken zult gieten.
Exo 27:1  Maak ook het altaar van acaciahout; vijf el moet het lang en breed zijn, vierkant, en drie el hoog.
Exo 27:2  Maak ook zijn hoornen aan de vier hoeken; die hoornen moeten met het altaar uit een stuk zijn; en 
besla het met koper.
Exo 27:3  Maak ook de daarbij behorende potten, voor het wegruimen van de offeras, schoppen, offerschalen, 
vorken en vuurpannen; al dat gereedschap zult gij van koper maken.
Exo 27:4  Maak er ook een bekleedsel aan, een koperen netwerk, en aan de vier hoeken hiervan vier koperen 
ringen,
Exo 27:5  en plaats dit onder den rand des altaars, van onderen af, zo dat het netwerk tot halverwege de hoogte 
van het altaar reikt.
Exo 27:6  Maak ook stangen van acaciahout voor het altaar en besla ze met koper.
Exo 27:7  Die stangen zult gij door de ringen steken; zodat zij aan de beide zijden van het altaar zijn wanneer 
men het draagt.
Exo 27:8  Gij zult het hol, van planken, maken. Gelijk het u op den berg getoond zal zijn, zo moet dit gemaakt 
worden.
Exo 27:9  Maak ook het voorhof van den tabernakel; aan den zuidelijken kant uit zeilen voor het voorhof, van 
getweernd katoen, honderd el lang voor die ene zijde,
Exo 27:10  aan twintig pilaren met twintig koperen voetstukken, de krammen en banden der pilaren van zilver.
Exo 27:11  Zo ook aan den noordkant, uit zeilen, honderd el lang, aan twintig pilaren, met twintig koperen 
voetstukken, de krammen en banden der pilaren van zilver.
Exo 27:12  De breedte van het voorhof aan den westkant zal gevormd worden door zeilen, vijftig el, aan tien 
pilaren, met tien voetstukken.
Exo 27:13  Ook de breedte van het voorhof aan den voorkant, ten oosten, zal vijftig el zijn.
Exo 27:14  Hiervan zullen aan den enen hoek vijftien el bestaan uit zeilen, aan drie pilaren, met drie 
voetstukken,
Exo 27:15  en aan den anderen hoek uit vijftien el zeilen, aan drie pilaren, met drie voetstukken;
Exo 27:16  terwijl voor de poort van het voorhof een tapijt zal hangen van twintig el, van violet, purper, karmijn 
en getweernd katoen, bont werk, aan vier pilaren, met vier voetstukken.
Exo 27:17  Alle pilaren die het voorhof omsluiten moeten met zilveren banden voorzien zijn; ook hun krammen 
moeten van zilver, en hun voetstukken van koper zijn.
Exo 27:18  De lengte van het voorhof zij honderd el, de breedte vijftig el, en de hoogte vijf, van getweernd 
katoen.
Exo 27:19  Alle gereedschappen van den tabernakel bij den gehelen opbouw, al zijn nagelen en al de nagelen 
van het voorhof zullen van koper zijn.
Exo 27:20  Gij moet den Israelieten bevelen, te nemen en u te brengen zuivere gestoten olijfolie voor den 
kandelaar, om een altijd brandend licht te hebben.
Exo 27:21  In de tent der samenkomst buiten het voorhangsel dat de Geboden dekt zullen Aaron en zijn zonen 
het gereedmaken; zodat het brandt van den avond tot den morgen voor des Heeren aangezicht. Dit is voor de 
Israelieten een eeuwige inzetting van geslacht tot geslacht.
Exo 28:1  Doe gij uw broeder Aaron met zijn zonen uit het midden der Israelieten tot u naderen, opdat zij mij tot 
priesters zijn: Aaron en zijn zonen, Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar.
Exo 28:2  Maak ook voor uw broeder Aaron heilige klederen, tot heerlijkheid en luister.
Exo 28:3  Spreek gij tot alle kunstvaardigen die ik met den geest van wijsheid vervuld heb, dat zij de klederen 
van Aaron maken, om hem te heiligen, dat hij mij ten priester zij.
Exo 28:4  Dit zijn de klederen die zij moeten maken: een borsttas, een schouderkleed, een mantel, een geribd 
onderkleed, een mijter en een gordel. Zij moeten heilige klederen maken voor uw broeder Aaron en zijn zonen, 
dat zij mij tot priesters zijn.
Exo 28:5  Daartoe moeten zij nemen het goud, violet, purper, karmijn en katoen.
Exo 28:6  Zij zullen het schouderkleed maken van goud, violet, purper, karmijn en getweernd katoen: een 
kunstig werk.
Exo 28:7  Het moet twee schouderstukken hebben, die het bijeenhouden en aan de beide uiteinden gehecht 
worden.
Exo 28:8  En die band die er aan is, om het aan het lichaam te sluiten, zal met het schouderkleed van dezelfde 
stof en uit een stuk zijn: van goud, violet, purper, karmijn en getweernd katoen.
Exo 28:9  Neem dan twee onyxen en snijd daarin de namen van Israels zonen,



Exo 28:10  zes op den enen en de overige zes op den anderen steen, naar hun ouderdom.
Exo 28:11  Als graveurswerk, zoals men een zegel snijdt, zult gij in de twee stenen de namen van Israels zonen 
snijden en ze vatten in gouden rol zetten.
Exo 28:12  Plaats die twee stenen op de schouderstukken van het schouderkleed, als gedachtenissteenen voor 
Israels zonen, en Aaron zal hun namen dragen voor des Heeren aangezicht op zijn beide schouders, tot een 
gedachtenis.
Exo 28:13  Maak ook gouden rozetten,
Exo 28:14  en twee ketenen van zuiver goud; ineengedraaid zult gij ze maken, als koorden; en zet die als koord 
gevlochten ketenen op de rozetten.
Exo 28:15  Maak ook de borsttas der godspraak van even kunstig werk als het schouderkleed: van goud, violet, 
purper, karmijn en getweernd katoen zult gij haar maken.
Exo 28:16  Zij moet vierkant en dubbel zijn, een span lang en breed.
Exo 28:17  Bezet haar met stenen, in vier rijen; op de eerste rij een carneool, een topaas en een smaragd;
Exo 28:18  op de tweede een karbonkel, een saffier en een jaspis;
Exo 28:19  op de derde een opaal, een agaat en een amethist;
Exo 28:20  op de vierde een chrysoliet, een onyx en een sardonix. In goud zullen zij gevat zijn, wanneer zij 
worden opgezet.
Exo 28:21  Deze stenen zullen naar de namen van Israels zonen zijn, twaalf in getal, naar hun namen; als het 
snijwerk van een zegel zullen zij bewerkt zijn, op elken steen een van de namen der twaalf stammen.
Exo 28:22  Maak ook bij de borsttas ketenen van tot koorden ineengedraaid werk, van zuiver goud.
Exo 28:23  Maak ook bij de borsttas twee gouden ringen, en zet die twee gouden ringen aan de beide uiteinden 
der borsttas,
Exo 28:24  en zet de twee gouden koorden aan de twee ringen, aan de uiteinden der borsttas.
Exo 28:25  En de beide uiteinden van beide koorden zult gij zetten op de twee rozetten en ze hechten aan de 
twee schouderstukken van het schouderkleed, aan de voorzijde.
Exo 28:26  Maak ook twee gouden ringen en zet die op de beide uiteinden der borsttas, op haar rand die 
tegenover het schouderkleed, aan de binnenzijde, is.
Exo 28:27  Maak ook twee gouden ringen en zet die op de twee schouderstukken van het schouderkleed, aan 
de benedenvoorzijde, bij zijn verbinding boven den band waarmede het schouderkleed aan het lichaam sluit.
Exo 28:28  En men zal de borsttas vasthechten van haar ringen tot die van het schouderkleed, met een 
violetkleurig snoer; opdat zij blijve hangen op den band van het schouderkleed en de borsttas niet afschuive van 
het schouderkleed.
Exo 28:29  Zo zal Aaron de namen van Israels zonen aan de borsttas der godspraak op zijn hart dragen 
wanneer hij de heilige plaats binnentreedt, ter duurzame gedachtenis bij den Heer.
Exo 28:30  Doe ook in de borsttas der godspraak de uriem en tummiem. Zo zullen die op Aarons hart zijn 
wanneer hij voor den Heer komt, en zal Aaron voortdurend de godspraak voor Israels zonen op zijn hart dragen 
voor den Heer.
Exo 28:31  Maak ook den mantel van het schouderkleed, geheel violetkleurig;
Exo 28:32  de opening om het hoofd door te steken moet in het midden zijn en aan alle kanten een zoom 
hebben van weverswerk, evenals de opening van een wapenrok; opdat zij niet inscheure.
Exo 28:33  Maak ook rondom aan den onderrand van den mantel granaatappels van violet, purper, karmijn en 
getweernd katoen, en daartussenin rondom gouden schelletjes,
Exo 28:34  beurtelings een gouden schelletje en een granaatappel, rondom aan den onderrand van den mantel.
Exo 28:35  En Aaron zal dien dragen wanneer hij dienst doet; zodat hij gehoord wordt wanneer hij in de heilige 
plaats voor den Heer treedt en haar weder verlaat; opdat hij niet sterve.
Exo 28:36  Maak ook een plaat van zuiver goud en snijd daarin, zoals een zegel gesneden wordt: Heilig aan den 
Heer.
Exo 28:37  Hecht haar op een violetten snoer en daarmede op den mijter; aan den voorkant van den mijter moet 
zij zijn.
Exo 28:38  Zo zal zij zijn op het voorhoofd van Aaron, en zal hij dragen de schuld van de heilige zaken die de 
Israelieten zullen wijden, van al hun heilige geschenken. Voortdurend zal zij op zijn voorhoofd zijn; opdat het hun 
bij den Heer ten goede kome.
Exo 28:39  Het hemd zult gij van geribd katoen weven; een mijter zult gij van katoen en een gordel van bont 
werk maken.
Exo 28:40  Ook voor Aarons zonen zult gij hemden maken, benevens gordels en tulbanden, tot heerlijkheid en 
luister.
Exo 28:41  Gij zult daarmede uw broeder Aaron en nevens hem zijn zonen bekleden, hen zalven, hen hun 
wijdingsoffer doen brengen en hen heiligen; zo zullen zij mij tot priesters zijn.
Exo 28:42  Maak ook voor hen een linnen heupkleed, om hun schaamte te bedekken; van de lenden tot de dijen 



zal het reiken.
Exo 28:43  En Aaron en zijn zonen zullen het aanhebben wanneer zij de tent der samenkomst ingaan of het 
altaar naderen, om in de heilige plaats dienst te doen; opdat zij geen schuld dragen en sterven. Een eeuwige 
inzetting zal dit voor hem en zijn nazaten zijn.
Exo 29:1  Op de navolgende wijze zult gij met hen handelen, om hen te heiligen, opdat zij mij tot priesters zijn: 
neem een jongen stier en twee gave rammen,
Exo 29:2  ongezuurd brood, met olie bereide ongezuurde koeken en met olie bestreken ongezuurde vladen; van 
tarwebloem zult gij ze bereiden.
Exo 29:3  Leg ze in een korf en breng ze in den korf naar het heiligdom, benevens den stier en de twee rammen.
Exo 29:4  Ook zult gij Aaron en zijn zonen doen toetreden naar den ingang van de tent der samenkomst en hen 
met water wassen.
Exo 29:5  Neem dan de klederen en trek Aaron het hemd aan, den mantel van het schouderkleed, het 
schouderkleed zelf en de borsttas, en bind hem het schouderkleed met den band om het lijf.
Exo 29:6  Zet hem den mijter op en plaats den heiligen diadeem op den mijter.
Exo 29:7  Neem dan de zalfolie, giet die op zijn hoofd en zalf hem.
Exo 29:8  Ook zijn zonen zult gij doen toetreden en hun de hemden aantrekken,
Exo 29:9  de gordels omdoen en de tulbanden om het hoofd binden. Zo zullen zij het priesterschap bezitten, ter 
eeuwige inzetting. Voorts zult gij Aaron en zijn zonen hun wijdingsoffers doen brengen.
Exo 29:10  Breng daartoe den stier voor des Heeren aangezicht, aan den ingang van de tent der samenkomst, 
en Aaron en zijn zonen zullen hun handen op den kop van den stier leggen.
Exo 29:11  Slacht dan den stier voor des Heeren aangezicht, aan den ingang van de tent der samenkomst,
Exo 29:12  neem van zijn bloed, strijk een deel daarvan met uw vinger aan de hoornen van het altaar en stort 
het overige op den onderrand van het altaar.
Exo 29:13  Neem dan al het vet dat de ingewanden bedekt, de leverkwabbe en de beide nieren, met het vet dat 
daarop zit, en ontsteek dat op het altaar.
Exo 29:14  Maar het vlees, de huid en de pens van den stier moet gij buiten de legerplaats verbranden; het is 
een zondoffer.
Exo 29:15  Neem dan den enen ram, en laat Aaron en zijn zonen op zijn kop de handen leggen;
Exo 29:16  daarna zult gij den ram slachten, zijn bloed nemen en dit rondom aan het altaar sprengen.
Exo 29:17  Dan moet gij den ram naar behoren in stukken houwen, zijn ingewand en poten afwassen en leggen 
op de stukken en den kop.
Exo 29:18  Ontsteek dan den gehelen ram op het altaar; het is een brandoffer voor den Heer, een liefelijke geur, 
een vuuroffer voor den Heer.
Exo 29:19  Neem dan den tweeden ram, en laat Aaron en zijn zonen hun handen op zijn kop leggen;
Exo 29:20  daarna zult gij dien ram slachten, van zijn bloed nemen en dit strijken op de rechteroorlel van Aaron 
en zijn zonen, op hun rechterduim en rechter groten teen, en het overige rondom aan het altaar sprengen.
Exo 29:21  Neem dan van het bloed dat aan het altaar is en van de zalfolie, en besprenkel daarmede Aaron en 
zijn klederen, alsmede zijn zonen en hun klederen. Zo zal hij, en zullen zijn klederen heilig zijn, alsmede zijn 
zonen en hun klederen.
Exo 29:22  Neem voorts van den ram het vet af en den vetstaart, het vet dat de ingewanden bedekt, de 
leverkwabbe, de twee nieren met het vet dat daarop zit, en den rechterschenkel--want het is een wijdingsram--
Exo 29:23  benevens een rond brood een geolieden broodkoek en een vlade, uit den korf der ongezuurde 
spijzen die voor den Heer staat,
Exo 29:24  en leg dit alles op de handen van Aaron en zijn zonen, en beweeg het voor des Heeren aangezicht 
als een aanbiedingsgave.
Exo 29:25  Neem het dan van hen over en ontsteek het op het altaar bij het brandoffer, ten liefelijken geur voor 
des Heeren aangezicht; een vuuroffer voor den Heer is het.
Exo 29:26  Neem dan de borst van Aarons wijdingsram en beweeg die voor den Heer als een aanbiedingsgave. 
Daarna valt zij u ten deel.
Exo 29:27  Heilig de aanbiedingsborst en den heffingsschenkel, wat aangeboden en geheven werd van den 
wijdingsram van Aaron en zijn zonen.
Exo 29:28  Dit zal voor Aaron en zijn zonen voor altijd ten toegewezen deel zijn vanwege de Israelieten; want 
het is een gave; een gave zal het zijn, door de Israelieten van hun dankoffers gebracht, hun gave aan den Heer.
Exo 29:29  De heilige klederen van Aaron zullen na hem aan zijn zonen ten deel vallen; opdat zij daarin gezalfd 
worden en hun wijdingsoffer brengen.
Exo 29:30  Zeven dagen lang zal degene uit zijn zonen die hem als priester opvolgt, hij die de tent der 
samenkomst zal ingaan om in de heilige plaats dienst te doen, zich daarmede kleden.
Exo 29:31  Het overige van den wijdingsram moet gij nemen en het vlees in een heilige plaats koken.
Exo 29:32  Dan zal Aaron met zijn zonen het vlees van den ram en het brood dat in den korf is eten aan den 



ingang van de tent der samenkomst.
Exo 29:33  Zij zullen dat eten, dewijl daarmede verzoening bewerkt is om hen te wijden en te heiligen; en geen 
leek zal er van eten; want het zijn heilige spijzen.
Exo 29:34  En indien van het wijdingsvlees of van het brood iets overblijft tot den morgen, zult gij het overschot 
verbranden; gegeten mag het niet worden; want het is heilig.
Exo 29:35  Gij zult met Aaron en zijn zonen in ieder opzicht zo handelen als ik u bevolen heb; zeven dagen zult 
gij hen wijdingsoffers doen brengen.
Exo 29:36  Ook zult gij dagelijks een zondofferstier ter verzoening bereiden en er het altaar mede ontzondigen, 
door daarover verzoening te doen, en gij zult het zalven, om het te heiligen.
Exo 29:37  Zeven dagen zult gij over het altaar verzoening doen en het heiligen. Zo zal het altaar hoogheilig 
worden; alwie het aanroert wordt gewijd.
Exo 29:38  Dit is het wat gij op het altaar toebereiden zult: twee eenjarige lammeren elken dag vast;
Exo 29:39  het ene zult gij des morgens toebereiden, en het tweede in schemeravond;
Exo 29:40  bij het ene lam behoort een tiende meelbloem, gemengd met een kwart stoop gestoten olie, en als 
plengoffer een kwart stoop wijn.
Exo 29:41  Het tweede lam zult gij in schemeravond bereiden; gij zult er hetzelfde meeloffer bijvoegen en 
hetzelfde plengoffer als des morgens, tot een liefelijken geur, een vuuroffer voor den Heer.
Exo 29:42  Dit vaste brandoffer zal van geslacht tot geslacht gebracht worden voor den Heer aan den ingang 
van de tent der samenkomst, waar ik met u wil samenkomen, om daar tot u te spreken.
Exo 29:43  Daar zal ik samenkomen met de Israelieten, en de plaats zal geheiligd worden door mijn heerlijkheid.
Exo 29:44  Zo zal ik de tent der samenkomst en het altaar heiligen; alsmede Aaron en zijn zonen, dat zij mij tot 
priesters zijn.
Exo 29:45  En ik zal wonen te midden der Israelieten en hun ten God zijn.
Exo 29:46  Zo zullen zij weten dat ik, de Heer, hun god ben, die hen heb uitgeleid uit Egypteland, om in hun 
midden te wonen. Ik ben de Heer, hun god.
Exo 30:1  Maak ook een altaar tot het ontsteken van wierook; van acaciahout zult gij het maken,
Exo 30:2  een el lang en breed, vierkant, en twee el hoog; zijn hoornen zullen er een stuk mede uitmaken.
Exo 30:3  Gij zult het met zuiver goud beslaan; den bovenkant, de wanden rondom en de hoornen. Ook zult gij 
er een gouden krans omheen maken.
Exo 30:4  Maak er ook, onder den krans, aan weerskanten, aan de twee zijden, twee gouden ringen aan; zij 
zullen dienen om er de stangen in te steken waaraan men het moet dragen.
Exo 30:5  Maak ook die stangen van acaciahout, en besla ze met goud.
Exo 30:6  Plaats dit altaar dan voor het voorhangsel dat de Geboden dekt, waar ik met u zal samenkomen.
Exo 30:7  Op dat outer zal Aaron den offerwierook ontsteken; elken morgen, wanneer hij de lampen in orde 
maakt zal hij het ontsteken;
Exo 30:8  ook zal Aaron het ontsteken wanneer hij in schemeravond de lampen op den luchter zet; een vast 
wierookoffer voor des Heeren aangezicht, van geslacht tot geslacht.
Exo 30:9  Gij moogt daarop geen gewonen wierook brengen, noch brand [offer] of meeloffer, ook er geen 
plengoffer op uitgieten.
Exo 30:10  En Aaron zal eenmaal 's jaars over de zonden verzoening doen; met het bloed van het 
verzoeningszondoffer zal hij het eenmaal 's jaars, van geslacht tot geslacht, verzoenen; het is hoogheilig, aan 
den Heer gewijd.
Exo 30:11  De Heer sprak tot Mozes:
Exo 30:12  Wanneer gij het aantal der Israelieten bij hun monstering opneemt, dan zal, bij hun monstering, ieder 
een losprijs voor zijn leven aan den Heer geven; opdat geen plaag onder hen zij bij hun monstering.
Exo 30:13  Ieder die op de monsterrol komt zal het volgende geven: de helft van een sikkel, namelijk van een 
heiligen sikkel, een van twintig geras. Die halve sikkel is een gave voor den Heer.
Exo 30:14  Ieder die op de monsterrol komt, van twintig jaar af en daarboven, moet die gave aan den Heer 
geven;
Exo 30:15  de rijke zal niet meer, en de behoeftige niet minder dan de helft van een sikkel opbrengen, bij het 
schenken van die gave aan den Heer tot verzoening van uw zielen.
Exo 30:16  Gij zult het verzoeningsgeld van de Israelieten nemen en het besteden voor den dienst van de tent 
der samenkomst. Zo zal het dienen om de Israelieten bij den Heer in gedachtenis te houden, om uw zielen te 
verzoenen.
Exo 30:17  De Heer sprak tot Mozes:
Exo 30:18  Maak ook een koperen bekken met koperen voetstuk, tot wassching; plaats dat tussen de tent uwer 
samenkomst en het altaar, en doe er water in.
Exo 30:19  Aaron en zijn zonen zullen met water daaruit zich handen en voeten wassen;
Exo 30:20  wanneer zij de tent der samenkomst binnengaan, zullen zij zich met water wassen; opdat zij niet 



sterven. Of wanneer zij tot het altaar treden om dienst te doen door een vuuroffer voor den Heer te ontsteken,
Exo 30:21  zullen zij zich handen en voeten wassen; opdat zij niet sterven. Dit zal hun een eeuwige inzetting 
zijn, hun en hun nazaten, van geslacht tot geslacht.
Exo 30:22  De Heer sprak tot Mozes:
Exo 30:23  Neem gij van de edelste specerijen: van fijne mirre vijfhonderd sikkelen, van geurige kaneel half 
zoveel, tweehonderd vijftig sikkelen, van keurigen kalmus tweehonderd vijftig,
Exo 30:24  van kassie vijfhonderd sikkelen, en wel heilige sikkelen, op een stoop olijfolie.
Exo 30:25  Maak daarvan heilige zalfolie, als een allerkeurigst mengsel van den specerijbereider; heilige zalfolie 
zal het zijn.
Exo 30:26  Daarmede zult gij zalven de tent der samenkomst en de ark der Geboden,
Exo 30:27  de tafel en al haar gereedschap, den luchter en al zijn gereedschap, benevens het wierookaltaar,
Exo 30:28  het brandofferaltaar met al zijn gereedschap, en het bekken met zijn voetstuk.
Exo 30:29  Zo zult gij ze heiligen, en zij zullen hoogheilig zijn; alwie ze aanraakt wordt gewijd.
Exo 30:30  Ook zult gij Aaron en zijn zonen zalven en hen heiligen; opdat zij mij tot priesters zijn.
Exo 30:31  En tot de Israelieten zult gij zeggen: Dit zal heilige zalfolie voor mij zijn van geslacht tot geslacht.
Exo 30:32  Op het lichaam van een gewoon mens zal zij niet gegoten worden, en naar dit voorschrift zult gij 
geen andere olie bereiden; zij is heilig; heilig zal zij u wezen.
Exo 30:33  Alwie haars gelijke mengt of daarvan aan een leek geeft zal uit zijn volk uitgeroeid worden.
Exo 30:34  De Heer zeide tot Mozes: Neem geurige kruiden: stacte, nagelen, galbanum--geurige kruiden en 
fijnen wierook, van elke soort evenveel,
Exo 30:35  en maak daarvan reukwerk, een specerij, een mengsel van den specerijbereider, goed gemengd, 
rein, iets heiligs.
Exo 30:36  Wrijf een deel daarvan fijn en leg dat voor de Geboden in de tent der samenkomst, waar ik met u 
samenkomen zal; hoogheilig zal het u zijn.
Exo 30:37  Reukwerk ten eigen gebruike zult gij naar dit voorschrift niet bereiden; iets heiligs voor den Heer zal 
het u zijn.
Exo 30:38  Alwie dergelijk reukwerk maakt om daaraan te ruiken zal uit zijn volk uitgeroeid worden.
Exo 31:1  De Heer sprak tot Mozes:
Exo 31:2  Zie, ik heb met name geroepen Besaleel, den zoon van Uri, den zoon van Hur, uit den stam Juda,
Exo 31:3  en hem vervuld met den geest Gods, met wijsheid, doorzicht en kennis in allerlei werk,
Exo 31:4  om ontwerpen te beramen en te arbeiden in goud, zilver en koper,
Exo 31:5  in het graveren van stenen, om ze in te zetten, in het houtsnijden, om allerlei werk te verrichten.
Exo 31:6  En ik geef hem tot helper Oholiab, den zoon van Ahizamach, uit den stam Dan, en geef in het hart van 
alle deskundigen kunstvaardigheid, en zij zullen alwat ik u geboden heb vervaardigen:
Exo 31:7  de tent der samenkomst, de ark voor de Geboden, het deksel daarop, al het gereedschap der tent,
Exo 31:8  de tafel en al haar gereedschap, den reinen luchter met al zijn gereedschap, en het wierookaltaar,
Exo 31:9  het brandofferaltaar en al zijn gereedschap, het waschvat met zijn voetstuk,
Exo 31:10  het ambtsgewaad en de heilige klederen van den priester Aaron, en de klederen zijner zonen, opdat 
zij mij tot priesters zijn,
Exo 31:11  ook de zalfolie en den offerwierook voor de heilige plaats. Naar alwat ik u bevolen heb zullen zij 
doen.
Exo 31:12  De Heer zeide tot Mozes:
Exo 31:13  Spreek gij tot de Israelieten: Onderhoudt toch vooral mijn sabbatten; want de sabbat is een teken 
tussen mij en u, van geslacht tot geslacht, waaraan gij weet dat ik de Heer ben, die u heilig.
Exo 31:14  Gij zult den sabbat onderhouden; want die moet u heilig zijn. Wie hem schendt moet zeker ter dood 
gebracht worden; want alwie op dien dag werk verricht, die mens zal uitgeroeid worden uit het midden zijns 
volks.
Exo 31:15  Zes dagen zal gearbeid worden; maar op den zevenden moet het zijn een dag van volkomen rust, 
aan den Heer gewijd; alwie op den sabbatdag werk verricht moet zeker ter dood gebracht worden.
Exo 31:16  Ja, de Israelieten zullen den sabbat onderhouden, door den sabbat te vieren van geslacht tot 
geslacht, een eeuwig verbond.
Exo 31:17  Tussen mij en de Israelieten is het een teken tot in eeuwigheid. Want in zes dagen heeft de Heer den 
hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden heeft hij gerust en adem geschept.
Exo 31:18  Toen de Heer voleindigd had met Mozes op den berg Sinai te spreken, gaf hij hem de twee tafelen 
der Geboden, stenen tafelen, met den vinger Gods beschreven.
Exo 32:1  Toen het volk zag dat het lang duurde eer Mozes van den berg afdaalde, liep het te hoop bij Aaron en 
zeide tot hem: Kom, maak ons goden, die voor ons uit trekken; want die Mozes, de man die ons uit Egypteland 
heeft opgevoerd, wij weten niet wat van hem is geworden.
Exo 32:2  Hierop zeide Aaron tot hen: Rukt de gouden ringen uit de oren uwer vrouwen, zonen en dochters, en 



brengt ze mij.
Exo 32:3  Toen rukte zich het ganse volk de gouden ringen uit de oren en bracht ze aan Aaron,
Exo 32:4  die ze van hen aannam, het goud met den beitel bewerkte en er een gegoten stier van maakte. 
Daarop zeiden zij: Dit zijn uw goden, o Israel, die u uit Egypteland opgevoerd hebben!
Exo 32:5  Aaron nu, dit ziende, bouwde een altaar voor dat beeld en kondigde af: Morgen feest voor den Heer!
Exo 32:6  Hij maakte zich den volgenden dag gereed, offerde brandoffers en bracht dankoffers; waarna het volk 
zich nederzette om te eten en te drinken, en opstond om te spelen.
Exo 32:7  Toen sprak de Heer tot Mozes: Ga, daal af; want uw volk, dat gij uit Egypteland hebt opgevoerd, heeft 
zich bezondigd.
Exo 32:8  Zij zijn spoedig afgeweken van den weg dien ik hun voorgeschreven had, zij hebben zich een gegoten 
stier gemaakt, zich daarvoor nedergeworpen en er aan geofferd, zeggende: Dit zijn uw goden, o Israel, die u uit 
Egypteland opgevoerd hebben.
Exo 32:9  Voorts zeide de Heer tot Mozes: Ik heb op dit volk gelet, en zie, het is een hardnekkig volk.
Exo 32:10  Welaan, laat mij! Dat mijn toorn tegen hen ontbrande en ik hen vertere; dan zal ik u tot een groot volk 
maken.
Exo 32:11  Maar Mozes zocht den Heer, zijn god, te vermurwen en zeide: Waarom, o Heer, zou uw toorn tegen 
uw volk ontbranden, hetwelk gij met grote kracht en sterke hand uit Egypteland gevoerd hebt?
Exo 32:12  Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: In boosheid heeft hij hen uitgeleid, om hen op het 
gebergte te doden en hen te vernietigen van den aardbodem? Kom terug van uw blakenden toorn, en heb 
berouw over het onheil, uw volk toegedacht.
Exo 32:13  Denk aan uw dienaren Abraham, Izaak en Israel, wien gij gezworen hebt bij uzelven en tot wie gij 
gezegd hebt: Ik zal uw nakroost talrijk maken als de sterren des hemels, en dit gehele land, waarvan ik gezegd 
heb dat ik het aan uw nakroost geven zal, zal het voor altijd beerven:
Exo 32:14  Toen kreeg de Heer berouw over het onheil dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen.
Exo 32:15  Mozes nu wendde zich en daalde den berg af, de twee tafelen der Geboden in de hand, tafelen aan 
weerszijden beschreven: aan dezen en aan genen kant waren zij beschreven.
Exo 32:16  Die tafelen waren Gods eigen werk, en het schrift was Gods schrift, gegrift in de tafelen.
Exo 32:17  Toen nu Jozua het gedruis hoorde dat het volk bij zijn juichen maakte, zeide hij tot Mozes: 
Krijgsrumoer in het leger!
Exo 32:18  Maar deze zeide: Dat zijn geen jubelkreten der overwinning noch klaagtonen der nederlaag; 
beurtgezang hoor ik.
Exo 32:19  En toen hij de legerplaats naderde en den stier benevens het dansen zag, ontbrandde Mozes toorn 
en wierp hij de tafelen uit zijn handen in stukken aan den voet van den berg.
Exo 32:20  Daarop nam hij den stier dien zij gemaakt hadden, verbrandde hem, stampte hem tot stof en strooide 
dit op het water; zodat hij het de Israelieten deed opdrinken.
Exo 32:21  Toen zeide Mozes tot Aaron: Wat heeft dit volk u toch gedaan, dat gij daarop zulk een grote schuld 
hebt geladen?
Exo 32:22  Aaron zeide: Mijns heren toorn ontbrande niet! Gij weet zelf dat dit een door en door slecht volk is.
Exo 32:23  Zij zeiden mij: Maak ons goden, die voor ons uit trekken; want die Mozes, de man die ons uit 
Egypteland opgevoerd heeft, wij weten niet wat van hem is geworden.
Exo 32:24  Toen zeide ik tot hen: Wie uwer goud heeft rukke het van zich! Zij gaven het mij; ik wierp het in het 
vuur, en de stier kwam er uit.
Exo 32:25  Mozes nu, ziende dat het volk bandeloos was--want Aaron had het bandeloos gemaakt, zodat zij 
onder hun tegenstanders in opspraak waren gekomen--
Exo 32:26  ging in de poort der legerplaats staan en zeide: Wie den Heer toebehoort kome tot mij! Toen zich 
hierop alle Levieten tot hem verzameld hadden,
Exo 32:27  zeide hij tot hen: Zo zegt de Heer, Israels god: Elk uwer hange zijn zwaard aan zijn heup! Gaat het 
leger door van de ene poort tot de andere, heen en terug, en dode ieder zijn broeder, vriend, naaste.
Exo 32:28  De Levieten deden naar Mozes woord; zoodatvan het volk op dien dag ongeveer drieduizend man 
vielen.
Exo 32:29  En Mozes zeide: Gij hebt heden uw wijdingsoffer aan den Heer gebracht, ieder met zijn zoon en met 
zijn broeder; zodat gij u heden een zegen verworven hebt.
Exo 32:30  Den volgenden dag sprak Mozes tot het volk: Gij hebt een grove zonde bedreven. Daarom zal ik tot 
den Heer opstijgen; wellicht kan ik uw zonde verzoenen.
Exo 32:31  Zo keerde Mozes tot den Heer terug en zeide: Zie, een grove zonde heeft dit volk bedreven door zich 
gouden goden te maken.
Exo 32:32  Welnu, vergeef toch hun zonde; maar indien dit onmogelijk is, wis mij dan uit het boek dat gij 
geschreven hebt.
Exo 32:33  Hierop zeide de Heer tot Mozes: Wie de zonde begaan, heeft, dien zal ik uit mijn boek wissen.



Exo 32:34  Welaan, leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb; zie, mijn engel zal voor u uit gaan, 
en ten dage dat ik het opzoek zal ik hun zonde bij hen thuis zoeken.
Exo 32:35  En de Heer heeft het volk gekastijd, omdat zij den stier gemaakt hadden dien Aaron had vervaardigd.
Exo 33:1  De Heer sprak tot Mozes: Ga, trek van hier op met het volk dat gij uit Egypte opgevoerd hebt, naar het 
land waarvan ik aan Abraham, Izaak en Jakob gezworen heb: Ik zal het aan uw nakroost geven
Exo 33:2  --ik zal mijn engel voor u uit zenden en de Kanaanieten, Amorieten, Hittieten, Perizzieten, Hiwwieten 
en Jebuzieten verdrijven--
Exo 33:3  naar een land, overvloeiende van melk en honing; want ik zal niet in uw midden optrekken, omdat gij 
een hardnekkig volk zijt en ik u anders onderweg zou verteren.
Exo 33:4  Toen het volk dit onheilspellend woord hoorde, bedreef het rouw: niemand deed zijn sieraad aan.
Exo 33:5  En de Heer zeide tot Mozes: Zeg tot de Israelieten: Gij zijt een hardnekkig volk; als ik een ogenblik in 
uw midden optrok, zou ik u vernietigen. Welaan, leg uw sieraden af; dan zal ik u doen weten, wat ik u zal doen.
Exo 33:6  Toen beroofden de Israelieten zich van hun sieraden, van den berg Horeb af.
Exo 33:7  En Mozes nam de tent, sloeg die op enigen afstand buiten de legerplaats op en noemde haar: tent der 
samenkomst; en ieder die den Heer opzocht ging naar de tent der samenkomst buiten de legerplaats.
Exo 33:8  En als Mozes uitging naar de tent, stond het gehele volk op, ieder plaatste zich aan den ingang zijner 
tent, en men keek Mozes na, totdat hij in de tent was.
Exo 33:9  Was Mozes de tent binnengegaan dan daalde de wolkkolom neder en plaatste zich voor de tent, en hij 
sprak met Mozes.
Exo 33:10  En als het gehele volk de wolkkolom voor de tent zag staan, stond het gehele volk op en wierp zich 
ter aarde, elk aan den ingang zijner tent.
Exo 33:11  Dan sprak de Heer met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals de ene mens met den anderen 
spreekt. Daarna keerde hij naar de legerplaats terug, terwijl zijn dienaar Jozua, de jeugdige zoon van Nun, niet 
uit de tent week.
Exo 33:12  Mozes zeide tot den Heer: Zie, gij zegt tot mij: Voer dit volk op; maar gij hebt mij niet medegedeeld, 
wien gij met mij medezenden zult; en toch hebt gijzelf gezegd: Ik ken u bij uw naam, en gij hebt gunst in mijn oog 
gevonden.
Exo 33:13  Nu dan, indien ik gunst in uw oog gevonden heb, deel mij uw weg mede, dat ik hem kenne; opdat ik 
gunst vinde in uw oog en wete dat deze natie uw volk is.
Exo 33:14  Hij zeide: Moet ikzelf met u medegaan en u tot de rustplaats brengen?
Exo 33:15  Hij zeide tot hem: Indien gijzelf niet medegaat, doe ons dan niet van hier optrekken.
Exo 33:16  Waaraan zou het anders erkend worden dat ik met uw volk gunst in uw oog heb gevonden? Is het 
niet doordat gij met ons gaat? Hierdoor toch zullen wij, ik en uw volk, van alle volkeren op den aardbodem 
onderscheiden zijn.
Exo 33:17  Toen zeide de Heer tot Mozes: Ook dit waarvan gij spreekt zal ik doen; want gij hebt gunst in mijn 
oog gevonden, en ik heb u met name voor den mijnen erkend.
Exo 33:18  Daarop zeide hij: Toon mij toch uw heerlijkheid!
Exo 33:19  En de Heer zeide: Ik zal al mijn majesteit voor u doen voorbijgaan en den naam van den Heer voor u 
uitroepen, mij ontfermen over wien ik mij ontfermen, mij erbarmen over wien ik mij erbarmen wil.
Exo 33:20  Voorts zeide hij: Gij kunt mijn aangezicht niet zien; want mij kan niemand zien en in het leven blijven.
Exo 33:21  Ook zeide de Heer: Zie, hier bij mij is een plaats waar gij op de rots moet gaan staan.
Exo 33:22  Wanneer dan mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand 
overdekken, terwijl ik voorbijga.
Exo 33:23  Neem ik daarna mijn hand weg, dan zult gij mij van achteren zien; maar mijn aangezicht zal niet 
gezien worden.
Exo 34:1  De Heer zeide tot Mozes: Houw u twee stenen tafelen uit, gelijk aan de vorige, en ik zal op die tafelen 
de woorden schrijven die op de vorige stonden, welke gij in stukken geworpen hebt.
Exo 34:2  Wees bereid tegen morgenochtend, beklim alsdan den berg Sinai en plaats u daar bij mij, op den top 
des bergs.
Exo 34:3  Niemand mag met u opklimmen, ja, niemand mag gezien worden op den gehelen berg; laat zelfs het 
kleinvee en de runderen niet weiden in het gezicht van dien berg.
Exo 34:4  Zo hieuw Mozes twee stenen tafelen uit, aan de vorige gelijk; hij maakte zich des morgens op en 
beklom den berg Sinai, gelijk de Heer hem bevolen had, terwijl hij de twee stenen tafelen medenam.
Exo 34:5  Nu daalde de Heer in de wolk neder, Mozes plaatste zich aldaar bij hem en riep den Heer aan.
Exo 34:6  Toen ging de Heer hem voorbij en riep: De Heer is een barmhartig en ontfermend god, lankmoedig en 
groot in goedertierendheid en trouw,
Exo 34:7  die duurzaam gunst betoont aan duizenden, die schuld, overtreding en zonde vergeeft, doch ze 
geenszins ongestraft laat en de schuld der vaderen verhaalt op de kinderen en kindskinderen, ja, op het derde 
en vierde geslacht.



Exo 34:8  Toen boog Mozes zich ijlings ter aarde, wierp zich neder
Exo 34:9  en zeide: Dat toch, indien ik gunst in uw oog gevonden heb, o Heer! de Heer in ons midden ga; want 
het is een hardnekkig volk. Vergeef ons ook onze schuld en zonde, en neem ons als uw erfdeel aan.
Exo 34:10  Hij zeide: Zie, ik sluit een verbond met u; ten aanschouwen van geheel uw volk zal ik wonderbare 
dingen doen, zoals niet geschapen zijn op de gehele aarde en onder alle natien; zodat het ganse volk in welks 
midden gij zijt des Heeren werk zien zal; want verschrikkelijk is dat wat ik u doen ga.
Exo 34:11  Neem alles in acht wat ik u heden beveel. Ik ga de Amorieten, Kanaanieten, Hittieten, Perizzieten, 
Hiwwieten en Jebuzieten voor u uit verdrijven.
Exo 34:12  Wacht u een verbond te sluiten met de bevolking des lands waarin gij komt; opdat zij u niet ten 
valstrik in uw midden zij.
Exo 34:13  Integendeel zult gij hun altaren omverwerpen, hun wij-steenen verbreken, hun gewijde 
boomstammen omhouwen.
Exo 34:14  Want gij zult u niet nederwerpen voor een anderen god; de Heer toch, zijn naam is naijverig, hij zelf 
een naijverig god.
Exo 34:15  Sluit dan geen verbond met de bevolking des lands. Immers, als zij hun goden naboeleren en aan 
hun goden offeren, zouden zij u licht nodigen en zoudt gij van hun offer eten
Exo 34:16  en uit hun dochters voor uw zonen vrouwen nemen; als dan hun dochters haar goden naboeleren, 
maken zij dat ook uw zonen dit doen.
Exo 34:17  Gij zult u geen gegoten goden maken.
Exo 34:18  Het feest der ongezuurde brooden zult gij onderhouden; zeven dagen zult gij ongezuurd brood eten, 
zoals ik u bevolen heb, op den bestemden tijd der maand Abib; want in de maand Abib zijt gij uit Egypte 
getrokken.
Exo 34:19  Alwat den moederschoot opent behoort mij: van al uw vee het manlijke, het eerstgeborene van rund 
en schaap;
Exo 34:20  het eerste jong der ezelin zult gij met een lam loskopen; indien gij het niet loskoopt, moet gij het den 
nek breken. Al uw eerstgeboren zonen zult gij loskopen. Men zal mijn aangezicht niet met ledige handen gaan 
zien.
Exo 34:21  Zes dagen zult gij arbeiden, maar op den zevenden dag rusten; zelfs in ploeg [tijd] en oogsttijd zult gij 
rusten.
Exo 34:22  Het wekenfeest zult gij bij u vieren van de eerstelingen van den tarweoogst, en het inzamelingsfeest, 
bij de wisseling van het jaar.
Exo 34:23  Driemaal 's jaars zal alwat manlijk onder u is het aangezicht van den Heere God, den God Israels, 
gaan zien.
Exo 34:24  Wanneer ik natien voor u uit verdreven en u een uitgestrekt grondgebied gegeven zal hebben, zal 
niemand uw land begeren terwijl gij opgaat om het aangezicht van den Heer, uw god, te zien, driemaal 's jaars.
Exo 34:25  Gij zult mijn offerbloed niet bij iets gezuurds slachten, en het offer van het paaschfeest zal niet tot 
den morgen overblijven.
Exo 34:26  De keur der eerstelingen van uw grond zult gij in het huis van den Heer, uw god, brengen. Gij zult 
niet koken het bokje in de melk zijner moeder.
Exo 34:27  Toen zeide de Heer tot Mozes: Schrijf deze woorden op; want op grond van deze woorden heb ik 
met u een verbond gesloten, en met Israel.
Exo 34:28  Zo bleef hij daar bij den Heer veertig dagen en nachten; hij at geen brood en dronk geen water; en hij 
schreef op de tafelen de verbondswoorden, de tien woorden.
Exo 34:29  Toen nu Mozes van den berg Sinai afdaalde, terwijl hij bij het afdalen van den berg de twee tafelen 
der Geboden in de hand had, wist hij niet dat het vel van zijn aangezicht straalde door zijn spreken met den 
Heer.
Exo 34:30  Maar toen Aaron en alle Israelieten Mozes aanzagen, zie, het vel van zijn aangezicht straalde! 
Daarom waren zij bevreesd hem te naderen.
Exo 34:31  Doch Mozes riep hen; Aaron en al de vorsten der gemeente keerden tot hem terug, en Mozes sprak 
tot hen.
Exo 34:32  Daarop naderden de overige Israelieten, en hij beval hun alwat de Heer met hem op den berg Sinai 
besproken had.
Exo 34:33  Nadat Mozes zijn toespraak tot hen ten einde gebracht had, legde hij een sluier op zijn aangezicht,
Exo 34:34  en als hij binnenging bij den Heer, om met hem te spreken, verwijderde hij den sluier, totdat hij weder 
naar buiten ging. Kwam hij dan buiten en sprak hij tot de Israelieten alwat hem gelast was,
Exo 34:35  dan zagen de Israelieten dat het vel van Mozes aangezicht straalde en deed Mozes den sluier weder 
voor, totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken.
Exo 35:1  En Mozes vergaderde de gehele gemeente der Israelieten en zeide tot hen: Dit is wat de Heer 
bevolen heeft te doen.



Exo 35:2  Zes dagen zal arbeid verricht worden; maar op den zevenden dag moet het bij u zijn een dag van 
volkomen rust, aan den Heer gewijd; alwie daarop arbeid verricht zal ter dood gebracht worden.
Exo 35:3  Gij zult op den rustdag geen vuur aansteken in een uwer woningen.
Exo 35:4  Mozes zeide tot de gehele gemeente der Israelieten: Dit is het wat de Heer bevolen heeft:
Exo 35:5  Heft van uzelven een gave voor den Heer; ieder wiens hart er hem toe drijft brenge haar, de gave voor 
den Heer, goud, zilver en koper,
Exo 35:6  violet, purper en karmijn, katoen en geitenhaar,
Exo 35:7  roodgeverfde ramshuiden, marokijn en acaciastammen,
Exo 35:8  olie voor den kandelaar en specerijen voor de zalfolie en den offerwierook,
Exo 35:9  onyxen en inzetsteenen voor het schouderkleed en de borsttas.
Exo 35:10  leder deskundige onder u kome en vervaardige alwat de Heer bevolen heeft:
Exo 35:11  den tabernakel en zijn tent, benevens zijn dekkleed, zijn haken, stijlen, sluitbomen, pilaren en 
voetstukken,
Exo 35:12  de ark met haar draagstangen en het deksel, alsmede het voorhangseltapijt,
Exo 35:13  de tafel met haar draagstangen en al haar gereedschap, benevens het toonbrood,
Exo 35:14  den lichtkandelaar met al zijn gereedschap en zijn lampen, benevens de olie voor den kandelaar
Exo 35:15  het wierookaltaar met zijn draagstangen, de zalfolie en den offerwierook, het deurtapijt voor den 
ingang van den tabernakel,
Exo 35:16  het brandofferaltaar met zijn koperen bekleedsel, zijn draagstangen en al zijn gereedschap, het 
waschvat met zijn voetstuk,
Exo 35:17  de zeilen van het voorhof, zijn pilaren en hun voetstukken, alsmede het tapijt van de poort des 
voorhofs,
Exo 35:18  de pinnen van den tabernakel en van het voorhof, benevens hun touwen,
Exo 35:19  het ambtsgewaad waarin in het heiligdom dienst moet worden gedaan, de heilige klederen van den 
priester Aaron en de priesterkleederen zijner zonen.
Exo 35:20  Toen ging de gehele gemeente der Israelieten van Mozes heen,
Exo 35:21  en allen wier hart hen opwekte en wier geest hen aandreef kwamen en brachten een gave aan den 
Heer, voor het werk van de tent der samenkomst, voor haar gehelen dienst en voor de heilige klederen.
Exo 35:22  De mannen kwamen met de vrouwen: ieder wiens hart hem dreef bracht gespen, ringen, zegelringen 
en halssieraden, allerlei gouden voorwerpen. leder die een offer van goud aan den Heer had aan te bieden,
Exo 35:23  en ieder die in het bezit was van violet, purper, karmijn katoen, geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden 
of marokijn bracht dat;
Exo 35:24  ieder die een gave van zilver of koper had te wijden bracht ze als gave aan den Heer, en ieder die 
acaciastammen bezat voor enig deel van het werk bracht ze.
Exo 35:25  Elke kunstvaardige vrouw spon met eigen hand en bracht het gesponnene, violet, purper, karmijn en 
katoen.
Exo 35:26  Ook sponnen alle vrouwen die zich door haar kunstvaardigheid daartoe opgewekt gevoelden het 
geitenhaar.
Exo 35:27  En de vorsten brachten de onyxen en de inzetsteenen voor het schouderkleed en de borsttas,
Exo 35:28  de specerijen en de olie voor den kandelaar, de zalfolie en den offerwierook.
Exo 35:29  Iedere man of vrouw wiens hart hem dreef om iets te brengen voor enig deel van het werk, dat de 
Heer door Mozes bevolen had te vervaardigen, bracht dat als vrijwillige gave aan den Heer.
Exo 35:30  Toen zeide Mozes tot de Israelieten: Ziet, de Heer heeft met name Besaleel, den zoon van Uri, den 
zoon van Hur, uit den stam van Juda, geroepen,
Exo 35:31  en heeft hem vervuld met den geest Gods, met wijsheid, doorzicht en kennis van allerlei werk,
Exo 35:32  om ontwerpen te beramen en te arbeiden in goud, zilver en koper,
Exo 35:33  in het graveren van stenen, om ze in te zetten, en het houtsnijden om allerlei goed beraamd werk te 
verrichten;
Exo 35:34  hij gaf hem het vermogen te onderwijzen, hem en Oholiab, den zoon van Ahizamach, uit den stam 
Dan;
Exo 35:35  hij heeft hen vervuld met kunstvaardigheid, om allerlei werk te verrichten, van ambachtslieden, 
kunstenaars en bewerkers van bont goed, violet, purper, karmijn en katoen, en dat van wevers; zodat zij allerlei 
werk vervaardigen: en ontwerpen beramen kunnen.
Exo 36:1  En Besaleel en Oholiab, met alle kunstvaardige mannen, wien de Heer wijsheid en doorzicht gegeven 
heeft, om met kennis van zaken enig deel van het werk aan het heiligdom te verrichten, zullen dat doen naar 
alwat de Heer bevolen heeft.
Exo 36:2  Nu riep Mozes Besaleel, Oholiab en alle kunstvaardigen, wien de Heer wijsheid in het hart gegeven 
had, allen die zich opgewekt gevoelden om toe te treden, ten einde het werk tot stand te brengen.
Exo 36:3  En zij namen van voor Mozes mede alle gaven die de Israelieten gebracht hadden voor het werk aan 



het heiligdom, om het tot stand te brengen. Maar toen men voortging hem morgen aan morgen vrijwillige gaven 
te brengen,
Exo 36:4  kwamen al de kunstenaars, allen die enig deel van het werk aan het heiligdom verrichtten, ieder van 
zijn eigen werk waarmede zij bezig waren,
Exo 36:5  en zeiden tot Mozes: Het volk brengt veel meer dan nodig is voor de vervaardiging van het werk dat 
de Heer bevolen heeft tot stand te brengen.
Exo 36:6  Toen kondigde men, op bevel van Mozes, in het legerkamp af: Laat man noch vrouw meer enig werk 
doen voor de gave aan het heiligdom! Derhalve hield het volk op geschenken te brengen.
Exo 36:7  Er waren stoffen genoeg om het gehele werk tot stand te brengen; ja, er was over.
Exo 36:8  Toen maakten alle kunstvaardigen onder de werklieden den tabernakel uit tien banen getweernd 
katoen, violet, purper en karmijn, waarin kunstig cherubs geweven waren.
Exo 36:9  Elke baan was acht en twintig el lang en vier el breed, alle banen hadden dezelfde afmetingen.
Exo 36:10  Hij hechtte die banen, vijf aan vijf, aan elkander,
Exo 36:11  en maakte violetkleurige lissen aan den zoom van het ene en aan dien van het andere, het achterste, 
kleed, ter plaatse waar zij aan elkander moesten verbonden worden.
Exo 36:12  Vijftig lissen maakte hij aan het ene kleed en vijftig aan het uiteinde van het andere kleed, ter plaatse 
waar zij aan elkander verbonden werden, vlak tegenover elkander.
Exo 36:13  Ook maakte hij vijftig gouden haken en hechtte met die haken de beide kleden aaneen. Zo werd de 
tabernakel een geheel.
Exo 36:14  Ook maakte hij geitenharen banen voor een tent over de tabernakel, elf in getal.
Exo 36:15  Elke baan was dertig el lang en vier el breed; alle elf hadden dezelfde afmetingen.
Exo 36:16  Vijf dier banen hechtte hij aan elkander, en ook de zes overige.
Exo 36:17  Hij maakte ook vijftig lissen aan den zoom van beide kleden, van het achterste en van het andere, ter 
plaatse waar zij aan elkander moesten verbonden worden,
Exo 36:18  en hij maakte vijftig koperen haken, om de tent tot een geheel saam te voegen.
Exo 36:19  Ook maakte hij een dekkleed voor de tent, van roodgeverfde ramshuiden, en een van marokijn, 
daaroverheen.
Exo 36:20  Ook maakte hij de stijlen voor den tabernakel van acaciahout,
Exo 36:21  overeind, staande; tien el was elke stijl hoog, anderhalve el breed.
Exo 36:22  Elke had twee pinnen, met elkander verbonden. Zo deed hij voor alle stijlen van den tabernakel.
Exo 36:23  Hij maakte twintig van die stijlen voor den tabernakel aan den zuidelijken kant.
Exo 36:24  Ook maakte hij veertig zilveren voetstukken onder die twintig stijlen, twee onder elken stijl, voor zijn 
twee pinnen.
Exo 36:25  Ook voor den anderen wand van den tabernakel, aan den noordkant, maakte hij twintig stijlen,
Exo 36:26  met hun veertig zilveren voetstukken, twee onder elken stijl.
Exo 36:27  En voor den achterwand van den tabernakel, aan de westzijde, maakte hij zes stijlen;
Exo 36:28  en twee stijlen maakte hij tot hoekstukken van den tabernakel, aan den achterwand.
Exo 36:29  Die waren gelijk van onderen, en desgelijks van boven, tot den eersten ring. Zo deed hij met beide, 
met de twee hoekstukken.
Exo 36:30  Er waren dus acht stijlen, met hun zilveren voetstukken; zestien voetstukken, twee onder elken stijl.
Exo 36:31  Ook maakte hij sluitbomen van acaciahout, vijf voor de stijlen van den enen zijwand des tabernakels,
Exo 36:32  en vijf voor die van den anderen zijwand des tabernakels, en vijf voor de stijlen des tabernakels aan 
den achterwand, aan de westzijde.
Exo 36:33  Ook maakte hij den middelsten sluitboom, die in het midden der stijlen van het ene einde tot het 
andere doorliep.
Exo 36:34  Hij besloeg de stijlen met goud, en de ringen er aan, waardoor de sluitbomen moesten lopen, maakte 
hij van goud; en hij besloeg de sluitbomen met goud.
Exo 36:35  Ook maakte hij het voorhangsel van violet, purper, karmijn en getweernd katoen, waarin hij kunstig 
cherubs weefde.
Exo 36:36  Hij maakte er vier pilaren voor van acaciahout, die hij met goud besloeg, met gouden krammen, en 
goot daarvoor vier zilveren voetstukken.
Exo 36:37  Ook maakte hij een tapijt voor den ingang der tent van violet, purper, karmijn en getweernd katoen, 
bont werk,
Exo 36:38  ook de vijf pilaren van dat tapijt met hun krammen, en hij besloeg hun toppen en banden met goud, 
terwijl hun vijf voetstukken van koper waren.
Exo 37:1  Besaleel maakte ook de ark van acaciahout, anderhalve el lang, anderhalve el breed en anderhalve el 
hoog;
Exo 37:2  hij besloeg haar met zuiver goud van binnen en van buiten en maakte er een gouden krans om.
Exo 37:3  Voorts goot hij er vier ringen aan, boven haar vier voeten, twee ringen aan deze, twee aan gene zijde.



Exo 37:4  Ook maakte hij stangen van acaciahout en besloeg die met goud;
Exo 37:5  waarna hij de stangen door de ringen aan weerszijden van de ark stak, om haar daaraan te dragen.
Exo 37:6  Hij maakte een deksel van zuiver goud, anderhalve el lang en anderhalve el breed.
Exo 37:7  Hij maakte ook twee cherubs van goud, van gedreven werk, aan de beide uiteinden van het deksel,
Exo 37:8  den enen cherub aan het ene den anderen aan het andere uiteinde: hij maakte ze zo, dat de cherubs 
aan de uiteinden van het deksel hiermede een stuk uitmaakten.
Exo 37:9  De cherubs breidden de vleugels naar boven uit, met die vleugels het deksel beschuttende, terwijl hun 
aangezichten naar elkander gewend en op het deksel gericht waren.
Exo 37:10  Hij maakte ook de tafel van acaciahout, twee el lang, een el breed en anderhalve el hoog;
Exo 37:11  hij besloeg haar met zuiver goud en maakte er een gouden krans om.
Exo 37:12  Ook maakte hij er een lijst om, een palm breed, en maakte ook daarom een gouden krans.
Exo 37:13  Hij goot voor haar vier gouden ringen en zette die aan de vier hoeken bij de vier poten.
Exo 37:14  Aan de lijst waren de ringen gehecht, en zij dienden om er de stangen door te steken om er de tafel 
aan te dragen.
Exo 37:15  Hij maakte ook die stangen van acaciahout en besloeg ze met goud om daaraan de tafel te dragen.
Exo 37:16  Voorts maakte hij het bij de tafel behorende gereedschap: schotels, lepels, kroezen en kannen om 
daarmede te plengen, van zuiver goud.
Exo 37:17  Hij maakte ook den luchter van zuiver goud; van gedreven werk maakte hij den luchter zelf, zijn 
voetstuk, armen, kelken, knoppen en bloesems, alles uit een stuk.
Exo 37:18  Zes armen kwamen uit zijn zijden, drie uit de ene en drie uit de andere zijde.
Exo 37:19  Aan elken arm waren drie amandelvormige kelken met knop en bloesem; zo was het bij alle zes die 
uit den luchter kwamen.
Exo 37:20  En aan den luchter zelf waren vier amandelvormige kelken met knoppen en bloesems.
Exo 37:21  Onder de drie paren der zes armen die uit den luchter kwamen was telkens een knop.
Exo 37:22  De knoppen en armen waren met den luchter uit een stuk, gezamenlijk een gedreven werk van 
zuiver goud.
Exo 37:23  Ook maakte hij de zeven lampen die er bij gehoorden, met de snuiters en bakjes, van zuiver goud.
Exo 37:24  Een talent zuiver goud gebruikte hij voor den luchter en al zijn toebehoren.
Exo 37:25  Hij maakte ook het wierookaltaar van acaciahout, een el lang en breed, vierkant, en twee el hoog; 
zijn hoornen maakten er een stuk mede uit.
Exo 37:26  Hij besloeg het met zuiver goud: den bovenkant, de wanden rondom en de hoornen. Ook maakte hij 
er een gouden krans om.
Exo 37:27  Twee gouden ringen maakte hij er aan, onder den krans, aan weerskanten, aan de twee zijden; zij 
dienden om er de stangen door te steken waaraan men het moest dragen.
Exo 37:28  Ook maakte hij de stangen van acaciahout en besloeg ze met goud.
Exo 37:29  Ook bereidde hij de zalfolie, iets heiligs, en reinen offerwierook, een keurig mengsel.
Exo 38:1  Hij maakte ook het brandofferaltaar van acaciahout, vijf el lang en breed, vierkant, en drie el hoog.
Exo 38:2  Hij maakte ook de hoornen van het altaar aan de vier hoeken, zodat die hoornen met het altaar een 
stuk uitmaakten, en besloeg het met koper.
Exo 38:3  Hij maakte ook al het gereedschap van het altaar: de potten, schoppen, offerschalen, vorken en 
vuurpannen; al dat gereedschap maakte hij van koper.
Exo 38:4  Ook maakte hij aan het altaar een bekleedsel, een koperen netwerk, onder den rand, van onderen af 
tot halverwege de hoogte.
Exo 38:5  Hij goot ook vier koperen ringen aan de vier hoeken van het bekleedsel, om er de draagstangen door 
te steken.
Exo 38:6  Hij maakte de stangen van acaciahout en besloeg ze met koper,
Exo 38:7  en stak die stangen door de ringen aan de zijden van het altaar, om het daaraan te dragen. Hij maakte 
het hol, van planken.
Exo 38:8  Ook maakte hij het waschvat van koper en zijn voetstuk van koper, van de spiegels der dienstdoende 
vrouwen, die dienst deden aan den ingang van de tent der samenkomst.
Exo 38:9  Hij maakte ook het voorhof: aan den zuidkant, ten zuiden, uit zeilen voor het voorhof, van getweernd 
katoen, honderd el,
Exo 38:10  aan de twintig pilaren met de twintig koperen voetstukken, de krammen en banden der pilaren van 
zilver.
Exo 38:11  Ook aan den noordkant waren zeilen, honderd el lang, aan de twintig pilaren met de twintig koperen 
voetstukken, de krammen en banden der pilaren van zilver.
Exo 38:12  Aan den westkant waren de zeilen vijftig el lang, aan de tien pilaren, met de tien voetstukken, de 
krammen en banden der pilaren van, zilver.
Exo 38:13  Ook aan den voorkant ten oosten, waren vijftig el,



Exo 38:14  vijftien el zeilen aan den enen hoek aan de drie pilaren, met de drie voetstukken,
Exo 38:15  en aan den anderen hoek--aan weerszijden van de poort des voorhofs--vijftien el zeilen, aan de drie 
pilaren, met de drie voetstukken.
Exo 38:16  Al de zeilen rondom het voorhof waren van getweernd katoen,
Exo 38:17  en de voetstukken voor de pilaren van koper, de krammen en banden der pilaren van zilver, hun 
toppen met zilver beslagen, terwijl zijzelf alle pilaren van het voorhof, met zilveren banden voorzien waren.
Exo 38:18  En het tapijt van de poort des voorhofs was bont werk, van violet, purper, karmijn en getweernd 
katoen, twintig el lang, en de hoogte, tevens de breedte van het stuk, was vijf el, overeenkomende met de zeilen 
van het voorhof.
Exo 38:19  De daarbij behorende pilaren waren vier in getal, met de vier voetstukken van koper; --de krammen 
waren van zilver, de toppen met zilver beslagen, ook de banden van zilver.
Exo 38:20  Al de nagelen van den tabernakel en het voorhof rondom waren van koper.
Exo 38:21  Dit is de rekening van den tabernakel, den tabernakel der Geboden, zoals die naar Mozes bevel is 
berekend, de dienst der Levieten, door Ithamar, den zoon van den priester Aaron.
Exo 38:22  En Besaleel, de zoon van Uri, den zoon van Hur, uit den stam Juda, vervaardigde alwat de Heer aan 
Mozes bevolen had.
Exo 38:23  En hem stond Oholiab, de zoon van Ahizamach, uit den stam Dan, terzijde als handwerksman, 
kunstenaar en bewerker van violet, purper, karmijn en katoen.
Exo 38:24  Al het goud dat gebruikt is voor het gehele heilige werk, dat goud hetwelk aangeboden was, bedroeg 
negen en twintig talenten en negenhonderd dertig sikkelen, en wel heilige sikkelen.
Exo 38:25  Het zilver van de gemonsterden der gemeente was honderd talenten en duizend zevenhonderd vijf 
en zeventig sikkelen, heilige sikkelen.
Exo 38:26  Een beka per hoofd, de helft van een sikkel, een heiligen, van ieder die op de monsterrol kwam van 
twintig jaar af en daarboven, zeshonderd drie duizend vijfhonderd vijftig man.
Exo 38:27  Honderd talenten zilver dienden voor het gieten van de voetstukken des heiligdoms en des 
voorhangsels, honderd talenten voor honderd voetstukken, een talent het voetstuk.
Exo 38:28  En van de zeventienhonderd vijf en zeventig sikkelen maakte hij de krammen voor de pilaren, 
besloeg hij hun toppen en maakte er de banden om.
Exo 38:29  Het koper dat aangeboden was bedroeg zeventig talenten en tweeduizend vierhonderd sikkelen.
Exo 38:30  Daarvan maakte hij de voetstukken van den ingang van de tent der samenkomst en het koperen 
altaar, benevens het koperen bekleedsel dat er bij behoorde en al het gereedschap van het altaar,
Exo 38:31  ook de voetstukken van het voorhof rondom en die van de poort des voorhofs, en al de pinnen van 
den tabernakel en die van het voorhof rondom.
Exo 39:1  Van het violet, purper en karmijn maakten zij het ambtsgewaad, waarin men in het heiligdom dienst 
moest doen. Zij maakten dan de heilige klederen van Aaron, zoals de Heer Mozes bevolen had.
Exo 39:2  Hij maakte het schouderkleed van goud, violet, purper, karmijn en getweernd katoen.
Exo 39:3  Zij pletten het goud tot bladen en trokken er draden van om die te werken tussen het violet, het purper, 
het karmijn en het katoen, een kunstig werk.
Exo 39:4  Schouderstukken maakten zij er aan, die het bijeenhielden aan de beide uiteinden gehecht.
Exo 39:5  En de band die er aan was, om het aan het lichaam te sluiten, was met het schouderkleed uit een stuk 
en van dezelfde stof, van goud, violet, purper, karmijn en getweernd katoen, zoals de Heer Mozes bevolen had.
Exo 39:6  Ook bereidden zij onyxen, gevat in gouden rozetten; zoals men een zegel snijdt, waren daarop de 
namen der zonen Israels ingesneden.
Exo 39:7  Hij plaatste die op de schouderstukken van het schouderkleed, als gedachtenissteenen voor Israels 
zonen, zoals de Heer Mozes bevolen had.
Exo 39:8  Ook maakte hij de borsttas, van even kunstig werk als het schouderkleed, van goud, violet, purper, 
karmijn en getweernd katoen.
Exo 39:9  Vierkant was zij; dubbel maakten zij de borsttas, een span lang en breed, dubbel.
Exo 39:10  Zij bezetten haar met vier rijen stenen: op de eerste rij een carneool, een topaas en een smaragd;
Exo 39:11  op de tweede een karbonkel, een saffier en een jaspis
Exo 39:12  op de derde een opaal, een agaat en een amethist;
Exo 39:13  op de vierde een chrysoliet een onyx en een sardonix. Zij waren in gouden rozetten gevat, toen zij 
werden ingezet.
Exo 39:14  De stenen waren naar de namen van Israels zonen, twaalf in getal naar hun namen; als het snijwerk 
van een zegel waren zij bewerkt, op elken steen een van de namen der twaalf stammen.
Exo 39:15  Zij maakten ook aan de borsttas ketenen van tot koorden ineengedraaid werk, van zuiver goud.
Exo 39:16  Zij maakten ook twee gouden rozetten en twee gouden ringen en zetten die beide ringen op de twee 
uiteinden der borsttas.
Exo 39:17  Ook zetten zij de twee gouden koorden aan de beide ringen op de uiteinden der borsttas.



Exo 39:18  En de twee uiteinden der beide koorden hechtten zij aan de twee rozetten en zetten ze op de 
schouderstukken van het schouderkleed, aan de voorzijde.
Exo 39:19  Ook maakten zij twee gouden ringen en zetten die op de beide uiteinden der borsttas, op haar rand 
die tegenover het schouderkleed, aan de binnenzijde, was.
Exo 39:20  Ook maakten zij twee gouden ringen, die zij zetten op de beide schouderstukken van het 
schouderkleed, aan de benedenvoorzijde, bij zijn verbinding boven den band waarmede het schouderkleed aan 
het lichaam sloot.
Exo 39:21  En zij hechtten de borsttas vast, van haar ringen tot die van het schouderkleed, met een violetkleurig 
snoer; zodat zij bleef hangen op den band van het schouderkleed en de borsttas niet afschoof van het 
schouderkleed, zoals de Heer Mozes bevolen had.
Exo 39:22  Hij maakte ook den mantel van het schouderkleed, geweven werk, geheel violetkleurig,
Exo 39:23  en de opening om het hoofd door te steken was in het midden, als de opening van een wapenrok, 
met een zoom aan alle kanten; opdat zij niet zou inscheuren.
Exo 39:24  Ook maakten zij aan den onderrand van den mantel granaatappels van violet, purper, karmijn en 
getweernd katoen.
Exo 39:25  Zij maakten ook schelletjes van zuiver goud, en zetten die schelletjes tussen de granaatappels 
rondom aan den onderrand van den mantel,
Exo 39:26  beurtelings een schelletje en een granaatappel rondom aan den onderrand van den mantel, voor den 
dienst, zoals de Heer Mozes bevolen had.
Exo 39:27  Ook maakten zij de hemden van katoen, geweven werk, voor Aaron en zijn zonen.
Exo 39:28  Ook den mijter van katoen, en pronktulbanden van katoen, en de linnen heupkleederen van 
getweernd katoen;
Exo 39:29  en den gordel van getweernd katoen, violet, purper en karmijn, bont werk, zoals de Heer Mozes 
bevolen had.
Exo 39:30  Ook maakten zij de plaat van den heiligen diadeem, van zuiver goud, en schreven daarop, zoals men 
een zegel snijdt: Heilig aan den Heer.
Exo 39:31  Ook zetten zij daaraan een violetten snoer, om haar boven op den mijter te zetten, zoals de Heer 
Mozes bevolen had.
Exo 39:32  Zo werd de gehele tabernakel van de tent der samenkomst voltooid. De Israelieten deden naar alles 
wat de Heer Mozes bevolen had; juist zo deden zij.
Exo 39:33  Toen brachten zij den tabernakel tot Mozes, de tent zelf met al haar gereedschap, haar haken, 
stijlen, sluitbomen, pilaren en voetstukken,
Exo 39:34  benevens de dekkleeden van roodgeverfde ramshuiden, die van marokijn, en het voorhangseltapijt,
Exo 39:35  de ark der Geboden met haar draagstangen en haar deksel,
Exo 39:36  de tafel met haar gereedschap en het toonbrood,
Exo 39:37  den reinen luchter met zijn lampen, die er op moesten gerangschikt worden, en al zijn gereedschap 
en de olie voor den kandelaar,
Exo 39:38  het gouden altaar, de zalfolie en den offerwierook, alsmede het tapijt voor den ingang der tent,
Exo 39:39  het koperen altaar en het koperen bekleedsel dat er bij behoorde, zijn draagstangen en al zijn 
gereedschap, het waschvat met zijn voetstuk,
Exo 39:40  de zeilen, pilaren en voetstukken van het voorhof en het tapijt voor de poort van het voorhof, de 
touwen en pinnen, en alle gereedschap voor den dienst van den tabernakel van de tent der samenkomst,
Exo 39:41  het ambtsgewaad voor den dienst in het heiligdom, de heilige klederen van den priester Aaron en de 
priesterkleederen zijner zonen.
Exo 39:42  Naar alwat de Heer Mozes bevolen had, juist zo hadden de Israelieten al het werk vervaardigd.
Exo 39:43  Mozes zag al het vervaardigde na, en zie, zij hadden het gemaakt zoals de Heer bevolen had; juist 
zo hadden zij het gemaakt. Toen zegende Mozes hen.
Exo 40:1  De Heer sprak tot Mozes:
Exo 40:2  Op den eersten dag der eerste maand moet gij den tabernakel van de tent der samenkomst oprichten;
Exo 40:3  gij moet daarin de ark der Geboden plaatsen en haar door het voorhangsel aan het oog onttrekken.
Exo 40:4  Breng dan de tafel binnen en schik er op wat er op behoort; breng den luchter binnen en zet er de 
lampen op;
Exo 40:5  plaats ook het gouden wierookaltaar voor de ark der Geboden, en hang het tapijt van den ingang aan 
den tabernakel op.
Exo 40:6  Zet dan het brandofferaltaar voor den ingang des tabernakels van de tent der samenkomst;
Exo 40:7  plaats het waschvat tussen de tent der samenkomst en het altaar en doe er water in.
Exo 40:8  Maak er het voorhof omheen en hang het tapijt van de poort des voorhofs op.
Exo 40:9  Neem dan de zalfolie en zalf den tabernakel met alwat er in is en heilig hem aldus met al zijn 
gereedschap; dan zal hij heilig zijn.



Exo 40:10  Zalf ook het brandofferaltaar met al zijn gereedschap en heilig aldus het altaar; dan zal het altaar 
hoogheilig zijn.
Exo 40:11  Zalf ook het waschvat met zijn voetstuk en heilig het.
Exo 40:12  Doe dan Aaron en zijn zonen naderen tot den ingang van de tent der samenkomst en was hen met 
water.
Exo 40:13  Trek dan Aaron de heilige klederen aan, zalf en heilig hem; dan zal hij mij ten priester zijn.
Exo 40:14  Ook zijn zonen moet gij doen naderen en hun de hemden aantrekken.
Exo 40:15  Zalf hen dan zoals gij hun vader gezalfd hebt; dan zullen zij mij tot priesters zijn, en hun zalving zal 
hun tot een eeuwig priesterschap strekken voor alle geslachten.
Exo 40:16  En Mozes deed naar alwat de Heer hem bevolen had; juist zo deed hij.
Exo 40:17  Op den eersten dag der eerste maand van het tweede jaar is de tabernakel opgericht.
Exo 40:18  Mozes richtte dan den tabernakel op, plaatste de voetstukken, zette de stijlen er in, stak de 
sluitbomen daaraan, richtte de pilaren op,
Exo 40:19  spande de tent over den tabernakel en legde de dekkleeden der tent daarover heen, zoals de Heer 
Mozes bevolen had.
Exo 40:20  Voorts nam hij de Geboden, legde die in de ark, stak de draagstangen aan de ark en plaatste het 
deksel boven op de ark.
Exo 40:21  Daarna bracht hij de ark in den tabernakel, hing het voorhangseltapijt op en onttrok zo de ark der 
Geboden aan het oog, zoals de Heer Mozes bevolen had.
Exo 40:22  Toen zette hij de tafel in de tent der samenkomst, aan de noordzijde van den tabernakel buiten het 
voorhangsel,
Exo 40:23  en schikte daarop het brood voor des Heeren aangezicht, zoals de Heer Mozes bevolen had.
Exo 40:24  Ook plaatste hij den luchter in de tent der samenkomst tegenover de tafel, aan de zuidzijde van den 
tabernakel,
Exo 40:25  en zette er de lampen op voor des Heeren aangezicht, zoals de Heer Mozes bevolen had.
Exo 40:26  Ook zette hij het gouden altaar in de tent der samenkomst voor het voorhangsel,
Exo 40:27  en stak daarop het wierookoffer aan, zoals de Heer Mozes bevolen had.
Exo 40:28  Ook hing hij het tapijt van den ingang aan den tabernakel op.
Exo 40:29  Hij zette ook het brandofferaltaar aan den ingang van den tabernakel van de tent der samenkomst, 
en bracht daarop het U brandoffer en het meeloffer, zoals de Heer Mozes bevolen had.
Exo 40:30  Het waschvat zette hij tussen de tent der samenkomst en het altaar en deed er waschwater in;
Exo 40:31  waarmede Mozes, Aaron en zijn zonen zich handen en voeten wiesen.
Exo 40:32  Als zij in de tent der samenkomst kwamen of naderden tot het altaar wiesen zij zich, zoals de Heer 
Mozes bevolen had.
Exo 40:33  Ook stelde hij het voorhof op, om den tabernakel en het altaar heen, en hing het tapijt der poort van 
het voorhof op. Zo voltooide Mozes het werk.
Exo 40:34  Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst en vervulde des Heeren heerlijkheid den tabernakel;
Exo 40:35  zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnentreden, omdat daarop de wolk vertoefde en des 
Heeren heerlijkheid den tabernakel vervulde.
Exo 40:36  En als de wolk van boven den tabernakel opsteeg braken de Israelieten op bij al hun tochten.
Exo 40:37  Maar als de wolk niet opsteeg, braken zij niet op voordat zij opsteeg.
Exo 40:38  Want des Heeren wolk was op den tabernakel des daags, en een vuur was daarin des nachts, ten 
aanschouwen van het gehele huis Israels, op al hun tochten.
Lev 1:1  De Heer riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst:
Lev 1:2  Spreek tot de Israelieten en zeg hun: Wanneer een uwer een gave aan den Heer brengt, dan mag hij ze 
van het vee, van de runderen of het kleinvee brengen.
Lev 1:3  Indien zijn gave een brandoffer is van een rund, dan moet hij een manlijk, gaaf dier brengen. Naar den 
ingang van de tent der samenkomst zal hij het brengen, opdat het hem bij den Heer ten goede kome.
Lev 1:4  Hij zal zijn hand leggen op den kop van het offerdier; zo zal het hem ten goede komen, om verzoening 
voor hem te bewerken.
Lev 1:5  Hij zal het jonge rund voor des Heeren aangezicht slachten, en Aarons zonen, de priesters, zullen het 
bloed opdragen en rondom het altaar dat voor de tent der samenkomst staat sprengen.
Lev 1:6  Hij zal het brandoffer de huid aftrekken en het zoals het behoort in stukken houwen.
Lev 1:7  Aarons zonen, de priesters, zullen het vuur op het altaar leggen en houtblokken op het vuur schikken,
Lev 1:8  en daarna zullen Aarons zonen, de priesters, de stukken van het dier, benevens den kop en het vet, 
schikken op de houtblokken die op het altaarvuur liggen.
Lev 1:9  Het ingewand en de poten zal hij met water wassen, en dan zal de priester dat alles op het altaar 
ontsteken: een brandoffer, een vuuroffer van liefelijken geur voor den Heer.
Lev 1:10  Indien zijn gave, tot brandoffer bestemd, genomen wordt uit het kleinvee, schapen of geiten, dan moet 



het dier dat hij brengt een manlijk, gaaf dier zijn.
Lev 1:11  Hij zal het slachten aan de noordzijde van het altaar voor des Heeren aangezicht, en Aarons zonen, 
de priesters, zullen het bloed rondom aan het altaar sprengen.
Lev 1:12  Hij zal het zoals het behoort in stukken houwen, die de priester met den kop en het vet schikken zal op 
de houtblokken die op het altaarvuur liggen.
Lev 1:13  Het ingewand en de poten zal hij met water wassen; waarna de priester alles op het altaar zal 
opdragen en ontsteken; het is een brandoffer, een vuuroffer van liefelijken geur voor den Heer.
Lev 1:14  Indien zijn gave voor den Heer een brandoffer van gevogelte is, moet hij zijn gave van tortels of jonge 
duiven brengen.
Lev 1:15  De priester zal ze naar het altaar brengen, er den kop afscheuren en dien op het altaar ontsteken; 
waarna het bloed aan den altaarwand uitgedrukt wordt.
Lev 1:16  Daarna verwijdert hij den krop met de vederen en werpt dat naast het altaar aan de oostzijde op de 
offeraschbelt.
Lev 1:17  Dan scheurt hij het dier bij de vleugels, zonder ze er af te trekken, en de priester ontsteekt het op het 
altaar, op de houtblokken die op het vuur liggen; het is een brandoffer, een vuuroffer van liefelijken geur voor 
den Heer.
Lev 2:1  Wanneer iemand een meeloffergave aan den Heer brengt, zal zij uit meelbloem bestaan, waarover hij 
olie gieten en waarbij hij wierook voegen moet.
Lev 2:2  Hij zal haar aan Aarons zonen, de priesters, brengen; de dienstdoende priester neemt dan een handvol 
van het meel met de olie, benevens al den wierook die er bij behoort, en ontsteekt dat, als de aandenkingsgave 
er van, op het altaar, een vuuroffer van liefelijken geur voor den Heer.
Lev 2:3  Het overige van het meeloffer is voor Aaron en zijn zonen, een hoogheilig deel van des Heeren 
vuuroffers.
Lev 2:4  Brengt gij als meeloffergave ovengebak, dan moeten het uit meelbloem bereide, met olie gemengde, 
ongezuurde koeken en met olie overgoten ongezuurde vladen zijn.
Lev 2:5  Is uw gave een meeloffer van op een pan bereide spijze dan moet het bestaan uit meelbloem, met olie 
gemengd en ongezuurd.
Lev 2:6  Gij moet het in stukken stoten en met olie overgieten; het is een meeloffer.
Lev 2:7  Is uw gave een meeloffer van ketelgebak, dan moet de meelbloem met olie bereid worden.
Lev 2:8  Breng dan het daaruit bereide meeloffer aan den Heer en overhandig het den priester, die het naar het 
altaar brengen zal.
Lev 2:9  Dan licht de priester van het meeloffer de aandenkingsgave af en ontsteekt die op het altaar, een 
vuuroffer van liefelijken geur voor den Heer.
Lev 2:10  Het overige van het meeloffer zal voor Aaron en zijn zonen zijn, een hoogheilig deel van des Heeren 
vuuroffers.
Lev 2:11  Geen meeloffer dat gij aan den Heer brengt zal gezuurd zijn; want van gist of honing zult gij niets als 
vuuroffer aan den Heer ontsteken.
Lev 2:12  Wel zult gij ze als keurgaven aan den Heer brengen, maar zij zullen niet op het altaar komen ten 
liefelijken geur.
Lev 2:13  En al uw gaven van meeloffers zult gij met zout bereiden; het verbondszout van uw god moogt gij 
nimmer laten ontbreken bij uw meeloffer; bij al uw gaven zult gij zout brengen.
Lev 2:14  Brengt gij een meeloffer van eerstelingen aan den Heer, dan zal dit uw meeloffer van eerstelingen 
bestaan uit op het vuur gerooste aren of uit korrels vers graan.
Lev 2:15  Gij zult er olie op doen en er wierook bij leggen; het is een meeloffer.
Lev 2:16  En de priester zal de aandenkingsgave daarvan ontsteken, een deel der korrels en der olie, met al den 
wierook, als een vuuroffer voor den Heer.
Lev 3:1  Wanneer iemands gave een dankoffer is en hij een stuk rundvee brengt, van het manlijk of van het 
vrouwlijk geslacht, zal hij een gaaf dier voor den Heer brengen.
Lev 3:2  Dan zal hij zijn hand op den kop van zijn offerdier leggen en het slachten aan den ingang van de tent 
der samenkomst; waarna Aarons zonen, de priesters, het bloed rondom aan het altaar zullen storten.
Lev 3:3  Van het dankoffer zal hij ten vuuroffer aan den Heer brengen: het vet dat de ingewanden bedekt, al het 
vet aan de ingewanden,
Lev 3:4  de beide nieren met het vet daarop, dat aan de lenden is, en de leverkwabbe; met de nieren zal hij het 
er afnemen.
Lev 3:5  En Aarons zonen zullen het op het altaar ontsteken, met het brandoffer dat op het hout boven op het 
vuur op het altaar ligt: een vuuroffer van liefelijken geur voor den Heer.
Lev 3:6  Ook indien zijn ten dankoffer voor den Heer bestemde gave een stuk kleinvee is, van het manlijk of van 
het vrouwlijk geslacht, zal hij een gaaf dier aan den Heer brengen.
Lev 3:7  Indien het een ram of schaap is dat hij als gave brengt dan zal hij het voor des Heeren aangezicht 



brengen,
Lev 3:8  zijn hand op den kop van zijn offerdier leggen en het slachten voor de tent der samenkomst;
Lev 3:9  waarna Aarons zonen het bloed rondom aan het altaar zullen sprengen. Als vuuroffer voor den Heer zal 
hij van het dankoffer het vet opdragen: den vetstaart in zijn geheel--bij de stuit zal hij dien er afnemen--het vet 
dat de ingewanden bedekt, al het vet aan de ingewanden,
Lev 3:10  de beide nieren met het vet daarop, dat aan de lenden is, en de leverkwabbe; met de nieren zal hij het 
er afnemen.
Lev 3:11  En de priester zal het op het altaar ontsteken: een vuurofferspijze voor den Heer.
Lev 3:12  Indien zijn gave uit een bok of geit bestaat, dan moet hij het dier voor des Heeren aangezicht brengen, 
zijn hand op den kop leggen en het slachten voor de tent der samenkomst;
Lev 3:13  waarna Aarons zonen het bloed zullen sprengen rondom aan het altaar.
Lev 3:14  En daarvan zal hij als zijn gave ten vuuroffer voor den Heer brengen: het vet dat de ingewanden 
bedekt, al het vet aan de ingewanden,
Lev 3:15  de beide nieren en het vet daarop, dat aan de lenden is, en de leverkwabbe; met de nieren zal hij het 
er afnemen.
Lev 3:16  En de priester zal het op het altaar ontsteken: een vuurofferspijze ten liefelijken geur voor den Heer; al 
het vet is voor den Heer.
Lev 3:17  Een eeuwige inzetting voor uw nageslacht in al uw woonplaatsen is: vet noch bloed zult gij eten.
Lev 4:1  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 4:2  Spreek tot de Israelieten: Wanneer iemand--bij ongeluk zondigt en iets doet wat de Heer verboden 
heeft--
Lev 4:3  indien de gezalfde priester zondigt, zodat het volk daardoor schuldig wordt, dan moet hij voor de zonde 
die hij begaan heeft een gaven, jongen stier aan den Heer als zondoffer brengen.
Lev 4:4  Hij zal dien stier voeren naar den ingang van de tent der samenkomst voor des Heeren aangezicht, dan 
legt hij de hand op den kop van den stier en slacht hem voor des Heeren aangezicht;
Lev 4:5  waarna de gezalfde priester een deel van het bloed des stiers neemt en het in de tent der samenkomst 
brengt;
Lev 4:6  dan doopt de priester zijn vinger in het bloed en sprenkelt met dit bloed zevenmaal voor den Heer tegen 
het voorhangsel van het heilige.
Lev 4:7  Daarna strijkt de priester iets van dit bloed aan de hoornen van het altaar van den offerwierook, dat voor 
den Heer in de tent der samenkomst staat, en stort het overige van het bloed op den onderrand van het 
brandofferaltaar, aan den ingang van de tent der samenkomst.
Lev 4:8  En al het vet van den zondofferstier licht hij er af, namelijk het vet dat de ingewanden bedekt, al het vet 
aan de ingewanden,
Lev 4:9  de beide nieren en het vet daarop, dat aan de lenden is, en de leverkwabbe; met de nieren zal hij het er 
afnemen;
Lev 4:10  evenals dat van den dankofferstier er afgelicht wordt. En de priester steekt het op het brandofferaltaar 
aan.
Lev 4:11  Maar de huid en al het vlees van den stier, met den kop, de poten, de ingewanden en de pens,
Lev 4:12  den gehelen stier, zal hij buiten de legerplaats brengen naar een reine plaats, naar de offeraschbelt, 
en op hout verbranden; op de offeraschbelt zal het verbrand worden.
Lev 4:13  Wanneer de gehele gemeente van Israel zich misdraagt, zonderdat de vergadering zich van iets 
bewust is, en zij iets dat de Heer verboden heeft gedaan hebben en dus schuldig geworden zijn, dan zal,
Lev 4:14  als de zonde die zij begaan hebben haar kenbaar wordt, de vergadering een gaven jongen stier als 
zondoffer brengen en dien voor de tent der samenkomst voeren.
Lev 4:15  Dan zullen de oudsten der gemeente voor des Heeren aangezicht de handen leggen op den kop van 
den stier, en den stier voor des Heeren aangezicht slachten.
Lev 4:16  Daarna zal de gezalfde priester een deel van het bloed des stiers in de tent der samenkomst dragen,
Lev 4:17  zijn vinger in het bloed dopen en zevenmaal sprenkelen voor den Heer, tegen het voorhangsel van het 
heilige.
Lev 4:18  En iets van dat bloed zal hij strijken aan de hoornen van het altaar dat in de tent der samenkomst voor 
den Heer staat, en al het overige van het bloed zal hij uitstorten op den onderrand van het brandofferaltaar, aan 
den ingang van de tent der samenkomst.
Lev 4:19  En al het vet zal hij er aflichten en op het altaar ontsteken.
Lev 4:20  Verder doet hij met den stier zoals hij met den zondofferstier gedaan heeft; op dezelfde wijze zal hij er 
mede doen. Aldus zal de priester voor hen verzoening bewerken en zullen zij vergiffenis erlangen.
Lev 4:21  En hij zal den stier buiten de legerplaats brengen en verbranden, zoals hij den eersten stier verbrand 
heeft. Een zondoffer der vergadering is het.
Lev 4:22  Wanneer een vorst zondigt en bij ongeluk iets doet van hetgeen de Heer, zijn god, verboden heeft en 



dus schuldig wordt,
Lev 4:23  dan zal hij, als de zonde die hij begaan heeft hem kenbaar wordt, als zijn offer brengen een manlijken, 
gaven geitebok.
Lev 4:24  Dan legt hij de hand op den kop van dien bok en slacht hem ter plaatse waar men het brandoffer voor 
des Heeren aangezicht slacht. Het is een zondoffer.
Lev 4:25  Vervolgens neemt de priester iets van het bloed des zondoffers met zijn vinger en strijkt het aan de 
hoornen van het brandofferaltaar; waarna hij het overige bloed op den onderrand van het brandofferaltaar 
uitstort.
Lev 4:26  En al het vet ontsteekt hij op het altaar, evenals het vet der dankoffers. Zo bewerkt de priester voor 
hem verzoening van zijn zonde, en erlangt hij vergiffenis.
Lev 4:27  Indien iemand uit het volk bij ongeluk zondigt, door iets te doen dat de Heer verboden heeft, en 
schuldig wordt,
Lev 4:28  dan zal hij, als de zonde die hij begaan heeft hem kenbaar wordt, zijn offer brengen, een gave geit, 
een vrouwlijk dier, voor de zonde die hij begaan heeft.
Lev 4:29  Dan legt hij de hand op den kop van het zondoffer en slacht het op de plaats waar men het brandoffer 
slacht.
Lev 4:30  Vervolgens neemt de priester iets van het bloed met zijn vinger en strijkt het aan de hoornen van het 
brandofferaltaar; waarna hij het overige bloed op den onderrand van het altaar uitstort.
Lev 4:31  En al het vet neemt hij er af, zoals het vet van het dankoffer er afgenomen wordt, en de priester 
ontsteekt het op het altaar ten liefelijken geur voor den Heer. Zo bewerkt de priester voor hem verzoening en 
erlangt hij vergiffenis.
Lev 4:32  Ook indien hij een schaap als gave ten zondoffer brengt, dan moet hij een vrouwlijk, gaaf dier brengen,
Lev 4:33  de hand op den kop van het zondoffer leggen en het ten zondoffer slachten, ter plaatse waar men het 
brandoffer slacht.
Lev 4:34  Dan neemt de priester iets van het zondofferbloed met zijn vinger en strijkt het aan de hoornen van het 
brandofferaltaar; waarna hij het overige bloed op den onderrand van het brandofferaltaar uitstort.
Lev 4:35  En al het vet neemt hij er af, zoals het vet van een dankofferschaap er afgenomen wordt, en de 
priester ontsteekt het op het altaar, bij de vuuroffers van den Heer. Zo bewerkt de priester verzoening voor de 
zonde die hij begaan heeft, en erlangt hij vergiffenis.
Lev 5:1  Wanneer iemand zondigt door een oproeping bij eede aan te horen, terwijl hijzelf getuige is geweest, 
het gezien heeft of er van weet, en door het niet mede te delen zijn schuld dragen moet;
Lev 5:2  of wanneer iemand iets onreins aanraakt, het aas van een onrein wild dier, of dat van een onrein 
huisdier, of dat van onrein ongedierte, en het was hem verborgen, maar hij is het te weten gekomen en is 
schuldig;
Lev 5:3  of wanneer hij iets onreins van een mens aanraakt welke onreinheid ook, waardoor hij onrein wordt, en 
het was hem verborgen, maar hij is het te weten gekomen en is schuldig;
Lev 5:4  of wanneer iemand zweert terwijl de woorden hem onbedacht ontglippen, hetzij ten kwade hetzij ten 
goede, zoals de mens allerlei ijdele dingen met een eed uitspreekt, en het was hem verborgen, maar hij is het te 
weten gekomen en is schuldig aan zulk een vergrijp--
Lev 5:5  wanneer hij dan aan een van deze overtredingen schuldig is dan zal hij de zonde die hij begaan heeft 
belijden en voor de zonde die hij begaan heeft
Lev 5:6  zijn schuldoffer aan den Heer brengen, bestaande uit een vrouwlijk dier van het kleinvee, schaap of 
geit, tot een zondoffer. En de priester zal voor hem verzoening bewerken voor de zonde die hij begaan heeft, en 
hij vergiffenis erlangen.
Lev 5:7  Indien zijn vermogen ontoereikend is om een stuk kleinvee te geven, zal hij ten schuldoffer voor 
hetgeen hij misdaan heeft twee tortels of twee jonge duiven aan den Heer brengen, een tot zonden een tot 
brandoffer.
Lev 5:8  Hij zal ze aan den priester brengen, en deze zal de ten zondoffer bestemde het eerst opdragen, haar 
den kop bij den nek breken, maar zonder dien er af te trekken;
Lev 5:9  dan sprenkelt hij een deel van het bloed des zondoffers aan den altaarwand; waarna het overige bloed 
uitgedrukt wordt en afloopt op den onderrand van het altaar. Het is een zondoffer.
Lev 5:10  De tweede zal hij als een brandoffer, naar de daarvoor gestelde regels, behandelen. Zo zal de priester 
voor hem verzoening bewerken voor de zonde die hij begaan heeft, en hij vergiffenis erlangen.
Lev 5:11  Is hij niet bij machte om twee tortels of twee jonge duiven te geven, dan zal hij als gave voor hetgeen 
hij misdaan heeft een tiende maat meelbloem ten zondoffer brengen. Hij mag er geen olie op doen noch wierook 
bijvoegen; want het is een zondoffer.
Lev 5:12  Hij zal het tot den priester brengen, die er een handvol van nemen zal, als aandenkingsgave, en deze 
op het altaar bij 's Heeren vuuroffers ontsteken. Het is een zondoffer.
Lev 5:13  Zo zal de priester voor de zonde die hij in een der genoemde gevallen begaan heeft voor hem 



verzoening bewerken, en hij vergiffenis erlangen. Het overige valt, evenals het meeloffer, den priester ten deel.
Lev 5:14  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 5:15  Wanneer iemand zich deerlijk vergrijpt door zich bij vergissing iets toe te eigenen van hetgeen aan den 
Heer heilig is, dan zal hij als zijn schuldoffer aan den Heer een gaven ram uit het kleinvee brengen, naar 
schatting van de waarde in zilveren sikkels, en wel heilige sikkels, ten schuldoffer.
Lev 5:16  Daarenboven zal hij wat hij van de heilige zaken zich toegeeigend heeft betalen en het vijfde deel der 
waarde er bijvoegen. Hij zal het den priester geven, en de priester zal voor hem verzoening bewerken door den 
schuldofferram, en hij vergiffenis erlangen.
Lev 5:17  En indien iemand zondigt door enigerlei zaak te doen die de Heer verboden heeft zonderdat hij er van 
weet, hij dus schuldig geworden is en zijn zonde te dragen heeft,
Lev 5:18  dan zal hij een gaven ram uit het kleinvee, naar schatting, als schuldoffer tot den priester brengen. En 
de priester zal voor hem verzoening bewerken voor de vergissing die hij zonder het te weten begaan heeft, en 
hij vergiffenis erlangen.
Lev 5:19  Een schuldoffer is het; schuld, schuld heeft hij op zich geladen tegenover den Heer.
Lev 6:1  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 6:2  Wanneer iemand zondigt en zo een vergrijp tegen den Heer pleegt: hij loochent tegenover zijn naaste 
iets onder zich te hebben dat hem toevertrouwd, of ter bewaring gegeven, of door hem geroofd is; of hij heeft 
aan zijn naaste iets afgeperst;
Lev 6:3  of een verloren voorwerp gevonden en dit geloochend, en een valsen eed gedaan; in een van al die 
gevallen waarin een mens zich pleegt te bezondigen,
Lev 6:4  dan moet hij, wanneer hij zo zondigt en schuldig is, het door hem geroofde, of wat hij door afpersing 
verkregen heeft, of wat hem toevertrouwd was, of het verloren voorwerp dat hij gevonden had,
Lev 6:5  of wat het ook zij waarover hij een meineed gedaan heeft, ten volle vergoeden met het vijfde der 
waarde er bij, en dit op den dag waarop zijn schuld openbaar wordt geven aan hem wien het toebehoort.
Lev 6:6  Daarbij zal hij als zijn schuldoffer aan den Heer een gaven ram uit het kleinvee, naar schatting, als 
schuldoffer tot den priester brengen.
Lev 6:7  Dan zal de priester voor hem verzoening bewerken voor 's Heeren aangezicht, en hij vergiffenis 
erlangen voor de overtreding, welke ook, waaraan hij zich schuldig gemaakt heeft.
Lev 6:8  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 6:9  Gelast Aaron en zijn zonen: Dit is de wet op het brandoffer. Het brandoffer blijve op den vuurhaard van 
het altaar den gehelen nacht tot den morgen, terwijl het altaarvuur daarop brandend gehouden en niet geblust 
worde.
Lev 6:10  Dan zal de priester over het blote lijf een linnen bovenkleed en een heupkleed aantrekken en zo de as 
waartoe het brandoffer op het altaar door het vuur verteerd is wegruimen en naast het altaar werpen.
Lev 6:11  Daarna zal hij deze klederen uittrekken en andere aandoen en de as buiten het kamp op een reine 
plaats brengen.
Lev 6:12  Het vuur nu op het altaar moet er op blijven branden en mag niet worden geblust; daarop zal de 
priester elken morgen hout aansteken, het brandoffer schikken en de vetdelen der dankoffers ontsteken.
Lev 6:13  Vuur zal voortdurend op het altaar branden en niet worden geblust.
Lev 6:14  Dit is de wet op het meeloffer. Aarons zonen zullen het voor 's Heeren aangezicht brengen tegenover 
het altaar.
Lev 6:15  Dan neemt de dienstdoende priester uit het meeloffer een handvol van de meelbloem met de olie, en 
al den wierook die bij het meeloffer behoort, en ontsteekt dit op het altaar; een vuuroffer van liefelijken geur is 
die aandenkingsgave voor den Heer.
Lev 6:16  En het overige zullen Aaron en zijn zonen eten; tot ongezuurd brood toebereid, zal het in een heilige 
plaats gegeten worden; in het voorhof van de tent der samenkomst zullen zij het eten.
Lev 6:17  Er zal niets gezuurds van gebakken worden; ik heb het hun als hun deel van mijn vuuroffers gegeven. 
Het is iets hoogheiligs, evenals het zond [offer] en het schuldoffer.
Lev 6:18  Alwat manlijk is onder Aarons zonen mag het eten. Dit is een eeuwige inzetting ook voor uw 
nageslacht ten aanzien van des Heeren vuuroffers; alwie ze aanroert wordt gewijd.
Lev 6:19  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 6:20  Dit is de gave die Aaron en zijn zonen aan den Heer zullen brengen ten dage hunner zalving: een 
tiende maat meelbloem als dagelijks meeloffer, de ene helft des morgens, de andere des avonds.
Lev 6:21  Op een pan moet het met olie bereid worden; als oliekoek zult gij het brengen en dien in stukken 
breken, ten meeloffer van brokken, een vuuroffer van liefelijken geur voor den Heer.
Lev 6:22  Ook de gezalfde priester die uit zijn zonen in zijn plaats treedt zal het bereiden. Een eeuwige inzetting 
is het. Het zal geheel voor den Heer ontstoken worden.
Lev 6:23  Elk meeloffer van een priester moet geheel verbrand en mag niet gegeten worden.
Lev 6:24  De Heer sprak tot Mozes:



Lev 6:25  Spreek tot Aaron en zijn zonen: Dit is de wet op het zondoffer. Op de plaats waar het brandoffer 
geslacht wordt zal het zondoffer voor 's Heeren aangezicht worden geslacht; het is iets hoogheiligs.
Lev 6:26  De priester die de ontzondiging voltrekt zal het eten; op een heilige plaats zal het gegeten worden, in 
het voorhof van de tent der samenkomst.
Lev 6:27  Ieder die het vlees er van aanraakt wordt gewijd, en indien iets van het bloed op een kleed spat, dan 
moet gij het bespatte kleed in een heilige plaats wassen.
Lev 6:28  Een aarden vat waarin het gekookt is moet gebroken worden; is het in een koperen vat gekookt, dan 
moet dit geschuurd en met water afgespoeld worden.
Lev 6:29  Alwat manlijk is onder de priesters mag het eten; het is iets hoogheiligs.
Lev 6:30  Maar elk zondoffer van welks bloed iets in de tent der samenkomst gebracht wordt om daarmede in 
het heiligdom verzoening te bewerken mag niet gegeten, maar moet verbrand worden.
Lev 7:1  Dit is de wet op het schuldoffer. Het is iets hoogheiligs.
Lev 7:2  In de plaats waar men het brandoffer slacht zullen zij het schuldoffer slachten, en het bloed zullen zij 
rondom aan het altaar sprengen.
Lev 7:3  Al het vet er van zal men ten offer opdragen, namelijk den vetstaart, het vet dat de ingewanden bedekt 
en al het vet aan de ingewanden,
Lev 7:4  de beide nieren en het vet daarop, dat aan de lenden is, en de leverkwabbe; met de nieren zal men het 
er afnemen.
Lev 7:5  Dan ontsteekt de priester dat op het altaar als een vuuroffer voor den Heer; het is een schuldoffer.
Lev 7:6  Alwat manlijk is onder de priesters mag het eten; op een heilige plaats zal het gegeten worden; het is 
iets hoogheiligs.
Lev 7:7  Dezelfde wet geldt voor het schuldoffer als voor het zondoffer. Aan den priester die daardoor 
verzoening bewerkt valt het ten deel.
Lev 7:8  De priester die iemands brandoffer opdraagt, voor hem is de huid van het brandoffer dat hij opgedragen 
heeft.
Lev 7:9  Ieder meeloffer dat in den oven gebakken wordt en alwat in den ketel of op de pan is bereid is voor den 
priester die het opgedragen heeft.
Lev 7:10  Maar elk met olie gemengd en elk droog meeloffer is voor de gezamenlijke zonen van Aaron, voor den 
een zoogoed als voor den ander.
Lev 7:11  Dit is de wet op de dankoffers die men aan den Heer brengt.
Lev 7:12  Indien iemand het als lofoffer brengt, dan moet hij bij het lofoffer brengen: met olie gemengde 
ongezuurde koeken, met olie bestreken ongezuurde vladen en met olie geroerde meelbloem.
Lev 7:13  Gezuurde broodkoeken zal hij als zijn gave brengen, bij zijn lofdankoffer.
Lev 7:14  Van elke soort zal hij een stuk als gave aan den Heer wijden, en dit zal zijn voor den priester die het 
dankofferbloed gesprengd heeft.
Lev 7:15  Het vlees van zijn lofdankoffer zal op den dag waarop het opgedragen wordt gegeten worden; men zal 
daarvan niets tot den volgenden morgen laten liggen.
Lev 7:16  Indien zijn offerdier volgens een gelofte of vrijwillig gebracht wordt, moet het op den dag waarop het 
opgedragen wordt gegeten worden, en mag hetgeen overschiet den volgenden dag gegeten worden;
Lev 7:17  maar wat van het offervlees op den derden dag overig is moet verbrand worden.
Lev 7:18  Mocht op den derden dag van het vlees van zijn dankoffer iets gegeten worden, dan komt dit hem die 
het gebracht heeft niet ten goede; het wordt hem niet toegerekend; het is iets bedorvens, en ieder die er van eet 
zal zijn schuld dragen.
Lev 7:19  Het vlees dat met iets onreins in aanraking kwam mag niet gegeten maar moet verbrand worden. 
Voorts wat het vlees betreft, ieder die rein is mag vlees eten;
Lev 7:20  maar de mens die vlees eet van een aan den Heer gebracht dankoffer terwijl een onreinheid hem 
aankleeft, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volk.
Lev 7:21  Ja, alwie iets onreins aanraakt, iets onreins van een mens of een onrein dier of enigerlei onrein 
ongedierte, en dan van het vlees van een aan den Heer gebracht dankoffer eet, die mens zal uitgeroeid worden 
uit zijn volk.
Lev 7:22  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 7:23  Spreek tot de Israelieten: Geen vet van rund, schaap of geit zult gij eten.
Lev 7:24  Evenals het vet van dieren die hun natuurlijken dood gestorven of verscheurd zijn, worde het voor 
allerlei werk gebruikt, maar gegeten worden mag het volstrekt niet.
Lev 7:25  Want alwie vet eet van het vee waarvan men een gedeelte als vuuroffer aan den Heer pleegt te 
brengen, de mens die dat gegeten heeft zal uit zijn volk uitgeroeid worden.
Lev 7:26  Ook zult gij nergens in uw woonplaatsen enigerlei bloed eten, noch van vogels, noch van viervoetige 
dieren.
Lev 7:27  Ieder die enigerlei bloed eet zal uitgeroeid worden uit zijn volk.



Lev 7:28  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 7:29  En tot de Israelieten moet gij zeggen: Wie zijn dankoffer aan den Heer brengt moet van zijn dankoffer 
het deel dat hij aan den Heer verschuldigd is tot hem dragen.
Lev 7:30  Met eigen handen moet hij 's Heeren vuuroffers naar het altaar dragen; het vet met de borst moet hij 
aandragen, de borst, om die als een aanbiedingsgave voor 's Heeren aangezicht te doen bewegen.
Lev 7:31  Dan ontsteekt de priester het vet op het altaar, en de borst valt aan Aaron en zijn zonen ten deel.
Lev 7:32  Daarbij zult gij van uw dankoffers den rechterschenkel als een heffing den priester geven.
Lev 7:33  De zoon van Aaron die het bloed en het vet der dankoffers heeft opgedragen, hem zal de 
rechterschenkel ten deel vallen.
Lev 7:34  Want de aanbiedingsborst en den heffingsschenkel neem ik van de Israelieten uit hun dankoffers en 
geef die aan den priester Aaron en zijn zonen, als hetgeen hun voor altijd toekomt vanwege de Israelieten.
Lev 7:35  Dit is het aandeel van Aaron en zijn zonen uit 's Heeren vuuroffers, ten dage dat hij hen deed 
toetreden om priesters voor den Heer te zijn;
Lev 7:36  wat de Heer op den dag dat hij hen zalfde bevolen heeft dat hun vanwege de Israelieten zou gegeven 
worden, tot een eeuwige inzetting ook voor hun nageslacht.
Lev 7:37  Dit is de wet op het brand [offer], meel [offer], zond [offer], schuld [offer], wijdings [offer] en dankoffer
Lev 7:38  die de Heer aan Mozes op den berg Sinai gegeven heeft, toen hij in de woestijn van den Sinai den 
Israelieten gelastte hun gaven aan den Heer te brengen.
Lev 8:1  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 8:2  Neem Aaron en zijn zonen, benevens de klederen en de zalfolie, den zondofferstier, de twee rammen 
en den korf met ongezuurd brood,
Lev 8:3  en verzamel de gehele gemeente aan den ingang van de tent der samenkomst.
Lev 8:4  Mozes deed zoals de Heer hem bevolen had, en toen de gemeente aan den ingang van de tent der 
samenkomst verzameld was,
Lev 8:5  zeide Mozes tot haar: Dit is wat de Heer bevolen heeft te doen.
Lev 8:6  Toen deed hij Aaron en zijn zonen toetreden en wies hen met water.
Lev 8:7  Daarop deed hij Aaron het onderkleed aan en den gordel om, trok hem den mantel aan, deed hem het 
schouderkleed aan en den schouderkleedsband om waarmede hij het hem om het lijf bond.
Lev 8:8  Hij hechtte hem de tas op de borst en deed daarin de uriem en de tummiem.
Lev 8:9  Ook zette hij hem den mijter op en plaatste aan den voorkant van den mijter de gouden plaat, den 
heiligen diadeem, zoals de Heer Mozes geboden had.
Lev 8:10  En Mozes nam de zalfolie en zalfde den tabernakel en alwat daarin was; zo heiligde hij ze.
Lev 8:11  Ook besprenkelde hij daarmede zevenmaal het altaar zalfde het benevens al zijn gereedschap, het 
waschvat en zijn voetstuk, om ze te heiligen.
Lev 8:12  Daarna goot hij van de zalfolie op Aarons hoofd en zalfde hem, om hem te heiligen.
Lev 8:13  Vervolgens deed Mozes Aarons zonen toetreden, trok hun onderklederen aan, deed hun gordels om 
en bond hun tulbanden om het hoofd, zoals de Heer Mozes bevolen had.
Lev 8:14  Toen hij hierop den zondofferstier had doen naderbrengen, legden Aaron en zijn zonen de handen op 
den kop van dat dier;
Lev 8:15  waarna Mozes het slachtte het bloed nam en een deel daarvan met zijn vinger rondom aan de 
hoornen van het altaar streek. Zo ontzondigde hij het altaar, waarna hij het overige van het bloed op den 
onderrand van het altaar goot. Aldus heiligde hij het, door er verzoening voor te bewerken.
Lev 8:16  Daarna nam Mozes al het vet dat aan de ingewanden is, de leverkwabbe, de twee nieren met haar 
vet, en ontstak dit op het altaar.
Lev 8:17  Den stier met huid, vlees en pens verbrandde hij buiten de legerplaats, zoals de Heer Mozes bevolen 
had.
Lev 8:18  Daarna bracht hij den brandofferram. Aaron en zijn zonen legden hun handen op den kop van den 
ram;
Lev 8:19  waarna Mozes hem slachtte en het bloed rondom aan het altaar sprengde.
Lev 8:20  Na den ram zelf naar behoren in stukken gehouwen te hebben, droeg Mozes den kop, de stukken en 
het vet op,
Lev 8:21  en wies de ingewanden en de poten met water; waarna hij den gehelen ram op het altaar ontstak--een 
brandoffer was het ten liefelijken geur, een vuuroffer voor den Heer was het-- zoals de Heer Mozes bevolen had.
Lev 8:22  Daarop bracht hij den tweeden ram, den wijdingsram, nader. Aaron en zijn zonen legden hun handen 
op den kop van dien ram.
Lev 8:23  Hierna slachtte Mozes hem, nam van het bloed en streek dat op de rechteroorlel van Aaron, zijn 
rechterduim en rechter groten teen.
Lev 8:24  Vervolgens deed Mozes de zonen van Aaron toetreden, en bestreek met het bloed hun rechteroorlel, 
rechterduim en rechter groten teen; waarna hij het overige rondom aan het altaar sprengde.



Lev 8:25  Toen nam hij het vet en den vetstaart, al het vet aan de ingewanden de leverkwabbe, de twee nieren 
met haar vet, benevens den rechterschenkel;
Lev 8:26  ook nam hij uit den korf met ongezuurd brood die voor den Heer stond een ongezuurden koek, een 
geolieden broodkoek en een vlade, en legde die op de vetdelen en den rechterschenkel.
Lev 8:27  Dit alles plaatste hij op de handen van Aaron en zijn zonen en bewoog het voor den Heer als een 
aanbiedingsgave.
Lev 8:28  Daarna nam Mozes het van hun handen af en ontstak het op het altaar, bij het brandoffer. Een 
wijdingsoffer was het, ten liefelijken geur; een vuuroffer was het voor den Heer.
Lev 8:29  Vervolgens nam Mozes de borst en bewoog die voor den Heer als een aanbiedingsgave. Van den 
wijdingsram viel een deel aan Mozes toe, zoals de Heer Mozes bevolen had.
Lev 8:30  Daarna nam Mozes van de zalfolie en van het bloed dat aan het altaar was en besprenkelde 
daarmede Aaron en zijn klederen, benevens zijn zonen en hun klederen. Zo heiligde hij Aaron en zijn klederen, 
benevens zijn zonen en hun klederen.
Lev 8:31  Toen zeide Mozes tot Aaron en zijn zonen: Kookt het vlees aan den ingang van de tent der 
samenkomst en eet het aldaar, met het brood dat in den wijdingskorf is, zoals mij bevolen is met de woorden: 
Aaron en zijn zonen zullen het eten.
Lev 8:32  Wat van het vlees en het brood overblijft moet gij verbranden.
Lev 8:33  Zeven dagen lang zult gij den ingang van de tent der samenkomst niet uitgaan, totdat de dagen uwer 
wijding ten einde zijn; want zeven dagen zal die wijding duren.
Lev 8:34  Zoals men heden gedaan heeft heeft de Heer gelast te doen, om verzoening voor u te bewerken.
Lev 8:35  Binnen de tent der samenkomst zult gij zeven dagen lang nacht en dag blijven en uw plichten jegens 
den Heer waarnemen, opdat gij niet sterft; want zo is mij bevolen.
Lev 8:36  En Aaron en zijn zonen volbrachten alles wat de Heer door Mozes geboden had.
Lev 9:1  Op den achtsten dag riep Mozes Aaron en zijn zonen, benevens Israels oudsten,
Lev 9:2  en zeide tot Aaron: Neem een stier uit het rundvee ten zondoffer en een ram ten brandoffer, beide gaaf, 
en breng ze voor 's Heeren aangezicht.
Lev 9:3  En tot Israels oudsten zult gij zeggen: Neemt een geitebok tot een zondoffer, een stier en een lam, 
beide van een jaar en gaaf, tot brandoffers,
Lev 9:4  en een stier en een ram tot dankoffers, om ze voor 's Heeren aangezicht te offeren, benevens een met 
olie gemengd meeloffer; want heden zal de Heer aan u verschijnen.
Lev 9:5  Toen namen zij wat Mozes bevolen had en brachten het voor de tent der samenkomst. En de gehele 
gemeente trad toe en plaatste zich voor den Heer.
Lev 9:6  Toen zeide Mozes: Dit is het wat de Heer u gelast heeft te doen; opdat zich 's Heeren heerlijkheid aan u 
vertoone.
Lev 9:7  Toen zeide Mozes tot Aaron: Treed toe tot het altaar, breng het zondoffer en het brandoffer en bewerk 
zo verzoening voor u en het volk; breng dan de gave des volks en bewerk verzoening voor hen, zoals de Heer 
heeft bevolen.
Lev 9:8  Nu trad Aaron tot het altaar en slachtte zijn zondofferstier.
Lev 9:9  Daarop brachten de zonen van Aaron het bloed tot hem; hij doopte zijn vinger daarin en streek het aan 
de hoornen van het altaar; waarna hij het overige op den onderrand des altaars uitgoot.
Lev 9:10  Het vet, de nieren en de leverkwabbe van het zondoffer ontstak hij op het altaar, zoals de Heer Mozes 
bevolen had.
Lev 9:11  En het vlees met de huid verbrandde hij buiten de legerplaats.
Lev 9:12  Daarna slachtte hij het brandoffer; de zonen van Aaron reikten hem het bloed over, en hij sprengde het 
rondom aan het altaar.
Lev 9:13  Daarna reikten zij hem het brandoffer over, behoorlijk in stukken gehouwen, benevens den kop, en hij 
ontstak die op het altaar.
Lev 9:14  Toen wies hij de ingewanden en de poten af en ontstak ze met het brandoffer op het altaar.
Lev 9:15  Voorts bracht hij de gave des volks: hij nam den zondofferbok des volks, slachtte hem en handelde er 
mede als met het eerste zondoffer.
Lev 9:16  Vervolgens droeg hij het brandoffer op en bracht het volgens den regel.
Lev 9:17  Ook bracht hij het meeloffer, nam er een handvol uit en ontstak dit op het altaar--buiten het 
morgenoffer om.
Lev 9:18  Daarna slachtte hij den stier en den ram, de dankoffers des volks. De zonen van Aaron reikten hem 
het bloed over, en hij sprengde het rondom aan het altaar.
Lev 9:19  De vetdelen van den stier en den ram, den vetstaart, het dekvet, de nieren en de leverkwabbe,
Lev 9:20  die vetdelen plaatste hij op de borststukken, ontstak de vetdelen op het altaar
Lev 9:21  en bewoog voor den Heer de borststukken met den rechterschenkel als een aanbiedingsgave, zoals 
de Heer Mozes bevolen had.



Lev 9:22  Ten slotte hief Aaron zijn handen over het volk op en zegende het. Toen daalde hij af, na het zondoffer 
benevens de branden de dankoffers gebracht te hebben.
Lev 9:23  Daarna gingen Mozes en Aaron de tent der samenkomst binnen en zegenden, na haar weder verlaten 
te hebben, het volk. Nu verscheen de heerlijkheid des Heeren aan het gehele volk,
Lev 9:24  en vuur ging van voor den Heer uit en verteerde op het altaar het brandoffer en de vetdelen. Toen het 
ganse volk dit zag, juichte het en viel op het aangezicht.
Lev 10:1  En Nadab en Abihu, zonen van Aaron, namen hun vuurpannen, deden er vuur in en legden wierook 
daarop, maar zij brachten vreemd vuur, dat hij hun verboden had, voor 's Heeren aangezicht.
Lev 10:2  Toen ging een vuur van voor den Heer uit en verteerde hen. Zo stierven zij voor 's Heeren aangezicht.
Lev 10:3  En Mozes zeide tot Aaron: Dit is het wat de Heer gesproken heeft: In hen die mij nabij zijn wil ik 
geheiligd, en ten aanschouwen van het ganse volk wil ik verheerlijkt worden. En Aaron zweeg.
Lev 10:4  Nu riep Mozes Misjael en Elsafan, de zonen van Uzziel, den oom van Aaron, en zeide tot hen: Treedt 
nader en draagt uw broeders weg van voor het heiligdom, de legerplaats uit.
Lev 10:5  En zij traden nader en droegen hen met hun klederen de legerplaats uit, zoals Mozes had gesproken.
Lev 10:6  Toen zeide Mozes tot Aaron en tot zijn zonen Eleazar en Ithamar: Laat uw hoofdhaar niet loshangen 
en maakt geen scheuren in uw klederen; opdat gij niet sterft en geen gramschap losbarste tegen de gehele 
gemeente. Uw broeders, het ganse huis Israel mogen den brand dien de Heer ontstoken heeft bewenen;
Lev 10:7  maar verlaat gij den ingang van de tent der samenkomst niet, opdat gij niet sterft; want 's Heeren 
zalfolie is op u. En zij deden naar Mozes woord.
Lev 10:8  De Heer sprak tot Aaron:
Lev 10:9  Wijn en sterken drank moogt gij niet drinken gij noch uw zonen, wanneer gij de tent der samenkomst 
binnentreedt; opdat gij niet sterft. Dit is een eeuwige inzetting, ook voor uw nageslacht.
Lev 10:10  En gij zult onderscheiden tussen het heilige en het gemene, het onreine en het reine
Lev 10:11  en den Israelieten alle inzettingen leren die de Heer hun door tussenkomst van Mozes gegeven 
heeft.
Lev 10:12  Toen sprak Mozes tot Aaron en zijn overgebleven zonen, Eleazar en Ithamar: Neemt het meeloffer 
dat overgebleven is van des Heeren vuuroffers en eet dat, tot ongezuurd brood bereid, bij het altaar; want het is 
iets hoogheiligs.
Lev 10:13  Gij zult het eten op een heilige plaats; want het is het aan u en uw zonen toegewezen deel van 's 
Heeren vuuroffers. Zo toch is mij bevolen.
Lev 10:14  Ook zult gij de aanbiedingsborst en den heffingsschenkel op een reine plaats eten, gij met uw zonen 
en dochters; want zij zijn het aan u en uw zonen toegewezen deel van de dankoffers der Israelieten.
Lev 10:15  Den heffingsschenkel en de aanbiedingsborst zullen zij brengen bij de vuuroffers der vetdelen, om 
die als een aanbiedingsgave te bewegen voor den Heer, en dat zal voor u en uw zonen zijn iets dat hun voor 
altijd toekomt, zoals de Heer bevolen heeft.
Lev 10:16  Mozes nu stelde een streng onderzoek in naar den zondofferbok, maar die was verbrand. Daarover 
was hij vergramd op Eleazar en Ithamar, Aarons overgebleven zonen, en zeide:
Lev 10:17  Waarom hebt gij het zondoffer niet gegeten in de heilige plaats? Het is toch iets hoogheiligs, en dit 
heeft hij u gegeven, opdat gij de schuld der gemeente moogt dragen, om verzoening voor haar te bewerken voor 
den Heer.
Lev 10:18  Het bloed is immers niet in het heiligdom binnengebracht? Gij hadt dus het vlees zeker moeten eten 
in het heiligdom, zoals ik bevolen heb.
Lev 10:19  Toen sprak Aaron tot Mozes: Zie, heden hebben zij hun zond [offer] en brandoffer voor 's Heeren 
aangezicht gebracht, en zijn mij zulke dingen overkomen; indien ik heden zondoffervlees gegeten had, zou dat 
in 's Heeren oog goed geweest zijn?
Lev 10:20  Toen Mozes dit hoorde, was het goed in zijn oog.
Lev 11:1  De Heer sprak tot Mozes en Aaron:
Lev 11:2  Zegt den Israelieten: Dit zijn de dieren die gij moogt eten van alle viervoetige dieren op de aarde:
Lev 11:3  alle viervoeters die gekloofde hoeven hebben, wier hoeven in twee klauwen gespleten zijn, en die 
herkauwen, moogt gij eten.
Lev 11:4  Doch van die welke herkauwen en van die welke gekloofde hoeven hebben zult gij de volgende niet 
eten: het kameel want het herkauwt wel maar heeft geen gekloofde hoeven; het is voor u onrein;
Lev 11:5  dan den klipdas, want hij herkauwt wel maar heeft geen gekloofde hoeven; hij is voor u onrein,
Lev 11:6  den haas, want hij herkauwt wel maar heeft geen gekloofde hoeven; hij is voor u onrein;
Lev 11:7  het zwijn, want het heeft wel gekloofde hoeven en den hoef in klauwen gespleten maar het herkauwt 
niet; het is voor u onrein.
Lev 11:8  Hun vlees zult gij niet eten, hun aas niet aanraken; onrein zijn zij voor u.
Lev 11:9  Van alwat in het water is moogt gij het volgende eten: alwat in het water, zowel in zee of meer als in 
stromend water, vinnen en schubben heeft moogt gij eten;



Lev 11:10  maar alwat in het water, zowel in zee of meer als instromend water geen vinnen en schubben heeft, 
hetzij het tot het wemelend gedierte in het water of tot de grote waterdieren, behoort, is voor u een gruwel;
Lev 11:11  zij zullen voor u een gruwel zijn; gij zult hun vlees niet eten, van hun aas gruwen.
Lev 11:12  Alles in het water wat geen vinnen en schubben heeft is voor u iets gruwelijks.
Lev 11:13  Van de volgende vogels zult gij gruwen--zij mogen niet gegeten worden; een gruwel zijn ze--van den 
arend, den zeearend,
Lev 11:14  den lammergier, den stinkgier, den valk in soorten,
Lev 11:15  alle soorten van raven,
Lev 11:16  den struis, den sperwer, de meeuw, den havik in soorten,
Lev 11:17  den uil, den reiger, den roerdomp,
Lev 11:18  den pelikaan, de kraai, den aasgier,
Lev 11:19  den ooievaar, den kraanvogel in soorten, den hop en de vleermuis;
Lev 11:20  ook zijn alle gevleugelde insecten voor u een gruwel.
Lev 11:21  Doch van de gevleugelde insecten moogt gij de volgende eten: alwat op vier poten gaat en boven de 
poten springbeenen heeft, om daarmede op den grond te huppelen.
Lev 11:22  Daarvan moogt gij de navolgende eten: den sprinkhaan in al zijn soorten;
Lev 11:23  overigens zijn alle gevleugelde insecten die vier poten hebben voor u een gruwel.
Lev 11:24  Gij wordt daaraan verontreinigd; ieder die hun aas aanraakt is tot den avond onrein.
Lev 11:25  En ieder die hun aas draagt zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot den avond.
Lev 11:26  Ook alle viervoetige dieren die gekloofde klauwen hebben en wier hoeven gespleten zijn maar die 
niet herkauwen zijn voor u onrein. Alwie ze aanraakt wordt onrein.
Lev 11:27  Ook alle zooltreders onder de viervoetige wilde dieren zijn voor u onrein; alwie hun aas aanraakt is 
tot den avond onrein.
Lev 11:28  En ieder die hun aas draagt zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot den avond. Onrein zijn ze voor 
u.
Lev 11:29  Van het ongedierte dat op aarde wemelt zijn voor u de volgende onrein: de wezel, de muis, de 
hagedis in soorten,
Lev 11:30  de egel, de gekko, de salamander, de slak, het kameleon.
Lev 11:31  Van alle soorten van ongedierte zijn u deze onrein. Alwie ze aanraakt wanneer ze dood zijn wordt 
onrein tot den avond.
Lev 11:32  Alles waarop een dezer dieren valt wanneer het dood is wordt onrein, hetzij een houten voorwerp, 
een kleed, een stuk ledergoed, een zak of een werktuig van welken aard ook; het moet in water worden 
gebracht en blijft dan onrein tot den avond; dan is het weder rein.
Lev 11:33  En indien zulk een dier in een aarden vat valt, dan wordt alwat er in is onrein, en het voorwerp zelf 
zult gij breken.
Lev 11:34  Iedere eetbare spijs waarop water komt wordt onrein, en iedere drinkbare drank, in welk soort van 
voorwerp ook, wordt onrein.
Lev 11:35  Alles waarop het lijk van zulk een dier valt wordt onrein; een oven en een kookpot moeten 
stukgeslagen worden; zij zijn onrein, en onrein zullen zij voor u zijn.
Lev 11:36  Doch een bron en een put, een verzamelplaats van water, zal rein blijven, hoewel hij die het dode 
dier aanraakt onrein wordt.
Lev 11:37  Valt zulk een dood dier op enigerlei zaaikoorn dat gezaaid moet worden, dan blijft dit rein;
Lev 11:38  maar wordt op dat zaad water gedaan en valt er dan zulk een dood dier op, dan is het voor u onrein.
Lev 11:39  Wanneer uit de dieren die u tot spijs verstrekken een sterft, wordt hij die het aas aanraakt onrein tot 
den avond. En wie daarvan eet zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot den avond.
Lev 11:40  Ook zal hij die het draagt zijn klederen wassen en tot den avond onrein zijn.
Lev 11:41  En alle ongedierte dat op de aarde wemelt is een gruwel; het zal niet gegeten worden.
Lev 11:42  Van alle ongedierte dat op aarde wemelt, hetzij het op den buik kruipt, hetzij het vier of meer poten 
heeft, zult gij niets eten; want zij zijn u een gruwel.
Lev 11:43  Gij zult u niet bezoedelen aan enig wemelend ongedierte en u daaraan niet verontreinigen, zodat gij 
daardoor onrein zoudt worden.
Lev 11:44  Want ik, de Heer, ben uw god, en gij zult u heilig gedragen en heilig zijn, omdat ik heilig ben. Daarom 
zult gij uzelven niet verontreinigen aan enigerlei ongedierte dat op de aarde kruipt.
Lev 11:45  Want ik, de Heer, ben het die u opgeleid heb uit Egypteland, om u tot God te zijn. Daarom zult gij 
heilig zijn, omdat ik heilig ben.
Lev 11:46  Dit is de wet op de viervoetige dieren, de vogelen en alle levende wezens die in het water kruipen en 
alle wezens die op de aarde wemelen,
Lev 11:47  tot onderscheiding tussen het onreine en het reine, de dieren die gegeten en de dieren die niet 
gegeten mogen worden.



Lev 12:1  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 12:2  Zeg tot de Israelieten: Wanneer een vrouw kroost krijgt, en een zoon baart, dan zal zij zeven dagen 
onrein zijn; zij is dan even onrein als in de dagen harer maandstonden.
Lev 12:3  Op den achtsten dag zal van haar zoon de voorhuid afgesneden worden.
Lev 12:4  Daarna zal zij drie en dertig dagen in haar reinigingsbloed blijven. Aan niets heiligs mag zij raken, noch 
in het heiligdom komen, voordat de dagen harer reiniging ten einde gebracht zijn.
Lev 12:5  Indien zij een meisje baart, zal zij veertien dagen even onrein zijn als gedurende haar maandstonden, 
en zes en zestig dagen in haar reinigingsbloed blijven.
Lev 12:6  Wanneer haar reinigingsdagen na de geboorte van een zoon of van een dochter ten einde zijn, zal zij 
een eenjarig lam ten brandoffer en een jonge duif of een tortel ten zondoffer naar den ingang van de tent der 
samenkomst tot den priester brengen.
Lev 12:7  Deze zal het voor 's Heeren aangezicht opdragen en voor haar verzoening bewerken. Zo zal zij rein 
worden van haar bloedvloeiing. Dit is de wet op de kraamvrouw, indien het kind een jongen is en indien het een 
meisje is.
Lev 12:8  Gaat het boven haar vermogen een schaap te geven, dan zal zij twee tortels of twee jonge duiven 
nemen, de ene ten brand [offer], en de andere ten zondoffer. De priester zal voor haar verzoening bewerken, en 
zij zal rein zijn.
Lev 13:1  De Heer sprak tot Mozes en Aaron:
Lev 13:2  Wanneer op iemands huid zich vertoont een roof of uitslag of een vlek en deze op zijn huid wordt tot 
een melaatse plek, dan moet hij tot den priester Aaron of een zijner zonen, de priesters, gebracht worden,
Lev 13:3  en zal de priester de aangetaste plek op zijn huid bezien. Is het haar op die plek wit geworden en ligt 
zij zichtbaar dieper dan zijn huid, dan is het een melaatse plek. Wanneer de priester dit ziet, dan verklaart hij 
hem onrein.
Lev 13:4  Is het daarentegen een witte vlek op zijn huid die niet zichtbaar dieper ligt dan zijn huid, en is het haar 
daarop niet wit geworden, dan zal de priester den aangetaste voor zeven dagen opsluiten.
Lev 13:5  Als de priester hem op den zevenden dag beziet en de plek dezelfde van omvang gebleven is en zich 
op de huid niet uitgebreid heeft, dan sluit de priester hem ten tweeden male voor zeven dagen op.
Lev 13:6  Beziet hij hem dan op den zevenden dag wederom en bevindt hij dat de aangetaste plek dof van kleur 
is geworden en zich op de huid niet uitgebreid heeft, dan verklaart de priester hem rein. Het is niets dan uitslag. 
Hij zal zijn klederen wassen en dan rein zijn.
Lev 13:7  Maar indien de uitslag zich inderdaad uitgebreid heeft op de huid nadat hij zich aan den priester 
vertoond heeft om voor rein verklaard te worden, en hij zich ten tweeden male aan den priester vertoont,
Lev 13:8  en de priester ziet dat de uitslag zich op de huid uitgebreid heeft, dan zal de priester hem onrein 
verklaren. Het is melaatsheid.
Lev 13:9  Als iemand een melaatse plek heeft, dan moet hij tot den priester gebracht worden.
Lev 13:10  Ziet deze dat er een witte roof op de huid is, waardoor het haar wit geworden is, terwijl in die roof wild 
vlees is gegroeid,
Lev 13:11  dan is dit verouderde melaatsheid op zijn huid, en moet de priester hem onrein verklaren. Hij zal hem 
niet opsluiten; want hij is onrein.
Lev 13:12  Maar barst de melaatsheid op zo geweldige wijze op zijn huid uit dat zij de gehele huid van den 
aangetaste bedekt zoveel de priester zien kan,
Lev 13:13  van het hoofd tot de voeten en ziet de priester dat de melaatsheid zijn gehele lichaam bedekt, dan 
verklaart hij den aangetaste rein. Is hij geheel wit geworden, dan is hij rein.
Lev 13:14  Maar zodra zich wild vlees op hem vertoont, is hij onrein.
Lev 13:15  Ziet de priester dus het wild vlees, dan verklaart hij hem onrein. Hij zal hem niet opsluiten; het wild 
vlees, dat is onrein. Het is melaatsheid.
Lev 13:16  Als echter het wild vlees weggaat en de plek wit wordt, en hij komt tot den priester,
Lev 13:17  en deze ziet hem, en ja waarlijk, de aangetaste plek is wit geworden, dan verklaart de priester den 
aangetaste rein. Rein is hij.
Lev 13:18  Indien iemand een zweer op zijn lichaam heeft, en deze geneest,
Lev 13:19  en op de plaats waar de zweer geweest is komt een witte roof of een bleekroode vlek; hij vertoont 
zich aan den priester,
Lev 13:20  en deze ziet dat die plek blijkbaar lager ligt dan de huid en het haar daarop wit is geworden, dan zal 
de priester hem onrein verklaren. Het is een melaatse plek; in de zweer is de ziekte uitgebroken.
Lev 13:21  Ziet de priester daarentegen dat op die plek geen wit haar is en dat zij niet lager is dan de huid en dof 
van kleur, dan zal hij hem voor zeven dagen opsluiten.
Lev 13:22  Indien het zich dan steeds verder uitbreidt op de huid, dan zal de priester hem onrein verklaren. Het 
is een aangetaste plek.
Lev 13:23  Maar is de vlek onveranderd gebleven, heeft zij zich niet uitgebreid, dan is het het litteeken der 



zweer. De priester zal hem rein verklaren.
Lev 13:24  Of indien iemand een brandwond op zijn lichaam heeft, en dat wat zich op die plek opnieuw vormt is 
een bleekroode of witte vlek,
Lev 13:25  en de priester ze beziet en bevindt dat het haar op die plek wit geworden is en zij zichtbaar dieper ligt 
dan de huid, dan is het melaatsheid; in de brandwond is zij uitgebroken. De priester zal hem onrein verklaren. 
Het is een melaatse plek.
Lev 13:26  Maar indien de priester ze beziet en bevindt, dat op die vlek geen wit haar is, zij niet zichtbaar lager 
ligt dan de huid en zij dof van kleur is, dan zal de priester hem voor zeven dagen opsluiten.
Lev 13:27  Op den zevenden dag zal de priester hem bezien. Indien zij zich dan verder op de huid heeft 
uitgebreid, dan verklaart de priester hem onrein. Het is een melaatse plek.
Lev 13:28  Maar is de vlek onveranderd gebleven, heeft zij zich niet op de huid uitgebreid en is zij dof van kleur, 
dan is het een roof, door de brandwond veroorzaakt. De priester zal hem rein verklaren. Het is het litteeken der 
brandwond.
Lev 13:29  Heeft een man, of vrouw, een aangetaste plek op het hoofd of in den baard,
Lev 13:30  beziet de priester die plek en bevindt hij dat zij zichtbaar lager ligt dan de huid en er geel, dun haar 
op is, dan zal de priester hem onrein verklaren. Het is hoofdzeer, melaatsheid van hoofd of baard.
Lev 13:31  Beziet daarentegen de priester de door het hoofdzeer aangetaste plek en bevindt hij dat zij niet 
zichtbaar dieper ligt dan de huid en er geen geel haar op is, dan zal de priester hem die door het hoofdzeer 
aangetast is voor zeven dagen opsluiten.
Lev 13:32  Als de priester op den zevenden dag de aangetaste plek beziet, en bevindt dat het hoofdzeer zich 
niet uitgebreid heeft en er geen geel haar in is, en het hoofdzeer niet zichtbaar dieper ligt dan de huid,
Lev 13:33  dan zal de door het hoofdzeer aangetaste zich laten kaalscheren, terwijl de aangetaste plek niet 
geschoren wordt; waarna de priester hem ten tweeden male voor zeven dagen opsluit.
Lev 13:34  Beziet de priester op den zevenden dag het hoofdzeer en bevindt hij dat de vlek zich dan niet op de 
huid uitgebreid heeft en niet zichtbaar dieper ligt dan de huid, dan verklaart de priester hem rein; hij zal zijn 
klederen wassen en rein zijn.
Lev 13:35  Maar indien het hoofdzeer zich verder op de huid uitbreidt, nadat hij rein verklaard is,
Lev 13:36  en de priester het beziet en bevindt dat het hoofdzeer zich op de huid uitgebreid heeft, dan heeft de 
priester niet te zoeken naar het gele haar. Hij is onrein.
Lev 13:37  Indien daarentegen het hoofdzeer van omvang hetzelfde gebleven en zwart haar op de plek gegroeid 
is, dan is het hoofdzeer genezen. Hij is rein, en de priester zal hem rein verklaren.
Lev 13:38  Wanneer bij man, of vrouw, zich vele witte vlekken op de huid vertonen,
Lev 13:39  en de priester ziet dat op de huid dofwitte vlekken zijn, dan is dat vlekkerigheid, die op de huid is 
uitgebroken. Hij is rein.
Lev 13:40  Wanneer iemands hoofdharen uitvallen, dan is hij een kaalhoofd en rein.
Lev 13:41  Wanneer de haren voor aan het hoofd zijn uitgevallen, dan is hij iemand met een kaal voorhoofd en 
rein.
Lev 13:42  Maar indien op de kaalte van de kruin of op die aan de voorzijde van zijn hoofd zich een bleekroode 
plek vertoont, dan is dat melaatsheid, die uitgebot is op zijn kale kruin of kalen voorschedel.
Lev 13:43  Wanneer de priester die plek beziet en bevindt dat de roof dier aangetaste plek bleekrood is op zijn 
kale kruin of kalen voorschedel, in voorkomen gelijk aan de melaatsheid der huid,
Lev 13:44  dan is hij een melaatse en onrein. De priester zal hem zeker onrein verklaren. Op zijn hoofd heeft hij 
de plaag.
Lev 13:45  En de melaatse op wien de plaag is, zijn kleding zal ingescheurd, zijn hoofdhaar loshangend, zijn 
bovenlip omwonden zijn, en hij zal roepen: Onrein! onrein!
Lev 13:46  Zolang de plaag op hem is zal hij onrein wezen; onrein is hij. Alleen zal hij wonen; buiten de 
legerplaats zal zijn verblijf zijn.
Lev 13:47  Indien in een kleed een door melaatsheid aangetaste plek is, in een kleedingstuk van wol of van vlas,
Lev 13:48  in een geweven of gevlochten stuk goed van vlas of wol, in leder of enigerlei lederwerk,
Lev 13:49  en die plek in het kleedingstuk of het leder, het geweven, gevlochten of lederen voorwerp is groen 
[achtig] of roodachtig, dan is dat een melaatse plek en moet het aan den priester getoond worden.
Lev 13:50  Dan zal de priester de aangetaste plek bezien en het aangetaste voorwerp voor zeven dagen 
opsluiten.
Lev 13:51  Beziet de priester het weder op den zevenden dag, en bevindt hij dan dat de plek zich uitgebreid 
heeft op het kleed, het geweven of gevlochten voorwerp, het lederstuk, voor welk doel dat leder ook gebruikt 
wordt, dan is de plek invretende melaatsheid. Het voorwerp is onrein.
Lev 13:52  Daarom zal men dat kleed, dat geweven of gevlochten voorwerp, hetzij van wol, hetzij van vlas, of 
dat lederwerk van welke aard ook, waarop de aangetaste plek is, verbranden; want het is invretende 
melaatsheid. Het zal verbrand worden.



Lev 13:53  Indien de priester ziet dat de plek zich niet uitgebreid heeft op dat kleed, dat geweven of gevlochten 
voorwerp, of dat lederwerk van welken aard ook,
Lev 13:54  dan zal men op bevel van den priester dat waarop de aangetaste plek is wassen, en hij zal het 
wederom zeven dagen opsluiten.
Lev 13:55  Beziet dan de priester het aangetaste voorwerp nadat het gewassen is, en is de aangetaste plek niet 
van omvang veranderd, dan is het voorwerp, hoewel de plek zich niet uitgebreid heeft, onrein. Gij moet het 
verbranden. Het is doordringende melaatsheid aan den voor [kant] of aan den achterkant.
Lev 13:56  Maar indien de priester ziet dat de aangetaste plek na gewassen te zijn dof van kleur is geworden, 
dan zal hij het aangetaste deel afscheuren van het kleed, het leder, het geweven of gevlochten voorwerp.
Lev 13:57  Indien het zich dan wederom vertoont aan dat kleed, dat geweven of gevlochten voorwerp, of dat 
lederen van welken aard ook, dan is het uitbottende melaatsheid. Gij zult het aangetaste voorwerp verbranden.
Lev 13:58  En het kleed, het geweven of gevlochten voorwerp, het lederen van welken aard ook, waaruit nadat 
gij het wiest de plek verdwenen is, zal voor den tweeden keer gewassen worden en dan rein zijn.
Lev 13:59  Dit is de wet op de plaag der melaatsheid in kleedingstukken van wol en vlas, in geweven en 
gevlochten voorwerpen en in lederwerk van welken aard ook, volgens welke het rein of onrein verklaard wordt.
Lev 14:1  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 14:2  Dit is de wet op den melaatse ten dage zijner reinverklaring. Hij zal tot den priester gebracht worden,
Lev 14:3  en deze buiten de legerplaats gaan. Ziet dan de priester dat de melaatse van zijn kwaal genezen is,
Lev 14:4  dan zal de priester last geven, voor den mens die gereinigd moet worden, twee levende, reine vogels, 
cederhout, karmijn en hysop te nemen.
Lev 14:5  Dan zal de priester last geven, een dier vogels boven een aarden pot waarin levend water is te 
slachten.
Lev 14:6  Voorts neemt hij den levenden vogel met het cederhout, het karmijn en de hysop, doopt dit met den 
levenden vogel in het bloed van den vogel die boven het levend water geslacht is,
Lev 14:7  besprenkelt zevenmaal den mens die van de melaatsheid gereinigd moet worden en reinigt hem zo; 
waarna hij den levenden vogel over het veld laat wegvliegen.
Lev 14:8  Dan zal hij die gereinigd moet worden zijn klederen wassen, al zijn haren afscheren en een bad 
nemen, waardoor hij rein wordt; daarna mag hij in de legerplaats komen, maar moet zeven dagen buiten zijn tent 
blijven.
Lev 14:9  Op den zevenden dag zal hij al zijn haar afscheren: hoofdhaar, baard, wenkbrauwen en al het overige 
haar zal hij afscheren; daarna zijn klederen wassen en een bad nemen. Zo is hij rein.
Lev 14:10  Voorts zal hij op den achtsten dag twee gave manlijke lammeren nemen en een gaaf ooilam, een jaar 
oud, benevens drie kop meelbloem, met olie gemengd ten meeloffer, en een pint olie.
Lev 14:11  De priester die de reiniging voltrekt zal den mens die gereinigd wordt met die gaven aan den ingang 
van de tent der samenkomst voor den Heer plaatsen.
Lev 14:12  Dan zal de priester een dier manlijke lammeren nemen, dit met de pint olie als schuldoffer 
naderbrengen en ze als aanbiedingsgave bewegen voor den Heer.
Lev 14:13  Daarna zal hij het lam slachten ter plaatse waar men het zondoffer en het brandoffer pleegt te 
slachten, in de heilige plaats; want het schuldoffer valt, evenals het zondoffer, aan den priester ten deel; het is 
iets hoogheiligs.
Lev 14:14  Voorts zal de priester van het bloed des schuldoffers nemen en het strijken aan de rechteroorlel van 
den mens die gereinigd wordt, aan zijn rechterduim en rechter groten teen.
Lev 14:15  Dan neemt de priester iets van de pint olie en giet het in zijn eigen linkerhand,
Lev 14:16  doopt den vinger zijner rechterhand in de olie die in zijn linkerhand is en sprenkelt voor den Heer met 
die olie zevenmaal.
Lev 14:17  Van het overige der olie die in zijn hand is strijkt de priester een deel aan de rechteroorlel van den 
mens die gereinigd wordt, aan zijn rechterduim en rechter groten teen, boven op het bloed van het schuldoffer.
Lev 14:18  Wat dan nog van de olie in des priesters hand over is doet hij op het hoofd van den mens die 
gereinigd wordt. Zo bewerkt de priester voor hem verzoening voor den Heer.
Lev 14:19  Dan brengt de priester het zondoffer en doet verzoening voor den mens die van zijn onreinheid 
gezuiverd wordt; daarna slacht hij het brandoffer.
Lev 14:20  Eindelijk zal de priester het brandoffer en het meeloffer op het altaar dragen. Zo doet de priester 
verzoening voor hem, en wordt hij rein.
Lev 14:21  Is hij behoeftig en zijn vermogen ontoereikend om zich dit aan te schaffen, dan zal hij nemen een lam 
als schuldoffer, tot aanbiedingsgave, om voor zich verzoening te erlangen, benevens een tiende meelbloem met 
olie gemengd, ten meeloffer, en een pint olie;
Lev 14:22  ook twee tortels of twee jonge duiven, indien hij niet meer geven kan. De ene daarvan zal een 
zondoffer, de andere een brandoffer zijn.
Lev 14:23  Op den achtsten dag zal hij ze voor zijn reiniging brengen tot den priester, aan den ingang van de 



tent der samenkomst, voor den Heer.
Lev 14:24  Dan neemt de priester het schuldofferlam met de pint olie en beweegt die voor den Heer als 
aanbiedingsgave.
Lev 14:25  Voorts slacht de priester het schuldofferlam, neemt van het bloed daarvan en strijkt het aan de 
rechteroorlel van den mens die gereinigd wordt, benevens aan zijn rechterduim en rechter groten teen.
Lev 14:26  Dan giet de priester iets van de olie in zijn eigen linkerhand
Lev 14:27  en sprenkelt voor 's Heeren aangezicht met den vinger zijner rechterhand zevenmaal met de olie die 
in de holte zijner linkerhand is.
Lev 14:28  Ook strijkt hij een deel der olie die in zijn hand is aan de rechteroorlel van den mens die gereinigd 
wordt, aan zijn rechterduim en rechter groten teen, op dezelfde plaats als het bloed van het schuldoffer.
Lev 14:29  Wat dan nog van de olie in des priesters hand over is doet hij op het hoofd van den mens die 
gereinigd wordt, om voor hem verzoening voor den Heer te bewerken.
Lev 14:30  Dan brengt hij van de tortels of jonge duiven die hij kan geven,
Lev 14:31  een ten zondoffer en een ten brandoffer, met het meeloffer. Zo bewerkt de priester voor den mens 
die gereinigd wordt verzoening voor 's Heeren aangezicht.
Lev 14:32  Dit is de wet ten aanzien van hem op wien een plaag der melaatsheid is, wanneer bij gelegenheid 
zijner reiniging zijn vermogen ontoereikend is.
Lev 14:33  De Heer sprak tot Mozes en Aaron:
Lev 14:34  Wanneer gij in het land Kanaan komt, dat ik u tot bezitting geef, en ik sla een huis van het land dat gij 
bezitten zult met melaatsheid,
Lev 14:35  dan zal de eigenaar van dat huis dit den priester gaan mededelen met de woorden: In mijn huis 
vertoont zich iets dat op een plaag gelijkt.
Lev 14:36  Dan zal de priester bevelen dat men het huis ontruime voordat hij komt om de plaag te bezien; opdat 
niet alwat in huis is onrein zij. Daarna zal de priester het huis komen bezien.
Lev 14:37  Ziet hij nu dat werkelijk de plaag in de muren van het huis is, groen [achtige] of roodachtige plekken, 
die op het gezicht dieper zijn dan de muur,
Lev 14:38  dan verlaat de priester het huis, gaat naar den ingang en sluit het huis voor zeven dagen dicht.
Lev 14:39  Op den zevenden dag zal de priester wederkomen. Ziet hij dan dat de plaag zich uitgebreid heeft op 
de muren van het huis,
Lev 14:40  dan zal men op last van dien priester de stenen waarop de plaag is uitbreken en buiten de stad op 
een onreine plaats werpen.
Lev 14:41  Ook zal men den gehelen binnenmuur van het huis afkrabben, en de mortel die men er afkrabt buiten 
de stad op een onreine plaats storten.
Lev 14:42  Daarna zal men andere stenen nemen en die invoegen, in plaats van de uitgebrokene, en andere 
mortel, om daarmede het huis te bepleisteren.
Lev 14:43  Breekt dan de plaag opnieuw in het huis uit, nadat de stenen zijn uitgebroken en het huis afgekrabd 
en gepleisterd is,
Lev 14:44  komt de priester dan en ziet hij dat de plaag in het huis zich uitgebreid heeft, dan is dat de invretende 
melaatsheid in het huis. Het is onrein.
Lev 14:45  Men zal het huis afbreken, de stenen, het hout en al de mortel van het huis, en dit alles buiten de 
stad op een onreine plaats brengen.
Lev 14:46  Ieder die het huis binnenkomt in de zeven dagen dat men het gesloten houdt zal tot den avond onrein 
zijn.
Lev 14:47  Wie in het huis slaapt zal zijn klederen wassen; ook wie in het huis eet zal zijn klederen wassen.
Lev 14:48  Indien daarentegen de priester komt en ziet dat de plaag zich in het huis niet uitgebreid heeft nadat 
het opnieuw gepleisterd is, dan zal de priester het huis reinigen; want de kwaal is genezen.
Lev 14:49  Om het huis te ontzondigen zal hij twee vogels, cederhout, karmijn en hysop nemen,
Lev 14:50  een dier vogels boven een aarden pot waarin levend water is slachten,
Lev 14:51  dan het cederhout, de hysop en het karmijn met den levenden vogel nemen, dat dopen in het bloed 
van den geslachten vogel en in het levend water, en zevenmaal het huis besprenkelen.
Lev 14:52  Zo ontzondigt hij het huis met het bloed van den vogel, het levend water, het cederhout, de hysop en 
het karmijn.
Lev 14:53  Daarna laat hij den levenden vogel buiten de stad over het veld wegvliegen. Zo bewerkt hij 
verzoening over het huis, en wordt het rein.
Lev 14:54  Dit is de wet op alle soorten van melaatsheid en hoofdzeer,
Lev 14:55  op de melaatsheid van kleed en huis,
Lev 14:56  op roof, uitslag en vlek;
Lev 14:57  dienende om te onderrichten, wanneer iets onrein, wanneer iets rein moet verklaard worden. Dit is de 
wet op de melaatsheid.



Lev 15:1  De Heer sprak tot Mozes en Aaron:
Lev 15:2  Spreekt tot de Israelieten en zegt hun: Wanneer een man een vloeiing uit het schaamdeel heeft, dan is 
dat vocht onrein.
Lev 15:3  En ten aanzien van deze zijn onreinheid geldt, dat zij bestaat, hetzij zijn schaamdeel het vocht laat 
lopen, hetzij niet.
Lev 15:4  Het bed waarop hij ligt, van welke stof ook, wordt onrein, en alles waarop hij zit wordt onrein.
Lev 15:5  Wie zijn bed aanraakt zal zijn klederen wassen, een bad nemen en onrein zijn tot den avond.
Lev 15:6  En wie zitten gaat op het voorwerp waarop hij die de vloeiing heeft zit zal zijn klederen wassen, een 
bad nemen en onrein zijn tot den avond.
Lev 15:7  Ook wie het lichaam van hem die de vloeiing heeft aanraakt zal zijn klederen wassen, een bad nemen 
en onrein zijn tot den avond.
Lev 15:8  Wanneer hij die de vloeiing heeft op een reine spuwt, zal deze zijn klederen wassen, een bad nemen 
en onrein zijn tot den avond.
Lev 15:9  Het zadel waarop hij die de vloeiing heeft rijdt, van welke stof ook, wordt onrein,
Lev 15:10  en ieder die aanraakt wat onder hem geweest is zal onrein zijn tot den avond; en wie het draagt zal 
zijn klederen wassen, een bad nemen en onrein zijn tot den avond.
Lev 15:11  Ieder dien hij, die de vloeiing heeft, aanraakt en die de handen niet afspoelt zal zijn klederen wassen, 
een bad nemen en onrein zijn tot den avond.
Lev 15:12  Een aarden vat dat hij die de vloeiing heeft aanraakt moet gebroken, en elk houten voorwerp met 
water overgoten worden.
Lev 15:13  En wanneer de kranke rein is geworden van zijn vloeiing, dan zal hij zeven dagen tellen voordat hij 
rein is, dan zijn klederen wassen, in levend water een bad nemen; zo wordt hij rein.
Lev 15:14  En op den achtsten dag neme hij twee tortels of twee jonge duiven, brenge ze voor den Heer aan 
den ingang van de tent der samenkomst en geve ze den priester.
Lev 15:15  Dan zal de priester ze brengen, een ten zondofferen een ten brandoffer. Zo bewerkt de priester voor 
hem verzoening bij den Heer van zijn vloeiing.
Lev 15:16  Als een man een zaadlozing heeft, zal hij een bad nemen en onrein zijn tot den avond.
Lev 15:17  Ieder kleed en stuk leder waarop iets van het vocht komt zal met water gewassen worden en tot den 
avond onrein zijn.
Lev 15:18  En wanneer een vrouw met een man gemeenschap gehad heeft, zullen zij beiden een bad nemen en 
onrein zijn tot den avond.
Lev 15:19  Wanneer een vrouw haar bloedvloeiing heeft, zal zij zeven dagen in haar maandstonden blijven, en 
alwie haar aanraakt zal onrein zijn tot den avond.
Lev 15:20  Alles waarop zij ligt terwijl zij de stonden heeft zal onrein zijn, en alles waarop zij zit zal onrein zijn.
Lev 15:21  Alwie aan haar bed raakt zal zijn klederen wassen een bad nemen en onrein zijn tot den avond;
Lev 15:22  en alwie aan een voorwerp waarop zij zit, welk ook, raakt zal zijn klederen wassen, een bad nemen 
en onrein zijn tot den avond.
Lev 15:23  Indien iets zich bevindt op het bed of op het voorwerp waarop zij zit, dan zal hij die het aanraakt tot 
den avond onrein zijn.
Lev 15:24  Slaapt een man bij haar en komt haar bloed aan hem, dan is hij zeven dagen onrein, en het bed 
waarop hij ligt, van welke stof ook, is onrein.
Lev 15:25  Wanneer een vrouw verscheiden dagen buiten den tijd harer stonden een bloedvloeiing heeft, of haar 
vloeiing langer dan gewoonlijk duurt, dan is zij zolang de onreine vloeiing aanhoudt even onrein als tijdens haar 
stonden.
Lev 15:26  Het bed waarop zij in de dagen harer vloeiing ligt, waaruit het ook bestaat, zal haar zijn als het bed 
harer stonden; alles waarop zij zit zal even onrein zijn als iets dat door haar stonden verontreinigd is.
Lev 15:27  Alwie het aanraakt wordt onrein, zal zijn klederen wassen, een bad nemen en onrein zijn tot den 
avond.
Lev 15:28  Is zij rein van haar vloeiing geworden, dan zal zij zeven dagen tellen en daarna rein zijn.
Lev 15:29  En op den achtsten dag neme zij twee tortels of twee jonge duiven en brenge die tot den priester aan 
den ingang van de tent der samenkomst.
Lev 15:30  Dan zal de priester ze brengen, een ten zondoffer en een ten brandoffer. Zo bewerkt de priester voor 
haar verzoening bij den Heer van haar onreine vloeiing.
Lev 15:31  Gij zult de Israelieten vermanen zich te ontdoen van hun onreinheid; opdat zij niet sterven door hun 
onreinheid, doordat zij mijn tabernakel die in hun midden is verontreinigen.
Lev 15:32  Dit is de wet ten aanzien van den man die een slijmvloeiing en van hem die een zaadlozing heeft, 
waardoor hij verontreinigd wordt,
Lev 15:33  van de vrouw die haar stonden heeft, van alwie een vloeiing heeft, man of vrouw, en van den man die 
bij een onreine ligt.



Lev 16:1  Na den dood van twee der zonen van Aaron, die gestorven zijn toen zij naderden voor den Heer,
Lev 16:2  sprak de Heer tot Mozes en zeide tot hem: Zeg uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijd in het 
heiligdom achter het voorhangsel trede, voor het deksel dat op de ark is; opdat hij niet sterve; want ik vertoon mij 
in de wolk op het deksel.
Lev 16:3  Hiermede zal Aaron de heilige plaats binnentreden: met een stier uit de runderen tot zondoffer en een 
ram tot brandoffer.
Lev 16:4  Een heilig linnen onderkleed zal hij dragen; een linnen heupkleed zal op zijn lijf zijn; met een linnen 
gordel zal hij zijn omgord, en een linnen mijter zal hij op het hoofd hebben. Dit zijn heilige klederen; na een bad 
genomen te hebben, zal hij ze aantrekken.
Lev 16:5  Vanwege de gemeente der Israelieten neme hij twee bokken tot zondoffer en een ram tot brandoffer.
Lev 16:6  Dan zal Aaron zijn eigen zondofferstier naderbrengen en voor zich en zijn huis verzoening bewerken.
Lev 16:7  Daarna zal hij de twee bokken nemen en ze aan den ingang van de tent der samenkomst voor den 
Heer plaatsen.
Lev 16:8  Dan zal Aaron op de beide bokken loten leggen: een voor den Heer en een voor Azazel.
Lev 16:9  Daarna zal Aaron den bok die door het lot aan den Heer is toegewezen naderbrengen en als zondoffer 
behandelen.
Lev 16:10  Maar de bok die door het lot aan Azazel is toegewezen zal levend voor den Heer geplaatst worden, 
om verzoening voor hem te bewerken, ten einde hem zo naar Azazel in de woestijn te zenden:
Lev 16:11  Dan brengt Aaron zijn eigen zondofferstier nader, bewerkt verzoening voor zich en zijn huis en slacht 
zijn zondofferstier.
Lev 16:12  Daarna neemt hij van het altaar dat voor den Heer staat een vuurpan vol gloeiende kolen, benevens 
twee handen vol fijnen offerwierook, en brengt dit achter het voorhangsel.
Lev 16:13  Daar legt hij voor den Heer den wierook op het vuur; dan zal de wierookwalm het deksel op de 
Geboden omhullen; opdat hij niet sterve.
Lev 16:14  Daarna neemt hij van het stierenbloed en sprenkelt dat met zijn vinger op het deksel aan de 
oostzijde, en voor het deksel sprenkelt hij met zijn vinger van dat bloed zevenmaal.
Lev 16:15  Dan slacht hij den zondofferbok van het volk en brengt het bloed daarvan achter het voorhangsel; 
waar hij met dit bloed handelt evenals met het stierenbloed: hij sprenkelt het op en voor het deksel.
Lev 16:16  Zo bewerkt hij verzoening voor de heilige plaats, haar zuiverend van de onreinheden der Israelieten, 
hun overtredingen, van welken aard ook hun zonden zijn. Desgelijks zal hij ook doen aan de tent der 
samenkomst, die bij hen staat te midden hunner onreinheden.
Lev 16:17  Geen mens mag in de tent der samenkomst zijn, wanneer hij haar binnentreedt om in de heilige 
plaats verzoening te bewerken, totdat hij naar buiten komt. Zo zal hij verzoening bewerken voor zichzelven, zijn 
huis en de gehele vergadering van Israel.
Lev 16:18  Buiten gekomen gaat hij naar het altaar dat voor den Heer staat en bewerkt daarvoor verzoening: hij 
neemt van het stieren [bloed] en het bokkenbloed, bestrijkt daarmede de hoornen des altaars rondom
Lev 16:19  en sprenkelt voorts met zijn vinger zevenmaal van dat bloed er op. Zo zal hij het reinigen en heiligen 
van de onreinheden der Israelieten.
Lev 16:20  Wanneer hij de verzoening van de heilige plaats, de tent der samenkomst en het altaar voleindigd 
heeft, zal hij den levenden bok naderbrengen.
Lev 16:21  Aaron zal zijn beide handen op den kop van den levenden bok leggen, daarover belijden al de 
schulden en overtredingen der Israelieten, van welken aard ook hun zonden zijn, en ze leggen op den kop van 
den bok, dien hij daarna door een man die hiervoor is aangewezen wegzendt, de woestijn in.
Lev 16:22  Zo zal de bok al hun schulden wegdragen naar een afgelegen land. En in de woestijn zal men den 
bok loslaten.
Lev 16:23  Daarna zal Aaron de tent der samenkomst ingaan, de linnen klederen die hij aangetrokken had toen 
hij de heilige plaats binnentrad uittrekken en ze daar nederleggen.
Lev 16:24  Daarna neemt hij een bad in een heilige plaats en doet zijn eigen klederen aan. Dan gaat hij uit en 
brengt zijn brandoffer, benevens dat des volks. Zo bewerkt hij verzoening voor zich en het volk.
Lev 16:25  Ook zal hij het zondoffervet ontsteken op het altaar.
Lev 16:26  Hij nu die den bok voor Azazel weggebracht heeft zal zijn klederen wassen en een bad nemen; 
waarna hij in de legerplaats komen mag.
Lev 16:27  Den zondofferstier en den zondofferbok, wier bloed in de heilige plaats gebracht is om in haar 
verzoening te bewerken, zal men buiten de legerplaats brengen en daar hun huid, vlees en pens verbranden.
Lev 16:28  En hij die ze verbrandt moet zijn klederen wassen en een bad nemen; waarna hij in de legerplaats 
komen mag.
Lev 16:29  Het zal u tot een eeuwige inzetting zijn: in de zevende maand, op den tienden dag der maand, zult gij 
u kastijden en generlei werk verrichten; dit geldt zowel den inboorling als den vreemde die onder u verblijf houdt.
Lev 16:30  Want op dezen dag zal hij verzoening voor u bewerken, om u te reinigen; van al uw zonden voor den 



Heer zult gij rein worden.
Lev 16:31  Een volkomen rustdag zal het voor u zijn, waarop gij u zult kastijden. Het is een eeuwige inzetting.
Lev 16:32  En de priester dien men zalven en wijden zal om priester te zijn in plaats van zijn vader zal de 
verzoening bewerken. Nadat hij de linnen, de heilige klederen, zal aangetrokken hebben,
Lev 16:33  zal hij verzoening bewerken voor het heilige heiligdom; ook zal hij de tent der samenkomst en het 
altaar verzoenen, en voor de priesters en het gehele volk der vergadering verzoening bewerken.
Lev 16:34  Dit zal u tot een eeuwige inzetting zijn, om verzoening te bewerken voor de Israelieten van al hun 
zonden, eens in het jaar. En het geschiedde zoals de Heer Mozes bevolen had.
Lev 17:1  De Heer zeide tot Mozes:
Lev 17:2  Spreek tot Aaron, zijn zonen en alle Israelieten en zeg hun: Dit is het wat de Heer bevolen heeft:
Lev 17:3  ieder uit het huis Israel die een rund, schaap of geit binnen of buiten de legerplaats slacht
Lev 17:4  en het niet brengt aan den ingang van de tent der samenkomst om het voor 's Heeren tabernakel als 
gave aan den Heer op te dragen, dien zal het als bloedstorting toegerekend worden: hij heeft bloed vergoten; 
daarom zal hij uitgeroeid worden uit het midden zijns volks.
Lev 17:5  Opdat de Israelieten de offeranden die zij op het open veld plegen te offeren, aan den Heer aan den 
ingang van de tent der samenkomst tot den priester brengen en ze als dankoffers aan den Heer offeren.
Lev 17:6  Dan zal de priester het bloed op 's Heeren altaar, aan den ingang van de tent der samenkomst, 
sprengen en het vet ten liefelijken geur voor den Heer ontsteken.
Lev 17:7  Opdat zij voortaan hun offers niet meer aan de satyrs brengen, die zij naboeleren. Een eeuwige 
inzetting zal dit voor hen en hun nageslacht zijn.
Lev 17:8  Ook zult gij hun zeggen: Alwie uit het huis Israel of uit de vreemden die daaronder verblijf houden een 
brand [offer] of een slachtoffer offert
Lev 17:9  en het niet brengt aan den ingang van de tent der samenkomst om het aan den Heer op te dragen, zal 
uitgeroeid worden uit zijn volk.
Lev 17:10  Alwie uit het huis Israel of uit de vreemden die daaronder verblijf houden bloed, in welken vorm ook, 
eet, ik zal mijn aangezicht tegen den persoon die dat bloed gegeten heeft keren en hem uitroeien uit het midden 
van zijn volk.
Lev 17:11  Want de ziel van het lichaam is in het bloed, en ik heb u dit op het altaar gegeven, om voor uw zielen 
verzoening te bewerken; want het bloed bewerkt verzoening door de ziel.
Lev 17:12  Daarom zeg ik den Israelieten: Geen uwer zal bloed eten ook de vreemde die onder u verblijf houdt 
mag geen bloed eten.
Lev 17:13  En alwie uit de Israelieten of uit de vreemden die onder hen verblijf houden een stuk wild of een vogel 
waarvan het gebruik vrijstaat vangt, moet het bloed er van uitstorten en met stof bedekken.
Lev 17:14  Want de ziel van elk lichaam is zijn bloed. Daarom zeg ik den Israelieten: Gij zult van geen lichaam 
het bloed eten; want de ziel van elk lichaam is zijn bloed. Alwie dit eet zal uitgeroeid worden.
Lev 17:15  En ieder die vlees van een dier dat zijn natuurlijken dood gestorven of verscheurd is eet, hetzij 
inboorling, hetzij vreemde, zal zijn klederen wassen, een bad nemen en tot den avond onrein zijn; dan zal hij rein 
wezen.
Lev 17:16  Wast hij zijn klederen niet en neemt hij geen bad, dan zal hij zijn schuld dragen.
Lev 18:1  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 18:2  Spreek tot de Israelieten en zeg hun: Ik ben de Heer, uw god.
Lev 18:3  Gij zult u niet gedragen als de Egyptenaren, in wier land gij gewoond hebt; ook zult gij u niet gedragen 
als de Kanaanieten, in wier land ik u ga brengen, noch in hun inzettingen wandelen.
Lev 18:4  Mijn verordeningen zult gij onderhouden en mijn inzettingen in acht nemen, door daarin te wandelen; 
ik ben de Heer, uw god.
Lev 18:5  Gij zult mijn inzettingen en verordeningen in acht nemen, bij welker opvolging een mens leven zal. Ik 
ben de Heer.
Lev 18:6  Niemand uwer mag naderen tot vlees van zijn eigen lichaam, om een schaamte te ontdekken. Ik ben 
de Heer.
Lev 18:7  De schaamte van uw vader en uw moeder zult gij niet ontdekken: het is uw moeder; haar schaamte 
zult gij niet ontdekken.
Lev 18:8  De schaamte van uws vaders vrouw zult gij niet ontdekken: het is de schaamte uws vaders.
Lev 18:9  De schaamte uwer zuster, onverschillig of zij de dochter uws vaders of die uwer moeder, of zij in huis 
of daarbuiten geboren is, haar schaamte zult gij niet ontdekken.
Lev 18:10  De schaamte der dochter van uw zoon of van uw dochter zult gij niet ontdekken; want ze zijn uw 
eigen schaamte.
Lev 18:11  De schaamte der dochter van uws vaders vrouw, die voor dochter uws vaders en voor uw zuster 
geldt, zult gij niet ontdekken.
Lev 18:12  De schaamte der zuster uws vaders zult gij niet ontdekken: het is uws vaders vlees.



Lev 18:13  De schaamte der zuster uwer moeder zult gij niet ontdekken; want het is vlees uwer moeder.
Lev 18:14  De schaamte van den broeder uws vaders zult gij niet ontdekken; tot zijn vrouw zult gij niet naderen: 
het is uw tante.
Lev 18:15  De schaamte uwer schoondochter zult gij niet ontdekken; het is de vrouw van uw zoon; daarom zult 
gij haar schaamte niet ontdekken.
Lev 18:16  De schaamte van uws broeders vrouw zult gij niet ontdekken: het is de schaamte van uw broeder.
Lev 18:17  De schaamte van een vrouw en haar dochter zult gij niet ontdekken; ook zult gij noch de dochter van 
haar zoon noch die van haar dochter nemen om haar schaamte te ontdekken; zij zijn uw eigen vlees; dat is een 
schanddaad.
Lev 18:18  Ook zult gij geen vrouw bij haar zuster nemen, tot medevrouw, om haar schaamte bij die der eerste, 
terwijl zij nog leeft, te ontdekken.
Lev 18:19  Gij zult ook tot een vrouw zolang zij onrein is door haar stonden niet naderen om haar schaamte te 
ontdekken.
Lev 18:20  Gij zult ook met de vrouw van uw naaste geen gemeenschap houden, om u daardoor te 
verontreinigen.
Lev 18:21  Ook zult gij van uw kinderen geen aan den Moloch doen overleveren, en aldus den naam van den 
Heer, uw god, ontheiligen. Ik ben de Heer.
Lev 18:22  Bij een man zult gij niet liggen als bij een vrouw; dat is iets afschuwelijks.
Lev 18:23  Ook zult gij met generlei dier gemeenschap hebben, waardoor gij onrein zoudt worden; noch zal een 
vrouw met een dier te doen hebben. Dat is een tegennatuurlijke vermenging.
Lev 18:24  Verontreinigt u door geen dezer handelingen; want door dit alles zijn de volkeren verontreinigd die ik 
voor u uit ga wegdrijven.
Lev 18:25  Zo is het land onrein geworden, heb ik zijn schuld daaraan thuis gezocht, en heeft het land zijn 
bewoners uitgespuwd.
Lev 18:26  Onderhoudt gij dan mijn inzettingen en verordeningen en bedrijft geen dezer afschuwelijkheden; noch 
een inboorling, noch een vreemde die onder u verblijf houdt doe dat!
Lev 18:27  Want al die afschuwelijkheden hebben de bewoners des lands die daar voor u woonden bedreven, 
en daardoor is het land onrein geworden.
Lev 18:28  Laat dan het land u niet uitspuwen omdat gij het verontreinigd hebt, zoals het de volkeren die er voor 
u gewoond hebben uitgespuwd heeft.
Lev 18:29  Want alwie een dezer afschuwelijkheden bedrijft, zij die ze bedrijven zullen uitgeroeid worden uit hun 
volk.
Lev 18:30  Neemt dus uw plicht jegens mij in acht, door geen der afschuwelijke inzettingen te betrachten welke 
voor u nageleefd zijn; opdat gij er u niet door verontreinigt. Ik ben de Heer, uw god.
Lev 19:1  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 19:2  Spreek tot de gehele gemeente der Israelieten en zeg hun: Heilig zult gij zijn; want heilig ben ik, de 
Heer, uw god.
Lev 19:3  Ieder uwer vreze zijn moeder en zijn vader en onderhoude mijn sabatten. Ik ben de Heer, uw god.
Lev 19:4  Wendt u niet tot de afgoden en maakt u geen gegoten goden. Ik ben de Heer, uw god.
Lev 19:5  Wanneer gij aan den Heer een dankoffer brengt, moet gij het zo offeren dat het u ten goede komt.
Lev 19:6  Op den dag waarop gij het offert en op den daarop volgenden moet het gegeten worden; wat er op 
den derden dag van over is moet verbrand worden.
Lev 19:7  Indien er op den derden dag iets van gegeten wordt zal het iets bedorvens zijn en het offer u niet ten 
goede komen.
Lev 19:8  Ook zal wie het eet zijn schuld dragen; want hij heeft iets dat aan den Heer heilig is ontwijd; daarom 
zal die mens uitgeroeid worden uit zijn volk.
Lev 19:9  Wanneer gij dat wat op uw veld staat inoogst, moet gij een hoek van uw akker onafgemaaid laten en 
wat van de halmen valt niet opgaren.
Lev 19:10  Ook in uw boomgaard zult gij geen nalezing houden, noch de verstrooide vruchten opgaren. Aan de 
armen en vreemden zult gij een en ander overlaten. Ik ben de Heer, uw god.
Lev 19:11  Gij zult niet stelen, noch toevertrouwd goed loochenen, noch de een den ander bedriegen.
Lev 19:12  Ook zult gij bij mijn naam niet leugenachtig zweren en zo den naam van uw god ontheiligen. Ik ben 
de Heer.
Lev 19:13  Gij zult aan uw naaste niets afpersen noch hem beroven; de verdienste van een huurling zal niet bij u 
overnachten tot den morgen.
Lev 19:14  Een dove zult gij niet vloeken, aan een blinde geen struikelblok in den weg leggen; maar gij zult 
vrezen voor uw god. Ik ben de Heer.
Lev 19:15  Gij zult geen onrecht bij het rechtspreken begaan; het gelaat van den behoeftige niet opheffen, noch 
dat van een aanzienlijke opluisteren: naar recht zult gij uw naaste oordelen.



Lev 19:16  Gij zult niet als een onruststoker onder uw volk verkeren, noch staan naar het bloed van uw naaste. 
Ik ben de Heer.
Lev 19:17  Koester geen haat tegen uw broeder; onbewimpeld zult gij hem terechtwijzen en geen zonde om hem 
op u laden.
Lev 19:18  Wreek u niet en wrok Ik ben niet tegen uw volksgenoten, maar heb uw naaste lief als uzelven. de 
Heer.
Lev 19:19  Mijn inzettingen zult gij onderhouden: gij zult geen tweeerlei vee laten paren, uw veld niet met 
tweeerlei zaad bezaaien, geen kleed van tweeerlei, van gemengde stof, dragen.
Lev 19:20  Wanneer iemand gemeenschap houdt met een slavin die aan een man verzegd en niet vrijgekocht of 
vrijgelaten is, dan beloopt hij straf; ter dood gebracht worden zal hij niet, omdat zij nog niet vrijgelaten was.
Lev 19:21  Ook zal hij zijn schuldoffer aan den Heer naar den ingang van de tent der samenkomst brengen, een 
schuldofferram,
Lev 19:22  en de priester zal voor 's Heeren aangezicht verzoening voor hem bewerken met den schuldofferram, 
wegens de zonde die hij bedreven heeft; zo zal hij vergiffenis erlangen van de zonde die hij bedreven heeft.
Lev 19:23  Wanneer gij in het land komt en enigerlei boom plant die eetbare vruchten draagt, zult gij de vrucht 
als zijn voorhuid beschouwen; drie jaren lang zal hij u als onbesneden gelden: er mag niet van gegeten worden;
Lev 19:24  in het vierde zullen al zijn vruchten een heilige dankgave voor den Heer zijn;
Lev 19:25  eerst in het vijfde zult gij zijn vrucht eten. Opdat hij zijn opbrengst voor u moge vermeerderen. Ik ben 
de Heer, uw god.
Lev 19:26  Gij zult niet eten op de bergen, geen wichelarij plegen, noch orakels spreken.
Lev 19:27  Gij zult aan den rand van uw hoofdhaar geen ronden vorm geven, noch den rand van uw baard 
verminken.
Lev 19:28  Ook zult gij geen sneden in uw lichaam maken wegens een dode, noch figuren in uw huid branden. Ik 
ben de Heer.
Lev 19:29  Gij zult uw dochter niet ontwijden door haar te doen hoereren; opdat het land niet hoerere en van 
schanddaden vervuld worde.
Lev 19:30  Mijn sabbatten zult gij houden en mijn heilige zaken ontzien. Ik ben de Heer.
Lev 19:31  Wendt u niet tot de onderaardsche geesten en de demonen; tracht u daardoor niet te verontreinigen. 
Ik ben de Heer, uw god.
Lev 19:32  Voor de grijsheid zult gij opstaan, het gelaat van den bejaarde zult gij opluisteren en vrezen voor uw 
god. Ik ben de Heer.
Lev 19:33  Wanneer in uw land bij u een vreemde verblijf houdt, zult gij hem niet kwellen;
Lev 19:34  met den inboorling, een der uwen, zal voor u de vreemde die bij u verblijf houdt gelijkstaan; gij zult 
hem liefhebben als uzelven; want gij zijt vreemden in Egypteland geweest. Ik ben de Heer, uw god.
Lev 19:35  Gij zult geen onrecht in rechtzaken begaan, in lengtemaat, gewicht of inhoudsmaat;
Lev 19:36  zuivere weegschalen, zuivere gewichten, een zuivere maat en een zuivere stoop zult gij hebben. Ik 
ben de Heer, uw god, die u uit Egypteland heb uitgeleid.
Lev 19:37  Gij zult al mijn inzettingen en al mijn verordeningen in acht nemen. Ik ben de Heer.
Lev 20:1  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 20:2  En tot de Israelieten zult gij zeggen: Alwie uit de Israelieten en uit de vreemden die onder Israel verblijf 
houden van zijn kroost aan den Moloch geeft zal zeker ter dood gebracht worden; 's lands bevolking zal hem 
stenigen.
Lev 20:3  En ik zal mijn aangezicht richten tegen dien man en hem uitroeien uit het midden zijns volks, omdat hij 
van zijn kroost aan den Moloch gegeven heeft, om mijn heiligdom te verontreinigen en mijn heiligen naam te 
ontwijden.
Lev 20:4  En indien 's lands bevolking de ogen sluit voor dien man, als hij van zijn kroost aan den Moloch 
gegeven heeft, zodat zij hem niet ter dood brengt,
Lev 20:5  dan zal ik mijn aangezicht keren tegen dien man en zijn geslacht, en hem, benevens allen die hem 
nagevolgd zijn om den Moloch na te boeleren, uitroeien uit het midden van hun volk.
Lev 20:6  Ook tegen den mens die zich wendt tot de onderaardsche geesten en demonen, om hen na te 
boeleren, zal ik mijn aangezicht richten en hem uitroeien uit het midden zijns volks.
Lev 20:7  Daarentegen zult gij u heilig gedragen en heilig zijn; want heilig ben ik, de Heer, uw god.
Lev 20:8  Gij zult mijn inzettingen onderhouden en ze betrachten. Ik ben de Heer, die u heilig.
Lev 20:9  Want ieder die zijn vader of moeder vloekt zal zeker ter dood gebracht worden; zijn vader of moeder 
heeft hij gevloekt: zijn bloed is op hem.
Lev 20:10  Als iemand overspel bedrijft met de vrouw van zijn naaste, dan zullen zij, en de overspeler, en de 
overspeelster zeker ter dood gebracht worden.
Lev 20:11  Iemand die bij de vrouw van zijn vader ligt heeft de schaamte van zijn vader ondekt; beiden zullen 
zeker ter dood gebracht worden: hun bloed is op hen.



Lev 20:12  Als iemand bij zijn schoondochter ligt, zullen beiden zeker ter dood gebracht worden; een 
tegennatuurlijke verbintenis hebben zij aangegaan: hun bloed is op hen.
Lev 20:13  Als iemand bij een man als bij een vrouw ligt, hebben beiden iets afschuwelijks bedreven; zij zullen 
beiden ter dood gebracht worden: hun bloed is op hen.
Lev 20:14  Wanneer iemand dochter en moeder huwt, is dat een schanddaad, men zal hem en die twee 
verbranden; opdat geen schanddaad in uw midden zij.
Lev 20:15  Een man die een dier bijwoont zal zeker ter dood gebracht worden; ook het dier zult gij ombrengen.
Lev 20:16  Ook als een vrouw tot enigerlei dier nadert om er mede te doen te hebben, zult gij en de vrouw en het 
dier ombrengen; zij zullen zeker ter dood gebracht worden: hun bloed is op hen.
Lev 20:17  Wanneer iemand zijn zuster huwt, hetzij zijns vaders, hetzij zijner moeder dochter, zodat hij haar 
schaamte ziet en zij de zijne, dat is een schande; zij zullen ten aanschouwen hunner volksgenoten uitgeroeid 
worden. Hij heeft de schaamte zijner zuster ontdekt; hij zal zijn schuld dragen.
Lev 20:18  Indien iemand bij een vrouw gedurende haar maandstonden ligt en haar schaamte ontdekt, haar bron 
ontbloot, en ook zij de bron van haar bloed ontdekt, dan zullen beiden uitgeroeid worden uit het midden van hun 
volk.
Lev 20:19  Ook zult gij de schaamte van de zuster uwer moeder of van uws vaders zuster niet ontbloten; want 
wie dit doet heeft zijn eigen vlees ontbloot; zij zullen hun schuld dragen.
Lev 20:20  Een man die bij zijn tante ligt heeft de schaamte van zijn oom ontdekt; zij zullen hun zonde dragen en 
kinderloos sterven.
Lev 20:21  Wanneer iemand de vrouw van zijn broeder huwt, is dit een vuil stuk; hij heeft de schaamte van zijn 
broeder ontdekt; zij zullen kinderloos zijn.
Lev 20:22  Gij zult al mijn inzettingen en verordeningen onderhouden en betrachten; opdat het land waarheen ik 
u brengen ga om daarin te wonen u niet uitspuwe.
Lev 20:23  En gij zult niet wandelen in de inzettingen der natien die ik voor u uit ga verdrijven; want omdat zij dit 
alles gedaan hebben heb ik een afkeer van hen gekregen
Lev 20:24  en tot u gezegd: Gij, gij zult hun land in bezit nemen, en ik zal het u in erfelijk bezit geven, een land 
overvloeiende van melk en honing. Ik ben de Heer, uw god, die u heb onderscheiden van de volkeren;
Lev 20:25  maakt gij dan ook onderscheid tussen het reine en het onreine vee, het onreine en het reine 
gevogelte, en bezoedelt u niet aan vee of gevogelte of iets dat op den grond kruipt, dat ik voor u onderscheiden 
heb door het onrein te verklaren.
Lev 20:26  Gij zult mij heilig zijn; want heilig ben ik, de Heer, en ik heb u onderscheiden van de volkeren, opdat 
gij mij zoudt toebehoren.
Lev 20:27  En een man of vrouw wanneer in hen een onderaardsche geest of demon is, zal zeker ter dood 
gebracht worden; men zal hen stenigen: hun bloed is op hen.
Lev 21:1  De Heer zeide tot Mozes: Zeg den priesters, Aarons zonen: Geen hunner verontreinige zich onder het 
volk aan een dode,
Lev 21:2  behalve aan een zijner naastbestaanden, vader, moeder, zoon, dochter of broeder.
Lev 21:3  Ook aan zijn zuster die nog maagd is en hem dus na bestaat, die niet aan een man toebehoord heeft, 
mag hij zich verontreinigen;
Lev 21:4  hij mag zich aan zijn bloedverwanten niet verontreinigen; daardoor zou hij ontwijd worden.
Lev 21:5  Zij zullen zich geen kaalte maken op hun hoofd, noch den rand van hun baard wegscheren, noch in 
hun lichaam sneden maken.
Lev 21:6  Heilig zullen zij zijn aan hun god en zijn naam niet ontwijden, omdat zij de vuuroffers van den Heer, het 
brood van hun god, opdragen; daarom zullen zij heilig zijn.
Lev 21:7  Een vrouw van ontuchtig gedrag en een ontwijde zullen zij niet huwen, noch een die door haar man 
verstoten is; want hij is heilig aan zijn god.
Lev 21:8  Gij zult hem als heilig behandelen, omdat hij het brood van zijn god opdraagt; een heilige zal hij u zijn; 
want heilig ben ik, de Heer die hen heilig.
Lev 21:9  En wanneer eens priesters dochter zich ontwijdt door ontuchtig te leven ontwijdt zij haar vader; zij 
moet verbrand worden.
Lev 21:10  Maar de hogepriester, die boven zijn broeders staat, op wiens hoofd de zalfolie is uitgegoten en dien 
men het wijdingsoffer heeft doen brengen om de klederen te dragen, mag zijn haar niet laten loshangen noch 
zijn klederen inscheuren.
Lev 21:11  Ook zal hij in geen huis komen waarin een dode ligt; zelfs aan zijn vader en moeder mag hij zich niet 
verontreinigen.
Lev 21:12  Het heiligdom zal hij niet verlaten, opdat hij het heiligdom van zijn god niet ontwijde; want de wijding 
der zalfolie van zijn god is op hem. Ik ben de Heer.
Lev 21:13  En hij zal een vrouw in maagdelijken staat huwen;
Lev 21:14  een weduwe, een verstoten of ontwijde vrouw of een van ontuchtig gedrag, geen van dezen mag hij 



huwen, maar een maagd uit zijn volk zal hij tot vrouw nemen;
Lev 21:15  opdat hij geen ontwijd kroost onder zijn volk verwekke; want ik ben de Heer, die hem heilig.
Lev 21:16  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 21:17  Zeg aan Aaron: Wanneer iemand van uw nakomelingen, ook in volgende geslachten, een 
lichaamsgebrek heeft, zal hij niet naderen om het brood van zijn god op te dragen:
Lev 21:18  niemand die een lichaamsgebrek heeft zal naderen, geen blinde of kreupele, niemand bij wien een 
lichaamsdeel verminkt of uitgewassen is,
Lev 21:19  niemand die een gebroken been of arm heeft,
Lev 21:20  geen bultenaar, dwerg of druipoog, niemand die schurft, uitslag of een liesbreuk heeft.
Lev 21:21  Wanneer iemand uit de nakomelingen van den priester Aaron een lichaamsgebrek heeft, zal hij niet 
toetreden om de vuuroffers van den Heer op te dragen: hij heeft een lichaamsgebrek; hij zal niet toetreden om 
het brood van den Heer op te dragen.
Lev 21:22  Hij mag wel het brood van zijn god, de hoogheilige en de heilige spijzen, eten,
Lev 21:23  maar niet tot het voorhangsel komen, noch toetreden tot het altaar, omdat hij een lichaamsgebrek 
heeft; opdat hij mijn heiligdom niet ontwijde; want ik ben de Heer, die hen heilig.
Lev 21:24  En Mozes zeide het aan Aaron, zijn zonen en alle Israelieten.
Lev 22:1  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 22:2  Zeg aan Aaron en zijn zonen, dat zij zich behoedzaam gedragen ten aanzien van de heilige gaven die 
de Israelieten mij wijden; opdat zij mijn heiligen naam niet ontwijden. Ik ben de Heer.
Lev 22:3  Zeg hun: Voor u, ook in volgende geslachten, geldt, dat ieder man uit uw ganse nakomelingschap die 
terwijl hij in onreinen toestand verkeert nadert tot de heilige gaven welke de Israelieten aan den Heer wijden, dat 
die mens zal uitgeroeid worden van voor mijn aangezicht. Ik ben de Heer.
Lev 22:4  Niemand van Aarons nakomelingen die melaats is of een zaadvloeiing heeft mag van de heilige 
spijzen eten, voordat hij rein geworden is. En wie iemand of iets aanraakt dat door een menschenlijk 
verontreinigd is, of wie een zaadlozing heeft gehad,
Lev 22:5  of wie enigerlei ongedierte of een mens waaraan men onrein wordt aangeraakt heeft--welke 
verontreiniging het ook zij--
Lev 22:6  de mens dan die een van deze aanraakt is onrein tot den avond en zal niet eten van de heilige spijzen, 
tenzij hij een bad genomen hebbe;
Lev 22:7  doch wanneer de zon is ondergegaan is hij rein, en daarna mag hij van de heilige spijzen eten; want 
het is zijn brood.
Lev 22:8  Vlees van dieren die hun natuurlijken dood gestorven of verscheurd zijn mag hij niet eten; hij zou er 
zich door verontreinigen. Ik ben de Heer.
Lev 22:9  Zij zullen hun plichten jegens mij waarnemen en in dezen geen zonde op zich laden; want zij zullen 
sterven wanneer zij het ontwijden. Ik ben de Heer, die hen heilig.
Lev 22:10  Geen leek zal van het heilige eten; geen opgezetene van een priester en geen daglooner zal van het 
heilige eten.
Lev 22:11  Maar wanneer een priester voor geld een slaaf koopt, dan mag die er van eten; ook de slaven die in 
zijn huis geboren zijn, mogen eten van zijn brood.
Lev 22:12  De dochter van een priester die met een leek gehuwd is mag niet eten van de heilige gaven;
Lev 22:13  maar wanneer de dochter van een priester weduwe geworden of door haar man verstoten is, terwijl 
zij geen kinderen heeft, en in haars vaders huis terugkomt, evenals in haar jeugd, dan mag zij van haars vaders 
brood eten. Maar geen leek mag daarvan eten--
Lev 22:14  eet iemand bij ongeluk iets heiligs, dan moet hij het, met een vijfde van de waarde vermeerderd, aan 
den priester vergoeden--
Lev 22:15  opdat zij de heilige gaven der Israelieten, die dezen aan den Heer afstaan,
Lev 22:16  niet ontwijden en geen zondeschuld op hen laden, door van hun heilige gaven te eten; want ik ben de 
Heer, die hen heilig.
Lev 22:17  De Heer zeide tot Mozes:
Lev 22:18  Spreek tot Aaron, zijn zonen en alle Israelieten en zeg hun: Ieder uit het huis Israel of uit de 
vreemden in Israel die zijn gave brengt, hetzij volgens enigerlei gelofte hetzij vrijwillig, wat men ook aan den 
Heer ten brandoffer brengt,
Lev 22:19  moet, zal het u ten goede komen, een gaaf manlijk dier brengen, van runderen, schapen of geiten.
Lev 22:20  Niets dat een lichaamsgebrek heeft zult gij brengen; want dit zou u niet ten goede komen.
Lev 22:21  Ook wanneer iemand een dankoffer aan den Heer brengt, hetzij om een gelofte te betalen hetzij 
vrijwillig, van runderen of kleinvee, zo zal het alleen indien het gaaf is u ten goede komen: geen lichaamsgebrek 
mag het hebben.
Lev 22:22  Een blind dier of een dat een gebroken of een verminkt lid, zweren, schurft, of uitslag heeft zult gij 
niet aan den Heer brengen, noch een daarvan ten vuuroffer voor den Heer op het altaar leggen.



Lev 22:23  Een rund of schaap dat een te lang of te kort lid heeft moogt gij wel als vrijwillige gave offeren, maar 
voor een gelofteoffer wordt het niet toegerekend.
Lev 22:24  Een dier dat door wrijven, pletten, wringen of snijden ontmand is zult gij niet aan den Heer brengen. 
In uw land zult gij het niet doen,
Lev 22:25  en van een buitenlander zult gij geen dezer dieren kopen, om ze als brood voor uw god op te dragen; 
want er kleeft een smet aan: zij hebben een lichaamsgebrek; het zou u niet ten goede komen.
Lev 22:26  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 22:27  Een kalf, lam of geit zal na geworpen te zijn zeven dagen onder de moeder blijven; van den achtsten 
dag af en later kan het ten goede komen als een vuuroffergave aan den Heer.
Lev 22:28  Maar gij moogt geen rund of schaap met zijn jong op denzelfden dag slachten.
Lev 22:29  Brengt gij een lofoffer aan den Heer, dan moet gij het zo offeren dat het u ten goede komt:
Lev 22:30  op denzelfden dag moet het gegeten worden; gij moogt er niets van overlaten tot den morgen. Ik ben 
de Heer.
Lev 22:31  Gij zult mijn geboden onderhouden en betrachten. Ik ben de Heer.
Lev 22:32  Gij zult mijn heiligen naam niet ontwijden: ik moet geheiligd worden te midden der Israelieten. Ik ben 
de Heer, die u heilig,
Lev 22:33  ik, die u heb uitgeleid uit Egypteland, om u tot God te zijn. Ik ben de Heer.
Lev 23:1  De Heer zeide tot Mozes:
Lev 23:2  Spreek tot de Israelieten en zeg hun: De feestgetijden des Heeren, die gij als heilige vierdagen zult 
afkondigen, zijn de navolgende; dit zijn mijn feestgetijden:
Lev 23:3  zes dagen zal werk verricht worden, maar op den zevenden is het grote rustdag, heilige vierdag; 
generlei werk zult gij doen: sabbat is het ter ere van den Heer in al uw woonplaatsen.
Lev 23:4  Dit zijn 's Heeren feestgetijden, heilige vierdagen die gij op den voor elk bepaalden tijd zult afkondigen:
Lev 23:5  in de eerste maand op den veertienden dag in schemeravond is het pascha ter ere van den Heer,
Lev 23:6  en op den vijftienden dag dier maand is het het feest der ongezuurde brooden ter ere van den Heer: 
zeven dagen zult gij ongezuurd brood eten.
Lev 23:7  Den eersten dag zal het voor u heilige vierdag zijn: geen beroepswerk zult gij verrichten.
Lev 23:8  Gij zult zeven dagen een vuuroffer aan den Heer brengen, en den zevenden dag is het heilige vierdag: 
geen beroepswerk zult gij daarop verrichten.
Lev 23:9  De Heer zeide tot Mozes:
Lev 23:10  Spreek tot de Israelieten en zeg hun: Wanneer gij in het land komt dat ik u ga geven en gij den oogst 
afmaait, dan moet gij een schoof uit de keur van uw oogst tot den priester brengen,
Lev 23:11  die haar aan den Heer zal aanbieden, zodat u dit ten goede komt. Daags na den sabbat zal de 
priester haar aanbieden.
Lev 23:12  En op den dag waarop gij de schoof aanbiedt zult gij een gaaf lam van een jaar oud als brandoffer 
aan den Heer offeren,
Lev 23:13  met het daarbij behorend meeloffer, twee tiende meelbloem met olie gemengd, als vuuroffer voor den 
Heer ten liefelijken geur; benevens het plengoffer dat er bij behoort, een kwart stoop wijn.
Lev 23:14  Noch brood, noch geroost koorn, noch versche korrels zult gij eten voordat gij op dien dag de gave 
van uw god hem gebracht hebt. Een eeuwige inzetting is het, ook voor uw nageslacht, in al uw woonplaatsen.
Lev 23:15  Van daags na den sabbat, den dag waarop gij de aanbiedingsschoof hebt gebracht, zult gij tellen; 
zeven volle weken zullen het zijn.
Lev 23:16  Tot den dag na den zevenden sabbat zult gij tellen, vijftig dagen, en dan zult gij een nieuw meeloffer 
aan den Heer brengen.
Lev 23:17  Uit uw woonplaatsen zult gij brood als aanbiedingsoffer brengen; twee stuks, elk van twee tiende 
meelbloem; gezuurd zullen zij gebakken worden, als eerstelingen voor den Heer.
Lev 23:18  Gij zult bij dat brood brengen zeven gave lammeren van een jaar, een jongen stier en twee rammen; 
zij zullen een brandoffer zijn voor den Heer, met het daarbij behorend meel [offer] en plengoffer, een vuuroffer 
ten liefelijken geur voor den Heer.
Lev 23:19  Ook zult gij een bok brengen ten zondoffer en twee lammeren van een jaar ten dankoffer.
Lev 23:20  En de priester zal ze bij het eerstelingenbrood als aanbiedingsgave bewegen voor den Heer, bij de 
twee lammeren. Zij zullen heilig zijn den Heer en den priester die ze brengt ten deel vallen.
Lev 23:21  Op dien dag zal het voor u heilige vierdag wezen: geen beroepswerk zult gij doen; een eeuwige 
inzetting zal het in al uw woonplaatsen, ook voor uw nageslacht, zijn.
Lev 23:22  En wanneer gij wat op uw land staat inoogst, dan zult gij een hoek van uw akker onafgemaaid laten, 
en wat van de aren valt niet opgaren; aan de armen en de vreemden zult gij dat overlaten. Ik ben de Heer, uw 
god.
Lev 23:23  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 23:24  Zeg den Israelieten: In de zevende maand, op den eersten der maand, zal het voor u rustdag zijn, 



een gedenkdag des geschals, een heilige vierdag;
Lev 23:25  gij zult geen beroepswerk doen en een vuuroffer aan den Heer brengen.
Lev 23:26  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 23:27  Doch op den tienden dag van deze zevende maand is het de verzoendag; een heilige vierdag zal hij 
voor u zijn, waarop gij u kastijden zult en een vuuroffer aan den Heer brengen.
Lev 23:28  Ook zult gij op dien dan generlei werk verrichten; want het is een verzoendag, om verzoening voor u 
te bewerken voor het aangezicht van den Heer, uw god.
Lev 23:29  Want ieder mens die zich op dien dag niet kastijdt zal uitgeroeid worden uit zijn volk,
Lev 23:30  en ieder mens die op dien dag enigerlei werk doet, zal ik doen omkomen uit het midden zijns volks.
Lev 23:31  Geen werk zult gij verrichten; het is een eeuwige inzetting, ook voor uw nageslacht, in al uw 
woonplaatsen.
Lev 23:32  Een grote rustdag zal het voor u zijn, waarop gij u kastijdt. Op den negenden der maand des avonds 
zult gij, van den enen avond tot den volgenden, uw rust nemen.
Lev 23:33  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 23:34  Zeg den Israelieten: Op den vijftienden dag van deze zevende maand is het, zeven dagen lang, het 
loofhuttenfeest, ter ere van den Heer;
Lev 23:35  den eersten dag zij het een heilige vierdag, waarop gij geen beroepswerk verricht.
Lev 23:36  Zeven dagen zult gij een vuuroffer aan den Heer brengen: den achtsten zal het u een heilige vierdag 
zijn en zult gij een vuuroffer aan den Heer brengen; een hoogtijd is het: geen beroepswerk zult gij verrichten.
Lev 23:37  Dit zijn de feestgetijden van den Heer, die gij als heilige vierdagen zult afkondigen, om daarop 
vuuroffers aan den Heer te brengen: brand [offers], meel [offers], slacht [offers] en plengoffers, zoals voor elken 
dag zijn voorgeschreven;
Lev 23:38  behalve 's Heeren sabbatten en uw giften, al uw geloften en al de vrijwillige gaven die gij aan den 
Heer schenkt.
Lev 23:39  Doch op den vijftienden dag der zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, 
zult gij 's Heeren feest zeven dagen lang vieren;
Lev 23:40  op den eersten dag zal het rustdag en op den achtsten zal het rustdag zijn. Voorts zult gij op den 
eersten dag vruchten nemen van sierplanten, benevens palmtwijgen, takken van loofrijke bomen en beekwilgen, 
en zeven dagen vrolijk zijn voor het aangezicht van den Heer, uw god.
Lev 23:41  Gij zult dit feest als feest ter ere van den Heer zeven dagen in het jaar vieren; een eeuwige inzetting 
is het, ook voor uw nageslacht; in de zevende maand zult gij het vieren.
Lev 23:42  Zeven dagen lang zult gij in loofhutten wonen; alle inboorlingen in Israel zullen in loofhutten wonen;
Lev 23:43  opdat uw nageslacht wete, dat ik de Israelieten in hutten heb doen wonen toen ik hen uit Egypteland 
uitleidde. Ik ben de Heer, uw god.
Lev 23:44  Zo gaf Mozes de feestgetijden van den Heer aan de Israelieten op.
Lev 24:1  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 24:2  Beveel den Israelieten, dat zij nemen en u brengen zuivere gestoten olijfolie voor den kandelaar, om 
een altijd brandend licht te hebben;
Lev 24:3  buiten het voorhangsel der Geboden in de tent der samenkomst zullen Aaron en zijn zonen dien 
gereedmaken; zodat hij brandt van den avond tot den morgen voor 's Heeren aangezicht, voortdurend, ter 
eeuwige inzetting voor uw nageslacht.
Lev 24:4  Op den reinen luchter zal hij de lampen gereedmaken voor 's Heeren aangezicht, zodat zij 
voortdurend branden.
Lev 24:5  Neem ook meelbloem en bak daarvan twaalf koeken; twee tiende zal op elken koek gaan.
Lev 24:6  Leg die dan op twee stapels, zes op elken stapel, op de reine tafel voor den Heer.
Lev 24:7  Voeg bij elken stapel zuiveren wierook, die bij het brood als aandenkingsgave dienen zal, een 
vuuroffer voor den Heer.
Lev 24:8  Elken sabbat zult gij het vanwege de Israelieten voor den Heer leggen, voortdurend, een eeuwige 
verplichting.
Lev 24:9  Voorts zal het voor Aaron en zijn zonen zijn; zij zullen het in een heilige plaats eten; want het is iets 
hoogheiligs; hem behoort het van 's Heeren vuuroffers: een eeuwige inzetting.
Lev 24:10  Eens begaf zich de zoon ener Israelietische vrouw--hij was de zoon van een Egyptischen man--onder 
de Israelieten, en toen hij in het leger met een Israelietischen man twist kreeg,
Lev 24:11  verwenschte de zoon dier Israelietische den Naam en vloekte dien. Men bracht hem tot Mozes. Zijn 
moeder heette Sjelomith, de dochter van Dibri, uit den stam Dan.
Lev 24:12  Men zette hem in verzekerde bewaring, om een beslissing te erlangen naar de uitspraak van den 
Heer.
Lev 24:13  Toen sprak de Heer tot Mozes:
Lev 24:14  Voer dien vloeker buiten de legerplaats. Daar zullen allen die het gehoord hebben hem de handen op 



het hoofd leggen, en zal de ganse gemeente hem stenigen.
Lev 24:15  En den Israelieten zult gij zeggen: Als iemand zijn god vloekt zal hij zijn zonde dragen;
Lev 24:16  maar wie den naam des Heeren verwenst zal zeker ter dood gebracht worden: stenigen zal hem de 
gehele gemeente; zowel vreemdeling als inboorling zal ter dood gebracht worden als hij den Naam heeft 
verwenst.
Lev 24:17  Als iemand een mens, wien ook, doodslaat, zal hij zeker ter dood gebracht worden:
Lev 24:18  leven om leven.
Lev 24:19  Brengt iemand zijn naaste een lichaamsgebrek toe, dan moet hem aangedaan worden wat hij den 
ander aangedaan heeft:
Lev 24:20  breuk om breuk, oog om oog, tand om tand; het lichaamsgebrek dat hij een ander toegebracht heeft 
moet hem toegebracht worden.
Lev 24:21  Wie een dier doodslaat moet het vergoeden, maar wie een mens doodslaat moet ter dood gebracht 
worden.
Lev 24:22  Een en dezelfde wet moet bij u gelden voor den vreemde en den inboorling; want ik ben de Heer, uw 
god.
Lev 24:23  Toen Mozes tot de Israelieten gesproken had, voerden zij dien vloeker buiten de legerplaats en 
stenigden hem. Zo hebben de Israelieten gedaan naar hetgeen de Heer aan Mozes bevolen had.
Lev 25:1  De Heer zeide op den berg Sinai tot Mozes:
Lev 25:2  Spreek tot de Israelieten en zeg hun: Wanneer gij in het land komt dat ik u geven ga, moet het land 
sabbat houden ter ere van den Heer.
Lev 25:3  Zes jaren zult gij uw akker bezaaien, zes jaren uw wijngaard snoeien en de opbrengst er van 
inzamelen;
Lev 25:4  maar in het zevende jaar zal het voor het land een grote rusttijd zijn, een sabbat ter ere van den Heer: 
uw akker zult gij niet bezaaien, uw wijngaard niet snoeien.
Lev 25:5  Wat op het veld opslaat zult gij niet maaien, noch de druiven die aan uw ongesnoeiden wijnstok rijpen 
afsnijden: een sabbatsjaar zal het zijn voor het land.
Lev 25:6  Wat het in zijn rusttijd voortbrengt zal u tot spijs verstrekken, u, uw slaaf en slavin, daglooner en 
opgezetene, die bij u verblijf houden;
Lev 25:7  ook voor uw vee en het wild op uw land zal de gehele opbrengst er van tot spijs dienen.
Lev 25:8  Ook zult gij tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat het bedrag van de jaren dier zeven 
jaarweken voor u negen en veertig is.
Lev 25:9  Dan zult gij een alarmbazuin door het land doen weerklinken, in de zevende maand op den tienden 
dier maand; op den verzoendag zult gij een bazuin door uw gehele land doen weerklinken.
Lev 25:10  Zo zult gij het vijftigste jaar heiligen en in uw land een vrijlating afkondigen voor de gehele bevolking. 
Een jubeljaar zal het voor u zijn, waarin ieder uwer tot zijn bezitting en ieder tot zijn geslacht wederkeert.
Lev 25:11  Een jubeljaar zal dit vijftigste jaar voor u zijn, waarin gij niet zaaien zult, noch wat opslaat maaien, 
noch wat aan den ongesnoeiden wijnstok groeit afsnijden;
Lev 25:12  want een jubeljaar is het, heilig zal het u zijn, rechtstreeks van den akker zult gij de opbrengst er van 
eten.
Lev 25:13  In dat jubeljaar zal ieder uwer tot zijn bezitting wederkeren.
Lev 25:14  Verkoopt gij die aan uw naaste, of koopt gij die van hem, dan zult gij elkander niet kwellen. Naar 
gelang van het aantal jaren die na het jubeljaar verlopen zijn zult gij kopen van uw naaste;
Lev 25:15  naar gelang van het aantal der nog volgende oogstjaren zal hij het u verkopen;
Lev 25:16  zijn het vele jaren, dan zult gij naar evenredigheid den koopprijs hoger, zijn het weinige, dan zult gij 
dien lager stellen; want hij verkoopt u slechts het aantal oogsten.
Lev 25:17  Niemand uwer zal zijn naaste kwellen, maar gij zult uw god vrezen; want ik ben de Heer, uw god.
Lev 25:18  Wanneer gij mijn inzettingen betracht en mijn verordeningen onderhoudt en betracht, zult gij 
onbezorgd het land bewonen,
Lev 25:19  en zal het zijn vrucht geven zodat gij volop eten en het onbezorgd bewonen kunt.
Lev 25:20  En mocht gij denken: wat zullen wij in het zevende jaar eten, indien wij noch zaaien noch onzen 
oogst inzamelen?
Lev 25:21  dan zal ik u mijn zegen beschikken in het zesde jaar: dit toch zal genoeg opbrengen voor de drie 
jaren.
Lev 25:22  En in het achtste jaar zult gij zaaien en van de overjarige opbrengst eten tot in het negende jaar; 
totdat de oogst hiervan binnenkomt zult gij het overjarige eten.
Lev 25:23  De grond zal niet voorgoed verkocht worden; want hij behoort mij toe, dewijl gij slechts vreemden en 
opgezetenen bij mij zijt.
Lev 25:24  Daarom zult gij in het gehele land dat gij bezit het recht van lossing van den grond laten gelden.
Lev 25:25  Wanneer uw broeder verarmt en een deel zijner bezitting verkoopt, dan zal zijn naaste losser komen 



en lossen hetgeen zijn broeder verkocht heeft.
Lev 25:26  Heeft iemand geen losser, maar is hijzelf bij machte en vindt hij middelen om het bedrag zijner 
lossing op te brengen,
Lev 25:27  dan zal hij de jaren berekenen die na den verkoop verlopen zijn, het overschot teruggeven aan den 
man aan wien hij het verkocht heeft, en zo wederkeren tot zijn bezitting.
Lev 25:28  Vindt hij de middelen niet om hem af te betalen, dan blijft het verkochte in de hand des kopers tot het 
jubeljaar. In het jubeljaar komt het vrij en keert hij terug tot zijn bezitting.
Lev 25:29  Verkoopt iemand een woonhuis in een ommuurde stad, dan duurt het recht van lossing daarvan tot 
het eind van een jaar na den verkoop; slechts tijdelijk zal het recht van lossing daarvan zijn.
Lev 25:30  Indien het niet gelost is voor het verstrijken van een vol jaar, dan zal het huis dat in een ommuurde 
stad staat voorgoed het eigendom zijn van den koper, ook voor zijn nakomelingen: het zal niet vrijkomen in het 
jubeljaar.
Lev 25:31  Maar een huis in een dorp, een niet ommuurde plaats, zal gerekend worden tot het veld des lands te 
behoren: het kan gelost worden en komt vrij in het jubeljaar.
Lev 25:32  Wat daarentegen de steden der Levieten betreft, de huizen in de steden die hun bezitting zijn, de 
Levieten mogen ze te allen tijde lossen.
Lev 25:33  En indien een hunner het niet lost, dan komt zijn verkocht huis in de stad waar hij zijn bezitting heeft 
in het jubeljaar vrij; want de huizen van de steden der Levieten zijn hun bezitting te midden der Israelieten.
Lev 25:34  En de weidegrond die bij hun steden behoort zal niet verkocht worden; want hij is hun tot een 
eeuwige bezitting.
Lev 25:35  Wanneer uw broeder terwijl hij bij u woont verarmt en zijn vermogen uitgeput is, dan zult gij hem 
steunen, evengoed als een vreemdeling en opgezetene, en uw broeder zal leven bij u.
Lev 25:36  Gij zult van hem geen rente of woeker nemen en vrezen voor uw god.
Lev 25:37  Uw geld zult gij hem niet op rente geven noch uw spijs op woeker.
Lev 25:38  Ik ben de Heer, uw god, die u heb uitgeleid uit Egypteland, om u het land Kanaan te geven, om u ten 
God te zijn.
Lev 25:39  Wanneer uw broeder die bij u woont verarmt en zich aan u verkoopt, zult gij hem niet als slaaf laten 
dienen;
Lev 25:40  hij zal bij u zijn als een daglooner, als een opgezetene, en tot het jubeljaar bij u in dienst blijven.
Lev 25:41  Dan zal hij met zijn kinderen van u heengaan en wederkeren tot zijn familie; ook zal hij tot zijn 
voorvaderlijke bezitting wederkeren;
Lev 25:42  want zij zijn mijn dienstknechten die ik uit Egypteland uitgeleid heb: zij zullen niet als slaven verkocht 
worden.
Lev 25:43  Gij zult hem dus niet tot slavendienst dwingen, maar voor uw god vrezen.
Lev 25:44  Wat de slaven en slavinnen betreft die gij zult hebben, uit de volken die rondom u wonen, uit hen zult 
gij u slaven en slavinnen kopen.
Lev 25:45  Ook zult gij er kopen uit de zonen der opgezetenen die bij u verblijf houden, en uit hun familie die bij 
u is, die zij in uw land verwekt hebben, en dezen zullen u tot een bezitting zijn.
Lev 25:46  Gij zult ze ook aan uw zonen nalaten tot een erfelijk bezit: voor altijd zult gij hen laten dienen; maar 
uw broeders, Israelieten als gij, zult gij niet tot slavendienst dwingen.
Lev 25:47  En wanneer een vreemde of opgezetene die bij u woont vermogend wordt, en uw broeder die bij hem 
woont verarmt en zich verkoopt aan den vreemde of opgezetene die bij u woont of aan een familielid van een 
vreemde,
Lev 25:48  dan zal, nadat hij zich verkocht heeft, de gelegenheid tot lossing voor hem openstaan; een zijner 
broeders zal hem lossen;
Lev 25:49  zijn oom of zijn neef zal hem lossen, of een ander zijner aanverwanten of familieleden zal hem 
lossen; of, indien hij daartoe de middelen gevonden heeft, zal hij zichzelf lossen.
Lev 25:50  Dan zal hij met den koper uitrekenen, hoeveel jaren liggen tussen dat van den verkoop en het 
volgend jubeljaar, en zal het bedrag van zijn koopprijs zijn naar het getal dier jaren; als een daglooner zal hij bij 
hem zijn.
Lev 25:51  Indien dit aantal jaren nog groot is, zal hij een daaraan evenredig deel van dien prijs waarvoor hij zich 
verkocht heeft als losprijs betalen.
Lev 25:52  Blijven nog slechts weinig jaren over tot het jubeljaar, dan zal hij daarmede rekening houden en in 
evenredigheid van die jaren zijn losprijs betalen.
Lev 25:53  Als een daglooner zal hij van jaar tot jaar bij hem zijn hij zal hem niet dwingen onder uw ogen 
slavendiensten te verrichten.
Lev 25:54  Indien hij op geen dezer wijzen gelost wordt, dan komt hij in het jubeljaar vrij, en zijn kinderen met 
hem.
Lev 25:55  Want mij zijn de Israelieten tot knechten; mijn knechten zijn zij, die ik uit Egypteland uitgeleid heb. Ik 



ben de Heer, uw god.
Lev 26:1  Gij zult u geen afgoden maken, geen beeld of wij-steen voor u oprichten, noch een gebeeldhouwden 
steen in uw land plaatsen, om u daarbij neder te werpen; want ik ben de Heer, uw god.
Lev 26:2  Mijn sabbatten zult gij onderhouden en mijn heilige zaken ontzien. Ik ben de Heer.
Lev 26:3  Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden onderhoudt en betracht,
Lev 26:4  zo zal ik u regenbuien op haar tijd geven, zal de grond zijn beschot opleveren en het geboomte des 
velds zijn vruchten;
Lev 26:5  dan zal bij u het dorsen duren tot den wijnoogst, en deze tot het zaaien, en zult gij uw brood volop eten 
en rustig uw land bewonen.
Lev 26:6  Ook zal ik vrede in het land geven: gij zult nederliggen, zonderdat iemand u opschrikt; ik zal maken dat 
er geen wilde dieren meer in het land zijn, en geen zwaard zal uw land doortrekken.
Lev 26:7  Gij zult uw vijanden vervolgen, en zij zullen voor u aan het zwaard vervallen;
Lev 26:8  vijf van u zullen er honderd vervolgen, en honderd van u tienduizend, en uw vijanden zullen voor u aan 
het zwaard vervallen.
Lev 26:9  Ik zal mij naar u toekeren u vruchtbaar maken en vermenigvuldigen en mijn verbond met u gestand 
doen.
Lev 26:10  Dan zult gij het meer dan overjarige koorn eten en voor het nieuwe het overjarige moeten opruimen.
Lev 26:11  Ook zal ik mijn woning in uw midden plaatsen en mijn ziel zal geen afkeer van u hebben.
Lev 26:12  Integendeel, ik zal in uw midden verkeren en u ten God zijn, terwijl gij mij ten volk zijt.
Lev 26:13  Ik ben de Heer, uw god, die u uit Egypteland heb uitgeleid, zodat gij hun niet meer tot slaven waart; ik 
heb de stangen van uw juk gebroken en u rechtovereind doen gaan.
Lev 26:14  Maar indien gij naar mij niet hoort en niet al deze geboden betracht,
Lev 26:15  maar mijn inzettingen versmaadt, en uw ziel afkeer heeft van mijn verordeningen, zodat gij niet al 
mijn geboden betracht en gij zo mijn verbond breekt
Lev 26:16  dan zal ook ik zo met u handelen en u bezoeken met ijselijkheden: de tering en de koorts, die de 
ogen doen versmachten en het leven doen kwijnen. Gij zult vergeefs uw zaad zaaien; want uw vijanden zullen 
den oogst opeten.
Lev 26:17  Voorts zal ik mijn aangezicht tegen u richten: gij zult door uw vijanden geslagen worden, en uw 
haters zullen op u treden; gij zult vluchten terwijl niemand u vervolgt.
Lev 26:18  Indien gij dan nog niet naar mij hoort, dan zal ik voortgaan met u te tuchtigen, zeven keer wegens uw 
zonden.
Lev 26:19  Ik zal den trots uwer kracht breken, uw hemel als ijzer maken, uw grond als koper.
Lev 26:20  Vergeefs zal uw kracht verbruikt worden: uw grond levert zijn beschot niet op, en het geboomte des 
lands draagt geen vrucht.
Lev 26:21  Gaat gij dan nog dwars tegen mij in en wilt gij niet naar mij horen, dan zal ik voortgaan u te slaan, 
zeven keer overeenkomstig uw zonden.
Lev 26:22  Ik zal tegen u loslaten het wild gedierte; het zal u kinderloos maken, uw veestapel te gronde richten 
en u slechts in kleinen getale doen overblijven; zodat uw wegen ontvolkt zijn.
Lev 26:23  Indien gij u dan nog niet gezeggen laat maar dwars tegen mij in gaat,
Lev 26:24  dan zal ik ook dwars tegen u in gaan en u slaan, zeven keer wegens uw zonden.
Lev 26:25  Dan zal ik over u een zwaard brengen, dat het geschonden verbond wreekt. Hoopt gij u dan opeen in 
uw steden, dan zal ik in uw midden de pest zenden en u overleveren in de hand uwer vijanden.
Lev 26:26  Als ik den staf des broods verbreek, zullen tien vrouwen uw brood in een oven bakken en uw brood 
afgewogen teruggeven, zodat gij niet tot verzadiging eten kunt.
Lev 26:27  Hoort gij desondanks niet naar mij en gaat gij dwars tegen mij in,
Lev 26:28  dan zal ik ook in grimmigheid dwars tegen u in gaan en u tuchtigen, zeven keer wegens uw zonden.
Lev 26:29  Gij zult het vlees uwer zonen eten, en dat uwer dochteren zult gij eten.
Lev 26:30  Ook zal ik uw hoogten verdelgen en uw zonnebeelden vernielen; ik zal uw lijken op die uwer 
schandgoden doen vallen, en mijn ziel zal afkeer van u hebben.
Lev 26:31  Ik zal uw steden tot puinhopen maken en uw heiligdommen verwoesten, en den liefelijken geur uwer 
offers niet ruiken.
Lev 26:32  Ja, ikzelf zal het land verwoesten; zodat uw vijanden die er zich in nederzetten er over verstomd 
staan;
Lev 26:33  en u zal ik verstrooien onder de natien en achter u een zwaard ontbloten; zodat uw land een 
woestenij en uw steden puinhopen worden.
Lev 26:34  Dan zal het land de verzuimde sabbatten vergoed krijgen, zolang het woest ligt, terwijl gij in het land 
uwer vijanden zijt. Dan rust het land en maakt de verzuimde sabbatten goed.
Lev 26:35  Zolang het woest ligt zal het rusten, evenlang als het op uw sabbatten niet gerust heeft, toen gij het 
bewoondet.



Lev 26:36  En wie van u zijn overgebleven, hun hart zal ik verweeken in 's vijands landen: vervolgt hen het 
geluid van een ronddwarrelend blad, dan vluchten zij als voor een zwaard; zij vallen terwijl niemand hen 
vervolgt.
Lev 26:37  Zij struikelen over elkander als uit vrees voor een zwaard; maar een vervolger is er niet.
Lev 26:38  Gij houdt geen stand voor uw vijanden, maar gaat te gronde onder de natien, en het land uwer 
vijanden verteert u.
Lev 26:39  Wie van u overgebleven zijn zullen om hun schuld wegteren in de landen uwer vijanden; ook om de 
schuld hunner vaderen zullen zij wegteren.
Lev 26:40  Dan zullen zij hun schuld en die hunner vaderen belijden, hoe zij zich aan mij vergrepen hebben; 
hoe, toen zij dwars tegen mij in gegaan waren,
Lev 26:41  ook ik dwars tegen hen in ging en hen bracht in het land hunner vijanden. Wordt dan hun 
onbesneden hart gebogen en boeten zij zo hun schuld,
Lev 26:42  dan zal ik gedenken het verbond met Jakob, en het verbond met Izaak en Abraham zal ik gedenken. 
Ook zal ik het land gedenken.
Lev 26:43  Het land zal van hen verlaten zijn en de verzuimde sabbatten vergoed krijgen, doordat het, van hen 
verlaten, woest ligt. En zijzelf zullen hun schuld boeten, nademaal en dewijl zij mijn verordeningen versmaad 
hebben en hun ziel afkeer heeft gehad van mijn inzettingen.
Lev 26:44  Met dat al, als zij in het land hunner vijanden zijn, versmaad ik hen niet, en heeft mijn ziel niet zulk 
een afkeer van hen dat ik hen verdelg en mijn verbond met hen verbreek; want ik ben de Heer, hun god.
Lev 26:45  En ik zal te hunnen bate het verbond met de vroegeren gedenken, die ik heb uitgeleid uit Egypteland 
ten aanschouwen der natien, opdat ik hun ten God zou zijn. Ik ben de Heer.
Lev 26:46  Dit zijn de inzettingen, verordeningen en wetten die de Heer gegeven heeft over de verhouding 
tussen hem en de Israelieten, op den berg Sinai, door Mozes.
Lev 27:1  De Heer sprak tot Mozes:
Lev 27:2  Spreek tot de Israelieten en zeg hun:
Lev 27:3  Wanneer iemand bij gelofte, naar schatting, mensen aan den Heer wijdt, dan zal dit de schatting zijn: 
een man tussen de twintig en de zestig jaar zal geschat worden op vijftig sikkelen zilver--heilige sikkelen;
Lev 27:4  is het een vrouw, dan zal zij op dertig sikkelen geschat worden.
Lev 27:5  Is hij tussen de vijf en de twintig jaar, dan zal hij, indien het een knaap is, op twintig, is het een meisje; 
op tien sikkelen geschat worden.
Lev 27:6  Is hij tussen de maand en de vijf jaar, dan zal hij geschat worden, de knaap op vijf sikkelen zilver, het 
meisje op drie.
Lev 27:7  Is hij van zestig jaar en daarboven, dan zal hij, indien het een man is, geschat worden op vijftien, is het 
een vrouw, op tien sikkelen.
Lev 27:8  Is hij te arm om de schatting op te brengen, dan zal hij den beloofden persoon voor den priester 
plaatsen, en deze hem schatten: naar het vermogen van dengene die de gelofte afgelegd heeft zal de priester 
hem schatten.
Lev 27:9  Indien de gelofte een dier geldt van de soort waarvan men een offer aan den Heer brengt, dan zal 
alwat hij van die soort aan den Heer geeft zelf heilig zijn.
Lev 27:10  Hij mag het verwisselen noch verruilen, geen beter voor een slechter, noch een slechter voor een 
beter; indien hij toch het ene dier met het andere verruilt, dan zal en het beloofde dier en dat waarmede het 
verruild is heilig zijn.
Lev 27:11  Indien hij het een of ander onrein dier, van een soort waaruit men geen offer aan den Heer brengt, 
beloofd heeft, dan zal hij het dier voor den priester plaatsen,
Lev 27:12  en de priester zal het schatten, of het veel of weinig waard is; zoals de priester het schat, zo zal het 
zijn.
Lev 27:13  Wil men het lossen dan zal men bij het bedrag der schatting een vijfde voegen.
Lev 27:14  Wanneer iemand zijn huis aan den Heer heiligt, dan zal de priester het schatten, of het veel of weinig 
waard is; op den prijs waarop de priester het schat zal het staan.
Lev 27:15  Wil dan hij die zijn huis geheiligd heeft het lossen, dan zal hij het vijfde deel van het bedrag der 
schatting er bijvoegen, en zo zal het weder zijn eigendom worden.
Lev 27:16  Heiligt iemand een stuk land van zijn erfgoed aan den Heer, zo zal het geschat worden naar de 
hoeveelheid zaad die het vereist; een stuk dat een ton gerst ter bezaaiing eist op vijftig zilverlingen.
Lev 27:17  Indien hij in het jubeljaar zijn akker heiligt, zal deze op het bedrag der schatting staan;
Lev 27:18  indien hij na het jubeljaar zijn akker heiligt, dan zal de priester hem den prijs berekenen naar het 
aantal jaren die tot het volgend jubeljaar verlopen moeten, en daarnaar zal de schatting verminderd worden.
Lev 27:19  Indien hij die den akker geheiligd heeft dien wil lossen, dan zal hij het vijfde deel van het bedrag der 
schatting er bijvoegen; zo zal hij zijn eigendom blijven.
Lev 27:20  Indien hij den akker niet lost en hem verkoopt aan een ander, dan mag hij later niet meer gelost 



worden,
Lev 27:21  maar wordt, wanneer hij in het jubeljaar vrijkomt, heilig aan den Heer, evenals een met den banvloek 
belegde akker: aan den priester zal zijn erfgoed ten deel vallen.
Lev 27:22  Indien iemand een door hem gekochten akker, die niet tot zijn erfgoed behoort, aan den Heer heiligt,
Lev 27:23  dan zal de priester hem het bedrag der schatting tot het jubeljaar berekenen, en hij dit op dienzelfden 
dag geven, als iets dat heilig is aan den Heer.
Lev 27:24  In het jubeljaar zal die akker wederkeren tot dengene van wien hij hem gekocht heeft, tot wiens 
erfgoed hij behoorde.
Lev 27:25  Iedere schatting zal uitgedrukt worden in heilige sikkelen, elk van twintig gera's.
Lev 27:26  Maar het eerstgeborene van een dier, hetwelk als zoodanig den Heer behoort, zal door niemand 
geheiligd worden: hetzij een rund hetzij een stuk kleinvee, het behoort aan den Heer.
Lev 27:27  Is het een onrein dier, dan zal men het naar schatting loskopen en het vijfde deel van het bedrag er 
bijvoegen; indien het niet gelost wordt, dan moet het naar schatting verkocht worden.
Lev 27:28  Maar alwat iemand met den ban belegt en zo aan den Heer heiligt, van alwat hij bezit, mens, vee of 
erfakker, dat zal noch verkocht noch gelost worden; al het met den ban belegde is hoogheilig aan den Heer.
Lev 27:29  Geen mens die met den ban belegd is zal losgekocht worden; hij moet zeker worden ter dood 
gebracht.
Lev 27:30  Ook is elk tiend van het land, zowel van het gezaaide als van de boomvruchten, 's Heeren eigendom; 
het is heilig aan den Heer.
Lev 27:31  En indien iemand iets van zijn tiend lost, zal hij er het vijfde deel der waarde bijvoegen.
Lev 27:32  Daarenboven alle tienden van runderen of kleinvee, van alwat onder den staf doorgaat: elk tiende 
stuk zal aan den Heer heilig zijn.
Lev 27:33  Men zal niet een beter of slechter dier uitzoeken, noch het verruilen; indien men het toch verruilt, dan 
wordt en het tiende dier en dat waarmede het verruild is heilig; gelost kan het niet worden.
Lev 27:34  Dit zijn de geboden die de Heer Mozes voor de Israelieten op den berg Sinai gegeven heeft.
Num 1:1  De Heer sprak tot Mozes in de woestijn van den Sinai, in de tent der samenkomst, op den eersten dag 
der tweede maand van het tweede jaar van hun uittocht uit Egypteland:
Num 1:2  Neemt de som op van de gehele gemeente der Israelieten naar hun geslachten, naar hun familien, 
door telling der namen, alle mannen, hoofd voor hoofd,
Num 1:3  van twintig jaar af en daarboven, alle dienstplichtigen in Israel; gij zult hen, in heirscharen ingedeeld, 
monsteren, gij met Aaron.
Num 1:4  En u zullen hierin helpen een man uit elken stam, allen hoofden van hun familie.
Num 1:5  Dit zijn de namen der mannen die u zullen ter zijde staan: Voor Ruben Elisur, de zoon van Sjedeur;
Num 1:6  voor Simeon Sjelumiel, de zoon van Surisjaddai;
Num 1:7  voor Juda Nahsjon, de zoon van Amminadab;
Num 1:8  voor Issachar Nethaneel, de zoon van Suar,
Num 1:9  voor Zebulon Eliab, de zoon van Helon,
Num 1:10  voor de Jozefieten, voor Efraim Elisjama, de zoon van Ammihud, voor Manasse Gamliel, de zoon van 
Pedasoer;
Num 1:11  voor Benjamin Abidan, de zoon van Gideoni
Num 1:12  voor Dan Ahiezer, de zoon van Ammisjaddai;
Num 1:13  voor Azer Paggiel, de zoon van Ochran;
Num 1:14  voor Gad Eljazaf, de zoon van Reuel;
Num 1:15  voor Naftali Ahira, de zoon van Enan.
Num 1:16  Dit waren de opgeroepenen uit de gemeente, vorsten over hun voorvaderlijke stammen; de 
stamhoofden van Israel waren het.
Num 1:17  Toen namen Mozes en Aaron die met name aangewezen mannen en vergaderden de gehele 
gemeente op den eersten dag der tweede maand;
Num 1:18  men liet zich indelen naar geslachten en familien, naar het aantal der namen, van twintig jaar en 
daarboven, hoofd voor hoofd, gelijk de Heer Mozes bevolen had.
Num 1:19  Zo monsterde hij hen in de woestijn Sinai.
Num 1:20  De zonen van Ruben, Israels eerstgeborene, hun nakomelingen waren, naar hun geslachten, naar 
hun familien, naar het aantal der namen, hoofd voor hoofd, alle mannen van twintig jaar en daarboven, alle 
dienstplichtigen--
Num 1:21  hun gemonsterden waren, uit den stam Ruben, zes en veertig duizend vijfhonderd.
Num 1:22  De zonen van Simeon, hun nakomelingen waren, naar hun geslachten, naar hun familien, naar het 
aantal der namen, hoofd voor hoofd, alle mannen van twintig jaar en daarboven, alle dienstplichtigen--
Num 1:23  hun gemonsterden waren, uit den stam Simeon, negen en vijftig duizend driehonderd.
Num 1:24  De zonen van Gad, hun nakomelingen waren, naar hun geslachten, naar hun familien, naar het 



aantal der namen, alle mannen van twintig jaar en daarbover, alle dienstplichtigen--
Num 1:25  hun gemonsterden waren, uit den stam Gad vijf en veertig duizend zeshonderd vijftig.
Num 1:26  De zonen van Juda, hun nakomelingen waren, naar hun geslachten, naar hun familien, naar het 
aantal der namen, alle mannen van twintig jaar en daarboven, alle dienstplichtigen--
Num 1:27  hun gemonsterden waren, uit den stam Juda, vier en zeventig duizend zeshonderd.
Num 1:28  De zonen van Issachar, hun nakomelingen waren, naar hun geslachten, naar hun familien, naar het 
aantal der namen, alle mannen van twintig jaar en daarboven, alle dienstplichtigen--
Num 1:29  hun gemonsterden waren uit den stam Issachar, vier en vijftig duizend vierhonderd.
Num 1:30  De zonen van Zebulon, hun nakomelingen waren, naar hun geslachten, naar hun familien, naar het 
aantal der namen, alle mannen van twintig jaar en daarboven, alle dienstplichtigen--
Num 1:31  hun gemonsterden waren, uit den stam Zebulon, zeven en vijftig duizend vierhonderd.
Num 1:32  Wat de zonen van Jozef aangaat, die van Efraim, hun nakomelingen waren, naar hun geslachten, 
naar hun familien, naar het aantal der namen, alle mannen van twintig jaar en daarboven, alle dienstplichtigen--
Num 1:33  hun gemonsterden waren, uit den stam Efraim, veertig duizend vijfhonderd.
Num 1:34  Die van Manasse, hun nakomelingen waren, naar hun geslachten, naar hun familien, naar het aantal 
der namen, alle mannen van twintig jaar en daarboven, alle dienstplichtigen--
Num 1:35  hun gemonsterden waren, uit den stam Manasse, twee en dertig duizend tweehonderd.
Num 1:36  De zonen van Benjamin, hun nakomelingen waren, naar hun geslachten, naar hun familien, naar het 
aantal der namen, alle mannen van twintig jaar en daarboven, alle dienstplichtigen--
Num 1:37  hun gemonsterden waren, uit den stam Benjamin, vijf en dertig duizend vierhonderd.
Num 1:38  De zonen van Dan, hun nakomelingen waren naar hun geslachten, naar hun familien, naar het aantal 
der namen, alle mannen van twintig jaar en daarboven, alle dienstplichtigen--
Num 1:39  hun gemonsterden waren, uit den stam Dan, twee en zestig duizend zevenhonderd.
Num 1:40  De zonen van Azer, hun nakomelingen waren, naar hun geslachten, naar hun familien, naar het 
aantal der namen, alle mannen van twintig jaar en daarboven, alle dienstplichtigen--
Num 1:41  hun gemonsterden waren, uit den stam Azer een en veertig duizend vijfhonderd.
Num 1:42  De zonen van Naftali, hun nakomelingen waren, naar hun geslachten, naar hun familien, naar het 
aantal der namen, alle mannen van twintig jaar en daarboven, alle dienstplichtigen--
Num 1:43  hun gemonsterden waren, uit den stam Naftali, drie en vijftig duizend vierhonderd.
Num 1:44  Dit waren de gemonsterden, die Mozes gemonsterd heeft, met Aaron en de vorsten van Israel, twaalf 
mannen, voor elken stam een; zij waren hoofden hunner familien:
Num 1:45  al de gemonsterden der Israelieten naar hun familien van twintig jaar en daarboven,
Num 1:46  alle dienstplichtigen in Israel al die gemonsterden waren zeshonderd drie duizend vijfhonderd vijftig.
Num 1:47  En de Levieten, naar hun voorvaderlijken stam, waren niet onder hen gemonsterd.
Num 1:48  De Heer sprak tot Mozes:
Num 1:49  Daarentegen zult gij den stam Levi niet monsteren en de som van hen niet opnemen onder de 
Israelieten.
Num 1:50  Maar stel de Levieten aan over den tabernakel der Geboden met al zijn meubelen en alwat er bij 
behoort; zij zullen den tabernakel en al zijn meubelen vervoeren, zij zullen hem bedienen en zich rondom den 
tabernakel legeren.
Num 1:51  Wanneer de tabernakel optrekt, zullen de Levieten hem afbreken, en wanneer de tabernakel halt 
houdt, zullen de Levieten hem opslaan; de leek die nadert zal ter dood gebracht worden.
Num 1:52  En terwijl de Israelieten zich, ieder naar zijn kamp, ieder onder zijn banier, in hun heirscharen 
ingedeeld, legeren,
Num 1:53  zullen de Levieten hun kamp opslaan rondom den tabernakel der Geboden; opdat geen toorn 
ontbrande tegen de gemeente der Israelieten.
Num 1:54  Zo zullen de Levieten hun plicht jegens den tabernakel der Geboden vervullen. En de Israelieten 
deden naar alles wat de Heer Mozes bevolen had; zo deden zij.
Num 2:1  De Heer sprak tot Mozes en Aaron:
Num 2:2  Laat de Israelieten zich legeren, ieder onder zijn banier met veldteekenen, naar hun familien, aan alle 
kanten tegenover de tent der samenkomst moeten zij zich legeren.
Num 2:3  Ten oosten, aan de oostzijde, de banier van Juda's kamp in hun heirscharen ingedeeld--de vorst der 
zonen van Juda is Nahsjon, de zoon van Amminadab,
Num 2:4  en zijn heir met zijn gemonsterden bedraagt vier en zeventig duizend zeshonderd man.
Num 2:5  Daarbij legeren zich de stam Issachar--de vorst der zonen van Issachar is Nehtaneel, de zoon van 
Suar,
Num 2:6  en zijn heir met zijn gemonsterden bedraagt vier en vijftig duizend vierhonderd man--
Num 2:7  en de stam Zebulon--de vorst der zonen van Zebulon is Eliab, de zoon van Helon,
Num 2:8  en zijn heir met zijn gemonsterden bedraagt zeven en vijftig duizend vierhonderd man.



Num 2:9  Al de gemonsterden van Juda's kamp zijn honderd zes en tachtig duizend vierhonderd man, in hun 
heirscharen ingedeeld. Zij moeten in de eerste plaats optrekken.
Num 2:10  De banier van Rubens kamp, in hun heirscharen ingedeeld, aan de zuidzijde--de vorst der zonen van 
Ruben is Elisur, de zoon van Sjedeur,
Num 2:11  en zijn heir met zijn gemonsterden bedraagt zes en veertig duizend vijfhonderd man.
Num 2:12  Daarbij legeren zich de stam Simeon--de vorst der zonen van Simeon is Sjelumiel, de zoon van 
Surisjaddai,
Num 2:13  en zijn heir met hun gemonsterden bedraagt negen en vijftig duizend driehonderd man--
Num 2:14  en de stam Gad--de vorst der zonen van Gad is Eljazaf, de zoon van Reuel,
Num 2:15  en zijn heir met hun gemonsterden bedraagt vijf en veertig duizend zeshonderd vijftig man.
Num 2:16  Al de gemonsterden van Rubens kamp zijn honderd een en vijftig duizend vierhonderd vijftig man, in 
hun heirscharen ingedeeld. Zij moeten als tweede afdeling optrekken.
Num 2:17  De tent der samenkomst zal dan optrekken: het kamp der Levieten in het midden der andere 
legerkampen. Zoals zij zich legeren, zo zullen zij optrekken, ieder op zijn plaats, volgens hun banieren.
Num 2:18  De banier van Efraims kamp, in hun heirscharen ingedeeld, aan de westzijde--de vorst der zonen van 
Efraim is Elisjama, de zoon van Ammihud,
Num 2:19  en zijn heir met hun gemonsterden bedraagt veertigduizend vijfhonderd man.
Num 2:20  Daarbij legeren zich de stam Manasse--de vorst der zonen van Manasse is Gamliel, de zoon van 
Pedasur,
Num 2:21  en zijn heir met hun gemonsterden bedraagt twee en dertig duizend tweehonderd man--
Num 2:22  en de stam Benjamin--de vorst der zonen van Benjamin is Abidan, de zoon van Gideoni
Num 2:23  en zijn heir met hun gemonsterden bedraagt vijf en dertig duizend vierhonderd man.
Num 2:24  Al de gemonsterden van Efraims kamp zijn honderd acht duizend eenhonderd man, in hun 
heirscharen ingedeeld. Zij moeten als derde afdeling optrekken.
Num 2:25  De banier van Dans kamp, in hun heirscharen ingedeeld, aan de noordzijde--de vorst der zonen van 
Dan is Ahiezer, de zoon van Ammisjaddai,
Num 2:26  en zijn heir met hun gemonsterden bedraagt twee en zestig duizend zevenhonderd man.
Num 2:27  Daarbij legeren zich de stam Azer--de vorst der zonen van Azer is Paggiel, de zoon van Ochran,
Num 2:28  en zijn heir met hun gemonsterden bedraagt een en veertig duizend vijfhonderd man--
Num 2:29  en de stam Naftali--de vorst der zonen van Naftali is Ahira, de zoon van Enan,
Num 2:30  en zijn heir met hun gemonsterden bedraagt drie en vijftig duizend vierhonderd man.
Num 2:31  Alle gemonsterden van Dans kamp zijn honderd zeven en vijftig duizend zeshonderd man. Achteraan 
moeten zij volgens hun banieren optrekken.
Num 2:32  Dit zijn de gemonsterden der Israelieten naar hun familien, alle gemonsterden der kampen, in hun 
heirscharen ingedeeld, zeshonderd drie duizend vijfhonderd vijftig man.
Num 2:33  En de Levieten waren niet onder de Israelieten gemonsterd; zoals de Heer Mozes bevolen had.
Num 2:34  De Israelieten nu deden naar alles wat de Heer Mozes bevolen had. Juist zo legerden zij zich volgens 
hun banieren, en juist zo trokken zij op, ieder naar zijn geslacht, bij zijn familie.
Num 3:1  Dit zijn de afstammelingen van Aaron en Mozes, ten tijde dat de Heer met Mozes op den berg Sinai 
sprak.
Num 3:2  Dit zijn de namen van Aarons zonen: de eerstgeborene was Nadab, dan Abihu, Eleazar en Ithamar.
Num 3:3  Dit zijn de namen der zonen van Aaron, der gezalfde priesters, die hij hun wijdingsoffer heeft doen 
brengen om priesters te zijn;
Num 3:4  maar Nadab en Abihu stierven voor des Heeren aangezicht, toen zij vreemd vuur opdroegen voor den 
Heer in de woestijn van den Sinai; en zij hadden geen zonen. Zo waren Eleazar en Ithamar priesters nog bij het 
leven van hun vader Aaron.
Num 3:5  De Heer sprak tot Mozes:
Num 3:6  Doe den stam Levi naderen en plaats dien voor den priester Aaron: zij zullen hem dienen
Num 3:7  en hun plichten jegens hem en de gehele gemeente voor de tent der samenkomst waarnemen, door 
den arbeid bij den tabernakel te verrichten.
Num 3:8  Ook zullen zij voor alle meubelen van de tent der samenkomst zorgen en den Israelieten behulpzaam 
zijn door het verrichten van allen arbeid bij den tabernakel.
Num 3:9  Zo zult gij de Levieten aan Aaron en zijn zonen schenken: geschonken, geschonken zijn zij hem 
vanwege de Israelieten.
Num 3:10  Doch Aaron en zijn zonen zult gij aanstellen, en zo zullen zij hun priesterschap waarnemen; de leek 
die nadert zal ter dood gebracht worden.
Num 3:11  De Heer sprak tot Mozes:
Num 3:12  Ik van mijn zijde, zie, ik neem de Levieten uit het midden der Israelieten in de plaats van alle 
eerstgeborenen, die den moederschoot openen, onder de Israelieten; zo zullen de Levieten mij toebehoren.



Num 3:13  Want mij behoren alle eerstgeborenen: ten dage dat ik alle eerstgeborenen in Egypteland sloeg heb 
ik alle eerstgeborenen in Israel, zowel die der mensen als die der dieren, mij geheiligd; zij zouden mij 
toebehoren. Ik ben de Heer.
Num 3:14  De Heer sprak tot Mozes in de woestijn van den Sinai:
Num 3:15  Monster de Levieten naar hun familien en geslachten; alwat manlijk is onder hen van een maand en 
daarboven zult gij monsteren.
Num 3:16  Zo monsterde hen Mozes naar des Heeren last, gelijk hij hem bevolen had.
Num 3:17  Dit waren de zonen van Levi met name: Gersjon, Kehath en Merari.
Num 3:18  En dit de namen der zonen van Gersjon naar hun geslachten: Libni en Sjimei;
Num 3:19  en de zonen van Kehath naar hun geslachten waren Amram en Jishar, Hebron en Uzziel;
Num 3:20  en de zonen van Merari naar hun geslachten waren Mahli en Musji. Dit zijn de geslachten der 
Levieten naar hun familien.
Num 3:21  Tot Gersjon behoorden de geslachten Libni en Sjimei; dit waren de geslachten der Gersjonieten.
Num 3:22  Hun gemonsterden--naar telling van alwat manlijk was van een maand en daarboven--hun 
gemonsterden waren zevenduizend vijfhonderd in getal.
Num 3:23  De geslachten der Gersjonieten moesten zich achter den tabernakel aan de westzijde legeren.
Num 3:24  De familievorst der Gersjonieten was Eljazaf, de zoon van Lael.
Num 3:25  Tot de plichten der Gersjonieten aan de tent der samenkomst behoorde de zorg voor den tabernakel 
en de tent, zijn dekkleed, het tapijt aan den ingang van de tent der samenkomst,
Num 3:26  de zeilen van het voorhof en het tapijt aan den ingang van het voorhof, dat rondom den tabernakel en 
het altaar was, en voor de touwen, met alwat er voor te bezorgen was.
Num 3:27  Tot Kehath behoorden het geslacht der Amramieten en die der Jisharieten, der Hebronieten en der 
Uzzielieten; dit waren de geslachten der Kehathieten.
Num 3:28  Hun gemonsterden--naar telling van alwat manlijk was van een maand en daarboven--waren 
achtduizend zeshonderd in getal, tot wier plicht de bediening van het heiligdom behoorde.
Num 3:29  De geslachten der Kehathieten moesten zich naast den tabernakel aan de zuidzijde legeren.
Num 3:30  De familievorst der Kehathietische geslachten was Elisafan, de zoon van Uzziel.
Num 3:31  En zij hadden te zorgen voor de ark, de tafel, den luchter, de altaren, de heilige gereedschappen 
waarmede de dienst verricht werd, het voorhangsel en alwat er voor te bezorgen was.
Num 3:32  De oppervorst der Levieten was Eleazar, de zoon van den priester Aaron, de opzichter van hen tot 
wier plichten de zorg voor het heiligdom behoorde.
Num 3:33  Tot Merari behoorden het geslacht der Mahlieten en dat der Musjieten; dit waren de geslachten van 
Merari.
Num 3:34  Hun gemonsterden--naar telling van alwat manlijk was van een maand en daarboven--waren 
zesduizend tweehonderd.
Num 3:35  De familievorst van Merari's geslachten was Suriel, de zoon van Abihail; naast den tabernakel aan de 
noordzijde moesten zij zich legeren.
Num 3:36  Aan de Merarieten was de zorg opgedragen voor de stijlen, sluitbomen, pilaren en voetstukken van 
den tabernakel, voor al het daarbij behorend gereedschap en alwat er voor te bezorgen was,
Num 3:37  voor de pilaren van het voorhof rondom en hun voetstukken, pinnen en touwen.
Num 3:38  Voor den tabernakel, aan de oostzijde, voor de tent der samenkomst, ten oosten, waren gelegerd 
Mozes, Aaron en zijn zonen, tot wier plichten de zorg van het heiligdom behoorde, om er ten bate der Israelieten 
den dienst waar te nemen; de leek die naderde moest ter dood gebracht worden.
Num 3:39  Alle gemonsterden der Levieten, die Mozes en Aaron, volgens des Heeren bevel, naar hun 
geslachten gemonsterd hebben, alwat manlijk was van een maand en daarboven--waren twee en twintig 
duizend.
Num 3:40  Toen zeide de Heer tot Mozes: Monster alle manlijke eerstgeborenen der Israelieten, van een maand 
en daarboven, en neem het aantal hunner namen op.
Num 3:41  Dan zult gij voor mij--ik ben de Heer--de Levieten nemen in plaats van alle eerstgeborenen onder de 
Israelieten, en het vee der Levieten in plaats van alle eerstgeborenen onder het vee der Israelieten.
Num 3:42  Daarom monsterde Mozes, zoals de Heer hem bevolen had, alle eerstgeborenen onder de 
Israelieten.
Num 3:43  En het aantal van alle gemonsterde manlijke eerstgeborenen van een maand en daarboven, met 
name geteld, was twee en twintig duizend tweehonderd drie en zeventig.
Num 3:44  Toen sprak de Heer tot Mozes:
Num 3:45  Neem de Levieten in plaats van al de eerstgeborenen onder de Israelieten, en het vee der Levieten in 
plaats van hun vee. Zo zullen de Levieten mij toebehoren. Ik ben de Heer.
Num 3:46  En wat de lossing der tweehonderd drie en zeventig gemonsterden betreft die er meer 
eerstgeborenen onder de Israelieten dan Levieten zijn,



Num 3:47  voor elk hunner zult gij vijf sikkelen hoofdgeld nemen; vijf heilige sikkelen zult gij nemen, twintig gera 
den sikkel;
Num 3:48  en gij zult dat geld aan Aaron en zijn zonen geven, als losprijs der overschietenden onder hen.
Num 3:49  Zo nam Mozes het losgeld van hen die op de door de Levieten gelosten overschoten.
Num 3:50  Van de eerstgeborenen der Israelieten nam hij dat geld: dertienhonderd vijf en zestig heilige sikkelen.
Num 3:51  En Mozes gaf dat losgeld aan Aaron en zijn zonen naar des Heeren bevel, zoals de Heer Mozes 
bevolen had.
Num 4:1  De Heer sprak tot Mozes en Aaron:
Num 4:2  Neemt de som op van de Kehathieten die tot de Levieten behoren, naar hun geslachten en familien,
Num 4:3  van dertig jaar en daarboven tot vijftig jaar, alle dienstplichtigen tot het werk aan de tent der 
samenkomst.
Num 4:4  Hierin zal bestaan de dienst der Kehathieten aan de tent der samenkomst, de hoogheilige:
Num 4:5  Aaron en zijn zonen zullen, wanneer het kamp opgebroken wordt, naar binnen gaan, het 
tapijtvoorhangsel afnemen en daarmede de ark der Geboden bedekken.
Num 4:6  Dan zullen zij daarop een marokijnen dekkleed leggen, een geheel violetkleurig kleed er over 
uitspreiden en de draagstangen insteken.
Num 4:7  Ook over de toonbroodtafel zullen zij een violetkleurig kleed uitspreiden, en daarop de schotels, 
schalen, kroezen en plengkannen zetten terwijl het brood dat er voortdurend op moet zijn er op liggen zal.
Num 4:8  Dan moeten zij over dat alles een karmijnen kleed uitspreiden en dit met een marokijnen dekkleed 
bedekken, waarna zij de draagstangen insteken.
Num 4:9  Ook zullen zij een violetkleurig kleed nemen en daarmede den lichtkandelaar bedekken, met zijn 
lampen, snuiters, bakjes en alle olievaten waarmede zij den dienst daaraan waarnemen.
Num 4:10  Daarna zullen zij den luchter zelf met al het gereedschap dat er bij behoort op een marokijnen 
dekkleed plaatsen, en dan op de draagbaar.
Num 4:11  Ook over het gouden altaar zullen zij een violetkleurig kleed uitspreiden, het bedekken met een 
marokijnen dekkleed en de draagstangen insteken.
Num 4:12  Dan zullen zij al de gereedschappen nemen waarmede zij in het heilige dienst doen en die op een 
violetkleurig kleed plaatsen, ze bedekken met een marokijnen dekkleed en ze op de draagbaar zetten.
Num 4:13  Vervolgens zullen zij het altaar van as reinigen en een purperen kleed er over uitspreiden.
Num 4:14  Dan zullen zij daarop plaatsen al de gereedschappen die zij bij de bediening van het altaar gebruiken, 
de vuurpannen, vorken, schoppen en offerschalen, kortom al de altaargereedschappen, daarover een 
marokijnen dekkleed uitspreiden en de draagstangen insteken.
Num 4:15  Eerst nadat Aaron en zijn zonen, bij het opbreken van het kamp, gereed zijn met het bedekken van 
het heilige en al de daarbij behorende gereedschappen, zullen de Kehathieten binnentreden, om ze te 
vervoeren; maar zij zullen het heilige niet aanraken, opdat zij niet sterven.
Num 4:16  Dit is wat de Kehathieten te vervoeren hebben van de tent der samenkomst. En aan Eleazar, den 
zoon van den priester Aaron, was het opzicht toevertrouwd over de olie van den kandelaar, den offerwierook, 
het dagelijks meeloffer en de zalfolie, het opzicht over den gehelen tabernakel en alwat daarin was, zowel het 
heilige als de daarbij behorende gereedschappen.
Num 4:17  Toen sprak de Heer tot Mozes en Aaron:
Num 4:18  Zorgt, dat de geslachten der Kehathieten niet uit het midden der Levieten uitgeroeid worden.
Num 4:19  Dit zult gij hun doen, opdat zij in leven blijven en niet sterven wanneer zij tot het hoogheilige naderen: 
Aaron en zijn zonen zullen naar binnen gaan en hen aanstellen, ieder over zijn dienstwerk en zijn taak in het 
vervoeren;
Num 4:20  opdat zij niet binnenkomen en, door ook slechts een oogwenk het heilige te zien, het besterven.
Num 4:21  De Heer sprak tot Mozes:
Num 4:22  Neem ook de som op van de Gersjonieten naar hun familien en geslachten;
Num 4:23  van dertig jaar en daarboven tot vijftig jaar zult gij hen monsteren, alle dienstplichtigen tot den arbeid 
aan de tent der samenkomst.
Num 4:24  Hierin zal de taak van de geslachten der Gersjonieten bij den dienst en het vervoeren bestaan:
Num 4:25  zij zullen de gordijnen van den tabernakel vervoeren, benevens de tent der samenkomst, haar 
dekkleed en het marokijnen dekkleed dat daar bovenop ligt; ook het tapijt voor den ingang van de tent der 
samenkomst;
Num 4:26  alsmede de zeilen van het voorhof, het tapijt voor den ingang der poort van het voorhof, dat rondom 
den tabernakel en het altaar is, de touwen die er bij behoren, alle gereedschappen voor den dienst er van, en 
alles wat er aan gedaan moet worden zullen zij verrichten.
Num 4:27  Volgens den last van Aaron en zijn zonen zullen de Gersjonieten hun gehele taak bij het vervoeren 
en bij hun gehelen dienst verrichten; en gij zult met name aanwijzen, wie van hen elk dier voorwerpen vervoeren 
zal.



Num 4:28  Dit is de taak van de geslachten der Gersjonieten aan de tent der samenkomst, en zij zullen hun 
plicht waarnemen onder de leiding van Ithamar, den zoon van den priester Aaron.
Num 4:29  De zonen van Merari zult gij naar hun geslachten en familien monsteren.
Num 4:30  Van dertig jaar af en daarboven tot vijftig jaar zult gij hen monsteren, alle dienstplichtingen tot het 
werk aan de tent der samenkomst.
Num 4:31  Dit zullen zij verplicht zijn te vervoeren en in de tent der samenkomst te behandelen: de stijlen, 
sluitbomen, pilaren en voetstukken van den tabernakel,
Num 4:32  de pilaren van het voorhof rondom, met hun voetstukken, pinnen en touwen, al de gereedschappen 
die er bij behoren en alwat er voor te bezorgen is. Met name zult gij aanwijzen, welke dienstvoorwerpen elk 
hunner vervoeren zal.
Num 4:33  Dit is de taak van de geslachten der Merarieten, om al de gevorderde werkzaamheden in de tent der 
samenkomst te verrichten, onder de leiding van Ithamar, den zoon van den priester Aaron.
Num 4:34  Dientengevolge monsterden Mozes, Aaron en de vorsten der gemeente de Kehathieten, naar hun 
geslachten en familien,
Num 4:35  van dertig jaar af en daarboven tot vijftig jaar, alle dienstplichtigen tot het werk aan de tent der 
samenkomst.
Num 4:36  En hun gemonsterden, naar hun geslachten, waren tweeduizend zevenhonderd vijftig.
Num 4:37  Dit waren de gemonsterden der Kehathietische geslachten, allen die dienden aan de tent der 
samenkomst, die Mozes en Aaron, volgens des Heeren bevel door tussenkomst van Mozes, gemonsterd 
hebben.
Num 4:38  De gemonsterden der Gersjonieten naar hun geslachten en familien,
Num 4:39  van dertig jaar en daarboven tot vijftig jaar, alle dienstplichtingen tot het werk aan de tent der 
samenkomst,
Num 4:40  hun gemonsterden, naar hun geslachten en familien, waren tweeduizend zeshonderd dertig.
Num 4:41  Dit zijn de gemonsterden der Gersjonietische geslachten, allen die dienden aan de tent der 
samenkomst, die Mozes en Aaron, volgens des Heeren bevel door tussenkomst van Mozes, hebben 
gemonsterd.
Num 4:42  En de gemonsterden van de geslachten der Merarieten naar hun geslachten en familien,
Num 4:43  van dertig jaar en daarboven tot vijftig jaar, alle dienstplichtigen tot het werk aan de tent der 
samenkomst,
Num 4:44  hun gemonsterden naar hun geslachten, waren drieduizend tweehonderd.
Num 4:45  Dit zijn de gemonsterden der Merarietische geslachten, die Mozes en Aaron, volgens 's Heeren last 
door tussenkomst van Mozes, hebben gemonsterd.
Num 4:46  Al de gemonsterde Levieten, die door Mozes, Aaron en de vorsten van Israel zijn gemonsterd, naar 
hun geslachten en familien,
Num 4:47  van hun dertigste jaar en daarboven tot hun vijftigste jaar, allen die verplicht waren tot het dienstwerk 
en den arbeid des vervoers aan de tent der samenkomst,
Num 4:48  hun gemonsterden waren achtduizend vijfhonderd tachtig.
Num 4:49  Volgens des Heeren last door tussenkomst van Mozes monsterde men hen, ieder voor zijn eigen 
werk en taak in het vervoeren; zij werden gemonsterd zoals de Heer Mozes bevolen had.
Num 5:1  De Heer sprak tot Mozes:
Num 5:2  Beveel den Israelieten uit de legerplaats weg te zenden alle melaatsen, allen die vloeiingen hebben en 
allen die door een lijk verontreinigd zijn;
Num 5:3  onverschillig of het mannen dan wel vrouwen zijn, gij zult hen wegzenden. Buiten de legerplaats zult gij 
hen zenden, opdat zij hun kamp niet verontreinigen; want ik woon in hun midden.
Num 5:4  De Israelieten deden zo: zij zonden hen buiten de legerplaats; zoals de Heer Mozes gelast had, zo 
deden de Israelieten.
Num 5:5  De Heer sprak tot Mozes:
Num 5:6  Gelast den Israelieten: Wanneer iemand, man of vrouw, de een of andere menselijke zonde bedrijft, 
waardoor hij zich aan den Heer vergrijpt, en die persoon dus schuldig wordt,
Num 5:7  dan zal hij de zonden die hij begaan heeft belijden en dat wat hij zich wederrechtelijk toegeeigend 
heeft, met het vijfde der waarde er bij, teruggeven, en wel aan den mens dien hij tekort gedaan heeft.
Num 5:8  Indien er geen losser is waaraan men het ontvreemde teruggeven kan, dan vervalt het ontvreemde dat 
teruggegeven moet worden aan den Heer, ten bate van den priester, buiten en behalve den zoeningsram 
waarmede voor hem verzoening bewerkt wordt.
Num 5:9  Desgelijks zullen alle gaven, welke de Israelieten ook geheiligd hebben, die zij den priester brengen, 
voor dezen zijn.
Num 5:10  Hem behoren ieders heilige gaven toe; wat iemand den priester geeft behoort aan dezen.
Num 5:11  De Heer zeide tot Mozes:



Num 5:12  Spreek tot de Israelieten en zeg hun: Wanneer iemands vrouw een misstap gedaan en zich aan hem 
vergrepen heeft:
Num 5:13  een man heeft geslachtsgemeenschap met haar gehouden; maar de zaak is aan het oog van haar 
man onttrokken; zij heeft zich in het verborgen verontreinigd, zonderdat er een getuige tegen haar is en 
zonderdat zij is betrapt,
Num 5:14  als dan de geest der jaloersheid over hem komt en hij ijverzuchtig wordt op zijn vrouw, terwijl zij zich 
inderdaad verontreinigd heeft; of de geest der jaloersheid komt over hem en hij wordt ijverzuchtig op zijn vrouw, 
terwijl zij zich niet verontreinigd heeft;
Num 5:15  dan zal die man zijn vrouw tot den priester brengen en tevens haar offergave voor haar: het tiende 
van een maat gerstemeel, waarop geen olie gegoten en waarbij geen wierook gevoegd is, omdat het een offer 
der jaloersheid is, een gedenkoffer dat schuld in gedachte brengt.
Num 5:16  De priester zal haar doen nadertreden en voor den Heer plaatsen.
Num 5:17  Dan zal de priester heilig water in een aarden vat nemen, en van het stof dat op den bodem van den 
tabernakel is zal de priester iets nemen en bij het water voegen.
Num 5:18  Vervolgens zal de priester de vrouw voor den Heer plaatsen, haar hoofdhaar losmaken en op haar 
handen het gedenkoffer leggen--een offer der jaloersheid is het--terwijl de priester het vloek aanbrengende 
vloekwater in de hand houdt.
Num 5:19  Dan brengt de priester de vrouw onder een eed en zegt tot haar: Indien geen man gemeenschap met 
u gehad heeft, en gij geen misstap gedaan hebt waardoor gij, terwijl gij uw man toebehoort, onrein zoudt zijn, 
blijf dan ongedeerd van dit vloek aanbrengend vloekwater.
Num 5:20  Daarentegen indien gij een misstap gedaan hebt, terwijl gij uw man toebehoort, en u verontreinigd 
hebt, doordat een andere man dan uw echtgenoot gemeenschap met u gehad heeft,
Num 5:21  dan--met deze woorden zal de priester de vrouw onder een verwensching brengen--dan zal de Heer 
u maken tot een verwensching en een eed te midden van uw volk, doordat de Heer uw heup doet invallen en uw 
buik opzwellen.
Num 5:22  Ja, dit vloek aanbrengend water zal in uw binnenste komen, om uw buik te doen opzwellen en uw 
heup te doen invallen. --En de vrouw zal Amen, Amen! antwoorden.
Num 5:23  Hierop zal de priester die verwenschingen op een cedel schrijven, ze uitwissen in het vloekwater
Num 5:24  en de vrouw het vloek aanbrengend vloekwater doen drinken. Zo zal het vloek aanbrengend water tot 
vervloeking in haar komen.
Num 5:25  Dan zal de priester uit de hand der vrouw het offer der jaloersheid nemen, het aanbieden voor den 
Heer en naar het altaar brengen.
Num 5:26  Daar zal de priester een handvol van het meeloffer als aandenkingsgave er uit nemen en op het 
altaar ontsteken; waarna hij de vrouw het water doet drinken.
Num 5:27  Wanneer hij haar het water heeft doen drinken, dan zal, ingeval zij verontreinigd is en zich aan haar 
man vergrepen heeft, het vloek aanbrengend water tot vervloeking in haar komen, haar buik zal opzwellen en 
haar heup invallen. Zo zal die vrouw tot een verwensching worden, te midden van haar volk.
Num 5:28  Indien daarentegen de vrouw niet verontreinigd maar rein is, dan zal zij ongedeerd blijven en 
zwanger worden.
Num 5:29  Dit is de wet op de jaloersheid: wanneer een vrouw een misstap heeft gedaan, terwijl zij haar man 
toebehoort, en zich verontreinigd heeft,
Num 5:30  of wanneer een geest van jaloersheid over een man komt en hij ijverzuchtig wordt op zijn vrouw, dan 
zal hij de vrouw plaatsen voor den Heer en de priester met haar handelen volgens deze ganse wet.
Num 5:31  Zo zal de man vrij zijn van schuld en die vrouw haar schuld dragen.
Num 6:1  De Heer zeide tot Mozes:
Num 6:2  Spreek tot de Israelieten en zeg hun: Wanneer iemand, man of vrouw, een nazireergelofte aflegt, om 
zich aan den Heer te wijden,
Num 6:3  dan zal hij zich van wijn en sterken drank onthouden, geen wijn [azijn] of bierazijn drinken, ja generlei 
druivennat drinken, noch versche of gedroogde druiven eten.
Num 6:4  Zolang zijn nazireerschap duurt, zal hij van niets dat van den wijnstok bereid wordt, zelfs niet van de 
pitten en schillen, eten.
Num 6:5  Ook zal zolang zijn gelofte van nazireerschap duurt geen scheermes op zijn hoofd komen; totdat de 
dagen waarvoor hij zich aan den Heer gewijd heeft afgelopen zijn zal hij heilig wezen en zijn hoofdhaar vrij laten 
groeien.
Num 6:6  Ook zal hij al den tijd dien hij zich aan den Heer gewijd heeft niet komen bij een lijk.
Num 6:7  Zelfs aan zijn vader, moeder, broeder of zuster zal hij zich niet verontreinigen als zij gestorven zijn; 
want de wijding van zijn god is op zijn hoofd.
Num 6:8  Zolang zijn nazireerschap duurt zal hij aan den Heer heilig zijn.
Num 6:9  En wanneer geheel onverwachts iemand in zijn nabijheid sterft en hij zo zijn gewijd hoofd verontreinigt, 



dan zal hij zijn hoofdhaar scheren op den dag waarop hij weder rein wordt: op den zevenden dag zal hij het 
afscheren.
Num 6:10  En op den achtsten dag zal hij twee tortels of twee jonge duiven tot den priester, aan den ingang van 
de tent der samenkomst, brengen.
Num 6:11  Dan zal de priester een daarvan als zondoffer en een als brandoffer bereiden en voor hem 
verzoening bewerken voor de zonde door de aanraking van dat lijk begaan; waarna hij, op dienzelfden dag, zijn 
hoofd weder heiligen
Num 6:12  en zich hetzelfde aantal dagen aan den Heer wijden zal, terwijl hij een eenjarig lam ten schuldoffer 
brengt. De vorige dagen tellen niet mede; want verontreinigd was zijn nazireerschap.
Num 6:13  Dit nu is de wet op den nazireer: ten dage dat de tijd van zijn nazireerschap is afgelopen zal men 
hem naar den ingang van de tent der samenkomst brengen
Num 6:14  en hij zijn gave aan den Heer aanbieden: een gaaf, eenjarig, manlijk lam ten brandoffer, een gaaf, 
eenjarig vrouwlijk lam ten zondoffer, en een gaven ram ten dankoffer,
Num 6:15  benevens een korf met van meelbloem bereide met olie gemengde, ongezuurde koeken en met olie 
bestreken ongezuurde vladen, en het daarbij behorende meel [offer] en plengoffer.
Num 6:16  De priester zal die voor des Heeren aangezicht opdragen en zijn zond [offer] en brandoffer brengen;
Num 6:17  ook den ram zal hij als dankoffer aan den Heer brengen met den korf ongezuurd brood, en ook zal de 
priester zijn meel [offer] en plengoffer brengen.
Num 6:18  Dan zal de nazireer aan den ingang van de tent der samenkomst zijn gewijd hoofd scheren, en zijn 
gewijd hoofdhaar nemen en in het vuur werpen dat onder het dankoffer brandt.
Num 6:19  Nadat hij zich zo zijn gewijd haar afgeschoren heeft, zal de priester den gekookten voorpoot van den 
ram, met een ongezuurden koek en een ongezuurde vlade, uit den korf nemen en op de handen van den 
nazireer leggen.
Num 6:20  Dan zal de priester het als een aanbiedingsgave bewegen voor den Heer. Als iets heiligs valt het den 
priester ten deel, met de aanbiedingsborst en den heffingsschenkel. Daarna mag de nazireer wijn drinken.
Num 6:21  Dit is de wet op den nazireer, wat hij als zijn gave aan den Heer bij de aanvaarding van zijn 
nazireerschap belooft, behalve wat hij verder in staat is te geven. Volgens de gelofte die hij aflegt zal hij 
handelen, in overeenstemming met de voor zijn nazireerschap geldende wet.
Num 6:22  De Heer sprak tot Mozes:
Num 6:23  Zeg aan Aaron en zijn zonen: Met de navolgende woorden zult gij de Israelieten zegenen:
Num 6:24  De Heer zegene u en behoede u.
Num 6:25  De Heer doe zijn lichtend aangezicht over u schijnen en ontferme zich over u!
Num 6:26  De Heer verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede!
Num 6:27  Zo zult gij mijn naam op de Israelieten leggen; en ik zal hen zegenen.
Num 7:1  Op den dag, dat Mozes de oprichting van den tabernakel voltooid, dien gezalfd en, met al zijn 
meubelen, benevens het altaar en al zijn toebehoren, geheiligd had; toen hij dit alles gezalfd en geheiligd had,
Num 7:2  boden Israels vorsten, de hoofden hunner familien, hun gaven aan--dezelfden die ook stamhoofden 
waren en over de monstering gesteld--
Num 7:3  zij brachten dan hun gaven voor 's Heeren aangezicht, namelijk zes huifkarren en twaalf runderen, een 
wagen van elk tweetal vorsten en een stier van ieder hunner; zij brachten ze voor den tabernakel.
Num 7:4  En de Heer zeide tot Mozes:
Num 7:5  Neem ze van hen aan; zij zullen zijn voor den dienst van de tent der samenkomst. Gij zult ze den 
Levieten, ieder in verhouding tot zijn werk, geven.
Num 7:6  Toen nam Mozes de wagens en de runderen en gaf ze den Levieten.
Num 7:7  Twee wagens en vier runderen gaf hij aan de Gersjonieten, in verhouding tot hun werk;
Num 7:8  de overige wagens en de acht runderen gaf hij aan de Merarieten, in verhouding tot hun werk. Dezen 
stonden onder de leiding van Ithamar, den zoon van den priester Aaron.
Num 7:9  Maar den Kehathieten gaf hij er geen; want de zorg voor het heilige was hun toevertrouwd, dat zij op 
de schouders moesten dragen.
Num 7:10  Ook brachten de vorsten de inwijdingsgave van het altaar, op den dag waarop het gezalfd werd, en 
de vorsten brachten hun gave voor het altaar.
Num 7:11  Toen zeide de Heer tot Mozes: Laat elk der vorsten op een afzonderlijken dag zijn gave tot inwijding 
van het altaar brengen.
Num 7:12  Zo bracht op den eersten dag Nahsjon, de zoon van Amminadab, van den stam Juda, zijn gave.
Num 7:13  Zij bestond uit een zilveren schotel, honderd dertig sikkelen zwaar, een zilveren offerschaal, zeventig 
sikkelen, en wel heilige sikkelen, zwaar, beide vol meelbloem, met olie aangemengd, ten meeloffer,
Num 7:14  een gouden lepel, tien sikkelen zwaar, vol wierook,
Num 7:15  een jongen stier, een ram, een eenjarig lam ten brandoffer,
Num 7:16  een geitebok ten zondoffer,



Num 7:17  en ten dankoffer twee runderen vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de gave 
van Nahsjon, den zoon van Amminadab.
Num 7:18  Op den tweeden dag bracht Nethaneel, de zoon van Suar, de vorst van Issachar, zijn gave.
Num 7:19  Zij bestond uit een zilveren schotel, honderd dertig sikkelen zwaar, een zilveren offerschaal, zeventig 
sikkelen, en wel heilige sikkelen zwaar, beide vol meelbloem, met olie aangemengd, ten meeloffer,
Num 7:20  een gouden lepel, tien sikkelen zwaar, vol wierook,
Num 7:21  een jongen stier, een ram, een eenjarig lam ten brandoffer,
Num 7:22  een geitebok ten zondoffer,
Num 7:23  en ten dankoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de gave 
van Nethaneel, den zoon van Suar.
Num 7:24  Op den derden dag de vorst der Zebulonieten, Eliab, de zoon van Helon.
Num 7:25  Zij bestond uit een zilveren schotel, honderd dertig sikkelen zwaar, een zilveren offerschaal, zeventig 
sikkelen, en wel heilige sikkelen, zwaar, beide vol meelbloem, met olie aangemengd, ten meeloffer,
Num 7:26  een gouden lepel, tien sikkelen zwaar, vol wierook,
Num 7:27  een jongen stier, een ram, een eenjarig lam ten brandoffer,
Num 7:28  een geitebok ten zondoffer,
Num 7:29  en ten dankoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de gave 
van Eliab, den zoon van Helon.
Num 7:30  Op den vierden dag de vorst der Rubenieten, Elisur, de zoon van Sjedeur.
Num 7:31  Zij bestond uit een zilveren schotel, honderd dertig sikkelen zwaar, een zilveren offerschaal, zeventig 
sikkelen, en wel heilige sikkelen, zwaar, beide vol meelbloem, met olie aangemengd, ten meeloffer,
Num 7:32  een gouden lepel, tien sikkelen zwaar, vol wierook,
Num 7:33  een jongen stier, een ram, een eenjarig lam ten brandoffer,
Num 7:34  een geitebok ten zondoffer,
Num 7:35  en ten dankoffer twee runderen vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de gave 
van Elisur, den zoon van Sjedeur.
Num 7:36  Op den vijfden dag de vorst der Simeonieten, Sjelumiel, de zoon van Suris-jaddai.
Num 7:37  Zij bestond uit een zilveren schotel, honderd dertig sikkelen zwaar, een zilveren offerschaal, zeventig 
sikkelen, en wel heilige sikkelen, zwaar, beide vol meelbloem, met olie aangemengd, ten meeloffer,
Num 7:38  een gouden lepel tien sikkelen zwaar, vol wierook,
Num 7:39  een jongen stier, een ram, een eenjarig lam ten brandoffer,
Num 7:40  een geitebok ten zondoffer,
Num 7:41  en ten dankoffer twee runderen vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de gave 
van Sjelumiel, den zoon van Surisjaddai.
Num 7:42  Op den zesden dag de vorst der Gadieten, Eljazaf, de zoon van Reuel.
Num 7:43  Zij bestond uit een zilveren schotel, honderd dertig sikkelen zwaar, een zilveren offerschaal, zeventig 
sikkelen, en wel heilige sikkelen, zwaar, beide vol meelbloem, met olie aangemengd, ten meeloffer,
Num 7:44  een gouden lepel, tien sikkelen zwaar, vol wierook,
Num 7:45  een jongen stier, een ram, een eenjarig lam ten brandoffer,
Num 7:46  een geitebok ten zondoffer,
Num 7:47  en ten dankoffer twee runderen vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de gave 
van Ejazaf, den zoon van Reuel.
Num 7:48  Op den zevenden dag de vorst der Efraimieten, Elisjama, de zoon van Ammihud.
Num 7:49  Zij bestond uit een zilveren schotel, honderd dertig sikkelen zwaar, een zilveren offerschaal, zeventig 
sikkelen, en wel heilige sikkelen, zwaar, beide vol meelbloem, met olie aangemengd, ten meeloffer,
Num 7:50  een gouden lepel, tien sikkelen zwaar, vol wierook,
Num 7:51  een jongen stier, een ram, een eenjarig lam ten brandoffer,
Num 7:52  een geitebok ten zondoffer,
Num 7:53  en ten dankoffer twee runderen vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de gave 
van Elisjama, den zoon van Ammihud.
Num 7:54  Op den achtsten dag de vorst der Manassieten, Gamliel, de zoon van Pedasur.
Num 7:55  Zij bestond uit een zilveren schotel, honderd dertig sikkelen zwaar, een zilveren offerschaal, zeventig 
sikkelen, en wel heilige sikkelen, zwaar, beide vol meelbloem, met olie aangemengd, ten meeloffer,
Num 7:56  een gouden lepel, tien sikkelen zwaar, vol wierook,
Num 7:57  een jongen stier, een ram, een eenjarig lam ten brandoffer,
Num 7:58  een geitebok ten zondoffer,
Num 7:59  en ten dankoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de gave 
van Gamliel, den zoon van Pedasur.
Num 7:60  Op den negenden dag de vorst der Benjaminieten, Abidan, de zoon van Gideoni.



Num 7:61  Zij bestond uit een zilveren schotel, honderd dertig sikkelen zwaar, een zilveren offerschaal, zeventig 
sikkelen, en wel heilige sikkelen, zwaar beide vol meelbloem, met olie aangemengd, ten meeloffer,
Num 7:62  een gouden lepel, tien sikkelen zwaar, vol wierook,
Num 7:63  een jongen stier, een ram, een eenjarig lam ten brandoffer,
Num 7:64  een geitebok ten zondoffer,
Num 7:65  en ten dankoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren.
Num 7:66  Dit was de gave van Abidan, den zoon van Gideoni. Op den tienden dag de vorst der Danieten, 
Ahiezer, de zoon van Ammis-jaddai.
Num 7:67  Zij bestond uit een zilveren schotel, honderd dertig sikkelen zwaar, een zilveren offerschaal, zeventig 
sikkelen en wel heilige sikkelen, zwaar, beide vol meelbloem, met olie aangemengd, ten meeloffer,
Num 7:68  een gouden lepel, tien sikkelen zwaar, vol wierook,
Num 7:69  een jongen stier, een ram, een eenjarig lam ten brandoffer,
Num 7:70  een geitebok ten zondoffer,
Num 7:71  en ten dankoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de gave 
van Ahiezer, den zoon van Ammisjaddai.
Num 7:72  Op den elfden dag de vorst der Azerieten, Paggiel, de zoon van Ochran.
Num 7:73  Zij bestond uit een zilveren schotel, honderd dertig sikkelen zwaar, een zilveren offerschaal, zeventig 
sikkelen, en wel heilige sikkelen, zwaar, beide vol meelbloem, met olie aangemengd, ten meeloffer,
Num 7:74  een gouden lepel, tien sikkelen zwaar, vol wierook,
Num 7:75  een jongen stier, een ram, een eenjarig lam ten brandoffer,
Num 7:76  een geitebok ten zondoffer,
Num 7:77  en ten dankoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de gave 
van Paggiel, den zoon van Ochran.
Num 7:78  Op den twaalfden dag de vorst der Naftalieten, Ahira, de zoon van Enan.
Num 7:79  Zij bestond uit een zilveren schotel, honderd dertig sikkelen zwaar, een zilveren offerschaal, zeventig 
sikkelen, en wel heilige sikkelen, zwaar, beide vol meelbloem, met olie aangemengd, ten meeloffer,
Num 7:80  een gouden lepel, tien sikkelen zwaar, vol wierook,
Num 7:81  een jongen stier, een ram, een eenjarig lam ten brandoffer,
Num 7:82  een geitebok ten zondoffer,
Num 7:83  en ten dankoffer, twee runderen vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de gave 
van Ahira, den zoon van Enan.
Num 7:84  Dit was de inwijdingsgave van het altaar op den dag dat het gezalfd werd, vanwege Israels vorsten: 
twaalf zilveren schotels, twaalf zilveren offerschalen twaalf gouden lepels;
Num 7:85  elke schotel van honderd dertig, elke offerschaal van zeventig sikkelen zilver; dus was al het zilver 
van die voorwerpen tweeduizend vierhonderd heilige sikkelen;
Num 7:86  twaalf gouden lepels vol wierook, elke lepel van tien heilige sikkelen; dus was al het goud van die 
lepels honderd twintig sikkelen;
Num 7:87  al de runderen ten brandoffer, twaalf stieren, twaalf rammen, twaalf eenjarige lammeren, met de 
daarbij behorende meeloffers, en twaalf geitebokken ten zondoffer;
Num 7:88  benevens al de runderen van de dankoffers, vier en twintig stieren, zestig rammen, zestig bokken en 
zestig eenjarige lammeren. Dit was de inwijding van het altaar, nadat het gezalfd was.
Num 7:89  En wanneer Mozes de tent der samenkomst binnenging, om met hem te spreken, dan hoorde hij de 
stem tot hem spreken van boven het deksel dat op de ark der Geboden lag, van tussen de twee cherubs. Zo 
sprak hij tot hem.
Num 8:1  De Heer sprak tot Mozes:
Num 8:2  Spreek tot Aaron en zeg hem: Wanneer gij de lampen op den luchter zet, moeten de zeven lampen 
naar zijn voorzijde gekeerd licht geven.
Num 8:3  En Aaron deed zo: hij zette de lampen van den luchter er zo op dat zij naar zijn voorzijde gekeerd 
waren; zoals de Heer Mozes bevolen had.
Num 8:4  De luchter nu was aldus gemaakt: gedreven werk, van goud; tot het voetstuk en de bloesems toe was 
het gedreven werk. Volgens het model dat de Heer aan Mozes getoond had, zo had hij den luchter gemaakt.
Num 8:5  De Heer sprak tot Mozes:
Num 8:6  Neem de Levieten uit het midden der Israelieten en reinig hen.
Num 8:7  Zo zult gij hun doen, om hen te reinigen: sprenkel op hen ontzondigingswater; dan moeten zij een 
scheermes over hun gehele lichaam laten gaan en hun klederen wassen; en zo zullen zij rein worden.
Num 8:8  Voorts zullen zij een jongen stier nemen, met het daarbij behorend meeloffer, bloem met olie 
gemengd; en een tweeden jongen stier zult gij nemen ten zondoffer.
Num 8:9  Dan zult gij de Levieten doen toetreden voor de tent der samenkomst en de gehele gemeente der 
Israelieten vergaderen.



Num 8:10  Daarna zult gij de Levieten voor den Heer doen toetreden, en de Israelieten zullen den Levieten de 
handen opleggen;
Num 8:11  waarna Aaron de Levieten als een aanbiedingsoffer vanwege de Israelieten bewegen zal voor den 
Heer. Zo zullen zij het dienstwerk voor den Heer te verrichten hebben.
Num 8:12  Daarna zullen de Levieten den stieren de handen op den kop leggen, en breng gij dan den enen ten 
zondoffer, den anderen ten brandoffer aan den Heer, om verzoening te bewerken voor de Levieten.
Num 8:13  Vervolgens zult gij de Levieten plaatsen voor Aaron en zijn zonen en als een aanbiedingsgave aan 
den Heer bewegen.
Num 8:14  Gij zult de Levieten uit het midden der Israelieten afzonderen, en de Levieten zullen mij toebehoren.
Num 8:15  Daarna zullen zij komen om aan de tent der samenkomst dienst te doen; waartoe gij hen reinigen en 
als een aanbiedingsgave bewegen zult.
Num 8:16  Want geschonken, geschonken zijn zij aan mij, uit het midden der Israelieten; in plaats van alwat den 
moederschoot opent, van alle eerstgeborenen uit de Israelieten, heb ik hen voor mij genomen.
Num 8:17  Want mij behoren alle eerstgeborenen onder de Israelieten, van mens en dier; ten dage dat ik alle 
eerstgeborenen in Egypteland sloeg, heb ik hen mij geheiligd.
Num 8:18  Maar ik neem de Levieten in plaats van alle eerstgeborenen onder de Israelieten,
Num 8:19  en geef de Levieten als geschonkenen aan Aaron en zijn zonen, uit het midden der Israelieten, om 
het dienstwerk voor de Israelieten in de tent der samenkomst te verrichten, en om verzoening voor de Israelieten 
te bewerken; opdat onder de Israelieten geen plaag kome doordat zij tot het heilige naderen.
Num 8:20  Mozes, Aaron en de gehele gemeente der Israelieten deden met de Levieten juist zoals de Heer 
Mozes ten aanzien der Levieten bevolen had; zo deden de Israelieten met hen.
Num 8:21  De Levieten werden dus ontzondigd, zij wiesen hun klederen, en Aaron bewoog hen voor den Heer 
als een aanbiedingsgave. Zo bewerkte Aaron verzoening voor hen, om hen te reinigen.
Num 8:22  Daarna kwamen de Levieten, om hun dienstwerk in de tent der samenkomst te verrichten onder 
opzicht van Aaron en zijn zonen; zoals de Heer Mozes ten aanzien van de Levieten bevolen had, zo deden zij 
met hen.
Num 8:23  De Heer sprak tot Mozes:
Num 8:24  Dit geldt van de Levieten: van vijf en twintig jaar af en daarboven zal hij komen om zijn plicht te 
vervullen bij het dienstwerk aan de tent der samenkomst;
Num 8:25  en wanneer hij boven de vijftig jaren oud is, dan zal hij vrij zijn van verplicht werk en niet meer dienen.
Num 8:26  Wel zal hij zijn broeders bij de tent der samenkomst behulpzaam zijn in het vervullen van hun 
plichten, maar eigenlijk dienen zal hij niet meer. Aldus zult gij met de Levieten ten aanzien van hun plichten 
doen.
Num 9:1  De Heer sprak tot Mozes in de woestijn van den Sinai, in het tweede jaar van hun uittocht uit 
Egypteland, in de eerste maand:
Num 9:2  Laat de Israelieten het pascha op den daarvoor vastgestelden tijd vieren:
Num 9:3  op den veertienden dag in deze maand, in den schemeravond, zullen zij het op den daarvoor 
gestelden tijd vieren; volgens al de daaromtrent gegeven inzettingen en verordeningen zullen zij er mede 
handelen.
Num 9:4  Derhalve zeide Mozes den Israelieten dat zij het pascha zouden vieren;
Num 9:5  en zij vierden het pascha in de eerste maand, op den veertienden dag der maand, in den 
schemeravond, in de woestijn van den Sinai; juist zoals de Heer Mozes bevolen had, zo deden de Israelieten.
Num 9:6  Maar enige mannen die aan een menschenlijk verontreinigd waren en daarom het pascha op dien dag 
niet konden vieren, traden dien dag voor Mozes en Aaron
Num 9:7  en zeiden tot hen: Wij zijn aan een menschenlijk verontreinigd; waarom zouden wij nu van het 
voorrecht verstoken zijn de gave voor den Heer op haar tijd te midden der Israelieten te brengen?
Num 9:8  Toen zeide Mozes tot hen: Blijft hier staan; dat ik verneme wat de Heer te uwen aanzien beveelt.
Num 9:9  Toen sprak de Heer tot Mozes:
Num 9:10  Zeg den Israelieten: Wanneer iemand aan een menschenlijk is verontreinigd of op een verre reis is, 
dan moet hij toch het pascha ter ere van den Heer vieren--dit geldt voor u en voor uw nageslacht.
Num 9:11  In de tweede maand, op den veertiende dag, in den schemeravond, zullen zij het vieren; zij zullen het 
met ongezuurd brood en bittere kruiden eten,
Num 9:12  er niets tot den morgen van overlaten en er geen been van breken; volgens al de inzettingen 
betreffende het pascha zullen zij er mede handelen.
Num 9:13  Maar alwie rein en niet op een verre reis is en dan nalaat het pascha te vieren, die persoon zal 
uitgeroeid worden uit zijn volk, omdat hij des Heeren gave niet op haar bepaalden tijd gebracht heeft; die man 
zal zijn zonde dragen.
Num 9:14  En wanneer een vreemde onder u verkeert en het pascha tot eer van den Heer viert, dan moet hij het 
doen naar de inzetting en verordening op het pascha: een en dezelfde inzetting geldt voor u, voor den vreemde 



en voor den inboorling des lands.
Num 9:15  Ten dage dat de tabernakel werd opgericht bedekte de wolk den tabernakel van de tent der 
Geboden, en des avonds was zij op den tabernakel, in de gedaante van een vuur, tot aan den morgen.
Num 9:16  Zo was het voortdurend: de wolk bedekte hem overdag, en des nachts de gedaante van een vuur.
Num 9:17  Zo dikwerf de wolk van boven de tent opsteeg braken daarna de Israelieten op, en ter plaatse waar 
de wolk bleef rusten, aldaar legerden zich de Israelieten.
Num 9:18  Naar 's Heeren last braken de Israelieten op, en naar 's Heeren last legerden zij zich: zolang de wolk 
in rust bleef op den tabernakel bleven zij gelegerd;
Num 9:19  zelfs wanneer de wolk vele dagen lang op den tabernakel bleef, gaven de Israelieten acht op 's 
Heeren aanwijzing en braken zij niet op.
Num 9:20  Somwijlen was de wolk slechts weinige dagen op den tabernakel; dan legerden zij zich naar 's 
Heeren last en braken zij op naar zijn last.
Num 9:21  Somwijlen was de wolk ervan den avond tot den morgen; steeg dan de wolk in den morgen op, zo 
braken zij op.
Num 9:22  Steeg zij na een dag en nacht op, dan braken zij op; of na twee dagen na een maand of langer, 
wanneer de wolk geruimen tijd op den tabernakel bleef rusten, dan bleven de Israelieten gelegerd en braken niet 
op; maar wanneer zij opsteeg, braken zij op.
Num 9:23  Naar 's Heeren last legerden zij zich, en naar 's Heeren last braken zij op; zij gaven acht op 's Heeren 
aanwijzing, overeenkomstig hetgeen de Heer hun door Mozes gelast had.
Num 10:1  De Heer sprak tot Mozes:
Num 10:2  Maak twee zilveren trompetten; van gedreven werk zult gij ze maken; zij zullen u dienen om de 
gemeente samen te roepen en de kampen te doen opbreken.
Num 10:3  Wanneer men beide steekt, zal de gehele gemeente bij u samenkomen aan den ingang van de tent 
der samenkomst;
Num 10:4  en wanneer men een van beide steekt, zullen de vorsten, de hoofden van Israels stammen, bij u 
samenkomen.
Num 10:5  Blaast gij alarm, dan zullen de kampen aan de oostzijde opbreken;
Num 10:6  blaast gij ten tweeden male alarm, dan zullen de kampen aan de zuidzijde opbreken; blaast gij ten 
derden male alarm, dan zullen de kampen aan de westzijde opbreken; blaast gij ten vierden male alarm, dan 
zullen de kampen aan de noordzijde opbreken. Alarm blazen dient tot sein voor het opbreken;
Num 10:7  maar om de vergadering te doen bijeenkomen zult gij ze steken, geen alarm blazen.
Num 10:8  Aarons zonen, de priesters, zullen de trompetten steken, en deze zullen u zijn tot een eeuwige 
inzetting, ook voor uw nageslacht.
Num 10:9  En indien gij in uw land in oorlog geraakt met een vijand die u in het nauw brengt, dan zult gij op de 
trompetten alarm blazen, en zo u in gedachtenis brengen bij den Heer, uw god, en gered worden van uw 
vijanden.
Num 10:10  Ook zult gij op uw vreugdedagen, feestgetijden, nieuwemanen de trompetten steken bij uw brand 
[offers] en dankoffers; zij zullen dienen om u in gedachtenis te brengen bij uw god; ik ben de Heer, uw god.
Num 10:11  In het tweede jaar, op den twintigsten der tweede maand, steeg de wolk op van boven den 
tabernakel der Geboden.
Num 10:12  Toen braken de Israelieten in de voorgeschreven orde uit de woestijn van den Sinai op, en de wolk 
legerde zich in de woestijn Paran.
Num 10:13  Dit was de eerste keer dat zij volgens hetgeen de Heer door Mozes bevolen had opbraken.
Num 10:14  Voorop trok de banier van het kamp der zonen van Juda, in hun heirscharen ingedeeld,
Num 10:15  en over hun heir was Nahsjon, de zoon van Amminadab; over het heir van den stam der zonen van 
Issachar was Nethaneel, de zoon van Suar,
Num 10:16  en over het heir van den stam der zonen van Zebulon Eliab, de zoon van Helon.
Num 10:17  Daarna werd de tabernakel afgebroken en braken de Gersjonieten en de Merarieten, den tabernakel 
dragende, op.
Num 10:18  Dan trok de banier van het kamp der zonen van Ruben op, in hun heirscharen ingedeeld, en over 
hun heir was Elisoer, de zoon van Sjedeur;
Num 10:19  en over het heir van den stam der zonen van Simeon was Sjelumiel, de zoon van Surisjaddai,
Num 10:20  en over het heir der zonen van Gad Eljazaf, de zoon van Reuel.
Num 10:21  Vervolgens braken de Kehathieten, het heilige dragende, op, en men richtte den tabernakel op 
voordat zij kwamen.
Num 10:22  Voorts trok de banier van het kamp der zonen van Efraim op in hun heirscharen ingedeeld, en over 
hun heir was Elisjama, de zoon van Ammihud;
Num 10:23  over het heir van den stam der zonen van Manasse was Gamliel, de zoon van Pedasur,
Num 10:24  en over het heir van den stam der zonen van Benjamin was Abidan, de zoon van Gideoni.



Num 10:25  Daarna trok de banier van het kamp der zonen van Dan op, die, in hun heirscharen ingedeeld, de 
achterhoede van alle kampen uitmaakten, en over hun heir was Ahiezer, de zoon van Ammisjaddai;
Num 10:26  over het heir van den stam der zonen van Azer was Paggiel, de zoon van Ochran,
Num 10:27  en over het heir van den stam der zonen van Naftali was Ahira, de zoon van Enan.
Num 10:28  Dit was de orde der Israelieten, in hun heiren ingedeeld; zo braken zij op.
Num 10:29  Mozes zeide tot Hobab, den zoon van Reuel, den Midianiet, zijn schoonvader: Wij trekken naar de 
plaats waarvan de Heer heeft gezegd: Die zal ik u geven. Ga met ons, en wij zullen het goed met u maken; want 
de Heer heeft het goede aan Israel toegezegd.
Num 10:30  Hij zeide tot hem: Ik trek niet mede; maar ik ga naar mijn land en dat mijner verwanten.
Num 10:31  Doch Mozes zeide: Verlaat ons toch niet; want gij weet nu eens hoe wij ons in de woestijn moeten 
legeren, en kunt ons dus tot gids zijn.
Num 10:32  En wanneer gij met ons gaat, dan zullen wij u deel geven aan het goede dat de Heer ons schenken 
zal.
Num 10:33  Zij trokken dan van 's Heeren berg drie dagreizen ver, terwijl de ark des verbonds van den Heer 
voor hen uit trok, om voor hen een rustplaats uit te zoeken.
Num 10:34  En de wolk des Heeren bleef des daags over hen, wanneer zij uit het kamp trokken.
Num 10:35  Als dan de ark optrok, zeide Mozes: Sta op, Heer; opdat uw vijanden uiteenstuiven en uw haters 
voor u vluchten!
Num 10:36  En als zij rust nam, zeide hij: Zet u neder, Heer, en zegen de stammen Israels!
Num 11:1  Eens slaakte het volk goddeloze klachten ten aanhoren van den Heer. Toen de Heer dit hoorde, 
ontstak hij in toorn, en het vuur des Heeren ontbrandde onder hen en greep om zich heen aan een hoek van het 
leger.
Num 11:2  Toen riep het volk tot Mozes; deze bad tot den Heer, en het vuur doofde uit.
Num 11:3  Daarom noemde hij die plaats Tabeera, omdat onder hen het vuur des Heeren ontbrand was.
Num 11:4  Eens liet het gespuis dat zich onder hen ophield zich door gretigheid vervoeren; zodat ook de 
Israelieten wederom gingen wenen en zeiden: Wie zal ons vleesspijzen geven?
Num 11:5  Wij denken aan de vissen die wij in Egypte omniet konden eten, de komkommers, de meloenen, het 
look, de uien en het knoflook;
Num 11:6  maar nu verkwijnen wij; wij krijgen niets dan dat manna onder de ogen. --
Num 11:7  Het manna was als korianderzaad en zag er uit als bedolah.
Num 11:8  Het volk liep rond, gaarde het op, maalde het in den handmolen of stampte het in den vijzel, kookte 
het in den pot en bereidde er koeken van; het smaakte dan als oliebrood.
Num 11:9  Wanneer 's nachts de dauw op het kamp viel, viel ook het manna er op.
Num 11:10  Toen dan Mozes het volk, naar hun geslachten, ieder aan den ingang zijner tent, hoorde wenen, 
ontstak de Heer hevig in toorn, en keurde Mozes het sterk af.
Num 11:11  En Mozes zeide tot den Heer: Waarom hebt gij uw dienaar dit leed aangedaan, en waarom heb ik 
geen gunst in uw oog gevonden, dat gij mij dit gehele volk te dragen geeft?
Num 11:12  Ben ik van dit ganse volk zwanger geweest en heb ik het gebaard, dat gij tot mij moogt zeggen: 
Neem het in uw armen, als een verpleger een zuigeling, en draag het naar het land dat ik aan zijn vaderen bij 
eede beloofd heb?
Num 11:13  Hoe zou ik aan vlees komen om aan dit gehele volk te geven; want wenend dringen zij bij mij aan en 
zeggen: Geef ons vlees te eten.
Num 11:14  Ik kan alleen dit gehele volk niet dragen; want het is mij te zwaar.
Num 11:15  Indien gij zo met mij handelen wilt, dood mij dan liever, als ik gunst in uw oog gevonden heb, en laat 
mij mijn ongeluk niet aanzien.
Num 11:16  Toen zeide de Heer tot Mozes: Verzamel mij uit Israels oudsten zeventig mannen van wie gij weet 
dat het oudsten en ambtlieden des volks zijn, en breng die bij de tent der samenkomst, waar zij zich nevens u 
zullen plaatsen.
Num 11:17  Dan zal ik nederdalen, aldaar met u spreken en van den geest die op u is een deel afzonderen om 
dat op hen te leggen. Zo zullen zij u dit volk helpen dragen en zult gij den last niet alleen torsen.
Num 11:18  En tot het volk zult gij zeggen: Heiligt u tegen morgen; dan zult gij vlees eten. Omdat gij ten 
aanhoren van den Heer wenend gezegd hebt: Wie zal ons vlees te eten geven? in Egypte hadden wij het goed--
zal de Heer u vlees geven en zult gij het eten.
Num 11:19  Niet slechts een dag zult gij het eten, of twee, vijf, tien, twintig dagen,
Num 11:20  neen, een volle maand lang, totdat het u den neus uitkomt en een walg is; omdat gij den Heer, die in 
uw midden is, versmaad en voor zijn aangezicht wenend gezegd hebt: Waarom zijn wij uit Egypte gegaan?
Num 11:21  Toen zeide Mozes: Zeshonderdduizend man te voet is dit volk in welks midden ik ben sterk, en gij 
zegt: Ik zal het een volle maand lang vlees te eten geven!
Num 11:22  Zouden voor hen kleinvee en runderen geslacht kunnen worden, dat zij er genoeg aan hebben? of, 



indien alle vissen der zee voor hen gevangen werden, zouden zij dan genoeg hebben?
Num 11:23  Maar de Heer zeide tot Mozes: Is 's Heeren hand te kort? Nu zult gij zien, of mijn woord al dan niet 
uitkomt.
Num 11:24  Zo ging Mozes uit en bracht aan het volk de woorden des Heeren over; voorts verzamelde hij uit de 
oudsten des volks zeventig mannen en plaatste hen rondom de tent.
Num 11:25  Toen daalde de Heer in de wolk neder, sprak met hen, zonderde een deel van den geest die op 
Mozes was af en legde dat op die zeventig oudsten. En zodra de geest op hen rustte profeteerden zij; daarna 
niet meer.
Num 11:26  In de legerplaats nu waren twee mannen achtergebleven--de een heette Eldad, de ander Medad--op 
wie ook de geest rustte; zij behoorden wel tot de opgeschrevenen, maar waren niet uitgegaan naar de tent en 
profeteerden in de legerplaats.
Num 11:27  Toen ging een knaap ijlings aan Mozes mededelen: Eldad en Medad profeteren in de legerplaats!
Num 11:28  En Jozua, de zoon van Nun, Mozes dienaar van zijn jongelingsjaren af, zeide daarop: Mijn heer 
Mozes, belet het hun!
Num 11:29  Maar Mozes zeide tot hem: Zijt gij naijverig op mijn eer? Och of alle leden van 's Heeren volk 
profeten waren, doordat de Heer zijn geest op hen legt!
Num 11:30  Daarna kwam Mozes met Israels oudsten in de legerplaats terug.
Num 11:31  En een wind stak op, naar 's Heeren bestel, en bracht kwakkelen uit zee aan, wierp die op de 
legerplaats, over de uitgestrektheid van een dagreize aan alle zijden van de legerplaats, ongeveer twee el hoog 
op den grond.
Num 11:32  Toen maakte zich het volk op en zamelde dien gansen dag, dien gansen nacht en nog den gansen 
volgenden dag kwakkelen in; die het minste kreeg zamelde nog tien ton in, en zij spreidden ze uit rondom de 
legerplaats.
Num 11:33  Maar nog was het vlees onvermalen tussen hun tanden, of de toorn van den Heer ontbrandde reeds 
onder het volk, en de Heer richtte een zeer grote slachting daaronder aan.
Num 11:34  Hierom heet die plaats Kibroth-hattaawa; want daar begroeven zij het volk dat zeer gretig geweest 
was.
Num 11:35  Van Kibroth-hattaawa trok het volk naar Haseroth. Zo waren zij te Haseroth.
Num 12:1  Mirjam en Aaron richtten verwijten tot Mozes ter zake van de Ethiopische (hier ontbreekt een stukje 
tekst in de oorspronkelijke uitgave)
Num 12:2  men--en zeiden: Heeft dan de Heer enig en alleen tot Mozes, heeft hij niet ook tot ons gesproken? En 
de Heer hoorde het.
Num 12:3  Mozes nu was zeer deemoedig, meer dan enig mens op aarde.
Num 12:4  Maar de Heer zeide onverwijld tot Mozes Aaron en Mirjam: Gaat met u drieen uit naar de tent der 
samenkomst! Derhalve gingen zij met hun drieen uit.
Num 12:5  En de Heer daalde in de wolkkolom neder, ging aan den ingang der tent staan en riep Aaron en 
Mirjam naar buiten. Toen zij beiden buiten kwamen,
Num 12:6  zeide de Heer: Hoort toch naar mijn woorden! Indien onder u een profeet is, maak ik mij aan hem 
bekend door een gezicht en spreek tot hem in een droom.
Num 12:7  Maar anders is het met mijn dienaar Mozes: hij is in mijn ganse huis vertrouwd.
Num 12:8  Van mond tot mond spreek ik tot hem, en niet in raadselen; hij aanschouwt de gedaante des Heeren. 
Waarom hebt gij u dan niet ontzien, tot mijn dienaar Mozes een verwijt te richten?
Num 12:9  En terwijl 's Heeren toorn tegen hen ontstak, ging hij heen.
Num 12:10  Toen nu de wolk van boven de tent was geweken, zie, Mirjam was melaats, sneeuwwit! Aaron 
keerde zich tot haar, en daar stond een melaatse!
Num 12:11  Nu zeide Aaron tot Mozes: Ach, mijn heer, leg toch op ons de zonde niet die wij in onze dwaasheid 
begaan hebben.
Num 12:12  Laat ons toch niet gelijken op een doodgeborene, waarvan de helft verteerd is als hij uit zijns 
moeders schoot komt!
Num 12:13  Zo riep Mozes tot den Heer: Och neen! genees haar toch!
Num 12:14  Toen zeide de Heer tot Mozes: Indien haar vader haar in het aangezicht gespuwd had, zou zij 
immers zeven dagen lang geschandvlekt zijn? Zij moet zeven dagen buiten de legerplaats opgesloten en daarna 
weder opgenomen worden.
Num 12:15  Zo werd Mirjam zeven dagen buiten de legerplaats opgesloten; en het volk brak niet op voordat zij 
weder opgenomen werd.
Num 12:16  Daarna brak het volk van Haseroth op en legerde zich in de woestijn Paran.
Num 13:1  De Heer sprak tot Mozes:
Num 13:2  Zend mannen uit om het land Kanaan te verspieden, hetwelk ik aan de Israelieten ga geven; van 
elken voorvaderlijken stam zult gij een man zenden, altemaal vorsten.



Num 13:3  Toen zond Mozes hen uit de woestijn Paran volgens 's Heeren last uit; het waren allen hoofden der 
Israelieten.
Num 13:4  Dit zijn hun namen: uit den stam Ruben Sjammua, de zoon van Zakkur;
Num 13:5  uit den stam Simeon Sjafat, de zoon van Hori;
Num 13:6  uit den stam Juda Kaleb, de zoon van Jefunne;
Num 13:7  uit den stam Issachar Jigeal, de zoon van Jozef,
Num 13:8  uit den stam Efraim Hozea, de zoon van Nun;
Num 13:9  uit den stam Benjamin Palti, de zoon van Rafu;
Num 13:10  uit den stam Zebulon Gaddiel, de zoon van Sodi;
Num 13:11  uit den stam Jozef, uit den stam Manasse Gaddi, de zoon van Suzi;
Num 13:12  uit den stam Dan Ammiel, de zoon van Gelnalli;
Num 13:13  uit den stam Azer Sethur, de zoon van Michael;
Num 13:14  uit den stam Naftali Nahbi, de zoon van Wafsi,
Num 13:15  uit den stam Gad Geuel, de zoon van Machi.
Num 13:16  Dit zijn de namen der mannen die Mozes uitzond om het land te verspieden; en Mozes noemde 
Hozea, den zoon van Nun, Jozua.
Num 13:17  Mozes dan zond hen uit om het land Kanaan te verspieden, en zeide hun: Trekt hier het zuiden in, 
bestijgt het gebergte
Num 13:18  en beziet het land, hoe het is, en het volk dat er woont, of het sterk of zwak is, klein in aantal of 
talrijk;
Num 13:19  en van welken aard het land is dat zij bewonen, goed of slecht; en hoedanig de steden zijn waarin 
zij wonen, open plaatsen of vestingen;
Num 13:20  en hoe het land is, vet of schraal, of er al dan niet geboomte op staat; en waagt het iets van de 
vruchten des lands mede te nemen. Het was toen de tijd waarin de eerste druiven rijp waren.
Num 13:21  Zij trokken dan op en verspiedden het land, van de woestijn Tsin af tot Rehob, op den weg naar 
Hamath, toe.
Num 13:22  Zij trokken het zuiden in en kwamen tot Hebron, waar Ahiman, Sjesjai en Talmai woonden, 
Enakskinderen. Hebron nu is zeven jaren voor Soan in Egypte gebouwd.
Num 13:23  Als zij in het dal Eskol kwamen, sneden zij daar een rank met een druiventros af, die zij met hun 
tweeen aan een stok droegen, ook enige granaten en vijgen.
Num 13:24  Die plaats is het dal Eskol genoemd, naar den tros dien de Israelieten daar afgesneden hebben.
Num 13:25  Na verloop van veertig dagen keerden zij terug van het verspieden des lands;
Num 13:26  zij gingen dan en kwamen tot Mozes, Aaron en de gehele gemeente der Israelieten, in de woestijn 
Paran, te Kades; waar zij aan hen en aan de gehele gemeente verslag gaven en de vruchten des lands toonden.
Num 13:27  Zij verhaalden hem dan: Wij zijn het land binnengegaan waarheen gij ons gezonden hebt, en het is 
inderdaad overvloeiende van melk en honing, en ziet hier zijn vruchten.
Num 13:28  Maar het volk dat het land bewoont is krachtig, de steden zijn versterkt en zeer groot; ook zagen wij 
daar de Enakskinderen. --
Num 13:29  Amalek woonde in het Zuiderland; de Hittieten, de Hiwwieten, de Jebuzieten en de Amorieten 
woonden in het gebergte, en de Kanaanieten aan de zee en den Jordaanoever. --
Num 13:30  Kaleb daarentegen legde aan het volk tegenover Mozes het zwijgen op en zeide: Laat ons gerust 
optrekken en het land in bezit nemen; want wij kunnen het zonder twijfel vermeesteren.
Num 13:31  Doch de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden: Wij zijn niet in staat tegen dat volk op te 
trekken; want het is sterker dan wij.
Num 13:32  Ook spraken zij tot de Israelieten kwaad van het land dat zij verspied hadden, zeggende: Het land 
dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden is er een dat zijn bevolking verteert, en het volk dat wij er gezien 
hebben bestaat louter uit zeer lange mensen.
Num 13:33  Daar zagen wij ook de reuzen, waarbij wij in eigen oog als sprinkhanen waren, en zo klein waren wij 
ook in hun oog.
Num 14:1  Toen barstte de gehele gemeente in luid geween uit, en het volk schreide gedurende dien nacht.
Num 14:2  En alle Israelieten morden tegen Mozes en Aaron, en de gehele gemeente zeide tot hen: Och of wij 
in Egypteland gestorven waren, of anders in deze woestijn!
Num 14:3  Waarom brengt de Heer ons naar dit land, dat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en kleine 
kinderen buitgemaakt worden? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren?
Num 14:4  Ook zeiden zij tot elkander: Laten wij een opperhoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren!
Num 14:5  Toen vielen Mozes en Aaron op hun aangezicht voor de gehele vergadering van de gemeente der 
Israelieten,
Num 14:6  terwijl Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, die tot de verspieders van het land 
behoorden, hun klederen scheurden



Num 14:7  en tot de gehele gemeente der Israelieten zeiden: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te 
verspieden, dat land is bijzonder goed.
Num 14:8  Indien de Heer welgevallen in ons heeft, zal hij ons dat land doen binnentrekken en het ons geven, 
een land, overvloeiende van melk en honing!
Num 14:9  Komt slechts niet tegen den Heer in opstand, en vreest niet voor de bevolking van het land; want zij 
zijn ons ten spijze; hun schaduw is van over hen geweken, terwijl de Heer met ons is. Vreest dus niet voor hen!
Num 14:10  En de gehele gemeente sprak er van hen te stenigen, toen de heerlijkheid des Heeren zich in de 
wolk boven de tent der samenkomst aan alle Israelieten vertoonde.
Num 14:11  En de Heer zeide tot Mozes: Hoelang zal dit volk mij smaden? hoelang niet in mij geloven, ondanks 
al de tekenen die ik in zijn midden gedaan heb?
Num 14:12  Ik wil het met de pest slaan en te gronde richten, en u tot een volk maken, groter en machtiger dan 
dit.
Num 14:13  Maar Mozes zeide tot den Heer: De Egyptenaren hebben gedacht dat gij door uw kracht dit volk uit 
hun midden hebt opgevoerd,
Num 14:14  en alle bewoners van dit land hebben gehoord dat gij, de Heer, in het midden van dit volk waart, 
gijzelf, die oog in oog gezien werdt, wiens wolk boven hen stond, en die in een wolkkolom des daags en in een 
vuurkolom des nachts voor hen uit toogt.
Num 14:15  Wanneer gij nu dit volk als een enig man doodt, zullen de natien die van u hebben horen spreken 
zeggen:
Num 14:16  Omdat de Heer niet bij machte was dit volk in het land te brengen dat hij hun bij eede beloofd had, 
heeft hij hen in de woestijn geveld.
Num 14:17  Daarom, laat toch uw kracht, o Heer! in haar grootheid openbaar worden, zoals gij verzekerd hebt:
Num 14:18  De Heer is lankmoedig en groot in goedertierenheid, die schuld en overtreding vergeeft, doch ze 
geenszins ongestraft laat en de schuld der vaderen verhaalt op de kinderen, ja, op het derde en vierde geslacht.
Num 14:19  Scheld toch de schuld van dit volk kwijt, naar de grootheid uwer goedertierenheid; zoals gij aan dit 
volk vergiffenis geschonken hebt van Egypte af tot hier toe.
Num 14:20  Toen zeide de Heer: Ik scheld ze hun kwijt naar uw woord.
Num 14:21  Doch--zo waar als ik leef en 's Heeren heerlijkheid de ganse aarde vervullen zal--
Num 14:22  alle mannen die mijn heerlijkheid en de tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb 
gezien en mij nu tien keren op de proef gesteld hebben, door niet naar mij te horen,
Num 14:23  zullen in geen geval het land zien dat ik hun vaderen bij eede beloofd heb. Aan hun kinderen die 
heden bij mij zijn, die nog geen kwaad of goed kennen, hun zal ik het land geven; maar van allen die mij 
gesmaad hebben zal niemand het zien.
Num 14:24  Doch mijn dienaar Kaleb, omdat een andere geest hem bezielde en hij volstandig aan mij getrouw 
gebleven is, hem zal ik in het land brengen dat hij is binnengegaan, en zijn kroost zal het in bezit krijgen. --
Num 14:25  De Amalekieten en de Kanaanieten bewoonden de vallei. --Begeeft u morgen op weg en breekt op, 
de woestijn in, in de richting van de Schelfzee.
Num 14:26  De Heer sprak tot Mozes en Aaron:
Num 14:27  Ik heb de murmureringen der Israelieten die zij tegen mij geuit hebben gehoord.
Num 14:28  Zeg hun: Zo waar als ik leef spreekt de Heer, ik zal u zeker doen overeenkomstig hetgeen gij te 
mijnen aanhoren gesproken hebt:
Num 14:29  In deze woestijn zullen uw lijken vallen; van u allen die voltallig, man voor man, gemonsterd zijt, van 
twintig jaar en daarboven, die tegen mij gemurmureerd hebt,
Num 14:30  zal niemand in het land komen waaromtrent ik mijn hand opgestoken heb dat ik er u zal doen 
wonen, behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun.
Num 14:31  Uw kleine kinderen, waarvan gij zeidet dat zij buitgemaakt zouden worden, hen zal ik er in brengen; 
zij zullen het land leren kennen dat gij versmaad hebt.
Num 14:32  Maar uw lijken zullen in deze woestijn vallen,
Num 14:33  en uw zonen zullen in de woestijn veertig jaar blijven omzwerven en de straf uwer boeleringen 
dragen, totdat uw lijken, tot dat van den laatste toe, in de woestijn gevallen zijn;
Num 14:34  overeenkomstig het aantal dagen dat gij het land verspied hebt, veertig dagen, zult gij, voor elken 
dag een jaar, uw schuld dragen: veertig jaren. Zo zult gij ervaren, wat het zeggen wil dat ik mij van u afgekeerd 
heb.
Num 14:35  Ik, de Heer, heb gesproken: Zo zal ik zeker doen met deze gehele boze gemeente die tegen mij 
saamgerot is: in deze woestijn zullen zij tot den laatsten man toe vallen en daarin sterven.
Num 14:36  De mannen nu die Mozes uitgezonden had om het land te verspieden, en die bij hun terugkeer de 
gehele gemeente tegen hem hadden doen morren, door kwaad van het land te spreken,
Num 14:37  die mannen die zoveel kwaad van het land gesproken hadden stierven door een plaag voor het 
aangezicht des Heeren,



Num 14:38  terwijl van de mannen die het land waren gaan verspieden Jozua de zoon van Nun, en Kaleb, de 
zoon van Jefunne, in leven bleven.
Num 14:39  Mozes bracht die woorden aan al de Israelieten over, waarop het volk zwaren rouw bedreef;
Num 14:40  doch den volgenden morgen maakte het zich op en trok op naar den bergtop, met den uitroep: Wij 
zijn bereid op te trekken naar de plaats waarvan de Heer gesproken heeft; want wij hebben gezondigd.
Num 14:41  Maar Mozes zeide: Waarom overtreedt gij des Heeren last? Dat zal niet gelukken.
Num 14:42  Trekt niet op; want de Heer is niet in uw midden. Anders wordt gij geslagen door uw vijanden.
Num 14:43  Want de Amalekieten en de Kanaanieten zijn daar tegenover u, en gij zult door het zwaard vallen, 
dewijl gij u immers afgekeerd hebt van achter den Heer en de Heer u dus niet bijstaat.
Num 14:44  Doch zij waren vermetel genoeg om toch den bergtop te bestijgen, terwijl de verbondsark des 
Heeren en Mozes niet uit het midden der legerplaats weken.
Num 14:45  Toen daalden de Amalekieten en de Kanaanieten die het gebergte bewoonden af, sloegen hen en 
jaagden hen uiteen tot Horma toe. Zo keerden zij naar de legerplaats terug.
Num 15:1  De Heer zeide tot Mozes:
Num 15:2  Spreek tot de Israelieten en zeg hun: Wanneer gij komt in het land uwer inwoning, dat ik u geven ga,
Num 15:3  en gij aan den Heer een vuuroffer brengt, hetzij brandoffer, hetzij slachtoffer, tot vervulling ener 
gelofte, als vrijwillige gave of op uw feestgetijden, om een liefelijken geur te bereiden voor den Heer, uit 
runderen of kleinvee,
Num 15:4  dan zal hij die zijn gave aan den Heer brengt een meeloffer van een tiende bloem, met een kwart 
stoop olie aangemengd, brengen,
Num 15:5  en gij zult een kwart stoop wijn ten plengoffer bij het brandoffer of slachtoffer voegen; dit bij elk lam.
Num 15:6  En bij een ram zult gij als meeloffer voegen twee tiende bloem, met een derde stoop olie 
aangemengd;
Num 15:7  en een derde stoop wijn zult gij als plengoffer ten liefelijken geur aan den Heer brengen.
Num 15:8  En indien gij een rund ten brandoffer of ten slachtoffer brengt, tot vervulling ener gelofte of als 
dankoffer aan den Heer,
Num 15:9  dan zult gij bij het rund als meeloffer brengen drie tiende bloem, met een halve stoop olie 
aangemengd;
Num 15:10  en ten plengoffer zult gij een halve stoop wijn brengen, als vuuroffer ten liefelijken geur voor den 
Heer.
Num 15:11  Zo zal bij elken stier, elken ram, elk schaap en elke geit gedaan worden;
Num 15:12  bij elk der dieren die gij offert, stuk voor stuk, zult gij alzo handelen.
Num 15:13  Elke inboorling zal deze dingen op dezelfde wijze doen, wanneer hij een vuuroffer ten liefelijken 
geur aan den Heer brengt;
Num 15:14  en wanneer een vreemde die tijdelijk onder u vertoeft, of een die van oudsher in uw midden woont, 
een vuuroffer ten liefelijken geur aan den Heer wil brengen, dan zal hij eveneens handelen als gij.
Num 15:15  Een en dezelfde inzetting geldt voor u en voor den vreemde die onder u vertoeft; een eeuwige 
inzetting is het, ook voor uw nageslacht:
Num 15:16  gij en de vreemden zult voor den Heer gelijk zijn; een en dezelfde wet en hetzelfde recht gelden 
voor u en voor den vreemde die onder u vertoeft.
Num 15:17  De Heer zeide tot Mozes:
Num 15:18  Spreek tot de Israelieten en zeg hun: Wanneer gij gekomen zijt in het land waarin ik u brengen ga,
Num 15:19  en gij van het brood des lands zult eten, dan moet gij een gave aan den Heer wijden.
Num 15:20  De keur van uw meel zult gij, tot een koek verwerkt, als gave wijden; evengoed als de gave van den 
dorschvloer zult gij haar wijden.
Num 15:21  Van de keur van uw meel zult gij aan den Heer een gave geven, ook in de volgende geslachten.
Num 15:22  Wanneer gij bij vergissing een van al deze geboden die de Heer aan Mozes medegedeeld heeft niet 
opvolgt,
Num 15:23  iets van alwat de Heer u door tussenkomst van Mozes geboden heeft, van den dag af waarop de 
Heer geboden gegeven heeft en later, ook aan uw nageslacht,
Num 15:24  dan zal de gehele gemeente, indien het buiten haar weten bij vergissing geschied is, een jongen 
stier ten brandoffer brengen, ten liefelijken geur voor den Heer, met het meel [offer] en plengoffer dat er bij 
behoort, benevens een geitebok ten zondoffer.
Num 15:25  Dan zal de priester voor de gehele gemeente der Israelieten verzoening bewerken, en hun 
vergiffenis verleend worden; want het was een vergissing, en zij hebben hun gave, een vuuroffer, voor den Heer, 
benevens hun zondoffer, tot delging hunner vergissing, voor den Heer gebracht.
Num 15:26  Zo zal de gehele gemeente der Israelieten, alsmede de vreemden die in haar midden vertoeven, 
vergiffenis erlangen, want de vergissing ging het gehele volk aan.
Num 15:27  Indien een enkel persoon bij vergissing zondigt, dan zal hij een eenjarige geit ten zondoffer brengen,



Num 15:28  en de priester zal voor dien persoon die bij vergissing voor den Heer een zonde begaan heeft 
verzoening bewerken om voor hem verzoening te erlangen; dan verkrijgt hij vergiffenis.
Num 15:29  Voor den inboorling onder de Israelieten en voor den vreemde die in hun midden vertoeft, voor u 
geldt een en dezelfde wet, ten opzichte van hem die iets bij vergissing doet.
Num 15:30  Maar de mens die, inboorling of vreemde, het moedwillig doet, beschimpt den Heer. Daarom zal die 
mens uitgeroeid worden uit het midden zijns volks;
Num 15:31  want hij heeft des Heeren woord geminacht en zijn gebod gebroken. Die mens zal stellig uitgeroeid 
worden; zijn schuld is op hem.
Num 15:32  Terwijl de Israelieten in de woestijn waren, betrapten zij eens een man die op den sabbatdag hout 
sprokkelde.
Num 15:33  Zij die hem betrapt hadden terwijl hij hout sprokkelde brachten hem tot Mozes, Aaron en de gehele 
gemeente.
Num 15:34  Men zette hem in verzekerde bewaring, omdat niet beslist was wat met hem gedaan moest worden.
Num 15:35  Toen zeide de Heer tot Mozes: Ter dood gebracht worde die man; de gehele gemeente moet hem 
stenigen buiten de legerplaats.
Num 15:36  Dientengevolge voerde de gehele gemeente hem buiten de legerplaats en steenigde hem ten dode, 
gelijk de Heer Mozes bevolen had.
Num 15:37  De Heer zeide tot Mozes:
Num 15:38  Spreek tot de Israelieten en zeg hun, dat zij, alsmede hun nageslacht, zich kwasten maken aan de 
hoeken van hun klederen en op die hoekkwasten een violetkleurigen draad zetten.
Num 15:39  Deze zal voor u tot een teken zijn: wanneer gij dien ziet zult gij indachtig worden aan al de geboden 
des Heeren en ze volbrengen; zodat gij u niet door hartewens en oogenlust laat vervoeren die gij thans 
naboeleert,
Num 15:40  maar opdat gij al mijn geboden indachtig wordt, ze volbrengt en uwen god eilig zijt.
Num 15:41  Ik ben de Heer, uw god, die u uit Egypteland heb uitgeleid, om u ten God te zijn, ik ben de Heer, uw 
god.
Num 16:1  Korah, de zoon van Jishar, den zoon van Kehath, den zoon van Levi, en Dathan en Abiram, de zonen 
van Eliab, den zoon van Pallu, den zoon van Ruben,
Num 16:2  kwamen in opstand tegen Mozes, met tweehonderd vijftig mannen uit de Israelieten, vorsten der 
gemeente, opgeroepenen tot de volksvergadering, mannen van naam;
Num 16:3  zij spanden samen tegen Mozes en Aaron en zeiden tot hen: Het is nu genoeg! Want van de gehele 
gemeente zijn alle leden heilig, en in hun midden is de Heer; waarom verheft gij u dan boven 's Heeren 
vergadering?
Num 16:4  Toen Mozes dit hoorde, viel hij op zijn aangezicht
Num 16:5  en sprak daarna tot Korah en al zijn medestanders: Morgen zal de Heer bekendmaken, wie hem 
toebehoort, wie de heilige is en wien hij tot zich doet naderen, wien hij uitkiest, dien zal hij tot zich doen naderen.
Num 16:6  Doet het volgende: Neemt gij allen, Korah en al zijn medestanders,
Num 16:7  morgen vuurpannen, doet er vuur in en legt er wierook op voor des Heeren aangezicht; dan zal de 
man dien de Heer verkiest de heilige zijn. Het is nu genoeg, Levieten!
Num 16:8  En Mozes zeide tot Korah: Hoort toch, Levieten!
Num 16:9  is het u niet genoeg, dat de god Israels u afgezonderd heeft uit de gemeente van Israel om u tot zich 
te doen naderen, het werk aan des Heeren tabernakel te verrichten, en voor de gemeente te staan om haar te 
bedienen--
Num 16:10  en zo u en al uw broeders de Levieten, met u heeft doen naderen--dat gij ook nog naar het 
priesterschap staat?
Num 16:11  Daarom, gij en al uw medestanders rot tegen den Heer samen; Aaron toch, wie is hij dat gij tegen 
hem zoudt morren?
Num 16:12  Toen liet Mozes Dathan en Abiram, de zonen van Eliab, roepen; maar zij zeiden: Wij willen niet 
komen.
Num 16:13  Is het niet genoeg, dat gij ons uit een land overvloeiende van melk en honing hebt opgevoerd, om 
ons in de woestijn te doen sterven, dat gij den baas over ons speelt, ja zeker, den baas speelt?
Num 16:14  Gij hebt ons waarlijk niet gebracht naar een land overvloeiende van melk en honing, noch ons een 
erve van akkers en wijngaarden gegeven. Wilt gij de ogen dezer mannen uitgraven? Wij komen niet!
Num 16:15  Toen ontstak Mozes in hevigen toorn en hij zeide tot den Heer: Wend u niet tot hun offer; niet een 
ezel heb ik van hen weggenomen, niet een hunner kwaad gedaan.
Num 16:16  En Mozes zeide tot Korah: Zorg, dat gij u morgen met al uw medestanders voor den Heer bevindt, 
gij en zij, benevens Aaron.
Num 16:17  Ieder uwer neme zijn vuurpan, legge er wierook op en brenge zijn vuurpan voor den Heer, 
tweehonderd vijftig vuurpannen; ook gij en Aaron, ieder zijn vuurpan.



Num 16:18  Zo namen zij allen hun vuurpannen, deden er vuur in, legden er wierook op en gingen aan den 
ingang van de tent der samenkomst staan; desgelijks Mozes en Aaron.
Num 16:19  Als nu Korah de gehele gemeente tegen hen aan den ingang van de tent der samenkomst 
vergaderd had, vertoonde zich des Heeren heerlijkeid aan de gehele gemeente.
Num 16:20  En de Heer sprak tot Mozes en Aaron:
Num 16:21  Zondert u uit het midden dezer gemeente af, en ik zal haar in een oogwenk verteren.
Num 16:22  Toen vielen zij op hun aangezicht en zeiden: God, god der geesten van alle vlees! Zoudt gij, omdat 
die ene man zondigt, tegen de gehele gemeente vergramd zijn?
Num 16:23  Toen zeide de Heer tot Mozes:
Num 16:24  Zeg aan de gemeente: Gaat weg uit den omtrek der woning van Korah, Dathan en Abiram.
Num 16:25  En Mozes maakte zich op, ging, gevolgd door de oudsten van Israel, tot Dathan en Abiram
Num 16:26  en sprak tot de gemeente: Verwijdert u toch van de tenten dier goddeloze mannen en raakt niets 
van hetgeen hun toebehoort aan, om niet door al hun zonden om te komen.
Num 16:27  Toen trokken zij zich terug uit den omtrek der woning van Korah, Dathan en Abiram, en Dathan en 
Abiram kwamen naar buiten en gingen aan den ingang hunner tenten staan, met hun vrouwen, zonen en kleine 
kinderen.
Num 16:28  Nu zeide Mozes: Hieraan zult gij erkennen, dat de Heer mij gezonden heeft om al deze werken te 
doen, en dat ik ze niet zelf bedacht heb:
Num 16:29  indien dezen sterven zoals andere mensen en het gewone menschenlot hen treft, dan heeft de Heer 
mij niet gezonden.
Num 16:30  Maar indien de Heer iets geheel nieuws schept, de grond zijn muil openspert en hen met al de 
hunnen verslindt, zodat zij levend in het schimmenrijk dalen, dan zult gij erkennen dat deze mannen den Heer 
gesmaad hebben.
Num 16:31  Nauwelijks had hij al deze woorden ten einde gebracht, of de grond onder hen spleet vaneen,
Num 16:32  de aarde opende haar mond en verslond hen met hun gezinnen, alle mensen die bij Korah 
behoorden en al hun have.
Num 16:33  Zo daalden zij met al de hunnen levend in het schimmenrijk; de aarde bedekte hen, en zij waren 
verdwenen uit het midden der vergadering.
Num 16:34  En alle Israelieten in hun omgeving vloden op hun geroep; want zij zeiden: Als de aarde ons ook 
maar niet verslindt!
Num 16:35  Toen ging een vuur uit van den Heer en verteerde de tweehonderd en vijftig mannen die den 
wierook brachten;
Num 16:36  waarop de Heer tot Mozes sprak:
Num 16:37  Zeg aan Eleazar, den zoon van Aaron, den priester, dat hij de vuurpannen uit den brand oprape en 
het vuur ver wegwerpe; want de vuurpannen dezer zondaren zijn ten koste van hun leven heilig geworden.
Num 16:38  Men zal ze tot bladen pletten en er een overtreksel voor het altaar van maken; want, dewijl zij ze 
voor 's Heeren aangezicht hebben gebracht, zijn ze heilig geworden. En zij moeten den Israelieten tot een teken 
zijn.
Num 16:39  Zo nam Eleazar, de zoon van Aaron, den priester, de koperen vuurpannen die de verbranden 
gebracht hadden, en men plette ze tot een overtreksel voor het altaar,
Num 16:40  tot een herinnering voor de Israelieten, dat toch geen leek, een die niet uit de nakomelingen van 
Aaron is, zou naderen, om voor 's Heeren aangezicht te wierooken; opdat het hun niet vergaan mocht als Korah 
en zijn medestanders; zoals de Heer door Mozes tot hem gesproken had.
Num 16:41  Des anderen daags morde de gehele gemeente der Israelieten tegen Mozes en Aaron en zeide: Gij 
hebt 's Heeren volk om het leven gebracht.
Num 16:42  Toen nu de gemeente samenspande tegen Mozes en Aaron, keerden zij zich naar de tent der 
samenkomst, en zie, de wolk bedekte haar, en 's Heeren heerlijkheid vertoonde zich.
Num 16:43  Nu traden Mozes en Aaron tot voor de tent der samenkomst,
Num 16:44  en de Heer sprak tot Mozes:
Num 16:45  Trekt u terug uit het midden dezer gemeente; opdat ik ze in een oogwenk vertere. Maar zij vielen op 
hun aangezicht,
Num 16:46  en Mozes zeide tot Aaron: Neem de vuurpan, doe er vuur van het altaar in, leg er wierook op, ga 
ijlings tot de gemeente en bewerk verzoening voor haar; want de gramschap is van voor den Heer uitgegaan: de 
plaag is reeds begonnen.
Num 16:47  En Aaron nam de vuurpan, zoals Mozes hem bevolen had, en liep ijlings midden in de vergadering, 
en ja waarlijk, de plaag was onder het volk reeds begonnen! Toen legde hij den wierook op het vuur en bewerkte 
verzoening voor het volk.
Num 16:48  Terwijl hij tussen de doden en de levenden stond, hield de plaag op.
Num 16:49  Het aantal dergenen die in die plaag omgekomen zijn is veertienduizend zevenhonderd, buiten 



degenen die ter zake van Korah gestorven waren.
Num 16:50  Hierop keerde Aaron tot Mozes naar den ingang van de tent der samenkomst terug; de plaag was 
gestuit.
Num 17:1  De Heer zeide tot Mozes:
Num 17:2  Spreek tot de Israelieten en neem van hen voor elken stam een staf, van al hun stamvorsten, twaalf 
staven, en schrijf op ieders staf zijn naam.
Num 17:3  En op den staf van Levi zult gij dien van Aaron schrijven; want een staf behoort aan hun stamhoofd.
Num 17:4  Gij zult ze leggen in de tent der samenkomst voor de Geboden, waar ik mij aan u pleeg bekend te 
maken.
Num 17:5  Dan zal van den man dien ik uitkies de staf bloeien. Zo zal ik de murmureringen die de Israelieten 
tegen ulieden uiten stillen, zodat ik ze niet meer hoor.
Num 17:6  Toen Mozes tot de Israelieten gesproken had, gaven al hun vorsten hem ieder een staf, elk voor zijn 
stam, twaalf staven, en onder hun staven was die van Aaron.
Num 17:7  En Mozes legde die staven voor den Heer in de tent der Geboden.
Num 17:8  Als nu Mozes den volgenden dag in de tent der Geboden kwam, daar bloeide waarlijk de staf van 
Aaron, voor den stam Levi: hij was uitgelopen, deed bloemen ontluiken, amandelen rijpen.
Num 17:9  Toen bracht Mozes al de staven, die voor den Heer gelegen hadden, naar buiten tot al de Israelieten. 
Zij zagen het, en ieder nam zijn staf.
Num 17:10  Maar de Heer zeide tot Mozes: Leg den staf van Aaron weder voor de Geboden, om hem te 
bewaren tot een teken voor de weerspannigen; opdat gij een einde moogt maken aan hun murmureringen; zodat 
ik ze niet meer hoor en zij niet sterven.
Num 17:11  En Mozes deed zoals de Heer hem bevolen had; zo deed hij.
Num 17:12  Toen zeiden de Israelieten tot Mozes: Zie, wij komen altemaal om, wij vergaan, ja, wij vergaan!
Num 17:13  Alwie nadert, slechts nadert, tot des Heeren tabernakel zal sterven. Moeten wij dan allen omkomen?
Num 18:1  De Heer zeide tot Aaron: Gij, uw zonen en uws vaders huis met u, zult de schuld van het heiligdom 
dragen. En gij en uw zonen met u zult de schuld van uw priesterschap dragen.
Num 18:2  Doe ook uw broeders, den stam Levi, de afstammelingen van uw voorvader, met u nadertreden, 
opdat zij zich bij u aansluiten en u bedienen voor de tent der Geboden.
Num 18:3  Zij zullen hun plichten vervullen ten opzichte van u en van de gehele tent; maar tot de meubelen van 
het heiligdom en tot het altaar zullen zij niet naderen; opdat zij niet sterven, en gij met hen.
Num 18:4  Zij zullen zich bij u aansluiten en ten aanzien van de tent der samenkomst hun plichten vervullen: 
allen arbeid bij de tent verrichten en geen leek zal tot u naderen.
Num 18:5  Gij zult daarentegen de plichten ten aanzien van het heiligdom en van het altaar vervullen; opdat 
geen gramschap meer ontbrande tegen de Israelieten.
Num 18:6  Ikzelf heb uw broeders, de Levieten, genomen uit het midden der Israelieten tot een geschenk aan u, 
als geschonken aan den Heer, om den arbeid bij de tent der samenkomst te verrichten.
Num 18:7  Maar gij en uw zonen met u zult uw priesterschap waarnemen in alwat aan het altaar en achter het 
voorhangsel te verrichten is, en daar het werk doen; als een arbeid die u geschonken wordt zal ik u uw 
priesterschap geven; de onbevoegde die nadert zal ter dood gebracht worden.
Num 18:8  De Heer sprak tot Aaron: Ik, ik heb u opgedragen de zorg voor mijn offergaven; wat alle heilige 
spijzen der Israelieten betreft, u geef ik ze tot uw aandeel, en aan uw zonen als iets dat hun voor altijd wettig 
toekomt.
Num 18:9  Van de hoogheilige spijzen, voor zover ze niet verbrand worden, zal dit voor u zijn: al hun gaven, voor 
zover die in enigerlei meel [offer], zond [offer] of schuldoffer dat zij mij brengen bestaan. iets hoogheiligs zal dat 
voor u en uw zonen zijn;
Num 18:10  in een hoogheilige plaats zult gij het eten; alwat manlijk is mag het eten; en iets heiligs zult gij het 
achten.
Num 18:11  Voorts komt het navolgende u toe als gave hunner geschenken van alle aanbiedingsoffers der 
Israelieten--u geef ik het en uw zonen en dochters met u, als iets dat hun voor altijd wettig toekomt; alwie in uw 
gezin rein is mag het eten--
Num 18:12  al het beste van de olie, van den most en van het koorn, de keurgaven die zij aan den Heer geven, 
u geef ik ze.
Num 18:13  Ook de eerstelingen van alwat in hun land groeit, die zij aan den Heer brengen, zullen voor u zijn; 
alwie in uw gezin rein is mag ze eten.
Num 18:14  Alwat in Israel met den ban belegd is zal voor u zijn.
Num 18:15  Alwat den moederschoot opent van enigerlei wezen dat men den Heer toebrengt, mens of dier, zal 
voor u zijn; maar lossen, lossen zult gij den eerstgeborene van den mens, en ook den eerstgeborene van een 
onrein dier zult gij lossen. --
Num 18:16  Wat nu die lossing aangaat: als het kind een maand oud is zult gij het naar schatting voor een 



bedrag van vijf sikkelen--heilige sikkelen van twintig gera lossen.
Num 18:17  Maar de eerstgeborenen van koe, schaap of geit zult gij niet lossen; die zijn heilig: hun bloed zult gij 
op het altaar sprengen en hun vet aansteken, tot een vuuroffer ten liefelijken geur voor den Heer.
Num 18:18  En hun vlees zal voor u zijn; evenals de aanbiedingsborst en de rechterschenkel, zal het voor u zijn.
Num 18:19  Al de gaven van de heilige dingen die de Israelieten aan den Heer wijden geef ik u en uw zonen en 
dochters, als iets dat u voor altijd wettig toekomt; een eeuwig zoutverbond is dit voor 's Heeren aangezicht, voor 
u en uw kroost.
Num 18:20  De Heer zeide tot Aaron: In hun land zult gij geen erve ontvangen; een deel zal u onder hen niet te 
beurt vallen; ik ben uw deel en uw erve te midden der Israelieten.
Num 18:21  En aan de Levieten geef ik al de tienden in Israel ten erfdeel als loon voor den arbeid dien zij 
verrichten, den arbeid bij de tent der samenkomst;
Num 18:22  opdat de Israelieten niet meer tot de tent der samenkomst naderen waardoor zij een doodzonde op 
zich zouden laden.
Num 18:23  De Leviet zal den arbeid bij de tent der samenkomst verrichten, en zij zullen hun schuld dragen; een 
eeuwige inzetting ook voor uw nageslacht. Zij zullen te midden van de Israelieten geen erfdeel verkrijgen;
Num 18:24  want de tienden die de Israelieten als gave aan den Heer wijden geef ik aan de Levieten ten erfdeel. 
Daarom heb ik aangaande hen gezegd: Te midden der Israelieten zullen zij geen erfdeel verkrijgen.
Num 18:25  En tot Mozes sprak de Heer:
Num 18:26  Tot de Levieten zult gij spreken en hun zeggen: Wanneer gij van de Israelieten de tienden in 
ontvangst neemt die ik u van hen tot uw erfdeel gegeven heb, dan zult gij daarvan een gave aan den Heer 
wijden, een tiend van het tiend.
Num 18:27  En deze uw gave zal u toegerekend worden alsof gij koorn van den dorschvloer en wijn uit de 
perskuip bracht.
Num 18:28  Zo zult ook gij een gave aan den Heer wijden van al de tienden die gij van de Israelieten ontvangt; 
gij zult daarvan de gave des Heeren aan den priester Aaron schenken.
Num 18:29  Van alwat u geschonken wordt zult gij de gehele gave des Heeren wijden; enkel van het beste dat 
er bij is zal het hem gewijde deel genomen worden.
Num 18:30  Ook zult gij hun zeggen: Wanneer gij het beste er van wijdt, dan zal dit den Levieten toegerekend 
worden alsof zij de opbrengst van dorschvloer en perskuip brachten.
Num 18:31  Gij moogt het eten in welke plaats gij wilt, met uw gezin; want het is het loon voor uw arbeid in de 
tent der samenkomst;
Num 18:32  gij zult in deze zaak geen schuld op u laden wanneer gij het beste er van wijdt. Maar gij zult de 
heilige gaven der Israelieten niet ontwijden; opdat gij niet sterft.
Num 19:1  De Heer sprak tot Mozes en Aaron:
Num 19:2  Dit is de wetsinzetting die de Heer bevolen heeft. Gelast den Israelieten dat zij u een rode koe 
brengen, gaaf, zonder gebrek, waarop nog nooit een juk gelegd is.
Num 19:3  Gij zult die geven aan den priester Eleazar, en men zal haar buiten de legerplaats brengen en te 
zijnen aanschouwen slachten.
Num 19:4  Dan zal de priester Eleazar met zijn vinger van het bloed nemen en daarmede zevenmaal sprenkelen 
in de richting van de voorzijde van de tent der samenkomst.
Num 19:5  Daarna zal men de koe voor zijn ogen verbranden; haar huid, vlees en bloed zal men met de pens 
verbranden;
Num 19:6  voorts neemt de priester cederhout, hysop en karmijn en werpt dit op de overblijfselen der verbrande 
koe.
Num 19:7  Dan zal de priester zijn klederen wassen en zijn lichaam in water baden; daarna mag hij weder in de 
legerplaats komen, maar hij is tot den avond onrein.
Num 19:8  Ook zal hij die het dier verbrand heeft in water zijn klederen wassen en zijn lichaam baden, en onrein 
zijn tot den avond.
Num 19:9  Voorts zal een rein man de as der koe verzamelen en die buiten het leger op een reine plaats leggen. 
Zij zal voor de gemeente der Israelieten bewaard worden, om daarmede wijwater te bereiden; die koe is een 
zondoffer.
Num 19:10  En hij die de as verzameld heeft zal zijn klederen wassen en tot den avond onrein zijn. Het zal den 
Israelieten en den vreemde die onder hen verblijf houdt tot een eeuwige inzetting zijn.
Num 19:11  Hij die het lijk van enig mens aanraakt zal zeven dagen onrein zijn;
Num 19:12  op den derden en op den zevenden dag zal hij zich daarmede laten ontzondigen; dan wordt hij rein; 
indien hij zich op den derden en op den zevenden dag niet laat ontzondigen, wordt hij niet rein.
Num 19:13  Alwie het lijk van enig mens die gestorven is aanraakt en zich niet laat ontzondigen heeft den 
tabernakel des Heeren verontreinigd: die persoon zal uitgeroeid worden uit Israel; omdat geen wijwater op hem 
gesprengd is zal hij onrein zijn en blijft zijn onreinheid op hem.



Num 19:14  Dit is de wet: indien een mens in een tent sterft, dan zal ieder die de tent binnenkomt en alwie er in 
is zeven dagen onrein zijn.
Num 19:15  En ieder open vat waarop geen vastgemaakt deksel ligt is onrein.
Num 19:16  Ook zal ieder die op het veld een door het zwaard verslagene of een gestorvene of een 
menschenbeen of een graf aanraakt zeven dagen onrein zijn.
Num 19:17  Men zal dan voor den onreinen mens iets van de as van het verbrande zondoffer nemen en daarbij 
levend water in een vat doen;
Num 19:18  daarop zal een rein man hysop nemen en in dat water dopen en daarmede de tent, al haar 
meubelen en alle personen die er in waren besprenkelen; eveneens hem die een doodsbeen, een verslagene of 
gestorvene of een graf heeft aangeraakt.
Num 19:19  De reine zal den onreine op den derden en op den zevenden dag besprenkelen en op den 
zevenden dag hem ontzondigen; dan zal hij zijn klederen wassen, een bad nemen en des avonds rein zijn.
Num 19:20  En indien iemand verontreinigd is en niet ontzondigd werd, die mens zal uitgeroeid worden uit de 
vergadering; want hij heeft 's Heeren heiligdom verontreinigd: er is geen wijwater op hem gesprengd; onrein is 
hij.
Num 19:21  Het zal u tot een eeuwige inzetting zijn. En hij die het wijwater sprenkelt zal zijn klederen wassen, en 
die het wijwater aanraakt zal tot den avond onrein zijn.
Num 19:22  Ook wordt alles waaraan een onreine raakt onrein, en de persoon die hem aanraakt is onrein tot 
den avond.
Num 20:1  De Israelieten, de gehele gemeente, kwamen in de woestijn Tsin in de eerste maand, en het volk 
bleef te Kades; daar stierf Mirjam en werd er begraven.
Num 20:2  Eens, toen de gemeente geen water had spande zij samen tegen Mozes en Aaron.
Num 20:3  En het volk maakte twist met Mozes en zeide: Och of wij maar omgekomen waren, toen onze 
broeders voor 's Heeren aangezicht den geest gaven!
Num 20:4  Waarom hebt gij 's Heeren vergadering in deze woestijn gebracht om er met ons vee te sterven?
Num 20:5  Ja, waarom hebt gij ons uit Egypte opgevoerd om ons in dit slechte oord te brengen, waar graan 
noch vijg, wijnstok noch granaat is, noch ook water om te drinken?
Num 20:6  Nu gingen Mozes en Aaron van voor de vergadering naar den ingang van de tent der samenkomst en 
vielen op hun aangezicht. De heerlijkheid des Heeren vertoonde zich aan hen,
Num 20:7  en de Heer sprak tot Mozes:
Num 20:8  Neem den staf vergader met uw broeder Aaron de gemeente en spreek te haren aanschouwen tot de 
rots; dan zal zij water geven: gij zult voor haar water uit de rots doen vloeien en de gemeente benevens haar 
vee drenken.
Num 20:9  Toen nam Mozes den staf die voor den Heer lag, zoals hij hem bevolen had.
Num 20:10  En nadat Mozes en Aaron de vergadering tegenover de rots bijeengebracht hadden, zeide hij tot 
hen: Hoort toch, weerspannelingen! Zullen wij voor u uit deze rots water doen vloeien?
Num 20:11  Daarop hief Mozes zijn hand op en sloeg de rots tweemaal met zijn staf. Toen vloeide er veel water 
uit; zodat de gemeente met haar vee drinken kon.
Num 20:12  Maar de Heer zeide tot Mozes en Aaron: Omdat gij niet in mij geloofd en dientengevolge mij niet 
geheiligd hebt voor de ogen der Israelieten, daarom zult gij deze vergadering niet brengen in het land dat ik haar 
geef. --
Num 20:13  Dit is het water van Meriba, waar de Israelieten met den Heer getwist hebben en hij zich onder hen 
als den Heilige heeft doen kennen.
Num 20:14  Mozes zond uit Kades boden naar den koning van Edom met den last: Zo zegt uw broeder Israel: 
Gij weet zelf, hoevele moeiten mij getroffen hebben.
Num 20:15  Onze vaderen gingen af naar Egypte, en wij woonden daar geruimen tijd. De Egyptenaren 
behandelden ons en onze vaderen slecht;
Num 20:16  doch toen wij tot den Heer riepen, verhoorde hij ons, zond een engel en voerde ons uit Egypte. Nu 
zijn wij te Kades, een stad aan de grens van uw grondgebied.
Num 20:17  Sta ons toch toe door uw land te trekken. Wij zullen onzen weg niet nemen over akker of wijngaard, 
noch het putwater drinken; den koninklijken weg zullen wij houden, zonder ter rechter [zijde] of ter linkerzijde 
daarvan af te wijken, zolang wij uw grondgebied doortrekken.
Num 20:18  Maar Edom zeide tot hem: Gij zult niet door mijn land trekken; anders treed ik u met het zwaard 
tegemoet.
Num 20:19  De Israelieten zeiden tot hem: Wij zullen de heirbaan houden, en indien ik of mijn vee van uw water 
drinken, zal ik er den prijs voor geven. Er is geen kwaad bij; te voet zal ik doortrekken.
Num 20:20  Maar hij zeide: Gij zult niet doortrekken. En Edom trok uit, Israel tegemoet, met een geducht leger 
en een sterke macht.
Num 20:21  Toen nu Edom weigerde Israel toe te staan over zijn grondgebied te trekken, keerde Israel zich van 



hem af.
Num 20:22  De Israelieten, de gehele gemeente, braken op van Kades en kwamen aan den berg Hor.
Num 20:23  Daar, aan den berg Hor, op de grens van Edoms land zeide de Heer tot Mozes en Aaron:
Num 20:24  Aaron zal tot zijn volk verzameld worden; want hij zal het land dat ik den Israelieten geef niet 
binnengaan, omdat gij beiden tegen mijn bevel weerspannig zijt geweest aan het water van Meriba.
Num 20:25  Neem Aaron en zijn zoon Eleazar en doe hen den berg Hor bestijgen.
Num 20:26  Trek Aaron zijn klederen uit en doe ze zijn zoon Eleazar aan; Aaron zal daar tot zijn volk verzameld 
worden en sterven.
Num 20:27  Mozes deed zoals de Heer bevolen had: zij bestegen den berg Hor voor de ogen der gehele 
gemeente.
Num 20:28  En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en deed ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf aldaar, op 
den bergtop; waarna Mozes en Eleazar van den berg afdaalden.
Num 20:29  Toen de gehele gemeente zag dat Aaron den geest gegeven had beweende het ganse huis Israel 
hem dertig dagen.
Num 21:1  Toen de Kanaaniet, de koning van Arad, die in het zuiden woonde, hoorde dat Israel den weg naar 
Atharim had ingeslagen, oorloogde hij tegen Israel en voerde enigen uit het volk als gevangenen weg.
Num 21:2  Hierop legde Israel deze gelofte aan den Heer af: Indien gij dit volk in mijn hand geeft, zal ik hun 
steden met den ban slaan.
Num 21:3  En de Heer verhoorde Israel en gaf de Kanaanieten in hun hand; waarop zij hen en hun steden met 
den ban sloegen en de plaats Horma noemden.
Num 21:4  Toen braken zij op van den berg Hor, in de richting der Schelfzee, om het land van Edom om te 
trekken.
Num 21:5  Maar het volk werd onderweg mismoedig en sprak onbeschoft tegen God en Mozes: Waarom hebt gij 
ons uit Egypte opgevoerd om in de woestijn te sterven? Want er is brood noch water, en wij walgen van dit 
ellendige voedsel.
Num 21:6  Hierop zond de Heer op het volk vergiftige slangen af, die het beten; zodat veel volks van Israel stierf.
Num 21:7  En het volk kwam tot Mozes en zeide: Wij hebben gezondigd, door onbeschoft tegen den Heer en u 
te spreken; bid tot den Heer, dat hij van ons die slangen verwijdere. Dientengevolge bad Mozes voor het volk,
Num 21:8  en de Heer zeide tot hem: Maak zulk een slang en zet die op een staak. leder die gebeten is en 
daarnaar ziet zal in het leven blijven.
Num 21:9  Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; wanneer nu een slang iemand 
had gebeten en hij zag naar de koperen slang, dan bleef hij in leven.
Num 21:10  De Israelieten braken op en legerden zich te Oboth.
Num 21:11  Zij braken op uit Oboth en legerden zich in Ijje-haabarim, in de woestijn die voor Moab, ten oosten 
van dit land, ligt.
Num 21:12  Van daar braken zij op en legerden zich in het dal van den Zered.
Num 21:13  Van daar braken zij op en legerden zich aan de overzijde van den Arnon, die in de woestijn is en uit 
het grondgebied der Amorieten komt; want de Arnon was de grens van Moab, tussen de Moabieten en de 
Amorieten.
Num 21:14  Daarom wordt gezegd in het boek van 's Heeren oorlogen: Waheb in Sufa en de beken, den Arnon,
Num 21:15  en de helling der beken die naar de streek van Ar neigt en leunt aan het grondgebied van Moab.
Num 21:16  Van daar naar Beer. Dit is de put waarvan de Heer tot Mozes zeide: Verzamel het volk, dat ik hun 
water geve.
Num 21:17  Toen zong Israel dit lied: Borrel op, put; zingt hem ter ere een beurtzang.
Num 21:18  Gij put dien de vorsten groeven, dien de edelen des volks boorden, met den heerschersstaf, met 
hun stokken; uit de woestijn een geschenk! Van Beer naar Nahaliel;
Num 21:19  van Nahaliel naar Bamoth,
Num 21:20  van Bamoth naar het dal in het veld van Moab, welk dal zich uitstrekt van den top van den Pisga, die 
over de wildernis heen ziet.
Num 21:21  En Israel zond gezanten tot Sihon, den koning der Amorieten, met het verzoek:
Num 21:22  Laat mij door uw land trekken! Wij zullen niet, van den weg af, over akker of wijngaard gaan noch 
putwater drinken; den koninklijken weg zullen wij houden, zolang wij door uw grondgebied trekken.
Num 21:23  Maar Sihon stond Israel niet toe door zijn grondgebied te trekken, en Sihon verzamelde geheel zijn 
volk, toog de woestijn in, Israel tegemoet, kwam te Jahas en oorloogde tegen Israel.
Num 21:24  En Israel sloeg hem met het scherp des zwaards en nam zijn land in bezit, van den Arnon tot den 
Jabbok, tot aan de Ammonieten; want sterk was de grens der Ammonieten.
Num 21:25  Toen nam Israel al die steden in en vestigde zich in al de steden der Amorieten, in Hesbon en al 
haar onderhoorige plaatsen;
Num 21:26  want Hesbon was de stad van Sihon, den koning der Amorieten en hij had oorlog gevoerd met den 



vorigen koning van Moab en geheel zijn land, van den Jabbok tot den Arnon, veroverd.
Num 21:27  Daarom zeggen de spreukendichters: Komt naar Hesbon! Gebouwd en bevestigd worde Sihons 
stad!
Num 21:28  Want een vuur ging uit van Hesbon, een vlam van Sihons veste; zij verteerde Moabs steden, de 
bewoners van Arnons hoogten.
Num 21:29  Wee u, Moab, verloren zijt gij, volk van Kamos! Zijn zonen heeft hij tot vluchtelingen gemaakt, zijn 
dochters tot krijgsgevangenen van den koning der Amorieten Sihon.
Num 21:30  Hun kroost is te gronde gericht van Hesbon tot Dibon, hun vrouwen, terwijl het vuur werd 
aangeblazen tot Medeba.
Num 21:31  Toen Israel zich dan in het land der Amorieten gevestigd had,
Num 21:32  liet Mozes Jaezer verspieden, nam het met de onderhoorige plaatsen in en verdreef de Amorieten 
die daar woonden.
Num 21:33  Vervolgens keerden zij zich en trokken op in de richting van Bazan. En Og, de koning van Bazan, 
toog met geheel zijn volk tegen hen uit ten strijde, naar Edrei.
Num 21:34  En de Heer zeide tot Mozes: Vrees hem niet; want ik heb hem, zijn gehele volk en zijn land, in uw 
hand gegeven; gij zult met hem handelen zoals gij met Sihon, den koning der Amorieten, die te Hesbon woonde, 
gehandeld hebt.
Num 21:35  En zij sloegen hem, zijn zonen en geheel zijn volk, totdat hij niemand meer over had, en namen zijn 
land in bezit.
Num 22:1  Daarna braken de Israelieten op en legerden zich in de vlakte van Moab, in het Overjordaansche, 
tegenover Jericho.
Num 22:2  En Balak, de zoon van Sippor, zag alwat Israel den Amorieten gedaan had.
Num 22:3  Als nu Moab zeer beducht werd voor het volk, omdat het talrijk was en beangst begon te worden voor 
de Israelieten,
Num 22:4  zeide Moab tot de oudsten van Midian: Nu zal deze menigte alwat rondom ons is afscheren, zoals 
een rund het groen van het veld afscheert. En Balak, de zoon van Sippor, was toentertijd koning van Moab.
Num 22:5  Hij nu zond gezanten tot Bileam, den zoon van Beor, te Pethor aan de Rivier, in het land zijner 
volksgenoten, om hem te roepen, met deze boodschap: Daar is een volk uit Egypte getrokken; zie, het bedekt 
de oppervlakte des lands en is tegenover mij gelegerd.
Num 22:6  Kom dan toch en vervloek mij dat volk; want het is mij te machtig; wellicht zal ik het dan kunnen 
verslaan en uit het land drijven. Ik weet toch: hij dien gij zegent is gezegend, hij dien gij vloekt is vervloekt.
Num 22:7  Zo gingen de oudsten van Moab en die van Midian, het waarzeggersloon medenemende, op weg, 
kwamen bij Bileam en brachten hem Balaks woorden over.
Num 22:8  Hij zeide tot hen: Overnacht hier; dan zal ik u bescheid geven overeenkomstig hetgeen de Heer tot 
mij spreken zal. En de vorsten van Moab bleven bij Bileam.
Num 22:9  Toen kwam God tot Bileam en zeide: Wie zijn die mannen daar bij u?
Num 22:10  Bileam zeide tot God: Balak, de zoon van Sippor, de koning van Moab, heeft mij deze boodschap 
gezonden:
Num 22:11  Daar is een volk uit Egypte getrokken dat de oppervlakte des lands bedekt. Kom dus en verwens 
het mij; wellicht kan ik het dan beoorlogen en verdrijven.
Num 22:12  Hierop zeide God tot Bileam: Gij moogt niet met hen meegaan en moogt dat volk niet vervloeken; 
want het is gezegend.
Num 22:13  Des morgens opgestaan, zeide Bileam tot de vorsten van Balak: Gaat naar uw land; want de Heer 
heeft mij de vergunning met u mee te gaan geweigerd.
Num 22:14  Toen maakten de vorsten van Moab zich op, kwamen bij Balak en zeiden: Bileam heeft geweigerd 
met ons mee te gaan.
Num 22:15  Maar Balak zond opnieuw vorsten, talrijker en aanzienlijker dan de eersten
Num 22:16  en zij, bij Bileam gekomen, zeiden tot hem: Zo zegt Balak, de zoon van Sippor: Laat u toch niet 
weerhouden tot mij te komen;
Num 22:17  want ik zal u met grote eerbewijzen overladen en alles doen wat gij van mij verlangt. Kom toch en 
verwens mij dit volk!
Num 22:18  Doch Bileam antwoordde en zeide tot de dienaren van Balak: Al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en 
goud, ik kan in strijd met den last van den Heer, mijn god, niets doen, groot noch klein.
Num 22:19  Daarom, blijft ook gij hier den nacht over; opdat ik te weten kome wat de Heer verder tot mij spreken 
zal.
Num 22:20  En God kwam des nachts tot Bileam en zeide tot hem: Indien die mannen gekomen zijn om u te 
ontbieden, sta op, ga met hen mede. Maar alleen dat wat ik tot u spreken zal zult gij doen.
Num 22:21  Des morgens opgestaan, zadelde Bileam zijn ezelin en ging met de vorsten van Moab mede.
Num 22:22  Maar God ontstak in toorn omdat hij ging, en de engel van den Heer plaatste zich op den weg als 



zijn tegenstander, terwijl hij op zijn ezelin reed, met zijn twee slaven bij zich.
Num 22:23  Toen de ezelin den engel des Heeren, met uitgetrokken zwaard in de hand, op den weg zag staan, 
week zij van den weg af en ging het veld in. En Bileam sloeg de ezelin, om haar op den weg te doen 
wederkeren.
Num 22:24  Hierop ging de engel des Heeren op een hollen weg staan, die door wijngaarden liep en een wal 
aan dezen en aan genen kant had.
Num 22:25  Toen de ezelin den engel des Heeren zag, drukte zij zich tegen den muur en drukte Bileams been 
tegen den muur; waarop hij haar weder sloeg.
Num 22:26  Nog eens ging de engel des Heeren verder en bleef staan op een zo enge plaats dat er rechts noch 
links ruimte was tot uitwijken.
Num 22:27  Toen de ezelin den engel des Heeren zag, ging zij onder Bileam liggen. Hierop ontstak Bileam in 
toorn en sloeg hij de ezelin met zijn stok.
Num 22:28  Nu opende de Heer den mond der ezelin en zeide zij tot Bileam: Wat heb ik u gedaan, dat gij mij nu 
driemaal geslagen hebt?
Num 22:29  En Bileam zeide tot de ezelin: Omdat gij den spot met mij drijft. Had ik een zwaard bij de hand, dan 
zou ik u gedood hebben.
Num 22:30  De ezelin zeide tot Bileam: ben ik niet uw eigen ezelin, waarop gij van uw jeugd af tot nu toe 
gereden hebt? Ben ik gewoon u zo te doen? Hij zeide: Neen.
Num 22:31  Nu opende de Heer de ogen van Bileam en zag hij den engel des Heeren, met uitgetrokken zwaard 
in de hand, op den weg staan. Toen boog hij zich en wierp zich op zijn aangezicht.
Num 22:32  De engel des Heeren zeide tot hem: Waarom hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, ik ben 
uitgegaan u tot een tegenstander; want slecht is uw tocht in mijn oog.
Num 22:33  De ezelin heeft mij gezien en is nu driemaal voor mij uitgeweken. Indien zij niet voor mij uitgeweken 
was, zou ik u gewis gedood en haar in het leven gelaten hebben.
Num 22:34  Bileam zeide tot den engel des Heeren: Ik heb gezondigd, omdat ik niet wist dat gij tegenover mij op 
den weg stondt. Daarom, indien het u mishaagt dat ik ga, zal ik terugkeren.
Num 22:35  Maar de engel des Heeren zeide tot Bileam: Ga slechts met die mannen mede; doch gij zult er goed 
voor zorgen alleen dat wat ik tot u spreken zal te zeggen. Zo ging Bileam met Balaks vorsten mede.
Num 22:36  Toen Balak hoorde dat Bileam gekomen was, ging hij hem tegemoet naar de Stad van Moab, aan 
de grens van den Arnon, aan het uiterste einde van het grondgebied,
Num 22:37  en zeide tot Bileam: Heb ik u niet herhaaldelijk gezanten gezonden, om u te halen? Waarom zijt gij 
niet tot mij gekomen? Twijfelt gij, of ik bij machte ben u eerbewijzen te schenken?
Num 22:38  Bileam zeide tot Balak: Wel ben ik tot u gekomen; maar zal ik in staat zijn iets te spreken? Het 
woord dat God mij in den mond zal leggen, dat zal ik spreken.
Num 22:39  Nu ging Bileam met Balak mede, en toen zij gekomen waren in Kirjath-husoth,
Num 22:40  offerde Balak runderen en kleinvee en zond er van aan Bileam en de vorsten die hem vergezelden.
Num 22:41  Den volgenden morgen nam Balak Bileam mede en deed hem naar Bamoth-Baal opklimmen, van 
waar hij het uiterste einde des volks zien kon.
Num 23:1  Toen zeide Bileam tot Balak: Bouw mij hier zeven altaren en bereid mij hier zeven stieren en zeven 
rammen.
Num 23:2  Balak deed wat Bileam gezegd had en offerde een stier en een ram op elk altaar.
Num 23:3  Nu zeide Bileam tot Balak: Blijf bij uw brandoffer staan, terwijl ik heenga; wellicht staat de Heer mij 
een ontmoeting toe, en ik zal hetgeen hij mij toont u mededelen. Zo ging hij heen, om toverij te plegen.
Num 23:4  En God kwam Bileam tegen. Hij zeide tot hem: Ik heb de zeven altaren in orde gemaakt en op elk 
een stier en een ram geofferd.
Num 23:5  Daarop legde de Heer Bileam een woord in den mond en zeide: Keer tot Balak terug, en zo zult gij 
spreken.
Num 23:6  Toen hij tot hem terugkeerde, daar stond hij bij zijn brandoffer, met al de vorsten van Moab.
Num 23:7  En hij hief zijn spreuk aan en zeide: Uit Aram voerde Balak mij, Moabs koning uit het oostelijk 
gebergte: Kom mij Jakob vervloeken, kom Israel aangrimmen! --
Num 23:8  Hoe zou ik verwensen wien God niet verwenst? aangrimmen op wien de Heer niet vergramd is?
Num 23:9  Want van der rotsen top zie ik hem, van de heuvelen aanschouw ik hem. Ziedaar een volk dat 
afgezonderd woont, zich niet rekent onder de natien.
Num 23:10  Wie heeft het stof van Jakob nagerekend, wie Israels tienduizenden geteld? Laat mij sterven den 
dood der oprechten, en mijn toekomst zijn als de hunne!
Num 23:11  Toen zeide Balak tot Bileam: Wat hebt ge me daar gedaan! Om mijn vijanden te verwensen heb ik u 
gehaald, en zowaar, gij hebt een zegen uitgesproken.
Num 23:12  Hij antwoordde en zeide: Zou ik er niet op toezien, juist dat te spreken wat de Heer mij in den mond 
legt?



Num 23:13  Hierop zeide Balak tot hem: Ga toch met mij naar een andere plaats, van waar gij het wel zien kunt, 
maar slechts gedeeltelijk; het geheel zult gij er niet zien; en verwens het mij van daar.
Num 23:14  Hij nam hem dan mede naar het Wachtersveld, op den top van den Pisga, bouwde er zeven altaren 
en offerde op elk er van een stier en een ram.
Num 23:15  En hij zeide tot Balak: Blijf evenals den vorigen keer bij uw brandoffer staan; dan zal ik mij op 
dezelfde wijze laten ontmoeten.
Num 23:16  En de Heer ontmoette Bileam, legde hem een woord in den mond en zeide: Keer tot Balak terug, en 
zo zult gij spreken.
Num 23:17  Toen hij bij hem kwam daar stond hij met de vorsten van Moab bij zijn brandoffer. En Balak zeide tot 
hem: Wat heeft de Heer gesproken?
Num 23:18  Toen hief hij zijn spreuk aan en zeide: Sta, op, Balak, en hoor, leen mij het oor, zoon van Sippor!
Num 23:19  God is geen man, dat hij zijn woord zou breken, geen menschenkind, dat hem iets rouwen zou. Zou 
hij iets zeggen dat hij niet volbrengt, iets spreken dat hij niet gestand doet?
Num 23:20  Zie, te zegenen is mij opgedragen, en zegenen zal ik, onherroepelijk.
Num 23:21  Ik aanschouw geen onheil in Jakob, noch zie ik rampspoed in Israel.
Num 23:22  De Heer, zijn god, is met hen, gejubel ter ere eens konings onder hen.
Num 23:23  Want er is geen wichelarij in Jakob, geen waarzeggerij in Israel; te zijner tijd wordt tot Jakob gezegd 
en tot Israel wat God bezig is te doen.
Num 23:24  Ziedaar een volk dat als een roofdier zich opricht, als een leeuw zich verheft, niet gaat liggen 
voordat het buit te eten en bloed van verslagenen te drinken heeft.
Num 23:25  Toen zeide Balak tot Bileam: Verwens het dan niet en zegen het niet!
Num 23:26  Maar Bileam antwoordde en zeide tot Balak: Ik heb u immers gezegd: Alwat de Heer spreken zal, 
dat zal ik doen?
Num 23:27  En Balak zeide tot Bileam: Welaan, ik zal u naar een andere plaats medenemen; wellicht zal het in 
Gods oog recht zijn dat gij het mij van daar verwenst.
Num 23:28  Zo nam Balak Bileam mede naar den top van den Peor, die over de wildernis heenziet.
Num 23:29  En Bileam zeide tot Balak: Bouw mij hier zeven altaren en bereid mij hier zeven stieren en zeven 
rammen.
Num 23:30  En Balak deed zoals Bileam had gezegd en offerde een stier en een ram op elk altaar.
Num 24:1  Maar Bileam zag dat het goed in 's Heeren oog was Israel te zegenen, en hij ging dus niet weder, als 
de vorige keren, heen om wichelarij te plegen, maar richtte zijn blik naar de woestijn.
Num 24:2  Toen nu Bileam zijn ogen opsloeg en Israel stamsgewijze gelegerd, zag, kwam Gods geest op hem:
Num 24:3  hij hief zijn spreuk aan en zeide: De godspraak van Bileam, den zoon van Beor, de godspraak van 
den man met het gesloten oog,
Num 24:4  de godspraak van den hoorder van Gods woorden, den kenner van des Allerhoogsten wetenschap, 
die gezichten van den Machtige aanschouwt, terwijl hij nederligt met ontsloten oog.
Num 24:5  Hoe goed zijn uw tenten, o Jakob, uw woningen, o Israel,
Num 24:6  als palmen die zich uitstrekken, als tuinen aan een rivier, als eiken die de Heer geplant heeft, als 
cederen aan het water.
Num 24:7  Water vliet uit zijn emmers; zijn zaaisel heeft water in overvloed. Hoger dan Agag is zijn koning, en 
verheven zijn koningschap.
Num 24:8  God is het die hem uit Egypte voerde; hij heeft de hoogheid van den woudos: hij verteert natien die 
hem vijandig zijn, breekt haar beenderen, verbrijzelt haar lenden.
Num 24:9  Hij heeft zich gekromd, zich nedergelegd als een leeuw, als een leeuwin; wie durft hem doen 
opstaan? Wie u zegent zij gezegend, Wie u vloekt zij vervloekt.
Num 24:10  Toen ontstak Balak in toorn tegen Bileam en sloeg hij de handen ineen. En Balak zeide tot Bileam: 
Om mijn vijanden te verwensen heb ik u ontboden, en gij hebt hen, zowaar, tot driemaal toe gezegend.
Num 24:11  Pak u dan voort naar uw woonplaats. Ik heb beloofd u overvloedig te zullen eren, maar zie, de Heer 
heeft u de eer onthouden!
Num 24:12  Hierop zeide Bileam tot Balak: Ik heb immers reeds aan de gezanten die gij tot mij gezonden hebt 
gezegd:
Num 24:13  Al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik kan niets doen in strijd met den last van den Heer: 
niets, goed noch kwaad, uit mijn eigen hart. Wat de Heer spreken zal, dat zal ik spreken.
Num 24:14  Zo ga ik dan heen naar mijn volk; maar welaan, laat mij u tot uw waarschuwing voorspellen wat dit 
volk later aan het uwe doen zal!
Num 24:15  Toen hief hij zijn spreuk aan en zeide: De godspraak van Bileam, den zoon van Beor, de godspraak 
van den man met het gesloten oog,
Num 24:16  de godspraak van den hoorder van Gods woorden, den kenner van des Allerhoogsten wetenschap, 
die gezichten van den Machtige aanschouwt, terwijl hij nederligt met ontsloten oog.



Num 24:17  Ik zie hem, maar niet in het heden, ik aanschouw hem, maar niet nu aanstonds. Een star treedt te 
voorschijn uit Jakob, een schepter staat op uit Israel; hij verplettert Moabs slapen, den schedel aller 
oorlogszuchtigen.
Num 24:18  Ook zal Edom een wingewest zijn, een wingewest zal zijn vijand Ezau wezen, terwijl Israel kracht 
oefent.
Num 24:19  Heersen zal hij uit Jakob en uit zijn stad de ontkomenen te gronde richten.
Num 24:20  Voorts Amalek ziende, hief hij zijn spreuk aan en zeide: Der natien keur is Amalek, maar ten laatste 
is hij ten ondergang gedoemd.
Num 24:21  En de Kenieten ziende, hief hij zijn spreuk aan en zeide: Onwrikbaar zij uw woonplaats, in de rots 
gebouwd uw nest,
Num 24:22  toch zal Kain ter afweiding zijn, totdat Assur u weg voert.
Num 24:23  Daarna hief hij zijn spreuk aan en zeide: Wee! Wie zal leven langer dan God hem geeft?
Num 24:24  Schepen van den kant der Kittiers! zij zullen Assur vernederen; zij zullen Eber vernederen; ook hij is 
ten ondergang gedoemd.
Num 24:25  Toen maakte Bileam zich op, ging heen en keerde weder naar zijn woonplaats. Ook Balak ging zijns 
weegs.
Num 25:1  Toen Israel zich in Sjittim ophield, begon het volk te hoereren met de Moabietische vrouwen,
Num 25:2  en toen dezen het tot de offeranden ter ere harer goden nodigden, at het volk daarvan en boog zich 
voor haar goden neder.
Num 25:3  Zo koppelde zich Israel aan Baal-Peor. Hierover ontstak de Heer in toorn tegen Israel
Num 25:4  en zeide hij tot Mozes: Veem al de volkshoofden en hang hen op ter ere van den Heer in de volle 
zon; opdat de hitte van 's Heeren toorn zich van Israel afwende.
Num 25:5  En Mozes zeide tot Israels rechters: Ieder uwer dode wie van zijn mannen zich aan Baal-Peor 
gekoppeld hebben.
Num 25:6  En zie, daar kwam een Israeliet het leger in en bracht een Midianietische tot zijn broeders, ten 
aanschouwen van Mozes en de gehele gemeente der Israelieten, terwijl zij weenden aan den ingang van de tent 
der samenkomst.
Num 25:7  Maar Pinehas, de zoon van Eleazar, den zoon van den priester Aaron, dit ziende stond op uit het 
midden der gemeente, nam een lans in de hand,
Num 25:8  ging den Israeliet in het slaapvertrek achterna en doorstak hen beiden, den Israeliet en de vrouw, in 
haar onderlijf.
Num 25:9  Nu hield de plaag op onder de Israelieten maar reeds waren er vier en twintig duizend aan bezweken.
Num 25:10  Toen sprak de Heer tot Mozes:
Num 25:11  Pinehas, de zoon van Eleazar, den zoon van den priester Aaron, heeft mijn gramschap van de 
Israelieten afgewend, doordat hij onder hen geijverd heeft zoals ik ijver. Dies heb ik de Israelieten niet in mijn 
ijverzucht verteerd.
Num 25:12  Daarom geef ik hem een vredebond,
Num 25:13  dat voor hem en zijn kroost na hem de belofte van eeuwig priesterschap inhoudt, tot loon van zijn 
ijveren voor zijn god, waardoor hij verzoening voor de Israelieten bewerkt heeft.
Num 25:14  De verslagen Israeliet, die met de Midianietische verslagen was, heette Zimri, de zoon van Salu, 
vorst van een familie der Simeonieten,
Num 25:15  en de verslagen Midianietische heette Kozbi, de dochter van Sur; hij was stamhoofd ener familie in 
Midian.
Num 25:16  En de Heer sprak tot Mozes:
Num 25:17  Behandelt de Midianieten vijandig en verslaat hen;
Num 25:18  want zij behandelen u vijandig door de arglistige plannen die zij tegen u gesmeed hebben, ter zake 
van Peor en ter zake van Kozbi, de Midianietische vorstendochter, hun zuster, die op den dag van de plaag 
wegens Peor verslagen is.
Num 26:1  Na de plaag zeide de Heer tot Mozes en Eleazar, den zoon van Aaron, den priester:
Num 26:2  Neemt de som op van de gehele gemeente der Israelieten van twintig jaar en daarboven, naar hun 
familien, alle dienstplichtigen in Israel.
Num 26:3  Dientengevolge telden Mozes en de priester Eleazar hen, in de vlakte van Moab, aan den Jordaan bij 
Jericho,
Num 26:4  van twintig jaar en daarboven, zoals de Heer Mozes bevolen had. De zonen van Israel die uit 
Egypteland trokken waren:
Num 26:5  Ruben was Israels eerstgeborene, en de Rubenieten naar hun geslachten waren: van Henoch het 
geslacht der Henochieten, van Pallu dat der Palluieten,
Num 26:6  van Hesron dat der Hesronieten, van Karmi dat der Karmieten.
Num 26:7  Dit zijn de geslachten der Rubenieten. Hun gemonsterden waren drie en veertig duizend 



zevenhonderd dertig.
Num 26:8  Pallu's zoon was Eliab.
Num 26:9  Eliabs zonen waren Nemuel, Dathan en Abiram. Dit zijn die Dathan en Abiram, die, opgeroepen uit 
de gemeente, in verzet kwamen tegen Mozes en Aaron in de bende van Korah, toen deze in verzet kwam tegen 
den Heer;
Num 26:10  toen opende zich de aarde en verslond hen, alsook Korah, bij het sterven der bende, toen het vuur 
de twee honderd vijftig man verteerde en zij tot een waarschuwend teken werden;
Num 26:11  maar Korahs zonen stierven niet.
Num 26:12  De Simeonieten naar hun geslachten waren: van Nemuel het geslacht der Nemuelieten, van Jamin, 
dat der Jaminieten, van Jachin dat der Jachinieten,
Num 26:13  van Zerah dat der Zarhieten, van Saul dat der Saulieten.
Num 26:14  Dit zijn de geslachten der Simeonieten, naar hun gemonsterden, twee en twintig duizend 
tweehonderd.
Num 26:15  De Gadieten naar hun geslachten waren: van Sefon het geslacht der Sefonieten, van Haggi dat der 
Haggieten, van Sjuni dat der Sjunieten,
Num 26:16  van Ozni dat der Oznieten, van Eri dat der Erieten,
Num 26:17  van Arod dat der Arodieten, van Areeli dat der Areelieten.
Num 26:18  Dit zijn de geslachten der Gadieten, naar hun gemonsterden, veertigduizend vijfhonderd.
Num 26:19  Juda's zonen waren Er en Onan; maar Er en Onan stierven in het land Kanaan.
Num 26:20  En de Judeers naar hun geslachten waren: van Sjela het geslacht der Sjelanieten, van Peres dat 
der Parsieten, van Zerah dat der Zarhieten.
Num 26:21  En de Parsieten waren: van Hesron het geslacht der Hesronieten, van Hamul dat der Hamulieten.
Num 26:22  Dit zijn de geslachten van Juda, naar hun gemonsterden, zes en zeventig duizend vijfhonderd.
Num 26:23  De Issacharieten naar hun geslachten waren: van Tola het geslacht der Tolaieten, van Pua dat der 
Punieten,
Num 26:24  van Jasjub dat der Jasjubieten, van Sjimron dat der Sjimronieten.
Num 26:25  Dit zijn de geslachten van Issachar, naar hun gemonsterden, vier en zestig duizend driehonderd.
Num 26:26  De Zebulonieten naar hun geslachten waren: van Sered het geslacht der Sardieten, van Elon dat 
der Elonieten, van Jahleel dat der Jahleelieten.
Num 26:27  Dit zijn de geslachten der Zebulonieten, naar hun gemonsterden, zestigduizend vijfhonderd.
Num 26:28  Jozes zonen naar hun geslachten waren Manasse en Efraim.
Num 26:29  De Manassieten: van Machir het geslacht der Machirieten; en Machir had Gilead verwekt; van 
Gilead dat der Gileadieten.
Num 26:30  Dit zijn de Gileadieten: van Abiezer het geslacht der Abiezrieten, van Helek dat der Helkieten,
Num 26:31  van Asriel dat der Asrielieten, van Sichem dat der Sichemieten,
Num 26:32  van Sjemida dat der Sjemidaieten, van Hefer dat der Hefrieten,
Num 26:33  Selofhad, de zoon van Hefer, had geen zonen, alleen dochters; de dochters van Selofhad heetten 
Mahla, Noa, Hogla, Milcha en Tirsa.
Num 26:34  Dit zijn de geslachten van Manasse; en hun gemonsterden waren twee en vijftig duizend 
zevenhonderd.
Num 26:35  Dit zijn de Efraimieten naar hun geslachten: van Sjuthelah het geslacht der Sjuthelahieten, van 
Becher dat der Bachrieten, van Tahan dat der Tahanieten.
Num 26:36  En dit zijn de Sjuthelahieten: van Eran het geslacht der Eranieten.
Num 26:37  Dit zijn de geslachten van Efraim, naar hun gemonsterden, twee en dertig duizend vijfhonderd. Dit 
zijn Jozefs zonen naar hun geslachten.
Num 26:38  De Benjaminieten naar hun geslachten waren: van Bela het geslacht der Ballieten, van Asbel dat 
der Asbelieten, van Ahiram dat der Ahiramieten,
Num 26:39  van Sjefufam dat der Sjefufamieten, van Hufam dat der Hufamieten.
Num 26:40  En de zonen van Bela waren Ard en Naaman; van Ard het geslacht der Ardieten, van Naaman dat 
der Naamanieten.
Num 26:41  Dit zijn de Benjaminieten naar hun geslachten, en hun gemonsterden waren vijf en veertig duizend 
zeshonderd.
Num 26:42  Dit zijn de Danieten naar hun geslachten: van Sjuham het geslacht der Sjuhamieten. Dit zijn de 
geslachten van Dan naar hun geslachten.
Num 26:43  Al de geslachten der Sjuhamieten, naar hun gemonsterden, waren vier en zestig duizend 
vierhonderd.
Num 26:44  De Azerieten naar hun geslachten waren: van Jitnna het geslacht der Jimnaieten, van Jiswi dat der 
Jiswieten, van Beria dat der Beriieten.
Num 26:45  Van de Beriieten, van Heber het geslacht der Hebrieten, van Malkiel dat der Malkielieten.



Num 26:46  En de dochter van Azer heette Serah.
Num 26:47  Dit zijn de geslachten der Azerieten, naar hun gemonsterden, drie en vijftig duizend vierhonderd.
Num 26:48  De Naftalieten naar hun geslachten waren: van Jahseel het geslacht der Jahseelieten, van Guni dat 
der Gunieten,
Num 26:49  van Jesar dat der Jisrieten, van Sjillem dat der Sjillemieten.
Num 26:50  Dit zijn de geslachten van Naftali, naar hun geslachten, en hun gemonsterden waren vijf en veertig 
duizend vierhonderd.
Num 26:51  Dit zijn de gemonsterden der Israelieten, zeshonderd een duizend zevenhonderd dertig.
Num 26:52  De Heer sprak tot Mozes:
Num 26:53  Onder dezen zal het land ten erfdeel verdeeld worden, naar het getal der namen:
Num 26:54  aan een groten stam zult gij een groot aan een kleinen een klein erfdeel toewijzen; aan elk zal een 
erfdeel naar het aantal zijner gemonsterden gegeven worden.
Num 26:55  Evenwel zal het land door het lot verdeeld worden, naar de namen hunner voorvaderlijke stammen 
zullen zij hun erfdeel ontvangen.
Num 26:56  Naar beslissing van het lot zal aan elk zijn erfdeel toegedeeld worden, den enen een groot, den 
anderen een klein.
Num 26:57  Dit zijn de gemonsterden der Levieten naar hun geslachten: van Gersjon het geslacht der 
Gersjonieten, van Kehath dat der Kehathieten, van Merari dat der Merarieten.
Num 26:58  Dit zijn de geslachten van Levi: dat der Libnieten, dat der Hebronieten, dat der Mahlieten, dat der 
Musjieten, dat der Korahieten. --En Kehath verwekte Amram.
Num 26:59  Amrams vrouw heette Jochebed, de dochter van Levi, die aan Levi in Egypte geboren is; zij baarde 
aan Amram Aaron, Mozes en hun zuster Mirjam.
Num 26:60  Aan Aaron werden geboren Nadab Abihu, Eleazar en Ithamar.
Num 26:61  Maar Nadab en Abihu stierven toen zij vreemd vuur voor den Heer gebracht hadden. --
Num 26:62  Hun gemonsterden waren drie en twintig duizend, manlijke afstammelingen van een maand en 
daarboven. Immers, zij werden niet gemonsterd onder de Israelieten, omdat hun geen erfdeel onder de 
Israelieten gegeven was.
Num 26:63  Dit zijn de gemonsterden door Mozes en den priester Eleazar, die de Israelieten gemonsterd 
hebben in de vlakte van Moab, aan den Jordaan bij Jericho.
Num 26:64  En onder hen was niet een van hen die gemonsterd waren door Mozes en den priester Aaron, die 
de Israelieten in de woestijn van den Sinai gemonsterd hadden.
Num 26:65  Want de Heer had van hen gezegd: Sterven zullen zij in de woestijn. En niet een was van hen 
overgebleven dan Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun.
Num 27:1  Eens naderden de dochters van Selofhad, den zoon van Hefer, den zoon van Gilead, den zoon van 
Machir, den zoon van Manasse, die tot de geslachten van Manasse, den zoon van Jozef, behoorden--dit zijn de 
namen zijner dochters: Mahla, Noa, Hogla, Milka en Tirsa--
Num 27:2  en plaatsten zich voor Mozes den priester Eleazar, de vorsten en de gehele gemeente, aan den 
ingang van de tent der samenkomst, zeggende:
Num 27:3  Onze vader is in de woestijn gestorven hij heeft niet behoord tot de bende die samenrotte tegen den 
Heer in de bende van Korah, maar om zijn zonde is hij gestorven; en hij had geen zonen.
Num 27:4  Waarom zou de naam van onzen vader uit zijn geslacht worden afgesneden omdat hij geen zoon 
had? Geeft ons een bezitting in het midden der broeders van onzen vader!
Num 27:5  En Mozes bracht de haar betreffende rechtsvraag voor den Heer.
Num 27:6  De Heer zeide tot Mozes:
Num 27:7  De dochters van Selofhad hebben gelijk. Gij moet haar stellig een erfelijke bezitting geven onder de 
broeders van haar vader, en op haar het erfdeel van haar vader doen overgaan.
Num 27:8  En tot de Israelieten zult gij zeggen: Indien iemand sterft zonder een zoon te hebben, dan zult gij zijn 
erfdeel op zijn dochter doen overgaan.
Num 27:9  Indien hij ook geen dochter heeft, dan zult gij zijn erfdeel aan zijn broeders geven.
Num 27:10  Heeft hij ook geen broeders, dan zult gij zijn erfdeel aan de broeders van zijn vader geven.
Num 27:11  Had ook zijn vader geen broeders, dan zult gij zijn erfdeel geven aan dien bloedverwant uit zijn 
geslacht die hem het naast bestaat; die zal het in bezit nemen. Dit zal den Israelieten een rechtsinzetting zijn, 
zoals de Heer Mozes bevolen heeft.
Num 27:12  De Heer zeide tot Mozes: Beklim dit gebergte Abarim en zie het land dat ik den Israelieten geef.
Num 27:13  Wanneer gij het gezien hebt, zult ook gij tot uw volk vergaderd worden, zoals aan uw broeder Aaron 
geschied is;
Num 27:14  omdat ook gij tegen mij weerspannig zijt geweest in de woestijn Tsin, bij het twisten der gemeente, 
toen gij mij aan het water te hunnen aanschouwen hadt moeten heiligen. Dit is het water van Meriba bij Kades, 
in de woestijn Tsin.



Num 27:15  Toen sprak Mozes tot den Heer:
Num 27:16  Dat de Heer, de god der geesten van alle vlees, een man over de gemeente aanstelle,
Num 27:17  die voor haar uit [gaat] en ingaat en haar uit [leidt] en inleidt; opdat 's Heeren gemeente niet op een 
herderloze kudde gelijke!
Num 27:18  Hierop zeide de Heer tot Mozes: Neem Jozua, den zoon van Nun, een man in wien geest is, leg 
hem de hand op,
Num 27:19  plaats hem voor den priester Eleazar en de gehele gemeente en draag hem zijn taak op voor hun 
ogen.
Num 27:20  Leg een deel uwer majesteit op hem; opdat de gehele gemeente der Israelieten naar hem hore.
Num 27:21  Voor den priester Eleazar zal hij staan, en deze zal voor hem door de beslissing van de uriem den 
Heer raadplegen; naar zijn last zal hij en zullen alle Israelieten en de gehele gemeente uit [gaan] en ingaan.
Num 27:22  En Mozes deed zoals de Heer hem bevolen had: hij nam Jozua, plaatste hem voor den priester 
Eleazar en de gehele gemeente,
Num 27:23  legde hem de handen op en droeg hem zijn taak op, zoals de Heer door Mozes gesproken had.
Num 28:1  De Heer sprak tot Mozes:
Num 28:2  Beveel den Israelieten en zeg hun: Mijn gave, mijn brood, mijn vuuroffers ten liefelijken geur voor mij, 
zult gij zorgen mij op den rechten tijd te brengen.
Num 28:3  Gij moet hun zeggen: Dit is het vuuroffer dat gij aan den Heer brengen zult: elken dag twee gave 
eenjarige lammeren, een vast brandoffer.
Num 28:4  Het ene zult gij des morgens toebereiden, en het tweede in schemeravond;
Num 28:5  met een tiende maat bloem ten meeloffer, met een kwart stoop gestoten olie gemengd--
Num 28:6  het vaste brandoffer, dat ingesteld is op den berg Sinai, ten liefelijken geur, als vuuroffer voor den 
Heer--
Num 28:7  met het daarbij behorend plengoffer, een vierde stoop bij elk lam; in het heiligdom moet gij het 
plengoffer van sterken drank voor den Heer plengen.
Num 28:8  Het tweede lam zult gij in schemeravond toebereiden; met een meeloffer en plengoffer als bij dat van 
des morgens zult gij het toebereiden, een vuuroffer van liefelijken geur voor den Heer.
Num 28:9  Op den sabbatdag zult gij brengen twee gave eenjarige lammeren, met twee tiende bloem, ten 
meeloffer met olie gemengd, en het daarbij behorend plengoffer,
Num 28:10  een sabbatsbrandoffer op elken sabbat, behalve het vaste brandoffer met het daarbij behorend 
plengoffer.
Num 28:11  Bij het begin uwer maanden zult gij ten brandoffer aan den Heer brengen: twee jonge stieren, een 
ram en zeven gave eenjarige lammeren;
Num 28:12  bij elken stier drie tiende bloem, ten meeloffer met olie gemengd, bij den ram twee tiende bloem, ten 
meeloffer met olie gemengd,
Num 28:13  en bij elk lam een tiende bloem, ten meeloffer met olie gemengd: een brandoffer, een liefelijken 
geur, een vuuroffer voor den Heer;
Num 28:14  en de daarbij behorende plengoffers zijn een halve stoop wijn bij een stier, een derde stoop bij een 
ram, een kwart stoop bij een lam. Dit is het brandoffer voor den eersten dag van elke maand van het jaar.
Num 28:15  Ook zal een geitebok als zondoffer voor den Heer bij het vaste brandoffer toebereid worden, met het 
daarbij behorend plengoffer.
Num 28:16  In de eerste maand, op den veertienden dag der maand, is het pascha voor den Heer;
Num 28:17  en op den vijftienden dier maand is het feest: zeven dagen zal ongezuurd brood gegeten worden.
Num 28:18  Op den eersten dag zal het heilige vierdag zijn: generlei beroepswerk zult gij verrichten.
Num 28:19  Dan zult gij brengen een vuuroffer: een brandoffer voor den Heer: uit twee jonge stieren, een ram en 
zeven gave eenjarige lammeren zal het bestaan;
Num 28:20  ook het er bij behorend meeloffer, bloem met olie gemengd: drie tiende zult gij bij een stier en twee 
tiende bij een ram brengen;
Num 28:21  bij een lam, bij elk der zeven, zult gij een tiende brengen.
Num 28:22  Daarbij een geitebok, om verzoening voor u te bewerken.
Num 28:23  Behalve het morgenbrandoffer, dat bij het vaste brandoffer behoort, zult gij dit alles brengen.
Num 28:24  Dezelfde offers zult gij dagelijks zeven dagen lang brengen: het brood van het vuuroffer van 
liefelijken geur voor den Heer zal bij het vaste brandoffer gebracht worden, met het er bij behorend plengoffer.
Num 28:25  En op den zevenden dag zal het voor u heilige vierdag zijn: generlei beroepswerk zult gij verrichten.
Num 28:26  Op den dag der eerstelingen, wanneer gij een offer van nieuw meel aan den Heer brengt, op uw 
wekenfeest, zal het u een heilige vierdag zijn: generlei beroepswerk zult gij verrichten.
Num 28:27  Dan zult gij als brandoffer ten liefelijken geur voor den Heer brengen: twee jonge stieren, een ram 
en zeven gave eenjarige lammeren,
Num 28:28  met het daarbij behorend meeloffer, bloem met olie gemengd: drie tiende bij elken stier, twee tiende 



bij den enen ram
Num 28:29  en een tiende bij elk der zeven lammeren;
Num 28:30  alsook een geitebok, om verzoening voor u te bewerken.
Num 28:31  Behalve het vaste brandoffer met het daarbij behorend meeloffer zult gij het brengen; gave dieren 
moeten het zijn; dan de daarbij behorende plengoffers.
Num 29:1  In de zevende maand, op den eersten der maand, zal het voor u een heilige vierdag zijn: generlei 
beroepswerk zult gij verrichten. Het zal u een dag des geschals wezen.
Num 29:2  En gij zult als brandoffer ten liefelijken geur voor den Heer bereiden: een jongen stier, een ram en 
zeven gave eenjarige lammeren,
Num 29:3  met het daarbij behorend meeloffer, bloem met olie gemengd: drie tiende bij den stier, twee tiende bij 
den ram,
Num 29:4  een tiende bij elk der zeven lammeren;
Num 29:5  een geitebok als zondoffer, om verzoening voor u te bewerken.
Num 29:6  Behalve het maandelijksche brandoffer, met het daarbij behorend meeloffer, en het vaste brandoffer, 
met het daarbij behorend meeloffer, en de behoorlijke plengoffers, tot een liefelijken geur, een vuuroffer voor den 
Heer.
Num 29:7  Op den tienden dezer zevende maand zal het voor u een heilige vierdag zijn en zult gij uzelven 
kastijden: generlei werk zult gij verrichten.
Num 29:8  Dan zult gij een brandoffer aan den Heer brengen, een liefelijken geur: uit een jongen stier, een ram 
en zeven gave eenjarige lammeren zal het bestaan
Num 29:9  met het daarbij behorend meeloffer, bloem met olie gemengd: drie tiende bij den stier, twee tiende bij 
den enen ram,
Num 29:10  een tiende bij elk der zeven lammeren,
Num 29:11  een geitebok als zondoffer; behalve het zondoffer der verzoening en het vaste brandoffer, met de 
daarbij behorende meel [offers] en plengoffers.
Num 29:12  Op den vijftienden dag der zevende maand zal het voor u een heilige vierdag zijn; generlei 
beroepswerk zult gij verrichten, en gij zult zeven dagen lang ter ere van den Heer feestvieren.
Num 29:13  Gij zult brengen een brandoffer, een vuuroffer, een liefelijken geur voor den Heer: uit dertien jonge 
stieren, twee rammen en veertien gave lammeren zal het bestaan,
Num 29:14  met het daarbij behorend meeloffer, bloem met olie gemengd: drie tiende bij elk der dertien stieren, 
twee tiende bij elk der twee rammen,
Num 29:15  een tiende bij elk der veertien lammeren,
Num 29:16  en een geitebok ten zondoffer, behalve het vaste brandoffer, met het daarbij behorend meel [offer] 
en plengoffer.
Num 29:17  Den tweeden dag twaalf jonge stieren, twee rammen en veertien gave eenjarige lammeren,
Num 29:18  met de daarbij behorende meel [offers] en plengoffers, bij elk der stieren, rammen en lammeren 
naar behoren,
Num 29:19  en een geitebok ten zondoffer; behalve het vaste brandoffer, met het daarbij behorend meel [offer] 
en plengoffer.
Num 29:20  Den derden dag elf stieren, twee rammen en veertien gave eenjarige lammeren,
Num 29:21  met de daarbij behorende meel [offers] en plengoffers, bij elk der stieren, rammen en lammeren 
naar behoren,
Num 29:22  en een geitebok ten zondofffer; behalve het vaste brandoffer, met het daarbij behorend meel [offer] 
en plengoffer.
Num 29:23  Den vierden dag tien stieren, twee rammen en veertien gave eenjarige lammeren,
Num 29:24  met de daarbij behorende meel [offers] en plengoffers, voor elk der stieren, rammen en lammeren 
naar behoren,
Num 29:25  en een geitebok ten zondoffer; behalve het vaste brandoffer, met het daarbij behorend meel [offer] 
en plengoffer.
Num 29:26  Den vijfden dag negen stieren, twee rammen en veertien gave eenjarige lammeren,
Num 29:27  met de daarbij behorende meel [offers] en plengoffers, voor elk der stieren, rammen en lammeren 
naar behoren,
Num 29:28  en een geitebok ten zondoffer; behalve het vaste brandoffer, met het daarbij behorend meel [offer] 
en plengoffer.
Num 29:29  Den zesden dag acht stieren, twee rammen en veertien gave eenjarige lammeren,
Num 29:30  met de daarbij behorende meel [offers] en plengoffers, voor elk der stieren, rammen en lammeren 
naar behoren,
Num 29:31  en een geitebok ten zondoffer; behalve het vaste brandoffer, met het daarbij behorend meel [offer] 
en plengoffer.



Num 29:32  Den zevenden dag zeven stieren, twee rammen en veertien gave eenjarige lammeren,
Num 29:33  met de daarbij behorende meel [offers] en plengoffers, voor elk der stieren, rammen en lammeren 
naar behoren,
Num 29:34  en een geitebok ten zondoffer; behalve het vaste brandoffer, met het daarbij behorend meel [offer] 
en plengoffer.
Num 29:35  Den achtsten dag zal het voor u een hoogtijd zijn: generlei beroepswerk zult gij verrichten.
Num 29:36  En gij zult brengen een brandoffer, een vuuroffer van liefelijken geur voor den Heer: een stier, een 
ram en zeven gave eenjarige lammeren,
Num 29:37  met de daarbij behorende meel [offers] en plengoffers, voor elk der stieren, rammen en lammeren 
naar behoren,
Num 29:38  en een zondofferbok; behalve het vaste brandoffer, met het daarbij behorend meel [offer] en 
plengoffer.
Num 29:39  Deze offers zult gij toebereiden voor den Heer op uw feestgetijden, behalve uw geloften en vrijwillige 
gaven, uit brand [offers], meel [offers], pleng [offers] en dankoffers bestaande.
Num 29:40  En Mozes sprak tot de Israelieten naar alwat de Heer Mozes bevolen had.
Num 30:1  Mozes sprak tot de stamhoofden der Israelieten: Dit is wat de Heer bevolen heeft:
Num 30:2  Wanneer iemand een gelofte aan den Heer aflegt, of een eed doet om zich van het een of ander te 
onthouden, zal hij zijn woord niet schenden: naar alles wat zijn mond is uitgegaan zal hij handelen.
Num 30:3  Ook wanneer een vrouw een gelofte aan den Heer aflegt en zich tot een onthouding verbindt, terwijl 
zij nog in haars vaders huis woont, nog een meisje is,
Num 30:4  en haar vader hoort dat zij een gelofte afgelegd en zich tot een onthouding verbonden heeft, en zwijgt 
tegenover haar, dan zijn al haar geloften geldig en is zij verplicht tot al de onthoudingen waartoe zij zich 
verbonden heeft.
Num 30:5  Maar indien haar vader, wanneer hij hoort dat zij een gelofte afgelegd en zich tot enigerlei onthouding 
verbonden heeft, haar weerhoudt, dan is het niet geldig, en de Heer zal haar vergiffenis schenken, omdat haar 
vader haar weerhouden heeft.
Num 30:6  Treedt zij in het huwelijk terwijl geloften op haar rusten of iets dat haar onbedacht ontglipt is 
waarmede zij zich tot een onthouding verbonden heeft
Num 30:7  en hoort haar man daarvan en zwijgt hij wanneer hij er van hoort tegenover haar, dan zijn haar 
geloften geldig en is zij verplicht tot de onthoudingen waartoe zij zich verbonden heeft.
Num 30:8  Maar indien haar man, wanneer hij er van hoort, haar weerhoudt en de gelofte die zij afgelegd heeft 
breekt, alsmede het woord dat haar onbedacht ontglipt is waarmede zij zich tot een onthouding verbonden heeft, 
dan is het niet geldig, omdat haar man haar weerhouden heeft, en zal de Heer haar vergiffenis schenken.
Num 30:9  De gelofte ener weduwe of ener verstoten vrouw, alles waartoe zij zich verbonden heeft, is geldig.
Num 30:10  Heeft zij in het huis van haar man een gelofte gedaan of zich bij eede tot een onthouding 
verbonden,
Num 30:11  en haar man heeft het gehoord en tegenover haar gezwegen, haar niet weerhoudende, dan zijn al 
haar geloften geldig en is zij verplicht tot alle onthoudingen waartoe zij zich verbonden heeft.
Num 30:12  Maar indien haar man ze uitdrukkelijk, toen hij er van hoorde, gebroken heeft, dan is niets van wat 
over haar lippen gekomen is, betreffende geloften of verbintenis tot onthouding, geldig. Haar man heeft ze 
gebroken, en de Heer zal haar vergiffenis schenken.
Num 30:13  Elke gelofte en elken eed van onthouding tot zelfkastijding, haar man maakt ze geldig of verbreekt 
ze.
Num 30:14  Zwijgt haar man tegenover haar van den enen dag tot den anderen, dan heeft hij daardoor al haar 
geloften en alle verbintenissen tot onthouding die zij op zich genomen heeft geldig gemaakt: hij heeft ze geldig 
gemaakt, want hij heeft tegenover haar gezwegen toen hij er van hoorde.
Num 30:15  Indien hij ze enigen tijd na ze gehoord te hebben breekt, dan zal hij zijn schuld dragen.
Num 30:16  Dit zijn de inzettingen die de Heer Mozes bevolen heeft aangaande de rechten tussen man en 
vrouw, vader en dochter terwijl zij als meisje in haars vaders huis is.
Num 31:1  De Heer sprak tot Mozes:
Num 31:2  Wreek de Israelieten op de Midianieten; daarna zult gij tot uw volk vergaderd worden.
Num 31:3  Toen sprak Mozes tot het volk: Laat een deel uwer mannen zich tot een krijgstocht uitrusten en zich 
keren tegen Midian, om 's Heeren wraak aan Midian te voltrekken.
Num 31:4  Duizend man uit elken stam van Israel zult gij in het veld zenden.
Num 31:5  Zo werden uit Israels stammen, duizend van elken stam, twaalfduizend slagvaardige mannen geteld
Num 31:6  en Mozes zond hen, duizend van elken stam, in het veld, met Pinehas, den zoon van den priester 
Eleazar, wien hij de heilige gereedschappen en de trompetten die dienden om alarm te blazen medegaf.
Num 31:7  Zij trokken te velde tegen Midian, zoals de Heer Mozes bevolen had, en doodden alle mannen.
Num 31:8  Ook de koningen van Midian doodden zij bij hun gesneuvelden: Ewi, Rekem, Sur, Hur en Reba, de 



vijf koningen van Midian; ook Bileam, den zoon van Beor, doodden zij met het zwaard.
Num 31:9  Maar de Israelieten maakten de vrouwen en kinderen der Midianieten krijgsgevangen, en al hun vee, 
have en rijkdom maakten zij buit;
Num 31:10  terwijl zij al hun steden, waar zij ook lagen, en al hun kampen verbrandden.
Num 31:11  Zij namen al den buit en roof mens en dier, mede,
Num 31:12  en brachten de krijgsgevangenen, den roof en den buit aan Mozes, den priester Eleazar en de 
gemeente der Israelieten, in het leger in de vlakte van Moab, die aan den Jordaan bij Jericho ligt.
Num 31:13  Toen nu Mozes, de priester Eleazar en alle vorsten der gemeente hen buiten de legerplaats 
tegemoet kwamen,
Num 31:14  werd Mozes vergramd op de legeraanvoerders, de oversten van duizend en van honderd, die van 
den veldtocht waren gekomen,
Num 31:15  en Mozes zeide tot hen: Waarom hebt gij al de vrouwen in het leven gelaten?
Num 31:16  Zij immers zijn voor de Israelieten, door het woord van Bileam, de aanleiding geweest om zich aan 
den Heer te vergrijpen ter zake van Peor; waardoor de plaag over 's Heeren gemeente gekomen is.
Num 31:17  Daarom, doodt alwat manlijk is onder de kinderen, en alle vrouwen die gemeenschap met een man 
gehad hebben, doodt ze.
Num 31:18  Maar laat alle meisjes die nog geen gemeenschap met een man gehad hebben voor u in het leven.
Num 31:19  En gij, blijft zeven dagen lang buiten het kamp gelegerd; zovelen van u een mens gedood en een 
gesneuvelde aangeraakt hebben zullen zich den derden en den zevenden dag ontzondigen, gij zowel als uw 
krijgsgevangenen.
Num 31:20  Ook zult gij alle klederen, alle lederen voorwerpen, alwat uit geitenhaar gemaakt is en alle houten 
gereedschappen ontzondigen.
Num 31:21  En de priester Eleazar zeide tot de krijgslieden die van den veldtocht waren gekomen: Dit is de 
wetsinzetting, die de Heer Mozes bevolen heeft:
Num 31:22  Alleen het goud, zilver, koper, ijzer, tin en lood,
Num 31:23  alwat tegen het vuur bestand is, zult gij door het vuur laten gaan; zo zal het rein worden, nadat het 
nog met wijwater ontzondigd is; maar alwat niet tegen het vuur bestand is zult gij door het water laten gaan.
Num 31:24  En op den zevenden dag zult gij uw klederen wassen en dan rein zijn; daarna moogt gij in het kamp 
komen.
Num 31:25  De Heer zeide tot Mozes:
Num 31:26  Neem met den priester Eleazar en de familiehoofden der gemeente het aantal der buitgemaakte 
mensen en dieren op,
Num 31:27  en verdeel ze in twee delen, een voor hen die aan den strijd hebben deelgenomen, die zijn 
uitgetrokken en een voor de gehele gemeente.
Num 31:28  Dan zult gij van het deel der krijgslieden, van hen die uitgetrokken zijn, als belasting voor den Heer 
heffen: een van de vijfhonderd, van mensen, runderen, ezels en kleinvee.
Num 31:29  Van hun helft zult gij dit nemen en als gave aan den Heer aan den priester Eleazar geven.
Num 31:30  En van de aan de Israelieten toegewezen helft zult gij een stuk uit de vijftig nemen, van mensen, 
runderen, ezels, kleinvee, van al de dieren, en dat geven aan de Levieten die de plichten waarnemen aan des 
Heeren tabernakel.
Num 31:31  Mozes en de priester Eleazar deden zoals de Heer Mozes bevolen had.
Num 31:32  De roof nu, hetgeen over was van wat het krijgsvolk buitgemaakt had, bedroeg: kleinvee, 
zeshonderd vijf en zeventig duizend;
Num 31:33  runderen, twee en, zeventig duizend;
Num 31:34  ezels, een en zestig duizend;
Num 31:35  voorts mensen, namelijk meisjes die nog geen gemeenschap met een man gehad hadden, in het 
geheel twee en dertig duizend.
Num 31:36  De helft, het deel van hen die ten strijde waren uitgetrokken, bedroeg dus: kleinvee driehonderd 
zeven en dertig duizend vijfhonderd,
Num 31:37  en de belasting daarvan voor den Heer was zeshonderd vijf en zeventig;
Num 31:38  runderen, zes en dertig duizend, en de belasting daarvan voor den Heer twee en zeventig;
Num 31:39  ezels, dertigduizend vijfhonderd, en de belasting daarvan voor den Heer een en zestig,
Num 31:40  mensen, zestienduizend, en de belasting daarvan voor den Heer twee en dertig zielen.
Num 31:41  En Mozes gaf de belasting, de gave voor den Heer, aan den priester Eleazar, zoals de Heer Mozes 
bevolen had.
Num 31:42  Van de helft die den Israelieten ten deel viel, die Mozes van de mannen die den tocht hadden 
medegemaakt had afgenomen--
Num 31:43  die helft voor de gemeente bedroeg: kleinvee, driehonderd zeven en dertig duizend vijfhonderd;
Num 31:44  runderen, zes en dertig duizend;



Num 31:45  ezels, dertigduizend vijfhonderd;
Num 31:46  mensen, zestienduizend--
Num 31:47  van die helft die den Israelieten ten deel viel nam Mozes het bepaalde, een van de vijftig, van mens 
en vee, en gaf die aan de Levieten die de plichten waarnamen aan 's Heeren tabernakel, zoals de Heer Mozes 
bevolen had.
Num 31:48  Toen traden de legeraanvoerders, de oversten van duizend en van honderd,
Num 31:49  op Mozes toe en zeiden tot hem: Uw dienaren hebben het getal opgenomen der krijgslieden die ons 
toevertrouwd waren, en niet een van hen wordt gemist.
Num 31:50  Daarom brengt ieder van ons als gave voor den Heer wat hij gekregen heeft: een gouden voorwerp, 
armketen, armband, zegelring, oorring, of halssieraad, om verzoening voor onszelven voor 's Heeren aangezicht 
te bewerken.
Num 31:51  Toen namen Mozes en de priester Eleazar dat goud, al die kunstvoorwerpen, van hen aan;
Num 31:52  en het goud dier gave die zij voor den Heer hieven was bij elkaar zestienduizend zevenhonderd 
vijftig sikkelen. Dit kwam van de oversten over duizend en over honderd.
Num 31:53  De krijgslieden hadden ieder voor zich buit gemaakt.
Num 31:54  Mozes en de priester Eleazar namen dat goud van de vorsten over duizend en honderd aan en 
brachten het in de tent der samenkomst, om de Israelieten bij den Heer in gedachtenis te houden.
Num 32:1  De Rubenieten en Gadieten hadden veel vee, een machtig groten stapel; toen zij dus zagen dat het 
land van Jaezer en Gilead een voor de veeteelt geschikte streek was,
Num 32:2  kwamen de Gadieten en Rubenieten en zeiden tot Mozes, den priester Eleazar en de vorsten der 
gemeente.
Num 32:3  Ataroth, Dibon, Jaezer Nimra, Hesbon, Elale, Sibma, Nebo en Beon,
Num 32:4  het land dat de Heer aan de gemeente van Israel onderworpen heeft, is een land voor veeteelt, en uw 
dienaren hebben vee.
Num 32:5  Voorts zeiden zij: Indien wij gunst in uw oog gevonden hebben, laat dit land aan uw dienaren tot een 
bezitting gegeven worden, en voer ons niet over den Jordaan.
Num 32:6  Maar Mozes zeide tot de Gadieten en Rubenieten: Zouden uw broeders ten oorlog gaan en gij hier 
blijven?
Num 32:7  Waarom zoudt gij het hart der Israelieten afkerig maken van over te trekken naar het land dat de 
Heer hun gegeven geeft?
Num 32:8  Zo hebben uw vaderen gehandeld, toen ik hen van Kades-barnea uitzond om het land te bezien.
Num 32:9  Toen zij naar het dal Eskol opgegaan waren en het land bezien hadden, maakten zij het hart der 
Israelieten afkerig van het land in te trekken dat de Heer hun gegeven had.
Num 32:10  Daarom ontstak te dien dage de Heer in toorn en zwoer hij:
Num 32:11  Nimmer zullen de mannen die uit Egypte opgetrokken zijn, van twintig jaar en daarboven, den grond 
zien dien ik aan Abraham, Izaak en Jakob bij eede beloofd heb! Want zij zijn mij niet volstandig getrouw 
gebleven.
Num 32:12  Behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, den Kenizziet, en Jozua, de zoon van Nun; want die zijn den 
Heer volstandig getrouw gebleven.
Num 32:13  Daar de Heer in toorn ontstoken was tegen Israel, deed hij het veertig jaren in de woestijn 
omzwerven, totdat het gehele geslacht uitgestorven was dat bedreven had wat kwaad in 's Heeren oog was.
Num 32:14  En zie, nu staat gij in de plaats uwer vaderen op, het echte kroost van zondige mensen, om de hitte 
van 's Heeren toorn tegen Israel nog te vergroten.
Num 32:15  Wanneer gij u van achter hem afkeert, zal hij het nog langer in de woestijn laten blijven en zult gij dit 
gehele volk ten verderve brengen.
Num 32:16  Toen traden zij op hem toe en zeiden: Schaapskooien zullen wij hier voor ons vee bouwen en 
steden voor onze kinderen,
Num 32:17  maar wijzelf zullen, slagvaardig, optrekken voor de Israelieten uit, totdat wij hen op de plaats hunner 
bestemming gebracht hebben. Inmiddels zullen onze kinderen in de versterkte steden wonen, tegen de inwoners 
des lands beveiligd.
Num 32:18  Wij zullen niet naar huis terugkeren voordat alle Israelieten hun erfdeel erlangd hebben.
Num 32:19  Wij toch zullen geen erfdeel met hen erlangen aan gene zijde van den Jordaan; want ons erfdeel is 
ons aan gene zijde van den Jordaan, aan de oostzijde, ten deel gevallen.
Num 32:20  Hierop zeide Mozes tot hen: Indien gij dit doet, voor den Heer uit slagvaardig ten strijde gaat,
Num 32:21  en al uw slagvaardige mannen, voor den Heer uit, den Jordaan overtrekken, totdat hij zijn vijanden 
van voor zijn aangezicht verdreven heeft,
Num 32:22  en gij niet terugkeert dan nadat het land aan den Heer onderworpen is, dan zult gij ontslagen zijn 
van uw verplichting jegens den Heer en Israel, en zal dit land naar 's Heeren wil ter bezitting zijn.
Num 32:23  Maar mocht gij zo niet handelen, dan zult gij tegen den Heer gezondigd hebben en uw zonde, die u 



wel vinden zal, leren kennen.
Num 32:24  Bouwt dan steden voor uw kinderen en kooien voor uw kleinvee, en doet wat over uw lippen 
gekomen is.
Num 32:25  Toen zeiden de Gadieten en Rubenieten tot Mozes: Uw dienaren zullen doen zoals mijn heer 
gebiedt:
Num 32:26  onze kinderen, onze vrouwen, onze have en al ons vee zullen hier, in de steden van Gilead,
Num 32:27  blijven, en van uw dienaren zullen alle slagvaardige mannen voor den Heer uit ten strijde 
overtrekken, zoals mijn heer gesproken heeft.
Num 32:28  Daarop gaf Mozes aangaande hen bevelen aan den priester Eleazar, Jozua, den zoon van Nun, en 
de familiehoofden van de stammen der Israelieten
Num 32:29  en zeide tot hen: Indien de Gadieten en Rubenieten met u, voor den Heer uit, den Jordaan 
overtrekken, zovelen van hen slagvaardig zijn, en het land aan u onderworpen zal zijn, dan zult gij hun het land 
Gilead ter bezitting geven.
Num 32:30  Maar mochten zij niet slagvaardig met u overtrekken, dan zullen zij in uw midden in het land Kanaan 
vaste bezittingen verwerven.
Num 32:31  En de Gadieten en Rubenieten antwoordden: Zoals mijn heer tot uw dienaren gesproken heeft 
zullen wij handelen:
Num 32:32  wij zullen slagvaardig voor den Heer uit naar het land Kanaan overtrekken; maar wij zullen vaste 
bezittingen als ons erfdeel in het Overjordaansche land verwerven.
Num 32:33  Zo gaf Mozes hun--den Gadieten, den Rubenieten en den halven stam van Manasse, den zoon van 
Jozef--het rijk van Sihon, den koning der Amorieten, en dat van Og, den koning van Bazan, het land en zijn 
steden, met het grondgebied der steden van het land rondom;
Num 32:34  en de Gadieten herbouwden Dibon, Ataroth, Aroer,
Num 32:35  Atroth-sjofan, Jaezer, Jogbeha,
Num 32:36  Beth-nimra en Beth-haran, versterkte steden en schaapskooien.
Num 32:37  En de Rubenieten herbouwden Hesbon, Elale, Kirjathaim,
Num 32:38  Nebo, Baal-meon--met verandering van naam--en Sibma, en vernoemden de steden die zij 
herbouwden.
Num 32:39  Ook gingen de zonen van Machir, den zoon van Manasse, naar Gilead, veroverden het en 
verdreven de Amorieten die daar waren.
Num 32:40  En Mozes gaf Gilead aan Machir, den zoon van Manasse, en hij vestigde zich aldaar.
Num 32:41  En Jair, de zoon van Manasse, ging en veroverde hun gehuchten en noemden ze Jairsgehuchten.
Num 32:42  En Nobah ging en veroverde Kenath en haar onderhoorige plaatsen, en noemde het Nobah naar 
zijn eigen naam.
Num 33:1  Dit zijn de halten der Israelieten, die, in legerscharen afgedeeld, onder leiding van Mozes en Aaron, 
uit Egypte trokken.
Num 33:2  Mozes schreef de plaatsen op van waar zij uittrokken, van halte tot halte, naar 's Heeren bevel. Dit 
zijn dan hun halten, naar de plaatsen waaruit zij trokken.
Num 33:3  Zij braken op uit Raamses in de eerste maand, op den vijftienden dag dier eerste maand; den dag na 
het pascha trokken de Israelieten uit met opgeheven hand ten aanschouwen van alle Egyptenaren,
Num 33:4  terwijl de Egyptenaren hen die de Heer onder hen verslagen had, alle eerstgeborenen, begroeven; 
ook aan hun goden had de Heer strafgerichten voltrokken.
Num 33:5  De Israelieten braken dan op uit Raamses en legerden zich in Sukkoth;
Num 33:6  zij braken op uit Sukkoth en legerden zich in Etham, dat aan den rand der woestijn ligt;
Num 33:7  zij braken op uit Etham en keerden om naar Pi-hahiroth, dat voor Baal-sefon ligt, en legerden zich 
voor Migdol;
Num 33:8  zij braken op uit Pi-hahiroth, trokken door de zee naar de woestijn, gingen drie dagen door de 
woestijn van Etham en legerden zich in Mara;
Num 33:9  zij braken op uit Mara en kwamen in Elim, waar twaalf waterbronnen en zeventig palmen waren, en 
legerden zich aldaar;
Num 33:10  zij braken op uit Elim en legerden zich aan de Schelfzee;
Num 33:11  zij braken op van de Schelfzee en legerden zich in de woestijn Sin;
Num 33:12  zij braken op uit de woestijn Sin en legerden zich in Dofka;
Num 33:13  zij braken op uit Dofka en legerden zich in Alus;
Num 33:14  zij braken op uit Alus en legerden zich in Rafidim, waar het volk geen water had om te drinken;
Num 33:15  zij braken op uit Rafidim en legerden zich in de woestijn van den Sinai;
Num 33:16  zij braken op uit de woestijn van den Sinai en legerden zich in Kibroth-hattaawa;
Num 33:17  zij braken op uit Kibroth-hattaawa en legerden zich in Haseroth;
Num 33:18  zij braken op uit Haseroth en legerden zich in Rithma;



Num 33:19  zij braken op uit Rithma en legerden zich in Rimmon-Peres;
Num 33:20  zij braken op uit Rimmon-Peres en legerden zich in Libna;
Num 33:21  zij braken op uit Libna en legerden zich in Rissa;
Num 33:22  zij braken op uit Rissa en legerden zich in Kehelath;
Num 33:23  zij braken op uit Kehelath en legerden zich in Har-sjefer;
Num 33:24  zij braken op uit Har-sjefer en legerden zich in Harad;
Num 33:25  zij braken op uit Harad en legerden zich in Makheloth;
Num 33:26  zij braken op uit Makheloth en legerden zich in Tehath;
Num 33:27  zij braken op uit Tehath en legerden zich in Terah;
Num 33:28  zij braken op uit Terah en legerden zich in Mithka;
Num 33:29  zij braken op uit Mithka en legerden zich in Hasmon;
Num 33:30  zij braken op uit Hasmon en legerden zich in Mozeroth;
Num 33:31  zij braken op uit Mozeroth en legerden zich in Bene-Jaakan;
Num 33:32  zij braken op uit Bene-Jaakan en legerden zich in Hor-haggidgad;
Num 33:33  zij braken op uit Hor-haggidgad en legerden zich in Jotbath;
Num 33:34  zij braken op uit Jotbath en legerden zich in Abron;
Num 33:35  zij braken op uit Abron en legerden zich in Esjon-geber;
Num 33:36  zij braken op uit Esjon-geber en legerden zich in de woestijn Tsin, dat is Kades;
Num 33:37  zij braken op uit Kades en legerden zich aan den berg Hor, aan den rand van het land der 
Edomieten.
Num 33:38  En de priester Aaron beklom den berg Hor, naar 's Heeren last, en stierf daar, in het veertigste jaar 
van den uittocht der Israelieten uit Egypteland, in de vijfde maand, op den eersten dag der maand.
Num 33:39  Aaron was honderd drie en twintig jaar oud toen hij op den berg Hor stierf.
Num 33:40  En de Kanaaniet, de koning van Arad--hij woonde in het zuiden, in het land Kanaan--hoorde dat de 
Israelieten gekomen waren.
Num 33:41  Zij braken op van den berg Hor en legerden zich in Salmon;
Num 33:42  zij braken op uit Salmon en legerden zich in Punon;
Num 33:43  zij braken op uit Punon en legerden zich in Oboth;
Num 33:44  zij braken op uit Oboth en legerden zich in Ijje-haabarim, aan de grens van Moab;
Num 33:45  zij braken op uit Ijjim en legerden zich in Dibon van Gad;
Num 33:46  zij braken op uit Dibon van Gad en legerden zich in Almon-diblathaim;
Num 33:47  zij braken op uit Almon-diblathaim en legerden zich bij het gebergte Abarim voor Nebo;
Num 33:48  zij braken op van het gebergte Abarim en legerden zich in de vlakte van Moab, aan den Jordaan bij 
Jericho.
Num 33:49  Zij legerden zich aan den Jordaan van Beth-hajjesjimoth tot Abel-hassjittim in de vlakte van Moab.
Num 33:50  De Heer sprak tot Mozes in de vlakte van Moab, aan den Jordaan bij Jericho: Spreek tot de 
Israelieten en zeg hun:
Num 33:51  Wanneer gij, den Jordaan overtrekkende, het land Kanaan ingaat,
Num 33:52  zult gij alle inwoners des lands voor u uit verdrijven en al hun gebeeldhouwde stenen vernielen, ook 
al hun gegoten beelden vernielen en al hun hoogten verwoesten.
Num 33:53  Gij zult het land in bezit nemen en u daarin vestigen; want u heb ik het land gegeven, om het erfelijk 
te bezitten.
Num 33:54  Dan zult gij het land door het lot onder uw geslachten verdelen; aan een groot geslacht zult gij een 
groot erfdeel, aan een klein een klein toewijzen; ieder zal het deel krijgen waarop voor hem het lot valt; onder uw 
voorvaderlijke stammen zult gij het verdelen.
Num 33:55  En indien gij niet al de inwoners des lands voor u uit verdrijft, dan zullen zij die gij van hen overlaat u 
zijn tot doornen in bet oog en prikkelen in de zijde: zij zullen u benauwen in het land waarin gij u gaat vestigen.
Num 33:56  En zoals ik hun toegedacht had zal ik u doen.
Num 34:1  De Heer sprak tot Mozes:
Num 34:2  Beveel den Israelieten en zeg hun: Wanneer gij in het land Kanaan komt, dan is dit het land dat u ten 
erfdeel zal toevallen, het land Kanaan naar zijn grenzen:
Num 34:3  De zuidzijde van uw land zal zijn van de woestijn Tsin langs Edom; aan de oostzijde zal de zuidelijke 
grens beginnen bij het uiteinde van de Zoutzee,
Num 34:4  dan lopen tegenover den Schorpioenenpas, en van daar over Tsin, totdat zij uitloopt ten zuiden van 
Kades-barnea. Van daar naar Hasar-addar, voorts over Asmon;
Num 34:5  en van Asmon zal de grens lopen naar de beek van Egypte, om aan de zee te eindigen.
Num 34:6  De westelijke grens zal voor u de Grote Zee met haar kust wezen; dit zal uw westelijke grens zijn.
Num 34:7  Dit zal voor u de noordelijke grens zijn: Van de Grote Zee af zult gij uw grenslijn trekken naar het 
gebergte,



Num 34:8  en van het gebergte af zult gij de grenslijn trekken tot den weg naar Hamath, en de grens zal uitlopen 
op Sedad.
Num 34:9  Van daar zal de grens gaan naar Zifron en eindigen bij Hasar-enan. Dit zal voor u de noordelijke 
grens zijn.
Num 34:10  Als oostelijke grens zult gij uw grenslijn trekken van Hasar-enan naar Sjefam;
Num 34:11  van Sjefam zal de grens afdalen naar Baal ten oosten van de bron en dan strijkelings langs het 
meer van Kinnereth, aan de oostzijde.
Num 34:12  Daarna daalt zij den Jordaan af en loopt uit op de Zoutzee. Dit zal u het land naar zijn grenzen aan 
alle kanten zijn.
Num 34:13  En Mozes gaf den Israelieten het volgend bevel: Dit is het land hetwelk gij door het lot verdelen zult, 
dat de Heer bevolen heeft aan de negen en een halven stam te geven.
Num 34:14  Want de stam der Rubenieten, naar zijn familien heeft een erfdeel ontvangen;
Num 34:15  desgelijks de stam der Gadieten, naar zijn familien; en de halve stam Manasse. Die twee en een 
halve stam hebben hun erfdeel aan de overzijde van den Jordaan bij Jericho, aan de oostzijde, ontvangen.
Num 34:16  De Heer sprak tot Mozes:
Num 34:17  Dit zijn de namen der mannen die onder u het land zullen verdelen: de priester Eleazar en Jozua, de 
zoon van Nun;
Num 34:18  voorts zult gij een vorst uit elken stam nemen, om het land te verdelen.
Num 34:19  En dit zijn de namen dier mannen: voor den stam Juda Kaleb, de zoon van Jefunne,
Num 34:20  voor den stam der Simeonieten Samuel, de zoon van Ammihud;
Num 34:21  voor den stam Benjamin Elidad, de zoon van Chislon;
Num 34:22  voor den stam der Danieten een vorst, Bukki, de zoon van Jogli;
Num 34:23  voor de Jozefieten, voor den stam der Manassieten een vorst, Hanniel, de zoon van Efod,
Num 34:24  en voor den stam der Efraimieten een vorst, Kemuel, de zoon van Sjiftan,
Num 34:25  voor den stam der Zebulonieten een vorst, Elisafan, de zoon van Parnach;
Num 34:26  voor den stam der Issacharieten een vorst, Paltiel, de zoon van Azzan;
Num 34:27  voor den stam der Azerieten een vorst, Ahihud, de zoon van Sjelomi,
Num 34:28  voor den stam der Naftalieten een vorst, Pedael, de zoon van Ammihud.
Num 34:29  Dezen zijn het, aan wie de Heer bevolen heeft, den Israelieten een erfdeel in het land Kanaan toe te 
wijzen.
Num 35:1  De Heer sprak tot Mozes in de vlakte van Moab, aan den Jordaan bij Jericho:
Num 35:2  Beveel den Israelieten dat zij aan de Levieten enige steden uit hun erfelijke bezitting tot 
woonplaatsen geven; ook zult gij een weidegrond rondom die steden aan de Levieten geven.
Num 35:3  Die steden zullen hun tot woonplaatsen dienen, en de daarbij behorende weidegrond zal zijn voor 
hun vee, hun dieren en al hun levende have.
Num 35:4  De weidegrond dier steden die gij den Levieten geven zult zal van den stadsmuur af naar buiten naar 
alle kanten duizend el groot zijn.
Num 35:5  Gij zult buiten de stad afmeten: aan de oostzijde tweeduizend el, aan de zuidzijde tweeduizend el, 
aan de westzijde tweeduizend el, en aan de noordzijde tweeduizend el, en de stad in het midden. Dit zal hun de 
weidegrond dier steden zijn.
Num 35:6  Wat de steden betreft die gij den Levieten geven zult, gij zult hun de zes vrijsteden geven, die gij zult 
aanwijzen opdat daarheen de doodslager vluchte, en daarbij zult gij twee en veertig andere voegen.
Num 35:7  In het geheel zullen de steden die gij den Levieten zult geven acht en veertig in getal zijn, elke stad 
met haar weidegrond.
Num 35:8  En van die steden die gij van de bezitting der Israelieten zult geven zult gij een groot aantal nemen 
van een groten stam en een klein aantal van een kleinen stam; ieder zal naar gelang van de uitgebreidheid van 
zijn erfdeel dat hij ten erve gekregen heeft van zijn steden aan de Levieten geven.
Num 35:9  De Heer sprak tot Mozes:
Num 35:10  Spreek tot de Israelieten en zeg hun: Wanneer gij, den Jordaan overtrekkende, het land Kanaan 
ingaat,
Num 35:11  zult gij enige steden aanwijzen die u tot vrijsteden zullen dienen, en daarheen zal de doodslager 
vluchten die bij ongeluk iemand verslagen heeft.
Num 35:12  Die steden zullen u dienen tot een vrijplaats tegen den bloedwreker; opdat de doodslager niet sterve 
voordat hij ten gerichte voor de gemeente gestaan heeft.
Num 35:13  De steden die gij geven zult zullen u, zes in getal, tot vrijsteden dienen;
Num 35:14  drie daarvan zult gij aanwijzen in het Overjordaansche en de drie andere in het land Kanaan: 
vrijsteden zullen zij zijn.
Num 35:15  Voor de Israelieten, alsmede voor den vreemde en den opgezetene in uw midden, zullen die zes 
steden tot vrijplaatsen dienen; opdat daarheen ieder vluchte die bij ongeluk iemand verslagen heeft.



Num 35:16  Maar indien hij hem met een ijzeren werktuig heeft geslagen zodat hij gestorven is, dan is hij 
moordenaar, en een moordenaar moet ter dood gebracht worden.
Num 35:17  Indien hij hem met een uit de hand geworpen steen, zo groot dat iemand daarmede kan gedood 
worden, getroffen heeft zodat hij gestorven is, dan is hij moordenaar, en een moordenaar moet ter dood 
gebracht worden.
Num 35:18  Of indien hij hem met een in de hand gehouden houten voorwerp waarmede iemand gedood kan 
worden geslagen heeft zodat hij gestorven is, dan is hij moordenaar, en een moordenaar moet ter dood gebracht 
worden.
Num 35:19  De bloedwreker zal den moordenaar om het leven brengen: wanneer hij hem aantreft zal hij hem 
ombrengen.
Num 35:20  En indien hij hem uit haat stiet of uit moedwil iets op hem wierp en hij ten gevolge daarvan stierf,
Num 35:21  of hij sloeg hem uit vijandschap met de hand zodat hij stierf, dan moet hij die hem verslagen heeft 
ter dood gebracht worden: een moordenaar is hij; de bloedwreker zal den moordenaar om het leven brengen, 
wanneer hij hem aantreft.
Num 35:22  Maar indien hij hem onvoorziens, zonder vijandschap, heeft gestoten of zonder opzet enigerlei 
voorwerp op hem heeft geworpen;
Num 35:23  of hij heeft een steen waardoor men gedood kan worden zonder het te zien op hem doen vallen 
zodat hij stierf, terwijl hij geen vijand van hem was en hem geen leed heeft willen doen;
Num 35:24  dan zal de gemeente richten tussen den doodslager en den bloedwreker volgens de genoemde 
verordeningen.
Num 35:25  De gemeente zal den doodslager tegen den bloedwreker beschermen en doen wederkeren naar de 
vrijstad waarheen hij gevlucht is; daar zal hij blijven tot den dood des hogepriesters, dien men met de heilige olie 
gezalfd heeft.
Num 35:26  Maar indien de doodslager te eeniger tijd de grens der vrijstad waarheen hij gevlucht is overschrijdt,
Num 35:27  en de bloedwreker vindt hem buiten het grondgebied zijner vrijstad, dan zal de bloedwreker den 
doodslager doodslaan, zonder daarmede bloedschuld op zich te laden;
Num 35:28  want in zijn vrijstad moet hij blijven tot den dood des hogepriesters. Na den dood des hogepriesters 
mag de doodslager terugkeren naar het land waarin zijn bezitting ligt.
Num 35:29  Deze bepalingen zullen u tot rechtsinzettingen zijn, ook voor uw nageslacht, in al uw woonplaatsen.
Num 35:30  Als iemand een mens verslagen heeft, dan zal de bloedwreker den moordenaar doden op verklaring 
van meer dan een getuige; een getuige zal niet volstaan om aan iemand het doodvonnis te doen voltrekken.
Num 35:31  Maar gij zult geen losprijs aannemen voor het leven van een moordenaar die des doods schuldig is; 
want hij moet zeker ter dood gebracht worden.
Num 35:32  Ook zult gij geen losprijs aannemen om iemand naar een vrijstad te laten vluchten en om hem 
weder in het land te laten wonen voor den dood des hogepriesters;
Num 35:33  opdat gij het land waarin gij woont niet bezoedelt. Want het bloed bezoedelt het land, en voor het 
land wordt geen verzoening bewerkt van het bloed dat daarin vergoten is dan door het bloed van hem die het 
vergoten heeft.
Num 35:34  Zo zult gij u wachten voor verontreiniging van het land waarin gij woont en in welks midden ik woon; 
want ik, de Heer, woon te midden der Israelieten.
Num 36:1  De familiehoofden van het geslacht der zonen van Gilead, den zoon van Machir, den zoon van 
Manasse, uit de geslachten der Jozefieten, traden toe en spraken tot Mozes en de vorsten, de familiehoofden 
der Israelieten;
Num 36:2  zij zeiden: De Heer heeft aan mijn heer bevolen het land door het lot aan de Israelieten ten erve te 
geven; ook heeft mijn heer in 's Heeren naam bevolen het erfdeel van onzen broeder Selofhad aan zijn dochters 
te geven.
Num 36:3  Maar wanneer zij nu eens huwen met mannen uit andere stammen der Israelieten, dan zal haar 
erfdeel afgenomen worden van dat onzer vaderen en gevoegd worden bij dat van den stam waartoe zij dan 
zullen behoren: zo zal het ons bij het lot toegewezen erfdeel ingekort worden.
Num 36:4  En als het jubeljaar aanbreekt voor de Israelieten, dan zal haar erfdeel gevoegd worden bij dat van 
den stam waartoe zij dan zullen behoren, en van het erfdeel van den stam onzer vaderen zal haar erfdeel 
afgenomen worden.
Num 36:5  Toen gaf Mozes op 's Heeren last aan de Israelieten dit bevel: De stam der Jozefieten heeft gelijk in 
wat hij zegt.
Num 36:6  Daarom beveelt de Heer ten aanzien van Selofhads dochters het volgende: Laat haar de vrouwen 
worden van wie haar aanstaan; alleen moeten zij huwen in een geslacht van den stam van haar vader;
Num 36:7  opdat onder de Israelieten geen erfgoed van den enen stam in den anderen overga; want ieder 
Israeliet moet aangesloten blijven aan het erf van den stam zijner vaderen.
Num 36:8  En elke erfdochter uit een der Israelietische stammen moet huwen met een man uit een geslacht van 



den stam haars vaders; opdat elke Israeliet het deel zijner vaderen in erfelijk bezit hebbe,
Num 36:9  en geen erfgoed van den enen stam in den anderen overga maar ieder lid van een Israelietischen 
stam aangesloten blijve aan zijn erfdeel.
Num 36:10  Zoals de Heer Mozes bevolen had deden de dochters van Selofhad:
Num 36:11  Mahla, Tirsa, Hogla, Milcha en Noa, de dochters van Selofhad, huwden met zonen van haar ooms.
Num 36:12  Van mannen uit geslachten der zonen van Manasse, den zoon van Jozef, werden zij de vrouwen; zo 
bleef haar erfdeel in den stam van het geslacht haars vaders.
Num 36:13  Dit zijn de geboden en verordeningen die de Heer door Mozes den Israelieten gegeven heeft in de 
vlakte van Moab, aan den Jordaan bij Jericho.
Deu 1:1  Dit zijn de woorden die Mozes tot gans Israel gesproken heeft in het Overjordaansche, in de woestijn, 
in de vlakte tegenover Suf, tussen Paran en Tofel, Laban, Haseroth en Dizahab.
Deu 1:2  Elf dagreizen zijn het van den Horeb langs het gebergte Seir naar Kades-barnea.
Deu 1:3  In het veertigste jaar nu, op den eersten dag der elfde maand, heeft Mozes tot de Israelieten gesproken 
naar alwat de Heer hem te hunnen opzichte geboden had;
Deu 1:4  nadat hij Sihon, den koning der Amorieten, die te Hesbon woonde, en Og, den koning van Bazan, die 
te Astaroth en te Edrei woonde, verslagen had.
Deu 1:5  In het Overjordaansche in het land van Moab ging Mozes er toe over deze wet uiteen te zetten, aldus:
Deu 1:6  De Heer, onze god, sprak bij den Horeb tot ons: Lang genoeg hebt gij bij dezen berg vertoefd;
Deu 1:7  begeeft u op weg en breekt op, om te komen in het bergland der Amorieten en bij al hun naburen, in de 
vlakte, in het gebergte, in de laagte, in het zuiden en aan het zeestrand, het land der Kanaanieten en den 
Libanon, tot aan de Grote Rivier, den Eufraat.
Deu 1:8  Ziet, ik stel het land te uwer beschikking, gaat dan het land in bezit nemen dat ik uw vaderen, Abraham, 
Izaak en Jakob, onder eede beloofd heb hun en hun kroost na hen te zullen geven.
Deu 1:9  Te dier tijd zeide ik tot u: Ik ben niet bij machte alleen u te torsen;
Deu 1:10  de Heer, uw god, heeft u vermenigvuldigd, zodat gij heden zelfs talrijk zijt als de sterren des hemels.
Deu 1:11  De Heer, uwer vaderen god, make u nog duizendmaal talrijker dan gij zijt, en zegene u, gelijk hij u 
heeft toegezegd.
Deu 1:12  Hoe zou ik alleen uw vracht, uw last, uw twistzaken torsen?
Deu 1:13  Wijst uit elk uwer stammen verstandige, scherpzinnige en welbekende mannen aan, opdat ik hen aan 
uw hoofd stelle.
Deu 1:14  Hierop antwoorddet gij mij en zeidet: Het is goed wat gij daar hebt voorgesteld.
Deu 1:15  Zo nam ik van u, uit elk uwer stammen, verstandige en welbekende mannen, die ik tot hoofden over u 
aanstelde, tot oversten van duizend, van honderd, van vijftig en van tien, en tot ambtlieden voor elk uwer 
stammen.
Deu 1:16  En ik gebood uw rechters te dier tijd aldus: Hoort van uw broeders beide partijen, en beslecht met 
rechtvaardigheid het geschil dat iemand heeft met zijn broeder of met den vreemde te zijnent.
Deu 1:17  Gij zult geen aanzien des persoons bij de rechtspraak hebben: den kleine zo goed als den grote zult 
gij horen; ontziet niemand, want de rechtspraak is Godes. Maar indien een zaak u te moeilijk is, brengt die tot 
mij; dan zal ik ze horen.
Deu 1:18  Zo gebood ik u te dier tijd alwat gij doen moest.
Deu 1:19  Daarna braken wij van den Horeb op en trokken door die ganse grote en vreselijke woestijn die gij 
gezien hebt, in de richting van het bergland der Amorieten, zoals de Heer, onze god, ons geboden had, en 
kwamen te Kades-barnea.
Deu 1:20  Hier zeide ik tot u: Gij zijt nu bij het bergland der Amorieten gekomen, dat de Heer, onze god, ons zal 
geven.
Deu 1:21  Zie, de Heer, uw god, heeft het land te uwer beschikking gesteld; trek op, neem het in bezit, zoals de 
Heer, uwer vaderen god, tot u gesproken heeft; vrees niet en word niet versaagd.
Deu 1:22  Toen naderdet gij allen tot mij en zeidet: Laat ons mannen voor ons uit zenden, om het land voor ons 
te onderzoeken en ons bericht te brengen van den weg langs welken wij zullen optrekken, en van de steden 
waar wij zullen komen.
Deu 1:23  Daar dit goed was in mijn oog, nam ik uit u twaalf mannen, van elken stam een,
Deu 1:24  die zich op weg begaven, het gebergte beklommen, tot in het dal Eskol kwamen en de streek 
verspiedden.
Deu 1:25  Zij namen van de vruchten des lands mede en brachten die tot ons, en gaven ons verslag en zeiden: 
Het is een goed land, dat de Heer, onze god, ons wil geven.
Deu 1:26  Doch gij wildet niet optrekken en waart weerspannig tegen den Heer, uw god,
Deu 1:27  en mordet in uw tenten en zeidet: Omdat de Heer ons haat, heeft hij ons uit Egypteland geleid om ons 
ter verdelging in de hand der Amorieten te geven.
Deu 1:28  Waarheen trekken wij op? Onze broeders hebben ons hart doen versmelten, zeggende: Het is een 



volk groter en talrijker dan wij; het zijn grote steden met hemelhooge muren; zelfs hebben wij daar Enakszonen 
gezien.
Deu 1:29  Ik zeide tot u: Siddert niet en vreest hen niet.
Deu 1:30  De Heer, uw god, die aan uw spits gaat, zal zelf voor u strijden, overeenkomstig alwat hij voor uw 
ogen met u in Egypte gedaan heeft;
Deu 1:31  ook in de woestijn waar gij gezien hebt hoe de Heer, uw god, u heeft gedragen, zoals iemand zijn kind 
draagt, over den gansen weg dien gij gegaan zijt, totdat gij kwaamt aan deze plaats.
Deu 1:32  Desniettegenstaande vertrouwdet gij niet op den Heer, uw god,
Deu 1:33  die aan uw spits gaat op den weg om u een plaats uit te zoeken voor uw legering, des nachts in het 
vuur, opdat gij zoudt kunnen zien op den weg dien gij gingt, en des daags in de wolk.
Deu 1:34  Toen nu de Heer uw woorden hoorde, werd hij vergramd en zwoer:
Deu 1:35  Niet een van deze mannen van dit snood geslacht zal het goede land zien dat ik uw vaderen onder 
eede beloofd heb te geven--
Deu 1:36  uitgezonderd Kaleb Jefunne's zoon; hij zal het zien, en hem en zijn zonen zal ik het land geven dat hij 
betreden heeft, omdat hij volstandig aan den Heer is trouw gebleven.
Deu 1:37  Ook op mij werd de Heer vertoornd ter oorzake van u en hij zeide: Ook gij zult daar niet inkomen.
Deu 1:38  Jozua, de zoon van Nun, die voor u staat, hij zal daar inkomen; maak hem sterk; want hij zal Israel in 
het bezit van het land stellen.
Deu 1:39  En uw kinderen die thans nog geen goed of kwaad kennen, zij zullen daar inkomen; hun zal ik het 
geven, en zij zullen het in bezit nemen.
Deu 1:40  Maar gij, begeeft u op weg en breekt op naar de woestijn in de richting van de Schelfzee.
Deu 1:41  Hierop hernaamt gij en zeidet tot mij: Wij hebben tegen den Heer gezondigd, wij zullen optrekken ten 
strijde, geheel zoals de Heer, onze god, ons geboden heeft. Toen gij nu een ieder zijn krijgswapenen 
aangorddet en in overijling het gebergte wildet beklimmen,
Deu 1:42  zeide de Heer tot mij: Zeg hun niet ten strijde op te klimmen; want ik ben niet in uw midden; laat u niet 
door uw vijanden verslaan.
Deu 1:43  En ik sprak tot u; doch gij luisterdet niet, maar waart weerspannig tegen den Heer en beklomt in 
overmoed het gebergte.
Deu 1:44  Toen trokken de Amorieten die dat gebergte bewoonden u tegemoet en zetten u na, zoals een 
bijenzwerm doet, en jaagden u op den Seir uiteen tot Horma.
Deu 1:45  En teruggekomen weendet gij voor den Heer, maar de Heer luisterde niet naar u en verleende u geen 
gehoor.
Deu 1:46  Zo vertoefdet gij een geruimen tijd te Kades, zolang als gij er vertoefd hebt.
Deu 2:1  Toen begaven wij ons op weg en braken op naar de woestijn in de richting van de Schelfzee, zoals de 
Heer tot mij gesproken had, en trokken geruimen tijd om het gebergte Seir heen.
Deu 2:2  Daarna zeide de Heer tot mij:
Deu 2:3  Lang genoeg hebt gij dit gebergte omgetrokken; wendt u noordwaarts,
Deu 2:4  en geef aan het volk dezen last: Gij gaat het grondgebied uwer broeders, Ezau's zonen, die op den 
Seir wonen, doortrekken: zij zullen voor u bevreesd zijn; neemt u dan zeer in acht
Deu 2:5  en begint geen strijd met hen; want ik geef u zelfs geen voetbreed van hun land, daar ik aan Ezau het 
gebergte Seir in erfelijk bezit gegeven heb.
Deu 2:6  Levensmiddelen moet gij voor geld van hen kopen en die eten, ook water voor geld u bij hen 
aanschaffen en dat drinken.
Deu 2:7  Immers heeft de Heer, uw god, u gezegend in al uwer handen werk en zich laten gelegen liggen aan 
uw tocht door deze grote woestijn; nu veertig jaren is de Heer, uw god, met u geweest; niets heeft u ontbroken. 
--
Deu 2:8  Zo trokken wij weg van onze broeders, Ezau's zonen, die op den Seir wonen, de Vlakte volgend, van 
Elath en Esjon-geber uit; wij begaven ons op weg en togen voort in de richting van de woestijn van Moab.
Deu 2:9  En de Heer zeide tot mij: Behandel Moab niet als vijand en begin geen oorlog met hem; want ik geef u 
van hun land niets in erfelijk bezit, daar ik aan de zonen Lots Ar in erfelijk bezitgegeven heb.
Deu 2:10  Voorheen hebben daar de Emieten gewoond, een groot, talrijk en lang volk, als de Enakieten;
Deu 2:11  evenals de Enakieten, worden ook zij tot de Refaieten gerekend; de Moabieten noemen hen Emieten.
Deu 2:12  Op den Seir hebben voorheen de Horieten gewoond, maar de zonen Ezau's verdreven hen, en de 
Heer verdelgde ze voor hen, zodat zij zich in hun plaats vestigden; evenals Israel gedaan heeft met zijn land, dat 
de Heer hun in erfelijk bezit heeft gegeven.
Deu 2:13  Op dan, trekt de beek Zered over! En wij trokken de beek Zered over.
Deu 2:14  De tijdsruimte nu gedurende welke wij gereisd hebben van Kades-barnea af, totdat wij de beek Zered 
overtrokken, bedroeg acht en dertig jaar; toen was het gehele geslacht, de weerbare manschap, in het leger 
uitgestorven, zoals de Heer hun had gezworen.



Deu 2:15  Daarbij was 's Heeren hand tegen hen geweest om hen uit het legerkamp weg te rukken tot den 
laatsten man.
Deu 2:16  Toen nu al de weerbare manschap onder het volk was uitgestorven,
Deu 2:17  zeide de Heer tot mij:
Deu 2:18  Gij gaat heden Moabs grondgebied, Ar, doortrekken,
Deu 2:19  en zult in de onmiddellijke nabijheid der Ammonieten komen; behandel hen niet als vijanden en begin 
geen strijd met hen; want van het land der Ammonieten zal ik u niets in erfelijk bezit geven, daar ik het den 
zonen Lots in erfelijk bezit gegeven heb. --
Deu 2:20  Ook dit wordt voor een land van Refaieten gehouden; voorheen hebben daar Refaieten gewoond, bij 
de Ammonieten Zamzummieten geheten,
Deu 2:21  een groot, talrijk en lang volk, als de Enakieten; de Heer verdelgde ze voor hen, zodat zij hen 
verdreven en zich in hun plaats vestigden;
Deu 2:22  evenals hij voor Ezau's zonen, die op den Seir wonen gedaan heeft, voor wie hij de Horieten 
verdelgde, zodat zij hen verdreven en zich in hun plaats vestigden en gevestigd bleven tot op dezen dag.
Deu 2:23  Zo zijn de Awwieten, die tot Gaza in dorpen woonden, verdelgd door de Kaftorieten, die uit Kaftor 
gekomen waren en er zich in hun plaats vestigden.
Deu 2:24  Welaan, breekt op en trekt de beek Arnon over; zie, ik heb Sihon, den koning van Hesbon, den 
Amoriet, en zijn land in uw hand gegeven; vang de verovering aan en begin den oorlog met hem.
Deu 2:25  Te dezen dage begin ik schrik en vrees voor u te verwekken bij de volkeren onder den gansen hemel; 
zodat zij, als zij van u horen spreken, voor u zullen beven en ineenkrimpen van angst.
Deu 2:26  Ik nu zond uit de woestijn van Kedemoth gezanten tot Sihon, den koning van Hesbon, met deze 
vredelievende boodschap:
Deu 2:27  Laat mij door uw land trekken; ik zal steeds den groten weg houden; ik zal niet afwijken rechts of links.
Deu 2:28  Levensmiddelen zult gij mij voor geld verkopen, opdat ik ete, en water voor geld mij geven, opdat ik 
drinke; laat mij slechts te voet doortrekken,
Deu 2:29  evenals Ezau's zonen, die op den Seir wonen, en de Moabieten, die in Ar wonen, mij hebben 
toegestaan, totdat ik den Jordaan overtrek naar het land dat de Heer, onze god, ons geeft.
Deu 2:30  Doch Sihon, de koning van Hesbon, heeft ons er niet willen laten doortrekken; want de Heer, uw god, 
had zijn geest verhard en zijn hart verstokt, ten einde hem in uw hand te geven, zoals heden het geval is.
Deu 2:31  Hierop zeide de Heer tot mij: Zie, ik heb een aanvang gemaakt met Sihon en zijn land aan u over te 
leveren; vang dan de verovering aan door zijn land in bezit te nemen.
Deu 2:32  Toen nu Sihon met zijn ganse volk tegen ons uittrok ten strijde naar Jahas,
Deu 2:33  leverde de Heer, onze god, hem aan ons over, zodat wij hem, zijn zonen en zijn ganse volk 
versloegen.
Deu 2:34  Te dier tijd namen wij al zijn steden in en sloegen de ganse bevolking, mannen, vrouwen en kinderen, 
met den banvloek; niemand lieten wij over.
Deu 2:35  Alleen hebben wij het vee en de have der steden die wij hadden ingenomen voor onszelven 
buitgemaakt.
Deu 2:36  Van Aroer af, dat aan den oever der beek Arnon ligt, en de stad in het dal, tot Gilead toe, was er geen 
veste die ons te hoog lag: alles heeft de Heer, onze god, te onzer beschikking gesteld.
Deu 2:37  Evenwel, aan het land der Ammonieten hebt gij niet geraakt: noch aan enig gedeelte van den oever 
der beek Jabbok, noch aan de steden van het gebergte, noch aan iets dat de Heer, onze god, ons verboden 
had.
Deu 3:1  Toen wij ons nu op weg begaven en optrokken in de richting van Bazan, toog de koning van Bazan, 
met zijn ganse volk tegen ons uit ten strijde naar Edrei.
Deu 3:2  Maar de Heer zeide tot mij: Vrees hem niet; want ik heb hem en zijn ganse volk en zijn land in uw hand 
gegeven, en gij zult met hem handelen gelijk gij met Sihon, den koning der Amorieten, die te Hesbon woonde, 
gehandeld hebt.
Deu 3:3  En de Heer, onze god, gaf ook Og, den koning van Bazan, met zijn ganse volk in onze hand, en wij 
versloegen hem, totdat hij niemand meer overhad.
Deu 3:4  Te dier tijd namen wij al zijn steden in; er was geen veste of wij ontnamen ze hun: zestig steden, de 
ganse landstreek Argob, het rijk van Og in Bazan.
Deu 3:5  Het waren altemaal versterkte steden met hooge muren, poorten en grendels; ongerekend de zeer 
grote menigte plaatsen van het platteland.
Deu 3:6  Wij hebben ze met den banvloek geslagen, evenals wij met Sihon, den koning van Hesbon, gedaan 
hadden, de ganse bevolking, mannen, vrouwen en kinderen, ten ondergang wijdende;
Deu 3:7  maar al het vee en de have der steden maakten wij buit voor onszelven.
Deu 3:8  Zo hebben wij destijds het land uit de hand van de beide koningen der Amorieten aan de overzijde van 
den Jordaan genomen, van de beek Arnon af tot aan het gebergte Hermon--



Deu 3:9  de Sidoniers noemen den Hermon Sirjon; de Amorieten noemen hem Senir--
Deu 3:10  alle steden der hoogvlakte, geheel Gilead en geheel Bazan tot Salcha en Edrei toe, steden van Ogs 
rijk in Bazan. --
Deu 3:11  Want Og, de koning van Bazan, was de laatst overgeblevene van de Refaieten; men vindt immers zijn 
legerstede, een legerstede van ijzer, te Rabbath-Ammon, negen el lang en vier el breed, gewone ellen.
Deu 3:12  Dit land nu hebben wij te dier tijd in bezit genomen. Van Aroer af, aan den oever der beek Arnon, tot 
en met de helft van het gebergte van Gilead en zijn steden heb ik aan de Rubenieten en de Gadieten gegeven,
Deu 3:13  en het overige van Gilead en geheel Bazan, het rijk van Og, heb ik gegeven aan den halven stam 
Manasse, de gehele landstreek Argob--dat gehele Bazan heet een land der Refaieten--.
Deu 3:14  Jair, de zoon van Manasse, heeft de gehele landstreek Arjob gekregen tot aan de grens der 
Gesjurieten en Maachathieten, die hij, naar zijn eigen naam, de Jairs-gehuchten noemde, zoals zij heten tot op 
dezen dag.
Deu 3:15  Aan Machir heb ik Gilead gegeven.
Deu 3:16  Aan de Rubenieten en de Gadieten dan heb ik gegeven van Gilead af tot aan de beek Arnon, 
halverwege de beek, langs de grenzen der Ammonieten, tot aan de beek Jabbok,
Deu 3:17  benevens de Vlakte en den Jordaan met zijn oever, van Kinnereth af tot aan de Zee der Vlakte, de 
Zoutzee, onder aan de hellingen van den Pisga, ten oosten.
Deu 3:18  Te dier tijd gebood ik u: De Heer, uw god, heeft u dit land in bezit gegeven; trekt nu, zovelen gij 
strijdbare mannen zijt, slagvaardig voor uw broeders, de Israelieten, uit, naar de overzijde;
Deu 3:19  alleen uw vrouwen, kinderen en vee--ik weet dat gij veel vee hebt--zullen in de steden die ik u 
gegeven heb achterblijven,
Deu 3:20  totdat de Heer aan uw broeders, evenals aan u, vaste woonplaatsen heeft gegeven en ook zij het land 
hebben in bezit genomen dat de Heer, uw god, hun zal geven aan de overzijde van den Jordaan; dan zult gij 
wederkeren, een ieder naar zijn erfelijke bezitting, die ik u gegeven heb.
Deu 3:21  Ook gaf ik te dier tijd aan Jozua dit bevel: Met eigen oog hebt gij gezien wat de Heer, uw god, met 
deze twee koningen gedaan heeft; evenzo zal de Heer doen met alle koninkrijken waarheen gij optrekt.
Deu 3:22  Vrees hen niet; want de Heer, uw god, strijdt voor u.
Deu 3:23  Te dier tijd nu smeekte ik den Heer:
Deu 3:24  Heere God, gij zijt begonnen aan uw knecht uw grootheid en uw sterke hand te tonen; want welke god 
is er in den hemel of op de aarde, die zulke werken en machtige daden doet als gij?
Deu 3:25  Och, laat mij overtrekken en het goede land aan de overzijde van den Jordaan zien, dat goede 
bergland en den Libanon!
Deu 3:26  Doch de Heer was gramstorig tegen mij om uwentwil en luisterde niet naar mij; daarom zeide de Heer 
tot mij: Genoeg daarvan! Spreek mij over deze zaak niet meer;
Deu 3:27  beklim den top van den Pisga en sla uw oog op, westwaarts en noordwaarts en zuidwaarts en 
oostwaarts, en laat uw ogen er over weiden; want gij zult dezen Jordaan niet overtrekken.
Deu 3:28  Geef dan aan Jozua bevel en maak hem sterk en kloek; want hij zal aan het hoofd van dit volk 
overtrekken, en hij zal hen in het bezit stellen van het land dat gij zien zult.
Deu 3:29  Wij nu bleven in het dal tegenover Beth-Peor.
Deu 4:1  Nu dan, Israel, luister naar de inzettingen en de verordeningen die ik u ga leren om te betrachten; 
opdat gij leeft en in het bezit komt van het land dat de Heer, uwer vaderen god, u geeft.
Deu 4:2  Gij zult aan hetgeen ik u gebied niets toevoegen noch er iets afdoen, maar de geboden van den Heer, 
uw god, die ik u heden geef, onderhouden.
Deu 4:3  Met eigen oog hebt gij gezien, wat de Heer ter zake van Baal-Peor heeft gedaan: de Heer, uw god, 
heeft een ieder die Baal-Peor volgde uit uw midden verdelgd;
Deu 4:4  maar gij, die den Heer, uw god, bleeft aanhangen, zijt heden allen nog in leven.
Deu 4:5  Ziet, ik heb u inzettingen en verordeningen geleerd, zoals de Heer, mijn god, mij geboden heeft, om er 
naar te handelen in het land dat gij in bezit gaat nemen.
Deu 4:6  Onderhoudt ze en leeft ze na; want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn in het oog der volken, die, 
als zij van al deze inzettingen horen, zullen zeggen: Voorwaar, deze grote natie is een wijs en verstandig volk!
Deu 4:7  Want welke grote natie is er die goden heeft, haar zo nabij als ons de Heer, onze god, zo vaak wij tot 
hem roepen?
Deu 4:8  en welke grote natie is er die zulke rechtvaardige inzettingen en verordeningen heeft als deze gehele 
wet is die ik u heden voorleg?
Deu 4:9  Doch neem u in acht en wees zeer op uw hoede, dat gij de dingen die uw ogen hebben gezien niet 
vergeet, en dat zij uit uw hart niet wijken al uw levensdagen, maar dat gij ze uw kinderen en kindskinderen 
bekendmaakt.
Deu 4:10  Ten dage dat gij voor den Heer, uw god, stondt bij den Horeb, toen de Heer tot mij zeide: Vergader mij 
het volk: ik wil hun mijn woorden doen horen, opdat zij leren mij te vrezen zolang zij op aarde leven, en het hun 



kinderen leren--
Deu 4:11  toen traadt gij toe en stondt aan den voet van den berg--de berg nu brandde tot in het hart van den 
hemel, daarbij duisternis, wolken, donkerheid--
Deu 4:12  en de Heer sprak tot u midden uit het vuur; een geluid van woorden hoordet gij, maar een gedaante 
hebt gij volstrekt niet waargenomen, enkel een geluid;
Deu 4:13  en hij kondigde u zijn verbond af, dat hij u gebood na te leven, de Tien Woorden, die hij op twee 
stenen tafelen schreef.
Deu 4:14  En mij heeft de Heer te dier tijd geboden u inzettingen en verordeningen te leren, die door u zouden 
worden betracht in het land dat gij aan den overkant in bezit gaat nemen.
Deu 4:15  Neemt u dan zeer zorgvuldig in acht--want gij hebt generlei gedaante gezien ten dage dat de Heer op 
den Horeb midden uit het vuur tot u sprak--
Deu 4:16  dat gij u niet bezondigt door u een beeld te maken, de gedaante van een of anderen afgod, in welken 
vorm ook, hetzij van man of vrouw,
Deu 4:17  hetzij van enig stuk vee dat op de aarde is, hetzij van enig gevleugeld dier dat door de lucht vliegt,
Deu 4:18  hetzij van enig dier dat op den grond kruipt, hetzij van enigen vis die in het water onder de aarde leeft.
Deu 4:19  Zo ook, dat gij uw ogen niet naar den hemel opslaat en, ziende naar de zon, de maan, de sterren, het 
ganse heir des hemels, u laat verleiden die te aanbidden en te dienen. Want deze heeft de Heer, uw god, aan al 
de volken onder den gansen hemel toegedeeld;
Deu 4:20  maar u heeft de Heer genomen en uit den ijzeroven, Egypte, uitgeleid om hem tot een eigen volk te 
zijn, zoals heden het geval is.
Deu 4:21  De Heer nu was op mij vertoornd ter oorzake van u, en zwoer dat ik den Jordaan niet overtrekken en 
in het goede land dat de Heer, uw god, u ten erve zal geven, niet komen zou;
Deu 4:22  want ik ga in dit land sterven en zal den Jordaan niet overtrekken, maar gij gaat hem overtrekken en 
dat goede land in bezit nemen.
Deu 4:23  Neemt u dan in acht dat gij het verbond hetwelk de Heer, uw god, met u gesloten heeft niet vergeet en 
u geen beeld maakt, de gedaante van wat ook; hetgeen de Heer, uw god, u verboden heeft.
Deu 4:24  Want de Heer, uw god, is een verterend vuur, een naijverig god.
Deu 4:25  Wanneer gij, na kinderen en kindskinderen verwekt en tal van jaren in het land gesleten te hebben, u 
bezondigt door een beeld te maken, de gedaante van wat ook, en te doen wat kwaad is in het oog van den 
Heer, uw god, om hem te tergen,
Deu 4:26  zo neem ik heden hemel en aarde tot getuigen tegen u, dat gij spoedig en zeker vergaan zult uit het 
land dat gij aan den overkant van den Jordaan in bezit gaat nemen. Gij zult aldaar niet lang gevestigd blijven, 
maar zeker verdelgd worden.
Deu 4:27  De Heer zal u onder de volken verstrooien, en slechts een klein aantal van u zal overblijven onder de 
natien waarheen de Heer u zal wegvoeren;
Deu 4:28  daar zult gij goden dienen door mensenhanden gemaakt, hout en steen, die kunnen zien noch horen, 
eten noch ruiken.
Deu 4:29  Dan zult gij van daar den Heer, uw god, zoeken, en hem vinden, indien gij met uw ganse hart en uw 
ganse ziel naar hem vraagt:
Deu 4:30  in uw nood, wanneer dit alles u overkomen is, zult gij, ten laatste, tot den Heer, uw god, terugkeren en 
naar hem luisteren;
Deu 4:31  want de Heer, uw god, is een barmhartig god; hij zal u niet begeven, noch u in het verderf storten, 
noch het verbond met uw vaderen, dat hij hun bezworen heeft, vergeten.
Deu 4:32  Want vraag slechts naar den ouden tijd, voordat gij er waart, van den dag af dat God mensen op 
aarde schiep, en van het ene einde des hemels tot aan het andere, of er ooit zo iets groots als dit geschied of 
iets dergelijks vernomen is:
Deu 4:33  of ooit een volk de stem van een god gehoord heeft, sprekende midden uit het vuur, zoals gij gehoord 
hebt, en in leven gebleven is,
Deu 4:34  en of ooit een god het ondernomen heeft zich een volk midden uit een ander volk te komen halen met 
beproevingen en tekenen en wonderen en oorlog, met sterke hand en uitgestrekten arm en grote 
verschrikkingen, gelijk de Heer, uw god, dit alles in Egypte voor uw ogen aan u heeft gedaan?
Deu 4:35  U is het getoond; opdat gij zoudt weten dat de Heer God is, en buiten hem niemand.
Deu 4:36  Uit den hemel heeft hij u zijn stem doen horen, om u onder tucht te brengen, en op de aarde heeft hij 
u zijn groot vuur doen zien en hebt gij zijn woorden midden uit het vuur gehoord.
Deu 4:37  Hierom nu dat hij uw vaderen liefgehad en hun kroost na hen uitverkoren en zelf u door zijn grote 
kracht uit Egypte geleid heeft,
Deu 4:38  om groter en machtiger volken dan gij zijt voor u uit te verdrijven en u in hun land te brengen, om het u 
ten erve te geven, zoals thans het geval is--
Deu 4:39  zo moet gij heden erkennen en ter harte nemen, dat de Heere God is in den hemel daar boven en op 



de aarde hier beneden, en niemand meer,
Deu 4:40  en zijn inzettingen en geboden die ik u heden geef onderhouden; opdat het u welga en uw kinderen 
na u en gij lang gevestigd blijft in het land dat de Heer, uw god, u geeft voor altijd.
Deu 4:41  Toen zonderde Mozes aan de overzijde van den Jordaan, ten oosten, drie steden af,
Deu 4:42  opdat daarheen zou vluchten de doodslager die zijn naaste doodde zonder opzet en zonderdat hij 
hem gisteren of eergisteren haat toedroeg; indien hij naar een dezer steden vluchtte, zou hij in leven blijven:
Deu 4:43  Beser in de woestijn, in de streek der hoogvlakte, voor de Rubenieten, Rama in Gilead voor de 
Gadieten, en Golan in Bazan voor de Manassieten.
Deu 4:44  Dit nu is de wet die Mozes den Israelieten heeft voorgelegd.
Deu 4:45  Dit zijn de voorschriften, inzettingen en verordeningen welke Mozes aan de Israelieten afgekondigd 
heeft op hun tocht uit Egypte,
Deu 4:46  in het Overjordaansche, in het dal tegenover Beth-Peor, in het land van Sihon, den koning der 
Amorieten, die te Hesbon woonde, dien Mozes en de Israelieten op hun tocht uit Egypte hadden verslagen,
Deu 4:47  en wiens land zij in bezit hadden genomen, alsmede het land van Og, den koning van Bazan, de twee 
koningen der Amorieten aan de overzijde van den Jordaan, ten oosten:
Deu 4:48  van Aroer aan den oever der beek Arnon tot aan het gebergte Sion, dat is Hermon,
Deu 4:49  met de gehele Vlakte aan de overzijde van den Jordaan, ten oosten, tot aan de Zee der Vlakte onder 
de hellingen van den Pisga.
Deu 5:1  Mozes riep gans Israel samen en zeide tot hen: Hoor, Israel, de inzettingen en verordeningen die ik 
heden ten aanhoren van u ga afkondigen; gij moet ze leren en zorgen ze te betrachten.
Deu 5:2  De Heer, onze god, heeft met ons een verbond op den Horeb gesloten:
Deu 5:3  niet met onze vaderen, maar met ons heeft de Heer dat verbond gesloten, met ons die hier heden allen 
in leven zijn.
Deu 5:4  Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heer op den berg midden uit het vuur met u gesproken--
Deu 5:5  ik stond te dier tijd tussen den Heer en u in, om u dus Heeren woorden te verkondigen; want gij waart 
bevreesd voor het vuur en beklomt den berg niet--aldus:
Deu 5:6  Ik, de Heer, ben uw god, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis, heb uitgeleid.
Deu 5:7  Gij zult geen andere goden nevens mij hebben;
Deu 5:8  gij zult u geen beeld maken in de gedaante van iets dat aan den hemel daar boven, of op de aarde hier 
beneden, of in het water onder de aarde is;
Deu 5:9  gij zult ze niet aanbidden of dienen want ik, de Heer, uw god, ben een naijverig god; ik verhaal de 
schuld der vaderen op de kinderen, en op het derde en vierde geslacht mijner haters
Deu 5:10  maar betoon gunst aan duizenden van wie Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
Deu 5:11  Gij zult den naam van den Heer, uw god, niet misbruiken; want de Heer zal niet ongestraft laten wie 
zijn naam misbruikt.
Deu 5:12  Onderhoud den sabbat, dat gij dien heiligt, zoals de Heer, uw god, u heeft geboden:
Deu 5:13  zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk verrichten,
Deu 5:14  maar de zevende dag is rustdag ter ere van den Heer, uw god; dan zult gij generlei werk verrichten, 
gij, noch uw zoon of dochter, noch uw slaaf of slavin, noch uw rund of ezel of enig vee, noch de vreemde die bij 
u in uw steden woont; opdat uw slaaf en slavin rust hebben evenals gij.
Deu 5:15  Gedenk dat gij slaaf zijt geweest in Egypteland en de Heer, uw god, u van daar met sterke hand en 
uitgestrekten arm heeft uitgeleid; daarom heeft de Heer, uw god, u geboden den sabbatdag te vieren.
Deu 5:16  Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer, uw god, u geboden heeft; opdat gij lang gevestigd blijft 
en het u welga op den bodem dien de Heer, uw god, u geeft.
Deu 5:17  Gij zult niet doden;
Deu 5:18  noch overspel doen;
Deu 5:19  noch stelen;
Deu 5:20  noch een vals getuigenis afleggen tegen uw naaste;
Deu 5:21  noch begeren uws naasten vrouw, of haken naar uws naasten huis, naar zijn akker, zijn slaaf of 
slavin, zijn rund of ezel, of naar iets dat uws naasten is.
Deu 5:22  Deze woorden heeft de Heer tot uw ganse vergadering, op den berg, midden uit het vuur, de wolk en 
de donkerheid, met luider stem gesproken, en niets meer; daarna schreef hij ze op twee stenen tafelen en gaf ze 
mij.
Deu 5:23  Maar toen gij de stem midden uit de duisternis hoordet, terwijl de berg brandde, naderdet gij tot mij, al 
uw stamhoofden en oudsten,
Deu 5:24  en zeidet: Zie, de Heer, onze god, heeft ons zijn heerlijkheid en grootheid laten zien, en zijn stem 
hebben wij midden uit het vuur gehoord; heden hebben wij gezien dat God met den mens spreekt terwijl deze in 
leven blijft.
Deu 5:25  Nu dan, waarom zouden wij sterven? Want dat grote vuur zal ons verteren; indien wij nog langer de 



stem van den Heer, onzen god, horen, dan besterven wij het;
Deu 5:26  immers, welk sterveling heeft ooit midden uit het vuur de stem van den levenden God horen spreken, 
zoals wij, en is in leven gebleven?
Deu 5:27  Treed gij nader en hoor alwat de Heer, onze god, zal zeggen, en zeg gij dan tot ons alwat de Heer, 
onze god, tot u zegt; dan zullen wij het horen en doen.
Deu 5:28  Toen nu de Heer, terwijl gij tot mij spraakt, uw woorden hoorde, zeide hij tot mij: Ik heb de woorden 
gehoord die dit volk tot u gesproken heeft; zij hebben alleszins goed gesproken.
Deu 5:29  Och of zij te allen tijde deze gezindheid hadden, mij te vrezen en al mijn geboden te onderhouden, 
opdat het hun en hun kinderen tot in eeuwigheid welging!
Deu 5:30  Ga hun zeggen: Keert terug naar uw tenten!
Deu 5:31  Maar gij, kom hier bij mij staan; opdat ik u mededele al de geboden, inzettingen en verordeningen 
welke gij hun moet leren en zij moeten betrachten in het land dat ik hun in bezit zal geven.
Deu 5:32  Komt dan nauwgezet na hetgeen de Heer, uw god, u geboden heeft; wijkt niet af ter rechter [zij] of ter 
linkerzij:
Deu 5:33  den gansen weg dien de Heer, uw god, u heeft voorgeschreven zult gij volgen; opdat gij moogt leven 
en gelukkig zijn en lang gevestigd blijven in het land dat gij in bezit zult nemen.
Deu 6:1  Dit nu zijn de geboden, inzettingen en verordeningen, welke de Heer, uw god, heeft gelast u te leren, 
om ze te betrachten in het land dat gij aan den overkant in bezit gaat nemen;
Deu 6:2  opdat gij den Heer, uw god, zoudt vrezen, door al zijn inzettingen en geboden die ik u heden geef al uw 
levensdagen te onderhouden, gij en uw zoon en uw kleinzoon; opdat gij lang moogt leven.
Deu 6:3  Wil dan luisteren, Israel, en nauwgezet betrachten; opdat het u welga en gij u zeer vermenigvuldigt, 
zoals de Heer, uwer vaderen god, u heeft toegezegd.
Deu 6:4  Hoor, Israel: De Heer, onze god, de Heer is enig.
Deu 6:5  Daarom zult gij den Heer, uw god, met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met uw ganse kracht 
liefhebben,
Deu 6:6  en zullen deze woorden die ik u heden gebied u ter harte gaan.
Deu 6:7  Gij zult ze uw kinderen inscherpen en er over spreken, als gij in huis zit en als gij op den weg gaat, als 
gij u nederlegt en als gij opstaat;
Deu 6:8  gij zult ze als een teken op uw hand binden, zij zullen u tot een merk tussen uw ogen zijn,
Deu 6:9  en gij zult ze op de deurposten uwer huizen en op uw poorten schrijven.
Deu 6:10  Wanneer nu de Heer, uw god, u brengt in het land dat hij uw vaderen, Abraham, Izaak en Jakob, 
onder eede beloofd heeft u te zullen geven, met grote en schone steden, die gij niet gebouwd,
Deu 6:11  huizen vol van allerlei goederen, waarmede gij ze niet gevuld, uitgehouwen waterbakken, die gij niet 
uitgehouwen, wijngaarden en olijfbomen, die gij niet geplant hebt, en gij eet en verzadigd wordt,
Deu 6:12  neem u dan in acht dat gij den Heer, uw god, niet vergeet, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis 
heeft uitgeleid.
Deu 6:13  Den Heer uw god, zult gij vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren;
Deu 6:14  gij zult geen andere goden volgen, geen der goden van de u omringende volken;
Deu 6:15  want de Heer, uw god, is een naijverig god in uw midden; opdat niet de toorn van den Heer, uw god, 
tegen u ontbrande en hij u verdelge van de aarde.
Deu 6:16  Gij zult den Heer, uw god, niet op de proef stellen, zoals gij bij Massa gedaan hebt;
Deu 6:17  stipt zult gij onderhouden de geboden van den Heer, uw god, de voorschriften en inzettingen welke hij 
u gegeven heeft,
Deu 6:18  en doen wat in des Heeren oog recht en goed is; opdat het u welga en gij in het bezit komt van het 
goede land dat de Heer uw vaderen onder eede beloofd heeft,
Deu 6:19  terwijl hij al uw vijanden voor u uit verjaagt, zoals hij heeft toegezegd.
Deu 6:20  Wanneer naderhand uw zoon u vraagt: Wat betekenen de voorschriften inzettingen en verordeningen 
welke de Heer, onze god, u gegeven heeft?
Deu 6:21  dan zult gij tot uw zoon zeggen: Wij zijn in Egypte slaven van Farao geweest, en de Heer heeft ons 
met sterke hand uit Egypte uitgeleid;
Deu 6:22  de Heer heeft voor onze ogen in Egypte grote en onheilbrengende tekenen en wonderen aan Farao 
en zijn ganse huis gedaan,
Deu 6:23  en ons er uitgeleid, om ons te brengen in het land dat hij onzen vaderen onder eede beloofd had het 
ons te geven.
Deu 6:24  Nu gebood de Heer ons al deze inzettingen te betrachten tot vreze van den Heer, onzen god; opdat 
het ons altijd wel zou gaan en hij ons het leven zou schenken, zoals heden het geval is.
Deu 6:25  Hierin zal onze gerechtigheid bestaan, dat wij zorgen al deze geboden voor het aangezicht van den 
Heer, onzen god, te betrachten, zoals hij ons geboden heeft.
Deu 7:1  Wanneer de Heer, uw god, u brengt in het land dat gij in bezit komt nemen, en vele volken voor u uit 



verjaagt: de Hittieten, de Girgasjieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Perizzieten, de Hiwwieten en de 
Jebuzieten, zeven volken, talrijker en machtiger dan gij;
Deu 7:2  als de Heer, uw god, hen aan u overlevert en gij hen verslaat, dan moet gij hen gans en al met den 
banvloek treffen; gij moogt geen verdrag met hen aangaan, geen genade hun verlenen,
Deu 7:3  ook u niet aan hen vermaagschappen: uw dochters moogt gij niet geven aan hun zonen, noch hun 
dochters nemen voor uw zonen;
Deu 7:4  want zij zouden uw kinderen van mij doen afwijken, zodat zij andere goden dienden, en 's Heeren toorn 
zou tegen u ontbranden en hij u spoedig verdelgen.
Deu 7:5  Maar aldus zult gij hun doen: hun altaren omverwerpen, hun wij-steenen verbrijzelen, hun gewijde 
boomstammen omhouwen, hun beelden verbranden.
Deu 7:6  Want gij zijt een aan den Heer, uw god, geheiligd volk; u heeft de Heer, uw god, uitverkoren, om van 
alle volken op aarde hem tot een eigen volk te zijn.
Deu 7:7  Niet omdat gij het talrijkste waart van alle volken heeft de Heer een welgevallen in u gehad en u 
uitverkoren, want gij zijt het kleinste van alle volken;
Deu 7:8  maar omdat de Heer u liefhad en den eed hield dien hij uw vaderen gezworen had, heeft de Heer u met 
sterke hand uitgeleid en uit het slavenhuis, uit de hand van Farao, den koning van Egypte, losgekocht.
Deu 7:9  Erken dan dat de Heer, uw god, God is, de getrouwe God, die het verbond en de goedertierendheid 
handhaaft jegens wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten,
Deu 7:10  maar zijn hater persoonlijk doet boeten door hem te gronde te richten: hij geeft wie hem haat geen 
uitstel, hem persoonlijk doet hij boeten.
Deu 7:11  Onderhoud dan de geboden, inzettingen en verordeningen die ik u heden gebied te betrachten.
Deu 7:12  Hiervoor nu, dat gij naar deze verordeningen hoort, ze onderhoudt en betracht, zal de Heer, uw god, 
jegens u het verbond en de goedertierenheid, uwen vaderen bezworen, handhaven,
Deu 7:13  u liefhebben, zegenen en vermenigvuldigen: zegenen de vrucht van uw schoot en van uw bouwland, 
uw koorn en most en olie de teelt uwer runderen en de dracht uwer schapen, op den bodem dien hij uw vaderen 
onder eede beloofd heeft u te zullen geven.
Deu 7:14  Gezegend zult gij zijn boven alle volken; er zal onder u geen onvruchtbare zijn, man noch vrouw, noch 
een onvruchtbare onder uw vee,
Deu 7:15  en de Heer zal van u iedere ziekte wegnemen en al de erge kwalen van Egypte, die gij hebt leren 
kennen; hij zal ze op u niet doen nederkomen, maar ze brengen over al uw haters;
Deu 7:16  en gij zult al de volken die de Heer, uw god, u overgeeft verslinden. Verschoon hen niet en dien hun 
goden niet; want dit zou u ten valstrik zijn.
Deu 7:17  Mocht gij soms denken: Deze volken zijn talrijker dan ik, hoe zal ik in staat zijn hen te verdrijven?
Deu 7:18  Vrees hen niet, gedenk steeds, wat de Heer, uw god, aan Farao en geheel Egypte heeft gedaan,
Deu 7:19  de grote beproevingen die uw ogen gezien hebben, de tekenen en wonderen, de sterke hand en den 
uitgestrekten arm, waarmede de Heer, uw god, u heeft uitgeleid. Zo zal de Heer, uw god, aan al de volken doen 
voor welke gij bevreesd zijt.
Deu 7:20  Bovendien zal de Heer, uw god, de horzelen op hen afzenden, totdat wie overgebleven zijn en zich 
voor u verscholen hebben zijn te gronde gegaan.
Deu 7:21  Sidder niet voor hen; want de Heer, uw god, is in uw midden, een grote en geduchte god.
Deu 7:22  Langzamerhand zal de Heer, uw god, deze volken voor u uit verjagen: gij zult hen niet spoedig mogen 
vernietigen, opdat niet het wild gedierte te talrijk tegen u worde;
Deu 7:23  maar de Heer, uw god, zal hen aan u overleveren en hen in een geweldige ontroering brengen, totdat 
zij verdelgd zijn;
Deu 7:24  hun koningen zal hij in uw hand geven, en hun naam zult gij van onder den hemel doen verdwijnen; 
niemand zal tegen u standhouden, totdat gij hen zult hebben verdelgd.
Deu 7:25  Hun godenbeelden zult gij verbranden, het zilver en goud dat er aan zit niet begeren en u niet 
toeeigenen: opdat gij er niet door in den strik valt. Want de Heer, uw god, heeft er een afschuw van.
Deu 7:26  Iets nu dat verafschuwd is moogt gij niet in uw huis brengen; want gij zoudt eveneens onder den 
banvloek komen. Gij zult er van gruwen en het verafschuwen; want het ligt onder den banvloek.
Deu 8:1  Al de geboden die ik u heden geef zult gij nauwgezet betrachten, opdat gij leeft, u vermenigvuldigt en in 
het bezit komt van het land dat de Heer uw vaderen onder eede beloofd heeft.
Deu 8:2  Herinner u den gansen weg waarlangs de Heer, uw god, nu veertig jaren u geleid heeft in de woestijn, 
ten einde u te verootmoedigen, om u op de proef te stellen en te weten te komen wat in uw hart was, of gij zijn 
geboden zoudt onderhouden, al dan niet.
Deu 8:3  Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en spijzigde u met het manna, dat gij evenmin als uw 
vaderen kendet, ten einde u te doen inzien dat de mens niet leeft van brood alleen, maar dat de mens leeft van 
alwat 's Heeren mond uitggaat.
Deu 8:4  Uw kleed is aan u niet versleten en uw voet niet doorgelopen, nu veertig jaren.



Deu 8:5  Erken dan van harte dat de Heer, uw god, u opvoedt, zoals iemand zijn zoon opvoedt,
Deu 8:6  en onderhoud de geboden van den Heer, uw god, en ga op zijn wegen en vrees hem;
Deu 8:7  want de Heer, uw god, brengt u in een goed en uitgestrekt land, een land van waterbeken en bronnen 
des oceaans, ontspringende in de vallei en op het gebergte,
Deu 8:8  een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgebomen en granaten, een land van olierijke olijven en 
honing,
Deu 8:9  een land waar gij niet in nooddruft brood zult eten, waar het u aan niets zal ontbreken, een land welks 
stenen ijzer zijn, en uit welks bergen gij koper zult houwen;
Deu 8:10  zodat gij zult eten en verzadigd worden en de Heer, uw god, loven wegens het goede land dat hij u 
gaf.
Deu 8:11  Neem u in acht, den Heer, uw god, niet te vergeten, door zijn geboden, verordeningen en inzettingen, 
die ik u heden geef, niet te onderhouden.
Deu 8:12  Laat niet, als gij eet en verzadigd wordt, als gij schone huizen bouwt en bewoont,
Deu 8:13  als uw runderen en uw kleinvee zich vermenigvuldigen, als uw zilver en goud, ja alwat gij hebt, 
toeneemt,
Deu 8:14  uw hart zich verheffen. En vergeet den Heer, uw god, niet, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis, 
voerde;
Deu 8:15  die u geleidde door de grote en vreselijke woestijn met vergiftige slangen en schorpioenen, door dorre 
streken zonder water; die voor u water aan de keiharde rots deed ontspringen;
Deu 8:16  die in de woestijn u spijzigde met manna, dat uw vaderen niet kenden, ten einde u te verootmoedigen 
en op de proef te stellen, om u ten slotte wel te doen.
Deu 8:17  En denk dan niet: Mijn kracht en mijn machtige hand heeft mij dit vermogen verworven;
Deu 8:18  maar gedenk den Heer, uw god; want hij is het die u kracht geeft om vermogen te verwerven; omdat 
hij het verbond dat hij uw vaderen bezworen heeft gestand wil doen, zoals heden blijkt.
Deu 8:19  Maar mocht gij den Heer, uw god, vergeten en andere goden volgen, hen dienen en aanbidden, dan 
verzeker ik u heden dat gij ongetwijfeld zult te gronde gaan:
Deu 8:20  evenals de natien die de Heer voor u uit te gronde richt, zo zult gij te gronde gaan, tot straf daarvoor 
dat gij niet gehoord hebt naar den Heer, uw god.
Deu 9:1  Hoor, Israel! Gij trekt heden den Jordaan over, om het land in bezit te gaan nemen van natien, groter 
en machtiger dan gij, grote steden met hemelhooge muren,
Deu 9:2  van een groot en lang volk, de Enakieten, van wie gij weet en hebt horen zeggen: Wie kan tegen de 
Enakieten standhouden?
Deu 9:3  Zie dan heden in, dat het de Heer, uw god, is, die als een verterend vuur aan uw spits overtrekt: hij zal 
hen verdelgen, hij hen voor u vernederen, zodat gij hen spoedig verdrijft en te gronde richt, gelijk de Heer u heeft 
toegezegd.
Deu 9:4  Denk niet, als de Heer, uw god, hen voor u uit jaagt: Om mijn gerechtigheid heeft de Heer mij in het 
bezit van dit land gesteld--want om de slechtheid dezer volken drijft de Heer hen voor u uit;
Deu 9:5  niet om uw gerechtigheid en rechtschapenheid gaat gij hun land in bezit nemen, maar om de slechtheid 
dezer volken drijft de Heer, uw god, hen voor u uit, en omdat hij het woord gestand wil doen dat hij uw vaderen, 
Abraham, Izaak en Jakob, gezworen heeft.
Deu 9:6  Zie toch in, dat de Heer, uw god, u niet om uw gerechtigheid dit goede land in bezit geeft; want gij zijt 
een hardnekkig volk.
Deu 9:7  Gedenk en vergeet niet, hoe gij den Heer, uw god, in de woestijn vergramd hebt; van den dag af dat gij 
uit Egypteland zijt getogen, totdat gij aan deze plaats gekomen zijt, zijt gij weerspannig tegen den Heer geweest.
Deu 9:8  Ja, bij den Horeb hebt gij den Heer zo vergramd dat hij in zijn toorn u wilde verdelgen:
Deu 9:9  het was toen ik den berg had beklommen om de stenen tafelen in ontvangst te nemen, de tafelen van 
het verbond dat de Heer met u gesloten had, en veertig dagen en nachten op den berg vertoefde zonder brood 
te eten of water te drinken,
Deu 9:10  toen de Heer mij de twee stenen tafelen gaf, door den vinger Gods beschreven, met al de woorden er 
op die de Heer op den berg midden uit het vuur op den dag der Vergadering tot u gesproken had.
Deu 9:11  Toen nu de Heer na verloop van veertig dagen en nachten, mij de stenen tafelen, de tafelen des 
verbonds, had gegeven,
Deu 9:12  zeide de Heer tot mij: Sta op, ga in aller ijl van hier naar beneden; want uw volk, dat gij uit Egypte 
geleid hebt, heeft zich bezondigd; zij zijn spoedig afgeweken van den weg dien ik hun heb voorgeschreven, zij 
hebben zich een gegoten beeld gemaakt.
Deu 9:13  Verder zeide de Heer tot mij: Ik heb dit volk gadegeslagen, en waarlijk, het is een hardnekkig volk.
Deu 9:14  Laat mij begaan dat ik hen verdelge, hun naam van onder den hemel uitwisse en u tot een natie 
make, machtiger en talrijker dan deze.
Deu 9:15  Toen wendde ik mij en daalde den berg af; de berg nu brandde, en de twee tafelen des verbonds 



droeg ik op mijn beide handen;
Deu 9:16  en ik zag dat gij hadt gezondigd tegen den Heer, uw god, u een gegoten stier hadt gemaakt, en 
spoedig afgeweken waart van den weg dien de Heer u had voorgeschreven.
Deu 9:17  En ik vatte de twee tafelen, wierp ze van mijn beide handen en verbrijzelde ze voor uw ogen.
Deu 9:18  Daarop wierp ik mij voor den Heer neder, gelijk den eersten keer, veertig dagen en nachten, zonder 
brood te eten of water te drinken, om al het zondig bedrijf waaraan gij u hadt schuldig gemaakt, door te doen wat 
kwaad is in het oog des Heeren, om hem te tergen.
Deu 9:19  Want ik duchtte den toorn en de verbolgenheid van den Heer, die zo op u vergramd was dat hij u 
wilde verdelgen. En de Heer verhoorde mij ook ditmaal.
Deu 9:20  Ook op Aaron was de Heer zo hevig vertoornd dat hij hem wilde verdelgen; maar ik was terzelfder tijd 
ook Aarons voorspraak.
Deu 9:21  En het gewrocht uwer zonde dat gij gemaakt hadt, den stier, heb ik genomen en verbrand, 
stukgestoten en terdege vergruizeld, zodat hij tot stof was vermalen, en zijn stof strooide ik in de beek die van 
den berg afvloeit.
Deu 9:22  Alsmede te Tabeera, te Massa en te Kibroth-hattaawa hebt gij den Heer telkens vergramd;
Deu 9:23  desgelijks toen de Heer u uit Kades-barnea zond met de woorden: Trekt op en neemt het land in bezit 
dat ik u gegeven heb--waart gij weerspannig tegen het bevel van den Heer, uw god; gij hebt hem niet geloofd 
noch naar hem geluisterd.
Deu 9:24  Weerspannig tegen den Heer zijt gij geweest van den dag af dat hij u heeft gekend.
Deu 9:25  Toen ik mij nu voor den Heer nederwierp die veertig dagen en nachten van welke ik sprak--omdat de 
Heer had gezegd dat hij u verdelgen zou--
Deu 9:26  toen bad ik tot den Heer en zeide: Heere God, stort toch uw volk en uw erfdeel, dat gij door uw grote 
macht losgekocht en met sterke hand uit Egypte geleid hebt, niet in het verderf!
Deu 9:27  Gedenk uw dienaren, Abraham, Izaak en Jakob; sla geen acht op de hardheid van dit volk, op zijn 
boosheid en zijn zonde!
Deu 9:28  Opdat niet het land waaruit gij ons hebt uitgeleid zegge: Omdat de Heer niet in staat was hen in het 
land te brengen dat hij hun had toegezegd, en omdat hij hen haatte, heeft hij hen uitgeleid om hen te doden in 
de woestijn.
Deu 9:29  Zij zijn toch uw volk en uw erfdeel, dat gij door uw kracht en uw uitgestrekten arm uit Egypte hebt 
uitgeleid.
Deu 10:1  Te dier tijd zeide de Heer tot mij: Houw u twee stenen tafelen gelijk de vorige, en kom tot mij boven op 
den berg; maak u ook een houten ark';
Deu 10:2  dan zal ik op de tafelen de woorden schrijven die op de vorige tafelen die gij verbrijzeld hebt gestaan 
hebben, en gij zult ze in de ark leggen.
Deu 10:3  Toen maakte ik een ark van acaciahout, hieuw twee stenen tafelen gelijk de vorige, en klom op den 
berg met de beide tafelen in mijn hand;
Deu 10:4  en de Heer schreef op de tafelen, met hetzelfde schrift als den vorigen keer, de Tien Woorden, welke 
hij op den berg midden uit het vuur tijdens de Vergadering tot u had gesproken, en de Heer gaf ze mij'.
Deu 10:5  Toen wendde ik mij om, daalde af van den berg en legde de tafelen in de ark welke ik gemaakt had, 
en daar bleven zij, zoals de Heer had bevolen.
Deu 10:6  De Israelieten nu zijn opgebroken van Beeroth-bene-jaakan naar Mozera; daar is Aaron gestorven en 
begraven en zijn zoon Eleazar priester geworden in zijn plaats.
Deu 10:7  Van daar zijn zij opgebroken naar Gudgod en van Gudgod naar Jotbath, een land van waterbeken.
Deu 10:8  Te dier tijd heeft de Heer den stam Levi afgezonderd om de ark des verbonds van den Heer te 
dragen, te staan voor den Heer, hem te dienen en met zijn naam te zegenen, zoals tot heden toe geschiedt.
Deu 10:9  Daarom heeft Levi geen aandeel en erve onder zijn broeders; de Heer, hij is zijn erfdeel, zoals de 
Heer, uw god, hem heeft toegezegd.
Deu 10:10  Ik stond dan op den berg, evenals de vorige dagen, veertig dagen en nachten, en de Heer verhoorde 
mij ook ditmaal; de Heer heeft u niet in het verderf willen storten;
Deu 10:11  en de Heer zeide tot mij: Sta op, ga u aan de spits van het volk stellen; opdat zij het land in bezit 
gaan nemen dat ik aan hun vaderen onder eede beloofd heb hun te zullen geven.
Deu 10:12  Nu dan, Israel, wat anders eist de Heer, uw god, van u dan dat gij den Heer, uw god, vreest, op al 
zijn wegen gaat en hem liefhebt, en dat gij den Heer, uw god, van ganser hart en ganser ziel dient,
Deu 10:13  door de geboden des Heeren en zijn inzettingen die ik u heden geef te onderhouden, u tot zegen?
Deu 10:14  Zie, aan den Heer, uw god, behoort de hemel, ook de hoogste hemel, de aarde en alwat er op is;
Deu 10:15  en alleen in uw vaderen heeft hij welgevallen gehad, door zijn liefde voor hen, en hij heeft na hen 
hun kroost, u, uit alle volken verkoren, zoals heden blijkt.
Deu 10:16  Besnijdt dan uw hart en weest niet langer hardnekkig;
Deu 10:17  want de Heer, uw god, is de god der goden en de heer der heren, de grote, sterke en geduchte god, 



die geen aanzien des persoons kent en geen geschenk aanneemt;
Deu 10:18  hij neemt het op voor den wees en de weduwe en heeft den vreemde lief, zodat hij hem brood en 
kleding geeft.
Deu 10:19  Hebt dan den vreemde lief; immers, gij zijt vreemden in Egypteland geweest.
Deu 10:20  Den Heer, uw god, zult gij vrezen, hem dienen, hem aanhangen en bij zijn naam zweren;
Deu 10:21  hij is het voorwerp van uw lof en hij uw god, die aan u deze grote en geduchte dingen gedaan heeft, 
welke uw ogen hebben gezien.
Deu 10:22  Zeventig zielen sterk zijn uw vaderen naar Egypte afgetogen, en nu heeft de Heer, uw god, u zo 
talrijk gemaakt als de sterren des hemels.
Deu 11:1  Hebt dan den Heer, uw god, lief, neemt uw plicht jegens hem waar, onderhoudt te allen tijde zijn 
inzettingen, verordeningen en geboden
Deu 11:2  en maakt aan uw kinderen, die de tucht van den Heer, uw god, ervaren noch gezien hebben, zijn 
grootheid bekend, zijn sterke hand en zijn uitgestrekten arm,
Deu 11:3  de tekenen en daden die hij midden in Egypte aan Farao, Egypte's koning, en aan zijn ganse land 
heeft gedaan;
Deu 11:4  en wat hij gedaan heeft aan Egypte's leger, zijn paarden en strijdwagens, waarover hij, toen zij u 
achtervolgden, de wateren der Schelfzee heeft doen heenstromen, zodat hij ze te gronde richtte, tot op dezen 
dag;
Deu 11:5  en wat hij voor u gedaan heeft in de woestijn, totdat gij kwaamt aan deze plaats;
Deu 11:6  en wat hij gedaan heeft met Dathan en Abiram, de zonen van Eliab, den Rubeniet, die door de aarde, 
die haar muil opensperde, verslonden zijn, met hun gezinnen, hun tenten en al hun levende have, in het midden 
van gans Israel.
Deu 11:7  Want met eigen ogen hebt gij het ganse grote werk dat de Heer verricht heeft gezien.
Deu 11:8  Onderhoudt dan al de geboden die ik u heden geef; opdat gij sterk moogt zijn, in het bezit komen van 
het land dat gij aan den overkant in bezit gaat nemen
Deu 11:9  en lang gevestigd blijven op den bodem dien de Heer uw vaderen onder eede beloofd heeft aan hen 
en hun kroost te zullen geven, een land overvloeiende van melk en honing.
Deu 11:10  Want het land dat gij in bezit gaat nemen is niet als Egypteland, waaruit gij getogen zijt, dat gij, na 
het bezaaid te hebben, met uw voet van water moest voorzien, evenals een moestuin,
Deu 11:11  neen, het land dat gij aan den overkant in bezit gaat nemen is een land van bergen en valleien; het 
wordt door den regen des hemels gedrenkt;
Deu 11:12  een land dat de Heer, uw god, verzorgt, waarop de Heer, uw god, voortdurend het oog houdt, van 
het begin tot het einde des jaars.
Deu 11:13  Indien gij nu goed luistert naar de geboden die ik u heden geef, en den Heer, uw god, liefhebt en van 
ganser hart en ganser ziel dient,
Deu 11:14  zo zal hij den regen voor uw land op zijn tijd geven, najaars [regen] en voorjaarsregen, zodat gij uw 
koorn en most en olie zult Inzamelen;
Deu 11:15  en hij zal kruid op uw akker geven voor uw vee, zodat gij zult eten en verzadigd worden.
Deu 11:16  Zorgt dat uw hart niet verlokt worde, om af te wijken en andere goden te dienen en te aanbidden;
Deu 11:17  dan zou 's Heeren toorn tegen u ontbranden en hij den hemel dichtsluiten, zodat er geen regen 
kwam en de akker zijn beschot niet gaf, en gij zoudt weldra vergaan uit het goede land dat de Heer u geeft.
Deu 11:18  Legt dan deze mijn woorden weg in uw hart en in uw ziel, bindt ze tot een teken op uw hand en laat 
ze tot een merk zijn tussen uw ogen;
Deu 11:19  leert ze uw kinderen, door er over te spreken als gij in huis zit en als gij op den weg gaat, als gij u 
nederlegt en als gij opstaat;
Deu 11:20  schrijft ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten;
Deu 11:21  opdat de dagen die gij en uw kinderen doorbrengt op den bodem dien de Heer uw vaderen onder 
eede beloofd heeft hun te zullen geven zo talrijk worden als de dagen des hemels over de aarde.
Deu 11:22  Want indien gij al deze geboden die ik u gebied te betrachten nauwgezet onderhoudt, en den Heer, 
uw god, liefhebt, op al zijn wegen gaat en hem aanhangt,
Deu 11:23  zo zal de Heer al deze volken voor u uit verdrijven, en gij zult het land in bezit nemen van volken, 
groter en machtiger dan gij;
Deu 11:24  elke plek waarop gij uw voetzool zet zal u toebehoren: van de woestijn en den Libanon en de Rivier, 
den Eufraat, tot aan de Westelijke Zee zal uw grondgebied zijn.
Deu 11:25  Niemand zal tegen u kunnen standhouden: de Heer zal den schrik en de vrees voor u brengen over 
het ganse land dat gij zult betreden, zoals hij u heeft toegezegd.
Deu 11:26  Zie, ik leg u heden zegen en vloek voor:
Deu 11:27  den zegen, indien gij luistert naar de geboden van den Heer, uw god, welke ik u heden geef;
Deu 11:28  en den vloek, indien gij niet luistert naar de geboden van den Heer, uw god, maar van den weg dien 



ik u heden voorschrijf afwijkt, om andere goden, goden die gij niet kent, te volgen.
Deu 11:29  Wanneer nu de Heer, uw god, u brengt in het land dat gij in bezit gaat nemen, dan zult gij den zegen 
op den berg Gerizim en den vloek op den berg Ebal leggen.
Deu 11:30  Deze liggen immers aan de overzijde van den Jordaan, achter de westelijke heirbaan: in het land der 
Kanaanieten, die in de Vlakte wonen, tegenover Gilgal, dicht bij den Leeraarseik.
Deu 11:31  Want gij trekt den Jordaan over om het land dat de Heer, uw god, u zal geven in bezit te gaan 
nemen, en gij zult het in bezit nemen en er wonen.
Deu 11:32  Betracht dan nauwgezet al de inzettingen en verordeningen die ik u heden voorleg.
Deu 12:1  Dit zijn de inzettingen en verordeningen die gij, zolang gij op aarde leeft, nauwgezet zult betrachten in 
het land dat de Heer, de god uwer vaderen, u in bezit heeft gegeven.
Deu 12:2  Verwoesten zult gij al de plaatsen waar de volken die gij gaat verdrijven hun goden hebben gediend: 
op de hooge bergen en de heuvelen en onder elken lommerrijken boom;
Deu 12:3  hun altaren zult gij omverwerpen, hun wij-steenen verbrijzelen, hun gewijde boomstammen 
verbranden en de beelden hunner goden omhouwen, en zo hun naam van die plaats doen verdwijnen.
Deu 12:4  Alzo zult gij den Heer, uw god, niet vereren;
Deu 12:5  maar de plaats die de Heer, uw god, uit al uw stammen zal uitkiezen om er zijn naam te vestigen, om 
er te wonen, zult gij opzoeken; daarheen zult gij gaan,
Deu 12:6  daar uw brandoffers en slachtoffers, uw tienden en wijgaven, uw geloften en vrijwillige giften en de 
eerstgeborenen van uw runderen en uw kleinvee brengen,
Deu 12:7  en daar met uw huisgenoten voor het aangezicht van den Heer, uw god, eten en vrolijk zijn over al uw 
bedrijf, waarin de Heer, uw god, u gezegend heeft.
Deu 12:8  Gij zult niet meer doen alwat wij heden hier doen: een ieder wat in zijn oog recht is;
Deu 12:9  want tot dusverre zijt gij niet aan de plaats der rust noch in het erve gekomen dat de Heer, uw god, u 
geeft.
Deu 12:10  Maar gij zult den Jordaan overtrekken en u vestigen in het land dat de Heer, uw god, u zal toewijzen, 
en hij zal u rust verschaffen van al uw vijanden rondom, zodat gij veilig woont,
Deu 12:11  en dan zult gij naar de plaats die de Heer, uw god, zal uitkiezen om er zijn naam te doen wonen 
brengen alwat ik u gebied: uw brandoffers en slachtoffers, uw tienden en wijgaven, en de ganse keur der 
geloften die gij aan den Heer beloven zult;
Deu 12:12  en gij zult voor het aangezicht van den Heer, uw god, vrolijk zijn met uw zonen en dochters, met uw 
dienstknechten en dienstmaagden, en met den Leviet die in uw steden woont; want hij heeft geen aandeel of 
erve onder u.
Deu 12:13  Neem u in acht uw brandoffers niet te brengen op de eerste de beste plaats,
Deu 12:14  maar alleen op de plaats die de Heer in een uwer stammen zal uitkiezen; daar zult gij uw brandoffers 
brengen, daar alles doen wat ik u gebied.
Deu 12:15  Evenwel naar hartelust moogt gij in al uw steden slachten en vlees eten, naar den zegen dien de 
Heer, uw god, u in al uw steden zal hebben gegeven: de onreine en de reine mogen het eten, zoals men gazelle 
en hert eet;
Deu 12:16  maar het bloed zult gij niet eten, gij moet het op den grond uitstorten als water.
Deu 12:17  Het is niet beoorloofd in uw steden te eten de tienden van uw koorn, most en olie, noch de 
eerstgeborenen van uw runderen en uw kleinvee, noch enige der geloften die gij beloven zult, noch uw vrijwillige 
giften, noch uw wijgaven;
Deu 12:18  neen, voor den Heer, uw god, aan de plaats die de Heer, uw god, uitkiezen zal, zult gij ze eten, met 
uw zoon en dochter, met uw dienstknecht en dienstmaagd, en met den Leviet die in uw steden woont, en gij zult 
vrolijk zijn voor het aangezicht van den Heer, uw god, over al uw bedrijf.
Deu 12:19  Neem u in acht zolang gij in uw land woont den Leviet niet aan zijn lot over te laten.
Deu 12:20  Wanneer de Heer, uw god, uw grondgebied uitbreidt, zoals hij u heeft toegezegd, en gij zegt: Ik wil 
vlees eten--omdat gij lust hebt vlees te eten, dan moogt gij geheel naar hartelust vlees eten;
Deu 12:21  indien de plaats die de Heer, uw god, zal uitkiezen om er zijn naam te vestigen te ver van u 
verwijderd is, dan moogt gij van uw runderen en uw kleinvee, die de Heer u zal gegeven hebben, slachten gelijk 
ik u geboden heb, en eten in uw steden naar hartelust;
Deu 12:22  maar evenals men de gazelle en het hert eet, zo zult gij ze eten; de onreine en de reine samen 
zullen er van eten.
Deu 12:23  Doch pas terdege op dat gij het bloed niet eet; want het bloed, dat is de ziel, en gij moogt niet met 
het vlees de ziel eten;
Deu 12:24  gij zult het niet eten, op den grond zult gij het uitstorten als water;
Deu 12:25  gij zult het niet eten; opdat het u en uw kinderen na u welga, als gij doet wat recht is in het oog des 
Heeren.
Deu 12:26  Doch met alwat gij hebt van gewijde zaken en uw geloften zult gij komen ter plaatse die de Heer zal 



uitkiezen;
Deu 12:27  gij zult uw brandoffers, het vlees en het bloed, brengen op het altaar van den Heer, uw god; en van 
uw slachtoffers zal het bloed op het altaar van den Heer, uw god, uitgestort en het vlees door u gegeten worden.
Deu 12:28  Onderhoud al deze woorden die ik u gebied, en luister er naar; opdat het u en uw kinderen na u tot in 
eeuwigheid welga, als gij doet wat goed en recht is in het oog van den Heer, uw god.
Deu 12:29  Wanneer de Heer, uw god, de volken die gij gaat verdrijven uitroeit voor uw aangezicht, zodat gij hen 
verdrijft en u in hun land vestigt,
Deu 12:30  neem u dan in acht dat gij niet, nadat zij voor u uit verdelgd zijn, door hun voorbeeld in den strik valt 
en naar hun goden vraagt en zegt: Hoe dienden deze volken hun goden? dan zal ik ook zo doen. --
Deu 12:31  Gij zult niet alzo doen voor den Heer, uw god; want alwat de Heer verafschuwt en haat hebben zij 
voor hun goden gedaan; zelfs verbranden zij hun zonen en dochters voor hun goden.
Deu 12:32  Alwat ik u gebied, dat zult gij nauwgezet betrachten, er niets aan toevoegen en er niets van afdoen.
Deu 13:1  Wanneer in uw midden een profeet of iemand die dromen heeft opstaaten u een teken of wonder stelt,
Deu 13:2  en het teken of wonder komt uit waarop hij zich bij u beroepen heeft, en hij zegt: Laat ons andere 
goden volgen, die gij niet hebt leren kennen, en laat ons hen dienen--
Deu 13:3  dan zult gij naar de woorden van dien profeet of naar dien dromer niet luisteren; want de Heer, uw god 
stelt u op de proef, om te weten of gij werkelijk den Heer, uw god, met uw ganse hart en met uw ganse ziel 
liefhebt.
Deu 13:4  Den Heer, uw god, zult gij volgen, hem vrezen, naar hem horen en hem aanhangen.
Deu 13:5  En die profeet of die man die dromen heeft moet ter dood gebracht worden, daar hij afval heeft 
gepredikt van den Heer, uw god, die u uit Egypteland leidde en uit het slavenhuis loskocht, door u af te drijven 
van den weg dien de Heer, uw god, u geboden heeft te bewandelen. Zo zult gij het kwaad uit uw midden 
uitroeien.
Deu 13:6  Wanneer uw broeder, de zoon van uw vader of van uw moeder, of uw zoon of dochter, of uw 
echtvriendin, of uw boezemvriend in het geheim u aanzet, zeggende: Laat ons andere goden gaan dienen, 
goden die gij noch uw vaderen hebt leren kennen,
Deu 13:7  van de goden der volken die rondom u, hetzij dicht bij of verre van u wonen, van het ene tot het 
andere einde der aarde--dan zult gij hem niet ter wille zijn noch naar hem horen;
Deu 13:8  gij zult hem verschoonen noch sparen, het niet stilhouden,
Deu 13:9  maar hem zeker doden; uw hand zal het eerst tegen hem zijn om hem ter dood te brengen, en de 
hand van het ganse volk daarna;
Deu 13:10  en gij zult hem stenigen, dat hij sterft; omdat hij getracht heeft u af te drijven van den Heer, uw god, 
die u uit Egypteland, uit het slavenhuis heeft uitgeleid.
Deu 13:11  En geheel Israel zal het horen en vrezen, en men zal zulk een kwaad niet meer in uw midden doen.
Deu 13:12  Wanneer gij van een uwer steden, die de Heer, uw god, u geeft om er te wonen, het volgende hoort:
Deu 13:13  Er zijn deugnieten uit uw midden opgekomen die de bewoners hunner stad verleid hebben met deze 
woorden: Laat ons andere goden gaan dienen, goden die gij niet hebt leren kennen--
Deu 13:14  zo zult gij nauwgezet onderzoeken, navorschen en ondervragen; en is het waarheid staat de zaak 
vast, is dit afschuwelijk stuk in uw midden bedreven,
Deu 13:15  zo zult gij de inwoners dier stad met het scherp des zwaards slaan, haar en alwat in haar is met den 
banvloek treffende:
Deu 13:16  al haar buit zult gij midden op het plein bijeenbrengen, en dan de stad met al haar buit verbranden 
ten aloffer voor den Heer, uw god; en zij zal voor eeuwig een steenhoop zijn, zij mag niet weder opgebouwd 
worden.
Deu 13:17  Niet het geringste van het met den banvloek getroffene blijve aan uw hand hangen; opdat de Heer 
zijn gloeienden toorn late varen en u barmhartigheid bewijze, zich uwer erbarme en u vermenigvuldige, zoals hij 
uw vaderen onder eede beloofd heeft;
Deu 13:18  als gij hoort naar den Heer, uw god, al zijn geboden die ik u heden gebied onderhoudt, doende wat 
recht is in het oog van den Heer, uw god.
Deu 14:1  Gij zijt kinderen van den Heer, uw god: gij zult u niet snijden noch tussen de ogen kaal scheren om 
een dode;
Deu 14:2  want gij zijt een aan den Heer, uw god, geheiligd volk, en u heeft de Heer uitverkoren om van alle 
volken op den aardbodem hem tot een eigen volk te zijn.
Deu 14:3  Gij zult niets afschuwelijks eten.
Deu 14:4  Dit zijn de viervoetige dieren welke gij moogt eten: rund, schaap en geit,
Deu 14:5  hert, gazelle, damhert, steenbok, antiloop, wilde os en gems,
Deu 14:6  en alle viervoeters die gekloofde klauwen hebben, wier hoeven in twee klauwen gespleten zijn en die 
herkauwen, moogt gij eten.
Deu 14:7  Doch van de herkauwende dieren en van die met gespleten hoeven zult gij de volgende niet eten: het 



kameel, den haas en den klipdas, want zij herkauwen wel, maar hebben geen gekloofde klauwen; zij zijn voor u 
onrein.
Deu 14:8  Verder het zwijn, want het heeft wel gekloofde klauwen maar herkauwt niet; het is voor u onrein. Hun 
vlees zult gij niet eten, hun aas niet aanraken.
Deu 14:9  Van alwat in het water is moogt gij het volgende eten: alwat vinnen en schubben heeft moogt gij eten;
Deu 14:10  maar alwat geen vinnen en schubben heeft zult gij niet eten; het is voor u onrein.
Deu 14:11  Alle reine vogels moogt gij eten.
Deu 14:12  Maar de volgende zult gij niet eten: den arend, den zeearend, den lammergier,
Deu 14:13  den stinkgier, den valk in soorten,
Deu 14:14  alle soorten van raven,
Deu 14:15  den struis, den sperwer, de meeuw, den havik in soorten,
Deu 14:16  den uil, den roerdomp, den pelikaan,
Deu 14:17  de kraai, den aasgier, den reiger,
Deu 14:18  den ooievaar, den kraanvogel in soorten, den hop en de vleermuis.
Deu 14:19  Voorts zijn voor u alle gevleugelde insecten onrein; zij mogen niet gegeten worden.
Deu 14:20  Al het rein gevogelte moogt gij eten.
Deu 14:21  Gij zult generlei aas eten; den vreemde die in uw steden woont moogt gij het geven, dat hij het ete, 
of aan den buitenlander moogt gij het verkopen; maar gij zijt een heilig volk van den Heer, uw god. Gij zult niet 
koken het bokje in de melk zijner moeder.
Deu 14:22  Gij zult jaarlijks de gehele opbrengst van uw zaad, dat wat op den akker groeit, vertienden;
Deu 14:23  gij zult voor het aangezicht van den Heer, uw god, in de plaats die hij zal uitkiezen om er zijn naam 
te doen wonen, het tiend van uw koorn, most en olie en de eerstgeborenen van uw runderen en uw kleinvee 
eten; opdat gij leert den Heer, uw god, te allen tijde te vrezen.
Deu 14:24  Maar is de afstand u te groot, kunt gij het niet vervoeren, omdat de plaats die de Heer, uw god, zal 
uitkiezen om er zijn naam te vestigen te ver van u verwijderd is, en de Heer, uw god, u gezegend heeft,
Deu 14:25  zo moet gij het te gelde maken, het geld bij u steken, heengaan naar de plaats die de Heer, uw god, 
zal uitkiezen,
Deu 14:26  voor het geld u aanschaffen alles waarin gij lust hebt: runderen en kleinvee, wijn en sterken drank en 
alwat uw hart verlangt, en daar met uw gezin voor het aangezicht van den Heer, uw god, eten en vrolijk zijn;
Deu 14:27  ook den Leviet die in uw steden woont zult gij niet aan zijn lot overlaten; want hij heeft geen aandeel 
of erve onder u.
Deu 14:28  Elk derde jaar zult gij het gehele tiend van uw gewas van dat jaar uitbrengen en in uw steden 
neerleggen;
Deu 14:29  dan zullen de Leviet--daar hij geen aandeel of erve onder u heeft--de vreemde, de wees en de 
weduwe die in uw steden wonen komen en eten en zich verzadigen; opdat de Heer, uw god, u zegene in al den 
arbeid dien uw hand verricht.
Deu 15:1  Elk zevende jaar zult gij een kwijtschelding doen plaats hebben.
Deu 15:2  Hierin nu bestaat de kwijtschelding: elk schuldeiser schelde aan zijn naaste wat hij hem leende kwijt; 
hij zal zijn naaste en zijn broeder niet tot betaling dwingen; want ter ere van den Heer is een kwijtschelding 
uitgeroepen.
Deu 15:3  Den buitenlander moogt gij tot betaling dwingen, maar wat gij bij uw broeder hebt staan zult gij 
kwijtschelden.
Deu 15:4  Trouwens er zal onder u geen arme zijn, daar de Heer u rijkelijk zal zegenen in het land dat de Heer, 
uw god, u als erve in bezit geeft;
Deu 15:5  indien gij slechts goed luistert naar de stem van den Heer, uw god, en al deze geboden die ik u heden 
geef nauwgezet betracht.
Deu 15:6  Want de Heer, uw god, heeft u gezegend, zoals hij u toegezegd heeft; zodat gij aan vele volken lenen, 
maar zelf niet van hen lenen zult, en gij over vele natien zult heersen, terwijl zij niet zullen heersen over u.
Deu 15:7  Wanneer onder u in een uwer steden, in het land dat de Heer, uw god, u geeft, een uwer broeders 
arm is, dan zult gij uw hart niet verstokken noch uw hand sluiten voor uw armen broeder,
Deu 15:8  maar uw hand wijd voor hem opendoen en hem gewillig lenen, om in zijn behoeften te voorzien.
Deu 15:9  Neem u in acht dat in uw hart geen nietswaardige overlegging zij van dezen aard: het zevende jaar, 
het jaar der kwijtschelding, is nabij--en gij het uw armen broeder misgunt en hem niets geeft. Hij zou tegen u tot 
den Heer roepen en gij zoudt schuldig worden.
Deu 15:10  Neen, geven zult gij hem en niet wrevelig zijn als gij hem geeft; want de Heer, uw god, zal u te dezer 
zake zegenen in al uw arbeid en al uw bedrijf.
Deu 15:11  Want het zal aan armen in den lande nooit ontbreken; daarom gebied ik u: Doe uw hand wijd open 
voor uw broeder, voor de behoeftigen en armen in uw land.
Deu 15:12  Wanneer uw broeder, Hebreer of Hebreeuwsche, zich aan u verkoopt, dan zal hij u zes jaren dienen 



en zult gij hem in het zevende jaar als vrij man van u laten gaan.
Deu 15:13  En wanneer gij hem als vrij man van u laat gaan, zult gij hem niet met ledige handen laten 
heengaan:
Deu 15:14  gij moet hem rijkelijk meegeven van uw kudde, van uw dorschvloer en uw wijnpers; van dat waarin 
de Heer, uw god, u gezegend heeft moet gij hem geven.
Deu 15:15  Gedenk dat gij slaaf in Egypteland zijt geweest en de Heer, uw god, u losgekocht heeft; daarom 
gebied ik u dit heden.
Deu 15:16  Maar ingeval hij tot u zegt: Ik wil niet van u weggaan--omdat hij u en uw huis liefheeft, daar hij het 
goed bij u heeft,
Deu 15:17  zo zult gij een priem nemen en dien door zijn oor in de deur steken, en hij zal voor altijd uw slaaf zijn. 
Met uw slavin moet gij desgelijks handelen.
Deu 15:18  Gij moet er niets hards in zien hem als vrij man van u te laten heengaan; want als een daglooner die 
het dubbele werk doet heeft hij u zes jaren lang gediend; en de Heer uw god, zal u zegenen in alwat gij verricht.
Deu 15:19  Alle eerstgeborenen van het manlijk geslacht die onder uw runderen en uw kleinvee worden ter 
wereld gebracht zult gij aan den Heer, uw god, heiligen; gij zult het eerstgeborene van uw rund niet laten 
arbeiden, noch het eerstgeborene van uw schapen en geiten scheren;
Deu 15:20  voor het aangezicht van den Heer, uw god, zult gij ze jaarlijks met uw gezin, in de plaats die de Heer 
zal uitkiezen, eten.
Deu 15:21  Maar zo er een gebrek aan is, van lamheid of blindheid of welk lelijk gebrek ook, zo zult gij het niet 
offeren voor den Heer, uw god;
Deu 15:22  in uw steden zult gij het eten, de onreine en de reine samen, zoals de gazelle en het hert;
Deu 15:23  doch zijn bloed zult gij niet eten: gij moet het op den grond uitstorten als water.
Deu 16:1  Onderhoud de maand Abib en vier Pascha ter ere van den Heer, uw god; want in de maand Abib 
heeft de Heer, uw god, u in den nacht uit Egypte uitgeleid;
Deu 16:2  en slacht als paaschoffer voor den Heer, uw god, kleinvee en runderen, in de plaats die de Heer zal 
uitkiezen om er zijn naam te doen wonen.
Deu 16:3  Gij zult daarbij niets gedeesemds eten; zeven dagen moet gij daarbij ongezuurd brood eten, brood der 
ellende; daar gij in angstige haast uit Egypteland zijt getogen; opdat gij al uw levensdagen den dag van uw 
uittocht uit Egypteland in gedachtenis houdt.
Deu 16:4  Zeven dagen lang zal bij u in uw ganse gebied geen gist gezien worden; ook zal van het vlees dat gij 
den eersten dag des avonds slacht niets den nacht overblijven tot den morgen.
Deu 16:5  Het is u niet geoorloofd het paaschoffer te slachten in een uwer steden, die de Heer, uw god, u geeft;
Deu 16:6  maar in de plaats die de Heer, uw god, zal uitkiezen om er zijn naam te doen wonen zult gij des 
avonds het paaschoffer slachten zodra de zon is ondergedaan: den tijd van uw uittocht uit Egypte.
Deu 16:7  Gij zult het in de plaats die de Heer, uw god, zal uitkiezen koken en eten en des morgens u op weg 
begeven en heengaan naar uw tenten.
Deu 16:8  Zes dagen lang zult gij ongezuurd brood eten, en den zevenden is het hoogtijd ter ere van den Heer, 
uw god; dan zult gij geen werk verrichten.
Deu 16:9  Zeven weken zult gij tellen: van dat men begint de sikkel in het koorn te slaan zult gij beginnen te 
tellen, zeven weken,
Deu 16:10  en dan het Wekenfeest vieren ter ere van den Heer, uw god, naar gelang der vrijwillige gaven die gij 
zult geven, overeenkomstig den zegen dien de Heer, uw god, u zal schenken;
Deu 16:11  en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van den Heer, uw god, met uw zoon en dochter, uw 
dienstknecht en dienstmaagd, den Leviet die in uw steden woont, den vreemde, den wees en de weduwe die in 
uw midden zijn, in de plaats die de Heer, uw god, zal uitkiezen om er zijn naam te doen wonen;
Deu 16:12  gedenk dat gij slaaf in Egypte zijt geweest, en betracht nauwgezet deze inzettingen.
Deu 16:13  Het Loofhuttenfeest zult gij zeven dagen lang vieren, wanneer gij van uw dorschvloer en uw wijnpers 
hebt ingezameld,
Deu 16:14  en op uw feest zult gij vrolijk zijn met uw zoon en dochter, uw dienstknecht en dienstmaagd, den 
Leviet, den vreemde, den wees en de weduwe die in uw steden wonen.
Deu 16:15  Zeven dagen zult gij feestvieren ter ere van den Heer, uw god, op de plaats die de Heer zal 
uitkiezen; want de Heer, uw god, zal u zegenen in al uw inkomsten en bij al den arbeid uwer handen; en gij zult 
onverdeeld vrolijk zijn.
Deu 16:16  Driemaal 's jaars zullen al uw mannen het aangezicht van den Heer gaan zien, in de plaats die hij zal 
uitkiezen: op het Feest der ongezuurde brooden, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest; en men zal niet met 
ledige handen voor den Heer verschijnen:
Deu 16:17  een ieder uwer kome met een gave, overeenkomstig den zegen dien de Heer, uw god, hem gegeven 
heeft.
Deu 16:18  Gij zult in al uw steden, die de Heer, uw god, u geeft, naar uw stammen rechters en ambtlieden 



aanstellen, die naar billijkheid over het volk zullen rechtspreken.
Deu 16:19  Gij zult het recht niet verkrachten, den persoon niet aanzien, noch een geschenk aannemen; want 
het geschenk maakt de ogen van wijzen blind en verdraait de zaken van wie recht hebben.
Deu 16:20  Gerechtigheid, wgerechtigheid zult gij najagen; opdat gij leeft en het land in bezit neemt dat de Heer, 
uw god, u geeft.
Deu 16:21  Gij zult geen gewijden boomstam, van welk hout ook, planten naast het altaar van den Heer, uw god, 
dat gij u maken zult,
Deu 16:22  noch een wij-steen oprichten; wat de Heer, uw god, haat.
Deu 17:1  Gij zult aan den Heer, uw god, geen rund of schaap offeren waaraan enig gebrek of iets verkeerds is; 
want hiervan heeft de Heer, uw god, een afschuw.
Deu 17:2  Wanneer in uw midden, in een uwer steden, die de Heer, uw god, u geeft, iemand gevonden wordt, 
man of vrouw, die doet wat kwaad is in het oog van den Heer, uw god, zodat hij zijn verbond schendt
Deu 17:3  en andere goden gaat dienen en aanbidden: de zon of de maan of enig deel van het heir des hemels, 
wat ik verboden heb,
Deu 17:4  dan zult gij, wanneer het u bericht is en gij gehoord hebt, goed onderzoek doen; en zie, is het 
waarheid, staat de zaak vast, is dit afschuwelijk stuk in Israel bedreven,
Deu 17:5  zo zult gij dien man of die vrouw die dit kwaad bedreven heeft uitbrengen naar de poort en stenigen, 
dat zij sterven.
Deu 17:6  Op de verklaring van twee of drie getuigen zal de veroordeelde ter dood gebracht worden; hij zal niet 
ter dood gebracht worden op de verklaring van een getuige.
Deu 17:7  De hand der getuigen zal het eerst tegen hem zijn om hem ter dood te brengen, en de hand van het 
ganse volk daarna. Zo zult gij het kwaad uit uw midden uitroeien.
Deu 17:8  Wanneer enige zaak u te duister is in de rechtspraak over manslag, over geschillen, over verwonding, 
of over welke twistzaak ook in uw steden, zo zult gij u opmaken en opgaan naar de plaats die de Heer, uw god, 
zal uitkiezen,
Deu 17:9  u vervoegen bij de Levietische priesters en bij den rechter die er in die dagen zal zijn, en hen 
raadplegen, en zij zullen u de rechtzaak uiteenzetten.
Deu 17:10  En gij zult u gedragen naar hetgeen zij u verkondigen van die plaats welke de Heer zal uitkiezen, en 
nauwgezet alles waarvan zij u onderrichten nakomen:
Deu 17:11  naar de onderrichting die zij u geven en de rechtspraak die zij u zeggen zult gij u gedragen; gij zult 
niet afwijken van hetgeen zij u verkondigen, ter rechter [zij] noch ter linkerzij.
Deu 17:12  En de man die zich zo verwaten gedraagt dat hij niet luistert naar den priester die aldaar staat om 
den Heer, uw god, te dienen, of naar den rechter, die man zal sterven, en gij zult het kwaad uit Israel uitroeien.
Deu 17:13  En het ganse volk zal het horen en vrezen en voortaan niet verwaten zijn.
Deu 17:14  Wanneer gij komt in het land dat de Heer, uw god, u geeft, het in bezit neemt en er in woont, en gij 
denkt dan: Ik wil een koning over mij aanstellen, gelijk al de mij omringende volken--
Deu 17:15  zo zult gij in elk geval tot koning over u aanstellen een dien de Heer, uw god, zal uitkiezen: uit het 
midden uwer broeders zult gij een koning over u aanstellen; het zal u niet vrijstaan een buitenlander, een die uw 
broeder niet is, aan uw hoofd te plaatsen.
Deu 17:16  Hij mag echter niet veel paarden houden; opdat hij niet, om vele paarden te houden, het volk naar 
Egypte terugvoere; terwijl de Heer tot u gezegd heeft: Gij zult nooit meer terugkeren op dezen weg.
Deu 17:17  Ook mag hij niet veel vrouwen nemen, opdat zijn hart niet afwijke; noch zich zeer veel goud en zilver 
verzamelen.
Deu 17:18  Maar hij zal, zodra hij zit op zijn koningstroon, zich bij de Levietische priesters in een boekrol een 
afschrift laten vervaardigen van deze wet;
Deu 17:19  die zal hij bij zich houden en er in lezen al zijn levensdagen; om te leren den Heer, zijn god, te 
vrezen door nauwgezet alle woorden dezer wet en deze inzettingen te betrachten;
Deu 17:20  opdat zijn hart zich niet boven zijn broeders verheffe en hij niet afwijke van de geboden, ter rechter 
[zij] of ter linkerzij, maar lang gezeten blijve op zijn koningstroon, hij en zijn zonen, in het midden van Israel.
Deu 18:1  De Levietische priesters, de ganse stam Levi, zullen geen deel noch erve hebben onder Israel: van 's 
Heeren vuuroffers en van zijn erfdeel zullen zij leven;
Deu 18:2  maar een erfdeel in het midden zijner broeders zal hij niet hebben; de Heer is zijn erfdeel, zoals hij 
hem heeft toegezegd.
Deu 18:3  Dit nu is wat den priester toekomt van het volk, van hen die een slachtoffer brengen, hetzij rund of 
schaap: men geve den priester den schouder, de beide kinnebakken en de maag;
Deu 18:4  de keurgaven van uw koorn, most en olie, en de keurgaven van de wol uwer schapen moet gij hem 
geven;
Deu 18:5  want hem heeft de Heer, uw god, uit al uw stammen uitgekozen om voor den Heer, uw god, te staan, 
hem te dienen en met zijn naam te zegenen, hem en zijn zonen voor altijd.



Deu 18:6  Wanneer nu een Leviet komt uit een uwer steden in gans Israel, alwaar hij heeft verkeerd, en hij komt 
naar den lust van zijn hart naar de plaats die de Heer zal uitkiezen,
Deu 18:7  zo zal hij ter ere van den Heer, zijn god, dienst doen gelijk al zijn broeders, de Levieten, die daar voor 
den Heer staan;
Deu 18:8  een gelijk aandeel zal hij genieten, behalve hetgeen hij van zijn familiegoed heeft gemaakt.
Deu 18:9  Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Heer, uw god, u geeft, zult gij niet leren doen naar de 
afschuwelijke praktijken dier volken:
Deu 18:10  onder u worde niet gevonden een die zijn zoon of dochter door het vuur overgeeft, noch een 
waarzegger, een orakelspreker of een wichelaar,
Deu 18:11  noch een tovenaar of een bezweerder, noch een die de onderaardsche geesten of een die de 
demonen ondervraagt, of een die de doden raadpleegt;
Deu 18:12  want de Heer heeft een afschuw van ieder die deze dingen doet, en ter oorzake van deze 
afschuwelijke praktijken verdrijft de Heer, uw god, hen voor u uit.
Deu 18:13  Gij zult onberispelijk zijn tegenover den Heer, uw god;
Deu 18:14  want deze volken die gij gaat verdrijven luisteren naar orakelsprekers en waarzeggers; maar dit heeft 
de Heer, uw god, u niet toegestaan.
Deu 18:15  Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, een zoals ik ben, zal de Heer, uw god, u verwekken; 
naar hem moet gij luisteren.
Deu 18:16  Geheel zoals gij van den Heer, uw god, gevraagd hebt bij den Horeb ten dage van de Vergadering, 
toen gij zeidet: Laat mij de stem van den Heer, mijn god, niet langer horen en dit grote vuur niet meer zien; opdat 
ik niet sterve--
Deu 18:17  waarop de Heer tot mij zeide: Zij hebben goed gesproken;
Deu 18:18  ik zal hun uit het midden hunner broeders een profeet zoals gij zijt verwekken; in zijn mond zal ik 
mijn woorden leggen, en hij zal tot hen spreken alwat ik hem gebied.
Deu 18:19  En de man die niet luistert naar de woorden die hij in mijn naam spreekt, op dien zal ik het verhalen.
Deu 18:20  Doch de profeet die zo verwaten is een woord in mijn naam te spreken dat ik hem niet geboden heb 
te spreken, of die spreekt in den naam van andere goden, die profeet zal sterven.
Deu 18:21  Indien gij nu bij uzelf zegt: Hoe zullen wij het woord onderkennen dat de Heer niet gesproken heeft?
Deu 18:22  Wanneer de profeet in des Heeren naam spreekt, en het woord geschiedt niet en komt niet uit, dan 
is dat een woord hetwelk de Heer niet gesproken heeft: in verwatenheid heeft de profeet het gesproken; gij zult 
hem niet ontzien.
Deu 19:1  Wanneer de Heer, uw god, de volken uitroeit wier land de Heer, uw god, u geeft, en gij hen verdrijft en 
in hun steden en huizen u vestigt,
Deu 19:2  dan zult gij in het midden van uw land, dat de Heer, uw god, u in bezit geeft, drie steden afzonderen;
Deu 19:3  gij zult den weg in orde brengen en uw grondgebied, dat de Heer, uw god, u zal toewijzen, in drieen 
verdelen; zodat elke doodslager daarheen vluchten kan.
Deu 19:4  Dit nu is de voorwaarde waarop de doodslager die daarheen vlucht in leven zal blijven: wie zijn naaste 
zonder opzet verslaat, zonderdat hij hem van gisteren of eergisteren haat toedroeg;
Deu 19:5  wie, bij voorbeeld, met zijn naaste in het bos komt om hout te hakken, en hij zwaait met de bijl om den 
boom te vellen, en het ijzer schiet van den steel los en treft zijn naaste, zodat hij sterft--die vluchte naar een 
dezer steden en blijve in leven;
Deu 19:6  opdat niet de bloedwreker, terwijl zijn gemoed verhit is den doodslager vervolge, hem inhale, omdat 
de weg lang is, en hem om het leven brenge, terwijl hij toch niet den dood verdiend had, daar hij hem van 
gisteren of eergisteren geen haat toedroeg.
Deu 19:7  Daarom geef ik u dit gebod: zonder u drie steden af.
Deu 19:8  En wanneer de Heer, uw god, uw grondgebied uitbreidt, zoals hij uw vaderen onder eede beloofd 
heeft, en u het gehele land geeft dat hij verzekerd heeft uw vaderen te zullen geven,
Deu 19:9  als gij al deze geboden die ik u heden voorschrijf nauwgezet betracht, den Heer, uw god, liefhebt en 
te allen tijde op zijn wegen wandelt--dan zult gij aan deze drie steden nog drie andere toevoegen;
Deu 19:10  opdat niet bloed eens onschuldigen vergoten worde in uw land, dat de Heer, uw god, u ten erfdeel 
geeft, en een bloedschuld op u ruste.
Deu 19:11  Maar wanneer iemand zijn naaste haat toedraagt, hem lagen legt, tegen hem opstaat en hem 
doodslaat, en hij vlucht dan naar een dezer steden
Deu 19:12  zo zullen de oudsten zijner stad hem van daar laten halen en aan den bloedwreker uitleveren, dat hij 
sterve:
Deu 19:13  gij zult hem niet verschoonen, maar het bloed des onschuldigen uit Israel uitdelgen. Zo zal het u 
welgaan.
Deu 19:14  Gij zult in het erfdeel dat gij zult verkrijgen in het land dat de Heer, uw god, u in bezit geeft de 
grenzen van uw naaste, die de voorouders hebben vastgesteld, niet verleggen.



Deu 19:15  Een getuige geldt niet tegen iemand ter zake van enige schuld of zonde, welk misdrijf hij ook heeft 
begaan; op de verklaring van twee of drie getuigen zal een aanklacht gelden.
Deu 19:16  Wanneer een ongerechtig getuige tegen iemand optreedt om hem van een overtreding te betichten,
Deu 19:17  dan zullen de beide mannen die de twistzaak hebben zich plaatsen voor den Heer, voor de priesters 
en de rechters die er in die dagen zullen zijn;
Deu 19:18  en de rechters zullen nauwkeurig onderzoek doen, en is de getuige een valse getuige, heeft hij zijn 
broeder vals beticht,
Deu 19:19  zo zult gij hem aandoen wat hij zijn broeder had gedacht aan te doen, en het kwaad uit uw midden 
uitroeien.
Deu 19:20  En de overigen zullen het horen en vrezen en voortaan zulk een kwaad niet meer in uw midden 
doen.
Deu 19:21  Gij zult hem niet verschoonen: leven om leven, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet om 
voet.
Deu 20:1  Wanneer gij uittrekt ten oorlog tegen uw vijanden, en gij ziet paarden en strijdwagens, een volk 
talrijker dan gij, vrees hen niet; want de Heer, uw god, die u uit Egypteland heeft opgevoerd, is met u.
Deu 20:2  Wanneer gij dan ten strijde oprukt, zal de priester nadertreden, het volk toespreken
Deu 20:3  en tot hen zeggen: Hoor, Israel, heden rukt gij op ten strijde tegen uw vijanden; zijt niet flauwhartig, 
vreest niet, zijt niet beangst, siddert niet voor hen;
Deu 20:4  want de Heer, uw god, gaat met u, om voor u te strijden tegen uw vijanden en u de overwinning te 
schenken.
Deu 20:5  Dan zullen de ambtlieden het volk aldus toespreken: Is er iemand die een nieuw huis gebouwd maar 
nog niet ingewijd heeft, hij ga heen en kere huiswaarts; opdat hij niet in den slag sneuvele en een ander het 
inwijde;
Deu 20:6  is er iemand die een wijngaard geplant maar nog niet in gebruik genomen heeft, hij ga heen en kere 
huiswaarts; opdat hij niet in den slag sneuvele en een ander dien in gebruik neme;
Deu 20:7  is er iemand die zich met een vrouw verloofd maar haar nog niet gehuwd heeft, hij ga heen en kere 
huiswaarts; opdat hij niet in den slag sneuvele en een ander haar huwe.
Deu 20:8  Dan zullen de ambtlieden nog verder het volk toespreken en zeggen: Is er iemand die bevreesd en 
flauwhartig is, hij ga heen en kere huiswaarts; opdat hij zijn broederen niet het hart doe versmelten, als 
zichzelven.
Deu 20:9  En zodra de ambtlieden hun toespraak tot het volk hebben geeindigd, zal men legeroversten aan het 
hoofd des volks stellen.
Deu 20:10  Wanneer gij naar een stad oprukt om tegen haar krijg te voeren, zult gij haar den vrede aanbieden;
Deu 20:11  indien zij u een vredelievend bescheid geeft en u de poort opent, zal de gehele bevolking die er zich 
in bevindt aan u dienstplichtig en onderhoorig worden.
Deu 20:12  Doch indien zij geen vrede met u maken maar oorlog met u voeren wil, gij sluit haar in
Deu 20:13  en de Heer, uw god, geeft haar in uw hand--zo zult gij geheel haar manlijke bevolking met het scherp 
des zwaards slaan,
Deu 20:14  de vrouwen echter, de kinderen, het vee en alwat in de stad is, haar gansen buit, moogt gij voor uzelf 
roven; den buit uwer vijanden, dien de Heer, uw god, u gegeven heeft, moogt gij aanwenden tot eigen gebruik.
Deu 20:15  Zo zult gij doen met al de steden die zeer ver van u verwijderd zijn en niet behoren tot de steden van 
deze volken hier.
Deu 20:16  Daarentegen zult gij in de steden dezer volken die de Heer, uw god, u ten erve geeft niets dat adem 
heeft in het leven laten,
Deu 20:17  maar hen gans en al met den banvloek slaan: de Hittieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de 
Pirizzieten, de Hiwwieten en de Jebuzieten, zoals de Heer, uw god, u geboden heeft;
Deu 20:18  opdat zij u niet leren hen in al de afschuwelijke dingen na te volgen die zij ter eer hunner goden 
hebben gedaan; zodat gij zondigen zoudt tegen den Heer, uw god.
Deu 20:19  Wanneer gij een stad langen tijd insluit, om haar met kracht van wapenen in te nemen, dan zult gij 
haar geboomte niet verderven door er de bijl in te slaan; gij moogt er van eten, maar het niet vellen. Of is het 
geboomte des velds een mens, dat het door u belegerd zou worden?
Deu 20:20  Alleen de bomen waarvan gij weet dat het geen bomen zijn om van te eten, die moogt gij vernielen 
en vellen en er belegeringswerktuigen van maken tegen de stad die met u oorlog voert, totdat zij valt.
Deu 21:1  Wanneer men in het land dat de Heer, uw god, u in bezit geeft een verslagene op het veld vindt 
liggen, zonderdat bekend is wie hem omgebracht heeft,
Deu 21:2  dan zullen uw oudsten en rechters uitgaan en den afstand meten van den verslagene tot de steden in 
den omtrek.
Deu 21:3  En dan zullen de oudsten van de stad die het dichtst bij den verslagene is een vaars nemen 
waarmede nog niet gearbeid is en die nog niet met het juk getrokken heeft;



Deu 21:4  de oudsten dier stad zullen de vaars brengen in een dal met altijd stromend water waar niet gearbeid 
en niet gezaaid wordt, en daar in het dal de vaars den nek breken.
Deu 21:5  Daarop zullen de priesters, zonen van Levi, toetreden; want hen heeft de Heer, uw god, uitgekozen 
om hem te dienen en met den naam des Heeren te zegenen, en volgens hun uitspraak moet elk geding van 
twist en van verwonding worden beslecht.
Deu 21:6  Al de oudsten nu van die stad die het dichtst bij den verslagene ligt, zullen boven de vaars waarvan in 
het dal de nek is gebroken hun handen wassen,
Deu 21:7  en dan aanheffen en zeggen: Onze handen hebben dit bloed niet vergoten, en onze ogen hebben het 
niet gezien.
Deu 21:8  Verzoen de schuld van uw volk Israel, dat gij, de Heer, hebt losgekocht; laat geen onschuldig bloed 
rusten op uw volk Israel, en worde hun verzoening van de bloedschuld verleend. --
Deu 21:9  En gij zult het onschuldig bloed uit uw midden delgen, wanneer gij doet wat recht is in het oog des 
Heeren.
Deu 21:10  Wanneer gij uittrekt ten oorlog tegen uw vijanden, en de Heer, uw god, geeft hen in uw hand en gij 
maakt van hen krijgsgevangenen;
Deu 21:11  ziet gij dan onder de krijgsgevangenen een vrouw van een schone gestalte voor wie gij liefde opvat 
en die gij tot vrouw wilt nemen,
Deu 21:12  zo zult gij haar in uw huis brengen, waar zij haar hoofd kaal schere, haar nagels knippe,
Deu 21:13  en het kleed dat zij als krijgsgevangene droeg aflegge; dan blijve zij in uw huis een maand lang en 
beweene haar vader en moeder. Daarna moogt gij tot haar komen en haar huwen, en zal zij u tot vrouw zijn.
Deu 21:14  Indien gij straks geen behagen meer in haar hebt, zult gij haar laten gaan waarheen zij wil; maar 
haar voor geld verkopen moogt gij niet; gij moogt haar niet als een rechtloze behandelen, dewijl gij haar onteerd 
hebt.
Deu 21:15  Wanneer iemand twee vrouwen heeft, de ene geliefd en de andere niet geliefd, en zij baren hem 
zonen, zowel de geliefde als de niet geliefde, en de eerstgeboren zoon is van de niet geliefde,
Deu 21:16  dan is het hem niet geoorloofd, wanneer hij zijn bezittingen aan zijn zonen toewijst, den zoon der 
geliefde vrouw het deel des eerstgeborenen te geven, met voorbijgang van den zoon der niet geliefde, die de 
eerstgeborene is;
Deu 21:17  maar den eerstgeborene, den zoon der niet geliefde vrouw, moet hij erkennen, door hem van alwat 
hem toebehoort een dubbel deel te geven; want hij is de eersteling zijner sterkte, hem komt het recht der 
eerstgeboorte toe.
Deu 21:18  Wanneer iemand een onhandelbaren, weerspannigen zoon heeft, die niet luistert naar zijn vader en 
moeder, en zij tuchtigen hem, maar hij luistert nog niet naar hen,
Deu 21:19  dan zullen zijn vader en zijn moeder hem aangrijpen en tot de oudsten zijner stad brengen, naar de 
poort zijner woonplaats;
Deu 21:20  en zij zullen tot de oudsten zijner stad zeggen: Onze zoon hier is onhandelbaar en weerspannig; hij 
luistert niet naar ons; hij is een brasser en dronkaard
Deu 21:21  dan zullen alle lieden zijner stad hem stenigen, dat hij sterft. Zo zult gij het kwaad uit uw midden 
uitroeien, en gans Israel zal het horen en vrezen.
Deu 21:22  Wanneer iemand een misdrijf pleegt waarop de doodstraf staat, en hij wordt ter dood gebracht, en gij 
hangt hem op aan een paal,
Deu 21:23  dan zal zijn lijk niet den nacht over aan den paal blijven, maar moet gij hem stellig nog dien dag 
begraven; want een gehangene is van God vervloekt, en gij moogt uw land dat de Heer, uw god, u ten erve 
geeft niet verontreinigen.
Deu 22:1  Ziet gij het rund of het schaap van uw broeder afgedwaald, zo zult gij er u niet aan onttrekken; gij 
moet het stellig aan uw broeder terugbrengen.
Deu 22:2  Indien uw broeder niet in uw nabijheid woont of gij weet niet wie de eigenaar is, neem het dan op in 
uw huis en laat het bij u blijven, totdat uw broeder er naar vraagt; dan zult gij het hem teruggeven.
Deu 22:3  Evenzo zult gij handelen met zijn ezel, met zijn kleed, met alwat uw broeder verliest en gij vindt; het 
staat u niet vrij u te onttrekken.
Deu 22:4  Gij moogt, wanneer gij uws broeders ezel of rund op den weg ziet vallen, er u niet aan onttrekken, 
maar moet hem zeker helpen om het dier weder op te richten.
Deu 22:5  Een vrouw mag geen manskleeding aanhebben, noch een man een vrouwengewaad aantrekken; 
want de Heer, uw god, heeft een afschuw van alwie zulks doet.
Deu 22:6  Wanneer door u een vogelnest wordt aangetroffen op den weg, in een of anderen boom of op het 
land, met jongen of eieren, terwijl de moeder op de jongen of de eieren zit, zo zult gij niet de moeder met de 
jongen nemen;
Deu 22:7  de moeder moet gij stellig vrijlaten, maar de jongen moogt gij nemen; opdat het u welga en gij lang 
leven moogt.



Deu 22:8  Wanneer gij een nieuw huis bouwt, maak dan een borstwering aan uw dak; opdat gij geen 
bloedschuld over uw huis brengt, ingeval er eens iemand afviel.
Deu 22:9  Gij zult in uw wijngaard niet tweeerlei telen; anders vervalt het geheel aan den Heer, het zaad dat gij 
zaait en de opbrengst van den wijngaard.
Deu 22:10  Gij zult niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk.
Deu 22:11  Gij zult geen kleed aantrekken van gemengde stof, wol en linnen dooreen.
Deu 22:12  Maak u tressen aan de vier hoeken van de deken waarmede gij u dekt.
Deu 22:13  Wanneer iemand een vrouw huwt en, na tot haar gekomen te zijn, een afkeer van haar krijgt,
Deu 22:14  haar dan in opspraak brengt en een slecht gerucht van haar doet uitgaan, door te zeggen: Deze 
vrouw heb ik gehuwd, maar toen ik tot haar naderde, heb ik den maagdom aan haar niet gevonden--
Deu 22:15  zo zullen de vader en de moeder der jonge vrouw het bewijs harer maagdelijkheid nemen en 
uitbrengen tot de oudsten der stad in de poort,
Deu 22:16  en de vader der jonge vrouw zal tot de oudsten zeggen: Ik heb mijn dochter aan dezen man tot 
vrouw gegeven, maar hij heeft een afkeer van haar gekregen,
Deu 22:17  en zie, nu heeft hij haar in opspraak gebracht door te zeggen: Ik heb aan uw dochter den maagdom 
niet gevonden--maar hier is het bewijs van de maagdelijkheid mijner dochter! Dan zullen zij het laken voor de 
oudsten der stad uitbreiden.
Deu 22:18  Daarop zullen de oudsten dier stad den man nemen en hem tuchtigen;
Deu 22:19  ook zullen zij hem een boete van honderd sikkelen zilver opleggen en die aan den vader der jonge 
vrouw geven, omdat hij van een Israelietische maagd een kwaad gerucht heeft doen uitgaan; en zij zal zijn 
vrouw blijven: het staat hem niet vrij haar te verstoten, zolang hij leeft.
Deu 22:20  Maar indien het waarheid is, indien de maagdom aan de jonge vrouw niet is gevonden,
Deu 22:21  zo zal men haar naar den ingang van het huis haars vaders brengen, en de lieden harer stad zullen 
haar stenigen, dat zij sterft; want zij heeft een dwaasheid in Israel bedreven door in het huis haars vaders 
ontucht te plegen. Zo zult gij het kwaad uit uw midden uitroeien.
Deu 22:22  Wanneer iemand betrapt wordt terwijl hij gemeenschap houdt met een getrouwde vrouw, zo zal de 
een zo goed als de ander sterven: de man die met de vrouw gemeenschap hield en de vrouw. Zo zult gij het 
kwaad uit Israel uitroeien.
Deu 22:23  Wanneer een maagd verloofd is, en iemand treft haar aan in de stad en houdt gemeenschap met 
haar,
Deu 22:24  zo zult gij hen beiden naar de poort dier stad brengen en hen stenigen, dat zij sterven: het meisje, 
omdat zij in de stad niet geschreeuwd, en den man, omdat hij de vrouw zijns naasten verkracht heeft. Zo zult gij 
het kwaad uit uw midden uitroeien.
Deu 22:25  Maar indien de man het verloofde meisje op het veld aantreft en haar geweld aandoet en 
gemeenschap met haar houdt, zo zal alleen de man die met haar gemeenschap hield sterven;
Deu 22:26  maar het meisje zult gij niets doen: zij is geenszins des doods schuldig; want evenals wanneer 
iemand tegen zijn naaste opstaat en hem van het leven berooft, zo heeft deze zaak zich toegedragen:
Deu 22:27  hij heeft haar op het veld aangetroffen; het verloofde meisje heeft geschreeuwd; maar er was 
niemand om haar te helpen.
Deu 22:28  Wanneer iemand een maagd die niet verloofd is aantreft, haar aangrijpt en met haar gemeenschap 
houdt, dan zal, als zij betrapt worden,
Deu 22:29  de man die met het meisje gemeenschap hield aan haar vader vijftig sikkelen zilver betalen, en zij 
zal zijn vrouw worden, omdat hij haar verkracht heeft: hij mag haar niet verstoten, zolang hij leeft.
Deu 22:30  Niemand zal de vrouw zijns vaders huwen noch het dek zijn vaders opslaan.
Deu 23:1  Geen ontmande noch gesnedene zal in 's Heeren vergadering komen.
Deu 23:2  Geen bastaard, noch zelfs zijn nakroost in het tiende geslacht, zal in 's Heeren vergadering komen.
Deu 23:3  Geen Ammoniet noch Moabiet, noch zelfs hun nakroost in het tiende geslacht, zal ooit of immer in 's 
Heeren vergadering komen
Deu 23:4  omdat zij u, bij uw uittocht uit Egypte, niet met brood en water op den weg zijn tegemoet gekomen en 
tegen u Bileam, Beors zoon, uit Pethor in Stroomland-Aram, gehuurd hebben om u te vervloeken;
Deu 23:5  maar de Heer, uw god, wilde niet horen naar Bileam en verkeerde voor u den vloek in zegen; want de 
Heer, uw god, had u lief;
Deu 23:6  nooit of nimmer, zolang gij leeft, zult gij hun geluk en hun welzijn bevorderen.
Deu 23:7  Gij zult geen afschuw hebben van den Edomiet, want hij is uw broeder; evenmin van den Egyptenaar, 
want gij hebt in zijn land vertoefd:
Deu 23:8  van de kinderen die hun geboren worden mag het derde geslacht komen in s Heeren vergadering.
Deu 23:9  Wanneer gij tegen uw vijanden te velde trekt, moet gij tegen alwat onwelvoeglijk is u in acht nemen.
Deu 23:10  Is er iemand onder u die niet rein is vanwege een ongeval bij nacht, hij verwijdere zich buiten het 
kamp; hij mag er niet binnenkomen.



Deu 23:11  Maar tegen het vallen van den avond moet hij zich met water wassen, en zodra de zon is 
ondergegaan mag hij binnen het kamp komen.
Deu 23:12  Gij moet buiten het kamp een gelegenheid hebben waar gij u afzondert
Deu 23:13  en gij moet een pin aan uw gordel hebben, om er, wanneer gij buiten gaat zitten, een gat mede te 
graven, en straks uw ontlasting te bedekken.
Deu 23:14  Want de Heer, uw god, gaat rond door uw kamp, om u te redden en uw vijanden aan u prijs te 
geven; dat dan uw kamp heilig zij en hij niets walgelijks bij u zie; opdat hij zich niet van u afkere.
Deu 23:15  Gij zult een slaaf die, aan zijn heer ontkomen, tot u zijn toevlucht neemt niet aan zijn heer uitleveren;
Deu 23:16  hij zal bij u wonen, in uw midden, in de plaats die hij verkiest, in een uwer steden, waar het hem 
goed is; gij zult hem niet slecht behandelen.
Deu 23:17  Er zal geen gewijde zijn uit de dochters Israels, noch een gewijde uit Israels zonen;
Deu 23:18  gij zult hoerenloon noch hondenprijs in het huis van den Heer, uw god, brengen voor enige gelofte; 
want de Heer, uw god, heeft een afschuw van die beide.
Deu 23:19  Gij zult van uw broeder geen rente nemen, noch van geld, noch van levensmiddelen, noch van iets 
anders waarvan men rente maakt,
Deu 23:20  van den buitenlander moogt gij rente nemen, maar niet van uw broeder; opdat de Heer, uw god, u 
zegene in al uw bedrijf, in het land dat gij in bezit gaat nemen.
Deu 23:21  Wanneer gij aan den Heer, uw god, een gelofte doet, zult gij de betaling er van niet uitstellen; want 
de Heer, uw god, vordert ze zeker van u, en gij zoudt schuldig worden;
Deu 23:22  maar indien gij nalaat een gelofte te doen, zult gij niet schuldig zijn.
Deu 23:23  Wat over uw lippen komt moet gij houden, en gij moet doen wat gij aan den Heer, uw god, vrijwillig 
beloofd hebt, wat gij hem met eigen mond hebt toegezegd.
Deu 23:24  Wanneer gij in uws naasten wijngaard komt, moogt gij naar hartelust tot verzadiging toe druiven 
eten, maar in uw tas zult gij niets doen.
Deu 23:25  Wanneer gij in uws naasten koornveld komt, moogt gij met de hand aren afplukken, maar een sikkel 
zult gij in uws naasten koorn niet slaan.
Deu 24:1  Wanneer iemand een vrouw ten huwelijk neemt en later, als zij hem niet aanstaat, omdat hij iets 
walgelijks aan haar ontdekt heeft, haar een scheidbrief schrijft, haar dien in handen geeft en haar uit zijn huis 
wegzendt,
Deu 24:2  en zij verlaat zijn huis, gaat heen en wordt de vrouw van een ander,
Deu 24:3  maar ook die tweede man krijgt een afkeer van haar, schrijft haar een scheidbrief, geeft haar dien in 
handen en zendt haar weg uit zijn huis; of die tweede man die haar tot vrouw genomen heeft sterft--
Deu 24:4  zo is het haar eersten echtgenoot, die haar had weggezonden, niet geoorloofd haar andermaal tot 
vrouw te nemen, nadat zij zich heeft laten verontreinigen; want dat is iets afschuwelijks in het oog des Heeren: 
gij zult het land dat de Heer, uw god, u ten erfdeel geeft niet met zonde beladen.
Deu 24:5  Wanneer iemand pas een vrouw heeft genomen, zal hij met het leger niet uittrekken, en zal men hem 
in geen opzicht iets opleggen; een jaar lang zal hij vrij blijven voor zijn huis en vrolijk zijn met de vrouw die hij 
genomen heeft.
Deu 24:6  Men zal op den handmolen noch op den molensteen beslag leggen; want dan legt men beslag op het 
leven.
Deu 24:7  Wanneer iemand betrapt wordt op het stelen van een mens, een zijner broeders, een Israeliet, en 
hem als een rechtloze behandelt en verkoopt, dan zal die dief sterven. Zo zult gij het kwaad uit uw midden 
uitroeien.
Deu 24:8  Draagt zorg, bij de plaag der melaatsheid zeer nauwgezet het ganse onderricht op te volgen dat de 
Levietische priesters u geven; volgt nauwgezet op wat ik hun geboden heb.
Deu 24:9  Gedenkt wat de Heer, uw god, bij uw uittocht uit Egypte onderweg aan Mirjam heeft gedaan.
Deu 24:10  Wanneer gij van uw naaste enige schuld te vorderen hebt, zult gij zijn huis niet binnentreden om iets 
van hem tot pand te nemen;
Deu 24:11  buiten moet gij blijven staan; en de man wiens schuldeiser gij zijt zal het pand tot u naar buiten 
brengen;
Deu 24:12  is hij een arm man, zo zult gij in zijn pand niet gaan slapen,
Deu 24:13  maar moet gij het hem zeker bij zonsondergang terugbrengen; opdat hij in zijn kleed ga slapen en u 
zegene. Dit zal u tot gerechtigheid zijn bij den Heer, uw god.
Deu 24:14  Gij zult een armen, behoeftigen daglooner, hetzij een uwer broeders, hetzij een der vreemden die in 
uw land, in uw steden, wonen, niet verdrukken.
Deu 24:15  op denzelfden dag moet gij hem zijn loon geven, dat er de zon niet over onderga; want hij is arm en 
verlangt er naar; opdat hij den Heer niet tegen u aanroepe en gij schuldig wordt.
Deu 24:16  De vaders zullen niet met de kinderen ter dood gebracht worden, noch de kinderen met de vaders; 
ieder zal om zijn eigen zonde worden ter dood gebracht.



Deu 24:17  Gij zult het recht van vreemde en wees niet buigen, noch op het kleed ener weduwe beslag leggen.
Deu 24:18  Gedenk dat gij slaaf zijt geweest in Egypte, en de Heer, uw god, u daaruit heeft losgekocht; daarom 
gebied ik u dit te doen.
Deu 24:19  Wanneer gij op uw akker aan het oogsten zijt en een schoof op den akker vergeet, zult gij niet 
terugkomen om die te halen: voor den vreemde, den wees en de weduwe zal zij zijn; opdat de Heer, uw god, u 
zegene in al den arbeid uwer handen.
Deu 24:20  Wanneer gij de vruchten van uw olijfboom afslaat, zult gij hem niet nog eens nazoeken: voor den 
vreemde, den wees en de weduwe zal het zijn.
Deu 24:21  Wanneer gij de druiven van uw wijnstok afsnijdt, zult gij geen nalezing houden: voor den vreemde, 
den wees en de weduwe zal het zijn.
Deu 24:22  Gedenk dat gij slaaf zijt geweest in Egypteland; daarom gebied ik u dit te doen.
Deu 25:1  Wanneer personen die een geschil met elkaar hebben voor het gerecht komen, en men vonnis velt, 
den rechtvaardige in het gelijk stelt en den schuldige veroordeelt,
Deu 25:2  zo zal indien de schuldige slagen verdiend heeft, de rechter hem op den grond laten leggen en hem in 
zijn tegenwoordigheid zeker aantal slagen laten toedienen naar evenredigheid van zijn schuld:
Deu 25:3  veertig slagen, niet meer, mag hij hem laten toedienen; opdat niet, wanneer hij hem meer laat 
toedienen, uw broeder voor uw ogen onteerd worde.
Deu 25:4  Gij zult het rund bij het dorsen niet muilbanden.
Deu 25:5  Wanneer broeders bij elkaar wonen en een van hen sterft zonder een zoon na te laten, dan zal de 
vrouw des overledenen niet worden de vrouw van een vreemden man buiten de familie: haar zwager moet tot 
haar komen, haar tot vrouw nemen en zijn zwagerplicht aan haar vervullen.
Deu 25:6  De eerste zoon dien zij baart zal staan op naam van zijn overleden broeder; opdat diens naam niet uit 
Israel worde uitgewist.
Deu 25:7  Maar indien de man ongenegen is zijn schoonzuster te nemen, dan ga zij op naar de poort tot de 
oudsten en zegge: Mijn zwager heeft geweigerd zijns broeders naam in Israel in stand te houden; hij wil zijn 
zwagerplicht aan mij niet vervullen.
Deu 25:8  Dan zullen de oudsten zijner stad hem laten roepen en met hem spreken; houdt hij vol en zegt hij: Ik 
ben ongenegen haar te nemen--
Deu 25:9  dan trede zijn schoonzuster ten aanschouwen van de oudsten op hem toe, trekke hem den schoen 
van den voet, spuwe hem in het aangezicht, heffe aan en zegge: Aldus doet men den man die zijns broeders 
huis niet wil bouwen!
Deu 25:10  Zijn naam zal dan in Israel luiden: het huis des ontschoeiden.
Deu 25:11  Wanneer twee mannen met elkaar aan het vechten zijn, en de vrouw van den enen komt er bij, om 
haar man te redden uit de hand van wie hem slaat, en zij steekt haar hand uit en grijpt dezen bij de 
schaamdelen,
Deu 25:12  dan moet gij haar de hand afhakken, zonder verschoning.
Deu 25:13  Gij zult niet tweeerlei gewicht, een groot en een klein, in uw tas hebben
Deu 25:14  noch tweeerlei maat, een grote en een kleine, in uw huis;
Deu 25:15  gij moet een zuiver en eerlijk gewicht, een zuivere en eerlijke maat hebben; opdat gij lang gevestigd 
moogt blijven op den bodem dien de Heer, uw god, u geeft,
Deu 25:16  want de Heer, uw god, heeft een afschuw van alwie zulke dingen doet, van alwie oneerlijk handelt.
Deu 25:17  Gedenk wat Amalek bij uw uittocht uit Egypte u onderweg heeft aangedaan:
Deu 25:18  hoe hij u onderweg tegenkwam, op u, terwijl gij afgemat en uitgeput waart, van achteren aanviel, op 
al de vermoeiden in uw achterhoede, en God niet vreesde.
Deu 25:19  Wanneer nu de Heer, uw god, in het land dat hij u ten erfdeel geeft, om het in bezit te nemen, u rust 
verschaft van al uw vijanden rondom, wis dan de heugenis van Amalek onder den hemel uit; vergeet het niet!
Deu 26:1  Wanneer gij in het land komt dat de Heer, uw god, u ten erfdeel geeft, het in bezit neemt en er in 
woont,
Deu 26:2  neem dan van de keur aller veldvruchten die gij inzamelt van het land dat de Heer, uw god, u geeft, 
leg ze in een korf, en ga naar de plaats die de Heer, uw god, zal uitkiezen om zijn naam aldaar te doen wonen.
Deu 26:3  Vervoeg u dan bij den priester die er in die dagen zijn zal, en zeg tot hem: Ik verklaar bij dezen aan 
den Heer, mijn god, dat ik in het land gekomen ben hetwelk hij onzen vaderen onder eede beloofd heeft ons te 
geven.
Deu 26:4  Dan zal de priester den korf uit uw hand nemen en dien voor het altaar van den Heer, uw god, 
nederzetten;
Deu 26:5  waarop gij voor het aangezicht van den Heer, uw god, zult aanheffen en zeggen: Mijn vader was een 
verdwaalde Arameer, die als een kleine stam naar Egypte afdaalde en er vertoefde, maar aldaar tot een groot, 
machtig en talrijk volk werd.
Deu 26:6  Toen de Egyptenaren ons mishandelden en verdrukten en ons een harden arbeid oplegden,



Deu 26:7  riepen wij tot den Heer, den god onzer vaderen, en hij hoorde naar ons, zag onze ellende, onze 
moeite en onzen druk,
Deu 26:8  en leidde ons uit Egypte met sterke hand, uitgestrekten arm en grote verschrikking, door tekenen en 
wonderen,
Deu 26:9  bracht ons aan deze plaats en gaf ons dit land, een land overvloeiende van melk en honing.
Deu 26:10  Nu dan, hier heb ik de keurgaven gebracht van de vruchten des bodems dien gij, de Heer, mij 
gegeven hebt. --Dan zult gij voor den Heer, uw god, u nederwerpen
Deu 26:11  en, met den Leviet en den vreemde die in uw midden wonen, vrolijk zijn over al het goede dat de 
Heer, uw god, u en uwen huize gegeven heeft.
Deu 26:12  Wanneer gij gereed zijt met het afzonderen van het gehele tiend van uw gewas in het derde jaar, het 
tiendjaar, en het aan den Leviet, den vreemde, den wees en de weduwe geeft, om het in uw steden te eten en 
verzadigd te worden,
Deu 26:13  dan zult gij voor den Heer, uw god, zeggen: Ik heb het heilige uit mijn huis weggedaan; ook heb ik 
het aan den Leviet en den vreemde, den wees en de weduwe gegeven, geheel overeenkomstig het gebod dat 
gij mij gegeven hebt. Ik heb van uw gebod niets overtreden noch vergeten:
Deu 26:14  ik heb er in mijn rouw niet van gegeten, nooit als onreine er iets van weggedaan en niets er van 
gegeven aan een dode; ik heb naar den Heer, mijn god, gehoord en gedaan naar alwat gij mij geboden hebt.
Deu 26:15  Zie uit uw heilige woning, uit den hemel neder, en zegen uw volk Israel en den bodem dien gij ons 
hebt gegeven, gelijk gij onzen vaderen onder eede beloofd hadt, het land overvloeiende van melk en honing.
Deu 26:16  Heden gebiedt u de Heer, uw god, deze inzettingen en verordeningen te betrachten; onderhoud en 
betracht ze met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
Deu 26:17  Gij hebt heden den Heer doen verklaren, dat hij u ten God zal zijn, en dat gij op zijn wegen 
wandelen, zijn inzettingen, geboden en verordeningen onderhouden en naar hem horen zult;
Deu 26:18  en de Heer heeft u heden doen verklaren, dat gij zijn eigen volk zult zijn, zoals hij u toegezegd heeft, 
en al zijn geboden zult onderhouden,
Deu 26:19  en dat hij u dan hoog verheffen zal boven alle natien die hij gemaakt heeft tot lof, roem en glorie, en 
dat gij een aan den Heer, uw god, geheiligd volk zult zijn, zoals hij u toegezegd heeft.
Deu 27:1  Toen gaf Mozes met Israels oudsten dit bevel aan het volk: Onderhoudt al de geboden die ik u heden 
geef.
Deu 27:2  En wanneer gij den Jordaan overtrekt naar het land dat de Heer, uw god, u geeft, zult gij u grote 
stenen oprichten, die gij met kalk bestrijken
Deu 27:3  en waarop gij al de woorden dezer wet schrijven zult, wanneer gij overtrekt om in het land te komen 
dat de Heer, uw god, u geeft, een land overvloeiende van melk en honing, gelijk de Heer, uwer vaderen god, u 
heeft toegezegd.
Deu 27:4  Als gij den Jordaan overtrekt, zult gij die stenen waaromtrent ik u thans bevel geef op den berg Ebal 
oprichten en met kalk bestrijken.
Deu 27:5  Aldaar zult gij een altaar voor den Heer, uw god, bouwen, een altaar van stenen, waaraan gij geen 
ijzeren werktuig moogt slaan:
Deu 27:6  van ongehouwen stenen zult gij het altaar van den Heer, uw god, bouwen, daarop brandoffers voor 
den Heer, uw god, brengen,
Deu 27:7  dankoffers slachten, en aldaar eten en vrolijk zijn voor den Heer, uw god.
Deu 27:8  En gij zult op de stenen al de woorden dezer wet schrijven, duidelijk en goed.
Deu 27:9  Daarop spraken Mozes en de Levietische priesters tot gans Israel: Wees stil en hoor, Israel! Heden 
zijt gij den Heer, uw god, tot een volk geworden.
Deu 27:10  Hoor dus naar den Heer, uw god, en betracht zijn geboden en inzettingen die ik u heden geef.
Deu 27:11  Te dien dage gaf Mozes dit bevel aan het volk:
Deu 27:12  Wanneer gij den Jordaan zijt overgetrokken, zullen dezen om het volk te zegenen op den berg 
Gerizim staan: Simeon, Levi, Juda, Issachar, Jozef en Benjamin;
Deu 27:13  en dezen voor den vloek op den berg Ebal: Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan en Naftali.
Deu 27:14  De Levieten zullen aanheffen en met luider stem allen Israelieten aanzeggen:
Deu 27:15  Vervloekt is de man die een gesneden of gegoten beeld, waarvan de Heer een afschuw heeft, een 
maaksel van kunstenaarshand, vervaardigt en in het verborgen neerzet. En het ganse volk antwoorde en zegge: 
Amen!
Deu 27:16  Vervloekt wie vader of moeder veracht. En het ganse volk zegge: Amen!
Deu 27:17  Vervloekt wie zijns naasten grens verlegt. En het ganse volk zegge: Amen!
Deu 27:18  Vervloekt wie een blinde op den dwaalweg leidt. En het ganse volk zegge: Amen!
Deu 27:19  Vervloekt wie het recht van vreemde, wees of weduwe krenkt. En het ganse volk zegge: Amen!
Deu 27:20  Vervloekt wie bij de vrouw zijns vaders ligt; want hij heeft zijns vaders dek opgeslagen. En het ganse 
volk zegge: Amen!



Deu 27:21  Vervloekt wie bij een of ander beest ligt. En het ganse volk zegge: Amen!
Deu 27:22  Vervloekt wie bij zijn zuster, de dochter van zijn vader of van zijn moeder, ligt. En het ganse volk 
zegge: Amen!
Deu 27:23  Vervloekt wie bij zijn schoonmoeder ligt. En het ganse volk zegge: Amen!
Deu 27:24  Vervloekt wie zijn naaste in het verborgen verslaat. En het ganse volk zegge: Amen!
Deu 27:25  Vervloekt wie een geschenk aanneemt om het bloed eens onschuldigen te vergieten. En het ganse 
volk zegge: Amen!
Deu 27:26  Vervloekt wie de woorden dezer wet niet handhaaft door ze niet te betrachten. En het ganse volk 
zegge: Amen!
Deu 28:1  Indien gij terdege luistert naar den Heer, uw god, en al zijn geboden die ik u heden geef nauwgezet 
betracht, dan zal de Heer, uw god, u hoog boven al de natien der aarde verheffen
Deu 28:2  en zullen al deze zegeningen over u komen en uw deel worden, omdat gij luistert naar den Heer, uw 
god.
Deu 28:3  Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend op het veld;
Deu 28:4  gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot de vrucht van uw akker en de vrucht van uw vee, de worp 
uwer runderen en de dracht uwer schapen;
Deu 28:5  gezegend uw korf en uw baktrog;
Deu 28:6  gezegend zult gijzelf zijn bij uw ingaan, en gezegend bij uw uitgaan.
Deu 28:7  De Heer zal de vijanden die tegen u opstaan verslagen aan u overleveren: langs een weg zullen zij 
tegen u uittrekken en langs zeven wegen voor u vluchten.
Deu 28:8  De Heer zal den zegen gebieden, dat hij met u zij in uw voorraadschuren en bij al uw bedrijf, en zal u 
zegenen in het land dat de Heer, uw god, u geeft.
Deu 28:9  De Heer zal u voorgoed tot een heilig volk aannemen, zoals hij u onder eede beloofd heeft, wanneer 
gij de geboden van den Heer, uw god, onderhoudt en op zijn wegen gaat; en
Deu 28:10  al de volken der aarde, ziende dat 's Heeren naam over u is uitgeroepen, zullen u vrezen.
Deu 28:11  De Heer zal u het goede in overvloed schenken in de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw vee 
en de vrucht van uw akker, op den grond dien hij uw vaderen onder eede beloofd heeft u te zullen geven.
Deu 28:12  De Heer zal zijn rijke schatkamer, den hemel, voor u ontsluiten, om den regen voor uw land op zijn 
tijd te geven en al het werk uwer handen te zegenen; zodat gij aan vele natien lenen en zelf van niemand lenen 
zult.
Deu 28:13  De Heer zal u tot hoofd en niet tot staart maken; het zal met u louter naar omhoog en niet naar 
omlaag gaan, wanneer gij luistert naar de geboden van den Heer, uw god, die ik u heden geef, door ze te 
onderhouden en te betrachten,
Deu 28:14  en van alwat ik u heden gebied niet afwijkt ter rechter [zijde] of ter linkerzijde, door andere goden te 
volgen en te dienen.
Deu 28:15  Maar indien gij niet luistert naar den Heer, uw god, door al zijn geboden en inzettingen die ik u heden 
geef nauwgezet te betrachten, zo zullen al deze vervloekingen over u komen en uw deel worden:
Deu 28:16  vervloekt zult gij zijn in de stad, en vervloekt op het veld;
Deu 28:17  vervloekt zullen zijn uw korf en uw baktrog
Deu 28:18  vervloekt de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw bodem, de vrucht van uw vee, de worp uwer 
runderen en de dracht uwer schapen;
Deu 28:19  vervloekt zult gijzelf zijn bij uw ingaan, en vervloekt bij uw uitgaan.
Deu 28:20  De Heer zal de vervloeking, de verschrikking en de verwensching onder u zenden in ieder bedrijf dat 
gij uitoefent, totdat gij verdelgd zijt en spoedig te gronde gaat vanwege de boosheid uwer handelingen, dat gij 
mij verlaten hebt.
Deu 28:21  De Heer zal de pest u doen aankleven, totdat hij u van den bodem dien gij in bezit gaat nemen 
geheel heeft weggevaagd.
Deu 28:22  De Heer zal u slaan met tering en koorts, met rotkoortsen en zenuwkoortsen, met droogte en 
brandkoorn en honingdauw, die u zullen vervolgen, totdat gij te gronde gaat.
Deu 28:23  De hemel boven uw hoofd zal als koper en de aarde onder uw voeten als ijzer zijn.
Deu 28:24  De Heer zal den regen voor uw land tot pulver en stof maken; van den hemel zal het op u 
nederdalen, totdat gij verdelgd zijt.
Deu 28:25  De Heer zal u laten verslaan door uw vijanden; langs een weg zult gij tegen hen uittrekken en langs 
zeven wegen voor hen vluchten; zodat gij voor alle koninkrijken der aarde ten speelbal wordt,
Deu 28:26  en uw lijken tot aas verstrekken aan het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde, zonderdat 
iemand ze opschrikt.
Deu 28:27  De Heer zal u slaan met Egyptische zweren, pestbuilen, schurft en uitslag, waarvan gij niet kunt 
genezen.
Deu 28:28  De Heer zal u slaan met waanzin, verblinding en zinsverbijstering;



Deu 28:29  zodat gij op den vollen middag als een blinde in het stikdonker rondtast, ongeluk hebt in wat gij 
onderneemt en altijddoor aan niets dan verdrukking en beroving zijt blootge-steld, zonderdat iemand redt.
Deu 28:30  Gij zult u met een vrouw verloven, maar een ander zal met haar gemeenschap houden, een huis 
bouwen, maar het niet betrekken, een wijngaard planten, maar dien niet in gebruik nemen;
Deu 28:31  uw rund wordt voor uw ogen geslacht, en gij krijgt er niet van te eten, uw ezel in uw 
tegenwoordigheid geroofd, en hij keert niet tot u weder, uw kleinvee wordt aan uw vijanden overgeleverd, 
zonderdat iemand u redt.
Deu 28:32  Uw zonen en dochters worden aan een ander volk uitgeleverd, en gij ziet het met eigen ogen aan en 
smacht naar hen den gansen dag, maar vermoogt daartegen niets.
Deu 28:33  Een volk dat gij niet gekend hebt zal de vrucht van uw akker en alles waarvoor gij gewerkt hebt 
verteren, zodat gij altijddoor enkel aan verdrukking en krenking zijt blootgesteld
Deu 28:34  en waanzinnig wordt van het schouwspel dat gij moet aanzien.
Deu 28:35  De Heer zal u slaan met boze zweren aan de knieen en benen, waarvan gij niet kunt genezen, van 
de voetzool tot den schedel.
Deu 28:36  De Heer zal u en den koning dien gij over u zult aanstellen doen gaan naar een volk dat gij noch uw 
vaderen gekend hebt, waar gij andere goden, van hout en steen, zult dienen;
Deu 28:37  zo zult gij tot een ontzetting, tot een spreekwoord en tot een schimpnaam worden, onder al de volken 
waarheen de Heer u zal wegvoeren.
Deu 28:38  Veel zaad zult gij op den akker brengen, maar weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het 
afvreten;
Deu 28:39  wijngaarden zult gij planten en verzorgen, maar geen wijn drinken noch opleggen, want de rups zal 
ze verteren;
Deu 28:40  olijfbomen zult gij hebben in uw ganse gebied, maar u niet zalven met olie, want uw olijven zullen 
afvallen;
Deu 28:41  zonen en dochters zult gij verwekken, maar zij zullen u niet toebehoren, want zij zullen in 
gevangenschap gaan.
Deu 28:42  Al uw bomen en veldvruchten zal de kever in bezit nemen.
Deu 28:43  De vreemde die in uw midden woont zal u boven het hoofd groeien al hoger en hoger, terwijl gijzelf 
daalt al lager en lager;
Deu 28:44  hij zal aan u, gij zult niet aan hem lenen; hij zal tot hoofd, en gij zult tot staart worden.
Deu 28:45  Al deze vervloekingen zullen over u komen, u vervolgen en inhalen, totdat gij verdelgd zijt; omdat gij 
naar den Heer, uw god, niet geluisterd hebt door de geboden en inzettingen die hij u gegeven heeft te 
onderhouden;
Deu 28:46  zodat zij aan u en uw nakroost voor eeuwig tot een teken en wonder zijn.
Deu 28:47  Hiervoor dat gij den Heer, uw god, niet blijmoedig en met een vrolijk hart wegens den overvloed van 
alles gediend hebt
Deu 28:48  zult gij uw vijanden, die de Heer onder u zenden zal, dienen bij honger en dorst, bij naaktheid en 
gebrek aan alles en zal hij een ijzeren juk op uw nek leggen, totdat hij u verdelgd heeft.
Deu 28:49  De Heer zal tegen u doen opkomen een volk uit de verte, van het einde der aarde, evenals een 
arend toeschiet, een volk welks taal gij niet verstaat,
Deu 28:50  een volk met bars gelaat, dat geen grijsaard ontziet noch zich over een knaap ontfermt;
Deu 28:51  het zal de vrucht van uw vee en de vrucht van uw akker verteren; totdat gij verdelgd zijt; het laat u 
koorn noch most noch olie over, teelt uwer runderen noch dracht uwer schapen, totdat het u heeft te gronde 
gericht.
Deu 28:52  Het zal u in het nauw brengen in al uw steden, totdat al uw hooge en versterkte muren, waarop gij 
vertrouwdet, in uw ganse land gevallen zijn; het zal u in het nauw brengen in al uw steden, in het ganse land dat 
de Heer, uw god, u gegeven heeft.
Deu 28:53  Dan zult gij, in de benardheid en de benauwdheid waarin uw vijand u brengt de vrucht van uw schoot 
eten, het vlees uwer zonen en dochters, die de Heer, uw god, u gegeven heeft.
Deu 28:54  De zeer verwende en verwijfde man onder u zal het aan zijn broeder, aan de vrouw die in zijn schoot 
ligt en aan zijn overgebleven kinderen, hun die hij nog behouden heeft, misgunnen;
Deu 28:55  zodat hij aan geen hunner iets afstaat van het vlees zijner kinderen dat hij eet; omdat hij niets heeft 
overgehouden in de benardheid en de benauwdheid waarin uw vijand u in al uw steden brengt.
Deu 28:56  De verwende en verwijfde vrouw onder u, die van verwijfdheid en verwenning nooit beproefd heeft 
haar voetzool op den grond te zetten, zal aan den man die in in haar schoot ligt, haar zoon en haar dochter niets 
gunnen,
Deu 28:57  van de nageboorte die uit haar schoot komt en het kind dat zij baart; want bij gebrek aan alles zal zij 
het in het verborgen opeten, in de benardheid en de benauwdheid waarin uw vijand u in uw steden brengt.
Deu 28:58  Indien gij niet al de woorden dezer wet, in dit boek geschreven, nauwgezet betracht, vrezende dezen 



eerbiedwaardigen en geduchten Naam: den Heer, uw god
Deu 28:59  dan zal de Heer u en uw nakroost buitengewoon zwaar tuchtigen met grote en aanhoudende slagen, 
boze en aanhoudende ziekten,
Deu 28:60  en weder onder u brengen al de Egyptische kwalen, waarvoor gij zo beducht zijt; zodat zij u 
aankleven.
Deu 28:61  Bovendien zal de Heer allerlei ziekten en slagen die in dit wetboek niet beschreven staan tegen u 
doen opkomen, totdat gij verdelgd zijt
Deu 28:62  en slechts in kleinen getale overblijft, terwijl gij zo talrijk geweest zijt als de sterren des hemels; 
omdat gij niet geluisterd hebt naar den Heer, uw god.
Deu 28:63  Evenals de Heer er genoegen in vond u wel te doen en u te vermenigvuldigen, zo zal hij er 
genoegen in vinden u te gronde te richten en te verdelgen. Gij zult weggerukt worden van den bodem dien gij in 
bezit gaat nemen, de
Deu 28:64  Heer zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot het andere, en gij zult daar 
andere goden, die gij noch uw vaderen gekend hebt, van hout en steen, dienen.
Deu 28:65  Ook onder die natien zult gij niet in vrede wonen, noch een plaats der rust voor uw voetzool hebben, 
maar de Heer zal u aldaar een onrustig hart, smachtende ogen en een kwijnend gemoed geven:
Deu 28:66  gij zult uw leven voor u aan een draad zien hangen, nacht en dag zult gij sidderen en van uw leven 
niet zeker zijn;
Deu 28:67  des morgens zult gij zeggen: Och of het avond was! en des avonds: Och of het morgen was! 
vanwege de siddering die uw hart bevangt en het schouwspel dat gij voor ogen hebt.
Deu 28:68  En de Heer zal u op schepen terug brengen naar Egypte, langs den weg waarvan ik u gezegd heb: 
Gij zult dien niet wederzien--en daar zult gij aan uw vijanden te koop worden aangeboden als slaven en 
slavinnen; maar niemand koopt u.
Deu 29:1  Dat zijn de woorden van het verbond hetwelk de Heer Mozes bevolen heeft met de Israelieten te 
sluiten in het land van Moab, behalve het verbond dat hij met hen op den Horeb gesloten had.
Deu 29:2  Mozes nu riep gans Israel samen en zeide tot hen: Gij hebt zelf gezien alwat de Heer voor uw ogen in 
Egypteland aan Farao, al zijn dienaren en zijn ganse land heeft gedaan:
Deu 29:3  de grote beproevingen die gij met eigen ogen gezien hebt, die grote tekenen en wonderen.
Deu 29:4  Maar de Heer heeft u geen hart gegeven om te verstaan, noch ogen om te zien, noch oren om te 
horen, tot op dezen dag.
Deu 29:5  Ik leidde u veertig jaren in de woestijn: uw klederen zijn aan u niet versleten, evenmin uw schoeisel 
aan uw voet;
Deu 29:6  brood hebt gij niet gegeten, wijn noch sterken drank gedronken; opdat gij zoudt weten dat ik, de Heer, 
uw god ben.
Deu 29:7  En toen gij aan deze plaats kwaamt en Sihon, de koning van Hesbon, en Og, de koning van Bazan, 
uittrokken ten strijde, ons tegemoet, versloegen wij hen,
Deu 29:8  namen hun land en gaven het aan de Rubenieten, de Gadieten en den halven stam der Manassieten 
ten erve.
Deu 29:9  Onderhoudt dan de woorden van dit verbond en betracht ze; opdat gij voorspoedig moogt zijn in alwat 
gij doet.
Deu 29:10  Gij staat heden allen voor den Heer, uw god: uw hoofden, richters, oudsten en ambtlieden, alle 
mannen van Israel,
Deu 29:11  uw vrouwen en kinderen, en de vreemden te uwent die in uw kamp zijn, tot uw houthakkers en 
waterdragers toe,
Deu 29:12  om toe te treden tot het beeedigde verbond van den Heer, uw god, dat de Heer, uw god, heden met 
u sluit;
Deu 29:13  opdat hij u heden voorgoed tot zijn volk aanneme en hij u ten god zij, zoals hij u toegezegd en uw 
vaderen, Abraham, Izaak en Jakob, onder eede beloofd heeft.
Deu 29:14  En niet met u alleen sluit ik dit beeedigde verbond,
Deu 29:15  maar met hen die hier heden wel en met hen die hier heden niet met ons voor den Heer, onzen god, 
staan.
Deu 29:16  Want gij weet zelf, hoe wij in Egypteland hebben gewoond en hoe wij getrokken zijn midden door de 
volken waar gij doorheen zijt getrokken,
Deu 29:17  en wier gruwelen en schandgoden, van hout en steen, zilver en goud, die bij hen waren, gij gezien 
hebt.
Deu 29:18  Dat dus onder u man noch vrouw, geslacht noch stam zij wiens hart zich heden afwendt van den 
Heer, onzen god, om de goden dier volken te gaan dienen! Dat onder u niet zij een wortel welks vrucht gif en 
alsem is,
Deu 29:19  en niemand, als hij de woorden hoort van dit beeedigd verbond, zichzelf gelukwensche en denke: 



Het zal mij welgaan, omdat ik in de verstoktheid mijns harten wandel! Anders verdelgt men het besproeide met 
het dorstige.
Deu 29:20  De Heer zal hem niet willen vergeven; want alsdan zullen 's Heeren toorn en ijverzucht tegen dien 
man rooken, zal de ganse vloek die in dit boek beschreven staat op hem drukken, en zal de Heer zijn naam van 
onder den hemel uitwissen.
Deu 29:21  De Heer zal hem ten verderve afzonderen uit alle stammen van Israel, overeenkomstig alle 
vervloekingen van het verbond dat in dit wetboek beschreven staat;
Deu 29:22  zodat het volgend geslacht, uw kinderen die na u zullen opstaan, en de buitenlander die uit een ver 
land komt, zullen zeggen, als zij de slagen zien van dat land en de krankheden die de Heer er heeft doen 
heersen,
Deu 29:23  hoe alles zwavel en zout is: Het gehele land is uitgebrand, het wordt niet bezaaid, het brengt niets 
voorts, en er wast generlei kruid; een omkering als van Sodom en Gomorra, Adma en Seboim, die de Heer in 
zijn toorn en verbolgenheid onderstbovengekeerd heeft.
Deu 29:24  Dan zullen alle volkeren zeggen: Waarom heeft de Heer alzo aan dit land gedaan? wat betekent 
deze grote toorngloed?
Deu 29:25  En men zal zeggen: Omdat zij hebben verzaakt het verbond dat de Heer, de god hunner vaderen, 
met hen heeft gesloten toen hij hen uit Egypteland uitleidde,
Deu 29:26  en zij andere goden zijn gaan dienen en aanbidden, goden die zij niet gekend hebben en die hij hun 
niet had toegedeeld;
Deu 29:27  daarom is de Heer in toorn tegen dat land ontstoken om daarover te brengen al de vervloekingen die 
in dit boek staan beschreven,
Deu 29:28  en heeft de Heer in toorn en verbolgenheid en grote gramschap hen van hun grond weggerukt en 
weggeslingerd naar een ander land, waar zij heden ten dage zijn.
Deu 29:29  Het verborgene is voor den Heer, onzen god, maar het geopenbaarde is voor ons en onze kinderen 
tot in eeuwigheid; opdat wij al de woorden dezer wet zouden betrachten.
Deu 30:1  Wanneer nu al deze woorden, de zegen en de vloek die ik u heb voorgelegd, over u komen, gij ze ter 
harte neemt onder al de volken waarheen de Heer, uw god, u verdreven heeft,
Deu 30:2  gij u bekeert tot den Heer, uw god, en gij van ganser hart en ganser ziel naar hem luistert, 
overeenkomstig alwat ik u heden gebied, zowel gij als uw kinderen,
Deu 30:3  dan zal de Heer, uw god, uw lot wenden, zich uwer erbarmen en u wederom verzamelen uit al de 
volken waaronder de Heer, uw god, u heeft verstrooid,
Deu 30:4  al waart gij verdreven naar het einde des hemels, van daar zal de Heer, uw god, u herzamelen en 
terughalen,
Deu 30:5  en de Heer, uw god, zal u brengen in het land dat uw vaderen hebben bezeten, zodat gij het bezit, en 
u weldoen en u vermenigvuldigen nog meer dan uw vaderen.
Deu 30:6  Dan zal de Heer, uw god, het hart van u en uw kroost besnijden, om van ganser hart en ganser ziel 
den Heer, uw god, lief te hebben, opdat gij leeft;
Deu 30:7  dan zal de Heer, uw god, al deze vervloekingen leggen op uw vijanden en haters, die u hebben 
vervolgd;
Deu 30:8  maar gij zult weder naar den Heer luisteren en al zijn geboden die ik u heden geef betrachten.
Deu 30:9  Dan zal de Heer, uw god u het goede in overvloed schenken in al het werk uwer handen, in de vrucht 
van uw schoot, de vrucht van uw vee en de vrucht van uw akker; want de Heer zal er weder genoegen in vinden 
dat het u welga, zoals hij daarin bij uw vaderen genoegen vond;
Deu 30:10  omdat gij naar den Heer, uw god, luistert en zijn geboden en inzettingen, hetgeen in dit wetboek 
beschreven staat, onderhoudt, omdat gij met uw ganse hart en uw ganse ziel tot den Heer, uw god, u bekeert.
Deu 30:11  Want deze geboden die ik u heden geef zijn u niet te hoog, noch liggen zij buiten uw bereik.
Deu 30:12  Zij zijn niet in den hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal voor ons ten hemel stijgen om ze 
voor ons te halen en ze ons te doen horen, opdat wij ze betrachten?
Deu 30:13  Zij zijn niet aan gene zijde der zee, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar 
gene zijde der zee om ze voor ons te halen en ze ons te doen horen, opdat wij ze betrachten?
Deu 30:14  Maar zeer dicht bij u is het woord, in uw mond en uw hart, om het te betrachten.
Deu 30:15  Zie, ik heb u heden het leven en het goede, den dood en het kwade voorgelegd.
Deu 30:16  Indien gij luistert naar de geboden van den Heer, uw god, die ik u heden geef, door den Heer, uw 
god, lief te hebben, op zijn wegen te wandelen en zijn geboden, verordeningen en inzettingen te onderhouden, 
zo zult gij leven en u vermenigvuldigen, en de Heer, uw god, zal u zegenen in het land dat gij in bezit gaat 
nemen.
Deu 30:17  Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert, en gij u laat verleiden om andere goden te 
aanbidden en te dienen,
Deu 30:18  zo kondig Ik u heden aan dat gij zeker te gronde zult gaan: gij zult niet lang gevestigd blijven op den 



bodem dien gij aan den overkant van den Jordaan in bezit gaat nemen.
Deu 30:19  Ik neem heden tegen u den hemel en de aarde tot getuigen: het leven en den dood, den zegen en 
den vloek heb ik u voorgelegd. Kies dan het leven; opdat gij en uw kroost leven moogt,
Deu 30:20  door den Heer, uw god, lief te hebben en naar hem te luisteren en hem aan te hangen. Want dat is 
uw leven en uw duurzaam wonen op den bodem dien de Heer uw vaderen, Abraham, Izaak en Jakob, onder 
eede beloofd heeft te geven.
Deu 31:1  Mozes nu ging deze woorden tot gans Israel spreken
Deu 31:2  en zeide tot hen: Ik ben thans honderd twintig jaar oud; ik ben niet meer in staat uit en in te gaan; en 
de Heer heeft tot mij gezegd: Gij zult dezen Jordaan niet overtrekken.
Deu 31:3  De Heer, uw god, hij trekt aan uw spits op; hij zal deze volken voor uw ogen verdelgen, zodat gij hun 
land in bezit neemt. Jozua, hij trekt aan uw spits op, zoals de Heer gesproken heeft,
Deu 31:4  en de Heer zal hun doen evenals hij heeft gedaan aan de koningen der Amorieten, Sihon en Og, die 
hij verdelgd heeft, en aan hun land:
Deu 31:5  de Heer zal hen aan u overleveren en gij zult hun doen naar alwat ik u geboden heb.
Deu 31:6  Zijt sterk en kloek, vreest en siddert niet voor hen; want de Heer, uw god, hij gaat met u; hij zal u 
begeven noch verlaten.
Deu 31:7  Hierop riep Mozes Jozua en zeide tot hem ten aanschouwen van gans Israel: Wees sterk en kloek, 
want gij zult dit volk in het land brengen dat de Heer hun vaderen onder eede beloofd heeft te zullen geven, en 
gij zult hen in het bezit er van stellen;
Deu 31:8  de Heer, hij gaat aan uw spits; hij zal met u zijn, hij zal u begeven noch verlaten; vrees niet en wees 
niet versaagd.
Deu 31:9  Mozes nu schreef deze wet op en gaf haar aan de priesters, de zonen van Levi, die de ark van het 
verbond des Heeren droegen, en aan alle oudsten van Israel,
Deu 31:10  en gebood hun: Om de zeven jaar, telkens in het jaar der kwijtschelding, op het Loofhuttenfeest,
Deu 31:11  als gans Israel het aangezicht van den Heer, uw god, komt zien aan de plaats die hij zal uitkiezen, 
zult gij deze wet in tegenwoordigheid en ten aanhoren van gans Israel voorlezen.
Deu 31:12  Vergadert dan het volk, mannen, vrouwen en kinderen, en de vreemden die te uwent in uw steden 
zijn; opdat zij horen, en leren den Heer, uw god, te vrezen en al de woorden dezer wet nauwgezet te betrachten.
Deu 31:13  Ook hun kinderen, die nog van niets weten, zullen horen en den Heer, uw god, leren vrezen, zolang 
zij leven op den grond dien gij aan den overkant van den Jordaan in bezit gaat nemen.
Deu 31:14  De Heer nu zeide tot Mozes: Zie, uw stervensure is daar; roep Jozua en plaatst u in de tent der 
samenkomst, opdat ik hem bevelen geve. Daarop ging Mozes met Jozua en plaatsten zij zich in de tent der 
samenkomst.
Deu 31:15  Toen verscheen de Heer in de tent in een wolkzuil, en de wolkzuil bleef aan den ingang der tent 
staan.
Deu 31:16  De Heer nu zeide tot Mozes: Zie, gij gaat u ter ruste leggen bij uw vaderen, en dit volk zal zich 
opmaken en de goden naboeleren van de vreemde bewoners des lands, in wier midden het komt, het zal mij 
verlaten en mijn verbond dat ik met hen gesloten heb breken.
Deu 31:17  Dan zal te dien dage mijn toorn tegen hen ontbranden en zal ik hen verlaten en mijn aangezicht voor 
hen verbergen; zij zullen der verslinding ter prooi worden en door vele rampen en noden worden getroffen. Te 
dien dage zullen zij zeggen: Blijkbaar omdat onze god niet in ons midden is hebben ons deze rampen getroffen!
Deu 31:18  En ik zal te dien dage mijn aangezicht gans verbergen wegens al het kwaad dat zij gedaan hebben, 
omdat zij zich tot andere goden hebben gewend.
Deu 31:19  Nu dan, schrijf dit lied op en leer het den Israelieten; leg het hun in den mond zo dat dit lied mij tot 
een getuige tegen de Israelieten zij.
Deu 31:20  Want ik zal hen brengen in het land, overvloeiende van melk en honing, dat ik aan hun vaderen 
onder eede beloofd heb; maar zij, na gegeten, zich verzadigd en zich te goed gedaan te hebben, zullen zich 
wenden tot andere goden en hen dienen, terwijl zij mij versmaden en mijn verbond breken.
Deu 31:21  Wanneer dan vele rampen en noden hen treffen, zal dit lied zich als een getuige bij hen laten horen; 
want het zal niet vergeten worden noch wijken uit den mond van hun nakroost. Ik ken toch de gezindheid die zij 
heden koesteren, nog voordat ik hen breng in het land dat ik aan hun vaderen onder eede beloofd heb.
Deu 31:22  Zo schreef Mozes te dien dage dit lied op en leerde het den Israelieten.
Deu 31:23  En hij gaf bevelen aan Jozua, den zoon van Nun, en zeide: Wees sterk en kloek; want gij zult de 
Israelieten brengen in het land dat ik hun onder eede beloofd heb, en ik zal met u zijn.
Deu 31:24  Toen nu Mozes gereed was met de woorden dezer wet, tot het laatste toe, in een boek op te 
schrijven,
Deu 31:25  gaf hij aan de Levieten, die de ark des verbonds van den Heer droegen, dezen last:
Deu 31:26  Neemt dit wetboek en legt het naast de ark des verbonds van den Heer, uw god, waar het als een 
getuige tegen u zal zijn.



Deu 31:27  Want ik ken uw weerspannigheid en hardnekkigheid; zie, thans, terwijl ik nog in leven ben bij u, zijt 
gij weerspannig geweest tegen den Heer; hoeveel te meer zult gij het na mijn dood zijn.
Deu 31:28  Vergadert tot mij al de oudsten uwer stammen en uw ambtlieden; opdat ik ten aanhoren van hen 
deze woorden spreke, en hemel en aarde tegen hen tot getuigen neme.
Deu 31:29  Want ik weet dat gij na mijn dood u zwaar zult bezondigen en afwijken van den weg dien ik u heb 
voorgeschreven; zodat eindelijk de rampspoed u zal overkomen, omdat gij doet wat kwaad is in het oog des 
Heeren, hem tergende met het maaksel uwer handen.
Deu 31:30  Toen sprak Mozes ten aanhoren van de ganse vergadering van Israel de woorden van dit lied tot het 
laatste toe:
Deu 32:1  Leent het oor, hemelen, opdat ik spreke; en hore de aarde de reden mijns monds.
Deu 32:2  Mijn lering strome als de regen, mijn rede vloeie als de dauw; als een stortbui op het jonge groen en 
als een regenvlaag op het kruid.
Deu 32:3  Want 's Heeren naam wil ik verkondigen; biedt hulde onzen God!
Deu 32:4  Des Rotssteens doen is onberispelijk, want al zijn wegen zijn volgens recht; een God van waarheid 
zonder bedrog, rechtvaardig en billijk is hij.
Deu 32:5  Trouwbreuk tegen hem hebben zijn zonen gepleegd, een verkeerd en arglistig geslacht.
Deu 32:6  Vergeldt gij zo den Heer, gij dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader, die u het aanzijn gegeven, die 
u gemaakt en gestevigd heeft?
Deu 32:7  Gedenk aan de dagen van ouds, let op de jaren van geslachten herwaarts; vraagt het uw vader, dat 
hij het u verhale, uw grijzen, dat zij het u zeggen.
Deu 32:8  Toen de Allerhoogste aan de natien een erfdeel toewees, toen hij de mensenkinderen 
vaneenscheidde, stelde hij de grenzen der volkeren vast naar het getal der zonen Gods.
Deu 32:9  Maar 's Heeren deel is zijn volk Jakob het hem toegevallen erve.
Deu 32:10  Hij vond hem in een woestijnland, in de eenzaamheid, bij het gehuil der wildernis; hij omringde hem, 
hij sloeg hem gade, behoedde hem als zijn oogappel;
Deu 32:11  evenals een arend die zijn nest opwekt en over zijn jongen zweeft, breidde hij zijn vleugelen uit, nam 
hem op, droeg hem op zijn wieken.
Deu 32:12  De Heer alleen geleidde hem, geen vreemde god stond hem ter zijde.
Deu 32:13  Hij deed hem rijden over de hoogten des lands en spijzigde hem met de vruchten des velds: hij deed 
hem honing zuigen uit de rots, en olie uit den keiharden rotssteen,
Deu 32:14  room van runderen en melk van schapen en geiten, benevens het vetste van lammeren en rammen; 
Bazanstieren en bokken, benevens nierenvet van tarwe; en druivenbloed dronkt gij, schuimenden wijn. Doch 
Jakob at en werd verzadigd,
Deu 32:15  Jesjurun werd vet en sloeg achteruit--ja, vet, dik, glanzig waart gij geworden--hij verzaakte den god 
die hem gemaakt had, en minachtte den Rotssteen zijn heils.
Deu 32:16  Zij maakten zijn ijverzucht gaande door vreemden, door afschuwelijkheden tergden zij hem:
Deu 32:17  zij offerden aan de demonen, niet-goden, goden die zij vroeger niet kenden, nieuwelingen, die 
onlangs waren ingekomen, waarvoor uw vaderen niet gehuiverd hadden;
Deu 32:18  den Rotssteen die u verwekt heeft verwaarloosdet gij, en gij vergat den god die u baarde.
Deu 32:19  De Heer, dit ziende, versmaadde hen, uit ergenis over zijn zonen en dochters,
Deu 32:20  en zeide: Ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen, en zien hoedanig hun einde zal zijn; want zij zijn 
een geslacht vol slinksche streken, kinderen in wie geen trouw is.
Deu 32:21  Hebben zij mijn ijverzucht gaande gemaakt door een niet-god, mij getergd door hun nietigheden, zo 
zal ik hun ijverzucht gaande maken door een niet-volk, door een dwaze natie hen tergen.
Deu 32:22  Want een vuur is in mijn neus ontstoken, dat tot in het diepst van het schimmenrijk brandt, de aarde 
en haar gewas verteert, en de grondvesten der bergen in vlam zet.
Deu 32:23  Ik zal hen met rampen overstelpen, mijn pijlen op hen afschieten:
Deu 32:24  als zij uitgemergeld zijn van honger, verteerd door koortsgloed en dodelijk verderf, zal ik den tand 
van het wild gedierte op hen afzenden, benevens het venijn van die schuifelen in het stof.
Deu 32:25  Buiten zal het zwaard wegrapen, en binnenskamers de doodschrik, zo jongeling als maagd, den 
zuigeling met den grijsaard.
Deu 32:26  Ik zou gezegd hebben: Ik zal hen wegblazen, aan hun gedachtenis onder de mensen een einde 
maken--
Deu 32:27  ware ik niet beducht voor ergenis over den vijand, dat hun tegenstanders het zouden misverstaan en 
zeggen: Onze hand was hoog opgeheven, en niet de Heer heeft dit alles gewrocht!
Deu 32:28  Want het is een natie die alle bezinning heeft verloren, en er is geen doorzicht bij hen;
Deu 32:29  waren zij wijs, zij zouden dit begrijpen, en inzien, wat hun einde moet zijn.
Deu 32:30  Hoe zou een duizend vervolgen, en twee tienduizend op de vlucht jagen, ware het niet dat hun 
Rotssteen hen verkocht en de Heer hen overgeleverd had!



Deu 32:31  Want niet als onze Rotssteen is hun rotssteen; laten onze vijanden zelf scheidsrechters zijn!
Deu 32:32  Hun wijnstok toch stamt van Sodoms wijnstok en van Gomorra's beemden hun bezien zijn giftbezien, 
bittere trossen hebben zij;
Deu 32:33  hun wijn is drakenvergif en bijtend adderenvenijn.
Deu 32:34  Is dat niet bij mij opgeborgen, verzegeld in mijn schatkameren,
Deu 32:35  voor den dag der wraak en vergelding, voor den tijd als hun voet wankelt? Immers, de dag van hun 
ondergang is nabij, en spoedig komt wat over hen beschikt is.
Deu 32:36  Want de Heer zal zijn volk recht verschaffen en zich zijner knechten erbarmen, wanneer hij ziet dat 
de kracht is verzwonden en het met den onmondige en den mondige gedaan is.
Deu 32:37  Dan zal hij zeggen: Waar zijn hun goden? waar is de rotssteen tot wien zij hun toevlucht namen?
Deu 32:38  die het vet hunner slachtoffers aten, den wijn hunner plengoffers dronken. Laten zij opstaan en u 
helpen, laten zij u tot bescherming zijn!
Deu 32:39  Ziet nu dat ik het ben, ik, en er geen god is nevens mij: ik maak dood en maak levend, heb ik 
verbrijzeld, ik heel ook, en niemand redt uit mijn hand.
Deu 32:40  Want ik steek mijn hand op ten hemel en zeg: Zo waar als ik eeuwig leef,
Deu 32:41  wanneer ik mijn bliksemend zwaard heb gewet, en mijn hand naar het strafgericht grijpt, zal ik wraak 
nemen op mijn tegenstanders, en mijn haters doen boeten;
Deu 32:42  mijn pijlen zal ik dronken maken van bloed, en mijn zwaard zal vlees vreten, van het bloed der 
verslagenen en gevangenen, van des vijands hoofd met loshangend haar.
Deu 32:43  Natien, heft jubelzangen aan voor zijn volk; want het bloed zijner knechten zal hij wreken, wraak 
oefenen aan zijn tegenstanders, en den grond van zijn volk verzoenen.
Deu 32:44  Zo kwam Mozes en sprak ten aanhoren des volks al de woorden van dit lied, hij en Jozua, de zoon 
van Nun.
Deu 32:45  Toen nu Mozes gereed was met het uitspreken van al deze woorden tot gans Israel,
Deu 32:46  zeide hij tot hen: Neemt al de vermaningen ter harte die ik u heden geef; opdat gij ze aan uw 
kinderen voorschrijft, om al de woorden dezer wet nauwgezet te betrachten.
Deu 32:47  Immers is dit geen ijdel woord voor u; want het is uw leven, en door dit woord zult gij lang gevestigd 
blijven op den grond dien gij aan den overkant van den Jordaan in bezit gaat nemen.
Deu 32:48  Op denzelfden dag sprak de Heer tot Mozes:
Deu 32:49  Beklim dit gebergte Abarim, den berg Nebo, in het land van Moab, tegenover Jericho, zie het land 
Kanaan, dat ik den Israelieten tot een bezitting geef,
Deu 32:50  en sterf op den berg dien gij gaat beklimmen, en word tot uw volk vergaderd; zoals uw broeder 
Aaron op den berg Hor gestorven en tot zijn volk vergaderd is;
Deu 32:51  omdat gij in het midden der Israelieten u aan mij vergrepen hebt bij het water van Meriba bij Kades, 
in de woestijn Tsin, omdat gij mij in het midden der Israelieten niet als den Heilige geeerd hebt.
Deu 32:52  Want gij zult het land tegenover u zien liggen, maar het niet binnengaan, het land dat ik den 
Israelieten geef.
Deu 33:1  En dit is de zegen waarmede de godsman Mozes voor zijn dood de Israelieten heeft gezegend.
Deu 33:2  Hij zeide: De Heer is van den Sinai gekomen en voor hen opgegaan van den Seir; hij is in lichtglans 
verschenen van het gebergte Paran en gekomen van Meriba bij Kades, een brandend vuur aan zijn rechterhand.
Deu 33:3  Ja, liefderijk heeft hij zijn volk beschermd: al zijn heiligen waren in uw hand en volgden u op den voet; 
het ontving openbaringen van u.
Deu 33:4  De wet heeft Mozes ons gegeven, een bezitting voor Jakobs vergadering.
Deu 33:5  Voorts kreeg Jesjurun een koning, toen 's volks hoofden zich verzamelden, Israels stammen tegader.
Deu 33:6  Dat Ruben leve en niet sterve, al zijn zijn mannen te tellen.
Deu 33:7  En dit over Juda; hij zeide: Hoor, o Heer, Juda's stem en breng hem tot zijn volk; voer gijzelf voor hem 
het pleit en wees hem tot hulp tegen zijn tegenstanders.
Deu 33:8  En van Levi zeide hij: Geef aan Levi uw tummiem, uw uriem aan uw gunsteling, dien gij bij Massa op 
de proef hebt gesteld, met wien gij twisttet aan Meriba's water;
Deu 33:9  die van zijn vader en zijn moeder zegt: Ik heb hen niet gezien--die zijn broeders niet erkent, en van 
zijn zonen niet wil weten. Want zij bewaren uw woord, en over uw verbond houden zij wacht;
Deu 33:10  zij leren Jakob uw verordeningen en Israel uw wet; zij leggen offergeur in uw neus en aloffers op uw 
altaar.
Deu 33:11  Zegen, o Heer, zijn vermogen, en heb een welgevallen aan wat zijn hand verricht. Verpletter zijn 
wederpartijders de lenden, en zijn haters, zodat zij niet kunnen opstaan.
Deu 33:12  Van Benjamin zeide hij: De lieveling van den Heer zal onbezorgd wonen: zijn god beschermt hem te 
allen tijde, en woont tussen zijn schouderen.
Deu 33:13  En van Jozef zeide hij: Gezegend van den Heer is zijn land met het kostelijkste van den hemel 
daarboven, en van den afgrond die beneden ligt,



Deu 33:14  met de kostelijkste voortbrengselen der zon, en met de kostelijkste gewassen der manen,
Deu 33:15  van den top der bergen van den voortijd, met het kostelijkste der overoude heuvelen,
Deu 33:16  en met het kostelijkste der aarde en harer volheid. Het welgevallen van hem die in den doornstruik 
woonde kome op het hoofd van Jozef, op den schedel van den vorst zijner broeders.
Deu 33:17  Zijn eerstgeboren stier is prachtig, zijn horens zijn als die van een woudos; daarmede stoot hij de 
volkeren, des aardrijks einden te gader. Dat zijn de tienduizenden van Efraim, dat de duizenden van Manasse.
Deu 33:18  En van Zebulon zeide hij: Verheug u, Zebulon, over uw schepen, en Issachar, over uw tenten.
Deu 33:19  Volkeren nodigen zij op het gebergte; daar offeren zij gerechte offers; want den toevloed der zeeen 
zuigen zij in, en de verborgenste schatten van het zand.
Deu 33:20  En van Gad zeide hij: Geloofd die aan Gad ruimte geeft! Als een leeuwin legt hij zich neder en 
verscheurt arm en schedel.
Deu 33:21  Hij zag voor zich naar het eerste om, omdat daar het vorstendeel was bewaard; met 's volks hoofden 
volvoerde hij 's Heeren gerechtigheid en zijn gerichten met Israel.
Deu 33:22  En van Dan zeide hij: Dan is een leeuwenwelp, die uit Bazan te voorschijn springt.
Deu 33:23  En van Naftali zeide hij: Naftali, verzadigd van het welgevallige en vol van den zegen des Heeren, 
nam in bezit het meer en de warme streek.
Deu 33:24  En van Azer zeide hij: Gezegend is Azer onder de zonen; hij zij de beminde zijner broeders en dope 
in olie zijn voet.
Deu 33:25  Ijzer en koper zij uw sluiting, en zolang als uw leven dure uw veiligheid.
Deu 33:26  Niemand is als de god van Jesjurun, rijdende langs de hemelen u ter hulp, langs het zwerk in zijn 
majesteit.
Deu 33:27  Een toevlucht is de god uit den voortijd, een schuilplaats is er onder de overoude armen. Hij verdreef 
den vijand voor u uit en zeide: Verdelg!
Deu 33:28  Zo kwam Israel onbezorgd te wonen, afgezonderd Jakobs bron, in een land van koorn en most; ook 
doet zijn hemel dauw druppelen.
Deu 33:29  Heil u, Israel! wie is als gij, een volk, gered door den Heer, het schild dat u hulp brengt, het zwaard 
dat u majesteit verleent; zo zullen dan uw vijanden u vleien, en gij zult treden over hun hoogten.
Deu 34:1  Toen klom Mozes uit de vlakte van Moab op den berg Nebo, den top van den Pisga, tegenover 
Jericho, en de Heer liet hem het ganse land zien: Gilead tot Dan toe,
Deu 34:2  en geheel Naftali, en het land Efraim en Manasse, en het ganse land Juda tot aan de westelijke Zee;
Deu 34:3  voorts het zuiden en de Jordaanstreek, de vallei van Jericho, de Palmenstad, tot Soar toe.
Deu 34:4  Nu zeide de Heer tot hem: Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Izaak en Jakob onder eede 
beloofd heb: Aan uw nakroost zal ik het geven--ik heb het u met eigen ogen laten zien, maar gij zult derwaarts 
niet overtrekken.
Deu 34:5  En Mozes, 's Heeren dienstknecht, stierf aldaar in het land van Moab, naar 's Heeren bevel
Deu 34:6  en hij begroef hem in het dal in het land van Moab tegenover Beth-Peor, en niemand heeft tot den 
huidigen dag zijn graf geweten.
Deu 34:7  Mozes nu was honderd twintig jaar oud toen hij stierf; zijn oog was niet verduisterd, zijn frisheid niet 
geweken.
Deu 34:8  De Israelieten beweenden Mozes in de vlakte van Moab dertig dagen; toen waren de dagen der 
rouwklacht over Mozes ten einde.
Deu 34:9  Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van den geest der wijsheid; want Mozes had hem de handen 
opgelegd; en de Israelieten luisterden naar hem en deden zoals de Heer Mozes bevolen had.
Deu 34:10  Er is nooit meer in Israel een profeet opgestaan als Mozes, dien de Heer van aangezicht tot 
aangezicht heeft gekend;
Deu 34:11  blijkens al de tekenen en wonderen die de Heer hem heeft opgedragen in Egypteland te doen aan 
Farao, al zijn dienaren en zijn ganse land,
Deu 34:12  en blijkens al het machtsbetoon en al de grote vreselijke werken die Mozes voor de ogen van gans 
Israel heeft gedaan.
Jos 1:1  Na den dood van Mozes, 's Heeren dienstknecht, zeide de Heer tot Jozua, den zoon van Nun, den 
dienaar van Mozes:
Jos 1:2  Mijn knecht Mozes is gestorven; maak u dus op, trek met dit ganse volk dezen Jordaan over naar het 
land dat ik hun geef.
Jos 1:3  Elke plek die uw voetzool zal betreden geef ik u, zoals ik tot Mozes gesproken heb:
Jos 1:4  van de woestijn en den Libanon en de Grote Rivier, den Eufraat, tot de Grote Zee in het westen zal uw 
grondgebied zijn.
Jos 1:5  Niemand zal, zolang gij leeft, voor u standhouden; zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn; ik 
zal u begeven noch verlaten.
Jos 1:6  Wees sterk en kloek; want gij zult dit volk in het bezit stellen van het land dat ik hun vaderen onder eede 



beloofd heb hun te zullen geven.
Jos 1:7  Alleen, wees zeer sterk en kloek in het nauwgezet betrachten van de ganse wet die mijn dienstknecht 
Mozes u heeft voorgeschreven; wijk er ter rechter [zijde] noch ter linkerzijde van af; opdat gij op elken weg dien 
gij bewandelt voorspoedig moogt zijn.
Jos 1:8  Dit wetboek zal uit uw mond niet wijken, maar gij zult daarvan dag en nacht bij uzelven spreken; opdat 
gij alwat er in geschreven staat nauwgezet betracht; want dan zult gij geluk hebben op uw weg en voorspoedig 
zijn.
Jos 1:9  Ik heb u immers geboden: Wees sterk en kloek, sidder niet en wees niet versaagd; want de Heer, uw 
god, is met u op elken weg dien gij bewandelt.
Jos 1:10  Toen gaf Jozua aan de ambtlieden des volks dit bevel:
Jos 1:11  Gaat het kamp door en gelast het volk: Bereidt u teerkost; want na nog drie dagen trekt gij dezen 
Jordaan over, om het land in bezit te gaan nemen dat de Heer, uw god, u in bezit geeft.
Jos 1:12  Voorts heeft Jozua tot de Rubenieten, de Gadieten en den halven stam Manasse dit gezegd:
Jos 1:13  Gedenkt wat Mozes, 's Heeren dienstknecht, u geboden heeft, toen hij zeide: De Heer, uw god, wil u 
vaste woonplaatsen geven en dit land schenken.
Jos 1:14  Dat uw vrouwen en kinderen en uw vee in het land dat Mozes u gegeven heeft, het Overjordaansche, 
achterblijven; maar trekt gij, zovelen gij strijdbare helden zijt, weltoegerust voor uw broeders uit en helpt hen;
Jos 1:15  totdat de Heer aan uw broeders, evenals aan u, vaste woonplaatsen geeft, en ook zij het land in bezit 
nemen dat de Heer, uw god, hun schenkt. Dan zult gij terugkeren naar uw eigen land en het in bezit nemen, het 
land dat Mozes, s Heeren dienstknecht, u gegeven heeft aan de overzijde van den Jordaan, ten oosten.
Jos 1:16  Zij nu gaven Jozua ten antwoord: Alwat gij ons geboden hebt zullen wij doen, en overal waarheen gij 
ons zult zenden zullen wij gaan;
Jos 1:17  evenals wij naar Mozes hebben geluisterd zullen wij luisteren naar u. Moge slechts de Heer, uw god, 
met u zijn, zoals hij met Mozes is geweest!
Jos 1:18  Ieder die tegen u weerspannig is en niet luistert naar uw woorden, in alwat gij ons gebieden zult, zal ter 
dood worden gebracht. Wees maar sterk en kloek!
Jos 2:1  Jozua nu, de zoon van Nun, zond uit Sjittim heimelijk twee mannen als verspieders uit, met dezen last: 
Gaat heen en neemt het land en Jericho op. Als zij heengegaan en te Jericho gekomen waren, namen zij hun 
intrek bij een hoer, Rahab geheten, en sliepen daar.
Jos 2:2  Toen nu den koning van Jericho werd medegedeeld: Zie, er zijn Israelietische mannen hier gekomen, 
om het land te onderzoeken--
Jos 2:3  liet hij aan Rahab zeggen: Lever de mannen uit die van nacht hun intrek bij u hebben genomen; want zij 
zijn gekomen om het ganse land te onderzoeken.
Jos 2:4  Maar de vrouw nam die beide mannen, verborg hen en zeide: Welzeker, die mannen zijn tot mij 
gekomen, zonder dat ik wist waar zij vandaan waren;
Jos 2:5  maar tegen het poortsluiten in den donker zijn die mannen vertrokken; ik weet niet, waarheen zij zich 
begeven hebben. Zet hen ijlings achterna; want gij kunt hen nog wel inhalen.
Jos 2:6  Zij nu had hen op het dak doen klimmen en onder de vlasstengels verborgen die zij opgestapeld op het 
dak had liggen.
Jos 2:7  Die mannen nu zetten hen achterna in de richting van den Jordaan, aanhoudende op de veren, en men 
sloot de poort zodra hun vervolgers vertrokken waren.
Jos 2:8  Nog voordat de mannen zich ter ruste gelegd hadden kwam de vrouw bij hen op het dak
Jos 2:9  en zeide tot hen: Ik weet dat de Heer u het land heeft gegeven; want de schrik voor u is op ons 
gevallen, en alle inwoners des lands zijn voor u met verbijstering geslagen.
Jos 2:10  Wij hebben toch gehoord, hoe de Heer de wateren der Schelfzee voor u heeft doen opdrogen, toen gij 
uit Egypte toogt, en wat gij gedaan hebt aan de twee koningen der Amorieten, in het Overjordaansche, Sihon en 
Og, die gij met den banvloek hebt geslagen.
Jos 2:11  Toen wij dat hoorden, is ons hart versmolten en niemand zichzelf meester gebleven uit angst voor u; 
want de Heer, uw god, hij is God in den hemel daar boven en op de aarde hier beneden.
Jos 2:12  Zweert mij dan bij den Heer, dat, gelijk ik u gunst bewezen heb, ook gij aan mijn familie gunst zult 
bewijzen, en geeft mij een onbedrieglijk teken
Jos 2:13  dat gij mijn vader en mijn moeder, mijn broeders en zusters en al de hunnen in het leven laten en ons 
van den dood redden zult.
Jos 2:14  Toen zeiden de mannen tot haar: Wij staan met ons leven voor u in. Indien gij deze onze zaak niet 
aanbrengt, zullen wij, als de Heer ons het land geeft, u gunst en trouw bewijzen.
Jos 2:15  Daarop liet zij hen door het venster langs een touw naar beneden; want haar huis lag in den 
muurmantel, zodat zij in den muur woonde;
Jos 2:16  en zij zeide tot hen: Gaat naar het gebergte, opdat de vervolgers u niet aantreffen; en houdt u daar 
drie dagen schuil, totdat de vervolgers zijn teruggekeerd. Daarna kunt gij uws weegs gaan.



Jos 2:17  Toen zeiden de mannen tot haar:
Jos 2:18  Zie, als wij in het land komen, moet gij dit koord van scharlakendraad aan het venster binden waardoor 
gij ons naar beneden laat; voorts uw vader, uw moeder, uw broeders en uw ganse familie bij u in huis 
verzamelen.
Jos 2:19  Indien iemand de deur van uw huis uitgaat, komt zijn bloed op zijn eigen hoofd en zijn wij niet 
aansprakelijk; doch ieder die bij u in huis is, zijn bloed komt, wanneer een hand aan hem geslagen wordt, op ons 
hoofd.
Jos 2:20  Indien gij echter deze onze zaak aanbrengt, zijn wij van den eed dien gij ons hebt doen zweren 
ontslagen.
Jos 2:21  Met de woorden: Het zij zoals gij gesproken hebt--liet zij hen gaan.
Jos 2:22  Zij nu gingen heen, kwamen in het gebergte en bleven daar drie dagen, totdat de vervolgers waren 
teruggekeerd; dezen hadden langs den gansen weg gezocht, maar hen niet gevonden.
Jos 2:23  Toen daalden de beide mannen weder het gebergte af, staken over en kwamen bij Jozua, den zoon 
van Nun, wien zij al hun wedervaren verhaalden
Jos 2:24  en zeiden: De Heer heeft het ganse land in onze hand gegeven; zelfs zijn alle inwoners des lands voor 
ons met verbijstering geslagen.
Jos 3:1  Den volgenden morgen maakten Jozua en alle Israelieten zich op, trokken uit Sjittim, bereikten den 
Jordaan en overnachtten aldaar voordat zij overtrokken.
Jos 3:2  Na verloop van drie dagen gingen de ambtlieden het kamp door
Jos 3:3  en gaven het volk den volgenden last: Zodra gij de ark des verbonds van den Heer, uw god, ziet, en de 
Levietische priesters die haar dragen, moet ook gij van uw plaats opbreken en haar achternatrekken--
Jos 3:4  maar er zij tussen u en haar een afstand van omstreeks tweeduizend el; gij moogt niet dicht bij haar 
komen--opdat gij den weg moogt weten waarlangs gij moet gaan; want gij zijt van te voren langs dien weg niet 
getrokken.
Jos 3:5  Toen zeide Jozua tot het volk: Heiligt u tegen morgen; want morgen zal de Heer wonderbare dingen in 
uw midden doen.
Jos 3:6  Voorts zeide hij tot de priesters: Neemt de ark des verbonds op en trekt over aan de spits van het volk. 
Daarop namen zij de ark des verbonds op en trokken op aan de spits van het volk.
Jos 3:7  En de Heer zeide tot Jozua: Thans zal ik beginnen u te verheerlijken in het oog van gans Israel; opdat 
zij weten dat ik met u zal zijn zoals ik met Mozes geweest ben.
Jos 3:8  Geef dan aan de priesters die de ark des verbonds dragen dezen last: Zodra gij den rand van het water 
des Jordaans bereikt hebt, moet gij in den Jordaan blijven staan.
Jos 3:9  Voorts zeide Jozua tot de Israelieten: Treedt toe en luistert naar het woord van den Heer, uw god.
Jos 3:10  Verder zeide hij: Hieraan zult gij weten dat een levende God in uw midden is, die de Kanaanieten, 
Hittieten, Hiwwieten, Perizzieten, Girgasjieten, Amorieten en Jebuzieten zeker voor u uit verdrijven zal.
Jos 3:11  Zie, de ark des verbonds van den Heer der ganse aarde trekt voor u uit den Jordaan in;
Jos 3:12  neemt nu twaalf mannen uit de stammen van Israel, uit elken stam een,
Jos 3:13  zodra nu de voetzolen der priesters die de ark van den Heer, den heer der ganse aarde, dragen rusten 
op het water van den Jordaan, zal het water van den Jordaan afgesneden worden; het water dat van boven 
afkomt zal op een hoop blijven staan.
Jos 3:14  Toen nu het volk uit zijn tenten opbrak om den Jordaan over te trekken, de priesters die de ark des 
verbonds droegen aan de spits,
Jos 3:15  en de dragers der ark den Jordaan bereikten, werden de voeten der priesters die de ark droegen 
nauwelijks in het water gedoopt--de Jordaan nu was boordevol, als in den oogsttijd
Jos 3:16  of het water dat van boven afkwam bleef staan en rees als een hoop in de hoogte, op een zeer groten 
afstand, bij de stad Adam, die bezijden Sarethan ligt; zodat het water dat naar de zee der Vlakte, de Zoutzee, 
afvloeide volkomen afgesneden was. Het volk nu trok in het gezicht van Jericho over.
Jos 3:17  De priesters die de ark des verbonds van den Heer droegen vatten post op het droge midden in den 
Jordaan, terwijl gans Israel op het droge overtrok, tot het gehele volk den Jordaan over was.
Jos 4:1  Nadat het ganse volk den Jordaan was overgetrokken, zeide de Heer tot Jozua:
Jos 4:2  Neemt uit het volk twaalf mannen, uit elken stam een,
Jos 4:3  en geeft hun dezen last: Licht van daar, midden uit den Jordaan, ter plaatse waar de priesters post 
hebben gevat, twaalf stenen, brengt ze met u mede, en legt ze neder in het kwartier waar gij den nacht zult 
doorbrengen.
Jos 4:4  Daarop riep Jozua de twaalf mannen die hij uit de Israelieten had aangesteld, uit elken stam een,
Jos 4:5  en zeide tot hen: Trekt uit voor de ark van den Heer, uw god, tot midden in den Jordaan, en neme ieder 
uwer een steen op zijn schouder, naar het getal van de stammen der Israelieten;
Jos 4:6  opdat dit tot een teken in uw midden zij. Wanneer later uw zonen vragen: Wat betekenen voor u deze 
stenen?



Jos 4:7  zult gij tot hen zeggen: dat de wateren van den Jordaan zijn afgesneden, wijkende voor de ark des 
verbonds van den Heer; toen zij den Jordaan introk, zijn zijn wateren afgesneden. En deze stenen zullen den 
Israelieten tot een aandenken dienen, voor eeuwig.
Jos 4:8  En de Israelieten deden naar hetgeen Jozua hun geboden had: zij lichtten twaalf stenen midden uit den 
Jordaan, zoals de Heer tot Jozua had gesproken, naar het getal van de stammen der Israelieten, brachten ze 
met zich naar den overkant in het nachtkwartier en legden ze aldaar neder.
Jos 4:9  Twaalf stenen richtte Jozua op midden in den Jordaan, ter plaatse waar de priesters die de ark des 
verbonds droegen stonden; en zij zijn daar tot op dezen dag.
Jos 4:10  Inmiddels bleven de priesters die de ark droegen midden in den Jordaan staan, totdat alles wat de 
Heer aan Jozua bevolen had tot het volk te spreken volbracht was, naar alwat Mozes aan Jozua had geboden. 
Het volk maakte haast om over te komen,
Jos 4:11  en toen het ganse volk over was, kwam de ark des Heeren over, met de priesters aan de spits van het 
volk.
Jos 4:12  Ook trokken de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse weltoegerust voor de Israelieten 
uit, zoals Mozes tot hen gesproken had;
Jos 4:13  omstreeks veertigduizend slagvaardige krijgers trokken voor den Heer uit ten oorlog naar de vlakte van 
Jericho.
Jos 4:14  Te dien dage heeft de Heer Jozua verheerlijkt in het oog van gans Israel; zodat zij hem vreesden gelijk 
zij Mozes gevreesd hadden, zijn leven lang.
Jos 4:15  Daarop zeide de Heer tot Jozua:
Jos 4:16  Gelast den priesters die de ark der Geboden dragen uit den Jordaan op te stijgen.
Jos 4:17  Zo gelastte Jozua den priesters: Stijgt uit den Jordaan op!
Jos 4:18  En toen de priesters die de ark des verbonds van den Heer droegen uit het midden van den Jordaan 
opstegen, hadden zij nauwelijks hun voetzolen losgerukt en op het droge gezet, of het water van den Jordaan 
hernam zijn loop en stroomde weder als gisteren en eergisteren tot aan den rand.
Jos 4:19  Het volk is uit den Jordaan opgestegen den tienden der eerste maand; waarna zij hun kamp opsloegen 
te Gilgal, aan de oostelijke grens van Jericho.
Jos 4:20  Die twaalf stenen nu die zij uit den Jordaan hadden gehaald heeft Jozua te Gilgal opgericht.
Jos 4:21  Hij zeide daarbij tot de Israelieten: Wanneer later uw zonen aan hun vaders vragen: Wat betekenen 
deze stenen?
Jos 4:22  dan zult gij aan uw zonen deze inlichting geven: Op het droge is Israel dezen Jordaan doorgetrokken. 
--
Jos 4:23  Immers, de Heer, uw god, heeft het water van den Jordaan voor u doen opdrogen, totdat gij over 
waart; zoals de Heer, uw god, ook met de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor ons liet opdrogen, totdat wij over 
waren;
Jos 4:24  opdat alle volkeren der aarde weten dat 's Heeren hand sterk is, en zij den Heer, uw god, te allen tijde 
vrezen.
Jos 5:1  Toen nu al de koningen der Amorieten, aan de westzijde van den Jordaan, en al de koningen der 
Kanaanieten, aan de zeekust, hoorden, hoe de Heer de wateren van den Jordaan voor de Israelieten had doen 
opdrogen, totdat zij over waren, versmolt hun hart en waren zij buiten zichzelf van angst voor de Israelieten.
Jos 5:2  Te dier tijd zeide de Heer tot Jozua: Maak u stenen messen en besnijd de Israelieten nog eens, ten 
tweeden male.
Jos 5:3  En Jozua maakte zich stenen messen en besneed de Israelieten op den heuvel der voorhuiden.
Jos 5:4  Het was met die besnijdenis door Jozua aldus gelegen: Het ganse volk dat uit Egypte was getrokken 
was, voor zover het tot het manlijk geslacht, tot de weerbare manschap, behoorde, onderweg in de woestijn, 
toen zij uit Egypte togen, gestorven.
Jos 5:5  Nu was het ganse volk dat uitgetrokken was besneden; maar allen die onderweg in de woestijn, toen zij 
uit Egypte trokken, waren geboren waren niet besneden.
Jos 5:6  Want veertig jaren hadden de Israelieten gereisd in de woestijn, totdat het ganse volk was omgekomen, 
de weerbare manschappen die uit Egypte waren getrokken, die niet naar den Heer hadden geluisterd, aan wie 
hij gezworen had dat hij hun het land niet zou doen zien dat de Heer aan hun vaderen onder eede beloofd had 
ons te zullen geven, een land overvloeiende van melk en honing.
Jos 5:7  Hun kinderen had hij in hun plaats gesteld. Dezen heeft Jozua besneden. Immers, zij waren nog 
onbesneden, daar men hen onderweg niet besneden had.
Jos 5:8  Nadat de besnijdenis van het ganse volk was afgelopen, bleven zij waar zij waren, in het kamp, totdat zij 
hersteld waren.
Jos 5:9  Toen zeide de Heer tot Jozua: Heden heb ik den smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom 
noemde hij die plaats Gilgal, zoals zij heet tot op dezen dag.
Jos 5:10  Toen nu de Israelieten te Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, vierden zij het pascha, den 



veertienden dier maand, des avonds, in de vlakte van Jericho en
Jos 5:11  aten van het gewas des lands ongezuurd brood en geroost koorn. Dienzelfden dag,
Jos 5:12  toen zij van het gewas des lands aten, hield het manna op te vallen; sedert kregen de Israelieten geen 
manna meer, maar zij aten dat jaar van de opbrengst van het land Kanaan.
Jos 5:13  Toen Jozua bij Jericho was, sloeg hij eens zijn ogen op en zag daar een man tegenover zich staan, 
een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg hem: Behoort gij bij ons of bij onze 
vijanden?
Jos 5:14  Hij antwoordde: Geen van beide, maar ik ben de vorst van 's Heeren heir; nu ben ik gekomen. Toen 
viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neder en zeide tot hem: Wat heeft mijn heer tot zijn 
dienstknecht te zeggen?
Jos 5:15  Toen zeide de vorst van 's Heeren heir tot Jozua: Ontschoei uw voeten; want de plaats waar gij staat 
is heilig. Alzo deed Jozua.
Jos 6:1  Jericho nu was en bleef gesloten voor de Israelieten; niemand kon uit of in.
Jos 6:2  En de Heer zeide tot Jozua: Zie, ik heb Jericho met haar koning, de strijdbare helden, in uw hand 
gegeven.
Jos 6:3  Trekt zovelen gij weerbare mannen zijt om de stad, eenmaal rondom de stad heen; zo zult gij zes dagen 
doen.
Jos 6:4  Zeven priesters zullen de zeven ramshoornbazuinen dragen voor de ark uit, en den zevenden dag zult 
gij zevenmaal om de stad heen trekken en zullen de priesters de bazuin steken.
Jos 6:5  Als men op den ramshoorn blaast en gij het geluid der bazuin hoort, heffe het ganse volk een luid 
krijgsgeschreeuw aan; dan zal de muur der stad instorten en het volk naar boven stormen, ieder recht voor zich 
uit.
Jos 6:6  Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zeide tot hen: Neemt de ark des verbonds op, en 
laten zeven priesters zeven ramshoornbazuinen dragen voor de ark des Heeren uit.
Jos 6:7  Voorts zeide hij tot het volk: Trekt op, om de stad heen; de slagvaardigen moeten optrekken voor de ark 
des Heeren uit;
Jos 6:8  dan moeten de zeven priesters die de zeven ramshoornbazuinen dragen voor den Heer optrekken en 
de bazuinen steken, terwijl de ark des verbonds van den Heer hen volgt;
Jos 6:9  laat de slagvaardigen trekken voor de priesters die de bazuinen steken en de achterhoede de ark 
volgen, onder het voorttrekken de bazuin stekende.
Jos 6:10  En aan het volk gaf Jozua dezen last: Heft geen krijgsgeschreeuw aan, laat geen geluid horen noch 
een woord uit uw mond komen voor den dag waarop ik tot u zeg: Heft aan! Dan zult gij het krijgsgeschreeuw 
aanheffen.
Jos 6:11  Toen liet hij de ark des Heeren om de stad trekken, eenmaal er omheen; daarna kwamen zij weder in 
het kamp en overnachtten aldaar.
Jos 6:12  Zodra Jozua den volgenden morgen zich had opgemaakt, namen de priesters de ark des Heeren op;
Jos 6:13  terwijl de zeven priesters die de zeven ramshoornbazuinen droegen voor de ark des Heeren uit 
gingen, de slagvaardigen aan hun spits optrokken en de achterhoede achter 's Heeren ark ging, onder het 
voorttrekken de bazuin stekende.
Jos 6:14  Zo trokken zij den tweeden dag eenmaal de stad om en keerden naar het kamp terug. Evenzo deden 
zij zes dagen lang.
Jos 6:15  Op den zevenden dag nu, toen zij met het krieken van den dageraad zich hadden opgemaakt, trokken 
zij op dezelfde wijze de stad om, maar deden op dien dag den omgang zevenmaal.
Jos 6:16  En bij den zevenden omgang staken de priesters de bazuinen. Toen zeide Jozua tot het volk: Heft het 
krijgsgeschreeuw aan; want de Heer heeft de stad aan u gegeven.
Jos 6:17  De stad met alwat er in is zal ter ere van den Heer met den banvloek geslagen worden. Maar Rahab, 
de hoer, zal niet alwie bij haar in huis zijn in leven blijven; daar zij aan de boden die wij uitgezonden hadden een 
schuilplaats heeft verleend.
Jos 6:18  Doch, neemt u voor den ban in acht, dat gij niet uit hebzucht van het gebannene iets neemt en zo het 
kamp van Israel onder den banvloek brengt en in het ongeluk stort.
Jos 6:19  Al het zilver en goud en alle koperen en ijzeren voorwerpen zijn aan den Heer geheiligd en moeten 
komen in 's Heeren schatkamer. Nu hief het volk een krijgsgeschreeuw aan en stak men de bazuin.
Jos 6:20  En toen het volk het geluid der bazuin hoorde, hieven zij luidkeels een krijgsgeschreeuw aan; de muur 
stortte in, en het volk stormde naar boven, de stad binnen, ieder recht voor zich uit. Zo namen zij de stad in.
Jos 6:21  En zij sloegen alwat in de stad was met den banvloek, zo man als vrouw, zo knaap als grijsaard, tot 
runderen, kleinvee en ezels toe, met het scherp des zwaards.
Jos 6:22  Doch tot de twee mannen die het land verspied hadden had Jozua gezegd: Treedt het huis van de 
hoer binnen en leidt die vrouw met al de haren er uit, zoals gij haar onder eede beloofd hebt.
Jos 6:23  Dienvolgens traden de jongelingen, de verspieders, haar huis binnen en leidden Rahab met haar 



vader, moeder, broeders en al de haren de stad uit--haar gehele geslacht hebben zij uitgeleid--en wezen hun 
buiten het kamp van Israel een verblijf aan.
Jos 6:24  De stad nu met alwat er in was hebben zij verbrand; het zilver en goud echter en de koperen en ijzeren 
voorwerpen hebben zij in de schatkamer van 's Heeren tempel gelegd.
Jos 6:25  Maar Rahab, de hoer, en haar familie en al de haren heeft Jozua in leven gelaten; zij heeft zich 
nedergezet in het midden van Israel, en is er blijven wonen tot op dezen dag; omdat zij aan de boden die Jozua 
had uitgezonden om Jericho te verspieden een schuilplaats verleend had.
Jos 6:26  Te dier tijd deed Jozua dezen eed: Vervloekt voor 's Heeren aangezicht is hij die zich verstout deze 
stad weder op te bouwen! Jericho, op zijn oudsten zoon zal hij het grondvesten, op zijn jongsten zal hij zijn 
poorten oprichten.
Jos 6:27  Zo was de Heer met Jozua, en de mare van hem ging door het ganse land.
Jos 7:1  Maar de Israelieten vergrepen zich aan den ban; Achan, de zoon van Karmi, den zoon van Zamri, den 
zoon van Zerah, uit den stam Juda, nam iets van het gebannene; zodat de Heer in toorn ontstak tegen de 
Israelieten.
Jos 7:2  Jozua nu zond enige mannen uit Jericho naar Ai, dat bij Beth-awen, ten oosten van Bethel, ligt, met 
dezen last: Trekt op en verspiedt het land. En zij trokken op en verspiedden Ai.
Jos 7:3  Tot Jozua teruggekeerd, zeiden zij tot hem: Het ganse volk behoeft niet op te trekken; laten ongeveer 
twee [duizend] of drieduizend man optrekken en Ai veroveren. Gij behoeft voor den tocht daarheen het ganse 
volk niet te vermoeien; want die daar zijn niet talrijk.
Jos 7:4  Zo trokken uit het volk ongeveer drieduizend man daarhenen op; maar zij gingen op de vlucht voor de 
burgers van Ai;
Jos 7:5  dezen versloegen van hen omstreeks zes en dertig man en zetten hen buiten de poort na tot aan de 
rotsblokken en versloegen hen bij de Glooiing. Toen versmolt het hart des volks en werd als water.
Jos 7:6  En Jozua scheurde zijn klederen, wierp zich, met de oudsten van Israel, op zijn aangezicht ter aarde 
voor 's Heeren ark, tot den avond toe, terwijl zij stof op hun hoofd strooiden,
Jos 7:7  en Jozua zeide: Ach, Heere God! waarom hebt gij dit volk den Jordaan doen overtrekken, om ons in de 
hand der Amorieten te geven en te gronde te richten? Hadden wij toch besloten in het Overjordaansche te 
blijven!
Jos 7:8  Och Heer, wat zal ik zeggen, nu Israel zijn vijanden den rug heeft toegekeerd?
Jos 7:9  Wanneer de Kanaanieten en de overige bewoners des lands dit horen, zullen zij ons omsingelen en 
onzen naam van de aarde uitroeien; en wat zult gij dan doen voor uw groten naam?
Jos 7:10  Toen zeide de Heer tot Jozua: Sta toch op! Wat ligt gij daar op uw aangezicht!
Jos 7:11  Gezondigd heeft Israel: ja, geschonden hebben zij mijn verbond, waartoe ik hen verplicht had, iets 
weggenomen van het gebannene, het gestolen, stil weggeborgen en bij hun huisraad gelegd.
Jos 7:12  Daarom kunnen de Israelieten niet standhouden tegen hun vijanden en keren zij hun den rug toe; want 
zij zijn onder den banvloek gekomen. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, tenzij gij den ban uit uw midden delgt.
Jos 7:13  Sta op, heilig het volk en zeg: Heiligt u tegen morgen; want aldus zegt de Heer, Israels god: Er is een 
ban in uw midden, Israel! gij kunt niet standhouden tegenover uw vijanden, zolang gij den ban niet uit uw midden 
verwijderd hebt.
Jos 7:14  Daarom zult gij morgenochtend, stam voor stam, nadertreden; dan zal de stam dien de Heer zal 
aanwijzen, geslacht voor geslacht, nadertreden; daarna het geslacht dat de Heer zal aanwijzen, gezin voor 
gezin; eindelijk het gezin dat de Heer zal aanwijzen, man voor man.
Jos 7:15  En hij die als schuldig aan den ban wordt aangewezen zal met alwat hem behoort verbrand worden; 
daar hij het verbond des Heeren geschonden en een dwaasheid in Israel gedaan heeft.
Jos 7:16  Den volgenden morgen maakte Jozua zich op en deed Israel, stam voor stam, nadertreden; 
aangewezen werd de stam Juda.
Jos 7:17  Daarna liet hij de geslachten van Juda nadertreden en werd dat der Zarhieten aangewezen. Voorts het 
geslacht van Zerah, gezin voor gezin; aangewezen werd Zamri.
Jos 7:18  Vervolgens diens gezin, man voor man; aangewezen werd Achan, de zoon van Karmi, den zoon van 
Zamri, den zoon van Zerah, uit den stam Juda.
Jos 7:19  Toen zeide Jozua tot Achan: Mijn zoon, betoon toch eerbied voor den Heer, Israels god en breng hem 
hulde; deel mij toch mede wat gij gedaan hebt, en verheel het mij niet.
Jos 7:20  Daarop antwoordde Achan Jozua: Waarlijk, ik heb gezondigd tegen den Heer, den god van Israel, 
door zo en zo te handelen:
Jos 7:21  Ik zag bij den buit een schonen mantel van Sjinear, tweehonderd sikkelen zilver en een gouden staaf, 
vijftig sikkelen zwaar; door begeerte gedreven, heb ik ze weggenomen; zie, ze zijn in mijn tent in den grond 
verborgen, het zilver onder het andere.
Jos 7:22  Toen zond Jozua boden, die zich naar de tent spoedden; en werkelijk, het was in zijn tent verborgen, 
het zilver onder het andere!



Jos 7:23  Zij haalden het uit de tent, brachten het bij Jozua en de oudsten van Israel, en stortten het voor s 
Heeren aangezicht uit.
Jos 7:24  Hierop nam Jozua, en gans Israel met hem, Achan, den zoon van Zerah, benevens het zilver, den 
mantel en de gouden staaf, zijn zonen en dochters, zijn runderen, ezels en kleinvee, zijn tent met alwat hem 
behoorde, en zij brachten hen naar de vallei Achor.
Jos 7:25  Daar zei Jozua: Wat hebt gij ons in het ongeluk gestort! Dies zal de Heer u heden in het ongeluk 
storten. En gans Israel steenigde hem; men verbrandde ze en wierp hen met stenen;
Jos 7:26  waarna men een groten steenhoop op hem stapelde, die er tot op dezen dag ligt. Toen liet de Heer zijn 
gloeienden toorn varen. Daarom heet die plaats de vallei Achor, tot op dezen dag.
Jos 8:1  De Heer zeide tot Jozua: Vrees niet en wees niet versaagd; neem het ganse weerbare volk met u, sta 
op en trek op naar Ai; zie, ik heb den koning van Ai met zijn volk, zijn stad en zijn land in uw hand gegeven.
Jos 8:2  Gij zult met Ai en haar koning handelen zoals gij met Jericho en haar koning gehandeld hebt; haar have 
echter en haar vee moogt gij buitmaken voor uzelven. Leg achter de stad krijgsvolk tegen haar in hinderlaag.
Jos 8:3  Toen stond Jozua op, met het ganse weerbare volk, om naar Ai op te trekken; hij koos dertigduizend 
man, strijdbare helden, uit, zond hen des nachts heen
Jos 8:4  en gaf hun den volgenden last: Geeft acht; gij moet u achter de stad tegen haar in hinderlaag leggen, op 
niet te groten afstand van haar, en u allen gereedhouden.
Jos 8:5  Ik zal met al het overige volk dat bij mij is de stad naderen. Trekken zij, evenals den eersten keer, tegen 
ons uit, dan zullen wij op de vlucht gaan;
Jos 8:6  en zij zullen ons nazetten, totdat wij hen van de stad hebben afgetrokken; want zij zullen zeggen: Zij 
gaan voor ons op de vlucht, evenals den eersten keer. Als wij dan voor hen vluchten,
Jos 8:7  zult gij uit de hinderlaag opbreken en u van de stad meester maken; de Heer, uw god, zal ze in uw hand 
geven.
Jos 8:8  Zodra gij de stad hebt ingenomen zult gij haar in brand steken. Naar 's Heeren woord zult gij doen; ziet, 
ik heb u den last gegeven.
Jos 8:9  Zo zond Jozua hen heen, en zij legden zich in hinderlaag en bleven tussen Bethel en Ai, ten westen van 
Ai. Maar Jozua bracht dien nacht in het midden des volks door.
Jos 8:10  Den volgenden morgen maakte Jozua zich op, monsterde het volk en trok, met Israels oudsten aan de 
spits van het volk, naar Ai op.
Jos 8:11  Toen het ganse weerbare volk dat hem vergezelde was opgetrokken, de stad naderde en haar in het 
gezicht kreeg, legerden zij zich ten noorden van Ai, zodat het dal tussen hen en Ai in lag.
Jos 8:12  Nu nam hij omstreeks vijfduizend man en legde hen in een hinderlaag tussen Bethel en Ai, ten westen 
van de stad.
Jos 8:13  Zo stelden zij het volk op, het ganse leger ten noorden, en zijn afdeling voor de hinderlaag ten westen 
van de stad. En Jozua bracht dien nacht in het midden van de vallei door.
Jos 8:14  Toen de koning van Ai het zag, maakten de burgers der stad zich in aller ijl op en trokken tegen de 
Israelieten ten strijde uit, hij met zijn ganse volk, naar de Glooiing voor de Vlakte, zonder te weten dat achter de 
stad in zijn rug een hinderlaag lag.
Jos 8:15  Jozua en gans Israel lieten zich voor hen uit drijven en vluchtten in de richting van de woestijn.
Jos 8:16  Nu werden alle burgers der stad opgeroepen, om hen na te zetten; en terwijl zij Jozua nazetten 
werden zij afgetrokken van de stad;
Jos 8:17  in Ai bleef niemand achter die niet uittrok, de Israelieten achterna; zo lieten zij de stad open achter en 
vervolgden Israel.
Jos 8:18  De Heer nu zeide tot Jozua: Strek de strijdknots die gij in de hand hebt naar Ai uit; want ik heb het in 
uw hand gegeven. Hierop strekte Jozua de knots die hij in de hand had naar de stad uit.
Jos 8:19  En het krijgsvolk in de hinderlaag, ijlings van zijn plaats opgebroken, spoedde zich, zodra hij de hand 
uitstrekte, naar de stad, trok haar binnen, nam haar in en stak haar ijlings in brand.
Jos 8:20  Toen de burgers van Ai zich omkeerden, zagen zij den rook van de stad ten hemel stijgen en hadden 
zij geen gelegenheid her [waarts] of derwaarts te vluchten. Het volk toch dat op de vlucht was naar de woestijn 
keerde zich naar de vervolgers.
Jos 8:21  Nauwelijks hadden Jozua en gans Israel gezien dat het krijgsvolk der hinderlaag de stad had 
ingenomen en de rook van de stad opsteeg, of zij keerden om en sloegen de burgers van Ai.
Jos 8:22  Intussen waren de anderen hun uit de stad tegemoet getrokken; zodat zij zich in het midden van de 
Israelieten bevonden, een deel aan dezen, een ander deel aan genen kant, die hen versloegen, totdat geen 
hunner meer over was, ontkomen of ontsnapt.
Jos 8:23  Den koning van Ai grepen zij levend en brachten zij tot Jozua.
Jos 8:24  Nadat de Israelieten al de burgers van Ai gedood hadden op het veld en in het gebergte, op de 
Glooiing, waar zij hen hadden nagezet, zodat zij allen, tot den laatsten man toe, door het scherp des zwaards 
gevallen waren, keerde gans Israel naar Ai terug en sloeg het met het scherp des zwaards.



Jos 8:25  Die op dien dag vielen, zo mannen als vrouwen, waren tesamen twaalfduizend, de ganse bevolking 
van Ai.
Jos 8:26  Jozua nu trok de hand waarmede hij de knots hield uitgestrekt niet terug voordat hij alle inwoners van 
Ai met den banvloek geslagen had.
Jos 8:27  Alleen het vee en de have dier stad hebben de Israelieten voor zichzelf buit gemaakt naar het gebod 
dat de Heer aan Jozua gegeven had.
Jos 8:28  Voorts verbrandde Jozua Ai en maakte het tot een steenhoop voor eeuwig, tot een wildernis; wat het 
nog heden is.
Jos 8:29  En den koning van Ai hing hij op aan een paal tot aan den avond; tegen zonsondergang nam men op 
Jozua's last zijn lijk van den paal af, wierp het aan den ingang der stadspoort en stapelde er een groten hoop 
stenen op, die er tot op dezen dag ligt.
Jos 8:30  Toen bouwde Jozua een altaar voor den Heer, Israels god, op den berg Ebal,
Jos 8:31  zoals Mozes, 's Heeren dienstknecht, den Israelieten bevolen had gelijk in Mozes wetboek beschreven 
staat, een altaar van ongehouwen stenen waarover men geen ijzer bewogen had. Men bracht daarop 
brandoffers aan den Heer en offerde dankoffers.
Jos 8:32  Daarna schreef hij aldaar op de stenen de wet van Mozes af, ten aanschouwen der Israelieten.
Jos 8:33  En gans Israel, met zijn oudsten, ambtlieden en rechters, stond aan weerskanten van de ark, 
tegenover de Levietische priesters, die de ark des verbonds van den Heer droegen, zo vreemden als 
ingezetenen; de ene helft met het gezicht naar den berg Gerizim de andere naar den berg Ebal; zoals Mozes, s 
Heeren dienstknecht, geboden had vooraf het volk Israel te zegenen.
Jos 8:34  Daarna las hij al de woorden der wet voor, den zegen en den vloek, naar alwat in het wetboek 
geschreven stond.
Jos 8:35  Er was geen woord van alwat Mozes bevolen had, of Jozua las het voor in tegenwoordigheid van de 
gehele vergadering van Israel, mannen, vrouwen, kinderen en de vreemden die met hen waren gegaan.
Jos 9:1  Toen al de koningen aan de overzijde van den Jordaan het hoorden, op het gebergte, in de laagte en 
langs het ganse strand der Grote Zee naar den Libanon toe, de Hittieten en Amorieten, de Kanaanieten en 
Perizzieten, de Hiwwieten en Jebuzieten,
Jos 9:2  zo verzamelden zij zich om met vereende krachten Jozua en Israel te bestrijden.
Jos 9:3  Maar de inwoners van Gibeon, horende wat Jozua met Jericho en Ai gedaan had,
Jos 9:4  namen van hun kant een list te baat: zij gingen heen en maakten reisbenodigdheden gereed, namen 
versleten voederzakken voor hun ezels mede en versleten wijnzakken, gescheurd en weder samengebonden,
Jos 9:5  deden versleten en opgelapte schoenen aan de voeten en versleten klederen aan het lijf, terwijl al het 
brood voor hun teerkost uitgedroogd en verkruimeld was.
Jos 9:6  Zo trokken zij naar Jozua in het kamp te Gilgal, en zeiden tot hem en de mannen van Israel: Wij komen 
uit een ver land; sluit dus met ons een verbond.
Jos 9:7  Maar de mannen van Israel zeiden tot de Hiwwieten: Wellicht woont gij in ons midden; hoe zouden wij 
dan een verbond met u sluiten?
Jos 9:8  Zij zeiden tot Jozua: Wij zijn uw dienaren--waarop Jozua hun vroeg: Wie zijt gij en van waar komt gij?
Jos 9:9  Zij antwoordden hem: Uw dienaren zijn uit een zeer ver land gekomen om den naam van den Heer, uw 
god; want wij hebben van hem horen gewagen: van alwat hij in Egypte gedaan heeft
Jos 9:10  en van alwat hij gedaan heeft aan de beide koningen der Amorieten aan de overzijde van den 
Jordaan, Sihon, den koning van Hesbon, en Og, den koning van Bazan, te Astaroth.
Jos 9:11  Daarom zeiden onze oudsten en al onze landgenoten tot ons: Neemt teerkost voor de reis met u 
mede, gaat hun tegemoet en zegt tot hen: Wij zijn uw dienaren; sluit dan met ons een verbond.
Jos 9:12  Hier is ons brood; wij hebben het warm van huis medegenomen, toen wij naar u op reis gingen, en zie, 
nu is het uitgedroogd en tot kruim geworden;
Jos 9:13  en hier zijn de wijnzakken, die nog nieuw waren toen wij ze vulden; ze zijn nu gescheurd; en hier zijn 
onze klederen en schoenen; ze zijn versleten van de zeer lange reis.
Jos 9:14  Toen namen de mannen van hun teerkost, en zij raadpleegden den Heer niet.
Jos 9:15  En Jozua knoopte vriendschapsbetrekkingen met hen aan en sloot met hen een verbond dat hij hen in 
het leven zou laten; de vorsten der gemeente beloofden het hun onder eede.
Jos 9:16  Drie dagen nu nadat zij met hen een verbond hadden gesloten hoorden zij dat zij uit hun naaste 
omgeving waren en in hun midden woonden.
Jos 9:17  Toen de Israelieten waren opgebroken, kwamen zij den derden dag bij hun steden, welke waren: 
Gibeon, Kefira, Beeroth en Kirjath-jearim.
Jos 9:18  Doch de Israelieten versloegen hen niet, daar de vorsten der gemeente hun een eed hadden 
gezworen bij den Heer, den god van Israel. Daarom morde de ganse gemeente tegen de vorsten;
Jos 9:19  maar dezen zeiden tot de ganse gemeente: Wij hebben hun een eed gezworen bij den Heer, Israels 
god; daarom mogen wij de hand niet aan hen slaan.



Jos 9:20  Aldus zullen wij met hen handelen: wij zullen hen in het leven laten; opdat geen gramschap over ons 
losbreke wegens den eed dien wij hun gezworen hebben.
Jos 9:21  Toen bepaalden de vorsten te hunnen aanzien: Zij mogen in het leven blijven. En zij werden 
houthakkers en waterdragers voor de ganse gemeente, zoals de vorsten omtrent hen hadden bevolen.
Jos 9:22  Toen ontbood Jozua hen en sprak tot hen aldus: Waarom hebt gij ons bedrogen door te zeggen: Wij 
wonen zeer ver van u verwijderd--terwijl gij in ons midden uw woonplaatsen hebt?
Jos 9:23  Daarom, weest vervloekt! Steeds zullen er uit uw afstammelingen slaven zijn, houthakkers en 
waterdragers aan het huis mijns gods.
Jos 9:24  Zij antwoordden Jozua en zeiden: Toen uw dienaren werd medegedeeld wat de Heer, uw god, aan zijn 
dienstknecht Mozes als zijn wil had bekend gemaakt, dat hij u het ganse land geven en alle inwoners des lands 
voor u uit verdelgen zou, zijn wij zeer bevreesd geworden dat gij ons het leven benemen zoudt; daarom hebben 
wij dit gedaan.
Jos 9:25  Nu dan, wij zijn in uw hand; doe met ons zoals goed en recht is in uw oog.
Jos 9:26  En hij deed aldus met hen en redde hen uit de hand der Israelieten, dat zij hen niet doodden.
Jos 9:27  En Jozua maakte hen te dien dage tot houthakkers en waterdragers voor de gemeente en voor het 
altaar van den Heer, tot op dezen dag, aan de plaats die hij zou uitkiezen.
Jos 10:1  Zodra Adonibezek, de koning van Jeruzalem, hoorde dat Jozua Ai ingenomen en met den banvloek 
geslagen had--evenals met Jericho en haar koning had hij met Ai en haar koning gehandeld--en dat de inwoners 
van Gibeon met Israel vriendschapsbetrekkingen hadden aangeknoopt en zich in hun midden bevonden,
Jos 10:2  werden zij zeer bevreesd; want Gibeon was een grote stad, als een der koningssteden, groter dan Ai, 
en al haar burgers waren krijgshaftig.
Jos 10:3  Daarom zond Adonibezek, de koning van Jeruzalem, aan Hoham, den koning van Hebron, Piream, 
den koning van Jarmuth, Jafia, den koning van Lachis, en Debir, den koning van Eglon, deze boodschap:
Jos 10:4  Trekt op naar mij en helpt mij om Gibeon te slaan, omdat het vriendschapsbetrekkingen met Jozua en 
de Israelieten aangeknoopt heeft.
Jos 10:5  Hierop trokken de vijf Amorietische koningen gezamenlijk op: de koning van Jeruzalem, die van 
Hebron, die van Jarmuth, die van Lachis en die van Eglon, met hun gehele legermacht, en sloegen het beleg 
voor Gibeon en streden tegen haar.
Jos 10:6  Toen zonden de burgers van Gibeon gezanten tot Jozua in het kamp te Gilgal met de bede: Trek uw 
hand niet van uw dienaren af; kom ijlings tot ons en verleen ons bijstand en hulp; want alle koningen der 
Amorieten die op het gebergte wonen hebben zich tegen ons verzameld.
Jos 10:7  Dus trok Jozua uit Gilgal op met het ganse weerbare volk, altemaal kloeke helden.
Jos 10:8  En de Heer zeide tot Jozua: Vrees niet voor hen; want ik geef hen in uw hand; geen hunner zal voor u 
standhouden.
Jos 10:9  Toen nu Jozua hen plotseling overviel--hij was den gansen nacht van Gilgal uit voortgetrokken--
Jos 10:10  maakte de Heer dat zij voor Israel in verwarring geraakten; zij brachten hun een grote nederlaag toe 
bij Gibeon, zetten hen na in de richting van den bergpas van Beth-horon en versloegen hen tot Azeka en 
Makkeda.
Jos 10:11  Als zij nu op hun vlucht voor Israel op de berghelling van Beth-horon waren, wierp de Heer grote 
stenen van den hemel op hen, tot Azeka toe, zodat zij stierven; er zijn meer door de hagelsteenen omgekomen 
dan door de Israelieten met het zwaard gedood.
Jos 10:12  Toen sprak Jozua tot den Heer, ten dage dat de Heer de Amorieten aan de Israelieten overleverde, 
en zeide in tegenwoordigheid van Israel: Zon, sta stil in Gibeon, en maan, in Ajjalons dal.
Jos 10:13  En stil stond de zon, en staan bleef de maan, totdat het volk zich op zijn vijanden gewroken had. Dit 
staat geschreven in het Boek des Rechtschapenen. En de zon bleef halverwege den hemel staan en spoedde 
zich niet ten ondergang, omstreeks een vollen dag.
Jos 10:14  Zulk een dag is er vroeger noch later geweest, waarop de Heer zo naar iemands stem luisterde; want 
de Heer streed voor Israel.
Jos 10:15  Daarop keerde Jozua met gans Israel naar het kamp te Gilgal terug.
Jos 10:16  Intussen vluchtten die vijf koningen en verscholen zich in de grot bij Makkeda.
Jos 10:17  Toen men aan Jozua berichtte: De vijf koningen zijn gevonden verscholen in de grot bij Makkeda--
Jos 10:18  zeide hij: Wentelt grote stenen voor den ingang der grot, en stelt er mannen bij om hen te bewaken'.
Jos 10:19  Maar gij, houdt u niet op; zet uw vijanden na en laat hun achterhoede geen rust. Laat hen niet in hun 
steden komen; want de Heer, uw god, heeft hen in uw hand gegeven.
Jos 10:20  Toen nu Jozua en de Israelieten hen geheel verslagen en hun een zeer grote nederlaag toegebracht 
hadden, zodat zij geheel vernietigd waren--enigen van hen waren ontkomen en hadden zich in de vestingen 
geborgen--
Jos 10:21  keerde het ganse volk behouden naar het kamp tot Jozua te Makkeda terug; niemand had tegen de 
Israelieten de tong geroerd.



Jos 10:22  Nu zeide Jozua: Opent den ingang der grot, en brengt die vijf koningen uit de grot tot mij.
Jos 10:23  Men deed alzo en bracht die vijf koningen uit de grot tot hem: de koningen van Jeruzalem, van 
Hebron, van Jarmuth, van Lachis en van Eglon.
Jos 10:24  Zodra men die koningen tot Jozua had gebracht, riep hij alle Israelietische mannen samen en zeide 
tot de aanvoerders der krijgslieden die met hem getrokken waren: Treedt nader, zet uw voet op den hals dezer 
koningen. En toen zij Jozua nadergetreden waren en hun den voet op den hals gezet hadden,
Jos 10:25  zeide Jozua tot hen: Vreest niet en zijt niet versaagd; weest sterk en kloek; want zo zal de Heer doen 
aan al uw vijanden die gij beoorloogt.
Jos 10:26  Daarna sloeg Jozua hen neder, doodde hen en hing hen aan vijf palen op, waaraan zij tot den avond 
bleven hangen.
Jos 10:27  En met zonsondergang nam men, op Jozua's bevel hen van de palen af en wierp hen in de grot 
waarin zij zich hadden verscholen; waarna men grote stenen aan den ingang der grot plaatste, die daar liggen 
tot op dezen dag.
Jos 10:28  Ook Makkeda is te dien dage door Jozua ingenomen en geslagen met het scherp des zwaards; hij 
trof haar en alle levende wezens in haar met den banvloek, liet niemand ontkomen en deed met den koning van 
Makkeda evenals hij met den koning van Jericho gedaan had.
Jos 10:29  Daarop trok Jozua met gans Israel van Makkeda naar Libna en streed tegen haar;
Jos 10:30  de Heer gaf ook haar en haar koning in de hand van Israel; hij sloeg haar en alle levende wezens in 
haar met het scherp des zwaards, liet niemand in haar ontkomen en deed met haar koning evenals hij met den 
koning van Jericho gedaan had.
Jos 10:31  Daarop trok Jozua met gans Israel van Libna naar Lachis sloeg het beleg voor haar en voerde krijg 
tegen haar.
Jos 10:32  En de Heer gaf Lachis in de hand van Israel. Hij nam haar den tweeden dag in en sloeg haar en alle 
levende wezens in haar met het scherp des zwaards, juist zoals hij met Libna gedaan had.
Jos 10:33  Toen trok Horam, de koning van Gezer, op om Lachis te helpen; maar Jozua versloeg hem en zijn 
volk, totdat hij niemand van hen had overgelaten.
Jos 10:34  Daarop trok Jozua met gans Israel naar Eglon; zij sloegen het beleg voor haar, streden tegen haar,
Jos 10:35  namen haar nog denzelfden dag in en sloegen haar met het scherp des zwaards; alle levende 
wezens in haar trof hij met den banvloek, juist zoals hij met Lachis gedaan had.
Jos 10:36  Daarop trok Jozua met gans Israel van Eglon op naar Hebron; zij streden tegen haar,
Jos 10:37  namen haar in en sloegen haar, haar koning, al haar steden en alle levende wezens in haar, met het 
scherp des zwaards, juist zoals hij met Eglon gedaan had: hij trof haar en alle levende wezens in haar met den 
banvloek.
Jos 10:38  Daarop keerde zich Jozua met gans Israel naar Debir, streed tegen haar
Jos 10:39  en maakte zich van haar, haar koning en al haar steden meester; zij sloegen ze met het scherp des 
zwaards, en troffen alle levende wezens in haar met den banvloek; hij liet niemand over; evenals hij met Hebron 
gedaan had deed hij met Debir en haar koning.
Jos 10:40  Zo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte, het zuiden, de laagte en de hellingen, met al hun 
koningen; hij liet er niemand over, en alwat adem had trof hij met den banvloek, zoals de Heer, Israels god, 
geboden had.
Jos 10:41  Jozua versloeg hen van Kades-barnea tot Gaza, het ganse land Goosjen, en tot Gibeon toe.
Jos 10:42  Van al die koningen nu met hun land heeft Jozua zich op eenmaal meester gemaakt; want de Heer, 
Israels god, streed voor Israel.
Jos 10:43  Toen keerde Jozua met gans Israel naar het kamp te Gilgal terug.
Jos 11:1  Zodra Jabin, de koning van Hasor, dit hoorde, zond hij gezanten tot Jobab, den koning van Madon, en 
tot de koningen van Sjimron en Achsjaf,
Jos 11:2  voorts tot de koningen die, in het noorden, op het gebergte, in de Vlakte tegenover Kinneroth, in de 
Laagte en in de heuvelstreek van Dor heerschten,
Jos 11:3  de Kanaanieten van het oosten en van het westen, de Amorieten, Hittieten, Perizzieten en Jebuzieten 
op het gebergte, en de Hiwwieten aan den voet van den Hermon, in de landstreek van Mispa.
Jos 11:4  Dezen nu trokken uit met al hun legers, een volk talrijk als het zand aan den oever der zee, met een 
grote menigte paarden en strijdwagens'.
Jos 11:5  Toen al deze koningen zich verenigd hadden, kwamen zij zich gemeenschappelijk bij het water van 
Merom legeren, om met Israel krijg te voeren.
Jos 11:6  Maar de Heer zeide tot Jozua: Vrees niet voor hen; want morgen om dezen tijd doe ik hen allen 
verslagen voor Israel nederliggen; dan zult gij van hun paarden de pezen doorsnijden en hun strijdwagens 
verbranden.
Jos 11:7  En Jozua verraste hen met zijn ganse krijgsmacht bij het water van Merom, en zij overvielen hen;
Jos 11:8  de Heer gaf hen in de hand der Israelieten, die hen versloegen en nazetten tot Groot-Sidon en tot 



Misrefoth, ten westen, en tot de vallei van Mispe, ten oosten; zij versloegen hen totdat zij er niemand van 
overlieten.
Jos 11:9  En Jozua handelde met hen zoals de Heer hem gezegd had: van hun paarden sneed hij de pezen 
door en hun strijdwagens verbrandde hij.
Jos 11:10  Te dier tijd teruggekeerd, nam Jozua Hasor in en sloeg haar koning met het zwaard; want eertijds 
was Hasor het hoofd van al deze koninkrijken.
Jos 11:11  Zij sloegen alle levende wezens in haar met het scherp des zwaards, ze treffende met den banvloek; 
zodat geen levende ziel overbleef. Hasor zelf heeft hij verbrand.
Jos 11:12  Evenzo heeft Jozua zich meester gemaakt van al de steden dezer koningen en van al haar koningen, 
die hij met het scherp des zwaards sloeg, ze treffende met den banvloek, zoals Mozes, s Heeren dienstknecht, 
geboden had.
Jos 11:13  Evenwel, al de steden die op heuvelen lagen heeft Israel niet verbrand; met uitzondering van Hasor 
alleen, dat door Jozua verbrand is.
Jos 11:14  Al de have dezer steden en het vee hebben de Israelieten voor zichzelf buit gemaakt; maar al de 
mensen hebben zij met het scherp des zwaards geslagen, totdat zij hen verdelgd hadden: geen levende ziel 
hebben zij overgelaten.
Jos 11:15  Wat de Heer aan zijn dienstknecht Mozes gelast had had deze aan Jozua bevolen, en daarnaar heeft 
Jozua gehandeld: geen enkel woord van alwat de Heer aan Mozes had geboden heeft hij op zij geschoven.
Jos 11:16  Aldus veroverde Jozua dit ganse land: het gebergte, het ganse zuiden, de gehele landstreek 
Goosjen, de laagte, de vlakte en het gebergte van Israel met zijn laagte;
Jos 11:17  van den Kalen Berg af, die zich verheft naar den kant van Seir, tot aan Baal-Gad, in het dal van den 
Libanon, aan den voet van het gebergte Hermon. Ook heeft hij zich van al hun koningen meester gemaakt, hen 
geslagen en gedood.
Jos 11:18  Geruimen tijd heeft Jozua met al deze koningen krijg gevoerd:
Jos 11:19  er was geen stad die met de Israelieten vrede sloot behalve de Hiwwieten die te Gibeon woonden; 
alles hebben zij met de wapenen veroverd.
Jos 11:20  Want de Heer had het zo beschikt dat hij hun hart verhardde om vijandelijk tegen Israel op te treden; 
opdat men hen met den banvloek treffen, geen genade hun bewijzen, maar hen verdelgen zou, zoals de Heer 
aan Mozes geboden had.
Jos 11:21  Te dier tijd kwam Jozua en roeide de Enakieten uit van het Gebergte, van Hebron, Debir, Anab, van 
het ganse gebergte van Juda en van dat van Israel; tegelijk met hun steden heeft Jozua hen met den banvloek 
geslagen.
Jos 11:22  Er zijn geen Enakieten in het land der Israelieten overgebleven; alleen te Gaza, Gath en Asdod zijn er 
overgebleven.
Jos 11:23  Toen nu Jozua het ganse land veroverd had, overeenkomstig al wat de Heer aan Mozes had 
geboden, gaf hij het aan Israel ten erfdeel, volgens het aandeel dat hun, stam voor stam, toekwam. Nu kreeg het 
land rust, was het vrij van oorlog.
Jos 12:1  Dit zijn de koningen van het land die door de Israelieten verslagen zijn en wier land zij in bezit 
genomen hebben aan de oostzijde van den Jordaan, van de beek Arnon tot aan het gebergte Hermon, met de 
gehele Vlakte, ten oosten:
Jos 12:2  Sihon, de koning der Amorieten, die te Hesbon woonde. Hij voerde het bewind van Aroer af, aan den 
oever der beek Arnon, halverwege de beek, langs het grondgebied der Ammonieten, en over half Gilead, tot aan 
de beek Jabbok;
Jos 12:3  verder over de Vlakte tot aan het meer van Kinneroth ten oosten, en tot aan de zee der Vlakte, de 
Zoutzee, ten oosten, in de richting van Beth-hajjesjimoth, ten zuiden onder aan de hellingen van den Pisga.
Jos 12:4  En Og, de koning van Bazan, die tot het overschot der Refaieten behoorde en te Astaroth en te Edrei 
woonde.
Jos 12:5  Hij voerde het bewind op het gebergte Hermon en te Salcha en in gans Bazan, tot aan het gebied der 
Gesjurieten en der Maachathieten, en over half Gilead, tot aan het gebied van Sihon, den koning van Hesbon.
Jos 12:6  Mozes, 's Heeren dienstknecht, en de Israelieten hebben hen verslagen, en Mozes, 's Heeren 
dienstknecht, heeft dat land tot een erfelijke bezitting aan de Rubenieten, de Gadieten en den halven stam 
Manasse gegeven.
Jos 12:7  En dit zijn de koningen des lands die door Jozua en de Israelieten verslagen zijn aan de westzijde van 
den Jordaan, van Baal-Gad in het dal van den Libanon tot aan den Kalen Berg, die zich verheft naar den kant 
van Seir. En Jozua gaf dit land tot een erfelijke bezitting aan de stammen van Israel, volgens het aandeel dat 
aan ieder toekwam:
Jos 12:8  op het gebergte, in de laagte in de Vlakte, aan de hellingen, in de Woestijn en in het Zuiden, de 
Hittieten, Amorieten, Kanaanieten, Perizzieten, Hiwwieten en Jebuzieten:
Jos 12:9  de koningen van Jericho, van Ai bezijden Bethel,



Jos 12:10  van Jeruzalem, van Hebron,
Jos 12:11  van Jarmuth, van Lachis,
Jos 12:12  van Eglon, van Gezer,
Jos 12:13  van Debir, van Geder,
Jos 12:14  van Horma, van Arad,
Jos 12:15  van Libna, van Adullam,
Jos 12:16  van Makkeda, van Bethel,
Jos 12:17  van Tappuah, van Hefer,
Jos 12:18  van Afek in de streek Sjaron,
Jos 12:19  van Madon, van Hasor,
Jos 12:20  van Sjimron, van Achsjaf,
Jos 12:21  van Taanach, van Megiddo,
Jos 12:22  van Kedes, van Jokneam aan den Karmel,
Jos 12:23  van Dor in het heuvelland van Dor, van de volksstammen van Galilea,
Jos 12:24  en van Tirsa, van elke stad een; samen dertig koningen.
Jos 13:1  Toen Jozua oud en bedaagd was geworden, zeide de Heer tot hem: Gij zijt oud en bedaagd 
geworden, en er is nog een zeer groot deel van het land overgebleven om in bezit te nemen.
Jos 13:2  Dit is het land dat overgebleven is: alle landstreken der Filistijnen met het ganse gebied der 
Gesjurieten:
Jos 13:3  van den stroom voor Egypte tot aan het gebied van Ekron ten noorden geldt voor Kanaanietisch; de 
vijf vorsten der Filistijnen, van Gaza, Asdod, Askelon, Gath en Ekron, en de Awwieten,
Jos 13:4  in het zuiden; het ganse land der Kanaanieten met de aan de Sidoniers behorende grot tot Afek, tot 
het grondgebied
Jos 13:5  der Gebalieten; voorts de ganse Libanon, ten oosten, van Baal-Gad aan den voet van het gebergte 
Hermon tot den weg naar Hamath.
Jos 13:6  Alle bewoners van het gebergte, van den Libanon tot Misrefoth, ten westen, alle Sidoniers, zal ik voor 
de Israelieten uit verdrijven. Wijs het alvast door het lot ten erfdeel toe aan Israel, zoals ik u geboden heb.
Jos 13:7  Verdeel dus dit land ten erfdeel onder de negen stammen en den halven stam Manasse: van den 
Jordaan tot aan de Grote Zee, ten westen, zult gij het geven; de Grote Zee zal de grens zijn. Aan
Jos 13:8  de beide stammen Ruben en Gad en den halven stam Manasse heeft Mozes een erfdeel gegeven aan 
de overzijde van den Jordaan; aan de oostzijde heeft Mozes, 's Heeren dienstknecht, hun gegeven:
Jos 13:9  van Aroer af aan den oever der beek Arnon en de stad die halverwege de beek ligt, met de ganse 
hoogvlakte van Medeba tot Dibon,
Jos 13:10  benevens al de steden van Sihon, den koning der Amorieten, die te Hesbon regeerde, tot aan de 
grens der Ammonieten.
Jos 13:11  Verder Gilead en het gebied der Gesjurieten en dat der Maachathieten met het ganse gebergte 
Hermon, alsmede gans Bazan tot Salcha:
Jos 13:12  het gehele koninkrijk van Og in Bazan, die te Astaroth en te Edrei regeerde. Deze was van de 
Refaieten overgebleven; Mozes had hen verslagen en verdreven.
Jos 13:13  Doch de Israelieten hebben de Gesjurieten en Maachathieten niet verdreven; zodat Gesjur en 
Maachath in het midden van Israel gevestigd bleven, tot op dezen dag.
Jos 13:14  Alleen aan den stam Levi heeft hij geen erfdeel gegeven: de Heer zelf, Israels god, is zijn erfdeel, 
zoals hij tot hem gesproken heeft.
Jos 13:15  Dit is het erfdeel dat Mozes aan de Israelieten heeft toegewezen in de vlakte van Moab, aan de 
overzijde van den Jordaan, tegenover Jericho. Hij gaf aan den stam der Rubenieten, naar hun geslachten, als 
volgt:
Jos 13:16  zij verkregen het gebied van Aroer af aan den oever der beek Arnon en de stad die halverwege de 
beek ligt, met de ganse hoogvlakte tot aan Medeba,
Jos 13:17  Hesbon en al haar steden op de hoogvlakte, Dibon, Bamoth-Baal, Beth-Baal-meon,
Jos 13:18  Jahas, Kedemoth, Mefaath,
Jos 13:19  Kirjathaim, Sibma, Sereth-hassjahar op het gebergte der vallei,
Jos 13:20  Beth-Peor, de hellingen van den Pisga en Beth-hajjesjimoth:
Jos 13:21  al de steden der hoogvlakte en het ganse rijk van Sihon, den koning der Amorieten, die te Hesbon 
regeerde, dien Mozes verslagen heeft met de vorsten der Midianieten, Ewi, Rekem, Sur, Hur en Reba, machtige 
vorsten van Sihon en bewoners des lands.
Jos 13:22  Bij hun gesneuvelden hebben de Israelieten ook Bileam, Beors zoon, den waarzegger, met het 
zwaard gedood.
Jos 13:23  De grens der Rubenieten was de Jordaan. Dit is het erfdeel der Rubenieten, naar hun geslachten, de 
steden met haar dorpen.



Jos 13:24  Voorts gaf Mozes aan den stam Gad, de Gadieten, naar hun geslachten, als volgt:
Jos 13:25  zij verkregen het gebied over Jaezer en alle steden van Gilead en het halve land der Ammonieten, tot 
aan Aroer tegenover Rabba:
Jos 13:26  van Hesbon tot Ramath-hammispe en Betonim, en van Mahanaim tot het gebied van Lidbir,
Jos 13:27  in de vallei: Beth-haram, Beth-nimra, Sukkoth en Safon, het overige van het rijk van Sihon, den 
koning van Hesbon. De Jordaan is hun grens tot aan de punt van het meer Kinnereth, aan de oostzijde van den 
Jordaan.
Jos 13:28  Dit is het erfdeel der Gadieten, naar hun geslachten, de steden met haar dorpen.
Jos 13:29  Voorts gaf Mozes aan den halven stam der Manassieten, naar hun geslachten, als volgt:
Jos 13:30  hun gebied strekte zich uit van Mahanaim af over gans Bazan, het gehele rijk van Og, Bazans 
koning, en al de Jairs-gehuchten in Bazan, zestig steden,
Jos 13:31  met half Gilead, Astaroth en Edrei, steden van Ogs rijk in Bazan; dit was voor de zonen van Machir, 
den zoon van Manasse, voor de helft van de zonen van Machir, den zoon van Manasse, naar hun geslachten.
Jos 13:32  Dit zijn de erfdelen die Mozes heeft toegewezen in de vlakte van Moab aan de overzijde van den 
Jordaan, ten oosten van Jericho.
Jos 13:33  Maar aan den stam Levi heeft Mozes geen erfdeel gegeven; de Heer, Israels god, is zijn erfdeel, 
zoals hij tot hem gesproken heeft.
Jos 14:1  Dit zijn de erfdelen die de Israelieten in het land Kanaan hebben verkregen, welke de priester Eleazar, 
Jozua, de zoon van Nun, en de familiehoofden der stammen aan de Israelieten hebben toegewezen,
Jos 14:2  ieders erfdeel door het lot, zoals de Heer door Mozes ten aanzien van de negen en een halven stam 
had geboden.
Jos 14:3  Want Mozes had aan de twee en een halven stam een erfdeel gegeven in het Overjordaansche, den 
Levieten had hij geen erfdeel in hun midden gegeven,
Jos 14:4  en de zonen van Jozef waren tot twee stammen geworden: Manasse en Efraim. En den Levieten 
hebben zij geen aandeel in het land gegeven, behalve steden om in te wonen, met haar weidegrond voor hun 
vee en hun have.
Jos 14:5  Zoals de Heer aan Mozes geboden had, hebben de Israelieten gedaan en het land verdeeld.
Jos 14:6  Toen de Judeers tot Jozua te Gilgal nadertraden, zeide Kaleb, de zoon van Jefunne, den Kenizziet, tot 
hem: Gij weet, wat de Heer te Kades-barnea tot Mozes, den godsman, te mijnen aanzien--en te uwen--
gesproken heeft.
Jos 14:7  Veertig jaar was ik oud, toen Mozes, s Heeren dienstknecht, mij van Kades-barnea uitzond om het 
land te verspieden, en ik hem verslag gaf naar wat in mijn hart was.
Jos 14:8  Mijn broeders die met mij waren opgetrokken deden het hart des volks versmelten; maar ik ben 
volstandig aan den Heer, mijn god, trouw gebleven.
Jos 14:9  Daarom zwoer Mozes te dien dage: Voorzeker zal het land dat uw voet heeft betreden u en uw zonen 
voor eeuwig ten erfdeel zijn, omdat gij volstandig aan den Heer, mijn god, zijt trouw gebleven.
Jos 14:10  Welnu, zie, de Heer heeft mij, zoals hij gesproken heeft, nu vijf en veertig jaar in het leven gelaten, 
sedert hij dat woord tot Mozes gesproken heeft; gedurende welken tijd Israel in de woestijn heeft rondgetrokken. 
Zie, ik ben nu vijf en tachtig jaar oud,
Jos 14:11  maar heden nog even sterk als toen Mozes mij uitzond: ik heb thans nog evenveel kracht als toen, 
voor den strijd en om uit en in te gaan.
Jos 14:12  Geef mij dus dit gebergte, waarvan de Heer te dien dage heeft gesproken; want gijzelf hebt te dien 
dage gehoord dat daar Enakieten wonen en grote versterkte steden zijn. Wellicht zal de Heer met mij zijn en zal 
ik hen verdrijven, zoals de Heer gesproken heeft.
Jos 14:13  Toen schonk Jozua hem zijn zegen en gaf Hebron aan Kaleb, den zoon van Jefunne, ten erfdeel.
Jos 14:14  Daarom is Hebron het erfdeel geworden van Kaleb, den zoon van Jefunne, den Kenizziet, tot op 
dezen dag; omdat hij aan den Heer, Israels god, volstandig trouw is gebleven.
Jos 14:15  De naam van Hebron was voorheen Kirjath-Arba; deze Arba was de grote man onder de Enakieten. 
En het land kreeg rust, was vrij van oorlog.
Jos 15:1  De stam der Judeers, naar hun geslachten, verkreeg het lot palende aan het grondgebied van Edom, 
van de woestijn Tsin, af tot Kades, in het zuiden.
Jos 15:2  Hun zuidelijke grens begon bij het uiteinde der Zoutzee, de punt die zich zuidwaarts uitstrekt,
Jos 15:3  en kwam uit tegenover den Schorpioenenpas; liep dan over Tsin, verder opwaarts ten zuiden van 
Kades-barnea, over Hesron, naar Addar op, in de richting van Karka,
Jos 15:4  over Asmon, en kwam uit aan de beek van Egypte; zodat de grens aan de zee eindigde. Dit zal uw 
zuidelijke grens zijn.
Jos 15:5  De oostelijke grens was de Zoutzee tot aan den mond van den Jordaan. Aan de noordzijde liep de 
grens beginnende van de punt der zee aan den mond van den Jordaan,
Jos 15:6  naar Beth-hogla op, voorts ten noorden van Beth-araba dan opwaarts naar den steen van Bohan, den 



zoon van Ruben,
Jos 15:7  naar Debir, op enigen afstand van het dal Achor; waarna zij zich wendde naar Gilgal, dat in het gezicht 
van den pas van Adummim, ten zuiden van de beek, ligt; verder liep zij door naar het water van En-sjemes en 
eindigde bij de bron Rogel.
Jos 15:8  Daarna liep de grens naar het dal van den zoon van Hinnom op, langs de zuidzijde van den bergrug 
der Jebuzieten, dat is Jeruzalem; verder over den top van de bergketen die ten westen langs het dal van 
Hinnom zich uitstrekt, hetwelk aan het noordelijk uiteinde van de vallei der Refaieten is.
Jos 15:9  Zij boog van den top van het gebergte om naar de bron van het water van Neftoah en kwam uit bij de 
steden van het gebergte van Efron. Daarna boog de grens om naar Baal, dat is Kirjath-jearim,
Jos 15:10  liep van Baal in westelijke richting naar het gebergte Seir, langs de noordzijde van den bergrug van 
Kirjath-jearim, dat is Kezalon; verder naar Beth-sjemes af, over Timna,
Jos 15:11  en kwam uit in het noorden bij den bergrug van Ekron; vervolgens boog zij om naar Sjikkeron, liep 
over de beek van Baal en kwam bij Jabneel uit; zodat de grens aan de zee eindigde.
Jos 15:12  De westelijke grens was de Grote Zee. Dit zijn de grenzen der Judeers, naar hun geslachten, aan alle 
zijden.
Jos 15:13  Aan Kaleb, den zoon van Jefunne, heeft Jozua een aandeel gegeven in het midden der Judeers, 
overeenkomstig 's Heeren gebod aan hem: Kirjath-Arba welke Arba Enaks vader was, dat is Hebron.
Jos 15:14  Van daar verdreef Kaleb de drie Enakieten, Sjesjai, Ahiman en Talmai, afstammelingen der 
Enakieten.
Jos 15:15  Van daar trok hij op tegen de inwoners van Debir; Debir heette voorheen Kirjath-sefer.
Jos 15:16  En Kaleb zeide: Wie Kirjath-sefer slaat en inneemt, dien geef ik mijn dochter Achsa tot vrouw.
Jos 15:17  En Othniel, de zoon van Kenaz en een broeder van Kaleb, nam het in; en hij gaf hem zijn dochter 
Achsa tot vrouw.
Jos 15:18  Toen zij tot hem kwam, spoorde hij haar aan van haar vader akkerland te vragen. Zij liet zich dan van 
den ezel glijden; waarop Kaleb tot haar zeide: Wat belieft u?
Jos 15:19  Zij antwoordde: Geef mij een geschenk; nu gij mij in het dorre land hebt gezet, moet gij mij wellen 
geven. En hij gaf haar wellen, hoog en laag gelegene.
Jos 15:20  Dit was het erfdeel van den stam der Judeers, naar hun geslachten.
Jos 15:21  De steden aan het uiterste einde van den stam der Judeers, tegen het gebied van Edom aan, waren, 
in het zuiden: Kabseel, Eder, Jagur,
Jos 15:22  Kina, Dimona, Arara,
Jos 15:23  Kedes, Hasor en Jithnan;
Jos 15:24  Zif, Telam, Bealoth,
Jos 15:25  Hasor-hadatta en Kerijjoth-hesron, dat is Hasor;
Jos 15:26  Amam, Sjema, Molada,
Jos 15:27  Hasar-gadda, Hesmon, Beth-pelet,
Jos 15:28  Hasar-sjual, Bersjeba en onderhoorige plaatsen;
Jos 15:29  Baala, Ijjim, Esem,
Jos 15:30  Eltolad, Bethul, Horma,
Jos 15:31  Siklag, Madmanna, Sansanna,
Jos 15:32  Lebaoth, Sjilhim en Enrimmon; samen negen en twintig steden met haar gehuchten.
Jos 15:33  In de Laagte: Estaol, Sorea, Asna,
Jos 15:34  Zanoah en En-gannim; Tappuah en Enam;
Jos 15:35  Jarmuth en Adullam; Socho en Azeka,
Jos 15:36  Sjaaraim, Adithaim en Gedera; veertien steden met haar gehuchten.
Jos 15:37  Senan, Hadasja, Migdal-Gad,
Jos 15:38  Dilean, Mispe en Jokteel;
Jos 15:39  Lachis, Boskath, Eglon,
Jos 15:40  Kabbon, Lahmas, Kithlis
Jos 15:41  en Gederoth; Beth-Dagon, Naama en Makkeda; zestien steden met haar gehuchten.
Jos 15:42  Libna, Ether, Asjan,
Jos 15:43  Jiftah, Asna, Nesib,
Jos 15:44  Keila, Achzib en Maresja; negen steden met haar gehuchten.
Jos 15:45  Ekron met haar onderhoorige plaatsen en gehuchten;
Jos 15:46  van Ekron af en verder zeewaarts, alles wat aan den kant van Asdod met haar gehuchten lag,
Jos 15:47  Asdod zelf en Gaza met beider onderhoorige plaatsen en gehuchten, tot aan de beek van Egypte, 
terwijl de Grote Zee de grens was.
Jos 15:48  Op het Gebergte: Sjamir, Jattir, Socho,
Jos 15:49  Danna, Kirjath-sanna, dat is Debir,



Jos 15:50  Anab, Estemo, Anim,
Jos 15:51  Goosjen, Holon en Gilo; elf steden met haar gehuchten.
Jos 15:52  Arab, Ruma, Sjema,
Jos 15:53  Janim, Beth-tappuah, Afeka,
Jos 15:54  Humta, Kirjath-arba dat is Hebron, en Sior; negen steden met haar gehuchten.
Jos 15:55  Maon, Karmel, Zif, Juta,
Jos 15:56  Jizreel, Jokdeam en Zanoah;
Jos 15:57  Kain, Gibea en Timna; tien steden met haar gehuchten.
Jos 15:58  Halhul, Beth-sur en Gedor,
Jos 15:59  Maarath, Beth-Anoth en Eltekon; zes steden met haar gehuchten. Tekoa, Efrath, dat is Bethlehem, 
Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sjores, Karem, Gallim, Baither en Manoho; elf steden met haar gehuchten.
Jos 15:60  Kirjath-Baal, dat is Kirjath-jearim, en Rabba; twee steden met haar gehuchten.
Jos 15:61  In de Woestijn: Beth-araba, Middin, Sechacha,
Jos 15:62  Kibsjan, Ir-hammelah en En-gedi; zes steden met haar gehuchten.
Jos 15:63  Wat de Jebuzieten die te Jeruzalem woonden aangaat, de Judeers konden hen niet verdrijven; en de 
Jebuzieten wonen bij de Judeers te Jeruzalem tot op dezen dag.
Jos 16:1  Het lot kwam uit voor de zonen van Jozef. De grens liep van den Jordaan bij Jericho, ten oosten, langs 
de woestijn die van Jericho het gebergte oploopt naar Bethel-Luz.
Jos 16:2  Verder van Bethel door het grondgebied der Arkieten naar Ataroth,
Jos 16:3  en westwaarts af naar het gebied der Jafletieten tot aan het gebied van Laag-Beth-horon en over 
Gezer, om aan de zee te eindigen. D
Jos 16:4  e zonen van Jozef, Manasse en Efraim, kregen hun erfdeel.
Jos 16:5  Dit was het gebied der Efraimieten, naar hun geslachten: de grens van hun erfdeel was: Atroth-addar, 
in het oosten, tot Hoog-Beth-horon;
Jos 16:6  de westelijke grens kwam uit ten noorden van Michmethath; vervolgens liep zij in oostelijke richting 
naar Taanath-Sjilo, oostwaarts van daarnaar Janoah;
Jos 16:7  voorts van Janoah afwaarts naar Ataroth en Naarath, raakte Jericho en kwam uit bij den Jordaan.
Jos 16:8  Van Tappuah ging de grens westwaarts naar de beek Kana en eindigde aan zee. Dit was het erfdeel 
van den stam der Efraimieten, naar hun geslachten.
Jos 16:9  Voorts de steden die midden in het erfdeel der Manassieten voor de Efraimieten waren afgezonderd, 
al die steden met haar gehuchten.
Jos 16:10  Maar zij hebben de Kanaanieten die te Gezer woonden niet verdreven, en de Kanaanieten bleven in 
het midden van Efraim wonen tot op dezen dag en werden cijnsplichtig.
Jos 17:1  Nu viel aan den stam Manasse het lot ten deel, want hij was Jozefs eerstgeborene: wat aangaat 
Machir, Manasse's eerstgeborene, den vader van Gilead, daar deze een krijgshaftig man was, verkreeg hij 
Gilead en Bazan;
Jos 17:2  zo viel het lot ten deel aan de overige zonen van Manasse, naar hun geslachten, namelijk aan de 
zonen van Abiezer: Helek, Asriel, Sichem, Hefer en Sjemida. Dit zijn de manlijke nakomelingen van Manasse, 
den zoon van Jozef, naar hun geslachten.
Jos 17:3  Selof had nu, de zoon van Hefer, den zoon van Gilead, den zoon van Machir, den zoon van Manasse, 
had geen zonen, alleen dochters, en dit zijn de namen zijner dochters: Mahla, Noa, Hogla Milka en Tirsa.
Jos 17:4  Dezen nu traden nader tot den priester Eleazar, Jozua, den zoon van Nun, en de vorsten, en zeiden: 
De Heer heeft Mozes geboden, ons een erfdeel in het midden onzer broeders te geven. Daarom gaf hij haar, 
naar 's Heeren gebod, een erfdeel in het midden van de broeders van haar vader.
Jos 17:5  Zo verviel Manasse in tien snoeren, behalve het land Gilead en Bazan, in het Overjordaansche,
Jos 17:6  want de dochters van Manasse hebben in het midden zijner zonen een erfdeel verkregen, terwijl het 
land Gilead aan Manasse's overige zonen ten deel is gevallen.
Jos 17:7  De grens van Manasse was van Azer naar Michmethath, dat tegenover Sichem ligt, en ging rechts af 
naar de bewoners van En-Tappuah.
Jos 17:8  Aan Manasse is de landstreek Tappuah ten deel gevallen; maar Tappuah, aan de grens van Manasse, 
aan de Efraimieten.
Jos 17:9  Voorts liep de grens af naar de beek Kana, zuidwaarts van de beek. Deze steden behoorden aan 
Efraim midden onder de steden van Manasse; de grens van Manasse liep ten noorden van de beek en eindigde 
aan zee.
Jos 17:10  Het zuidelijk deel was van Efraim, het noordelijk van Manasse, en de zee was hun grens. Aan Azer 
raakten zij in het noorden, aan Issachar in het oosten.
Jos 17:11  Manasse verkreeg in Issachar en Azer: Beth-sjean en onderhoorige plaatsen, Jibleam en 
onderhoorige plaatsen, de bewoners van Dor en onderhoorige plaatsen, die van Taanach en onderhoorige 
plaatsen en die van Megiddo en onderhoorige plaatsen, het derde deel van het heuvelland.



Jos 17:12  Maar de Manassieten hebben deze steden niet kunnen veroveren, en de Kanaanieten besloten in dit 
land te blijven wonen.
Jos 17:13  Toen nu de Israelieten sterk waren geworden maakten zij de Kanaanieten cijnsplichtig, doch 
verdreven hebben zij hen niet.
Jos 17:14  De zonen van Jozef nu spraken tot Jozua: Waarom hebt gij mij een lot en een snoer ten erfdeel 
gegeven, terwijl ik door 's Heeren zegen een zo talrijk volk ben?
Jos 17:15  Toen zeide Jozua tot hen: Indien gij zulk een talrijk volk zijt, trek dan op naar het woud en maak u 
daar ruimte in het land der Perizzieten en der Refaieten, wanneer het gebergte van Efraim u te eng is.
Jos 17:16  Maar de zonen van Jozef zeiden: Het gebergte zal voor ons niet toereikend zijn, en al de 
Kanaanieten die in vlakke streken wonen hebben ijzeren strijdwagens, zowel die te Beth-sjean en haar 
onderhoorige plaatsen als die in de vallei van Jizreel.
Jos 17:17  Toen zeide Jozua tot het huis Jozef, tot Efraim en Manasse: Gij zijt een talrijk volk en hebt grote 
kracht. Gij zult niet slechts een lot hebben;
Jos 17:18  want het gebergte zal u toebehoren--als het woud is, zult gij dat rooien--en ook uitgangen daaruit zult 
gij verkrijgen; want gij zult den Kanaaniet verdrijven, al heeft hij ook ijzeren wagens, al is hij sterk.
Jos 18:1  Toen vergaderde de ganse gemeente der Israelieten te Sjilo en zette aldaar de tent der samenkomst 
neder, terwijl het land gans onderworpen en te hunner beschikking was.
Jos 18:2  Toch waren onder de Israelieten zeven stammen overgebleven die hun erfdeel niet hadden verkregen.
Jos 18:3  Dus zeide Jozua tot de Israelieten: Hoelang zult gij te traag zijn om het land in bezit te gaan nemen dat 
de Heer, uwer vaderen god, u gegeven heeft!
Jos 18:4  Wijst uit elken stam drie mannen aan; opdat ik hen uitzende, en zij zich opmaken, het land 
doortrekken, er een beschrijving van opstellen naar den eis van hun erfdeel, en dan tot mij komen.
Jos 18:5  Verdeelt het onderling in zeven delen; Juda zal in zijn gebied, in het zuiden, en het huis Jozef in het 
zijne, in het noorden, blijven.
Jos 18:6  Nadat gijzelf een beschrijving opgesteld hebt waarbij het land in zeven delen verdeeld wordt; zult gij 
die hier tot mij brengen; dan zal ik hier voor den Heer onzen god, het lot voor u werpen.
Jos 18:7  Want de Levieten hebben geen aandeel in uw midden, daar het priesterschap des Heeren hun erfdeel 
is; en Gad, Ruben en de halve stam Manasse hebben hun erfdeel aan de oostzijde van den Jordaan ontvangen, 
dat Mozes, 's Heeren dienstknecht, hun gegeven heeft. Dienvolgens maakten die mannen zich op en togen 
heen, terwijl Jozua hun bij hun vertrek den last meegaf een beschrijving van het land op te stellen, zeggende:
Jos 18:8  Gaat heen, trekt het land door, maakt er een beschrijving van, en komt dan weder tot mij; dan zal ik 
hier het lot voor u werpen, voor den Heer te Sjilo.
Jos 18:9  Zo togen die mannen heen, trokken het land door, brachten er een beschrijving van op schrift, naar de 
steden, in zeven delen, en kwamen tot Jozua in het kamp te Sjilo.
Jos 18:10  Toen wierp Jozua voor hen het lot te Sjilo voor den Heer en verdeelde aldaar het land onder de 
Israelieten, naar hun afdelingen.
Jos 18:11  Het lot werd getrokken van den stam der Benjaminieten, naar hun geslachten; het gebied dat door 
het lot voor hen werd aangewezen lag tussen de Judeers en de zonen van Jozef.
Jos 18:12  Hun grens aan den noordkant begon bij den Jordaan, liep dan opwaarts langs de noordzijde van de 
bergketen van Jericho; voorts westwaarts het Gebergte op en eindigde in de woestijn van Beth-awen.
Jos 18:13  Van daar liep de grens door naar Luz, zuidwaarts van de bergketen van Luz, dat is Bethel; verder 
afwaarts naar Atroth-addar over het gebergte ten zuiden van Laag-Beth-horon; van het gebergte zuidelijk 
tegenover Beth-horon
Jos 18:14  boog de grens in zuidwestelijke richting om en eindigde bij Kirjath-Baal, dat is de Judeesche stad 
Kirjath-jearim; dit was de westelijkste punt.
Jos 18:15  Aan den zuidkant nam de grens in het westen haar uitgangspunt bij het einde van Kirjath-Baal en 
kwam uit bij de fontein van het water van Neftoah,
Jos 18:16  liep dan af naar het uiteinde van den berg die tegenover het dal van den zoon van Hinnom, in het 
noorden van de vallei der Refaieten, ligt; verder af naar het Hinnomdal, zuidwaarts langs de bergketen der 
Jebuzieten, en dan afwaarts naar de bron Rogel;
Jos 18:17  voorts boog zij aan de noordzijde om en kwam uit bij En-sjemes, en verder in de landstreken die in 
het gezicht van den pas van Adummim liggen; liep afwaarts naar den steen van Bohan, den zoon van Ruben,
Jos 18:18  noordwaarts over den bergrug van Beth-araba, en dan afwaarts in de Vlakte.
Jos 18:19  Vervolgens liep de grens noordwaarts langs den bergrug van Beth-hogla en eindigde bij de 
noordelijke punt van de Zoutzee, aan den mond van den Jordaan, ten zuiden. Dit was de zuidelijke grens.
Jos 18:20  En de Jordaan vormde de grens aan den oostkant. Dit was het erfdeel der Benjaminieten, naar hun 
geslachten, naar zijn grenzen rondom.
Jos 18:21  En de steden van den stam der Benjaminieten, naar hun geslachten, waren: Jericho Beth-hogla, 
Emek-kesis,



Jos 18:22  Beth-araba, Semaraim, Bethel,
Jos 18:23  Awwim, Para, Ofra,
Jos 18:24  Kefar-haammoni, Ofni en Geba; twaalf steden met haar gehuchten.
Jos 18:25  Gibeon, Rama, Beeroth,
Jos 18:26  Mispe, Kefira, Mosa,
Jos 18:27  Rekem, Jirpeel, Tareala,
Jos 18:28  Sela, Elef, Jebus, dat is Jeruzalem, Gibeath, Kirjath-jearim; veertien steden met haar gehuchten. Dit 
was het erfdeel der Benjaminieten, naar hun geslachten.
Jos 19:1  Het tweede lot kwam uit voor Simeon, den stam der Simeonieten, naar hun geslachten; hun erfdeel lag 
midden in het erfdeel der Judeers.
Jos 19:2  Zij verkregen in hun erfdeel: Bersjeba, Molada,
Jos 19:3  Hasar-sjual, Bala, Esem,
Jos 19:4  Eltolad, Bethul, Horma,
Jos 19:5  Siklag, Beth-hammarkaboth, Hasar-suza,
Jos 19:6  Beth-lebaoth, en Sja-ruhen; dertien steden met haar gehuchten.
Jos 19:7  Dan En-rimmon, Tochen, Ether en Asjan; vier steden met haar gehuchten.
Jos 19:8  Voorts al de gehuchten rondom deze steden tot Baal van den put, te Rama van het Zuiden. Dit was 
het erfdeel van den stam der Simeonieten, naar hun geslachten.
Jos 19:9  Uit het snoer der Judeers viel het erfdeel der Simeonieten; want het aandeel der Judeers was voor 
dezen te groot; daarom kregen de Simeonieten een erfdeel midden in het hunne.
Jos 19:10  Het derde lot werd getrokken voor de Zebulonieten, naar hun geslachten. De grens van hun erfdeel 
liep tot Sarid:
Jos 19:11  westwaarts liep zij op, over Marala, en raakte aan Dabbesjeth, aan de beek die tegenover Jokneam 
loopt.
Jos 19:12  Terug liep zij van Sarid oostwaarts op het gebied van Kisloth-Tabor en kwam uit bij Doberath; voorts 
liep zij op naar Jafia
Jos 19:13  en van daar oostwaarts over Gath-hefer naar Eth-kasin en kwam uit te Rimmon. Dan boog zij om 
naar Nea,
Jos 19:14  liep aan de noordzijde daaromheen naar Hannathon en eindigde bij het dal Jiftael.
Jos 19:15  Voorts Kattath, Nahalal, Sjimron, Jideala en Bethlehem; twaalf steden met haar gehuchten.
Jos 19:16  Dit was het erfdeel der Zebulonieten, naar hun geslachten, die steden met haar gehuchten.
Jos 19:17  Voor Issachar kwam het vierde lot uit, voor de Issacharieten, naar hun geslachten.
Jos 19:18  Hun gebied strekte zich uit over Jizreel, Kezulloth, Sjunem,
Jos 19:19  Hafaraim, Sjion, Anaharath,
Jos 19:20  Rabbith, Kisjon, Ebes,
Jos 19:21  Remeth, En-gannim, En-hadda en Beth-passes.
Jos 19:22  De grens raakte Tabor, Sjahasim en Beth-sjemes, en hun grens eindigde bij den Jordaan; zestien 
steden met haar gehuchten.
Jos 19:23  Dit was het erfdeel van den stam der Issacharieten, naar hun geslachten, die steden met haar 
gehuchten.
Jos 19:24  Het vijfde lot kwam uit voor den stam der Azerieten, naar hun geslachten.
Jos 19:25  Hun gebied strekte zich uit over Helkath, Hali, Beten, Achsjaf,
Jos 19:26  Allammelech, Amead en Misjeal en raakte in het westen aan den Karmel en den stroom Libnath.
Jos 19:27  Dan liep de grens terug oostwaarts over Beth-Dagon, raakte Zebulon en het dal Jiftael, liep 
noordwaarts langs Beth-emek en Neiel en kwam links van Kabul uit,
Jos 19:28  Voorts: Abdon, Rehob, Hammon en Kana, tot aan Groot-Sidon;
Jos 19:29  dan liep de grens terug naar Rama en tot aan de vesting Tyrus, dan terug naar Hoza, en eindigde 
aan zee buiten de kust bij Achzib.
Jos 19:30  Voorts Akko, Afek en Rehob; twee en twintig steden met haar gehuchten.
Jos 19:31  Dit is het erfdeel van den stam der Azerieten, naar hun geslachten, die steden met haar gehuchten.
Jos 19:32  Voor de Naftalieten kwam het zesde lot 'uit, voor de Naftalieten, naar hun geslachten.
Jos 19:33  Hun grens liep van Helef, van den eik van Besaanannim en over Adami-nekeb en Jabneel tot 
Lakkum en eindigde bij den Jordaan.
Jos 19:34  Voorts liep de grens terug westwaarts over Aznoth-Tabor en kwam van daar bij Hukkok uit; zodat zij 
aan Zebulon raakte ten zuiden, aan Azer ten westen, terwijl de Jordaan in het oosten was.
Jos 19:35  Vestingen waren: Siddim, Ser, Ham-moth, Rakkath, Kinnereth,
Jos 19:36  Adama, Rama, Hasor,
Jos 19:37  Kedes, Edrei, En-hasor,
Jos 19:38  Jireon, Migdal-el, Horem, Beth-Anath en Beth-sjemes; negentien steden met haar gehuchten.



Jos 19:39  Dit was het erfdeel van den stam der Naftalieten, naar hun geslachten, die steden met haar 
gehuchten.
Jos 19:40  Voor den stam der Danieten, naar hun geslachten, kwam het zevende lot uit.
Jos 19:41  De grens van hun erfdeel liep over Sorea, Estaol, Ir-sjemes,
Jos 19:42  Sjaalab-bin, Ajjalon, Jithla,
Jos 19:43  Elon, Timnath, Ekron,
Jos 19:44  Elteke, Gibbethon, Baalath,
Jos 19:45  Jehud, Bene-Berak, Gath-rimmon,
Jos 19:46  Me-hajjarkon en Rakkon, het gebied tegenover Jafo insluitend.
Jos 19:47  Toen het gebied der Danieten hun te eng werd trokken zij op, belegerden Lesjam, namen het in, 
sloegen het met het scherp des zwaards, namen het in bezit, vestigden zich aldaar en gaven aan Lesjam den 
naam Dan, naar dien van hun vader Dan.
Jos 19:48  Dit was het erfdeel van den stam der Danieten, naar hun geslachten, deze steden met haar 
gehuchten.
Jos 19:49  Toen de Israelieten gereed waren met de toewijzing van het land naar zijn grenzen, gaven zij aan 
Jozua, den zoon van Nun, een erfdeel in hun midden.
Jos 19:50  Volgens 's Heeren last hebben zij hem de stad gegeven waarom hij verzocht, Timnath-serah, op het 
gebergte van Efraim, welke stad hij versterkte en waarin hij zich vestigde.
Jos 19:51  Dit zijn de erfdelen welke de priester Eleazar en Jozua, de zoon van Nun, en de familiehoofden aan 
de stammen der Israelieten door het lot hebben toegewezen, te Sjilo, voor des Heeren aangezicht, voor de tent 
der samenkomst. Zo voleindigden zij de verdeling van het land.
Jos 20:1  Toen sprak de Heer tot Jozua:
Jos 20:2  Zeg aan de Israelieten: Wijst de vrijsteden aan, van welke ik door Mozes tot u gesproken heb,
Jos 20:3  waarheen de doodslager die iemand bij ongeluk, zonder opzet, heeft verslagen kan vluchten, en die u 
tot een vrijplaats tegen den bloedwreker zullen zijn.
Jos 20:4  Hij zal naar een dezer steden vluchten, aan den ingang der stadspoort gaan staan en ten aanhoren 
van de oudsten dier stad zijn aangelegenheid mededelen; dan zullen zij hem bij zich in de stad opnemen en 
hem een plaats geven, en hij zal bij hen wonen.
Jos 20:5  Wanneer nu de bloedwreker hem vervolgt, zullen zij den doodslager niet aan hem uitleveren; want 
zonder opzet heeft hij zijn naaste verslagen en zonder van gisteren of eergisteren hem haat te hebben 
toegedragen.
Jos 20:6  Zo zal hij in die stad wonen, totdat hij voor de gemeente terechtstaat; tot den dood des hogepriesters 
die er in die dagen is. Dan zal de doodslager terugkeren en wederkomen in zijn stad en zijn huis, in de stad 
waaruit hij gevlucht is.
Jos 20:7  Dienvolgens heiligden zij: Kedes, in Galilea, op het gebergte van Naftali Sichem, op het gebergte van 
Efraim, en Kirjath-arba, dat is Hebron, op het gebergte van Juda.
Jos 20:8  En aan de overzijde van den Jordaan, ten oosten van Jericho, hebben zij aangewezen: Beser, in de 
woestijn, op de hoogvlakte, uit den stam Ruben; Rama in Gilead, uit den stam Gad, en Golan, in Bazan, uit den 
stam Manasse.
Jos 20:9  Dit waren de voor alle Israelieten en de in hun midden vertoevende vreemden vastgestelde steden, 
waarheen ieder die een ander bij ongeluk had verslagen kan vluchten, om niet door de hand van den 
bloedwreker te sterven voordat hij voor de gemeente stond.
Jos 21:1  De familiehoofden der Levieten traden nader tot den priester Eleazar, Jozua, den zoon van Nun, en de 
familiehoofden van de stammen der Israelieten,
Jos 21:2  en spraken tot hen te Sjilo in het land Kanaan: De Heer heeft door Mozes geboden ons steden om in 
te wonen te geven, met haar weidegrond voor ons vee.
Jos 21:3  Dientengevolge gaven de Israelieten, volgens 's Heeren last, van hun erfdeel deze steden met haar 
weidegrond aan de Levieten.
Jos 21:4  Het lot kwam uit voor de geslachten der Kehathieten: de zonen van Aaron, den priester uit de 
Levieten, verkregen door het lot uit de stammen Juda, Simeon en Benjamin dertien steden;
Jos 21:5  de overige Kehathieten verkregen door het lot, naar hun geslachten, uit de stammen Efraim, Dan en 
half Manasse tien steden.
Jos 21:6  De Gersjonieten verkregen door het lot, naar hun geslachten uit de stammen Issachar, Azer, Naftali en 
half Manasse in Bazan dertien steden.
Jos 21:7  De Merarieten verkregen door het lot, naar hun geslachten, uit de stammen Ruben, Gad en Zebulon 
twaalf steden. De
Jos 21:8  Israelieten gaven aan de Levieten de volgende steden met haar weidegrond, zoals de Heer door 
Mozes had geboden door het lot.
Jos 21:9  Men gaf uit de stammen der Judeers en der Simeonieten deze met name genoemde steden:



Jos 21:10  aan de Aaronieten, een van de geslachten der Kehathieten, behorende tot de Levieten, hun gaf men, 
daar hun het eerste lot was te beurt gevallen
Jos 21:11  Kirjath-Arba, welke Arba de vader der Enakieten was, dat is Hebron, op het gebergte van Juda, met 
omliggenden weidegrond;
Jos 21:12  maar het akkerland van de stad, benevens haar gehuchten, hadden zij aan Kaleb, den zoon van 
Jefunne, tot een bezitting gegeven.
Jos 21:13  Aan de zonen van Aaron, den priester gaven zij Hebron, de vrijstad voor den doodslager, met haar 
weidegrond, Libna met haar weidegrond,
Jos 21:14  Jattir met haar weidegrond, Estemoa met haar weidegrond,
Jos 21:15  Holon met haar weidegrond, Debir met haar weidegrond,
Jos 21:16  Asjan met haar weidegrond, Jutta met haar weidegrond en Beth-sjemes met haar weidegrond; negen 
steden uit deze beide stammen.
Jos 21:17  Voorts uit den stam Benjamin: Gibeon met haar weidegrond, Geba met haar weidegrond,
Jos 21:18  Anathoth met haar weidegrond en Almon met haar weidegrond; vier steden.
Jos 21:19  In het geheel hadden de Aaronieten, de priesters, dertien steden met haar weidegrond.
Jos 21:20  De geslachten der Kehathieten, die Levieten waren, de overige Kehathieten, zij verkregen door het 
lot hun steden uit den stam Efraim;
Jos 21:21  men gaf hun Sichem, de vrijstad voor den doodslager, met haar weidegrond, op het gebergte van 
Efraim, Gezer met haar weidegrond,
Jos 21:22  Kibsaim met haar weidegrond en Beth-horon met haar weidegrond; vier steden.
Jos 21:23  En uit den stam Dan: Elteke met haar weidegrond, Gibbethon met haar weidegrond,
Jos 21:24  Ajjalon met haar weidegrond en Gath-rimmon met haar weidegrond; vier steden.
Jos 21:25  En uit de ene helft van den stam Manasse: Taanach met haar weidegrond en Jibleam met haar 
weidegrond; twee steden.
Jos 21:26  In het geheel tien steden met haar weidegrond voor de geslachten der overige Kehathieten.
Jos 21:27  De Gersjonieten, een ander geslacht der Levieten, verkregen, uit den halven stam Manasse: Golan in 
Bazan, de vrijstad voor den doodslager, met haar weidegrond, en Beestera met haar weidegrond; twee steden.
Jos 21:28  En uit den stam Issachar: Kisjon met haar weidegrond, Doberath met haar weidegrond
Jos 21:29  Jarmuth met haar weidegrond en En-gannim met haar weidegrond; vier steden.
Jos 21:30  Voorts uit den stam Azer: Misjeal met haar weidegrond, Abdon met haar weidegrond,
Jos 21:31  Helkath met haar weidegrond, en Rehob met haar weidegrond; vier steden.
Jos 21:32  Verder uit den stam Naftali: Kedes, in Galilea, de vrijstad voor den doodslager, met haar weidegrond, 
Hammoth-Dor met haar weidegrond en Kartan met haar weidegrond; drie steden.
Jos 21:33  In het geheel hadden de Gersjonieten, naar hun geslachten, dertien steden met haar weidegrond.
Jos 21:34  De geslachten der Merarieten, zijnde de overige Levieten, verkregen, uit den stam Zebulon: Jokneam 
met haar weidegrond, Karta met haar weidegrond,
Jos 21:35  Rimmon met haar weidegrond en Nahalal met haar weidegrond; vier steden.
Jos 21:36  Voorts uit den stam Ruben: Beser, in de woestijn, de vrijstad voor den doodslager, met haar 
weidegrond, Jahas met haar weidegrond,
Jos 21:37  Kedemoth met haar weidegrond en Mefaath met haar weidegrond; vier steden.
Jos 21:38  Verder uit den stam Gad: Rama, in Gilead, de vrijstad voor den doodslager, met haar weidegrond, 
Mahanaim met haar weidegrond,
Jos 21:39  Hesbon met haar weidegrond en Jaezer met haar weidegrond; in het geheel vier steden.
Jos 21:40  Al die steden verkregen de Merarieten, naar hun geslachten, de overigen van de geslachten der 
Levieten; hun lot was twaalf steden.
Jos 21:41  In het geheel waren de Levietensteden, midden in de bezitting der Israelieten, acht en veertig steden 
met haar weidegrond.
Jos 21:42  Elke dezer steden bestond uit een stad met haar weidegrond er omheen; evenzo was het met al deze 
steden.
Jos 21:43  Zo gaf de Heer aan Israel het ganse land dat hij hun vaderen onder eede beloofd had te zullen 
geven, en zij namen het in bezit en vestigden zich aldaar.
Jos 21:44  En de Heer gaf hun rust rondom, geheel zoals hij aan hun vaderen had gezworen: geen van al hun 
vijanden heeft voor hen standgehouden; al hun vijanden heeft de Heer in hun hand gegeven.
Jos 21:45  Niets is onvervuld gebleven van gans het goede woord dat de Heer tot het huis van Israel had 
gesproken; alles is uitgekomen.
Jos 22:1  Toen ontbood Jozua de Rubenieten, de Gadieten en den halven stam Manasse,
Jos 22:2  en zeide tot hen: Gij hebt gehouden alwat Mozes, 's Heeren dienstknecht, u geboden heeft en hebt 
ook naar mij geluisterd in alles wat ik u geboden heb;
Jos 22:3  gij hebt uw broeders niet in den steek gelaten, nu geruimen tijd tot op dezen dag, maar zijt uw plicht 



tegenover het gebod van den Heer, uw god, nagekomen.
Jos 22:4  En nu heeft de Heer uw god, uw broeders rust verschaft, zoals hij hun had toegezegd; keert dan weder 
en gaat heen naar uw tenten, naar uw erfland, dat Mozes, s Heeren dienstknecht, u aan de overzijde van den 
Jordaan heeft gegeven.
Jos 22:5  Maar betracht zeer nauwgezet het gebod en de wet die Mozes, 's Heeren dienstknecht, u heeft 
voorgeschreven door den Heer, uw god, lief te hebben, op al zijn wegen te wandelen, zijn geboden te 
onderhouden, hem aan te hangen en hem te dienen met uw ganse hart en uw ganse ziel.
Jos 22:6  Zo nam Jozua met een zegenwens afscheid van hen en liet hen gaan. En zij gingen naar hun tenten.
Jos 22:7  Aan de ene helft nu van den stam Manasse had Mozes in Bazan, aan de andere Jozua aan de 
westzijde van den Jordaan bij hun broeders hun erfdeel gegeven. Toen Jozua hen met een zegenwens naar hun 
tenten liet gaan,
Jos 22:8  zeide hij tot hen: Keert met rijke schatten, zeer veel vee en een overvloed van zilver, goud, koper, ijzer 
en klederen naar uw tenten terug; deelt met uw broeders den op uw vijanden behaalden buit.
Jos 22:9  Zo keerden de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse terug en trokken weg van de 
Israelieten, uit Sjilo in het land Kanaan, om te gaan naar het land Gilead, hun erfland, waar zij, naar den door 
Mozes verstrekten last des Heeren, vaste bezittingen hadden verkregen.
Jos 22:10  Toen nu de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse de streken van den Jordaan in het 
land Kanaan bereikt hadden, bouwden zij aldaar, aan den Jordaan, een altaar, in het oog vallend groot.
Jos 22:11  En de Israelieten hoorden zeggen: Daar hebben waarlijk de Rubenieten, de Gadieten en de halve 
stam Manasse een altaar gebouwd tegenover het land Kanaan, in de streken van den Jordaan, op den 
Israelietischen oever!
Jos 22:12  Toen zij dat hoorden, kwam de gehele gemeente der Israelieten te Sjilo samen, om tegen hen te 
velde te trekken.
Jos 22:13  En de Israelieten zonden tot de Rubenieten, de Gadieten en den halven stam Manasse, naar het land 
Gilead, den priester Pinehas, den zoon van Eleazar,
Jos 22:14  met tien vorsten, uit elken stam van Israel een familievorst; elk hunner was familiehoofd in een van 
Israels geslachten.
Jos 22:15  Bij de Rubenieten, de Gadieten en den halven stam Manasse in het land Gilead aangekomen, 
spraken zij tot hen:
Jos 22:16  Zo zegt de ganse gemeente des Heeren: Wat is dit voor een vergrijp waaraan gij u tegen Israels god 
hebt schuldig gemaakt, dat gij u thans afkeert van den Heer, door u een altaar te bouwen; waardoor gij tegen 
den Heer in opstand komt!
Jos 22:17  Hebben wij niet genoeg aan de overtreding met Peor, waarvan wij ons tot op dezen dag niet hebben 
gezuiverd, en waarvoor de plaag in 's Heeren gemeente kwam?
Jos 22:18  En gij zoudt u thans van den Heer afkeren! Indien gij heden in opstand komt tegen den Heer, dan 
breekt morgen zijn gramschap tegen de ganse gemeente van Israel los.
Jos 22:19  Overigens, indien uw erfland onrein is, steekt naar 's Heeren erfland over, waar 's Heeren tabernakel 
is gevestigd, en verwerft u vaste bezittingen in ons midden; maar komt niet in opstand tegen den Heer en brengt 
ons niet in opstand, door u een altaar te bouwen behalve het altaar van den Heer, onzen god.
Jos 22:20  Toen Achan, de zoon van Zerah, zich aan den ban vergreep, is immers over Israels ganse gemeente 
de gramschap losgebroken, en was het niet die man alleen, die voor zijn overtreding den geest gaf.
Jos 22:21  Hierop antwoordden de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse en spraken tot de 
hoofden van Israels geslachten:
Jos 22:22  De godheid, God, de Heer, de godheid, God, de Heer, hij weet het, en ook Israel zal het weten! 
Indien wij opstand of vergrijp tegen den Heer bedoelden door ons een altaar te bouwen, om ons van den Heer af 
te keren, dan redde hij ons heden niet!
Jos 22:23  Indien wij voornemens zijn om daarop hetzij brand [offers] en meeloffers te offeren, hetzij dankoffers 
te brengen, moge de Heer zelf het aan ons thuiszoeken!
Jos 22:24  Zowaar, wij hebben dit uit zekere bezorgdheid gedaan; want wij dachten: Later zullen uw zonen tot 
de onze zeggen: Wat hebt gij te maken met den Heer, den god van Israel?
Jos 22:25  Aangezien de Heer tussen ons en u, Rubenieten en Gadieten, den Jordaan als grens gesteld heeft, 
hebt gij aan den Heer geen deel. --Zo konden uw zonen oorzaak zijn, dat onze zonen ophielden den Heer te 
vrezen.
Jos 22:26  Daarom zeiden wij: Laten wij dit doen: bouwen wij dat altaar; niet voor brandoffer of slachtoffer,
Jos 22:27  maar om een getuige te zijn tussen ons en u en onze nakomelingen na ons, dat wij met onze brand 
[offers], slacht [offers] en dankoffers den Heer willen dienen voor zijn aangezicht; opdat uw zonen later niet 
zeggen tot de onze: Gij hebt aan den Heer geen deel.
Jos 22:28  Voorts dachten wij: Wanneer zij later tot ons of onze nakomelingen zo iets zeggen, dan zullen wij 
zeggen: Let op den vorm van 's Heeren altaar dat onze vaderen gemaakt hebben: het is niet voor brandoffer of 



slachtoffer, maar het is een getuige tussen ons en u.
Jos 22:29  Verre zij het van ons, in opstand te komen tegen den Heer en heden ons van hem af te keren, door 
een altaar voor brand [offers], meel [offers] en slachtoffers te bouwen, nevens het altaar van den Heer, onzen 
god, dat voor zijn tabernakel staat!
Jos 22:30  Toen de priester Pinehas en de vorsten der gemeente die hem vergezelden de woorden hadden 
vernomen die de Rubenieten, de Gadieten en de Manassenieten hadden gesproken, keurden zij het goed.
Jos 22:31  Daarom zeide de priester Pinehas, de zoon van Eleazar, tot de Rubenieten, de Gadieten en de 
Manassenieten: Thans weten wij dat de Heer in ons midden is; daar gij u aan dit vergrijp tegen den Heer niet 
schuldig hebt gemaakt. Hiermede hebt gij de Israelieten uit 's Heeren hand gered.
Jos 22:32  Daarop keerden de priester Pinehas de zoon van Eleazar, en de vorsten weder van de Rubenieten 
en Gadieten, uit het land Gilead, naar het land Kanaan tot de Israelieten en gaven hun verslag.
Jos 22:33  En de Israelieten keurden de zaak goed, en de Israelieten loofden God. Zij spraken er niet meer van 
tegen hen te velde te trekken om het door de Rubenieten en de Gadieten bewoonde land te verderven.
Jos 22:34  De Rubenieten nu en de Gadieten noemden het altaar: Het is een getuige tussen ons dat de Heer 
God is.
Jos 23:1  Geruimen tijd later, nadat de Heer Israel rust had verschaft van al zijn vijanden rondom en Jozua oud 
geworden en op leeftijd gekomen was,
Jos 23:2  ontbood deze gans Israel, zijn oudsten, hoofden, rechters en ambtlieden, en zeide tot hen: Ik ben oud 
geworden en op leeftijd gekomen;
Jos 23:3  en gij hebt zelf gezien alwat de Heer, uw god, met al deze volken gedaan heeft, hen voor u uit 
verdrijvend; want de Heer, uw god, streed zelf voor u.
Jos 23:4  Ziet, ik heb de hier overgebleven volken door het lot aan u toegewezen tot een erfdeel voor uw 
stammen, van den Jordaan af, benevens al de volken, die ik heb uitgeroeid, met de Grote Zee in het westen tot 
grens.
Jos 23:5  De Heer, uw god, zelf zal hen voor u uit verjagen en voor u uit verdrijven; zodat gij hun land in bezit 
zult nemen, gelijk de Heer, uw god, u heeft toegezegd.
Jos 23:6  Maar gij moet u naarstig toeleggen op het onderhouden en betrachten van alwat in Mozes wetboek 
geschreven staat, dat gij daarvan niet afwijkt, rechts noch links
Jos 23:7  en u niet inlaat met deze volken die onder u zijn overgebleven, den naam hunner goden niet vermeldt 
of daarbij zweert, noch hen dient of u voor hen nederwerpt.
Jos 23:8  Daarentegen zult gij den Heer, uw god, aanhangen, zoals gij tot op dezen dag gedaan hebt.
Jos 23:9  En de Heer verdreef grote en machtige volken voor u uit en niemand heeft voor u standgehouden tot 
op dezen dag:
Jos 23:10  een van u vervolgde duizend; want de Heer, uw god, zelf streed voor u, zoals hij u had toegezegd.
Jos 23:11  Neemt u dan zeer zorgvuldig in acht, den Heer, uw god, lief te hebben.
Jos 23:12  Want indien gij van gedragslijn verandert, u aansluit bij het overschot van deze volken, die hier onder 
u zijn overgebleven, en u met hen vermaagschapt, als gij u met hen inlaat, en zij met u,
Jos 23:13  zo moet gij wel weten dat de Heer, uw god, verder deze volken niet voor u uit verdrijven zal; dan 
zullen zij u tot een kuil en een strik zijn, tot een geesel in de zijde en tot prikkelen in het oog, totdat gij vergaan 
zult van dezen goeden bodem dien de Heer, uw god, u gegeven heeft.
Jos 23:14  Zie, ik ga thans den weg van alwat leeft; erkent nu met uw ganse hart en uw ganse ziel, dat geen 
enkel van al de goede woorden die de Heer, uw god, te uwen aanzien gesproken heeft onvervuld is gebleven; 
alles is voor u uitgekomen, geen woord er van onvervuld gebleven.
Jos 23:15  Maar, gelijk ieder goed woord dat de Heer, uw god, tot u gesproken heeft aan u is vervuld, zo zal de 
Heer ieder kwaad woord aan u in vervulling doen gaan; totdat hij u verdelgt van dezen goeden bodem dien de 
Heer, uw god, u gegeven heeft.
Jos 23:16  Wanneer gij het verbond schendt dat de Heer, uw god, u heeft voorgeschreven, andere goden gaat 
dienen en u voor hen nederwerpen, dan zal 's Heeren toorn tegen u ontbranden en zult gij welhaast vergaan uit 
het goede land dat hij u gegeven heeft.
Jos 24:1  Jozua nu verzamelde al de stammen van Israel te Sichem en ontbood Israels oudsten, hoofden, 
rechters en ambtlieden. Toen zij zich voor God geplaatst hadden,
Jos 24:2  zeide Jozua tot het ganse volk: Zo zegt de Heer, Israels god: Aan de overzijde der Rivier hebben uw 
vaderen oudtijds gewoond, Terah, de vader van Abraham en Nahor, en zij dienden andere goden.
Jos 24:3  Maar ik nam uw vader Abraham van de overzijde der Rivier, liet hem het ganse land Kanaan 
doortrekken, vermenigvuldigde zijn kroost en schonk hem Izaak.
Jos 24:4  Voorts schonk ik aan Izaak Jakob en Ezau, en gaf aan Ezau het gebergte Seir, om het in bezit te 
nemen, terwijl Jakob en zijn zonen naar Egypte trokken. Toen zij daar tot een groot, talrijk en machtig volk waren 
geworden en de Egyptenaren hen mishandelden,
Jos 24:5  zond ik Mozes en Aaron, sloeg Egypte met de tekenen die ik in zijn midden deed, en leidde u daarna 



uit.
Jos 24:6  Toen ik nu uw vaderen uit Egypte had uitgeleid en zij aan de zee waren gekomen en de Egyptenaren 
uw vaderen nazetten met wagens en ruiters, in de Schelfzee,
Jos 24:7  riepen zij tot den Heer, en hij zette een dikke duisternis tussen u en de Egyptenaren en deed de zee 
over hen komen, zodat zij hen bedekte. Met eigen ogen hebt gij gezien, wat ik den Egyptenaren aangedaan heb. 
Nadat gij geruimen tijd in de woestijn hadt vertoefd,
Jos 24:8  bracht ik u in het land der Amorieten die aan de overzijde van den Jordaan woonden; zij streden met u, 
en ik gaf hen in uw hand, zodat gij hun land in bezit naamt, en verdelgde hen voor u uit.
Jos 24:9  Toen maakte Balak, de zoon van Sippor, de koning van Moab, zich op, voerde krijg met Israel en liet 
Bileam, den zoon van Beor, komen om u te vervloeken.
Jos 24:10  Maar ik heb naar Bileam niet willen horen, en gezegend heeft hij u; zo heb ik u uit zijn hand gered.
Jos 24:11  Toen gij den Jordaan overgetrokken en bij Jericho gekomen waart, voerden de burgers van Jericho 
krijg tegen u, de Amorieten, Perizzieten, Kanaanieten, Hittieten, Girgasjieten, Hiwwieten en Jebuzieten; maar ik 
gaf hen in uw hand
Jos 24:12  en zond de horzelen voor u uit die hen voor u uit dreven, twaalf koningen der Amorieten, niet door uw 
zwaard noch door uw boog,
Jos 24:13  en ik gaf u een land waaraan gij geen moeite hebt besteed, met steden die gij niet gebouwd hebt en 
waarin gij toch woont, wijngaarden en olijfbomen die gij niet geplant hebt en waarvan gij toch eet.
Jos 24:14  Nu dan, vreest den Heer en dient hem onberispelijk en getrouw; doet de goden weg die uw vaderen 
aan de overzijde van de Rivier en in Egypte gediend hebben, en dient den Heer.
Jos 24:15  Maar indien het u niet goeddunkt den Heer te dienen, doet dan heden een keuze, wien gij wilt dienen, 
of de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier hebben gediend, of de goden der Amorieten in wier land 
gij woont. Wat mij en mijn huis aangaat, wij zullen den Heer dienen.
Jos 24:16  Het volk antwoordde en zeide: Het zij verre van ons den Heer te verlaten, om andere goden te 
dienen,
Jos 24:17  want de Heer, onze god, is het die ons en onze vaderen uit Egypteland, uit het slavenhuis, 
opgevoerd, die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan en ons behoed heeft op den gansen weg dien wij 
afgelegd hebben, en bij al de volken door wier midden wij zijn getrokken.
Jos 24:18  Voorts verdreef de Heer voor ons uit al de volken en de Amonieten die het land bewoonden. Ook wij 
zullen den Heer dienen; want hij is onze god.
Jos 24:19  Doch Jozua zeide tot het volk: Gij zult niet bij machte zijn den Heer te dienen; want hij is een heilig 
god; hij is een naijverig god; hij zal uw overtredingen en uw zonden niet vergeven.
Jos 24:20  Wanneer gij den Heer verlaat en vreemde goden dient, zo zal hij van houding veranderen, u kwaad 
doen en u vernietigen, nadat hij u vroeger heeft welgedaan.
Jos 24:21  Daarop zeide het volk tot Jozua: Neen, maar den Heer zullen wij dienen.
Jos 24:22  En Jozua zeide tot het volk: Gij zijt getuigen onder u, dat gijzelf den Heer hebt gekozen, om hem te 
dienen. Waarop zij zeiden: Wij zijn getuigen!
Jos 24:23  Welnu dan, doet de vreemde goden weg die in uw midden zijn, en neigt uw hart tot den Heer, Israels 
god.
Jos 24:24  Daarop zeide het volk tot Jozua: Den Heer, onzen god, zullen wij dienenen naar hem zullen wij 
horen.
Jos 24:25  Toen sloot Jozua te dien dage een verbond voor het volk en gaf hun inzettingen en verordeningen, te 
Sichem.
Jos 24:26  Voorts schreef hij deze woorden in het wetboek Gods, nam een groten steen en richtte dien aldaar op 
onder de terebint in 's Heeren heiligdom.
Jos 24:27  Hierop zeide Jozua tot het ganse volk: Zie, deze steen zal tot een getuige onder ons zijn; want hij 
heeft al de woorden gehoord die de Heer tot ons gesproken heeft. Hij zal tot een getuige onder u zijn; opdat gij 
uw god niet verloochent.
Jos 24:28  Daarop liet Jozua het volk gaan, een ieder naar zijn erfdeel.
Jos 24:29  Nadezen stierf Jozua, de zoon van Nun, 's Heeren dienstknecht, in den ouderdom van honderd tien 
jaar;
Jos 24:30  en men begroef hem op het grondgebied van zijn erfdeel te Timnath-serah, in het gebergte van 
Efraim, ten noorden van den berg Gaas.
Jos 24:31  Israel nu diende den Heer zolang Jozua leefde en de oudsten die Jozua overleefd hebben en het 
ganse werk hadden leren kennen dat de Heer aan Israel gedaan had.
Jos 24:32  Het gebeente van Jozef dat de Israelieten uit Egypte hadden medegebracht hebben zij begraven te 
Sichem, op het stuk land dat Jakob voor honderd goudstukken van de zonen van Hamor, Sichems vader, 
gekocht en aan Jozef ten erfdeel gegeven had.
Jos 24:33  Toen ook Eleazar, de zoon van Aaron, gestorven was, begroef men hem op den heuvel van zijn zoon 



Pinehas, aan wien die plaats op het gebergte van Efraim gegeven was.
Jdg 1:1  Na den dood van Jozua vroegen de Israelieten aan den Heer: Wie van ons zal het eerst tegen de 
Kanaanieten ten strijde optrekken?
Jdg 1:2  En de Heer antwoordde: Juda zal optrekken; zie, ik geef het land in zijn hand.
Jdg 1:3  Toen zeide Juda tot zijn broeder Simeon: Trek met mij op in het mij toegewezen erfdeel, opdat wij de 
Kanaanieten beoorlogen; dan zal ik ook met u in het uwe optrekken. En Simeon ging met hem.
Jdg 1:4  Toen nu Juda optrok, gaf de Heer de Kanaanieten en de Perizzieten in hun hand, en zij versloegen van 
hen te Bezek tienduizend man.
Jdg 1:5  Zij troffen er Adonibezek aan, streden tegen hem en versloegen de Kanaanieten en de Perizzieten.
Jdg 1:6  Adonibezek nam de vlucht, maar zij vervolgden hem, grepen hem en hieuwen hem de duimen van 
handen en voeten af.
Jdg 1:7  Toen zeide Adonibezek: Zeventig koningen met afgehouwen duimen van handen en voeten raapten op 
wat onder mijn tafel viel; zoals ik gedaan heb heeft God mij vergolden. Zij brachten hem naar Jeruzalem, waar 
hij stierf.
Jdg 1:8  De Judeers streden tegen Jeruzalem, namen haar in, sloegen haar met het scherp des zwaards en 
staken de stad in brand.
Jdg 1:9  Daarna daalden de Judeers af om de Kanaanieten te beoorlogen die in het gebergte, het zuiden en de 
laagte woonden.
Jdg 1:10  Juda trok tegen de Kanaanieten die in Hebron woonden op--Hebron heette voorheen Kirjath-arba--en 
versloegen Sjesjai, Ahiman en Talmai, afstammelingen der Enakieten.
Jdg 1:11  Van daar trok hij op tegen de inwoners van Debir; Debir heette voorheen Kirjath-sefer.
Jdg 1:12  En Kaleb zeide: Wie Kirjath-sefer slaat en inneemt, dien geef ik mijn dochter Achsa tot vrouw.
Jdg 1:13  En Othniel, de zoon van Kenaz, een jongere broeder van Kaleb, nam het in, en hij gaf hem zijn 
dochter Achsa tot vrouw.
Jdg 1:14  Toen zij tot hem kwam, spoorde hij haar aan, van haar vader akkerland te vragen. Zij liet zich dan van 
den ezel glijden; waarop Kaleb tot haar zeide: Wat belieft u?
Jdg 1:15  Zij antwoordde: Geef mij een geschenk; nu gij mij in het dorre land hebt gezet, moet gij mij ook wellen 
geven. En hij gaf haar wellen, hoog en laag gelegene.
Jdg 1:16  Met de Judeers trokken ook de zonen van Hobab, den Keniet, den schoonvader van Mozes, van de 
Palmenstad naar de woestijn in het zuiden van Juda, bij den afgang naar Arad; zij vestigden zich bij de 
Amalekieten.
Jdg 1:17  Juda ging met zijn broeder Simeon, en zij sloegen de Kanaanieten die in Sefath woonden, troffen de 
stad met den banvloek en noemden haar Horma.
Jdg 1:18  En Juda veroverde Gaza met haar grondgebied, Askelon met haar grondgebied en Ekron met haar 
grondgebied.
Jdg 1:19  De Heer nu was met Juda, zodat zij de bevolking van het gebergte verdreven; maar zij konden de 
bewoners van de valleien niet verdrijven, omdat dezen ijzeren wagens hadden.
Jdg 1:20  Zij gaven aan Kaleb Hebron, zoals Mozes gelast had, en hij verdreef van daar de drie zonen van 
Enak.
Jdg 1:21  En de Benjaminieten verdreven de Jebuzieten die te Jeruzalem woonden niet; en de Jebuzieten 
wonen bij de Benjaminieten te Jeruzalem tot op dezen dag.
Jdg 1:22  Ook het huis Jozef trok op, en wel naar Bethel, en de Heer was met hen.
Jdg 1:23  Toen het huis Jozef Bethel bespiedde--de stad heette voorheen Luz--
Jdg 1:24  zagen de mannen die op de loer lagen iemand de stad uitkomen en zeiden tot hem: Wijs ons toch, hoe 
wij in de stad kunnen komen; dan zullen wij u gunst bewijzen.
Jdg 1:25  En toen hij het hun gewezen had, sloegen zij de stad met het scherp des zwaards; maar dien man en 
zijn gehele familie lieten zij gaan.
Jdg 1:26  Die man ging naar het land der Hittieten en bouwde een stad, die hij Luz noemde; zij heet zo tot op 
dezen dag.
Jdg 1:27  Manasse heeft de bevolking van Beth-sjean en onderhoorige plaatsen niet verdreven, noch die van 
Taanach en onderhoorige plaatsen, noch die van Dor en onderhoorige plaatsen, noch die van Jibleam en 
onderhoorige plaatsen noch die van Megiddo en onderhoorige plaatsen, en het gelukte aan de Kanaanieten in 
dit land te blijven wonen.
Jdg 1:28  Toen Israel sterk was geworden maakte het de Kanaanieten cijnsplichtig, doch verdreven heeft het 
hen niet.
Jdg 1:29  Efraim heeft de Kanaanieten die in Gezer woonden niet verdreven; zodat de Kanaanieten in zijn 
midden in Gezer bleven wonen.
Jdg 1:30  Zebulon heeft de bevolking van Kitron en die van Nahalol niet verdreven; zodat de Kanaanieten in zijn 
midden bleven wonen; maar zij werden cijnsplichtig.



Jdg 1:31  Azer heeft de bevolking van Akko niet verdreven, noch die van Sidon, Ahalab, Achzib, Helba, Afik en 
Rehob;
Jdg 1:32  zodat de Azerieten in het midden van de Kanaanieten, de landsbevolking, woonden; want zij hebben 
hen niet verdreven.
Jdg 1:33  Naftali heeft de bevolking van Beth-sjemes niet verdreven, noch die van Beth-Anath; zodat zij 
woonden in het midden van de Kanaanieten, de landsbevolking; maar de bevolking van Beth-sjemes en Beth-
Anath werd hun cijnsplichtig.
Jdg 1:34  De Amorieten drongen de Danieten het gebergte in; want zij gedoogden niet dat zij in de valleien 
kwamen.
Jdg 1:35  Zo gelukte het aan de Amorieten te Harheres, Ajjalon en Sjaalbim te blijven wonen; maar de hand van 
het huis Jozef drukte zwaar op de Amorieten, en zij werden cijnsplichtig;
Jdg 1:36  het gebied der Amorieten strekte zich uit van den Schorpioenenpas, van Sela en verder.
Jdg 2:1  De engel des Heeren ging van Gilgal naar Bochim en zeide: Ik heb acht op u geslagen, u opgevoerd uit 
Egypte, u gebracht naar het land dat ik bij eede aan uw vaderen toegezegd heb, en gesproken: Ik zal nimmer 
mijn verbond met u breken;
Jdg 2:2  maar gij moogt geen verbond sluiten met de bewoners van dit land en zult u voor hun goden niet 
nederbuigen; hun beelden zult gij verbrijzelen en hun altaren omverwerpen. Maar gij hebt niet naar mij 
geluisterd. Hoe hebt gij zo kunnen handelen!
Jdg 2:3  Daarom heb ik ook gezegd: Ik zal hen niet voor u uit verdrijven; maar zij zullen u tot vijanden en hun 
goden u ten valstrik zijn.
Jdg 2:4  Toen nu de engel des Heeren deze woorden tot al de Israelieten sprak, verhieven zij hun stem en 
weenden.
Jdg 2:5  Daarom noemden zij die plaats Bochim. En zij offerden aldaar aan den Heer.
Jdg 2:6  Toen Jozua het volk had laten gaan, begaven zich de Israelieten elk naar zijn erfdeel om het land in 
bezit te nemen.
Jdg 2:7  En het volk diende den Heer zolang Jozua leefde en de oudsten die Jozua overleefd hebben, die het 
ganse grote werk hadden leren kennen dat de Heer aan Israel gedaan had.
Jdg 2:8  Maar Jozua, de zoon van Nun, de dienstknecht des Heeren, stierf, in den ouderdom van honderd tien 
jaar,
Jdg 2:9  en men begroef hem op het grondgebied van zijn erfdeel, te Timnath-serah, in het gebergte van Efraim, 
ten noorden van den berg Gaas.
Jdg 2:10  Ook werd dat gehele geslacht tot zijn vaderen verzameld; waarna een ander geslacht opstond, dat 
den Heer niet had leren kennen, noch het werk door hem aan Israel gedaan.
Jdg 2:11  Toen deden de Israelieten wat kwaad was in 's Heeren oog: zij dienden de baals,
Jdg 2:12  verzaakten den Heer, den god hunner vaderen, die hen uit Egypteland had uitgeleid, liepen andere 
goden na, van de goden der volken rondom hen, wierpen zich daarvoor neder en tergden den Heer.
Jdg 2:13  Zo verzaakten zij den Heer en dienden den Baal en de Astarte's.
Jdg 2:14  Toen ontstak de Heer in toorn tegen Israel; hij gaf hen in de hand van plunderaars, die hen beroofden, 
en verkocht hen aan hun vijanden die rondom hen woonden; zodat zij tegen hun vijanden niet meer konden 
staande blijven.
Jdg 2:15  In al hun ondernemingen was 's Heeren hand ten kwade tegen hen gekeerd zoals de Heer gesproken 
en hun gezworen had.
Jdg 2:16  Maar wanneer het hun zeer bang was, verwekte de Heer richters, die hen redden uit de hand hunner 
plunderaars.
Jdg 2:17  Doch ook naar hun richters hoorden zij niet; want zij boeleerden andere goden achterna, wierpen zich 
daarvoor neder en tergden den Heer. Zij weken spoedig af van den weg door hun vaderen, die naar 's Heeren 
geboden gehoord hadden, bewandeld: zij handelden niet goed.
Jdg 2:18  Als de Heer hun dan richters verwekt had, was de Heer met den richter en redde hen uit de hand 
hunner vijanden zolang die richter leefde; omdat de Heer berouw kreeg door hun gekerm vanwege hun 
verdrukkers en vertrappers.
Jdg 2:19  Maar na den dood van den richter maakten zij het weder erger dan hun vaderen, door andere goden 
na te lopen, die te dienen en er zich voor neder te werpen; zij lieten niets achterwege van de handelwijze en het 
weerbarstig gedrag hunner vaderen.
Jdg 2:20  Toen ontstak de Heer in toorn tegen Israel en zeide hij: Omdat dit volk het verbond waartoe ik hun 
vaderen verplicht heb overtreden en naar mij niet gehoord heeft,
Jdg 2:21  zal ook ik verder geen der volken die Jozua toen hij stierf heeft overgelaten voor hen uit verdrijven;
Jdg 2:22  ten einde door hen Israel op de proef te stellen, of zij al dan niet er voor zorgen zullen 's Heeren weg 
te bewandelen, zoals hun vaderen er voor gezorgd hebben.
Jdg 2:23  Daarom liet de Heer die volken overblijven; hij verdreef ze niet dadelijk en gaf ze niet in Jozua's hand.



Jdg 3:1  Dit nu zijn de volken die de Heer heeft laten overblijven, om door hen de Israelieten, zovelen zij geen 
der oorlogen van Kanaan hadden leren kennen op de proef te stellen;
Jdg 3:2  enkel ten bate van de volgende geslachten der Israelieten, om hun den oorlog te leren, zovelen als dien 
te voren niet hadden leren kennen:
Jdg 3:3  de vijf vorsten der Filistijnen, al de Kanaanieten, de Sidoniers, en de Hiwwieten, die het gebergte 
Libanon bewonen, van den berg van Baal-Hermon af tot den weg naar Hamath.
Jdg 3:4  Zij waren er om door hen de Israelieten op de proef te stellen, om te weten te komen, of zij zouden 
horen naar de geboden die de Heer aan hun vaderen door Mozes gegeven had.
Jdg 3:5  Toen dan de Israelieten zich hadden gevestigd te midden der Kanaanieten, Hittieten, Amorieten, 
Perizzieten, Hiwwieten en Jebuzieten,
Jdg 3:6  namen zij hun dochters tot vrouw en gaven hun eigen dochters aan hun zonen, en dienden hun goden.
Jdg 3:7  De Israelieten deden wat kwaad was in 's Heeren oog: zij vergaten den Heer, hun god, en dienden de 
baals en de asjera's.
Jdg 3:8  Toen ontstak de Heer in toorn tegen Israel en verkocht hij hen aan Kusjan-risjathaim, koning van 
Stroomland-Aram; zodat zij hem acht jaren dienden.
Jdg 3:9  Maar toen de Israelieten tot den Heer riepen, verwekte hij hun een verlosser, die hen redde: Othniel, 
den zoon van Kenaz, een jongeren broeder van Kaleb.
Jdg 3:10  De geest des Heeren kwam op hem; hij richtte Israel en trok ten oorlog uit. De Heer gaf Kusjan-
risjathaim, koning van Aram, in zijn hand, en zijn hand was sterk tegen Kusjan-risjathaim.
Jdg 3:11  Toen kreeg het land veertig jaar rust. En Othniel de zoon van Kenaz, stierf.
Jdg 3:12  De Israelieten gingen voort te doen wat kwaad was in het oog des Heeren. Daarom maakte de Heer 
Eglon, den koning van Moab, sterk tegen Israel, dewijl zij gedaan hadden wat kwaad was in het oog des Heeren.
Jdg 3:13  Hij verzamelde tot zich de Ammonieten en de Amalekieten, trok op, versloeg Israel en nam de 
Palmenstad in bezit.
Jdg 3:14  De Israelieten dienden Eglon, den koning van Moab, achttien jaren.
Jdg 3:15  Maar toen zij tot den Heer riepen, verwekte de Heer hun een redder: Ehud, den zoon van Gera, den 
Benjaminiet, een man die links was. Eens zonden de Israelieten door hem de schatting aan Eglon, den koning 
van Moab.
Jdg 3:16  Toen maakte Ehud een tweesnijdend zwaard, een el lang, en bond dat onder zijn opperkleed aan de 
rechterheup.
Jdg 3:17  Zo bracht hij de schatting aan Eglon, den koning van Moab, die een zeer zwaarlijvig man was.
Jdg 3:18  En toen Ehud de schatting aangeboden had, liet hij de lieden die ze hadden gedragen huns weegs 
gaan,
Jdg 3:19  maar keerde zelf bij de beelden in de buurt van Gilgal terug en zeide tot den koning: Ik heb u een 
geheim mede te delen, o koning! Hij zeide: Zwijg! en deed al de omstanders naar buiten gaan.
Jdg 3:20  En Ehud kwam bij hem binnen, terwijl hij alleen in zijn verkoelkamer zat, en zeide: Ik heb u een 
godswoord mede te delen. Nu stond Eglon van zijn zetel op en kwam daardoor dicht bij hem te staan.
Jdg 3:21  Maar terwijl hij opstond strekte Ehud zijn linkerhand uit, greep het zwaard van zijn rechterheup en stak 
het hem in het onderlijf,
Jdg 3:22  zodat het hecht na het lemmer er in drong en het vet zich om het lemmer sloot; want hij trok het 
zwaard niet uit het onderlijf.
Jdg 3:23  Daarop ging hij uit naar de galerij, deed de deur van de bovenkamer op den grendel en sloot hem op.
Jdg 3:24  Toen hij was weggegaan, kwamen Eglons dienaren en zeiden, de deur der bovenkamer gegrendeld 
vindende: Hij overdekt zeker zijn voeten in de verkoelkamer.
Jdg 3:25  Zij wachtten tot verlegen wordens toe, en toen hij de deur der kamer niet opende, namen zij den 
sleutel, openden haar, en zie, daar lag hun heer dood op den grond!
Jdg 3:26  Maar terwijl zij talmden, was Ehud ontkomen en, de beelden voorbij, naar Seira ontsnapt.
Jdg 3:27  Daar gekomen, stak hij in het gebergte van Efraim de bazuin waarop de Israelieten met hem van het 
gebergte afdaalden, hij aan de spits.
Jdg 3:28  Hij zeide tot hen: Mij na ter vervolging! want de Heer heeft uw vijanden, Moab, in uw hand gegeven. 
En zij trokken hem ter vervolging achterna, bezetten de veren van den Jordaan en lieten geen Moabiet dien 
overtrekken.
Jdg 3:29  Te dien tijde versloegen zij van de Moabieten ongeveer tienduizend man, altemaal welgedane en 
kloeke mannen; niemand ontsnapte.
Jdg 3:30  Zo werd toentertijd Moab vernederd onder Israels hand en kreeg het land tachtig jaar rust.
Jdg 3:31  Na hem kwam Sjamgar, de zoon van Anath, die van de Filistijnen zeshonderd man met een 
ossendrijversstok versloeg. Ook hij redde Israel.
Jdg 4:1  Na Ehuds dood gingen de Israelieten voort te doen wat kwaad was in 's Heeren oog.
Jdg 4:2  Daarom verkocht de Heer hen aan Jabin, den koning van Kanaan, die in Hasor regeerde; zijn 



legeroverste was Sizera, en deze woonde in Haroosjeth-haggojim.
Jdg 4:3  En de Israelieten riepen tot den Heer; want Jabin bezat negenhonderd ijzeren wagens en had de 
Israelieten twintig jaar lang zwaar verdrukt.
Jdg 4:4  Te dier tijd richtte Debora, een profetes, vrouw van Lappidoth, Israel.
Jdg 4:5  Zij zetelde onder den Deborapalm, tussen Rama en Bethel, in het gebergte van Efraim, werwaarts de 
Israelieten tot haar ten gerichte opgingen.
Jdg 4:6  Zij nu ontbood Barak, den zoon van Abinoam, uit Kedes in Naftali, en zeide tot hem: Heeft de Heer, 
Israels god, niet bevolen: Ga, trek naar den berg Tabor en neem tienduizend man uit de Naftalieten en de 
Zebulonieten met u mede;
Jdg 4:7  dan zal ik Sizera, den legeroverste van Jabin, met zijn wagens en zijn legerschaar in het dal van den 
Kisjon tot u trekken, en hem in uw hand geven.
Jdg 4:8  Maar Barak zeide tot haar: Indien gij met mij gaat, zal ik gaan; anders niet.
Jdg 4:9  Waarop zij zeide: Dan ga ik met u. Maar nu zult gij geen eer behalen op den weg dien gij betreden zult; 
want aan een vrouw zal de Heer Sizera verkopen. Dus maakte Debora zich op en ging met Barak naar Kedes.
Jdg 4:10  Nu riep Barak Zebulon en Naftali naar Kedes samen; en tienduizend man trokken in zijn gevolg op; 
ook Debora trok met hem.
Jdg 4:11  --Heber, de Keniet, nu had zich afgescheiden van Kain, van de zonen van Hobab, Mozes 
schoonvader, en zijn tent opgeslagen bij den eik van Besaanannim, in de buurt van Kedes.
Jdg 4:12  --Toen men aan Sizera mededeelde dat Barak, de zoon van Abinoam naar den berg Tabor was 
opgetrokken,
Jdg 4:13  riep hij al zijn wagens, negenhonderd ijzeren wagens, en al het volk dat bij hem was, uit Haroosjeth-
haggojim naar het dal van den Kisjon, samen.
Jdg 4:14  En Debora zeide tot Barak: Maak u op: want dit is de dag waarop de Heer Sizera in uw hand geeft. 
Gaat de Heer niet voor u uit? Toen daalde Barak van den berg Tabor af, door tienduizend man gevolgd.
Jdg 4:15  En de Heer bracht Sizera met al zijn wagens en zijn ganse leger door het scherp des zwaards in 
verwarring voor Barak. Sizera, van zijn wagen afgestapt, vluchtte te voet,
Jdg 4:16  terwijl Barak de wagens en het leger tot Haroosjeth-haggojim vervolgde; het ganse leger van Sizera 
viel door het scherp des zwaards; niet een bleef over.
Jdg 4:17  Sizera dan vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van Heber, den Keniet; want er was vrede 
tussen Jabin, den koning van Hasor, en het huis van Heber, den Keniet.
Jdg 4:18  Jael kwam naar buiten, Sizera tegemoet en zeide tot hem: Kom binnen, mijn heer, kom bij mij binnen; 
vrees niet. Zo trad hij bij haar binnen in de tent, waar zij hem met een kleed bedekte.
Jdg 4:19  Hij zeide tot haar: Geef mij toch wat water te drinken; ik heb dorst. Hierop opende zij een zak melk, gaf 
hem te drinken en bedekte hem weder.
Jdg 4:20  Hij zeide tot haar: Ga aan den ingang der tent staan, en als iemand komt en u vraagt of hier iemand is, 
zeg dan: Neen.
Jdg 4:21  Toen nam Jael, de vrouw van Heber een pin van de tent, vatte den hamer in de hand, kwam stil bij 
hem binnen en sloeg, terwijl hij vast sliep, de pin in zijn slaap, zodat ze in den grond drong. Hij werd 
bewusteloos en stierf.
Jdg 4:22  Daar kwam Barak, Sizera vervolgend Jael ging naar buiten hem tegemoet, en zeide tot hem: Kom 
hier; ik zal u den man laten zien dien gij zoekt. Hij kwam binnen, en daar lag Sizera dood, de pin in den slaap 
van zijn hoofd!
Jdg 4:23  Zo vernederde God te dien dage Jabin, den koning van Kanaan, voor de Israelieten,
Jdg 4:24  en de hand der Israelieten drukte steeds zwaarder op Jabin, den koning van Kanaan, totdat zij Jabin, 
den koning van Kanaan, uitgeroeid hadden.
Jdg 5:1  Te dien dage zong Debora met Barak, den zoon van Abinoam, dit lied:
Jdg 5:2  Wijl men in Israel de haren los liet hangen, het volk vrijwillig zich aanbood, looft den Heer!
Jdg 5:3  Hoort, koningen! Gebieders, leent het oor! Ik, ja ik, wil ter ere van den Heer zingen, wil spelen ter ere 
van den Heer, den god van Israel.
Jdg 5:4  Heer, toen gij uittrokt van den Seir, voortschreedt uit Edoms veld, beefde de aarde, sidderde de hemel, 
deden ook de wolken water vlieten.
Jdg 5:5  De bergen stroomden vanwege den Heer, voor den Heer, den god van Israel.
Jdg 5:6  Ten tijde van Sjamgar, Anaths zoon, ten tijde van Jael waren de heirbanen verlaten; die op reis gingen 
sloegen zijpaden in;
Jdg 5:7  stil zaten de vorsten in Israel, stil zaten zij, totdat gij opstondt, Debora, totdat gij opstondt, een moeder 
in Israel.
Jdg 5:8  Toen men nieuwe goden koos, verdween het brood uit de poorten; schild noch lans werd gezien onder 
veertigduizend in Israel.
Jdg 5:9  Gij allen, aanvoerders in Israel, gij, mannen des volks die vrijwillig u aanboodt, looft den Heer!



Jdg 5:10  Gij die, op schabrakken gezeten, glanzige ezelinnen berijdt, en gij die over den weg gaat, spreekt er 
van,
Jdg 5:11  bij het geluid der trompetters tussen de waterbakken; daar bezinge men 's Heeren gerichtsdaden, de 
gerichtsdaden zijner leiding in Israel.
Jdg 5:12  Waak op, waak op, Debora, waak op, hef een lied aan! Sta op, Barak, voer uw gevangenen weg, zoon 
van Abinoam!
Jdg 5:13  Toen daalde het overschot der machtigen af, het volk van den Heer daalde af met de helden:
Jdg 5:14  uit Efraim zij wier wortel in Amalek is; in zijn gevolg Benjamin met zijn geslachten; uit Machir daalden 
heerschers af; uit Zebulon die den tellersstaf voeren;
Jdg 5:15  vorsten in Issachar met Debora; en Barak, in de vallei stormt men hem na. Aan Rubens beken waren 
groot de overleggingen des harten.
Jdg 5:16  Waarom bleeft gij tussen de schuttingen zitten, luisterend naar het fluiten der herders?
Jdg 5:17  Gilead bleef rustig aan de overzijde van den Jordaan; en Dan, waarom toefde hij bij de schepen? Azer 
zat aan het zeestrand en bleef rustig aan zijn baaien.
Jdg 5:18  Zebulon is een volk dat zijn leven prijsgaf ten dode, en Naftali, die op de hoogvlakten woont.
Jdg 5:19  Koningen kwamen en streden; daar streden de koningen van Kanaan, bij Taanach, aan het water van 
Megiddo; doch buit van zilver behaalden zij niet.
Jdg 5:20  Van den hemel kampten de starren, uit haar banen getreden, bekampten zij Sizera.
Jdg 5:21  De beek Kisjon sleurde hen mede, de overoude beek, de beek Kisjon. Prijze mijn ziel 's Heeren kracht!
Jdg 5:22  Toen vlogen de hoeven der paarden aan stukken, van het jagen, het jagen hunner geweldigen.
Jdg 5:23  Vervloekt Meroz, zegt de engel des Heeren; vervloekt, ja vervloekt haar bewoners; omdat zij den Heer 
niet te hulp zijn gekomen, den Heer niet te hulp onder de helden!
Jdg 5:24  Boven alle vrouwen zij Jael gezegend, de vrouw van Heber, den Keniet, boven alle vrouwen in de tent 
gezegend!
Jdg 5:25  Water vroeg hij, melk gaf zij, in de pronkschaal bracht zij room.
Jdg 5:26  Daar slaat zij haar hand aan de pin, haar rechter aan den werkmanshamer; beukt Sizera, verbrijzelt 
hem het hoofd, verplettert en splijt zijn slaap.
Jdg 5:27  Gekromd viel hij voor haar voeten, daar lag hij; gekromd viel hij voor haar voeten neder; waar hij zich 
kromde, daar lag hij misvormd.
Jdg 5:28  Uit het venster keek klagend naar buiten, uit het lichtraam Sizera's moeder: Wat laat toch de komst 
zijner strijdkar zich wachten, wat blijft het rollen zijner wagens lang uit!
Jdg 5:29  De schranderste harer edelvrouwen antwoordde: ook deed zij zichzelve reeds bescheid:
Jdg 5:30  Zouden zij niet buit vinden en verdelen? Een, twee meisjes voor elken man, een buit van bonte 
gewaden voor Sizera, een buit van bonte, kleurige gewaden, een bont gewaad voor den hals der vorstin!
Jdg 5:31  Zo zullen al uw vijanden, o Heer, omkomen; maar die hem liefhebben zijn als het opgaan der zon in 
haar kracht. Toen kreeg het land veertig jaar rust.
Jdg 6:1  De Israelieten deden wat kwaad was in het oog des Heeren; daarom gaf de Heer hen zeven jaar lang in 
de hand van Midian,
Jdg 6:2  en Midian was Israel te machtig. Uit vrees voor de Midianieten maakten de Israelieten zich de holen die 
in de bergen zijn, de spelonken en bergvesten.
Jdg 6:3  Telkens wanneer de Israelieten gezaaid hadden trokken de Midianieten, de Amalekieten en de 
Oosterlingen tegen hen op,
Jdg 6:4  legerden zich tegenover hen en verdierven de opbrengst des lands tot bij Gaza; zodat zij in Israel geen 
leeftocht overlieten, noch schaap, noch rund, noch ezel.
Jdg 6:5  Want zij trokken op met hun vee en hun tenten, en kwamen talrijk als sprinkhanen; zij en hun kamelen 
waren ontelbaar, en zij kwamen in het land om het te verderven.
Jdg 6:6  Als nu Israel zeer verarmde door de Midianieten, riepen de Israelieten tot den Heer.
Jdg 6:7  Toen de Israelieten vanwege de Midianieten tot den Heer riepen,
Jdg 6:8  zond de Heer een profeet tot de Israelieten, die tot hen zeide: Zo spreekt de Heer, de god Israels: Ik 
heb u uit Egypte opgevoerd en uit het slavenhuis uitgeleid,
Jdg 6:9  u verlost uit de hand van de Egyptenaren en van al uw verdrukkers; ik heb hen voor u uit verdreven en 
u hun land geschonken.
Jdg 6:10  En ik zeide tot u: Ik ben de Heer, uw god; gij zult de goden der Amorieten, in wier land gij woont, niet 
vrezen. Maar gij hebt niet naar mij geluisterd.
Jdg 6:11  Eens kwam de engel des Heeren en ging zitten onder de terebint bij het Ofra van Joas, den Abiezriet, 
terwijl diens zoon Gideon bezig was in een perskuip tarwe uit te slaan, om ze voor de Midianieten te verbergen.
Jdg 6:12  Daar verscheen hem de engel des Heeren en zeide tot hem: De Heer is met u, kloeke held.
Jdg 6:13  Gideon zeide tot hem: Och, mijn heer, indien de Heer met ons was, waarom zou dan dit alles ons 
overkomen zijn? Waar zijn al zijn wonderdaden waarvan ons onze vaderen verteld hebben, die ons zeiden: 



Heeft niet de Heer ons uit Egypte opgevoerd? --En nu heeft de Heer ons verstoten en in de hand van Midian 
gegeven.
Jdg 6:14  Toen wendde zich de Heer tot hem en zeide: Ga in deze uw kracht en red Israel uit de hand van 
Midian; ik zend u immers?
Jdg 6:15  Maar hij zeide tot hem: Och Heer, waardoor zou ik Israel redden? Mijn geslacht is immers het 
onaanzienlijkste in Manasse, en ik ben de jongste in mijn familie.
Jdg 6:16  Maar de Heer zeide tot hem: Omdat ik met u zal zijn, zult gij Midian als een enig man verslaan.
Jdg 6:17  Toen zeide hij tot hem: Indien ik gunst in uw oog heb gevonden, geef mij dan een teken dat gijzelf met 
mij spreekt.
Jdg 6:18  Verwijder u niet van hier, voordat ik tot u kom en de gave die ik uit huis ga halen u voorzet. Hij zeide: 
Ik zal blijven tot uw terugkomst.
Jdg 6:19  Hierop ging Gideon naar binnen, bereidde een geitebokje en een maat meel tot ongezuurd brood, 
deed het vlees in een korf, het nat in een pot, bracht het tot hem naar buiten onder de terebint en zette het bij 
hem.
Jdg 6:20  De engel des Heeren zeide tot hem: Neem het vlees en het brood, leg het op gindschen rotssteen en 
giet er het nat over uit. Hij deed zo.
Jdg 6:21  Toen strekte de engel des Heeren de punt van den staf dien hij in de hand had uit, en raakte het vlees 
en het brood aan; daar schoot het vuur uit de rots, verteerde het vlees en het brood, en de engel des Heeren 
was verdwenen.
Jdg 6:22  Nu zag Gideon dat het de engel des Heeren was geweest, en zeide hij: Helaas, Heer! zo heb ik dan 's 
Heeren engel van aangezicht tot aangezicht gezien.
Jdg 6:23  Maar de Heer zeide tot hem: Vrede zij u! Vrees niet. Gij zult niet sterven.
Jdg 6:24  Daarom bouwde Gideon aldaar een altaar voor den Heer en noemde het: De Heer is vrede. Het 
bevindt zich nog altijd te Ofra der Abiezrieten.
Jdg 6:25  In dienzelfden nacht zeide de Heer tot hem: Neem tien mannen uit uw knechten en een zevenjarigen 
stier, haal het altaar van den Baal dat aan uw vader toebehoort omver, en houw den gewijden boomstam die 
daarbij staat om;
Jdg 6:26  bouw dan een altaar voor den Heer, uw god, op den top dezer sterkte, neem den stier en breng dien 
als brandoffer op het hout van den gewijden boomstam dien gij omhieuwt.
Jdg 6:27  Dienvolgens nam Gideon tien mannen uit zijn knechten en deed zoals de Heer hem gelast had; maar, 
daar hij zijn verwanten en de inwoners der stad te zeer vreesde om het overdag te doen, deed hij het des 
nachts.
Jdg 6:28  Toen de inwoners der stad den volgenden morgen opstonden, daar was waarlijk het altaar van den 
Baal omvergeworpen, de gewijde stam die er bij had gestaan omgehouwen en de stier op het nieuw gebouwde 
altaar geofferd!
Jdg 6:29  Zij zeiden tot elkander: Wie zou dit gedaan hebben? En toen zij navroegen en uitvorschten, zeide 
men: Gideon, de zoon van Joas, heeft het gedaan.
Jdg 6:30  Nu zeiden de inwoners der stad tot Joas: Breng uw zoon naar buiten, opdat hij sterve; want hij heeft 
het altaar van den Baal omvergeworpen en den gewijden boomstam die er bij stond omgehouwen.
Jdg 6:31  Maar Joas zeide tot allen die bij hem stonden: Moet gij voor den Baal strijden? gij hem redden? Wie 
voor hem strijdt zal ter dood gebracht worden voordat de morgen om is. Indien hij een god is, laat hij voor 
zichzelf strijden, omdat hij zijn altaar omvergeworpen heeft.
Jdg 6:32  Te dien dage noemde hij hem Jerubbaal, zeggende: De Baal strijde tegen hem, omdat hij zijn altaar 
omvergeworpen heeft!
Jdg 6:33  Alle Midianieten nu, Amalekieten en Oosterlingen verzamelden zich, trokken den Jordaan over en 
legerden zich in de vallei van Jizreel.
Jdg 6:34  Toen bekleedde zich de geest des Heeren met Gideon; hij stak de bazuin, en de Abiezrieten gaven 
aan zijn oproeping gehoor en volgden hem.
Jdg 6:35  Ook zond hij boden tot de overige geslachten van Manasse, en zij volgden hem eveneens. Ook zond 
hij boden tot Azer, Zebulon en Naftali; waarop zij hem tegemoet trokken.
Jdg 6:36  Toen zeide Gideon tot God: Indien gij inderdaad door mij Israel redden wilt, zoals gij toegezegd hebt
Jdg 6:37  --zie, ik zal een wollen vacht op den dorschvloer leggen; indien alleen op die vacht dauw valt, terwijl 
het gehele land droog blijft, dan zal ik weten dat gij door mij Israel redden zult, zoals gij toegezegd hebt.
Jdg 6:38  En het geschiedde zo: toen hij den volgenden morgen opstond en de vacht uitwrong, perste hij er den 
dauw uit, een schaal vol water.
Jdg 6:39  Daarop zeide Gideon tot God: Uw toorn ontbrande niet tegen mij wanneer ik nog ditmaal spreek. Laat 
mij nog eens een proef met de vacht nemen; nu blijve alleen de vacht droog, terwijl op het gehele land dauw 
valt.
Jdg 6:40  En in dien nacht deed God zo: alleen de vacht bleef droog, en op het gehele land viel dauw.



Jdg 7:1  Des morgens maakte Jerubbaal, dat is Gideon, met al het volk dat bij hem was zich op en legerde zich 
aan de bron Harod, terwijl het kamp der Midianieten zich ten noorden van hem, van den Leeraarsheuvel af, in de 
vallei uitstrekte.
Jdg 7:2  En de Heer zeide tot Gideon: Gij hebt zoveel volk bij u dat ik Midian niet in hun hand wil geven; opdat 
Israel zich niet verhoovaardige tegen mij, zeggende: Mijn eigen hand heeft mij gered.
Jdg 7:3  Kondig daarom ten aanhoren van het volk af: Wie bevreesd en bang is kere terug! Zo schiftte Gideon 
hen. En twee en twintig duizend man van het volk keerden terug; er bleven tienduizend over.
Jdg 7:4  Maar de Heer zeide tot Gideon: Nog is het volk te talrijk. Voer hen af naar het water, opdat ik hen daar 
voor u schifte. De man van wien ik tot u zeggen zal dat hij met u mag gaan, die ga met u, en ieder van wien ik tot 
u zeggen zal dat hij niet met u mag gaan, die zal niet meegaan.
Jdg 7:5  Zo voerde hij het volk af naar het water; waar de Heer tot Gideon zeide: Allen die met hun tong uit het 
water lekken, zoals een hond lekt, moet gij afzonderlijk zetten; desgelijks allen die zich op hun knieen 
nederlaten, om met de hand het water naar den mond te brengen en zo te drinken.
Jdg 7:6  Het aantal nu dergenen die lekten was driehonderd man; al de overigen hadden zich op de knieen 
gebogen om water te drinken.
Jdg 7:7  En de Heer zeide tot Gideon: Door die driehonderd die gelekt hebben zal ik u redden en Midian in uw 
hand geven; al de anderen kunnen naar huis gaan.
Jdg 7:8  Toen namen zij den mondvoorraad en de bazuinen van het volk tot zich en zond hij de overige 
Israelieten weg, ieder naar zijn tent; maar die driehonderd man hield hij bij zich. Inmiddels was het kamp der 
Midianieten beneden hem in de vallei.
Jdg 7:9  In dien nacht zeide de Heer tot hem: Sta op, daal af in het kamp; want ik geef het in uw hand.
Jdg 7:10  Indien gij bevreesd zijt af te dalen, begeef u dan met uw knecht Pura naar het kamp en luister wat zij 
daar spreken. Dan zult gij moed vatten en in het kamp afdalen.
Jdg 7:11  Dientengevolge begaf hij zich met zijn knecht Pura naar de plaats waar de verst vooruitgeschovenen 
der gewapende manschap in het kamp gelegerd waren.
Jdg 7:12  De Midianieten nu, de Amalekieten en al de Oosterlingen lagen in de vallei, talrijk als sprinkhanen, hun 
kamelen waren ontelbaar als de zandkorrels aan het strand der zee.
Jdg 7:13  Toen Gideon het kamp binnenkwam, vertelde juist een man aan zijn makker een droom; hij zeide: Ik 
heb een droom gehad: een gebakken gerstebrood kwam in het kamp der Midianieten rollen, bereikte de tent, 
sloeg ze neder, wierp ze onderstboven, en daar lag de tent!
Jdg 7:14  Zijn makker antwoordde: Dat kan niet anders zijn dan het zwaard van Gideon, den zoon van Joas, den 
Israeliet. God heeft de Midianieten en het gehele kamp in zijn hand gegeven.
Jdg 7:15  Zodra Gideon dien droom had horen vertellen en uitleggen, wierp hij zich terneder, waarna hij in de 
legerplaats der Israelieten terugkeerde en zeide: Maakt u op; want de Heer geeft het leger der Midianieten in uw 
hand.
Jdg 7:16  Nu verdeelde hij de driehonderd man in drie benden, stelde aan allen bazuinen en ledige kruiken ter 
hand, in elke kruik een fakkel, en zeide tot hen: Wat gij mij ziet doen moet gij ook doen.
Jdg 7:17  Zie, wanneer ik aan den rand van het kamp ben gekomen, dan moet gij doen zoals ik doe.
Jdg 7:18  Wanneer ik en allen die mij vergezellen de bazuin steken, dan moet ook gij de bazuin steken rondom 
het gehele kamp en roepen: Voor den Heer en Gideon!
Jdg 7:19  Gideon nu en de honderd man die hem vergezelden kwamen aan den rand van het kamp bij het begin 
van de middelste nachtwaak, toen men juist de schildwachten had uitgezet; zij staken de bazuin en sloegen de 
kruiken die zij in de hand hadden stuk.
Jdg 7:20  Hierop staken de drie benden de bazuin, braken de kruiken, grepen met de linkerhand de fakkels, 
terwijl zij in de rechterhand de bazuinen hadden om er op te blazen, en riepen: Het zwaard van den Heer en 
Gideon!
Jdg 7:21  Terwijl zij op hun plaatsen rondom het kamp bleven staan, ging het gehele leger ijlings schreeuwend 
op de vlucht.
Jdg 7:22  En toen zij de driehonderd bazuinen staken, keerde de Heer het zwaard van den een tegen den ander 
in het gehele kamp, en het leger vlood tot Beth-hassjitta, naar Sereda, tot den oever van Abel-mehola, bij 
Tabbath.
Jdg 7:23  Hierop verzamelden zich de Israelieten uit Naftali, Azer en geheel Manasse en vervolgden de 
Midianieten.
Jdg 7:24  Ook zond Gideon boden in het gehele gebergte van Efraim met den last: Daalt af, Midian tegemoet, en 
bezet de wateren tot Beth-bara en den Jordaan, zodat zij er niet over kunnen. Zo verzamelden zich alle 
Efraimieten; zij bezetten de wateren tot Beth-bara en den Jordaan,
Jdg 7:25  grepen twee Midianietische vorsten, Oreb en Zeeb, doodden Oreb bij den Ravensteen en Zeeb bij de 
Wolvenpers, vervolgden de Midianieten en brachten de hoofden van Oreb en Zeeb bij Gideon, aan de overzijde 
van den Jordaan.



Jdg 8:1  Toen zeiden de Efraimieten tot hem: Waarom hebt gij ons dit aangedaan, dat gij ons niet opriept toen gij 
de Midianieten gingt bevechten? En zij voeren hevig tegen hem uit.
Jdg 8:2  Maar hij zeide tot hen: Wat heb ik nu gedaan gelijk aan hetgeen gij deedt? Is niet Efraims nalezing meer 
waard dan Abiezers oogst?
Jdg 8:3  In uw hand heeft God de Midianietische vorsten Oreb en Zeeb gegeven. Wat heb ik kunnen doen gelijk 
aan hetgeen gij deedt? Toen hij zo sprak, bedaarde hun opgewondenheid tegen hem.
Jdg 8:4  Gideon nu kwam aan den Jordaan en trok dien over met de driehonderd man die hem vergezelden, 
vermoeid en hongerig.
Jdg 8:5  En hij zeide tot de inwoners van Sukkoth: Geeft toch enige brooden aan mijn manschappen; want zij 
zijn vermoeid, en ik vervolg de Midianietische koningen Zebah en Salmunna.
Jdg 8:6  Maar de overheden van Sukkoth zeiden: Houdt gij de vuist van Zebah en Salmunna reeds vast, dat wij 
aan uw legerbende brood zouden geven?
Jdg 8:7  En Gideon zeide: Hiervoor zal ik, wanneer de Heer Zebah en Salmunna in mijn hand geeft, uw vlees 
dorsen.
Jdg 8:8  Van daar trok hij op naar Penuel en deed aan haar inwoners hetzelfde verzoek; maar zij antwoordden 
hem evenals die van Sukkoth.
Jdg 8:9  Toen zeide hij ook tot de inwoners van Penuel: Wanneer ik in vrede terugkeer, zal ik dezen toren 
omverwerpen.
Jdg 8:10  Zebah en Salmunna nu waren in Karkor, met hun leger, ongeveer vijftienduizend man sterk, alwat 
overgebleven was van het gehele leger der Oosterlingen; honderd twintig duizend man die het zwaard voerden 
waren gevallen.
Jdg 8:11  En Gideon trok op langs den weg der tentbewoners, ten oosten van Nebo en Jogbeha, en versloeg het 
leger, dat geen gevaar duchtte.
Jdg 8:12  Zebah en Salmunna namen de vlucht, maar hij vervolgde hen en nam de beide Midianietische 
koningen Zebah en Salmunna gevangen, nadat hij het gehele
Jdg 8:13  leger uiteengejaagd had. Uit den strijd teruggekeerd, ving Gideon, de zoon van Joas,
Jdg 8:14  een knaap op uit de inwoners van Sukkoth, die op zijn navraag voor hem de overheden en oudsten 
van Sukkoth, zeven en zeventig man, opschreef.
Jdg 8:15  En toen hij tot de inwoners van Sukkoth kwam, zeide hij: Hier hebt gij nu Zebah en Salmunna, 
waaromtrent gij, mij honende, gezegd hebt: Houdt gij de vuist van Zebah en Salmunna reeds vast, dat wij aan 
uw vermoeide mannen brood zouden geven?
Jdg 8:16  Toen nam hij de oudsten der stad in hechtenis, en nam doornen der woestijn en stekelplanten, 
waarmede hij de inwoners van Sukkoth dorschte.
Jdg 8:17  Ook wierp hij den toren van Penuel omver en doodde de inwoners der stad.
Jdg 8:18  Hierna zeide hij tot Zebah en Salmunna: Wie waren toch de mannen die gij op den Tabor gedood 
hebt? Zij zeiden: Uws gelijken, koningszonen van gestalte.
Jdg 8:19  Hij zeide: Dat waren mijn broeders, de zonen mijner moeder. Zo waar als de Heer leeft, hadt gij hen in 
het leven gelaten, ik zou u niet doden.
Jdg 8:20  Toen zeide hij tot Jether, zijn oudsten zoon: Sta op, dood hen. Maar de knaap trok zijn zwaard niet uit: 
hij was bang; want hij was nog jong.
Jdg 8:21  En Zebah en Salmunna zeiden: Sta zelf op en val op ons aan; want zoals de man, is zijn kracht. Toen 
stond Gideon op, doodde Zebah en Salmunna en nam de maantjes die hun kamelen aan den hals droegen.
Jdg 8:22  Nu zeiden de Israelieten tot Gideon: Heers over ons, en niet alleen gij, maar ook uw zoon en uw 
kleinzoon; omdat gij ons uit de hand der Midianieten gered hebt.
Jdg 8:23  Maar Gideon zeide tot hen: Ik zal over u niet heersen; ook mijn zoon zal over u niet heersen; de Heer 
zal over u heersen.
Jdg 8:24  Voorts zeide Gideon tot hen: Laat mij u iets verzoeken. Ieder van u geve mij een ring uit zijn buit--want 
daar het Ismaelieten waren, droegen zij gouden ringen.
Jdg 8:25  Zij zeiden: Gaarne geven wij ze--spreidden een kleed uit en wierpen daarop ieder een ring uit zijn buit.
Jdg 8:26  Het gewicht der gouden ringen waarom hij gevraagd had was zeventienhonderd sikkelen, behalve de 
maantjes en oorknoppen en purperen gewaden die door de Midianietische koningen gedragen waren, en de 
ketenen aan de halzen hunner kamelen.
Jdg 8:27  En Gideon maakte hiervan een efod, dien hij in zijn woonplaats Ofra zette. Daar boeleerde gans Israel 
dien efod achterna en werd hij voor Gideon en zijn huis ten valstrik.
Jdg 8:28  Zo werden de Midianieten voor de Israelieten vernederd en staken het hoofd niet meer op; en het land 
had in Gideons tijd veertig jaar rust.
Jdg 8:29  En Jerubbaal, de zoon van Joas, ging heen en vestigde zich in zijn huis.
Jdg 8:30  Gideon had zeventig zonen, lijfelijke zonen; want hij had veel vrouwen.
Jdg 8:31  En ook zijn bijvrouw in Sichem baarde hem een zoon, wien hij den naam Abimelech gaf.



Jdg 8:32  Gideon, de zoon van Joas, stierf hoogbejaard en werd begraven in de grafstede van zijn vader Joas, 
te Ofra der Abiezrieten.
Jdg 8:33  Nadat Gideon gestorven was, boeleerden de Israelieten weder de baals achterna en maakten zich den 
Verbondsbaal ten god.
Jdg 8:34  De Israelieten dachten niet aan den Heer, hun god, die hen had verlost uit de hand van al hun 
vijanden rondom,
Jdg 8:35  en bewezen geen liefde aan het huis van Jerubbaal Gideon, voor al het goed dat hij Israel gedaan 
had.
Jdg 9:1  Abimelech, de zoon van Jerubbaal, ging naar Sichem, tot de broeders zijner moeder, en sprak tot hen 
en het gehele geslacht van de familie zijner moeder:
Jdg 9:2  Spreekt toch tot al de burgers van Sichem: Wat is beter voor u, dat zeventig mannen, alle zonen van 
Jerubbaal, over u heersen, of dat een man over u heerst? En dan moet gij bedenken dat ik uw been en vlees 
ben.
Jdg 9:3  Toen spraken de broeders zijner moeder in dien geest over hem tot al de burgers van Sichem, en het 
hart van dezen neigde zich tot Abimelech; want zij zeiden: Hij is onze broeder.
Jdg 9:4  Zij gaven hem dan zeventig sikkelen zilver uit den tempel van den Verbondsbaal, en Abimelech huurde 
daarvoor enige loszinnige en vermetele lieden.
Jdg 9:5  Door hen gevolgd, kwam hij in het huis zijns vaders, te Ofra, en doodde zijn broeders, de zonen van 
Jerubbaal, zeventig man, op een steen. Alleen de jongste zoon van Jerubbaal, Jotham, bleef over; want hij had 
zich verborgen.
Jdg 9:6  Hierop verzamelden zich alle burgers van Sichem met de gehele bevolking van Millo en gingen 
Abimelech tot koning maken bij den eik van den wij-steen te Sichem.
Jdg 9:7  Toen men dit aan Jotham mededeelde, ging hij op den top van den berg Gerizim staan, verhief zijn 
stem en riep hun toe: Hoort naar mij, burgers van Sichem, opdat God naar u hore!
Jdg 9:8  Eens gingen de bomen heen om een koning over zich te zalven. Zij zeiden tot den olijfboom: Wees 
koning over ons!
Jdg 9:9  Maar de olijfboom zeide tot hen: Zou ik ophouden mijn vettigheid te geven, die goden en mensen in mij 
eren, en over de bomen gaan zweven?
Jdg 9:10  Toen zeiden de bomen tot den vijgeboom: Kom, wees gij dan koning over ons!
Jdg 9:11  Maar de vijgeboom zeide tot hen: Zou ik ophouden mijn zoetheid en mijn kostelijke vruchten te geven 
en over de bomen gaan zweven?
Jdg 9:12  Toen zeiden de bomen tot den wijnstok: Kom, wees gij dan koning over ons!
Jdg 9:13  Maar de wijnstok zeide tot hen: Zou ik ophouden mijn most te geven, die goden en mensen verblijdt, 
en over de bomen gaan zweven?
Jdg 9:14  Toen zeiden alle bomen tot den doornstruik: Kom, wees gij dan koning over ons!
Jdg 9:15  En de doornstruik zeide tot de bomen: Indien gij te goeder trouw mij tot koning over u zalft, komt dan 
toevlucht zoeken in mijn schaduw; maar zo niet, dan zal vuur uitgaan van den doornstruik, om de cederen van 
den Libanon te verteren.
Jdg 9:16  Derhalve, indien gij te goeder trouw en onberispelijk hebt gehandeld door Abimelech tot koning te 
maken--indien gij goed hebt gehandeld jegens Jerubbaal en zijn huis en hem naar verdienste vergolden hebt,
Jdg 9:17  gij, voor wie mijn vader gestreden en zijn leven in de waagschaal gesteld en die hij uit de hand van 
Midian verlost heeft,
Jdg 9:18  terwijl gij heden opgestaan zijt tegen het huis mijns vaders, zijn zonen, zeventig mannen, op een steen 
gedood, en Abimelech, den zoon zijner slavin, tot koning over de burgers van Sichem gemaakt hebt, omdat hij 
uw broeder is
Jdg 9:19  --indien gij, zeg ik, heden te goeder trouw en onberispelijk met Jerubbaal en zijn huis hebt gehandeld, 
verheugt u dan in Abimelech, en laat hij zich ook in u verheugen.
Jdg 9:20  Maar indien niet, dan zal een vuur van Abimelech uitgaan, om de burgers van Sichem en het huis van 
Millo te verteren, en een vuur zal uitgaan van de burgers van Sichem en het huis van Millo, om Abimelech te 
verteren.
Jdg 9:21  Hierop nam Jotham de vlucht, ontvlood en ging naar Beer, waar hij bleef wonen, zich bergend voor 
zijn broeder Abimelech.
Jdg 9:22  Nadat Abimelech drie jaar over Israel geheerst had,
Jdg 9:23  zond God een bozen geest tussen Abimelech en de burgers van Sichem, en handelden dezen 
trouweloos tegen Abimelech;
Jdg 9:24  opdat het geweld den zeventig zonen van Jerubbaal aangedaan en hun bloed zou neerkomen op hun 
broeder Abimelech, die hen gedood had, en op de burgers van Sichem, die hem de middelen hadden verstrekt 
om zijn broeders te doden.
Jdg 9:25  De burgers van Sichem legden hem lagen op de bergtoppen en plunderden allen die hun op den weg 



voorbijtrokken. En het werd Abimelech medegedeeld.
Jdg 9:26  Toen kwam Gaal, de zoon van Jobaal, met zijn broeders over naar Sichem, en de burgers van Sichem 
vertrouwden op hem;
Jdg 9:27  zij gingen de stad uit, het veld in, oogstten hun druiven, persten ze en brachten dankgaven; zij 
kwamen in hun godshuis, aten, dronken en vloekten Abimelech.
Jdg 9:28  En Gaal, de zoon van Jobaal, zeide: Wie is Abimelech? wie is de zoon van Jerubbaal, dat wij hem 
zouden dienen? Is hij niet een Sichemiet en Zebul zijn landvoogd? Laat de mannen van Hamor, den vader van 
Sichem, hem dienen; maar waarom zouden wij hem dienen?
Jdg 9:29  Och of ik dit volk in mijn hand had! Dan zou ik Abimelech wel wegjagen. Ik zou tot hem zeggen: 
Verzamel maar een talrijk heir en trek uit!
Jdg 9:30  Toen Zebul, de stadsoverste, hoorde wat Gaal, de zoon van Jobaal, gezegd had, ontstak hij in toorn
Jdg 9:31  en zond boden tot Abimelech in Aruma met de tijding: Gaal, de zoon van Jobaal, en zijn broeders zijn 
naar Sichem gekomen en hitsen de stad tegen u op.
Jdg 9:32  Maak u dus van nacht op met het volk dat gij bij u hebt, en leg een hinderlaag in het veld.
Jdg 9:33  Dan kunt ge morgenochtend bij zonsopgang u opmaken en een aanval doen op de stad; wanneer dan 
hij en het volk dat hij bij zich heeft tegen u uittrekken, zult gij hem naar bevind van zaken doen.
Jdg 9:34  Dientengevolge maakte zich Abimelech met al het volk dat hij bij zich had des nachts op; zij legden 
zich, in vier benden verdeeld, in hinderlaag tegen Sichem.
Jdg 9:35  Gaal, de zoon van Jobaal, trad de stad uit en ging voor de poort staan; toen nu Abimelech en zijn 
manschappen uit hun schuilhoeken oprezen,
Jdg 9:36  zag Gaal dat krijgsvolk en zeide tot Zebul: Zie, daar daalt volk van de bergtoppen af! Maar Zebul zeide 
tot hem: Gij ziet de schaduw der bergen voor mannen aan.
Jdg 9:37  Doch Gaal ging voort en zeide: Zie, daar daalt volk van den navel des lands, en daar komt nog een 
bende van den kant van den Wichelaarseik!
Jdg 9:38  Toen zeide Zebul tot hem: Waar hebt gij nu den groten mond waarmede gij zeidet: Wie is Abimelech, 
dat wij hem zouden dienen? Dit is immers het volk dat gij geminacht hebt! Trek dan nu uit en bestrijd het!
Jdg 9:39  Hierop trok Gaal ten aanschouwen der burgers van Sichem uit en streed tegen Abimelech.
Jdg 9:40  Maar Abimelech joeg hem op de vlucht; hij vlood voor hem, en vele doden vielen tot voor de poort.
Jdg 9:41  Terwijl Abimelech in Aruma bleef, verjoeg Zebul Gaal en zijn broeders zodat zij niet langer in Sichem 
bleven.
Jdg 9:42  Den volgenden dag ging het volk het veld in, en toen men dit aan Abimelech mededeelde,
Jdg 9:43  nam hij zijn troepen verdeelde ze in drie benden en legde zich in hinderlaag op het veld. Toen hij nu 
het volk de stad zag uitgaan, maakte hij zich op, overviel en versloeg het.
Jdg 9:44  Abimelech zelf deed met de bende die hem vergezelde een aanval en bleef voor de stadspoort staan, 
terwijl de twee andere benden aanvielen op allen die in het veld waren en hen versloegen.
Jdg 9:45  Nadat Abimelech den gehelen dag tegen de stad gestreden had, nam hij haar in; waarna hij haar 
bewoners doodde, de stad slechtte en met zout bezaaide.
Jdg 9:46  Dit horende, gingen al de burgers van Sichems-toren in de verschansing van den tempel van den 
Verbondsbaal.
Jdg 9:47  Toen aan Abimelech medegedeeld werd dat al de burgers van Sichems-toren daar bijeen waren,
Jdg 9:48  besteeg hij met al het volk dat bij hem was den berg Salmon. Hier nam Abimelech een bijl in de hand, 
hakte een bundel hout af, hief dien op zijn schouder en zeide tot het volk dat bij hem was: Wat gij mij hebt zien 
doen, doet dat ijlings eveneens.
Jdg 9:49  Toen hakten zijn manschappen elk een bundel, volgden Abimelech, legden het hout op de 
verschansing en staken de verschansing boven de belegerden in brand. Zo stierven ook alle inwoners van 
Sichems-toren, ongeveer duizend mannen en vrouwen.
Jdg 9:50  Daarna ging Abimelech naar Tebes, legerde zich tegen Tebes en nam het in.
Jdg 9:51  In het midden der stad was een sterke toren, waarheen alle mannen en vrouwen, alle burgers der 
stad, vluchtten; zij sloten er zich in op en klommen op het dak van den toren.
Jdg 9:52  Toen trok Abimelech de stad binnen tot aan den toren en streed daartegen. Maar toen hij den ingang 
van den toren naderde om dien in brand te steken,
Jdg 9:53  wierp een vrouw een molensteen op Abimelechs hoofd en brak hem den schedel.
Jdg 9:54  Ijlings riep hij zijn wapendrager en zeide: Trek uw zwaard en steek mij overhoop; opdat men niet van 
mij zegge: Een vrouw heeft hem gedood. Toen doorstak hem zijn dienaar, en hij stierf.
Jdg 9:55  De Israelieten, ziende dat Abimelech dood was, trokken af, ieder naar zijn plaats.
Jdg 9:56  Zo vergold God het kwaad dat Abimelech tegen zijn vader bedreven had, door zijn zeventig broeders 
te doden;
Jdg 9:57  ook deed God al het kwaad, door de Sichemieten bedreven, op hun hoofd wederkeren, en kwam over 
hen de vloek van Jotham, den zoon van Jerubbaal.



Jdg 10:1  Na Abimelech stond op om Israel te redden Tola, de zoon van Pua, den zoon van Dodo, uit Issachar; 
hij woonde te Sjamir, op het gebergte van Efraim.
Jdg 10:2  Drie en twintig jaar richtte hij Israel; toen stierf hij en werd te Sjamir begraven.
Jdg 10:3  Na hem stond Jair, de Gileadiet, op en richtte Israel twee en twintig jaar.
Jdg 10:4  Hij had dertig zonen; zij reden op dertig ezelveulens en hadden dertig steden, die men de Jairs-
gehuchten noemde, zoals zij tot op dezen dag heten; zij liggen in het land Gilead.
Jdg 10:5  Jair stierf en werd begraven in Kamon.
Jdg 10:6  De Israelieten gingen voort te doen wat kwaad was in 's Heeren oog: zij dienden de baals en de 
Astarte's, de goden van Aram, van Sidon en van Moab, die der Ammonieten en der Filistijnen; zij verzaakten 
den Heer en dienden hem niet.
Jdg 10:7  Hierover ontstak de Heer in toorn tegen Israel en hij verkocht hen aan de Filistijnen en de 
Ammonieten.
Jdg 10:8  Zij verpletterden en verbrijzelden de Israelieten in dat jaar, en achttien jaren lang, alle Israelieten die in 
het Overjordaansche woonden, in het land der Amorieten die in Gilead waren.
Jdg 10:9  Zelfs trokken de Ammonieten den Jordaan over, om ook tegen Juda, Benjamin en het huis Efraim te 
strijden; zodat het Israel zeer bang werd.
Jdg 10:10  Toen riepen de Israelieten tot den Heer: Wij hebben tegen u gezondigd, daar wij onzen god verzaakt 
en de baals gediend hebben!
Jdg 10:11  En de Heer zeide tot de Israelieten: Heb ik niet, toen de Egyptenaren, Amorieten, Ammonieten, 
Filistijnen,
Jdg 10:12  Sidoniers, Amalekieten en Midianieten u onderdrukten en gij tot mij riept, u uit hun hand gered?
Jdg 10:13  Toch hebt gij mij verzaakt en andere goden gediend; daarom zal ik u niet weder redden.
Jdg 10:14  Gaat heen en roept tot de goden die gij uitverkoren hebt; laten die u redden ten tijde uwer 
benauwdheid!
Jdg 10:15  Maar de Israelieten zeiden tot den Heer: Wij hebben gezondigd. Doe met ons naar alwat u 
goeddunkt; maar verlos ons toch heden.
Jdg 10:16  Ook deden zij de buitenlandsche goden uit hun midden weg en dienden den Heer. Nu raakte, bij het 
zien van Israels lijden, zijn geduld ten einde.
Jdg 10:17  Toen eens de Ammonieten zich verzamelden en in Gilead legerden, terwijl de Israelieten 
bijeenkwamen en zich in Mispa legerden,
Jdg 10:18  zeide het volk onder elkander: Wie is de man die den strijd tegen de Ammonieten aanbinden zal? Hij 
zal ten hoofdman over alle inwoners van Gilead zijn.
Jdg 11:1  Jefta nu, de Gileadiet, was een kloek held, maar hij was de zoon ener ongehuwde vrouw, bij wie 
Gilead Jefta verwekt had.
Jdg 11:2  Toen nu Gileads vrouw hem zonen baarde en de zonen dezer vrouw opwiesen, joegen zij Jefta weg 
en zeiden tot hem: Gij zult in het huis van onzen vader niet erven; want gij zijt de zoon ener andere vrouw.
Jdg 11:3  Zo vluchtte Jefta van zijn broeders weg en ging in het land Tob wonen, waar zich loszinnige mannen 
bij hem voegden en met hem strooptochten maakten.
Jdg 11:4  Maar enigen tijd daarna deden de Ammonieten Israel den oorlog aan.
Jdg 11:5  Toen nu de Ammonieten Israel den oorlog aandeden, gingen de oudsten van Gilead Jefta uit het land 
Tob halen
Jdg 11:6  en zeiden tot hem: Kom, wees ons ten aanvoerder, opdat wij tegen de Ammonieten kunnen strijden.
Jdg 11:7  Maar Jefta zeide tot de oudsten van Gilead: Hebt gij mij niet gehaat en uit mijns vaders huis 
weggejaagd? Wat komt gij dan nu tot mij, nu gij in de benauwdheid zijt!
Jdg 11:8  De oudsten van Gilead zeiden tot Jefta: Niet aldus! Nu keren wij tot u weder, en gij moet met ons 
medegaan, tegen de Ammonieten strijden en dan ons, al den inwoners van Gilead, ten hoofd worden.
Jdg 11:9  En Jefta zeide tot de oudsten van Gilead: Wilt gij dat ik terugkeer om tegen de Ammonieten te strijden, 
dan moet ik, indien de Heer hen aan mij overlevert, u ten hoofd zijn.
Jdg 11:10  En de oudsten van Gilead zeiden tot Jefta: De Heer zal tussen ons richten indien wij niet 
overeenkomstig uw woord handelen.
Jdg 11:11  Toen ging Jefta met de oudsten van Gilead mede, en het volk stelde hem over zich aan tot hoofd en 
aanvoerder; waarna Jefta al zijn woorden voor 's Heeren aangezicht te Mispa uitsprak.
Jdg 11:12  Daarna zond Jefta boden tot den koning der Ammonieten met deze vraag: Wat hebben ik en gij met 
elkander te maken, dat gij tegen mij oprukt om mijn land te beoorlogen?
Jdg 11:13  De koning der Ammonieten antwoordde den boden van Jefta: Israel heeft, toen het uit Egypte optrok, 
zich mijn land toegeeigend, van den Arnon tot den Jabbok en den Jordaan. Geef mij dit dus in vrede terug.
Jdg 11:14  Hierop zond Jefta wederom boden tot den koning der Ammonieten
Jdg 11:15  en liet hem zeggen: Zo zegt Jefta: Israel heeft zich noch het land der Moabieten, noch dat der 
Ammonieten toegeeigend.



Jdg 11:16  Immers, toen Israel uit Egypte opgetrokken was, trok het de woestijn in tot de Schelfzee en kwam te 
Kades.
Jdg 11:17  Toen zond Israel boden tot den koning van Edom met de bede: Laat mij toch door uw land trekken. 
Maar de koning van Edom gaf daaraan geen gehoor. Desgelijks zond het boden tot den koning van Moab; maar 
ook deze wilde niet. Zo bleef Israel in Kades.
Jdg 11:18  Daarna trok het de woestijn in, het land van Edom en dat van Moab om, kwam ten oosten van het 
land van Moab, en legerde zich aan de overzijde van den Arnon, zonder op het grondgebied van Moab te 
komen; want de Arnon was de grens van Moab.
Jdg 11:19  Toen zond Israel boden aan Sihon, den koning der Amorieten, den koning van Hesbon, en Israel 
zeide tot hem: Laat mij toch door uw land naar de plaats mijner bestemming trekken.
Jdg 11:20  Maar Sihon stond Israel niet toe door zijn grondgebied te trekken, en Sihon verzamelde geheel zijn 
volk, waarmee hij zich te Jahas legerde, en streed tegen Israel.
Jdg 11:21  Maar de Heer, de god Israels, gaf Sihon en geheel zijn volk in de hand van Israel, dat hen versloeg; 
waarop Israel het gehele land der Amorieten die dat land bewoonden in bezit nam.
Jdg 11:22  Zij namen het ganse grondgebied der Amorieten in bezit, van den Arnon tot den Jabbok, van de 
woestijn tot den Jordaan.
Jdg 11:23  Derhalve, de Heer, de god Israels, heeft de Amorieten voor zijn volk Israel uit verdreven; zoudt gij 
hun land nu in bezit nemen?
Jdg 11:24  Zult gij niet bezitten wat Kamos, uw god, u in bezit gegeven heeft, en wij geheel het land welks 
inwoners de Heer, onze god, voor ons uit heeft verdreven?
Jdg 11:25  Gij zijt toch niet meer dan Balak, de zoon van Sippor, de koning van Moab? Heeft hij soms met Israel 
twist gezocht en met hen oorlog gevoerd?
Jdg 11:26  Terwijl Israel in Hesbon en haar onderhoorige plaatsen, in Aroer en haar onderhoorige plaatsen en in 
al de steden langs den Arnon driehonderd jaar lang woont, waarom hebt gij ze in al dien tijd niet verlost?
Jdg 11:27  Ik heb dus tegen u niet gezondigd; maar gij handelt slecht tegen mij door mij den oorlog aan te doen. 
De Heer, die gericht houdt, richte heden tussen de Israelieten en de Ammonieten!
Jdg 11:28  Maar de koning der Ammonieten hoorde niet naar de woorden die Jefta tot hem had doen spreken.
Jdg 11:29  Toen kwam de geest des Heeren op Jefta; hij trok Gilead en Manasse door, trok naar Mispa in Gilead 
en van daar tegen de Ammonieten.
Jdg 11:30  En Jefta legde deze gelofte voor den Heer af: Indien gij de Ammonieten in mijn hand geeft,
Jdg 11:31  dan zal de eerste die mij uit de deur van mijn huis tegemoet komt, wanneer ik in vrede van de 
Ammonieten terugkeer, aan den Heer toebehoren: ik zal hem ten brandoffer brengen.
Jdg 11:32  Daarna trok Jefta tegen de Ammonieten op, om tegen hen te strijden, en de Heer gaf hen in zijn 
hand;
Jdg 11:33  hij sloeg hen van Aroer af tot bij Minnith, twintig steden, voorts Abel-keramim: een zeer zware slag! 
Zo werden de Ammonieten door de Israelieten vernederd.
Jdg 11:34  Toen nu Jefta Mispa binnentrok en naar zijn huis ging, daar kwam zijn dochter het huis uit hem 
tegemoet, met tamboerijnen en in dansreien. Zij was zijn enig kind: hij had buiten haar zoon noch dochter.
Jdg 11:35  Zodra hij haar zag, scheurde hij zijn klederen en zeide: Helaas, mijn dochter! gij slaat mij geheel 
terneder. Gij zelf zijt een van hen die mij in het ongeluk storten! Ik heb mijn mond tot den Heer opengedaan en 
kan niet terug.
Jdg 11:36  Zij zeide tot hem: Indien gij uw mond tot den Heer opengedaan hebt, doe dan met mij naar uw 
gelofte, nu de Heer u vergund heeft wraak te nemen op uw vijanden, de Ammonieten.
Jdg 11:37  Voorts zeide zij tot haar vader: Worde mij dit toegestaan: laat mij twee maanden vrij; opdat ik mij 
terugtrekke in het gebergte en met mijn speelnoten mijn ongehuwden staat beweene.
Jdg 11:38  Hij antwoordde: Ga heen--en gaf haar twee maanden uitstel. Nu ging zij met haar speelnoten heen 
en beweende op het gebergte haar ongehuwden staat.
Jdg 11:39  Maar na verloop van twee maanden keerde zij terug tot haar vader en voltrok hij aan haar de gelofte 
die hij had afgelegd; en zij heeft geen man gehad. Daarna werd het een inzetting in Israel
Jdg 11:40  dat de Israelietische meisjes jaarlijks vier dagen de dochter van Jefta, den Gileadiet, gingen 
bewenen.
Jdg 12:1  De Efraimieten werden verzameld, trokken over naar Safon en zeiden tot Jefta: Waarom zijt gij 
uitgetrokken om met de Ammonieten oorlog te voeren zonder ons te roepen om met u te gaan? Wij zullen uw 
huis boven u in brand steken!
Jdg 12:2  Jefta zeide tot hen: Toen ik en mijn volk in strijd gewikkeld waren en de Ammonieten mij zwaar 
verdrukten, heb ik u te hulp geroepen; maar gij hebt mij niet uit hun hand gered.
Jdg 12:3  Ziende dat er geen redder was, heb ik mijn leven op het spel gezet en ben tegen de Ammonieten 
opgetrokken en de Heer heeft hen in mijn hand gegeven. Waarom zijt gij dan heden tegen mij opgetrokken om 
tegen mij oorlog te voeren?



Jdg 12:4  Hierop verzamelde Jefta al de Gileadieten en streed tegen Efraim; en de Gileadieten versloegen 
Efraim, omdat zij gezegd hadden: Ontkomenen van Efraim zijt gij; Gilead ligt midden in Efraim en Manasse!
Jdg 12:5  Nu bezetten de Gileadieten de veren van den Jordaan, om den Efraimieten den overtocht te beletten. 
Wanneer dan een der ontkomen Efraimieten zeide: Laat mij overtrekken--dan zeiden de Gileadieten tot hem: Zijt 
gij een Efraimiet? Antwoordde hij: Neen--
Jdg 12:6  dan zeiden zij hem Zeg dan eens sjibboleth--en zeide hij sibboleth, zonder het goed te kunnen 
uitspreken, dan grepen zij hem en brachten hem aan de veren van den Jordaan om het leven. Zo vielen te dier 
tijd van Efraim twee en veertig duizend man.
Jdg 12:7  En Jefta richtte Israel zes jaar. Toen stierf Jefta, de Gileadiet, en werd in Safon van Gilead begraven.
Jdg 12:8  Na hem richtte Ibsan, uit Bethlehem, Israel.
Jdg 12:9  Hij had dertig zonen. Dertig dochters zond hij buitenshuis, en meisjes voor zijn zonen bracht hij van 
buiten in zijn huis. Hij richtte Israel zeven jaar;
Jdg 12:10  waarna Ibsan stierf en te Bethlehem begraven werd.
Jdg 12:11  Na hem richtte Elon, de Zebuloniet, Israel, en wel tien jaar;
Jdg 12:12  waarna Elon, de Zebuloniet, stierf en te Ajjalon, in het land van Zebulon, begraven werd.
Jdg 12:13  Na hem richtte Abdon, de zoon van Hillel, de Pireathoniet, Israel.
Jdg 12:14  Hij had veertig zonen en dertig kleinzonen, die op zeventig ezelveulens reden. Hij richtte Israel acht 
jaar;
Jdg 12:15  waarna Abdon, de zoon van Hillel, de Pireathoniet, stierf en te Pireathon, in het land van Efraim, op 
het gebergte der Amalekieten, begraven werd.
Jdg 13:1  De Israelieten gingen voort te doen wat kwaad was in 's Heeren oog. Daarom gaf de Heer hen veertig 
jaar lang in de hand der Filistijnen.
Jdg 13:2  Er was destijds een man uit Sorea, uit het geslacht der Danieten, Manoah genaamd, wiens vrouw 
onvruchtbaar was en geen kind had gebaard.
Jdg 13:3  Eens nu verscheen de engel des Heeren aan die vrouw en zeide tot haar: Zie eens, gij zijt 
onvruchtbaar en hebt geen kind, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren.
Jdg 13:4  Neemt u dus in acht geen wijn of sterken drank te drinken en niets onreins te eten.
Jdg 13:5  Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren op wiens hoofd geen scheermes zal komen; 
want van den moederschoot af zal de knaap een nazireer Gods zijn. Hij zal beginnen Israel uit de hand der 
Filistijnen te redden.
Jdg 13:6  De vrouw ging naar huis en zeide tot haar man: Een godsman is bij mij gekomen; hij zag er uit als de 
engel Gods, zeer verschrikkelijk; maar ik heb hem niet gevraagd van waar hij was, en hij heeft mij zijn naam niet 
medegedeeld.
Jdg 13:7  Hij nu heeft tot mij gezegd: Zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Drink dus geen wijn of 
sterken drank en eet niets onreins; want die knaap zal een nazireer Gods zijn van den moederschoot af tot zijn 
sterfdag toe.
Jdg 13:8  Toen bad Manoah tot den Heer en zeide: Och Heer, laat toch de godsman dien gij gezonden hebt nog 
eens tot ons komen, om ons te leren, wat wij voor het kind dat geboren zal worden moeten doen.
Jdg 13:9  En God verhoorde Manoah; zo kwam de engel Gods weder tot de vrouw, terwijl zij op het veld zat en 
Manoah, haar man, niet bij haar was.
Jdg 13:10  Ijlings liep de vrouw heen en deelde het aan haar man mede, tot hem zeggende: Zie, de man die 
toentertijd tot mij is gekomen is mij verschenen.
Jdg 13:11  Toen stond Manoah op, volgde zijn vrouw, kwam bij den man en zeide tot hem: Zijt gij de man die tot 
deze vrouw gesproken heeft? Hij zeide: Ja.
Jdg 13:12  Manoah hernam: Welnu, wanneer uw woord uitkomt, hoe moet die knaap dan behandeld en wat aan 
hem gedaan worden?
Jdg 13:13  Hierop zeide de engel des Heeren tot Manoah: De vrouw moet zich in acht nemen voor alles wat ik 
haar genoemd heb:
Jdg 13:14  niets van hetgeen van den wijnstok komt mag zij eten, wijn noch sterken drank drinken, niets onreins 
eten. Alwat ik haar bevolen heb moet zij in acht nemen.
Jdg 13:15  En Manoah zeide tot den engel des Heeren: Wij zouden u gaarne enigen tijd hier houden en een 
geitebokje toebereiden om het u voor te zetten.
Jdg 13:16  Maar de engel des Heeren zeide tot Manoah: Al houdt gij mij ook bij u, van uw brood eet ik niet. Maar 
wilt gij een brandoffer aan den Heer brengen, doe het. Manoah toch wist niet dat het de engel des Heeren was.
Jdg 13:17  Voorts zeide Manoah tot den engel des Heeren: Hoe heet gij? Dan zullen wij u eren, wanneer uw 
woord uitkomt.
Jdg 13:18  Maar de engel des Heeren zeide tot hem: Wat vraagt gij mij naar mijn naam! Die is wonderbaar.
Jdg 13:19  Nu nam Manoah een geitebokje met een meeloffer en offerde het op een rotssteen aan den Heer.
Jdg 13:20  Terwijl nu de vlam van het altaar ten hemel steeg voer de engel des Heeren in de altaarvlam op, 



terwijl Manoah en zijn vrouw het zagen en op hun aangezicht ter aarde vielen.
Jdg 13:21  Toen nu de engel des Heeren niet langer door Manoah en zijn vrouw gezien werd, begreep Manoah 
dat het de engel des Heeren geweest was.
Jdg 13:22  Daarom zeide Manoah tot zijn vrouw: Wij zullen zeker sterven; want wij hebben een god gezien.
Jdg 13:23  Maar zijn vrouw zeide tot hem: Indien de Heer ons had willen doden, zou hij uit onze hand geen 
brand [offer] en meeloffer hebben aangenomen, noch ons dit alles hebben laten zien; en in dat geval zou hij ons 
zulke dingen niet aangekondigd hebben.
Jdg 13:24  En de vrouw baarde een zoon en noemde hem Simson. De knaap wies op, de Heer zegende hem,
Jdg 13:25  en de geest des Heeren begon hem onrustig te maken in Mahane-Dan, tussen Sorea en Estaol.
Jdg 14:1  Eens ging Simson af naar Timna en zag daar een Filistijns meisje.
Jdg 14:2  Bij zijn terugkomst deelde hij het aan zijn vader en moeder mede met de woorden: Ik heb in Timna een 
Filistijns meisje gezien; neemt haar toch voor mij tot vrouw.
Jdg 14:3  Doch zijn vader en moeder zeiden tot hem: Is er onder de dochters uwer broeders en in geheel uw 
volk geen vrouw, dat gij er een gaat nemen uit de Filistijnen, die onbesnedenen? Maar Simson zeide tot zijn 
vader: Neem haar voor mij; want zij behaagt mij.
Jdg 14:4  Zijn vader en moeder wisten niet dat dit van den Heer beschikt was; want hij zocht een aanleiding om 
met de Filistijnen in twist te geraken. In dien tijd toch heerschten de Filistijnen in Israel.
Jdg 14:5  Simson nu ging af, met zijn vader en moeder, naar Timna, en toen zij aan de wijngaarden van Timna 
kwamen, daar trad een jonge leeuw hem brullend tegemoet.
Jdg 14:6  Maar de geest des Heeren kwam op hem, en hij scheurde hem vaneen, zoals men een bokje 
vaneenscheurt, zonder dat hij iets in de hand had. En aan zijn vader en moeder vertelde hij niet wat hij had 
gedaan.
Jdg 14:7  Zo ging hij af en sprak met het meisje, en zij behaagde hem.
Jdg 14:8  Toen hij na enigen tijd terugkeerde om haar te huwen, week hij van den weg af, om naar den doden 
leeuw om te zien, en zie, in het lichaam van den leeuw was een bijenzwerm en honing.
Jdg 14:9  Hij nam dien in zijn hand, at er al voortgaande van, en gaf, toen hij bij zijn ouders kwam, er ook hun 
van mede, en zij aten er van; maar hij vertelde hun niet dat hij den honing uit het lichaam van den leeuw gehaald 
had.
Jdg 14:10  Toen nu zijn vader naar het meisje afgegaan was, richtte Simson daar een maaltijd aan; want zo 
plachten de jongelingen te doen.
Jdg 14:11  Daar zij bevreesd voor hem waren, namen zij dertig vrienden om bij hem te zijn.
Jdg 14:12  Simson zeide tot hen: Ik wil u eens een raadsel opgeven. Verklaart gij mij den zin in de zeven 
bruiloftsdagen, en vindt gij dien, dan zal ik u dertig opperkleederen en dertig stel klederen geven;
Jdg 14:13  maar kunt gij hem mij niet mededelen, dan geeft gij mij dertig opperkleederen en dertig stel klederen. 
Zij zeiden tot hem: Geef uw raadsel op; laat ons het horen!
Jdg 14:14  Hij zeide tot hen: Van den eter ging spijs uit, van den sterke iets zoets. Drie dagen lang konden zij het 
niet raden,
Jdg 14:15  en op den vierden zeiden zij tot Simsons vrouw: Haal uw man over om u de oplossing mede te delen. 
Anders verbranden wij u en het huis van uw vader. Hebt gij ons hier genodigd om ons arm te maken?
Jdg 14:16  Toen weende de vrouw van Simson bij hem en zeide: Gij haat mij eigenlijk maar en hebt mij niet lief. 
Want gij hebt aan mijn landgenoten een raadsel opgegeven en mij de oplossing niet medegedeeld. Hij zeide tot 
haar: Wel, ik heb ze zelfs aan mijn vader en moeder niet medegedeeld, en zou ik het u doen?
Jdg 14:17  Maar zij weende bij hem de zeven bruiloftsdagen; en op den zevenden dag vertelde hij ze haar, 
omdat zij hem perste, en zij deelde de oplossing van het raadsel aan haar landgenoten mede.
Jdg 14:18  Zo zeiden hem de burgers der stad op den zevenden dag, voordat hij de kamer inging: Wat is zoeter 
dan honing? wat sterker dan een leeuw? Waarop hij tot hen zeide: Hadt gij niet met mijn koe geploegd, gij hadt 
mijn raadsel niet geraden!
Jdg 14:19  Toen kwam de geest des Heeren op hem; hij ging af naar Askelon, versloeg van de inwoners dier 
stad dertig man, nam hun klederen en gaf die stellen klederen aan hen die hem de oplossing van het raadsel 
medegedeeld hadden. Hierop ging hij, in toorn ontstoken, op naar zijns vaders huis;
Jdg 14:20  waarna de vrouw van Simson aan een zijner makkers, die zijn bruidegomsjonker geweest was, ten 
deel viel.
Jdg 15:1  Maar enigen tijd daarna, in den tarweoogst, ging Simson zijn vrouw opzoeken, een geitebokje 
medebrengende. Hij zeide: Laat mij naar mijn vrouw in haar kamer gaan!
Jdg 15:2  Doch haar vader stond hem niet toe naar binnen te gaan en zeide: Ik dacht zeker dat gij een 
geduchten haat tegen haar hadt opgevat; daarom heb ik haar aan uw makker gegeven. Maar haar jongere 
zuster is immers schooner dan zij? Laat zij in haar plaats uw vrouw worden.
Jdg 15:3  Maar Simson zeide tot hem: Ditmaal hebben de Filistijnen geen recht mij te beschuldigen wanneer ik 
hun kwaad doe.



Jdg 15:4  Toen ging Simson heen, ving driehonderd vossen, nam fakkels, keerde staart aan staart, hing tussen 
elk paar staarten een fakkel,
Jdg 15:5  stak die fakkels aan en joeg de dieren in het te veld staand koorn der Filistijnen. Zo stak hij 
graanstapels en te veld staand koorn, wingerden en olijfgaarden in brand.
Jdg 15:6  Op de vraag der Filistijnen, wie dat gedaan had, zeide men: Simson, de schoonzoon van den Timniet; 
omdat deze zijn vrouw heeft genomen en aan zijn makker gegeven. Daarom gingen de Filistijnen heen en 
verbrandden haar en het huis haars vaders.
Jdg 15:7  Maar Simson zeide: Als gij zo doet, dan zal ik niet rusten voordat ik mij op u heb gewroken.
Jdg 15:8  En hij versloeg hen, schenkel met heup: een zware slag. Daarna ging hij af en koos zijn verblijf in de 
steenkloof van Etam.
Jdg 15:9  Toen trokken de Filistijnen op, legerden zich in Juda en breidden zich uit in Lehi.
Jdg 15:10  Op de vraag der Judeers: Waarom zijt gij tegen ons opgetrokken? antwoordden zij: Wij zijn 
opgetrokken om Simson te binden, ten einde hem te doen wat hij ons gedaan heeft.
Jdg 15:11  Hierop gingen drie duizend man uit Juda naar de steenkloof van Etam en zeiden tot Simson: Weet gij 
niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt gij ons dan dit gedaan? Hij zeide tot hen: Wat zij mij 
gedaan hadden, dat heb ik hun gedaan!
Jdg 15:12  Zij zeiden tot hem: Wij zijn afgekomen om u te binden, ten einde u aan de Filistijnen uit te leveren. 
Simson zeide tot hen: Zweert mij dat gij zelf niet op mij zult aanvallen.
Jdg 15:13  Zij zeiden tot hem: Neen, wij willen u alleen binden en aan hen uitleveren; doden zullen wij u stellig 
niet. Toen bonden zij hem met twee nieuwe touwen en voerden hem van de rots mede.
Jdg 15:14  Maar toen hij te Lehi kwam en de Filistijnen onder gejuich hem tegemoet gingen, kwam de geest des 
Heeren op hem en werden de touwen om zijn armen als in het vuur verkoolde vlasstengels, ja, zijn boeien 
smolten van zijn handen.
Jdg 15:15  Hij zag een weggeworpen ezelskinnebak liggen, strekte de hand uit, raapte ze op en versloeg er 
duizend man mede.
Jdg 15:16  Toen zeide Simson: Met de ezelskinnebak heb ik hen duchtig afgerost, met de ezelskinnebak 
versloeg ik duizend man!
Jdg 15:17  Na uitgesproken te hebben, wierp hij de kinnebak weg en noemde die plaats: de hoogte van Lehi.
Jdg 15:18  Daarna kreeg hij groten dorst en riep tot den Heer en zeide: Gij hebt door uw dienaar deze grote 
uitredding geschonken. Zou ik nu van dorst sterven en in de handen der onbesnedenen vallen?
Jdg 15:19  Toen spleet God het been van de kinnebak, en er vloeide water uit, waarvan hij dronk; zodat zijn 
geest terugkeerde en hij weder opleefde. Daarom heet die bron: de bron des roepers. Zij is tot op dezen dag in 
Lehi.
Jdg 15:20  En hij richtte Israel in de dagen der Filistijnen twintig jaar.
Jdg 16:1  Eens ging Simson naar Gaza, zag daar een lichte vrouw en kwam tot haar.
Jdg 16:2  Toen men den inwoners van Gaza mededeelde: Simson is in de stad gekomen--omsingelden zij hem 
en loerden op hem in de stadspoort; maar den gansen nacht deden zij niets, denkende: Bij het aanbreken van 
den morgen zullen wij hem doden.
Jdg 16:3  Maar Simson bleef tot middernacht te bed, stond toen op, vatte de deuren en de beide posten der 
stadspoort, rukte ze met grendel en al los, legde ze op zijn schouder en bracht ze op den top van den berg die 
voor Hebron ligt.
Jdg 16:4  Daarna vatte hij liefde op voor een vrouw in het dal Sjorek, Delila genaamd.
Jdg 16:5  En de vorsten der Filistijnen gingen tot haar en zeiden tot haar: Haal hem over, en zie te weten te 
komen, waardoor zijn kracht zo groot is en waardoor wij hem meester kunnen worden en binden om hem te 
bedwingen. Wij zullen u ieder elfhonderd zilverlingen geven.
Jdg 16:6  Nu zeide Delila tot Simson: Vertel mij toch eens, waardoor uw kracht zo groot is en waarmede men u 
zou moeten binden om u te bedwingen.
Jdg 16:7  Simson zeide tot haar: Indien men mij bond met zeven versche, niet gedroogde koorden, zou ik 
machteloos zijn, niet sterker dan een gewoon mens.
Jdg 16:8  Zo brachten de vorsten der Filistijnen haar zeven versche, niet gedroogde koorden, en zij bond hem 
daarmede,
Jdg 16:9  terwijl zij enige belagers in de kamer had zitten. Nu zeide zij: De Filistijnen, Simson! Toen trok hij de 
koorden stuk, zoals een vlasdraad wanneer die door het vuur gezengd wordt stuk springt; het geheim zijner 
kracht was niet verraden.
Jdg 16:10  Hierop zeide Delila tot Simson: Gij hebt mij om den tuin geleid en mij leugens verteld. Nu moet gij mij 
toch mededelen, waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden.
Jdg 16:11  Hij zeide tot haar: Indien men mij stevig met nieuwe, tot geen werk gebruikte touwen vastbond, dan 
zou ik machteloos zijn, niet sterker dan een gewoon mens.
Jdg 16:12  Zo nam Delila nieuwe touwen, bond hem daarmede en zeide: De Filistijnen, Simson! terwijl enige 



belagers in de kamer zaten. En hij trok de touwen als een draad van zijn armen.
Jdg 16:13  Hierop zeide Delila tot Simson: Tot nog toe hebt gij mij om den tuin geleid en mij leugens verteld. 
Deel mij toch mede, waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden. Toen zeide hij tot haar: Indien gij de zeven 
tressen van mijn hoofdhaar met een doek in elkaar vlocht en met een pin in den wand vasthechttet, dan zou ik 
machteloos zijn, niet sterker dan een gewoon mens.
Jdg 16:14  Zo vlocht Delila, terwijl hij lag te slapen, de zeven tressen van zijn hoofdhaar met een doek samen, 
hechtte ze met een pin in den wand vast en zeide: De Filistijnen, Simson! Maar hij, uit den slaap ontwaakt, rukte 
de pin en den doek uit den wand.
Jdg 16:15  Hierop zeide zij tot hem: Hoe kunt gij zeggen: Ik heb u lief--terwijl uw hart mij niet toebehoort? Drie 
keren hebt gij mij nu om den tuin geleid en mij niet medegedeeld, waardoor uw kracht zo groot is.
Jdg 16:16  Toen zij nu zo dag aan dag met haar woorden hem perste en plaagde werd hij er dodelijk mismoedig 
onder
Jdg 16:17  en opende haar zijn ganse hart; hij zeide dan tot haar: Geen scheermes is ooit op mijn hoofd 
gekomen; want ik ben een nazireer Gods van den moederschoot af. Indien mij het haar was afgeschoren, zou 
mijn kracht van mij geweken en ik machteloos zijn, niet sterker dan een gewoon mens.
Jdg 16:18  Nu zag Delila dat hij haar zijn gehele hart had geopend en ontbood zij de vorsten der Filistijnen met 
de woorden: Komt ditmaal hier; want hij heeft mij zijn ganse hart geopend. Zo kwamen de vorsten der Filistijnen 
tot haar en brachten het geld mede.
Jdg 16:19  Zij deed hem in haar schoot slapen en riep een man, die de zeven vlechten van zijn hoofdhaar 
afschoor. Zo begon hij zwak te worden en week zijn kracht van hem.
Jdg 16:20  Nu zeide zij: De Filistijnen, Simson! en hij, uit zijn slaap ontwakende, dacht: Ik zal evenals de vorige 
keren vrijkomen en mij losrukken--niet wetende dat de Heer van hem geweken was.
Jdg 16:21  Maar de Filistijnen grepen hem, staken hem de ogen uit, brachten hem af naar Gaza en bonden hem 
met koperen ketenen. Zo draaide hij den molen in de gevangenis.
Jdg 16:22  Maar nauwelijks was zijn hoofdhaar afgeschoren, of het begon weder aan te groeien.
Jdg 16:23  En eens verzamelden zich de vorsten der Filistijnen om een groot offerfeest voor hun god Dagon te 
vieren en vreugd te bedrijven, en zij zeiden: Onze god heeft Simson, onzen vijand, in onze hand gegeven!
Jdg 16:24  Ook het volk, hem ziende, prees zijn god; want zij zeiden: Onze god heeft onzen vijand in onze hand 
gegeven, die ons land verwoestte en velen der onzen deed sneuvelen!
Jdg 16:25  Toen zij nu vrolijk waren, zeiden zij: Roept Simson om voor ons kluchten te maken! Daarom riepen zij 
Simson uit de gevangenis, en hij maakte kluchten voor hun ogen. Toen zij hem nu tussen de zuilen deden staan,
Jdg 16:26  zeide hij tot den knaap die hem bij de hand hield: Gun mij wat rust en laat mij de zuilen betasten 
waarop de tempel steunt om er tegen te leunen.
Jdg 16:27  De tempel nu was vol mannen en vrouwen; daar waren al de vorsten der Filistijnen, en op het dak 
ongeveer drie duizend mannen en vrouwen, die toezagen hoe Simson kluchten maakte.
Jdg 16:28  Toen riep Simson tot den Heer en zeide: Heere God, gedenk mijner toch en verleen mij dezen enen 
keer nog kracht, o God! opdat ik ten minste over een mijner twee ogen wraak neme op de Filistijnen!
Jdg 16:29  Nu omvatte Simson de twee middelzuilen waarop de tempel steunde en rustte, de ene met zijn 
rechter [hand], de andere met zijn linkerhand,
Jdg 16:30  en met de woorden: Laat mij sterven met de Filistijnen! boog hij zich met kracht. En de tempel stortte 
in op de vorsten en al het volk dat er in was. Het aantal dergenen die hij bij zijn sterven doodde was groter dan 
dat van hen die hij in zijn leven gedood had.
Jdg 16:31  Daarna kwamen zijn broeders en zijn gehele familie af, namen hem op, voerden hem mede en 
begroeven hem tussen Sorea en Estaol, in het graf van zijn vader Manoah. Hij had Israel twintig jaar gericht.
Jdg 17:1  Er was een man van het Efraimietisch gebergte, Micha geheten.
Jdg 17:2  Eens zeide hij tot zijn moeder: De elfhonderd zilverlingen die u ontnomen zijn en waarvan gij ook met 
een vervloeking te mijnen aanhoren aangifte gedaan hebt, dat geld is bij mij; ik had het weggenomen en geef 
het u nu terug. Hierop zeide zijn moeder: Gezegend zij mijn zoon door den Heer!
Jdg 17:3  Toen gaf hij die elfhonderd zilverlingen aan zijn moeder terug. En zij zeide: Bij dezen heilig ik dit geld 
aan den Heer, het uit mijn hand gevende, ten bate van mijn zoon, om er een gesneden en gegoten beeld van te 
maken.
Jdg 17:4  Toen hij dan het geld aan zijn moeder teruggegeven had, nam zij er tweehonderd zilverlingen af en gaf 
ze aan een zilversmid, die er een gesneden en gegoten beeld van maakte. En het kwam in Micha-huis te staan.
Jdg 17:5  Die Micha nu had een godshuis, hij maakte een efod met huisgoden en wijdde een zijner zonen om 
hem tot priester te zijn.
Jdg 17:6  In die dagen was in Israel geen koning en deed ieder wat hem goeddacht.
Jdg 17:7  Nu was er een jongeling uit Bethlehem van Juda; hij was een Leviet en verkeerde daar.
Jdg 17:8  Deze man ging die stad, Bethlehem van Juda, verlaten, om elders een goed onderkomen te zoeken; 
hij trok het gebergte van Efraim in tot Micha-huis, om van daar verder te reizen.



Jdg 17:9  Maar Micha zeide tot hem: Waar komt gij vandaan? Hij zeide tot hem: Ik ben een Leviet uit Bethlehem 
van Juda, op reis om een goed onderkomen te zoeken.
Jdg 17:10  Micha zeide tot hem: Blijf bij mij en wees mij tot vader en priester; ik zal u jaarlijks tien zilverlingen, 
een stel klederen en den kost geven.
Jdg 17:11  De Leviet besloot bij dien man te blijven, en de jongeling werd hem als een zijner zonen.
Jdg 17:12  Micha wijdde den Leviet; zo werd hem de jongeling tot priester en was hij in Micha-huis.
Jdg 17:13  Toen zeide Micha: Thans weet ik dat de Heer mij zal weldoen, nu ik dezen Leviet tot priester 
gekregen heb.
Jdg 18:1  In die dagen, toen in Israel geen koning was, zocht de stam der Danieten een erfdeel om er zich te 
vestigen; want tot nog toe was hun te midden der stammen Israels geen erve ten deel gevallen.
Jdg 18:2  Zo zonden de Danieten vijf mannen uit verschillende delen van hun geslacht, kloeke mannen, van 
Sorea en Estaol uit, om het land te verspieden en te doorzoeken. Zij zeiden tot hen: Gaat het land doorzoeken. 
Zij trokken dan het gebergte van Efraim tot Micha-huis in en overnachtten aldaar.
Jdg 18:3  Toen zij nu in de nabijheid van Micha-huis de stem van den jeugdigen Leviet opmerkten, gingen zij 
daar binnen en zeiden tot hem: Wie heeft u hier gebracht, wat doet gij hier en wat hebt gij hier te maken?
Jdg 18:4  Hij zeide tot hen: Zo en zo heeft Micha mij gedaan: hij heeft mij gehuurd, en ik ben priester geworden.
Jdg 18:5  Zij zeiden tot hem: Raadpleeg toch God; opdat wij mogen weten, of de tocht dien wij ondernomen 
hebben voorspoedig zal zijn.
Jdg 18:6  Waarop de priester tot hen zeide: Gaat in vrede. Op den tocht dien gij ondernomen hebt houdt de 
Heer zijn oog gevestigd.
Jdg 18:7  Toen gingen de vijf mannen op weg en kwamen te Lais. Zij zagen, dat het volk waardoor het bewoond 
werd zonder zorg leefde op de wijze der Sidoniers, rustig en onbezorgd. In dat land was aan niets ter wereld 
gebrek. Ook waren zij ver van de Sidoniers af en hadden met Aram niets te maken.
Jdg 18:8  Bij hun broeders te Sorea en Estaol gekomen, zeiden zij tot hen: Wat zijt gij werkeloos!
Jdg 18:9  Komt, laten wij optrekken tegen hen; want wij hebben gezien dat het land zeer goed is. Talmt niet om 
dat land in bezit te gaan nemen.
Jdg 18:10  Wanneer gij daar komt, zult gij bij een onbezorgd volk komen, welks land ruimte genoeg aanbiedt--
want God heeft het in uw hand gegeven--een streek waar aan niets ter wereld gebrek is.
Jdg 18:11  Dientengevolge braken van Sorea en Estaol uit het geslacht der Danieten zeshonderd man op, ten 
strijde toegerust.
Jdg 18:12  Zij trokken op en legerden zich bij Kirjath-jearim in Juda. Daarom noemde men die plaats Mahane-
Dan, zoals zij nog heet; zij ligt achter Kirjath-jearim.
Jdg 18:13  Van daar trokken zij het gebergte van Efraim in en kwamen bij Micha-huis.
Jdg 18:14  Toen namen de vijf mannen die het land waren gaan verspieden het woord en zeiden tot hun 
broeders: Weet gij wel dat in dit dorp een efod met huisgoden en een gesneden en gegoten beeld is? Weet dan, 
wat u te doen staat!
Jdg 18:15  Zo weken zij derwaarts af en kwamen bij Micha-huis.
Jdg 18:16  De zeshonderd Danieten stelden zich, ten strijde toegerust, voor de poort op,
Jdg 18:17  terwijl de vijf mannen die het land waren gaan verspieden het dorp binnentrokken, om het gesneden 
beeld, den efod met de huisgoden, en het gegoten beeld weg te nemen.
Jdg 18:18  Toen zij Micha-huis binnengingen en het gesneden beeld, den efod met de huisgoden, en het 
gegoten beeld wegnamen, zeide de priester tot hen: Wat doet gij daar?
Jdg 18:19  Zij zeiden tot hem: Zwijg, leg de hand op den mond, ga met ons mede en wees ons tot vader en 
priester. Wat is verkieslijker, priester van het huis van een man, of priester van een stam en geslacht in Israel te 
zijn?
Jdg 18:20  Toen nam de priester welgemoed den efod met de huisgoden en het gesneden en gegoten beeld en 
voegde zich bij het krijgsvolk,
Jdg 18:21  dat zich wendde en zijn weg vervolgde, kinderen, vee en bagage voorop.
Jdg 18:22  Toen zij een eind weegs van Micha-huis af waren, liepen de mannen die in de huizen bij Micha-huis 
woonden te hoop.
Jdg 18:23  Zij zaten de Danieten op de hielen en riepen hen aan. Dezen keerden zich om en zeiden tot Micha: 
Wat hebt gij, dat gij te hoop gelopen zijt?
Jdg 18:24  Hij zeide: Gij hebt de goden die ik gemaakt heb, en ook den priester, weggenomen en trekt er mede 
heen! Wat houd ik nu over? Hoe kunt gij dan vragen: Wat hebt gij?
Jdg 18:25  Toen zeiden de Danieten tot hem: Zet zulk een keel niet tegen ons op! Anders mochten eens 
grimmige mannen op u aanvallen en gij uzelf en uw huis in het ongeluk storten.
Jdg 18:26  Hiermede vervolgden de Danieten hun weg, en daar Micha zag dat zij hem te sterk waren, wendde 
hij zich om en keerde naar zijn huis terug.
Jdg 18:27  Zij namen dus dat wat Micha gemaakt en den priester die hem toebehoord had mede en overvielen 



Lais, waar een rustig en onbezorgd volk woonde; zij sloegen het met het scherp des zwaards en verbrandden de 
stad.
Jdg 18:28  Niemand kwam haar te hulp; want zij lag ver van Sidon en had met Aram niets te maken; zij lag in de 
vallei van Beth-Rehob. Zij bouwden de stad weder op, vestigden er zich
Jdg 18:29  en noemden haar Dan, naar hun stamvader Dan, den zoon van Israel; terwijl de stad tevoren Lais 
had geheten.
Jdg 18:30  Daar richtten de Danieten voor zich het gesneden beeld op, en Jonathan, de zoon van Gersjom, den 
zoon van Mozes, en zijn zonen zijn priesters van den stam der Danieten geweest, totdat het land ontvolkt werd.
Jdg 18:31  Zij zetten voor zich het gesneden beeld dat Micha gemaakt had neder, en het bleef er zolang het 
godshuis in Sjilo was.
Jdg 19:1  In die dagen, toen in Israel geen koning was, verkeerde diep in het gebergte van Efraim een Leviet. Hij 
nam een bijvrouw uit Bethlehem in Juda;
Jdg 19:2  maar zij werd hem ontrouw en liep van hem weg naar haars vaders huis, te Bethlehem in Juda, waar 
zij vier maanden bleef.
Jdg 19:3  Toen maakte haar man zich op en ging haar achterna, om naar haar hart te spreken en haar terug te 
halen. Hij had zijn knecht en een paar ezels bij zich. Toen hij bij het huis van haar vader kwam en de vader van 
het meisje hem zag, ging hij hem verheugd tegemoet.
Jdg 19:4  Daar zijn schoonvader, de vader van het meisje, hem niet liet gaan, bleef hij drie dagen bij hem; zij 
aten, dronken en overnachtten daar.
Jdg 19:5  Op den vierden dag maakten zij zich des morgens gereed; maar toen hij opstond om op reis te gaan, 
zeide de vader van het meisje tot zijn schoonzoon: Verkwik u met een bete broods; daarna kunt gij op reis gaan.
Jdg 19:6  Zo bleven zij, en nadat zij samen gegeten en gedronken hadden, zeide de vader van het meisje tot 
den man: Kom, besluit nog een nacht te blijven en doe u te goed.
Jdg 19:7  En toen de man opstond om heen te gaan, drong zijn schoonvader sterk bij hem aan, zodat hij daar 
nog een nacht bleef.
Jdg 19:8  Den vijfden dag maakte de man zich des morgens gereed om heen te gaan; maar de vader van het 
meisje zeide: Verkwik u toch eerst en stel uw vertrek uit totdat de dag zich neigt. Zo aten zij samen.
Jdg 19:9  Toen nu de man opstond om met zijn vrouw en zijn knecht heen te gaan, zeide zijn schoonvader, de 
vader van het meisje, tot hem: Zie, de dag zinkt ten ondergang. Blijf toch hier overnachten en doe u te goed. 
Dan kunt gij morgenochtend u gereedmaken voor uw tocht en naar uw tent gaan.
Jdg 19:10  Doch de man wilde niet overnachten, maar stond op ging heen en kwam tot tegenover Jebus--dit is 
Jeruzalem--met twee gezadelde ezels en zijn vrouw.
Jdg 19:11  Toen zij bij Jebus kwamen--de dag was reeds ver verstreken--zeide de knecht tot zijn heer: Laten wij 
toch in deze stad der Jebuzieten inkeren, om er te overnachten.
Jdg 19:12  Maar zijn heer zeide tot hem: Wij moeten niet inkeren in een stad van vreemden, van lieden die geen 
Israelieten zijn, maar liever tot Gibea voorttrekken.
Jdg 19:13  Hij zeide tot zijn knecht: Kom, laten wij een andere plaats zien te bereiken en in Gibea of Rama 
overnachten.
Jdg 19:14  Zo trokken zij voort. Toen zij nu op den weg dicht bij Gibea waren, dat tot Benjamin behoort, ging de 
zon onder.
Jdg 19:15  Daarom verlieten zij den weg, om in Gibea in te keren en er te overnachten. De stad binnengekomen, 
bleven zij op straat, en niemand nam hen in zijn huis op om er te overnachten.
Jdg 19:16  Maar zie, met den avond kwam een oud man van zijn veldarbeid de stad binnen. Hij was uit het 
gebergte van Efraim en woonde in Gibea, terwijl de ingezetenen der plaats Benjaminieten waren.
Jdg 19:17  Toen hij de ogen opsloeg en den reiziger daar op straat zag, zeide de oude man tot hem: Waar gaat 
gij heen en van waar komt gij?
Jdg 19:18  Hij zeide tot hem: Wij zijn op reis van Bethlehem in Juda naar diep in liet gebergte van Efraim. Van 
daar ben ik afkomstig; ik ben naar Bethlehem in Juda geweest en reis nu naar mijn huis.
Jdg 19:19  Niemand neemt mij in zijn huis op, hoewel wij stro en voeder voor onze ezels hebben, ook brood en 
wijn voor mijzelf, voor uw dienstmaagd en voor den knecht dien uw dienaar bij zich heeft: er is aan niets gebrek.
Jdg 19:20  Toen zeide de oude man: Vrede zij met u! Maar de plicht u van alwat gij nodig hebt te voorzien rust 
op mij. In elk geval, overnacht niet op straat.
Jdg 19:21  Zo bracht hij hem in zijn huis en voederde de ezels; zij wiesen hun voeten, aten en dronken.
Jdg 19:22  Terwijl zij zich te goed deden, daar omringden de mannen der stad, deugnieten, het huis, tegen de 
deur bonzende, en zeiden tot den ouden man wien het huis behoorde: Breng den man die in uw huis gekomen 
is buiten, opdat wij kennis met hem maken!
Jdg 19:23  Toen ging de huisheer tot hen naar buiten en zeide tot hen: Neen, broeders, doet dit kwaad toch niet, 
nademaal die man in mijn huis gekomen is. Doet die dwaasheid niet.
Jdg 19:24  Ziet, mijn dochter, die nog maagd is, en zijn vrouw wil ik wel naar buiten brengen; onteert die dan en 



doet haar wat u goeddunkt! Maar aan den man moogt gij die dwaasheid niet begaan.
Jdg 19:25  Toen de lieden niet naar hem wilden horen, greep de man zijn bijvrouw en bracht haar naar buiten tot 
hen, en zij hielden gemeenschap met haar en koelden hun lust aan haar den gehelen nacht door, tot den 
morgen toe; bij het krieken van den dageraad lieten zij haar gaan.
Jdg 19:26  Zo kwam de vrouw, bij het aanbreken van den morgen, huiswaarts, viel voor het huis van den man bij 
wien haar heer was neer en bleef totdat het licht was liggen.
Jdg 19:27  Toen haar heer des morgens was opgestaan, opende hij de deur en ging er uit om zijn reis te 
vervolgen, en daar lag de vrouw, zijn bijvrouw, voor het huis, de handen op den drempel.
Jdg 19:28  Hij zeide tot haar: Sta op, laten wij op reis gaan! Maar niemand antwoordde; want zij was dood. Toen 
legde de man haar op zijn ezel, maakte zich op en ging naar zijn woonplaats.
Jdg 19:29  Thuis gekomen, nam hij een mes, greep het lijk, hieuw het, langs de beenderen, in twaalf stukken en 
zond het rond in het gehele grondgebied van Israel.
Jdg 19:30  En ieder die het zag zeide: Zo iets is niet gebeurd noch gezien van den dag af waarop de Israelieten 
uit Egypteland trokken tot heden toe. Let op, beraadt u hierover, schaft raad en spreekt!
Jdg 20:1  Toen trokken al de Israelieten uit en kwam de gemeente als een enig man samen, van Dan tot 
Bersjeba, alsmede het land Gilead, bij den Heer te Mispa.
Jdg 20:2  Daar plaatsten zich alle stammen Israels voor den Heer, uitmakende de vergadering van het volk 
Gods; vierhonderd duizend man te voet die het zwaard voerden.
Jdg 20:3  En de Benjaminieten hoorden dat de Israelieten naar Mispa opgetrokken waren. De Israelieten zeiden: 
Vertelt, hoe dit boze stuk plaats heeft gehad.
Jdg 20:4  Daarop antwoordde de Leviet, de man der vermoorde vrouw, en zeide: Toen ik met mijn bijvrouw in 
Gibea, dat aan Benjamin behoort, kwam om er te overnachten,
Jdg 20:5  stonden de burgers van Gibea tegen mij op en omsingelden des nachts met slechte bedoelingen 
tegen mij het huis: mij waren zij van zins te doden, en mijn bijvrouw hebben zij onteerd, zodat zij er van 
gestorven is.
Jdg 20:6  Toen heb ik mijn bijvrouw gegrepen, in stukken gehouwen en rondgezonden door het gehele veld van 
Israels erfdeel; want zij hebben een schanddaad en dwaasheid begaan in Israel.
Jdg 20:7  Geeft nu allen, Israelieten! woord en raad.
Jdg 20:8  Hierop stond het gehele volk als een enig man op en zeide: Niemand van ons zal naar zijn tent gaan, 
niemand van ons naar zijn huis keren.
Jdg 20:9  Dit is het wat wij aan Gibea doen zullen: Tegen haar bij het lot!
Jdg 20:10  Wij zullen uit alle stammen van Israel tien mannen op elke honderd, honderd op elke duizend en 
duizend op elke tienduizend nemen, om mondvoorraad voor het volk te halen; opdat wij aan Gibea van 
Benjamin doen naar al de dwaasheid die het in Israel begaan heeft.
Jdg 20:11  Zo verzamelden zich alle Israelietische mannen tegen de stad, als een enig man verbonden.
Jdg 20:12  Nu zonden Israels stammen mannen door den gansen stam Benjamin met de woorden: Wat is dat 
voor een boos stuk dat onder u geschied is!
Jdg 20:13  Levert derhalve die mannen, die deugnieten in Gibea, uit, dat wij hen ter dood brengen en het kwaad 
uitroeien uit Israel. Maar de Benjaminieten wilden niet horen naar hun broeders, de Israelieten.
Jdg 20:14  Zo verzamelden zich de Benjaminieten uit de overige steden naar Gibea, om ten strijde uit te trekken 
tegen de Israelieten.
Jdg 20:15  Te dien dage werden de Benjaminieten uit de overige steden gemonsterd: vijf en twintig duizend 
mannen die het zwaard voerden.
Jdg 20:16  Ook werden buiten de inwoners van Gibea zevenhonderd uitgelezen mannen die links waren 
gemonsterd, altemaal slingeraars, die met den steen zonder missen op een haar troffen.
Jdg 20:17  Ook de Israelieten buiten de Benjaminieten werden gemonsterd; vierhonderd duizend man die het 
zwaard voerden, altemaal krijgslieden.
Jdg 20:18  Zij maakten zich op en gingen naar Bethel, waar zij God raadpleegden en vroegen: Wie onzer zal het 
eerst tegen de Benjaminieten ten strijde trekken? En de Heer antwoordde: Juda zal voorgaan.
Jdg 20:19  Den volgenden morgen maakten zich de Israelieten op en legerden zich tegen Gibea.
Jdg 20:20  Toen nu alle Israelieten uittrokken ten strijde tegen Benjamin en zich in slagorde stelden tegen Gibea
Jdg 20:21  trokken de Benjaminieten uit Gibea en velden op dien dag van Israel twee en twintig duizend man ter 
aarde.
Jdg 20:22  Toch verkloekte zich het volk en stelde zich wederom in slagorde terzelfder plaatse waar het zich den 
eersten dag geschaard had.
Jdg 20:23  En de Israelieten gingen op, weenden tot den avond voor 's Heeren aangezicht en raadpleegden 
hem, vragende: Zal ik voortgaan met ten strijde te trekken tegen de Benjaminieten, mijn broeders? En de Heer 
antwoordde: Trekt tegen hen op.
Jdg 20:24  Maar toen de Israelieten den tweeden dag de Benjaminieten naderden,



Jdg 20:25  trokken dezen hen op dien tweeden dag uit Gibea tegemoet en velden van de Israelieten nog 
achttienduizend man ter aarde, altemaal mannen die het zwaard voerden.
Jdg 20:26  Hierop trokken alle Israelieten en geheel het volk op, kwamen te Bethel, zaten daar wenend voor 's 
Heeren aangezicht, vastten te dien dage tot den avond en brachten brand [offer] en dankoffers voor den Heer.
Jdg 20:27  Toen stelden de Israelieten aan den Heer--daar nu was te dier tijd de verbondsark van God,
Jdg 20:28  en Pinehas, de zoon van Eleazar, den zoon van Aaron, deed daarbij toentertijd dienst--de vraag: Zal 
ik nog voortgaan met ten strijde uit te trekken tegen de Benjaminieten, mijn broeders, of er mee ophouden? De 
Heer antwoordde: Trekt op; want morgen zal ik hen in uw hand geven.
Jdg 20:29  Toen legde Israel troepen rondom tegen Gibea in hinderlaag,
Jdg 20:30  waarna de Israelieten, op den derden dag, tegen de Benjaminieten optrokken en, evenals de vorige 
keren, zich tegen Gibea in slagorde stelden.
Jdg 20:31  De Benjaminieten trokken uit, het volk tegemoet, werden weggelokt van de stad en begonnen uit het 
volk enigen neer te vellen, evenals de vorige keren, op de heirbanen, waarvan de ene opwaarts naar Bethel, de 
andere over het veld naar Gibea voert--ongeveer dertig man van Israel.
Jdg 20:32  De Benjaminieten dachten: Geslagen worden zij voor ons zoals vroeger--maar de Israelieten hadden 
afgesproken: Laten wij vluchten en hen van de stad aflokken, de heirbanen op.
Jdg 20:33  Daarom verliet het gehele Israelietische leger zijn stelling en schaarde zich in slagorde bij Baal-
tamar, terwijl de troepen die in hinderlaag waren van hun plaats, ten westen van Gibea, opbraken en tegenover 
Gibea aankwamen,
Jdg 20:34  tienduizend uit geheel Israel uitgelezen mannen sterk. Inmiddels was de strijd heftig geworden, terwijl 
de Benjaminieten niet wisten dat het onheil hun genaakte.
Jdg 20:35  En de Heer bracht Benjamin voor Israel de nederlaag toe, en de Israelieten velden op dien dag van 
Benjamin vijf en twintig duizend eenhonderd mannen, die allen het zwaard voerden.
Jdg 20:36  Zo zagen de Benjaminieten dat zij de nederlaag geleden hadden. En de Israelieten weken voor 
Benjamin, in vertrouwen op de troepen die zij in hinderlaag tegen Gibea gelegd hadden.
Jdg 20:37  Dezen haastten zich om een aanval op Gibea te doen; zij trokken er heen en sloegen de ganse stad 
met het scherp des zwaards.
Jdg 20:38  De afspraak van de Israelieten met de troepen in hinderlaag was, dat dezen een rookzuil uit de stad 
zouden doen opstijgen.
Jdg 20:39  Dienvolgens keerden de Israelieten zich in den slag om en begonnen de Benjaminieten enigen van 
de Israelieten, ongeveer dertig man, neder te vellen; want zij dachten: Zij lijden alweer de nederlaag voor ons, 
als in den vorigen strijd.
Jdg 20:40  Maar daar begon de rookzuil uit de stad op te stijgen; de Benjaminieten zagen om, en zie, de stad 
stond in brand, de vlam steeg ten hemel!
Jdg 20:41  Nu keerden de Israelieten zich om en de Benjaminieten werden van schrik overmand; want zij zagen 
dat het onheil hun op de hielen zat.
Jdg 20:42  Zo keerden zij den Israelieten den rug toe en wendden zich naar de woestijn, maar zij werden 
achternagezet, en zij die uit de stad kwamen sloten hen in en velden hen neer;
Jdg 20:43  zij verpletterden Benjamin en vertraden hen tot tegenover Gibea, aan de oostzijde.
Jdg 20:44  Daar vielen van Benjamin achttienduizend, altemaal kloeke mannen.
Jdg 20:45  En zij hielden nalezing op de heirbanen, vijfduizend man, en zetten hen achterna tot Gibeon toe, 
twee duizend man van hen verslaande.
Jdg 20:46  Zo bedroeg het aantal van al de op dien dag verslagen Benjaminieten vijf en twintig duizend mannen 
die het zwaard voerden, altemaal kloeke mannen.
Jdg 20:47  En zeshonderd mannen keerden zich en vloden de woestijn in naar de rots Rimmon, waar zij vier 
maanden bleven.
Jdg 20:48  Inmiddels keerden de Israelieten terug tot de Benjaminieten en sloegen hen met het scherp des 
zwaards, mens en dier, alwat aangetroffen werd; ook staken zij alle steden die zich in het land bevonden in 
brand.
Jdg 21:1  Te Mispa nu hadden de Israelieten gezworen: Niemand van ons zal zijn dochter aan een Benjaminiet 
tot vrouw geven.
Jdg 21:2  Maar toen het volk te Bethel kwam, zat het daar tot den avond voor Gods aangezicht; het verhief de 
stem, weende heftig
Jdg 21:3  en zeide: Waarom, Heer, god Israels is dit in Israel geschied, dat heden een stam uit Israel gemist 
wordt?
Jdg 21:4  En den volgenden morgen maakte het volk zich op en bouwde aldaar een altaar, waarop het brand 
[offers] en dankoffers bracht.
Jdg 21:5  Toen zeiden de Israelieten: Wie uit alle stammen van Israel is niet ter vergadering tot den Heer 
opgegaan? Want zij hadden een dieren eed afgelegd met het oog op hem die niet zou opgaan tot den Heer te 



Mispa: ter dood gebracht zal hij worden.
Jdg 21:6  De Israelieten nu droegen leed over den broederstam Benjamin en zeiden: Thans is een stam 
afgesneden van Israel.
Jdg 21:7  Wat zullen wij voor de overgeblevenen ter zake van de vrouwen doen, nu wijzelf bij den Heer 
gezworen hebben dat wij hun geen dochter van ons tot vrouw zullen geven?
Jdg 21:8  Toen zeiden zij: Is wellicht een enkele uit Israels stammen niet tot den Heer te Mispa opgegaan? En 
zie, uit Jabes in Gilead was niemand in het kamp tot de vergadering gekomen.
Jdg 21:9  Het volk werd gemonsterd, en inderdaad, er was niet een uit de inwoners van Jabes in Gilead.
Jdg 21:10  Toen zond de gemeente twaalfduizend uit haar kloeke mannen derwaarts met den last: Gaat heen en 
verslaat de inwoners van Jabes in Gilead met het scherp des zwaards, ook de vrouwen en kinderen.
Jdg 21:11  Doch met dezen verstande: alwat manlijk is en alle vrouwen die met mannen gemeenschap hebben 
gehad zult gij met den ban slaan, maar de maagden zult gij in het leven laten.
Jdg 21:12  Zij deden aldus, en men trof onder de inwoners van Jabes in Gilead vierhonderd maagden aan, 
meisjes die met geen man gemeenschap hadden gehad, en bracht die in het kamp te Sjilo, in het land Kanaan.
Jdg 21:13  Nu zond de gehele gemeente boden, door wie zij spraken tot de Benjaminieten die op de rots 
Rimmon waren en hun vrede aankondigden.
Jdg 21:14  Hierop keerden de Benjaminieten terug en gaf men hun de vrouwen die zij uit de vrouwen van Jabes 
in Gilead in het leven gelaten hadden. Maar er waren er niet genoeg.
Jdg 21:15  En het volk droeg leed over Benjamin, dat de Heer een breuke had geslagen in de stammen van 
Israel.
Jdg 21:16  Daarom zeiden de oudsten der gemeente: Wat zullen wij voor de overgeblevenen ter zake van de 
vrouwen doen? Want de vrouwen zijn uit Benjamin verdelgd.
Jdg 21:17  Voorts zeiden zij: Er worde Benjamin een rest gelaten; opdat niet uit Israel een stam uitgedelgd 
worde!
Jdg 21:18  Maar wijzelf kunnen hun geen vrouwen uit onze dochters geven. --Want de Israelieten hadden 
gezworen: Vervloekt wie een vrouw aan een Benjaminiet geeft!
Jdg 21:19  Toen zeide men: Zie, het jaarlijks feest ter ere van den Heer wordt gevierd te Sjilo, dat ten noorden 
van Bethel, oostelijk van de heirbaan die van Bethel naar Sichem oploopt, en ten zuiden van Lebona ligt.
Jdg 21:20  Zij bevalen dan den Benjaminieten: Gaat in hinderlaag liggen in de wijngaarden en let goed op.
Jdg 21:21  Wanneer de meisjes van Sjilo naar buiten komen om in reien te dansen, komt dan uit de wijngaarden 
te voorschijn, rooft u ieder een vrouw uit de meisjes van Sjilo en gaat naar het land van Benjamin.
Jdg 21:22  Komen dan haar vaders of broeders om ons dit te verwijten, zo zullen wij tot hen zeggen: Staat haar 
goedgunstig aan ons af; want in den krijg hebben wij niet ieder een vrouw gekregen; gij hebt ze immers niet 
gegeven; waardoor gij u zoudt hebben bezondigd.
Jdg 21:23  De Benjaminieten deden zo en namen uit de dansenden die zij geschaakt hadden zovele tot vrouw 
als zij talrijk waren; daarna gingen zij heen, keerden weder naar hun erfdeel, herbouwden de steden en 
vestigden zich daarin.
Jdg 21:24  Toen gingen de Israelieten van daar uiteen, bij stammen en familien, en vertrokken van daar elk naar 
zijn erfdeel.
Jdg 21:25  In die dagen was in Israel geen koning en deed ieder wat hem goeddacht.
Rut 1:1  Eens, in den tijd toen de richters het land bestuurden, heerste er een hongersnood; daarom verliet een 
man uit Bethlehem in Juda het land om met zijn vrouw en zijn twee zonen te gaan vertoeven in het veld van 
Moab.
Rut 1:2  Hij heette Elimelech, zijn vrouw Noomi, zijn beide zonen Mahlon en Kiljon, Efratheers uit Bethlehem in 
Juda. Zij kwamen in het veld van Moab en bleven daar.
Rut 1:3  Elimelech nu, de man van Noomi, stierf en zij bleef met haar twee zonen achter.
Rut 1:4  Dezen huwden Moabietische meisjes; de ene heette Orpa, de andere Ruth. Toen zij er ongeveer tien 
jaar gewoond hadden,
Rut 1:5  stierven ook die twee, Mahlon en Kiljon. Zo overleefde die vrouw haar beide zonen en haar man.
Rut 1:6  Daarna maakte zij zich met haar schoondochters op en keerde uit het veld van Moab terug; want zij had 
in het veld van Moab gehoord, dat de Heer op zijn volk achtgeslagen had door het brood te geven.
Rut 1:7  Zo verliet zij, van haar beide schoondochters vergezeld, de plaats waar zij geweest was. Toen zij op 
weg waren, om naar het land van Juda terug te keren,
Rut 1:8  zeide Noomi tot haar beide schoondochters: Gaat heen, keert terug, elk naar het huis uwer moeder.
Rut 1:9  De Heer doe u wel, zoals gij gedaan hebt jegens de afgestorvenen en jegens mij. De Heer geve u een 
rustplaats te vinden, elk in het huis van uw man. Hierbij kuste zij haar. Doch zij begonnen luide te wenen
Rut 1:10  en zeiden tot haar: Wij gaan met u, naar uw volk.
Rut 1:11  Maar Noomi zeide: Keert liever terug, mijn dochters. Waarom zoudt gij met mij gaan? Ik draag immers 
geen zonen meer onder het hart, die u tot man zouden kunnen worden.



Rut 1:12  Keert terug, mijn dochters, gaat heen; want ik ben te oud om weder te huwen. Ja al dacht ik ook dat er 
nog hoop voor mij was, al hield ik ook vannacht huwelijksgemeenschap, al baarde ik nog zonen,
Rut 1:13  zoudt gij wachten totdat zij groot zijn geworden? Zoudt gij daardoor belet worden te huwen? Neen, 
mijn dochters! Want het is veel bitterder voor mij dan voor u dat 's Heeren hand tegen mij uitgestrekt is.
Rut 1:14  Hierop begonnen zij opnieuw luide te wenen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth hing haar 
aan.
Rut 1:15  Toen zeide zij: Zie, uw schoonzuster is wedergekeerd naar haar volk en haar goden; volg haar en keer 
ook weder.
Rut 1:16  Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan dat ik u verlaten zou en wederkeren; want waarheen gij 
gaat zal ik gaan; waar gij vernacht zal ik vernachten; uw volk is mijn volk; uw god mijn god;
Rut 1:17  waar gij sterft zal ik sterven en daar begraven worden. Zo, ja meer nog, zal de Heer mij doen, indien 
niet de dood alleen scheiding zal maken tussen mij en u.
Rut 1:18  Toen nu Noomi zag dat zij het er op gezet had met haar te gaan, hield zij op tot haar er over te 
spreken.
Rut 1:19  Zo reisden zij samen, totdat zij te Bethlehem kwamen. En toen zij Bethlehem binnenkwamen, geraakte 
de gehele stad in opschudding over haar en zeiden de vrouwen: Is dat Noomi?
Rut 1:20  Maar zij zeide tot haar: Noemt mij niet Noomi (Mijn liefelijkheid); noemt mij Mara (Bittere); want de 
Machtige heeft mij zeer bittere smart aangedaan.
Rut 1:21  Ik ben rijk heengegaan, en arm heeft de Heer mij doen terugkeren. Waarom zoudt gij mij Noomi 
noemen, nu de Heer tegen mij getuigd en de Machtige mij in het ongeluk gestort heeft?
Rut 1:22  Zo keerde Noomi terug, vergezeld van Ruth de Moabietische, haar schoondochter, die uit het veld van 
Moab met haar medegegaan was. Zij kwamen te Bethlehem aan in het begin van den gersteoogst.
Rut 2:1  Noomi nu had een bloedverwant van haars mans kant, een vermogend man, uit Elimelechs geslacht, 
Boaz genaamd.
Rut 2:2  En Ruth de Moabietische zeide tot Noomi: Laat mij het veld ingaan en aren oplezen achter den man bij 
wien ik gunst vind. Zij zeide tot haar: Ga, mijn dochter.
Rut 2:3  Zij ging dan, kwam op het veld en zamelde in achter de maaiers. Toevallig trof zij het land van Boaz die 
uit Elimelechs geslacht was.
Rut 2:4  En zie, daar kwam Boaz uit Bethlehem en zeide tot de maaiers: De Heer zij met u! Zij zeiden tot hem: 
De Heer zegene u!
Rut 2:5  Toen zeide Boaz tot den opzichter der maaiers: Van wien is dat meisje?
Rut 2:6  De opzichter der maaiers antwoordde en zeide: Dat is een Moabietische, dezelfde die met Noomi uit het 
veld van Moab gekomen is.
Rut 2:7  Zij kwam vragen: Laat mij toch lezen en inzamelen bij de schoven achter de maaiers. Zo kwam zij en 
bleef van vanmorgen af tot nu toe op de been; stilgezeten heeft zij weinig.
Rut 2:8  Nu zeide Boaz tot Ruth: Hoor eens, mijn dochter, ga niet heen om op een ander veld te lezen; ook moet 
gij niet van hier gaan, maar u bij mijn meisjes voegen.
Rut 2:9  Met de ogen op het veld dat zij maaien, moet gij achter haar lopen; ik heb de knechten verboden u aan 
te raken. En hebt gij dorst, ga dan naar het vaatwerk en drink van hetgeen de jongens scheppen.
Rut 2:10  Toen viel zij op haar aangezicht, boog zich ter aarde en zeide tot hem: Waarom heb ik gunst in uw oog 
gevonden, zodat gij acht op mij geslagen hebt, hoewel ik een buitenlandsche ben?
Rut 2:11  Boaz antwoordde en zeide tot haar: Het is mij wel verteld, alwat gij voor uw schoonmoeder gedaan 
hebt na den dood van uw man: hoe gij vader, moeder en geboortegrond hebt verlaten en naar een volk zijt 
gegaan dat gij gisteren en eergisteren niet kendet.
Rut 2:12  De Heer zal uw daad vergelden. Uw loon zij volkomen van wege den Heer, den god Israels onder 
wiens vleugelen gij toevlucht zijt komen zoeken!
Rut 2:13  Zij zeide: Dat ik gunst in uw oog vinde, mijn heer! Want gij hebt mij getroost en uw dienares vriendelijk 
toegesproken, terwijl ik toch niet vergeleken kan worden met een uwer dienstmaagden.
Rut 2:14  Tegen etenstijd zeide Boaz tot haar: Kom nader, eet van het brood en doop uw bete in den azijn. Zo 
ging zij aan de zijde der maaiers zitten, en hij reikte haar geroost koorn, zodat zij tot verzadiging at en overhield.
Rut 2:15  Toen zij weder opstond om te lezen, beval Boaz de knechten: Laat haar ook tussen de schoven 
oprapen en grieft haar niet.
Rut 2:16  Dan moet gij ook van tijd tot tijd voor haar iets uit de garven trekken en laten vallen, dat zij het oprape, 
en haar geen hard woord geven.
Rut 2:17  Zo las zij tot den avond toe aren op het veld en sloeg toen uit wat zij gelezen had; het was ongeveer 
een maat gerst.
Rut 2:18  Zij nam het op en kwam de stad in. Toen haar schoonmoeder zag wat zij opgeraapt had en Ruth ook 
voor den dag haalde en haar gaf wat zij, na zelf verzadigd te zijn, had overgehouden,
Rut 2:19  zeide haar schoonmoeder tot haar: Waar hebt gij vandaag aren gelezen en gewerkt? Gezegend hij die 



acht op u geslagen heeft! Zij vertelde aan haar schoonmoeder, bij wien zij gewerkt had, en zeide: De man bij 
wien ik heden gewerkt heb heet Boaz.
Rut 2:20  Hierop zeide Noomi tot haar schoondochter: Gezegend zij hij van den Heer, die zijn gunst niet heeft 
onttrokken, noch aan de levenden noch aan de doden! Voorts zeide Noomi tot haar: Die man is een 
nabestaande van ons; hij is een onzer lossers.
Rut 2:21  En Ruth de Moabietische zeide: Ook heeft hij nog tot mij gezegd: Blijf bij mijn knechten, totdat zij den 
gehelen oogst die van mij te veld staat hebben afgedaan.
Rut 2:22  En Noomi zeide tot haar schoondochter Ruth: Het is raadzaam, mijn dochter, dat gij met zijn meisjes 
naar buiten gaat; zij mochten u op een ander veld eens hardvallen.
Rut 2:23  Dientengevolge bleef zij bij de meisjes van Boaz om aren te lezen, totdat zij met den gerste [oogst] en 
den tarweoogst afgedaan hadden. Daarna bleef zij bij haar schoonmoeder thuis.
Rut 3:1  Eens zeide Noomi, Ruths schoonmoeder, tot haar: Mijn dochter, zou ik voor u geen rustplaats zoeken, 
opdat het u welga?
Rut 3:2  Welnu, die Boaz, onze bloedverwant, bij wiens meisjes gij geweest zijt, gaat vannacht op zijn 
dorschvloer gerst wannen.
Rut 3:3  Nu moet gij u baden, u zalven, uw opperkleed omdoen en naar den dorschvloer gaan. Laat u aan den 
man niet zien voordat hij met eten en drinken gedaan heeft.
Rut 3:4  Maar als hij gaat slapen, zie dan goed waar hij zich nederlegt, en ga derwaarts, sla het voeteneinde van 
zijn dek op en leg u neder. Hij zal u wel zeggen wat u te doen staat.
Rut 3:5  Zij zeide tot haar: Alwat gij mij zegt zal ik doen.
Rut 3:6  Zo ging zij naar den dorschvloer en deed alwat haar schoonmoeder haar gelast had.
Rut 3:7  Toen dan Boaz, na gegeten, gedronken en zich te goed gedaan te hebben, zich te slapen legde aan 
den hoek van een koornschelf, kwam zij stil, sloeg het voeteneinde van zijn dek op en legde zich neder.
Rut 3:8  In het midden van den nacht schrikte de man wakker en draaide zich om, en daar lag een vrouw aan 
zijn voeteneinde!
Rut 3:9  Hij zeide: Wie zijt gij? Zij zeide: Ik ben Ruth uw dienstmaagd. Gij moet uw dek over uw dienstmaagd 
uitspreiden, want gij zijt losser.
Rut 3:10  Hij zeide: Gezegend zijt gij van den Heer, mijn dochter. Wat gij nu doet is nog edeler dan het vorige, 
daar gij geen jongeling, behoeftig of rijk, achternagelopen zijt.
Rut 3:11  Welnu, mijn dochter, vrees niet; alwat gij vraagt zal ik voor u doen; want de gehele poort van mijn volk 
weet dat gij een deugdzame vrouw zijt.
Rut 3:12  Maar, al is het waar dat ik losser ben, er is nog een losser die u nader verwant is dan ik.
Rut 3:13  Blijf hier den nacht over, en morgenochtend, wanneer hij u lossen wil, goed, laat hem het doen; heeft 
hij geen lust om u te lossen, dan zal ik het doen, zo waar als de Heer leeft. Blijf tot den morgen liggen.
Rut 3:14  Zij bleef dan aan zijn voeteneinde liggen tot den morgen. Maar nog voordat men iemand kon 
herkennen, stond zij op; want hij zeide: Laat het niet bemerkt worden dat een vrouw op den dorschvloer 
gekomen is.
Rut 3:15  Toen zeide hij: Neem den doek dien gij omhebt en houd hem op. Zij hield hem op, en hij mat haar zes 
kop gerst toe en legde het op haar. Zo kwam zij de stad binnen.
Rut 3:16  Toen zij bij haar schoonmoeder kwam, zeide deze: Hoe is het u gegaan, mijn dochter? Zij vertelde 
haar alwat de man haar gedaan had
Rut 3:17  en zeide: Deze zes kop gerst heeft hij mij gegeven; want hij zeide: Gij moogt niet met ledige handen bij 
uw schoonmoeder komen.
Rut 3:18  Hierop zeide zij: Wacht stil af, mijn dochter, totdat gij verneemt hoe de zaak uitvalt. Want die man zal 
niet rusten voordat hij haar nog heden ten einde brengt.
Rut 4:1  Boaz nu ging ter poorte op en zette er zich neder. Toen de losser van wien hij gesproken had 
voorbijkwam, zeide hij: Kom eens hier en zet u neder, gij daar! Hij kwam en zette zich neder.
Rut 4:2  Toen nam hij tien mannen uit de oudsten der stad, tot wie hij zeide: Zet u hier neder--en zij gingen 
zitten.
Rut 4:3  Hierop zeide hij tot den losser: Den akker die aan onzen bloedverwant Elimelech behoorde heeft 
Noomi, die uit het veld van Moab teruggekeerd is, verkocht.
Rut 4:4  Ik heb gedacht hierover u te moeten aanspreken en te zeggen: Koop hem in tegenwoordigheid van hen 
die hier zitten en de oudsten van mijn volk. Indien gij hem lossen wilt, doe het; zo niet, deel het mij mede, opdat 
ik het wete; want buiten u is er geen losser dan ik, die op u volg. Hij zeide: Ik zal het doen.
Rut 4:5  Hierop zeide Boaz: Wanneer gij van Noomi den akker koopt, dan verwerft gij u tevens Ruth de 
Moabietische, de vrouw van den afgestorvene, om den naam van den afgestorvene in stand te houden over zijn 
erfdeel.
Rut 4:6  Maar de losser zeide: Ik zal niet kunnen lossen; dan zou ik mijn erfdeel bederven. Los gij in mijn plaats; 
want ik kan het niet doen.



Rut 4:7  Voorheen nu placht men in Israel bij lossing en ruiling, om de een of andere zaak haar beslag te doen 
krijgen, zijn schoen uit te trekken en aan den ander te geven. Dit was het afdoend getuigenis in Israel.
Rut 4:8  Daarom trok de losser, toen hij tot Boaz zeide: Sluit gij den koop--zijn schoen uit.
Rut 4:9  Hierop zeide Boaz tot de oudsten en al het volk: Gij zijt heden getuigen dat ik alwat aan Elimelech en 
wat aan Kiljon en Mahlon behoord heeft van Noomi koop.
Rut 4:10  Ook verwerf ik mij Ruth de Moabietische, de vrouw van Mahlon, tot vrouw, om den naam van den 
afgestorvene over zijn erfdeel in stand te houden; opdat de naam van den afgestorvene niet verdwijne uit zijn 
broeders en de poort zijner plaats. Gij zijt heden getuigen.
Rut 4:11  En al het volk in de poort en de oudsten antwoordden: Wij zijn getuigen! De Heer make deze vrouw die 
in uw huis komt als Rachel en Lea, die samen het huis Israel gebouwd hebben. Verwerf vermogen in Efrath en 
maak naam in Bethlehem.
Rut 4:12  Uw huis worde als dat van Peres, dien Tamar aan Juda gebaard heeft, door het kroost dat de Heer u 
bij deze vrouw geven zal.
Rut 4:13  Zo nam Boaz Ruth en werd zij zijn vrouw; hij kwam tot haar, en de Heer gaf haar dat zij zwanger werd 
en een zoon baarde.
Rut 4:14  Toen zeiden de vrouwen tot Noomi: Geloofd zij de Heer, die u heden een losser niet onthoudt. Zijn 
naam worde beroemd in Israel!
Rut 4:15  Hij zal u zijn tot een die u verjongt en uw grijsheid steunt; want uw schoondochter die u liefde heeft 
betoond heeft hem gebaard, zij die u meer waard is dan zeven zonen.
Rut 4:16  Toen nam Noomi het kind, legde het op haar schoot en werd zijn verpleegster.
Rut 4:17  En de buurvrouwen gaven het een naam, zeggende: Aan Noomi is een zoon geboren! en noemden 
het Obed. Hij is de vader van Izai, den vader van David.
Rut 4:18  Dit zijn de afstammelingen van Peres: Peres verwekte Hesron;
Rut 4:19  Hesron verwekte Ram; Ram verwekte Amminadab;
Rut 4:20  Amminadab verwekte Nahsjon; Nahsjon verwekte Salmon,
Rut 4:21  Salmon verwekte Boaz; Boaz verwekte Obed;
Rut 4:22  Obed verwekte Izai, en Izai verwekte David.
1Sa 1:1  Er was een zeker man uit Rama, een Sufeer van het gebergte van Efraim, met name Elkana, de zoon 
van Jeroham, den zoon van Elihu, den zoon van Toah, den zoon van Suf, een Efraimiet.
1Sa 1:2  Hij had twee vrouwen; de ene heette Hanna, de andere Peninna; Peninna had kinderen, Hanna niet.
1Sa 1:3  Die man nu ging jaarlijks op uit zijn stad, om te Sjilo den Heer der heirscharen te aanbidden en hem 
een offer te brengen. Aldaar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van den Heer.
1Sa 1:4  Eens offerde Elkana--hij placht daarbij aan zijn vrouw Peninna en al haar zonen en dochteren 
verscheiden delen te geven,
1Sa 1:5  terwijl hij aan Hanna slechts een deel gaf. Toch had hij Hanna lief; maar de Heer had haar 
moederschoot gesloten.
1Sa 1:6  Bovendien tergde haar medevrouw haar zeer, om haar in drift te doen ontsteken, omdat de Heer haar 
moederschoot had gesloten.
1Sa 1:7  Zo ging het telken jare zo vaak zij opging in 's Heeren huis. Ontstemd, weende zij en at niet.
1Sa 1:8  En haar man Elkana zeide tot haar: Hanna, waarom weent gij? waarom eet gij niet? en waarom is uw 
hart bedroefd? Ben ik u niet meer waard dan tien zonen?
1Sa 1:9  Maar Hanna stond op, terwijl zij haar eten in de kamer onaangeroerd liet staan, en plaatste zich voor 
den Heer. En de priester Eli zat op zijn stoel bij den deurpost van 's Heeren tempel.
1Sa 1:10  Zij dan, bitter bedroefd, bad tot den Heer, weende hevig
1Sa 1:11  en deed een gelofte, zeggende: Heer der heirscharen! indien gij op de ellende uwer dienstmaagd 
nederziet en mijner gedenkt, indien gij uw dienstmaagd niet vergeet en haar een manlijken nakomeling geeft, zo 
schenk ik hem voor zijn ganse leven aan den Heer en zal geen scheermes op zijn hoofd komen.
1Sa 1:12  Toen zij nu lang aanhield met bidden voor den Heer, terwijl Eli acht gaf op haar mond--
1Sa 1:13  Hanna toch sprak bij zichzelf: alleen haar lippen bewogen zich, haar stem hoorde men niet--hield Eli 
haar voor beschonken.
1Sa 1:14  Daarom zeide hij tot haar: Hoelang zult gij u als een beschonkene gedragen? Doe uw roes van u!
1Sa 1:15  Maar Hanna antwoordde: Neen, mijn heer, ik ben een ongelukkige vrouw; wijn of sterken drank heb ik 
niet gedronken; maar ik stortte mijn gemoed uit voor den Heer.
1Sa 1:16  Zie uw dienstmaagd niet aan voor een nietswaardige; want vanwege mijn groot verdriet en hartzeer 
heb ik tot hiertoe gesproken.
1Sa 1:17  Toen antwoordde Eli: Ga heen in vrede, en Israels god geve u wat gij van hem afgebeden hebt.
1Sa 1:18  En zij zeide: Moge uw dienares gunst in uw oog vinden! Daarop ging de vrouw haars weegs, kwam 
weder in het vertrek, at met haar man en dronk en liet het hoofd niet meer hangen.
1Sa 1:19  Den volgenden morgen keerden zij, na den Heer te hebben aangebeden, terug en kwamen weder in 



hun huis te Rama. Elkana hield gemeenschap met zijn vrouw Hanna, en daar de Heer harer gedacht,
1Sa 1:20  werd zij zwanger en baarde een zoon, dien zij Samuel noemde; want, zeide zij, ik heb hem van den 
Heer afgebeden.
1Sa 1:21  Bij de wisseling van het jaar ging de man Elkana met zijn ganse gezin weder op om aan den Heer de 
jaarlijksche offerande, benevens zijn gelofteoffers, te brengen.
1Sa 1:22  Maar Hanna ging niet op; want zij zeide tot haar man: Wanneer de knaap gespeend is en ik hem 
breng, dan zullen wij 's Heeren aangezicht gaan zien en zal hij daar voorgoed blijven.
1Sa 1:23  Toen zeide haar man Elkana tot haar: Doe wat u goeddunkt; blijf totdat gij hem gespeend hebt; moge 
slechts de Heer uw woord waar maken! Zo bleef de vrouw thuis en zoogde haar zoon, totdat zij hem speende.
1Sa 1:24  Zodra zij hem gespeend had nam zij hem met zich mee, benevens een driejarigen stier, een maat 
meel en een zak wijn, en kwam in 's Heeren huis te Sjilo met den knaap.
1Sa 1:25  Toen men den stier geslacht had, bracht Hanna den knaap bij Eli
1Sa 1:26  en zeide: Met verlof, mijn heer! zo waar als gij leeft, ik ben de vrouw die hier bij u stond om tot den 
Heer te bidden.
1Sa 1:27  Om dezen knaap heb ik gebeden, en de Heer heeft mij geschonken wat ik van hem afgebeden heb.
1Sa 1:28  Nu sta ik van mijn kant hem af aan den Heer; voor zolang hij leeft zij hij aan den Heer afgestaan. En 
zij zette hem aldaar voor den Heer neder.
1Sa 2:1  Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart is in jubel over den Heer, verhoogd is mijn hoorn over mijn God; 
wijd geopend is mijn mond tegen mijn vijanden, daar ik in uw hulp mij verblijd.
1Sa 2:2  Er is geen Heilige als de Heer geen Rotssteen als onze God.
1Sa 2:3  Spreekt niet aanhoudend: Omhoog maar, omhoog! noch kome verwaten taal uit uw mond. Want een 
god van wetenschap is de Heer, een god die zijn daden recht maakt.
1Sa 2:4  De boog der helden is gebroken, wankelenden zijn omgord met kracht;
1Sa 2:5  verzadigden hebben zich verhuurd voor brood, en hongerigen opgehouden met arbeiden; de 
onvruchtbare heeft zeven gebaard, en die rijk aan kinderen was is verwelkt.
1Sa 2:6  Het is de Heer, die doodt en levend maakt, die in het schimmenrijk doet nederdalen en er uit opkomen,
1Sa 2:7  de Heer, die arm maakt en rijk, die vernedert, maar ook verhoogt;
1Sa 2:8  die den geringe doet opstaan uit het stof, uit het slijk den nooddruftige verhoogt om hen te plaatsen 
nevens de edelen, en hen een erezetel te doen innemen. Want aan den Heer behoren de zuilen der aarde, en 
daarop heeft hij de wereld gesteld.
1Sa 2:9  De voeten zijner gunstgenoten behoedt hij, maar de goddelozen komen om in de duisternis. Want niet 
door kracht wordt iemand overwinnaar:
1Sa 2:10  de Heer doet zijn wederpartijder versagen, de Allerhoogste dondert in den hemel; de Heer richt de 
einden der aarde om kracht te geven aan zijn koning, en te verhoogen den hoorn zijns gezalfden.
1Sa 2:11  Daarna ging zij naar Rama huiswaarts; terwijl de knaap den Heer diende onder opzicht van den 
priester Eli.
1Sa 2:12  Eli's zonen nu waren deugnieten: zij stoorden zich niet aan den Heer,
1Sa 2:13  noch aan wat den priester rechtens van het volk toekwam. Telkens wanneer iemand een offer bracht, 
kwam de knecht van den priester, zodra het vlees kookte, met een drietandige vork
1Sa 2:14  en stak daarmede in den ketel, den pot de pan of den schotel; alwat de vork ophaalde nam de priester 
voor zich. Zo deden zij met alle Israelieten die te Sjilo aan den Heer kwamen offeren.
1Sa 2:15  Zelfs voordat zij het vet ontstaken kwam wel eens de knecht des priesters en zeide tot den man die 
het offer bracht: Geef den priester vlees om te braden; hij wil geen gekookt vlees van u nemen, maar rauw.
1Sa 2:16  Zeide de man dan tot hem: Laat hen eerst het vet offeren, en neem dan naar hartelust voor u--dan 
zeide hij: Neen! nu zult gij het geven; zo niet, dan neem ik het met geweld.
1Sa 2:17  Zo werd de zonde dier jongelingen zeer groot voor den Heer; want zij toonden geen eerbied voor de 
gaven aan den Heer.
1Sa 2:18  En Samuel diende voor het aangezicht des Heeren, een knaap omgord met een linnen 
schouderkleed;
1Sa 2:19  zijn moeder maakte voor hem een klein manteltje, dat zij hem telken jare bracht, als zij met haar man 
opging om het jaarlijks offer te brengen.
1Sa 2:20  Dan placht Eli Elkana en zijn vrouw te zegenen en te zeggen: Moge de Heer u kroost uit deze vrouw 
schenken ter vergoeding voor dat wat gij aan den Heer hebt afgestaan! --waarna zij weder naar hun woonplaats 
gingen.
1Sa 2:21  En de Heer sloeg acht op Hanna, en zij baarde nog drie zonen en twee dochters. De jonge Samuel nu 
werd groot bij den Heer.
1Sa 2:22  Eli nu was zeer oud, en toen hij alles hoorde wat zijn zonen aan gans Israel deden,
1Sa 2:23  zeide hij tot hen: Waarom doet gij zulke dingen als ik hoor dat door het volk des Heeren van u 
verhaald worden?



1Sa 2:24  Dat mag niet, mijn zonen! want het gerucht dat ik over u hoor is niet goed: gij gedraagt u overmoedig 
tegen den Heer.
1Sa 2:25  Wanneer de ene mens tegen den ander zondigt, treedt de godheid als scheidsrechter op; maar 
zondigt hij tegen den Heer, wie zal voor hem scheidsrechter zijn? Maar zij luisterden niet naar hun vader; want 
de Heer had besloten hen te doden.
1Sa 2:26  De jonge Samuel echter nam steeds toe in leeftijd en in gunst, zowel bij den Heer als bij de mensen.
1Sa 2:27  Eens kwam een godsman tot Eli en zeide tot hem: Zo zegt de Heer: Geopenbaard heb ik mij aan uws 
vaders huis, toen zij in Egypte slaven van Farao's huis waren,
1Sa 2:28  en ik heb het uitverkoren uit al de stammen van Israel om mij tot priesters te zijn, mijn altaar te 
beklimmen, wierook te ontsteken en het schouderkleed voor mij te dragen en heb aan uws vaders huis al de 
vuuroffers der Israelieten gegeven.
1Sa 2:29  Waarom ziet gij dan met afgunstig oog naar mijn offer en mijn gave, en eert gij uw zonen meer dan 
mij, door toe te laten dat zij zich vergasten aan de keur van alle gaven van Israel, mijn volk?
1Sa 2:30  Daarom spreekt de Heer, Israels god: Al heb ik uitdrukkelijk gezegd: Uw en uws vaders huis zullen 
voor altijd voor mijn aangezicht verkeren, thans, zegt de Heer, zij het verre van mij. Want die mij eren zal ik eren, 
maar die mij minachten zullen te schande worden.
1Sa 2:31  Zie, de dagen komen dat ik uw arm en dien van uws vaders huis afhouw, zodat niemand in uw huis 
oud wordt.
1Sa 2:32  Dan zult gij met afgunstig oog naar al het geluk zien dat ik aan Israel verleen, terwijl in uw huis nooit 
iemand oud wordt.
1Sa 2:33  Wel zal ik uw geslacht van mijn altaar niet afsnijden, om uw ogen te doen smachten en uw gemoed te 
doen kwijnen, maar al uw nakomelingen zullen door het zwaard sterven.
1Sa 2:34  En daarvan zal u het teken zijn hetgeen uw beiden zonen, Hofni en Pinehas, zal overkomen; op een 
dag zullen beiden sterven.
1Sa 2:35  En ik zal mij een betrouwbaren priester aanstellen, die zich gedragen zal naar hetgeen in mijn hart en 
gemoed is; een duurzaam huis zal ik hem bouwen, en hij zal voor altijd verkeren voor mijn gezalfde.
1Sa 2:36  En alwie in uw huis is overgebleven zal zich voor hem komen nederwerpen om een zilverstukje en om 
brood en zal zeggen: Lijf mij toch bij een of andere priesterschap in, opdat ik een bete broods te eten hebbe!
1Sa 3:1  In den tijd dat de jonge Samuel den Heer diende onder het opzicht van Eli, in die dagen was het woord 
des Heeren schaars; men hoorde niet van gezichten.
1Sa 3:2  Eens nu gebeurde het, terwijl Eli op zijn plaats lag te slapen--zijn ogen begonnen verduisterd te 
worden, zodat hij niet zien kon--
1Sa 3:3  en de lamp Gods nog niet was uitgegaan, terwijl Samuel in 's Heeren tempel sliep, waar de ark Gods 
was,
1Sa 3:4  dat de Heer riep: Samuel! Samuel! waarop deze antwoordde: Hier ben ik--
1Sa 3:5  naar Eli liep en zeide: Hier ben ik; gij hebt mij immers geroepen? Doch deze zeide: Ik heb niet 
geroepen; leg u weer neder! En hij ging heen en legde zich neder.
1Sa 3:6  Toen riep de Heer wederom: Samuel! Samuel! en hij stond op, ging naar Eli en zeide: Hier ben ik; gij 
hebt mij immers geroepen? Doch hij zeide: Ik heb niet geroepen, mijn zoon. Leg u weer neder.
1Sa 3:7  Samuel nu had den Heer nog niet leren kennen; hem was nog geen openbaring van den Heer 
geworden.
1Sa 3:8  Toen riep de Heer ten derden male Samuel, en hij stond op, ging naar Eli en zeide: Hier ben ik; gij hebt 
mij immers geroepen? Nu begreep Eli dat de Heer den knaap riep.
1Sa 3:9  Daarom zeide hij tot Samuel: Ga u nederleggen, en wanneer men u weder roept, zeg dan: Spreek, 
Heer; want uw dienstknecht hoort. Zo ging Samuel heen en legde zich weer op zijn plaats neder.
1Sa 3:10  Toen kwam de Heer binnen, bleef staan en riep, als de vorige keren: Samuel! Samuel! waarop 
Samuel zeide: Spreek, Heer; want uw dienstknecht hoort.
1Sa 3:11  En de Heer zeide tot Samuel: Zie, ik ga iets doen in Israel waarvan ieder die het hoort de beide oren 
zullen tuiten;
1Sa 3:12  dan zal ik aan Eli alwat ik over zijn huis heb gesproken in vervulling doen gaan, van het begin tot het 
einde.
1Sa 3:13  Gij moet hem aankondigen dat ik voorgoed zijn huis ga richten; omdat hij weet dat zijn zonen de 
godheid te schande maken, en hij hen niet heeft bestraft.
1Sa 3:14  Daarom zweer ik het huis van Eli: Nooit in der eeuwigheid zal de schuld van Eli's huis door offer of 
gave verzoend worden.
1Sa 3:15  Daarop bleef Samuel liggen tot den morgen. Des morgens opgestaan, opende hij de deuren van 's 
Heeren huis. Samuel nu was bevreesd het gezicht aan Eli mede te delen,
1Sa 3:16  maar Eli riep hem en zeide: Samuel, mijn zoon! waarop hij antwoordde: Hier ben ik.
1Sa 3:17  Hij zeide: Wat heeft hij tot u gesproken? Verheel het mij toch niet. Zo ja, meer nog, zal God u doen, 



indien gij mij iets verheelt van alwat hij tot u gesproken heeft!
1Sa 3:18  Toen deelde Samuel hem alles mede zonder iets voor hem te verhelen; waarop hij zeide: Hij is de 
Heer; hij doe wat goed is in zijn oog.
1Sa 3:19  En Samuel groeide op, terwijl de Heer met hem was en geen zijner woorden onvervuld liet.
1Sa 3:20  Toen nu de Heer ook verder telkens te Sjilo verscheen
1Sa 3:21  werd gans Israel van Dan tot Bersjeba gewaar dat Samuel betrouwbaar was als profeet des Heeren.
1Sa 4:1  En Samuels woord kwam tot gans Israel. Eli nu was zeer oud, en zijn zonen gedroegen zich bij 
toeneming slecht voor 's Heeren aangezicht. In die dagen verzamelden zich de Filistijnen ten strijde tegen Israel, 
en trok Israel uit hen tegemoet om met hen krijg te voeren. Het legerde zich bij Eben-haezer, terwijl de Filistijnen 
zich gelegerd hadden bij Afek.
1Sa 4:2  De Filistijnen stelden zich tegen Israel in slagorde, het gevecht werd algemeen, en Israel leed de 
nederlaag voor de Filistijnen: er werden van hen in de slagorde, op het veld, omstreeks vier duizend man 
verslagen.
1Sa 4:3  Toen het volk in de legerplaats kwam, zeiden de oudsten van Israel: Waarom heeft de Heer ons heden 
de nederlaag laten lijden voor de Filistijnen? Laten wij onzen god halen van Sjilo; opdat hij in ons midden kome 
en ons verlosse uit de hand onzer vijanden.
1Sa 4:4  Op het opontbod van het volk bracht men van Sjilo de ark van den Heer der heirscharen, die op de 
cherubs troont; en de beide zonen van Eli, Hofni en Pinehas, waren bij de ark.
1Sa 4:5  Toen nu de ark des Heeren in het leger kwam, hief gans Israel een groot gejuich aan, dat de grond er 
van dreunde.
1Sa 4:6  De Filistijnen, dat gejuich horende, zeiden: Wat is dat voor een groot gejuich in het leger der Hebreen? 
En vernemende dat de ark des Heeren in het leger gekomen was,
1Sa 4:7  werden zij bevreesd; want, zeiden zij, hun god is bij hen in het leger gekomen! Wee ons! want zo iets is 
gisteren of eergisteren niet gebeurd.
1Sa 4:8  Wee ons! Wie zal ons verlossen uit de hand dezer geweldige goden? Dit zijn dezelfde goden die 
Egypte met allerlei plagen hebben geslagen.
1Sa 4:9  Weest sterk en gedraagt u als mannen, Filistijnen! opdat gij niet den Hebreen dienstbaar wordt, zoals 
zij het u geweest zijn. Ja, gij moet u als mannen gedragen en strijden.
1Sa 4:10  Zo streden de Filistijnen, en Israel leed de nederlaag; zij vluchtten allen naar hun tenten, en er werd 
een zeer grote slachting aangericht: van Israel vielen dertigduizend man voetvolk.
1Sa 4:11  De ark Gods werd buitgemaakt, en de beide zonen van Eli, Hofni en Pinehas, sneuvelden.
1Sa 4:12  Op denzelfden dag kwam een Benjaminiet, die uit de slagorde gelopen was, met gescheurde klederen 
en aarde op zijn hoofd, te Sjilo.
1Sa 4:13  Toen hij aankwam, zat Eli op zijn stoel bij de poort, achtgevende op den weg; want zijn hart was 
angstig geworden om de ark Gods. Toen nu de man in de stad kwam om bericht te brengen, begon de ganse 
stad te schreeuwen,
1Sa 4:14  en toen Eli het geschreeuw hoorde, zeide hij tot de omstanders: Wat is dat voor een geraas? Intussen 
haastte zich de man om Eli bericht te komen brengen.
1Sa 4:15  Eli was acht en negentig jaar oud, en zijn ogen stonden star, zodat hij niet zien kon.
1Sa 4:16  En de man zeide tot Eli: Ik ben de man die uit de slagorde ben gekomen; ikzelf ben heden uit de 
slagorde gevlucht. Hij zeide: Wat is er gaande, mijn zoon?
1Sa 4:17  En de boodschapper antwoordde: Israel is gevlucht voor de Filistijnen; niet alleen is aan het volk een 
grote nederlaag toegebracht, maar ook zijn uw beide zonen, Hofni en Pinehas, gesneuveld, en de ark Gods is 
buitgemaakt.
1Sa 4:18  Toen hij gewaagde van de ark Gods, viel Eli van zijn stoel, bij de poort, achterover, brak den nek en 
stierf; want de man was oud en zwaar. Hij was veertig jaar richter over Israel geweest.
1Sa 4:19  Zijn schoondochter, de vrouw van Pinehas, was hoog zwanger; toen zij het gerucht hoorde van het 
wegvoeren van de ark Gods en van den dood van haar schoonvader en haar man, kromp zij ineen en baarde; 
want de weeen overvielen haar.
1Sa 4:20  Toen zij op sterven lag, spraken de vrouwen die om haar heen stonden: Vrees niet; want gij hebt een 
zoon gebaard. Maar zij antwoordde niet en sloeg er geen acht op.
1Sa 4:21  Zij noemde den knaap Ichabod, zeggende: Weg is de heerlijkheid uit Israel! doelende op de 
wegvoering van de ark Gods en op haar schoonvader en haar man.
1Sa 4:22  Zij zeide: Weg is Israels heerlijkheid! --omdat de ark Gods buitgemaakt was.
1Sa 5:1  De Filistijnen nu, na de ark Gods te hebben buit gemaakt, vervoerden haar van Eben-haezer naar 
Asdod,
1Sa 5:2  en brachten haar in den tempel van Dagon, waar zij haar naast Dagon nederzetten.
1Sa 5:3  Maar toen de inwoners van Asdod des anderen daags vroeg in den tempel van Dagon kwamen, zagen 
zij dat Dagon waarlijk op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heeren lag; zij richtten Dagon weder op en 



zetten hem weder op zijn plaats.
1Sa 5:4  Doch toen zij den volgenden morgen opstonden, daar lag Dagon waarlijk op zijn aangezicht ter aarde 
voor de ark des Heeren, terwijl het hoofd en de beide handpalmen afgebroken op den dorpel lagen; alleen de 
romp was overgebleven.
1Sa 5:5  Daarom treden de priesters van Dagon en allen die in Dagons tempel komen niet op den dorpel van 
Dagon te Asdod, tot op dezen dag.
1Sa 5:6  Toen legde 's Heeren hand zich zwaar op de Asdodieten; hij verbijsterde hen en sloeg hen met 
pestbuilen, Asdod en haar grondgebied.
1Sa 5:7  De burgers van Asdod nu, ziende dat het zo ging, zeiden: De ark van Israels god mag bij ons niet 
blijven; want hard drukt zijn hand op ons en onzen god Dagon.
1Sa 5:8  Daarom lieten zij al de vorsten der Filistijnen bij hen samenkomen en zeiden: Wat zullen wij met de ark 
van Israels god doen? Zij zeiden: Laat de ark van Israels god naar Gath worden overgebracht. Dienvolgens 
brachten zij de ark van Israels god naar Gath over.
1Sa 5:9  Maar nadat men haar overgebracht had, trof 's Heeren hand de stad en ontstond er een zeer grote 
ontroering; hij sloeg de burgers der stad, klein en groot, dat er pestbuilen bij hen uitbraken.
1Sa 5:10  Toen zonden zij de ark Gods naar Ekron; maar zodra de ark Gods te Ekron kwam, begonnen de 
Ekronieten te schreeuwen: Zij hebben de ark van Israels god tot mij overgebracht om mij en mijn volk te doden.
1Sa 5:11  Daarom lieten zij al de vorsten der Filistijnen samenkomen en zeiden: Zendt de ark van Israels god 
weg, en laat zij naar haar plaats terugkeren; opdat zij mij en mijn volk niet dode. Want er was een dodelijke 
ontroering in de ganse stad ontstaan; de hand van God had zich zeer zwaar op haar gelegd;
1Sa 5:12  de lieden die niet waren gestorven waren met pestbuilen geslagen; zodat het hulpgeroep der stad ten 
hemel steeg.
1Sa 6:1  Nadat de ark des Heeren zeven maanden in het gebied der Filistijnen vertoefd had,
1Sa 6:2  riepen de Filistijnen de priesters en waarzeggers en zeiden: Wat zullen wij met de ark des Heeren 
doen? Doet ons weten, op welk een wijze wij haar naar haar plaats zullen terugzenden.
1Sa 6:3  Zij zeiden: Indien gij de ark van Israels god wilt wegzenden, zendt haar niet weg zonder iets er bij; geeft 
haar vooral een zoenoffer mede; dan zult gij genezen; waarom toch zou, als voor u verzoening gedaan is, zijn 
hand niet van u weggenomen worden?
1Sa 6:4  Toen zeiden zij: Waarin moet het zoenoffer dat wij haar zullen geven bestaan? Zij zeiden: Naar het 
getal van de vorsten der Filistijnen, vijf gouden pestbuilen en vijf gouden muizen; want de plaag geldt allen 
zonder onderscheid.
1Sa 6:5  Maakt dan afbeeldingen van uw pestbuilen en van de muizen die uw land vernielen, en brengt den god 
van Israel hulde. Wellicht zal hij dan zijn hand die op u drukt van u, uw goden en uw land wegnemen.
1Sa 6:6  Waarom zoudt gij uw hart verstokken, zoals de Egyptenaren en Farao hun hart verstokt hebben? 
Immers, zodra hij zijn spel met hen dreef, moesten zij hen laten trekken en gingen zij heen.
1Sa 6:7  Maakt dan een nieuwen wagen en haalt twee zoogende koeien, aan welke nog geen juk opgelegd is; 
spant die koeien voor den wagen en brengt haar kalveren van haar weg, naar den stal.
1Sa 6:8  Neemt dan de ark des Heeren, zet haar op den wagen, legt de gouden voorwerpen die gij haar als 
zoenoffer medegegeven hebt in een kistje naast haar, en laat ze vrij haars weegs gaan.
1Sa 6:9  Geeft dan acht: trekt zij op in de richting van haar gebied, naar Beth-sjemes, zo heeft zij ons dit grote 
kwaad berokkend; maar zo niet, dan weten wij dat niet zijn hand ons leed gedaan heeft; dan is het ons bij toeval 
overkomen.
1Sa 6:10  De lieden deden alzo: zij namen twee zoogende koeien en spanden die voor den wagen, terwijl zij de 
kalveren in den stal hielden opgesloten.
1Sa 6:11  Voorts zetten zij de ark des Heeren benevens het kistje, met de gouden muizen en de afbeeldingen 
hunner gezwellen, op den wagen.
1Sa 6:12  En de koeien liepen rechtuit over den weg in de richting van Beth-sjemes; zij gingen gestadig al 
loeiend over hetzelfde pad voort zonder af te wijken ter rechter [zij] of ter linkerzij, terwijl de vorsten der Filistijnen 
haar volgden, tot aan het gebied van Beth-sjemes.
1Sa 6:13  De lieden van Beth-sjemes waren bezig met den tarweoogst in de vallei. Zij sloegen de ogen op, 
zagen de ark en gingen blijde haar tegemoet.
1Sa 6:14  Toen nu de wagen op den akker van Jozua, een burger van Beth-sjemes, gekomen was, bleef hij 
aldaar bij een groten steen staan. Zij kloofden het hout van den wagen en offerden de koeien als brandoffer aan 
den Heer.
1Sa 6:15  De Levieten laadden de ark des Heeren af, benevens het kistje dat er bij was, met de gouden 
voorwerpen er in, en zetten haar op den groten steen, en de burgers van Beth-sjemes brachten te dien dage 
brandoffers en slachtof-fers aan den Heer.
1Sa 6:16  Toen de vijf vorsten der Filistijnen dit gezien hadden, keerden zij denzelfden dag naar Ekron terug.
1Sa 6:17  Dit zijn de gouden gezwellen die de Filistijnen als zoenoffer aan den Heer hebben medegegeven: voor 



Asdod, Gaza, Askelon, Gath en Ekron, voor ieder een.
1Sa 6:18  En de gouden muizen waren naar het getal van al de steden der Filistijnen, van de vijf vorsten, van de 
versterkte stad af tot het boerendorp toe. De grote steen waarop zij de ark des Heeren plaatsten is getuige tot op 
dezen dag, op den akker van Jozua uit Beth-sjemes.
1Sa 6:19  Maar de zonen van Jechonja verheugden zich niet onder de burgers van Beth-sjemes toen zij de ark 
des Heeren zagen; daarom versloeg hij zeventig man van hen; en het volk droeg rouw, omdat de Heer zulk een 
grote slachting onder het volk had aangericht.
1Sa 6:20  En de burgers van Beth-sjemes zeiden: Wie zal voor het aangezicht van den Heer, dezen heiligen 
god, kunnen staan? Tot wien zal hij nu heengaan?
1Sa 6:21  Toen zonden zij boden tot de bewoners van Kirjath-jearim met de boodschap: De Filistijnen hebben 
de ark des Heeren teruggebracht; komt af en haalt ze bij u.
1Sa 7:1  En de burgers van Kirjath-jearim kwamen en haalden de ark des Heeren; zij brachten haar in het huis 
van Abinadab op den heuvel; waarna zij zijn zoon Eleazar wijdden om de ark des Heeren te bewaken.
1Sa 7:2  Toen een geruime tijd verlopen was, nadat de ark te Kirjath-jearim een verblijfplaats gekregen had, 
twintig jaren, keerde zich het ganse huis Israel tot den Heer.
1Sa 7:3  En Samuel zeide tot het ganse huis Israel: Indien gij van ganser harte u bekeert tot den Heer, doet dan 
de vreemde goden, de baals en de Astarte's, uit uw midden weg, richt uw hart op den Heer en dient alleen hem; 
opdat hij u verlosse uit de hand der Filistijnen.
1Sa 7:4  Nu deden de Israelieten de baals en de Astarte's weg en dienden den Heer alleen.
1Sa 7:5  Daarop zeide Samuel: Verzamelt gans Israel te Mispa, opdat ik voor u tot den Heer bidde.
1Sa 7:6  En zij verzamelden zich te Mispa, schepten water, goten dat voor 's Heeren aangezicht uit, vastten te 
dien dage en zeiden: Wij hebben tegen den Heer gezondigd! En Samuel sprak recht over de Israelieten te 
Mispa.
1Sa 7:7  Zodra de Filistijnen hoorden dat de Israelieten zich te Mispa verzameld hadden, trokken de vorsten der 
Filistijnen tegen Israel op, en toen de Israelieten dat hoorden, werden zij voor de Filistijnen bevreesd
1Sa 7:8  en zeiden zij tot Samuel: Laat niet na voor ons tot den Heer, onzen god, te roepen, dat hij ons verlosse 
uit de hand der Filistijnen.
1Sa 7:9  Toen nam Samuel een zuiglam, offerde dat ten brandoffer aan den Heer, en riep den Heer aan voor 
Israel. En de Heer antwoordde hem.
1Sa 7:10  Terwijl toch Samuel het brandoffer bracht en de Filistijnen tegen Israel ten strijde oprukten, donderde 
de Heer met geweldig geluid te dien dage over de Filistijnen en bracht hen in verwarring, zodat zij voor Israel de 
nederlaag leden.
1Sa 7:11  De mannen van Israel trokken uit Mispa, vervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot beneden 
Beth-kar.
1Sa 7:12  Toen nam Samuel een steen, plaatste dien tussen Mispa en Hajjesjana, noemde hem Eben-haezer 
(de helpende steen) en zeide: Tot dusverre heeft de Heer ons geholpen.
1Sa 7:13  De Filistijnen werden vernederd, zodat zij voortaan niet meer op Israels grondgebied kwamen; en 's 
Heeren hand drukte op de Filistijnen zolang Samuel leefde.
1Sa 7:14  En de steden welke de Filistijnen aan Israel hadden ontnomen kwamen weder aan Israel, van Ekron 
tot Gath; ook haar gebied werd door Israel aan de hand der Filistijnen ontwrongen. En het was vrede tussen 
Israel en de Amorieten.
1Sa 7:15  En Samuel was richter over Israel zolang hij leefde.
1Sa 7:16  Telken jare bezocht hij op een rondreis Bethel, Gilgal en Mispa en sprak recht over Israel aan al deze 
plaatsen;
1Sa 7:17  waarna hij telkens naar Rama terugkeerde; want daar was zijn huis en daar sprak hij recht over Israel. 
Ook bouwde hij er een altaar voor den Heer.
1Sa 8:1  Toen Samuel oud was geworden, stelde hij zijn zonen tot rechters over Israel aan--
1Sa 8:2  zijn oudste zoon heette Joel en de tweede Abia--tot rechters te Bersjeba.
1Sa 8:3  Maar zijn zonen wandelden niet op zijn wegen: zij waren belust op winst, namen geschenken aan en 
verkrachtten het recht.
1Sa 8:4  Toen verzamelden zich al de oudsten van Israel, kwamen tot Samuel te Rama
1Sa 8:5  en zeiden tot hem: Zie, gij zijt oud geworden, en uw zonen wandelen niet op uw wegen; stel dus een 
koning over ons aan om ons te besturen, zoals alle andere volken hebben.
1Sa 8:6  In het oog van Samuel was het kwaad, zodra zij gezegd hadden: Geef ons een koning om ons te 
besturen--en Samuel bad tot den Heer.
1Sa 8:7  De Heer nu zeide tot Samuel: Luister naar het volk ten aanzien van alwat zij tot u zeggen; want niet u 
hebben zij verworpen, maar mij, dat ik geen koning over hen zou zijn.
1Sa 8:8  Juist zoals zij zich jegens mij gedragen hebben van den dag af dat ik hen opvoerde uit Egypte tot 
heden toe, dat zij mij verlieten en andere goden dienden, zo gedragen zij zich ook jegens u.



1Sa 8:9  Welaan geef hun gehoor. Doch waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun het recht bekend van den 
koning die over hen zal regeren.
1Sa 8:10  Samuel bracht al de woorden des Heeren aan het volk over, dat hem om I een koning had gevraagd,
1Sa 8:11  en zeide: Dit zal het recht zijn van den koning die over u zal regeren: Uw zonen zal hij nemen, om hen 
bij zijn wagens en zijn ruiterij in dienst te stellen en hen voor zijn wagen te laten lopen,
1Sa 8:12  om hen tot oversten over duizend en over vijftig aan te stellen, om zijn akker te beploegen zijn oogst 
binnen te halen, en zijn krijgswapenen en zijn wapentuig te vervaardigen.
1Sa 8:13  Uw dochters zal hij nemen tot specerijbereidsters, slachtsters en baksters.
1Sa 8:14  Van uw akkers, wijnbergen en olijfgaarden zal hij de beste nemen en wegschenken aan zijn dienaren;
1Sa 8:15  van uw bouwland en uw wijngaarden zal hij het tiend heffen en dat aan zijn kamerlingen en dienaren 
geven.
1Sa 8:16  Uw beste slaven, slavinnen en runderen en uw ezels zal hij nemen en ze bij zijn werk gebruiken.
1Sa 8:17  Ook van uw kleinvee zal hij het tiend heffen, en zelf zult gij hem tot slaven zijn.
1Sa 8:18  Te dien dage zult gij roepen vanwege uw koning dien gij u hebt uitverkoren; maar de Heer zal u dan 
niet antwoorden.
1Sa 8:19  Doch het volk weigerde naar Samuel te horen en zeide: Neen, er moet een koning over ons zijn!
1Sa 8:20  Ook wij willen als alle andere volken zijn en een koning hebben, die over ons rechtspreekt, aan onze 
spits uittrekt en onze oorlogen voert.
1Sa 8:21  En Samuel hoorde al de woorden des volks en bracht die aan den Heer over.
1Sa 8:22  En de Heer zeide tot Samuel: Hoor naar hen en geef hun een koning. Zo zeide Samuel tot de mannen 
van Israel: Gaat heen, ieder naar zijn stad!
1Sa 9:1  Er was eens een man uit Gibea in Benjamin, met name Kis, de zoon van Abiel, den zoon van Seror, 
den zoon van Bechorath, den zoon van Afia, een Benjaminiet, een kloeke held.
1Sa 9:2  Hij had een zoon, Saul geheten, jong en flink; ja, er was onder de Israelieten niemand flinker dan hij: 
van den schouder af stak hij boven het ganse volk uit.
1Sa 9:3  Eens, toen de ezelinnen van Kis, Sauls vader, vermist werden, zeide Kis tot zijn zoon Saul: Neem een 
van de knechten mede, maak u op en ga de ezelinnen zoeken.
1Sa 9:4  Zij dan doorkruisten het gebergte van Efraim, desgelijks de streek Sjalisja, maar vonden ze niet. Zij 
doorkruisten de streek Sjaalim, maar zij waren er niet; eindelijk de streek van Benjamin, maar zij vonden ze niet.
1Sa 9:5  Toen zij in de streek Suf waren gekomen, zeide Saul tot den knecht die bij hem was: Kom, laten wij 
terugkeren! Anders maakt mijn vader, in plaats van over de ezelinnen, zich over ons bezorgd.
1Sa 9:6  Doch hij zeide tot hem: Zie eens, in die stad woont een godsman, en die man staat in groot aanzien; 
alwat hij spreekt komt stellig uit. Kom, laten wij daarheen gaan! Misschien kan hij ons inlichtingen geven omtrent 
den tocht dien wij hebben ondernomen.
1Sa 9:7  Saul zeide tot zijn knecht: En als wij daarheen gaan, wat zullen wij den man brengen? Want het brood 
in onze zakken is op, en wij hebben geen geschenk om aan den godsman te brengen. Wat hebben wij bij ons?
1Sa 9:8  Toen antwoordde de knecht Saul weder en zeide: Zie, ik heb nog het vierde van een sikkel zilver bij mij. 
Dit kunt gij aan den godsman schenken; dan zal hij ons omtrent onzen weg inlichtingen geven.
1Sa 9:9  
1Sa 9:10  Daarop zeide Saul tot zijn knecht: Uw voorslag is goed. Kom laten wij gaan! En zij gingen naar de stad 
waar de godsman woonde.
1Sa 9:11  Toen zij nu langs den opgang der stad opklommen, troffen zij daar enige meisjes aan die uitgingen om 
water te putten. Zij vroegen haar: Is de ziener hier? --(09-9) Voorheen placht men in Israel te zeggen, als men 
de godheid ging raadplegen: Komt, laten wij naar den ziener gaan. Want die tegenwoordig de profeet heet werd 
voorheen de ziener genoemd. --
1Sa 9:12  Zij antwoordden hun: jawel; de ziener is te vinden; hij is juist in de stad gekomen, omdat het volk 
heden een offermaal op de hoogte heeft.
1Sa 9:13  Zodra gij de stad binnenkomt zult gij hem juist treffen voordat hij opgaat naar de hoogte om te eten. 
Want het volk eet niet voordat hij gekomen is: eerst nadat hij het offer gezegend heeft gaan de genodigden eten. 
Gaat dus; want juist nu kunt gij hem vinden.
1Sa 9:14  Toen gingen zij op naar de stad. Nauwelijks waren zij midden in de poort gekomen, of daar kwam 
Samuel hen tegemoet, naar buiten gaande om zich naar de hoogte te begeven.
1Sa 9:15  De Heer nu had aan Samuel daags voor de komst van Saul geopenbaard:
1Sa 9:16  Morgen om dezen tijd zal ik een man uit de streek van Benjamin tot u zenden; dien moet gij tot vorst 
over mijn volk Israel zalven, en hij zal mijn volk uit de hand der Filistijnen verlossen; want ik heb de verdrukking 
van mijn volk gezien, daar zijn geroep tot mij gekomen is.
1Sa 9:17  Nauwelijks nu zag Samuel Saul, of de Heer voegde hem toe: Ziedaar den man van wien ik u 
gesproken heb. Hij zal over mijn volk regeren.
1Sa 9:18  En Saul trad in de poort op Samuel toe en zeide: Zeg mij eens, waar is het huis van den ziener?



1Sa 9:19  waarop Samuel Saul antwoordde: Ikzelf ben de ziener; ga mij voor naar de hoogte en eet heden met 
mij. Dan zal ik u morgenochtend laten gaan en u omtrent alwat u ter harte gaat inlichting geven.
1Sa 9:20  Wat de ezelinnen betreft die gij nu drie dagen vermist, bekommer u daarover niet; want zij zijn 
gevonden. En aan wien zal alwat begerenswaard is in Israel ten deel vallen? Aan wien anders dan aan u en uw 
ganse familie?
1Sa 9:21  Hierop antwoordde Saul: Ik ben immers maar een Benjaminiet, uit den kleinsten van Israels stammen, 
en mijn geslacht is het geringste van al de geslachten van den stam Benjamin! Waarom spreekt gij dan zo tot 
mij?
1Sa 9:22  En Samuel nam Saul en zijn knecht mee, bracht hen in de kamer en gaf hun een plaats aan het hoofd 
der genodigden, die ten getale van ongeveer dertig waren.
1Sa 9:23  Toen zeide Samuel tot den kok: Geef hier het stuk dat ik u gaf, waarvan ik tot u zeide: Houd het bij u!
1Sa 9:24  De kok diste toen den schenkel met den vetstaart op en zette ze Saul voor. Toen zeide Samuel tot 
Saul: Zie, het overgeblevene is u voorgezet; eet het. Want voor deze gelegenheid is het voor u bewaard en 
onthouden aan de overige gasten. Zo at Saul te dien dage met Samuel.
1Sa 9:25  Toen zij van de hoogte naar de stad waren afgedaald, spreidde men voor Saul een bed op het dak en 
ging hij slapen.
1Sa 9:26  En zodra de dageraad aanbrak riep Samuel Saul op het dak toe: Sta op, dat ik u uitgeleide doe! En 
Saul stond op, en zij gingen met hun beiden naar buiten.
1Sa 9:27  Toen zij nu afdalende aan het einde der stad waren gekomen, zeide Samuel tot Saul: Zeg aan den 
knecht dat hij vooruitga, en blijf gij hier staan, opdat ik u een woords Gods verkondige.
1Sa 10:1  Toen nam Samuel de kruik met olie, goot ze uit op zijn hoofd, kuste hem en zeide: De Heer heeft u 
gezalfd tot vorst over zijn volk, over Israel; gij zult heersen over 's Heeren volk, gij het verlossen uit de hand 
zijner vijanden. En dit zal u het teken zijn dat de Heer u gezalfd heeft tot vorst over zijn erfdeel:
1Sa 10:2  als gij thans van mij weggaat, zult gij bij het graf van Rachel, aan de grens van Benjamin, twee 
mannen aantreffen die tot u zullen zeggen: De ezelinnen die gij zijt gaan zoeken zijn gevonden; en zie, uw vader 
heeft het voorgevallene met de ezelinnen zich uit het hoofd gezet, maar maakt zich bezorgd om u en zegt: Wat 
kan ik voor mijn zoon doen?
1Sa 10:3  En als gij van daar verder trekt en aan den eik van Tabor komt, zullen u daar drie mannen ontmoeten 
die opgaan naar de godheid te Bethel, de een met drie bokjes, de ander met drie korven brood, de derde met 
een zak wijn.
1Sa 10:4  Zij zullen u naar uw welstand vragen en u twee brooden geven, die gij van hen moet aannemen.
1Sa 10:5  Daarna zult gij te Gibea Gods komen, waar de zuil der Filistijnen staat. Zodra gij daar de stad 
binnenkomt, zult gij een schaar profeten tegenkomen die van de hoogte afdalen, voorafgegaan door harpen en 
tamboerijnen, citers en fluiten, terwijl zijzelf profeteren.
1Sa 10:6  Dan zal de geest des Heeren op u komen, en gij zult met hen profeteren en een ander mens worden.
1Sa 10:7  Wanneer nu deze tekenen uitkomen, doe dan alwat uw hand te doen vindt; want God is met u.
1Sa 10:8  Ook moet gij mij voorgaan naar Gilgal, dan zal ikzelf tot u komen om brandoffers te offeren en 
dankoffers te brengen; zeven dagen moet gij wachten, totdat ik tot u kom en u mededeel wat gij te doen hebt.
1Sa 10:9  Zodra hij zich omkeerde om van Samuel weg te gaan, veranderde God zijn hart, en al deze tekenen 
kwamen op dien dag uit.
1Sa 10:10  Toen hij van daar te Gibea kwam, daar toog hem een schaar profeten tegemoet. En de geest Gods 
kwam op hem en hij profeteerde midden onder hen.
1Sa 10:11  Toen nu ieder die hem van gisteren en eergisteren kende zag dat hij zowaar met profeten 
profeteerde, zeide men tot elkander: Wat is toch den zoon van Kis overkomen? Ook Saul onder de profeten?
1Sa 10:12  Daarop hernam een van die plaats: En wie is hun vader? Daarom is het tot een spreekwoord 
geworden: Ook Saul onder de profeten?
1Sa 10:13  Toen hij met profeteren had opgehouden, ging hij naar zijn huis.
1Sa 10:14  En Sauls oom zeide tot hem en zijn knecht: Waar zijt gij heen geweest? Hij zeide: Wij zijn de 
ezelinnen gaan zoeken, en toen wij zagen dat zij er niet waren, zijn wij naar Samuel gegaan.
1Sa 10:15  Hierop zeide Sauls oom: Vertel mij eens, wat heeft Samuel tot u gezegd?
1Sa 10:16  Toen zeide Saul tot zijn oom: Hij heeft ons voor vast medegedeeld dat de ezelinnen gevonden 
waren. Maar van de zaak van het koningsschap vertelde hij hem niets.
1Sa 10:17  Samuel nu riep het volk samen tot den Heer te Mispa,
1Sa 10:18  en zeide tot de Israelieten: Aldus heeft de Heer, Israels god, gesproken: Ik heb Israel uit Egypte 
opgevoerd en hen verlost uit de hand van de Egyptenaren en van al de koningen die u verdrukten.
1Sa 10:19  Doch gij hebt heden uw god verworpen, die u ten redder was uit al uw rampen en noden, en gezegd: 
Neen, gij zult een koning over ons aanstellen! --Plaatst u dan naar uw stammen en geslachten voor den Heer.
1Sa 10:20  Toen deed Samuel alle stammen van Israel nadertreden, en werd de stam Benjamin getroffen.
1Sa 10:21  Daarna deed hij den stam Benjamin naar zijn geslachten nadertreden, en werd het geslacht Matri 



getroffen; vervolgens het geslacht Matri hoofd voor hoofd, en Saul, de zoon van Kis, werd getroffen. Men ging 
hem dus zoeken, maar vond hem niet.
1Sa 10:22  Daarom vroeg men den Heer weder: Is de man hierheen gekomen? Waarop deze antwoordde: Hij 
heeft zich verscholen bij de bagage!
1Sa 10:23  Dienvolgens ging men hem van daar halen. En toen hij midden onder het volk stond, stak hij van den 
schouder af boven al het volk uit.
1Sa 10:24  Toen zeide Samuel tot het ganse volk: Ziet gij wel dat hij dien de Heer heeft uitverkoren zijns gelijke 
niet heeft onder het ganse volk? En het ganse volk juichte en zeide: Leve de koning!
1Sa 10:25  En Samuel droeg het volk het recht van het koningsschap voor, schreef het in een boek en legde dit 
voor den Heer neder. Daarop liet Samuel het ganse volk gaan, ieder naar zijn huis.
1Sa 10:26  Ook Saul ging naar zijn huis, te Gibea, en de kloeke mannen wier hart God geroerd had gingen met 
hem mede.
1Sa 10:27  Maar de deugnieten zeiden: Wat zou deze ons redden! En zij verachtten hem en brachten hem geen 
geschenk.
1Sa 11:1  Maar omstreeks een maand later trok Nahas, de Ammoniet, op en sloeg het beleg voor Jabes in 
Gilead. En al de burgers van Jabes zeiden tot Nahas: Sluit met ons een verbond, opdat wij u dienen.
1Sa 11:2  Toen zeide Nahas, de Ammoniet, tot hen: Op deze voorwaarde wil ik het met u sluiten, dat van elk 
uwer het rechteroog worde uitgestoken. Zo zal ik gans Israel schande aandoen.
1Sa 11:3  Hierop zeiden de oudsten van Jabes tot hem: Gun ons zeven dagen tijd, dat wij door het ganse land 
van Israel boden zenden. Is er niemand om ons te redden, dan zullen wij ons aan u overgeven.
1Sa 11:4  Die boden dan kwamen te Gibea Sauls en legden de zaak aan het volk voor. Toen verhief het ganse 
volk zijn stem en weende.
1Sa 11:5  Daar kwam juist Saul achter de runderen van den akker. Hij zeide: Wat heeft het volk, dat het weent? 
Daarop verhaalde men hem wat de mannen van Jabes medegedeeld hadden.
1Sa 11:6  Toen hij dit hoorde, kwam de geest Gods op Saul. In hevigen toorn ontstoken,
1Sa 11:7  nam hij een juk runderen, hieuw ze in stukken en zond die door boden het ganse land van Israel rond, 
met de woorden: Wie niet uittrekt achter Saul en Samuel, met diens runderen zal men alzo handelen. Nu viel de 
schrik des Heeren op het volk, en zij trokken als een enig man uit.
1Sa 11:8  Hij monsterde hen te Bezek: de Israelieten waren driehonderd duizend, de Judeers dertig duizend 
man sterk.
1Sa 11:9  Toen zeide hij tot de boden die gekomen waren: Dit moet gij zeggen aan de burgers van Jabes in 
Gilead: Morgen, als de zon op het heetst is, zal voor u redding dagen. De boden kwamen in de stad en deelden 
het aan de burgers van Jabes mede, die zich verheugden.
1Sa 11:10  En de burgers van Jabes zeiden tot Nahas, den Ammoniet: Morgen zullen wij ons aan u overgeven; 
dan moogt gij met ons doen alwat u goeddunkt.
1Sa 11:11  Maar den volgenden morgen stelde Saul het volk in drie afdelingen op; zij drongen in de 
morgenwake midden in de legerplaats en sloegen de Ammonieten tot op het heetst van den dag; de 
overgeblevenen werden verstrooid, zodat van hen geen twee bij elkander bleven.
1Sa 11:12  Toen zeide het volk tot Samuel: Wie heeft gezegd: Zou Saul koning over ons wezen? Levert die 
mannen uit, dat wij hen doden!
1Sa 11:13  Maar Saul zeide: Op dezen dag zal niemand ter dood gebracht worden; want heden heeft de Heer 
redding in Israel aangebracht.
1Sa 11:14  Toen zeide Samuel tot het volk: Komt, laten wij naar Gilgal gaan en daar het koningsschap 
vernieuwen.
1Sa 11:15  En het ganse volk ging naar Gilgal; daar maakten zij Saul tot koning voor het aangezicht des Heeren 
te Gilgal en brachten er slachtoffers voor den Heer, waarbij Saul en alle burgers van Israel uitermate vrolijk 
waren.
1Sa 12:1  En Samuel zeide tot gans Israel: Zo ben ik u dan ter wille geweest in alwat gij mij gevraagd hebt: ik 
heb over u een koning aangesteld.
1Sa 12:2  Zie dan, de koning wandelt voor uw aangezicht, terwijl ik oud en grijs ben geworden en mijn zonen 
onder u verkeren. Ik heb voor uw aangezicht gewandeld van mijn jeugd af tot op dezen dag.
1Sa 12:3  Hier ben ik; legt tegen mij getuigenis af ten overstaan van den Heer en zijn gezalfde. Wiens rund, 
wiens ezel heb ik weggenomen? wien heb ik verongelijkt, wien gekrenkt? uit wiens hand zoengeld aangenomen, 
om daarmede mijn ogen te bedekken? Ik zal u te woord staan.
1Sa 12:4  En zij zeiden: Gij hebt ons niet verongelijkt, ons niet gekrenkt en aan niemand iets ontnomen.
1Sa 12:5  Hij zeide tot hen: Getuige tegen u zij heden de Heer, en getuige zij zijn gezalfde, dat gij in mijn hand 
niets gevonden hebt! Waarop zij zeiden: Zo zij het!
1Sa 12:6  Voorts zeide Samuel tot het volk: Getuige is de Heer, de god die Mozes en Aaron verwekt en uw 
vaderen uit Egypteland opgevoerd heeft.



1Sa 12:7  Gaat dan nu staan, dat ik met u rechte voor het aangezicht des Heeren en u verkondige alle werken 
van gerechtigheid die de Heer aan u en uw vaderen gedaan heeft:
1Sa 12:8  toen Jakob met zijn zonen in Egypte was gekomen, de Egyptenaren hen onderdrukten en uw vaderen 
tot den Heer riepen, zond hij Mozes en Aaron, leidde uw vaderen uit Egypte en deed hen wonen aan deze 
plaats.
1Sa 12:9  Maar zij vergaten den Heer, hun god; daarom verkocht hij hen aan Sizera, den legeroverste van 
Jabin, den koning van Hasor, aan de Filistijnen en aan den koning van Moab, die krijg voerden tegen hen.
1Sa 12:10  Dan riepen zij tot den Heer en zeiden: Wij hebben gezondigd; want wij hebben den Heer verlaten en 
de baals en de Astarte's gediend; verlos ons nu uit de hand onzer vijanden, opdat wij u dienen.
1Sa 12:11  En de Heer zond Jerubbaal, Barak, Jefta en Simson en verloste u uit de hand uwer vijanden rondom: 
zo woondet gij onbezorgd.
1Sa 12:12  Doch toen gij zaagt dat Nahas, de koning der Ammonieten, op u aanviel, zeidet gij tot mij: Neen, 
maar laat een koning over ons regeren! --terwijl toch de Heer, uw god, uw koning is.
1Sa 12:13  Daar hebt gij dan een koning dien gij verkoren hebt; en zie, de Heer heeft een koning over u 
aangesteld!
1Sa 12:14  Indien gij den Heer vreest, hem dient, naar hem luistert, niet weerspannig zijt tegen 's Heeren last en 
gijzelf zowel als de koning die over u regeert u houdt aan den Heer, uw god, zo zal hij u redden.
1Sa 12:15  Maar indien gij niet naar den Heer luistert en tegen 's Heeren last weerspannig zijt, zo zal de hand 
des Heeren op u en uw koning drukken om u te verdelgen.
1Sa 12:16  Gaat reeds nu staan en ziet de grote zaak die de Heer te uwen aanschouwen gaat doen.
1Sa 12:17  Het is immers de tarweoogst? Ik zal heden tot den Heer roepen, dat hij het late donderen en 
regenen. Erkent dan en ziet dat het in het oog des Heeren een zeer slecht stuk was dat gij begaan hebt door 
een koning voor u te begeren.
1Sa 12:18  Toen riep Samuel tot den Heer, en deze liet het te dien dage donderen en regenen; zodat het ganse 
volk zeer bevreesd werd voor den Heer en voor Samuel.
1Sa 12:19  Daarom zeide het ganse volk tot Samuel: Bid voor uw knechten tot den Heer, uw god, en laat ons 
niet sterven; want wij hebben boven al onze zonden ook nog hierin misdreven dat wij een koning voor ons 
begeerden.
1Sa 12:20  Maar toen zeide Samuel tot het volk: Vreest niet. Wel hebt gij al dit kwaad bedreven; doch wijkt nu 
maar niet af van den Heer en dient hem van ganser harte.
1Sa 12:21  Wijkt niet af, de nietigheden achterna, die niet helpen en verlossen kunnen, daar zij niets zijn.
1Sa 12:22  Want de Heer zal, ter wille van zijn groten naam, zijn volk niet verstoten, naardien hij besloten heeft u 
tot zijn volk te maken.
1Sa 12:23  Ook wat mij betreft, het zij verre van mij dat ik tegen den Heer zondigen zou en ophouden voor u te 
bidden! Neen, ik zal u den goeden en rechten weg wijzen.
1Sa 12:24  Alleen vreest den Heer en dient hem trouw van ganser harte; want ziet, hoe grote dingen hij bij u 
gedaan heeft.
1Sa 12:25  Maar indien gij u slecht gedraagt, zult gijzelf zowel als uw koning omkomen.
1Sa 13:1  ....was Saul oud toen hij koning werd, en twee en ....jaren heeft hij over Israel geregeerd.
1Sa 13:2  Saul koos drieduizend man uit Israel uit: twee duizend waren bij hem te Michmas en op den berg van 
Bethel, en duizend bij Jonathan te Gibea in Benjamin; het overige volk had hij ieder naar zijn tent laten gaan.
1Sa 13:3  En Jonathan haalde de zuil der Filistijnen omver die te Gibea stond. Zo hoorden dan de Filistijnen: De 
Hebreen zijn afgevallen! Saul nu deed in het ganse land de bazuin steken,
1Sa 13:4  en geheel Israel hoorde: Saul heeft de zuil der Filistijnen omvergehaald, en ook is Israel in kwaden 
reuk bij de Filistijnen gekomen! Zo werd het volk opgeroepen om Saul te volgen, naar Gilgal.
1Sa 13:5  Ook de Filistijnen werden verzameld, om krijg te voeren tegen Israel, drie duizend strijdwagens, 
zesduizend ruiters, en voetvolk talrijk als het zand aan den oever der zee; zij trokken op en legerden zich te 
Michmas, tegenover Beth-awen.
1Sa 13:6  Toen nu de Israelieten zagen dat zij in de klem geraakt waren--want het volk was in de engte 
gedreven--verstaken zij zich in spelonken en ravijnen, in grotten, groeven en putten,
1Sa 13:7  en trokken de veren van den Jordaan over naar het land Gad en Gilead. Zo liep, terwijl Saul nog te 
Gilgal was, al het volk ontsteld van hem weg.
1Sa 13:8  Toen hij nu zeven dagen gewacht had, den tijd dien Samuel had bepaald, en Samuel niet te Gilgal 
kwam, terwijl het volk dat bij hem was verliep,
1Sa 13:9  zeide Saul: Brengt het brandoffer en de dankoffers tot mij! --en offerde hij het brandoffer.
1Sa 13:10  Maar nauwelijks had hij dit gebracht, of zie, daar kwam Samuel. Saul ging hem tegemoet, om hem te 
begroeten.
1Sa 13:11  Maar Samuel zeide: Wat hebt gij gedaan? Saul antwoordde: Ik zag dat mijn volk verliep, en gij 
kwaamt niet op den bepaalden dag, terwijl de Filistijnen te Michmas verzameld waren.



1Sa 13:12  Toen dacht ik: Nu zullen de Filistijnen nog tot mij afkomen naar Gilgal voordat ik den Heer vermurwd 
heb. Zo vermande ik mij en bracht het brandoffer.
1Sa 13:13  Maar Samuel zeide tot Saul: Gij hebt dwaas gehandeld. Hadt gij het gebod dat de Heer, uw god, u 
gegeven heeft gehouden, dan zou de Heer uw koningsschap over Israel voorgoed bevestigd hebben.
1Sa 13:14  Maar nu zal uw koningsschap niet bestendig zijn. De Heer heeft een man naar zijn hart uitgezocht en 
tot vorst over zijn volk aangesteld; want gij hebt niet gehouden wat de Heer u geboden heeft.
1Sa 13:15  Toen maakte Samuel zich op, vertrok van Gilgal en ging zijns weegs; wat van het volk was 
overgebleven volgde Saul ten strijde. Toen zij van Gilgal te Gibea in Benjamin waren gekomen, monsterde Saul 
het volk dat zich bij hem bevond, omstreeks zeshonderd man.
1Sa 13:16  Terwijl nu Saul en Jonathan met het volk dat zich bij hen bevond te Gibea in Benjamin toefden en de 
Filistijnen te Michmas gelegerd waren,
1Sa 13:17  trokken uit het kamp der Filistijnen drie benden stropers uit: de eerste wendde zich in de richting van 
Ofra naar de streek Sjual,
1Sa 13:18  de tweede in de richting van Beth-horon, en de derde in de richting van den heuvel die over het dal 
Seboim uitziet naar de Woestijn toe.
1Sa 13:19  In Israels ganse land werd geen smid gevonden; want de Filistijnen hadden gezegd: Laten wij zorgen 
dat de Israelieten geen zwaard of speer vervaardigen!
1Sa 13:20  Daarom plachten al de Israelieten naar het land der Filistijnen te gaan, om zich, de een een 
ploegschaar of een ploegijzer, de ander een bijl of een prikkel te laten smeden.
1Sa 13:21  En als zij stomp waren, scherpten zij de ploegscharen en ploegijzers, zoals zij gewoon waren de 
bijlen aan te zetten en de prikkels te slijpen.
1Sa 13:22  Dientengevolge werd in oorlogstijd zwaard noch speer bij enig man van het ganse volk dat bij Saul 
en Jonathan was aangetroffen; maar Saul en zijn zoon Jonathan hadden ze wel.
1Sa 13:23  Een wachtpost der Filistijnen nu was naar den pas van Michmas uitgetrokken.
1Sa 14:1  Op zekeren dag zeide Sauls zoon Jonathan tot zijn wapendrager: Kom, laten wij oversteken naar den 
wachtpost der Filistijnen--aan den overkant--maar aan zijn vader gaf hij er geen kennis van.
1Sa 14:2  Saul nu zat aan de grens van Gibea onder den granaatboom die op den dorschvloer staat; het volk 
dat hij bij zich had was omstreeks zeshonderd man,
1Sa 14:3  en Ahia, de zoon van Ahitub, den broeder van Ichabod, den zoon van Pinehas, den zoon van Eli, den 
priester des Heeren te Sjilo, droeg den efod. Het volk wist niet dat Jonathan was weggegaan.
1Sa 14:4  Tussen de passen nu waar Jonathan trachtte over te steken naar den wachtpost der Filistijnen verhief 
zich aan weerskanten een klip, een aan deze en een aan gene zijde; de ene heette Boses en de andere Sene;
1Sa 14:5  de ene, ten noorden, tegenover Michmas, de andere, ten zuiden, tegenover Gibea.
1Sa 14:6  Jonathan zeide tot zijn wapendrager: Kom laten wij oversteken naar den wachtpost dier 
onbesnedenen! Wellicht zal de Heer ons de zege schenken; want het maakt voor den Heer geen onderscheid, 
met velen of met weinigen de zege te schenken.
1Sa 14:7  Toen zeide zijn wapendrager tot hem: Doe alwat uw hart u ingeeft. Ik ga met u. Wat gij wilt wil ik.
1Sa 14:8  Daarop zeide Jonathan: Zie, wij zullen tot die mannen oversteken en ons aan hen vertonen;
1Sa 14:9  zeggen zij dan tot ons: Wacht eens even, totdat wij bij u komen! dan blijven wij stilstaan en klimmen 
niet tot hen op.
1Sa 14:10  Maar zeggen zij: Klimt eens tot ons op! dan doen wij het; want dan heeft de Heer hen in onze hand 
gegeven. Dit zal ons teken zijn.
1Sa 14:11  Toen nu de wachtpost der Filistijnen die beiden in het oog kreeg, zeiden de Filistijnen: Kijk, daar 
komen Hebreen uit de holen waarin zij zich verscholen hebben te voorschijn!
1Sa 14:12  En de mannen van den wachtpost riepen Jonathan en zijn wapendrager toe: Klimt eens tot ons op, 
dan zullen wij u iets vertellen! Toen zeide Jonathan tot zijn wapendrager: Mij na! de Heer heeft hen in de hand 
van Israel gegeven.
1Sa 14:13  En Jonathan klom op handen en voeten naar boven, zijn wapendrager hem na. Toen keerden zij om 
voor Jonathan, die hen nedervelde, waarna zijn wapendrager achter hem hen afmaakte.
1Sa 14:14  Deze eerste slachting welke Jonathan en zijn wapendrager hebben aangericht, was van omstreeks 
twintig man.
1Sa 14:15  Toen ontstond een schrik in de legerplaats en op het veld; het gehele volk, zelfs de stropers, werden 
door schrik bevangen; ja, de aarde beefde, zodat er een schrik Gods ontstond.
1Sa 14:16  Toen de schildwachten van Saul te Gibea in Benjamin zagen dat de legerplaats heen en weer 
golfde,
1Sa 14:17  zeide Saul tot het volk dat bij hem was: Houdt eens monstering, en gaat na, wie van ons weggegaan 
is. Bij de monstering bleek dat Jonathan en zijn wapendrager er niet waren.
1Sa 14:18  Toen zeide Saul tot Ahia: Haal den efod hier--want Ahia droeg te dier tijd den efod voor Israel.
1Sa 14:19  Intussen, terwijl Saul nog met den priester sprak, werd het rumoer in de legerplaats der Filistijnen 



steeds sterker. Daarom zeide Saul tot den priester: Trek uw hand terug!
1Sa 14:20  En Saul en het ganse volk dat bij hem was verzamelden zich. Maar toen zij ten strijde kwamen, zie, 
de een was den ander met het zwaard te lijf gegaan: een zeer grote verwarring!
1Sa 14:21  En de Hebreen die tot de Filistijnen in dezelfde verhouding als gisteren en eergisteren gebleven en 
met hen te velde getrokken waren, ook zij keerden zich om en kozen partij voor de Israelieten die bij Saul en 
Jonathan waren.
1Sa 14:22  Ook zetten al de Israelieten die zich in het gebergte van Efraim hadden verscholen gewapenderhand 
de Filistijnen na, zodra zij hoorden dat zij op de vlucht waren gegaan.
1Sa 14:23  Zo schonk de Heer op dien dag Israel de zege. Toen nu de strijd zich tot voorbij Beth-awen 
uitstrekte, schaarde zich het ganse volk, omstreeks tienduizend man, aan de zijde van Saul en breidde zich de 
strijd over het gebergte van Efraim uit.
1Sa 14:24  Te dien dage beging Saul een groten misslag: hij bezwoer het volk met de woorden: Vervloekt de 
man die iets gebruikt voor den avond, voordat ik mij op mijn vijanden gewroken heb! Dientengevolge at het 
ganse volk niets.
1Sa 14:25  
1Sa 14:26  Het volk nu kwam in een bos, en zie, daar was overvloed van honing; maar niemand bracht de hand 
aan den mond; want het vreesde den eed.
1Sa 14:27  Maar Jonathan, die niet gehoord had hoe zijn vader het volk bezworen had, stak de punt van den 
stok dien hij in de hand had uit, doopte ze in de honingraten en bracht de hand aan den mond. Zo kwam er weer 
glans in zijn ogen.
1Sa 14:28  Maar iemand uit het volk maakte hem de opmerking: Uw vader heeft het volk bezworen met de 
woorden: Vervloekt wie heden iets gebruikt!
1Sa 14:29  Toen zeide Jonathan: Daarmede heeft mijn vader het land in het ongeluk gestort; ziet eens, hoe er 
weer glans in mijn ogen is gekomen, nu ik een weinig van dezen honing heb geproefd.
1Sa 14:30  Zou niet veeleer, indien het volk heden vrij had kunnen eten van den buit zijner vijanden dien het 
gevonden heeft, de slachting onder de Filistijnen groter geweest zijn?
1Sa 14:31  Nadat zij te dien dage onder de Filistijnen tot zonsondergang toe een slachting aangericht hadden, 
was het volk zeer vermoeid
1Sa 14:32  en viel op den buit aan: zij haalden kleinvee, runderen en kalveren, wierpen ze op den grond, 
slachtten ze en aten het vlees met het bloed.
1Sa 14:33  En men deelde aan Saul mede: Daar bezondigt zich het volk tegen den Heer, door het vlees met het 
bloed te eten! Toen zeide hij: Gij misdraagt u. Wentelt een groten steen hier naar mij toe.
1Sa 14:34  Voorts zeide Saul: Verstrooit u onder het volk en zegt hun: Brenge ieder uwer zijn rund of schaap bij 
mij, slacht het hierop en eet dan; en bezondigt u niet tegen den Heer door het vlees met het bloed te eten. 
Hierop bracht het ganse volk, ieder wat hij had, en zij slachtten het aldaar.
1Sa 14:35  Daarna bouwde Saul voor den Heer een altaar. Dit is het eerste altaar dat hij voor den Heer 
gebouwd heeft.
1Sa 14:36  Toen zeide Saul: Laat ons vannacht de Filistijnen achternazetten, hen onder den voet treden, tot het 
aanbreken van den morgen, en niemand van hen overlaten. En zij zeiden: Doe alwat goed is in uw oog. Doch de 
priester zeide: Laat ons hier tot de godheid nadertreden.
1Sa 14:37  Zo vroeg Saul de godheid: Zal ik de Filistijnen achternazetten? zult gij hen in de hand van Israel 
geven? Maar hij antwoordde hem te dien dage niet.
1Sa 14:38  Daarom zeide Saul: Treedt hier voor, alle hoofden des volks! en overtuigt u en ziet, door wien heden 
deze zonde bedreven is.
1Sa 14:39  Want, zo waar als de Heer leeft, die aan Israel de zege verschaft heeft, al ware zij door mijn zoon 
Jonathan bedreven, sterven zal hij. En niemand uit het ganse volk antwoordde hem.
1Sa 14:40  Voorts zeide hij tot gans Israel: Gij gaat aan den enen kant staan; ik en mijn zoon Jonathan aan den 
anderen. Het volk zeide: Doe wat goed is in uw oog.
1Sa 14:41  Toen zeide Saul: Heer, god van Israel, waarom anwoordt gij heden uw dienstknecht niet? Indien de 
schuld bij mij of mijn zoon Jonathan ligt, Heer, god van Israel, geef dan uriem; maar indien zij bij uw volk Israel 
ligt, geef dan tummiem. Aangewezen werden Jonathan en Saul, en het volk kwam vrij.
1Sa 14:42  Nu zeide Saul: Werpt het lot tussen mij en mijn zoon Jonathan, en hij dien de Heer aanwijst zal 
sterven. Het volk zeide tot Saul: Dit zal niet geschieden! Maar Saul was sterker dan het volk. Zo wierpen zij het 
lot tussen hem en zijn zoon Jonathan. Aangewezen werd Jonathan.
1Sa 14:43  Toen zeide Saul tot Jonathan: Deel mij mede, wat gij gedaan hebt. En Jonathan deelde het hem 
mede en zeide: Ik heb met de punt van den stok dien ik in de hand had een weinig honing geproefd. Hier ben ik; 
ik zal sterven.
1Sa 14:44  Saul hernam: Zo, ja meer nog, zal God mij doen; gij moet sterven, Jonathan.
1Sa 14:45  Doch het volk zeide tot Saul: Zou Jonathan, die deze grote overwinning in Israel bewerkt heeft, 



moeten sterven? Dat zij verre! Zo waar als de Heer leeft! geen haar van zijn hoofd zal ter aarde vallen; want met 
Gods hulp heeft hij het heden volbracht. En het volk kocht Jonathan los, zodat hij niet behoefde te sterven.
1Sa 14:46  Daarna trok Saul op en staakte het vervolgen van de Filistijnen, die weder naar hun plaats gingen.
1Sa 14:47  Nadat Saul het koningsschap over Israel had aanvaard, voerde hij krijg met al zijn vijanden rondom: 
Moab, de Ammonieten, Edom, den koning van Soba en de Filistijnen. Overal waarheen hij zich wendde 
zegevierde hij.
1Sa 14:48  Hij gedroeg zich dapper, sloeg Amalek en verloste Israel uit de hand van hen die het plunderden.
1Sa 14:49  De zonen van Saul waren Jonathan, Isjo en Malkisjua, en van zijn beide dochters heette de oudste 
Merab, de jongste Michal.
1Sa 14:50  De vrouw van Saul heette Ahinoam, de dochter van Ahimaas, en zijn krijgsoverste Abner, de zoon 
van Ner, Sauls oom.
1Sa 14:51  Kis, de vader van Saul, en Ner, Abners vader, waren zonen van Abiel.
1Sa 14:52  De krijg tegen de Filistijnen was hevig zolang Saul leefde; en waar Saul ook een krijgshaftigen en 
dapperen man zag, lijfde hij hem bij zijn leger in.
1Sa 15:1  Eens zeide Samuel tot Saul: Mij heeft de Heer gezonden om u tot koning over zijn volk, over Israel, te 
zalven; luister dan naar 's Heeren bevel.
1Sa 15:2  Zo zegt de Heer der heirscharen: Ik heb gelet op hetgeen Amalek aan Israel gedaan heeft, hoe hij 
hem in den weg trad, toen hij optrok uit Egypte.
1Sa 15:3  Daarom, ga, versla Amalek en tref hem en alwat hij heeft met den banvloek; verschoon hem niet, 
maar sla dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel.
1Sa 15:4  Dienvolgens riep Saul het volk op en monsterde het te Telam, tweehonderd duizend man voetvolk en 
tienduizend ruiters.
1Sa 15:5  Toen hij nu de stad van Amalek bereikt en in het dal een hinderlaag gelegd had,
1Sa 15:6  zeide hij tot de Kenieten: Gaat heen, verwijdert u uit het midden der Amalekieten, opdat ik u niet met 
hen ombrenge; gij toch hebt gunst betoond aan de Israelieten, toen zij uit Egypte optrokken. Zo verwijderden 
zich de Kenieten uit het midden van Amalek.
1Sa 15:7  En Saul sloeg Amalek van Telam af in de richting van Sjur, dat voor Egypte ligt,
1Sa 15:8  nam Agag, den koning van Amalek, levend gevangen, en bande het ganse volk met het scherp des 
zwaards.
1Sa 15:9  Doch Saul en het volk verschoonden Agag, alsmede het beste van het kleinvee en van de runderen, 
de vette en gemeste dieren, en alwat van waarde was, en wilden ze niet met den banvloek treffen; maar alle 
have van geringe of geen waarde troffen zij met den banvloek.
1Sa 15:10  Hierop kwam 's Heeren woord tot Samuel:
1Sa 15:11  Het berouwt mij dat ik Saul tot koning heb aangesteld; want hij heeft zich van mij afgekeerd en mijn 
woorden niet ten uitvoer gebracht. Toen ontroerde Samuel en riep den gansen nacht tot den Heer.
1Sa 15:12  Toen Samuel den volgenden morgen Saul tegemoet ging, werd hem medegedeeld: Saul is te Karmel 
gekomen, heeft zich een gedenkteeken opgericht, is toen weder heengegaan en verder getrokken, afwaarts 
naar Gilgal.
1Sa 15:13  Toen nu Samuel bij Saul was gekomen, zeide Saul tot hem: Wees gezegend door den Heer! Ik heb 
's Heeren woord ten uitvoer gebracht.
1Sa 15:14  Hierop zeide Samuel: En wat is dan dat geblaat van schapen in mijn oren, en het geloei van 
runderen dat ik daar hoor?
1Sa 15:15  Saul hernam: Van de Amalekieten hebben zij die medegebracht; dewijl het volk de beste stukken 
van het kleinvee en van de runderen verschoond heeft, om die aan den Heer, uw god, te offeren; maar het 
overige hebben wij met den banvloek getroffen.
1Sa 15:16  Nu zeide Samuel tot Saul: Houd op! Laat mij u mededelen, wat de Heer van nacht tot mij gesproken I 
heeft. Hij zeide tot hem: Spreek.
1Sa 15:17  Samuel zeide: Waart gij niet te klein in eigen oog om hoofd van Israels stammen te zijn? Toch heeft 
de Heer u tot koning gezalfd over Israel.
1Sa 15:18  En nu heeft de Heer u op een weg gezonden en gezegd: Ga en sla hen die tegen mij gezondigd 
hebben, de Amalekieten, met den banvloek en voer krijg tegen hen, totdat gij hen hebt uitgeroeid.
1Sa 15:19  Waarom hebt gij dan niet naar den Heer geluisterd, maar zijt gij op den buit aangevallen en hebt gij 
gedaan wat kwaad is in het oog des Heeren?
1Sa 15:20  Saul zeide tot Samuel: Ik heb naar den Heer geluisterd en den weg bewandeld waarop de Heer mij 
gezonden heeft: koning Agag heb ik medegebracht en Amalek met den banvloek geslagen.
1Sa 15:21  Doch het volk nam van den buit kleinvee en runderen, de keur van het gebannene, om die aan den 
Heer, uw god, te Gilgal te offeren.
1Sa 15:22  Maar Samuel zeide: Heeft de Heer zoveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in 
gehoorzaamheid jegens hem? Zie, gehoorzamen is beter dan offerande, en opletten beter dan rammenvet;



1Sa 15:23  want weerspannigheid is zonde van waarzeggerij, en ongezeglijkheid is afgoderij en wichelarij; 
omdat gij 's Heeren woord hebt geminacht, acht de Heer u te min om koning te zijn.
1Sa 15:24  Toen zeide Saul tot Samuel: Ik heb gezondigd; want ik heb den last des Heeren en uw woorden 
overtreden, daar ik voor het volk bevreesd was en naar hen geluisterd heb.
1Sa 15:25  Vergeef dan toch mijn zonde en keer met mij terug, dat ik mij voor den Heer nederwerpe.
1Sa 15:26  Maar Samuel zeide tot Saul: Ik keer niet met u terug; omdat gij 's Heeren woord hebt geminacht, 
heeft de Heer u te min geacht om koning over Israel te zijn.
1Sa 15:27  Meteen keerde Samuel zich om heen te gaan. Saul greep hem bij de slip van zijn mantel, en die 
scheurde.
1Sa 15:28  En Samuel zeide tot hem: Afgescheurd heeft de Heer heden van u het koningsschap over Israel, en 
geven zal hij het aan uw naaste, die beter is dan gij.
1Sa 15:29  Ook liegt de Roem van Israel niet en hij heeft geen berouw; want hij is geen mens, dat hij berouw 
zou hebben.
1Sa 15:30  Daarop zeide Saul: Ik heb gezondigd. Doch eer mij nu ten aanschouwen van de oudsten mijns volks 
en van Israel, en keer met mij terug; dan zal ik mij nederwerpen voor den Heer, uw god.
1Sa 15:31  Hierop keerde Samuel terug en volgde Saul; en Saul wierp zich neder voor den Heer.
1Sa 15:32  Nu zeide Samuel: Brengt Agag, den koning van Amalek, tot mij. En Agag kwam tot hem met 
wankelenden tred en zeide: Waarlijk, bitter is de dood.
1Sa 15:33  Samuel zeide: Zoals uw zwaard vrouwen kinderloos heeft gemaakt, zo zal uw moeder kinderloos zijn 
onder de vrouwen. En Samuel hieuw Agag in stukken voor 's Heeren aangezicht te Gilgal.
1Sa 15:34  Daarop ging Samuel naar Rama, terwijl Saul huiswaarts keerde naar Gibea Sauls.
1Sa 15:35  En Samuel zag Saul niet weder tot den dag zijns doods toe; en Samuel droeg rouw over Saul, 
hoewel de Heer berouw had dat hij Saul koning had gemaakt over Israel.
1Sa 16:1  De Heer zeide tot Samuel: Hoelang zult gij rouw dragen over Saul, terwijl ik hem te min geacht heb 
om koning te zijn over Israel? Vul uw hoorn met olie en ga op reis; ik zend u tot Izai, den Bethlehemiet; want ik 
heb mij uit zijn zonen een koning uitgelezen.
1Sa 16:2  Maar Samuel zeide: Hoe zou ik gaan? Als Saul het hoort, doodt hij mij. Hierop zeide de Heer: Gij moet 
een koe medenemen en zeggen: Ik kom om aan den Heer te offeren.
1Sa 16:3  Nodig dan Izai tot het offermaal; dan zal ik u doen weten wat gij doen moet, en gij zult mij zalven hem 
dien ik u zeggen zal.
1Sa 16:4  Samuel deed wat de Heer hem gezegd had. En toen hij te Bethlehem kwam, gingen de oudsten der 
stad hem ontsteld tegemoet en vroegen: Is uw komst vrede?
1Sa 16:5  Hij antwoordde: Ja. Ik kom om aan den Heer te offeren. Heiligt u en weest heden vrolijk met mij. Hij 
heiligde Izai en zijn zonen en nodigde hen aan het offermaal.
1Sa 16:6  Toen zij nu binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht hij: Hier staat zeker des Heeren gezalfde voor hem!
1Sa 16:7  Doch de Heer zeide tot Samuel: Let niet op zijn voorkomen en zijn hooge gestalte; want ik acht hem te 
min; God toch ziet niet zoals de mens ziet; de mens ziet op het uiterlijk, maar de Heer ziet op het hart.
1Sa 16:8  Toen riep Izai Abinadab en stelde hem aan Samuel voor; maar hij zeide: Ook dezen heeft de Heer 
niet uitverkoren.
1Sa 16:9  Nu stelde Izai Sjamma voor; maar hij zeide: Ook dezen heeft de Heer niet uitverkoren.
1Sa 16:10  Zo stelde Izai zijn zeven zonen aan Samuel voor; maar Samuel zeide: De Heer heeft geen van 
dezen uitverkoren.
1Sa 16:11  Hierop zeide Samuel tot Izai: Zijn dit al de jongelieden? En hij hernam: De jongste ontbreekt nog; die 
weidt de kudde. En Samuel zeide tot Izai: Laat hem halen; want wij zullen niet aan tafel gaan voordat hij hier is.
1Sa 16:12  Toen liet hij hem halen. Hij nu was blozend en had fraaie ogen en een flink voorkomen. En de Heer 
zeide: Sta op, zalf hem; want hij is het.
1Sa 16:13  Toen nam Samuel den hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van dien dag af 
en voortaan kwam de geest des Heeren op David en bleef op hem. En Samuel stond op en ging naar Rama.
1Sa 16:14  De geest des Heeren was van Saul geweken en een boze geest, door den Heer gezonden, maakte 
hem onrustig.
1Sa 16:15  Daarom zeiden Sauls dienaren tot hem: Zie eens, een boze geest der godheid verontrust u;
1Sa 16:16  onze heer bevele slechts, en de dienaren die voor u staan zullen iemand zoeken die bekwaam is de 
citer te bespelen. Als dan een boze geest der godheid op u is, zal hij met zijn hand in het speeltuig grijpen en 
zult gij beter worden.
1Sa 16:17  Saul zeide tot zijn dienaren: Ziet dan voor mij uit naar iemand die schoon kan spelen, en brengt hem 
tot mij.
1Sa 16:18  Hierop antwoordde een der knechten: Ik heb eens een zoon gezien van Izai, den Bethlehemiet, 
ervaren in het spelen, heldhaftig, geoefend in den krijg, welsprekend, welgebouwd, en de Heer is met hem.
1Sa 16:19  Toen zond Saul boden tot Izai met den last: Zend mij uw zoon David, die bij de kudde is.



1Sa 16:20  Hierop nam Izai een ezel, legde daarop een vracht brood een zak wijn en een geitebokje, en gaf dit 
aan zijn zoon David voor Saul mede.
1Sa 16:21  Zo kwam David bij Saul en stond voor hem; ja, toen deze hem zeer liefkreeg, werd hij zijn 
wapendrager
1Sa 16:22  en liet Saul aan Izai zeggen: Laat David mij blijven dienen; want hij heeft gunst in mijn oog 
gevonden.
1Sa 16:23  En telkens als een boze geest der godheid op hem was, nam David de citer en speelde er op; dan 
kreeg Saul verademing: hij werd beter, en de boze geest week van hem.
1Sa 17:1  De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en vereenigden zich bij Socho dat tot Juda behoort; 
zij legerden zich tussen Socho en Azeka, te Efes-dammim.
1Sa 17:2  Ook Saul en de Israelieten hadden zich verzameld; zij legerden zich in het dal van de terebint en 
schaarden zich in slagorde tegenover de Filistijnen.
1Sa 17:3  De Filistijnen stonden aan den enen, de Israelieten aan den anderen kant tegen het gebergte aan, 
zodat het dal tussen beiden was.
1Sa 17:4  Toen trad uit de slagorde der Filistijnen een voorvechter op, met name Goliath, uit Gath, zes el en een 
span lang;
1Sa 17:5  een koperen helm op het hoofd, een geschubden kolder aan; die kolder had aan koper een gewicht 
van vijfduizend sikkelen;
1Sa 17:6  voorts koperen scheenplaten aan de benen, en een koperen strijdknots over den schouder;
1Sa 17:7  de schacht zijner speer was als een weversboom, en de spits zijner speer van zeshonderd sikkelen 
ijzer; en zijn schilddrager ging voor hem uit.
1Sa 17:8  Daar stond hij en riep de slagorde van Israel toe: Waarom trekt gij uit om u ten strijde te scharen? Ik 
ben immers de Filistijn, en gij zijt knechten van Saul? Zoekt u een man uit en laat hij op mij afkomen!
1Sa 17:9  Indien hij in den strijd tegen mij opgewassen is en mij verslaat, zo zullen wij u tot knechten zijn; maar 
indien ik hem overwin en versla, zo zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen.
1Sa 17:10  Voorts zeide de Filistijn: Ik tart heden de slagorde van Israel: geeft mij een man, dat wij met elkander 
strijden!
1Sa 17:11  Toen Saul en gans Israel deze woorden van den Filistijn hoorden, werden zij vervaard en vreesden 
zeer.
1Sa 17:12  David was de zoon van een Efratheer. Deze was uit Bethlehem in Juda en heette Izai. Hij had acht 
zonen en was ten tijde van Saul reeds een oud man, hoogbejaard.
1Sa 17:13  De drie oudste zonen van Izai waren Saul in den strijd gevolgd. Zijn drie zonen die ten strijde 
getrokken waren heetten: de oudste Eliab, de tweede Abinadab en de derde Sjamma;
1Sa 17:14  en David was de jongste. Toen dan de drie oudsten Saul gevolgd waren,
1Sa 17:15  ging David telkens van Saul naar huis om de kudde van zijn vader te Bethlehem te weiden.
1Sa 17:16  En de Filistijn trad elken morgen en avond toe en stelde zich in postuur, veertig dagen lang.
1Sa 17:17  Eens zeide Izai tot zijn zoon David: Neem toch voor uw broeders deze maat geroost koorn en deze 
tien brooden mede en breng het ijlings in de legerplaats aan uw broeders;
1Sa 17:18  en deze tien stukken melkkaas moet gij den overste over duizend brengen. Vraag uw broeders naar 
hun welstand en neem van hen een pand in ontvangst.
1Sa 17:19  Saul en zij en alle Israelieten zijn in het dal van de terebint aan het krijgvoeren met de Filistijnen.
1Sa 17:20  Den volgenden morgen maakte David zich op, droeg de zorg voor de kudde aan een hoeder over, 
laadde op en ging heen, zoals Izai hem geboden had. Toen hij aan den legerwal kwam, trokken juist de troepen 
uit om zich in slagorde te scharen en hieven zij het krijgsgeschreeuw aan.
1Sa 17:21  Terwijl nu Israel en de Filistijnen tegenover elkander hun slagorden opstelden,
1Sa 17:22  droeg David de zorg voor zijn goed over aan den oppasser der bagage en liep naar de slagorde. 
Daar gekomen, vroeg hij zijn broeders naar hun welstand.
1Sa 17:23  En terwijl hij met hen sprak, zie, daar trad de voorvechter, Goliath de Filistijn geheten, uit Gath, uit de 
slagorde der Filistijnen op en sprak als boven gezegd is. David hoorde het.
1Sa 17:24  Alle Israelieten namen bij het zien van den man de vlucht voor hem en waren zeer bevreesd.
1Sa 17:25  En een Israeliet zeide: Hebt gij dien man wel gezien die daar optreedt? Hij treedt op om Israel te 
tarten; en de koning zal den man die hem verslaat rijk begiftigen, hem zijn dochter geven en zijn familie van 
herendienst vrijstellen in Israel.
1Sa 17:26  Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden: Wat zal men den man doen die dezen Filistijn 
verslaat en de schande van Israel wegneemt? Wie toch is die Filistijn, zoo'n onbesnedene, dat hij de slagorde 
tart van den levenden God?
1Sa 17:27  Hierop antwoordde het volk hem gelijk boven vermeld is: Zo en zo zal den man gedaan worden die 
hem verslaat.
1Sa 17:28  Toen Eliab, zijn oudste broeder, hem tot die mannen hoorde spreken ontstak hij in toorn tegen David 



en zeide: Waartoe zijt gij hierheen gekomen en aan wien hebt gij de zorg voor dat schamel kuddeke in de 
woestijn overgedragen? Ik ken uw overmoed en uw boos hart; gij zijt hier gekomen om den strijd eens te zien.
1Sa 17:29  David zeide: Wat heb ik nu gedaan? Het was immers slechts een woord.
1Sa 17:30  Hiermede wendde hij zich van hem af naar een anderen kant met dezelfde vragen, en het volk gaf 
hem hetzelfde bescheid als den eersten keer.
1Sa 17:31  Maar wat David gesproken had werd gehoord en aan Saul oververteld; waarop deze hem liet halen.
1Sa 17:32  David zeide tot Saul: Moge om zijnentwil aan mijn heer de moed niet ontzinken; uw dienaar zal gaan 
en strijden met dien Filistijn.
1Sa 17:33  Maar Saul zeide tot David: Gij kunt niet losgaan op dien Filistijn om met hem te strijden; want gij zijt 
een knaap, en hij is een krijgsman van jongs af.
1Sa 17:34  Hierop zeide David tot Saul: Uw dienaar hoedde de schapen voor zijn vader; kwam dan een leeuw of 
beer en sleepte die een schaap van de kudde weg,
1Sa 17:35  zo ging ik hem achterna, sloeg hem en reet het hem uit den muil; keerde hij zich tegen mij, zo greep 
ik hem bij den strot en sloeg hem dood.
1Sa 17:36  Zowel den leeuw als den beer heeft uw dienaar verslagen; en dien Filistijn, dien onbesnedene, zal 
het eveneens vergaan; want hij heeft de slagorde getart van den levenden God.
1Sa 17:37  Voorts zeide David: De Heer, die mij redde uit leeuwenmuil en berenklauw, hij zal mij redden uit de 
hand van dien Filistijn. Toen zeide Saul tot David: Ga, en de Heer zal met u zijn.
1Sa 17:38  Nu liet Saul David zijn klederen aantrekken, zette hem een koperen helm op het hoofd en deed hem 
een kolder aan;
1Sa 17:39  daarna gordde David over zijn klederen heen zich het zwaard aan. Maar hij deed vergeefsche moeite 
om te gaan; want hij was het niet gewoon. Zo zeide David tot Saul: Ik kan hierin niet voort; want ik ben er niet 
aan gewoon. Hij legde ze dus af,
1Sa 17:40  nam zijn stok in de hand, zocht vijf gladde stenen in de beek op, deed ze in de weitas, nam zijn 
slinger en trad op den Filistijn toe.
1Sa 17:41  
1Sa 17:42  Toen de Filistijn naar David keek en hem in het oog kreeg, verachtte hij hem, omdat hij een knaap 
was, een blozende jongen met een fraai voorkomen.
1Sa 17:43  Daarom zeide de Filistijn tot David: Ben ik een hond, dat gij met een stok op mij afkomt? En de 
Filistijn verwenschte David bij zijn goden.
1Sa 17:44  Voorts zeide de Filistijn tot David: Kom maar op! Dan zal ik uw vlees aan het gevogelte des hemels 
en het wild gedierte geven.
1Sa 17:45  Maar David zeide tot den Filistijn: Gij treedt mij tegen met zwaard, speer en strijdknots; maar ik treed 
u tegen met den naam van den Heer der heirscharen, den god van Israels slagorde, dien gij getart hebt.
1Sa 17:46  Heden levert de Heer u aan mij over; ik zal u verslaan, u het hoofd van den romp scheiden, en uw 
lijk, benevens de lijken van het leger der Filistijnen, heden prijsgeven aan het gevogelte des hemels en de wilde 
dieren; opdat de ganse aarde erkenne dat Israel werkelijk een god heeft,
1Sa 17:47  en deze ganse vergadering erkenne dat niet van zwaard of speer de overwinning afhangt, maar dat 
de krijg den Heer aangaat, die u in onze hand zal geven.
1Sa 17:48  Toen de Filistijn zich opmaakte en David tegemoet ging,
1Sa 17:49  stak David de hand in zijn tas, nam er een steen uit, slingerde dien en trof den Filistijn in het 
voorhoofd. De steen drong door den helm heen in het voorhoofd, en hij viel op zijn gezicht ter aarde.
1Sa 17:50  
1Sa 17:51  Ijlings liep David toe, ging op den Filistijn staan, nam diens zwaard, dat hij uit de schede trok, doodde 
hem en hieuw er hem het hoofd mede af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, gingen zij op de 
vlucht;
1Sa 17:52  en de mannen van Israel en Juda maakten zich op, hieven een krijgsgeschreeuw aan en zetten de 
Filistijnen na tot bij Gath en tot aan de poorten van Ekron; zelfs lagen er verslagen Filistijnen in den poortgang.
1Sa 17:53  De Israelieten, van het vervolgen der Filistijnen teruggekeerd, plunderden hun legerplaats;
1Sa 17:54  en David nam het hoofd van den Filistijn en bracht het naar Jeruzalem, maar zijn wapenen legde hij 
in zijn tent neder.
1Sa 17:55  Toen Saul David den Filistijn zag tegemoet gaan, had hij tot Abner, den legeroverste, gezegd: Wiens 
zoon is die knaap, Abner? waarop Abner geantwoord had: Zo waar als gij leeft, koning! dat weet ik niet.
1Sa 17:56  Hierop zeide de koning: Vraag gij dan eens, van wien die jongeling een zoon is.
1Sa 17:57  Toen nu David van het verslaan van den Filistijn terugkeerde, haalde Abner hem en bracht hem, het 
hoofd van den Filistijn in de hand, voor Saul.
1Sa 17:58  Toen zeide Saul tot hem: Wiens zoon zijt gij, knaap? waarop David antwoordde: Van uw dienaar Izai, 
den Bethlehemiet.
1Sa 18:1  Zodra David zijn gesprek met Saul geeindigd had, voelde Jonathan zich innig aan hem verbonden: hij 



kreeg hem lief als zichzelven.
1Sa 18:2  Saul nam hem te dien dage bij zich en liet hem niet naar zijns vaders huis terugkeren,
1Sa 18:3  en Jonathan sloot een verbond met David, daar hij hem als zichzelven liefhad.
1Sa 18:4  Derhalve deed hij den mantel dien hij om had af en gaf dien aan David, desgelijks zijn klederen met 
zwaard, boog en gordel.
1Sa 18:5  David nu trok uit overal heen waar Saul hem zond en was voorspoedig. Daarom stelde Saul hem over 
het krijgsvolk aan, en dit was goed in het oog van het ganse volk, alsmede van Sauls dienaren.
1Sa 18:6  Eens toen zij, nadat David de Filistijnen verslagen had, terugkwamen, trokken de vrouwen uit alle 
steden van Israel, zingende en dansende, met tamboerijnen, vreugdebetoon en cimbalen, koning Saul 
tegemoet.
1Sa 18:7  En de spelende vrouwen zongen een beurtzang en zeiden: Verslagen heeft Saul zijn duizenden, 
David zijn tienduizenden.
1Sa 18:8  Toen werd Saul toornig en ergerde dat woord hem zeer, en hij zeide: Zij hebben David de 
tienduizenden gegeven en mij de duizenden! Nu ontbreekt hem nog slechts het koningsschap.
1Sa 18:9  En Saul zag David van dien dag af met wantrouwen aan.
1Sa 18:10  Den volgenden dag kwam een boze geest der godheid op Saul, en hij ging in zijn huis als een 
profeet te keer. David nu tokkelde als naar gewoonte met zijn hand het speeltuig, terwijl Saul de speer in de 
hand had.
1Sa 18:11  Daar slingerde Saul de speer en zeide: Ik zal David aan den muur steken. Doch tot twee malen toe 
wendde David zich van hem af.
1Sa 18:12  En Saul werd bevreesd voor David; want de Heer was met hem en was van Saul geweken.
1Sa 18:13  Daarom verwijderde Saul hem van zich en stelde hem tot overste over duizend aan. Zo ging David 
ten aanschouwen van het volk uit en in;
1Sa 18:14  hij was voorspoedig in alwat hij ondernam, en de Heer was met hem.
1Sa 18:15  En toen Saul zag hoe hoogst voorspoedig hij was, werd hij voor hem beducht;
1Sa 18:16  terwijl geheel Israel en Juda David liefhadden, omdat hij te hunnen aanschouwen uit [ging] en inging.
1Sa 18:17  Eens zeide Saul tot David: Zie, mijn oudste dochter Merab zal ik u tot vrouw geven; betoon u slechts 
een dapper man en voer de oorlogen des Heeren. Want Saul dacht: Laat niet mijn hand, maar die der Filistijnen 
tegen hem zijn.
1Sa 18:18  Maar David zeide tot Saul: Wie ben ik en wat is het geslacht mijns vaders in Israel, dat ik des 
konings schoonzoon zou worden?
1Sa 18:19  En toen Merab Sauls dochter, aan David gegeven moest worden, werd zij tot vrouw gegeven aan 
Adriel, den Meholathiet.
1Sa 18:20  Maar Michal, Sauls dochter, vatte liefde voor David op, en toen dit aan Saul werd medegedeeld, 
stond het hem wel aan;
1Sa 18:21  hij dacht: Ik zal haar aan hem geven, opdat zij hem ten valstrik worde en de hand der Filistijnen 
tegen hem zij. Zo zeide Saul tot David: Heden zult gij door huwelijk met de tweede mijn schoonzoon worden.
1Sa 18:22  Daarom gelastte hij zijn dienaren: Spreekt eens met David in vertrouwen en zegt: Zie, de koning 
heeft behagen in u, en al zijn dienaren hebben u lief; tracht dan 's konings schoonzoon te worden.
1Sa 18:23  Maar toen de dienaren van Saul alzo tot David spraken, zeide deze: Is het in uw oog een kleinigheid 
's konings schoonzoon te worden? Ik ben toch slechts een arm en gering man.
1Sa 18:24  En Sauls dienaren deelden hem mede: Zo en zo heeft David gesproken.
1Sa 18:25  Hierop zeide Saul: Gij moet aan David zeggen: De koning verlangt geen anderen koopprijs dan 
honderd voorhuiden van Filistijnen, om wraak te nemen op 's konings vijanden. Saul toch had overlegd David 
door de hand der Filistijnen te doen vallen.
1Sa 18:26  Toen nu zijn dienaren dit aan David overbrachten, stond het hem wel aan 's konings schoonzoon te 
worden.
1Sa 18:27  Voordat de tijd verstreken was maakte hij zich op en ging heen met zijn mannen, versloeg 
tweehonderd man onder de Filistijnen, bracht hun voorhuiden mede en telde ze den koning voor, om zijn 
schoonzoon te worden. Hierop gaf Saul hem zijn dochter Michal tot vrouw.
1Sa 18:28  Maar toen Saul zag en bemerkte dat de Heer met David was en gans Israel hem liefhad,
1Sa 18:29  werd hij nog meer voor David bevreesd. Zo was Saul David voortdurend vijandig.
1Sa 18:30  De vorsten nu der Filistijnen trokken uit, en zo dikwijls zij uittrokken was David voorspoediger dan al 
de dienaren van Saul, zodat zijn naam zeer beroemd werd.
1Sa 19:1  Daarom sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en al zijn dienaren er over David ter dood te brengen. Maar 
Jonathan, Sauls zoon, had groot behagen in David;
1Sa 19:2  dies bracht hij het aan David over en zeide: Mijn vader Saul zoekt u te doden. Neem u dus in acht, zet 
u morgenochtend op een verborgen plaats neder en houd u schuil;
1Sa 19:3  dan zal ik naar buiten gaan en naast mijn vader blijven staan op het veld waar gij u bevindt; ik zal over 



u tot mijn vader spreken, zien hoe het staat en het u overbrengen.
1Sa 19:4  En Jonathan deed voor David een goed woord bij zijn vader Saul en zeide tot hem: De koning 
bezondige zich toch niet aan zijn dienaar David; want hij heeft niet tegen u gezondigd en zijn daden zijn u tot 
groot voordeel geweest.
1Sa 19:5  Hij heeft zijn leven op het spel gezet en den Filistijn verslagen; zodat de Heer door hem een grote 
zege aan gans Israel verschaft heeft. Gij hebt het gezien en er u in verheugd. Waarom zoudt gij u dan aan 
onschuldig bloed bezondigen door zonder reden David te doden?
1Sa 19:6  En Saul luisterde naar Jonathan en zwoer: Zo waar als de Heer leeft, hij zal niet ter dood gebracht 
worden.
1Sa 19:7  Toen ontbood Jonathan David en deelde hem al deze woorden mede. Daarna bracht hij David tot 
Saul, voor wien hij verkeerde als gisteren en eergisteren.
1Sa 19:8  Toen de oorlog opnieuw uitbrak, trok David uit, streed met de Filistijnen en richtte een grote slachting 
onder hen aan, zodat zij voor hem vluchtten.
1Sa 19:9  Nu kwam een boze geest des Heeren op Saul, terwijl hij, de speer in de hand, in zijn huis zat en David 
het speeltuig tokkelde.
1Sa 19:10  Saul trachtte David met de speer aan den muur te steken, maar hij week uit voor Saul, zodat deze de 
speer in den muur slingerde. Zo vluchtte David en ontkwam.
1Sa 19:11  Doch in denzelfden nacht zond Saul boden naar het huis van David, om er het oog op te houden, ten 
einde hem den volgenden morgen te doden. Maar Michal, Davids vrouw, deelde het hem mede en zeide: Indien 
gij van nacht uw leven niet in veiligheid brengt, zult gij morgen ter dood gebracht worden.
1Sa 19:12  En Michal liet David door een venster naar beneden, waarna hij op de vlucht ging en ontsnapte.
1Sa 19:13  Hierop nam Michal den huisgod en legde dien in het bed, legde den geitenharen doek aan het 
hoofdeinde en dekte hem met de sprei toe.
1Sa 19:14  Toen nu Saul boden zond om David gevangen te nemen, zeide zij: Hij is ziek.
1Sa 19:15  Daarop zond Saul de boden om David te zien en gaf hun den last mede: Haalt hem op het bed 
hierheen, opdat ik hem dode.
1Sa 19:16  De boden kwamen binnen, en daar lag waarlijk de huisgod op het bed, met den geitenharen doek 
aan het hoofdeinde!
1Sa 19:17  En Saul zeide tot Michal: Waarom hebt gij mij zo misleid en mijn vijand laten gaan, zodat hij ontsnapt 
is? Hierop zeide Michal tot Saul: Hijzelf zeide tot mij: Help mij om weg te komen; anders dood ik u.
1Sa 19:18  Toen David op de vlucht gegaan en ontkomen was, kwam hij bij Samuel te Rama en verhaalde hem 
alles wat Saul hem gedaan had. Hij ging met Samuel mede, en samen namen zij hun intrek in het profetenhuis 
te Rama.
1Sa 19:19  Zodra men aan Saul had medegedeeld: Zie, David is in het profetenhuis te Rama--
1Sa 19:20  zond hij boden uit om David gevangen te nemen. Maar toen zij de schare van profeten zagen, 
profeterend, Samuel als voorganger aan hun hoofd, kwam de geest Gods op de boden van Saul en 
profeteerden zij mede.
1Sa 19:21  Toen men dit aan Saul deed weten, zond hij andere boden; maar ook zij profeteerden. Nog eenmaal, 
voor den derden keer, zond Saul boden; maar ook dezen profeteerden.
1Sa 19:22  Nu ging Saul, in toorn ontstoken, zelf naar Rama. Bij den groten put in Sechu gekomen, vroeg hij: 
Waar zijn Samuel en David? Men antwoordde hem: In het profetenhuis te Rama.
1Sa 19:23  Zo ging hij van daar naar het profetenhuis te Rama. Maar ook op hem kwam de geest Gods, en hij 
profeteerde onderweg al voortgaande, totdat hij in het profetenhuis te Rama kwam.
1Sa 19:24  Ook hij trok zijn klederen uit, profeteerde insgelijks voor het aangezicht van Samuel, viel neder en 
bleef dien gansen dag en nacht naakt liggen. Daarom zegt men: Is Saul ook onder de profeten?
1Sa 20:1  Uit het profetenhuis te Rama gevloden, kwam David tot Jonathan en zeide tot hem: Wat heb ik 
gedaan, wat is mijn schuld, wat mijn zonde in het oog van uw vader, dat hij mij naar het leven staat?
1Sa 20:2  Hij zeide tot hem: Spreek zo niet! Gij zult niet sterven. Zie, mijn vader pleegt niets te doen groot noch 
klein, zonder het mij te openbaren; waarom zou hij dan deze zaak voor mij verborgen houden? Het is niet waar.
1Sa 20:3  David hernam: Uw vader weet zeer goed dat ik gunst in uw oog heb gevonden; daarom denkt hij: Laat 
Jonathan dit niet weten, opdat hij hem niet waarschuwe. Maar zo waar als de Heer leeft en gijzelf leeft! er is 
slechts een schrede tussen mij en den dood.
1Sa 20:4  Toen zeide Jonathan tot David: Wat verlangt gij zelf dat ik voor u doe?
1Sa 20:5  Hierop antwoordde David Jonathan: Zie, het is morgen nieuwemaan, en ik moet volstrekt met den 
koning aanzitten. Doch laat mij gaan. Ik zal mij tot overmorgenavond op het veld verschuilen.
1Sa 20:6  Indien uw vader, wat wel zeker is, mij mist, moet gij zeggen: David heeft mij dringend verlof gevraagd 
een vluchtig bezoek aan zijn vaderstad Bethlehem te brengen, omdat daar het jaarlijks offer voor zijn ganse 
geslacht gebracht wordt.
1Sa 20:7  Zegt hij dan: Het is goed--zo heeft uw dienaar niets te vrezen; maar als hij in toorn ontsteekt houd u 



dan overtuigd dat van zijn kant het onheil vast besloten is.
1Sa 20:8  Betoon dan goedertierenheid aan uw dienaar; want gij hebt met uw dienaar een bij den Heer 
bezworen verbond gesloten. Heb ik werkelijk schuld, dood gij mij dan zelf. Waarom zoudt gij mij tot uw vader 
brengen?
1Sa 20:9  Toen zeide Jonathan: Spreek zo niet! Ik zal zeker en vast, zodra ik overtuigd ben dat van mijns vaders 
kant het onheil over u besloten is, het u doen weten.
1Sa 20:10  Nu zeide David tot Jonathan: Wie zal het mij meedelen, indien uw vader u een hard antwoord geeft?
1Sa 20:11  Toen zeide Jonathan tot David: Kom, laat ons naar buiten gaan, het veld in. Nadat zij nu samen naar 
buiten gegaan waren, het veld in,
1Sa 20:12  zeide Jonathan tot David: De Heer, de god van Israel, is getuige, dat ik morgen of overmorgen mijn 
vader zal uitvorschen. Bemerk ik dan dat hij David gunstig gezind is en zend ik u geen bericht om het u te 
openbaren
1Sa 20:13  dan moge de Heer aan Jonathan zo, ja meer nog, doen! Indien het echter mijn vader goeddunkt dit 
onheil over u te brengen, zal ik eveneens het u openbaren en maken dat gij ongedeerd wegkomt. En de Heer zij 
met u, zoals hij met mijn vader geweest is.
1Sa 20:14  Moogt gij, indien ik dan nog leef, des Heeren goedertierenheid aan mij bewijzen, en indien ik 
gestorven ben,
1Sa 20:15  uw goedertierenheid niet aan mijn huis onttrekken tot in eeuwigheid! Moge zo, wanneer de Heer 
Davids vijanden allen van den aardbodem afrukt,
1Sa 20:16  de naam van Jonathan niet losgerukt worden van het huis van David! De Heer zal het thuis zoeken 
bij David!
1Sa 20:17  En Jonathan bezwoer David nog meer, bij zijn liefde voor hem; want hij had hem lief als zichzelven.
1Sa 20:18  Voorts zeide Jonathan tot hem: Morgen is het nieuwemaan. Dan zult gij gemist worden, als uw 
zitplaats onbezet blijft. En overmorgen zult gij zeker gemist worden.
1Sa 20:19  Begeef u dan naar de plaats waar gij u op den bewusten dag hebt verscholen, en zet u bij den 
steenhoop aldaar neder.
1Sa 20:20  Dan ga ik den dag daarna met pijlen schieten om het wit te treffen
1Sa 20:21  en zal den jongen gelasten: Ga en zoek den pijl op. Zeg ik dan uitdrukkelijk tot den jongen: Zie, de 
pijl ligt van u af, hier naar toe, raap hem op--kom dan; want dan zijt gij veilig en is er geen gevaar, zo waar als de 
Heer leeft!
1Sa 20:22  Maar zeg ik tot den jongen: Zie, de pijl ligt van u af, verder--ga dan heen; want dan zendt de Heer u 
weg.
1Sa 20:23  En wat wij met elkander hebben besproken, dat zal tussen mij en u blijven bestaan voor altijd.
1Sa 20:24  Toen ging David op het veld zich verschuilen. Toen het nu nieuwemaan was,
1Sa 20:25  zette zich de koning aan tafel om te eten. Naar gewoonte nam hij zijn zitplaats tegen den muur in; 
Jonathan zat tegen-over hem, Abner naast hem, en de plaats van David bleef ledig.
1Sa 20:26  Maar Saul zeide er dien dag niets van; want hij dacht: Hem zal iets overkomen zijn waardoor hij niet 
rein is.
1Sa 20:27  Toen echter daags na de nieuwemaan Davids plaats weder ledig stond, zeide Saul tot zijn zoon 
Jonathan: Waarom is de zoon van Izai gisteren noch heden aan tafel gekomen?
1Sa 20:28  Jonathan antwoordde Saul: David heeft mij dringend verzocht naar Bethlehem te mogen gaan.
1Sa 20:29  Hij zeide: Laat mij toch gaan; want wij hebben een familieoffer in de stad, en mijn broeders hebben 
mij daartoe ontboden. Laat mij dus, indien ik gunst in uw oog gevonden heb, stillekens heengaan, om mijn 
broeders te bezoeken. Daarom is hij niet aan 's konings tafel verschenen.
1Sa 20:30  Toen ontstak Saul in toorn tegen Jonathan en hij zeide tot hem: Gij vagebondenkind! zou ik niet 
weten dat gij met den zoon van Izai samenspant, tot schande voor u en voor de schaamte uwer moeder?
1Sa 20:31  Want zolang de zoon van Izai op aarde in leven blijft, zult gijzelf en zal uw koningsschap geen 
vastheid hebben. Laat hem dus hierheen halen; want hij is een kind des doods.
1Sa 20:32  Jonathan antwoordde zijn vader Saul en zeide tot hem: Waarom zou hij ter dood gebracht worden? 
Wat heeft hij gedaan?
1Sa 20:33  Maar Saul slingerde zijn speer tegen hem, om hem te treffen. Toen begreep Jonathan dat zijn vader 
vast besloten had David te doden;
1Sa 20:34  hij stond van tafel op, gloeiend van toorn, en at op dien tweeden dag der maand niet mee; want hij 
was bedroefd om David en omdat zijn vader hem smadelijk bejegend had.
1Sa 20:35  Den volgenden morgen ging Jonathan het veld in, tegen den bepaalden tijd, met een kleinen jongen 
bij zich.
1Sa 20:36  Hij zeide tot zijn jongen: Loop heen en zoek de pijlen op die ik ga afschieten.
1Sa 20:37  Terwijl nu de jongen heenliep, schoot hij een pijl af, over hem heen; en toen de jongen aan de plaats 
was gekomen waar de pijl dien Jonathan had afgeschoten lag, riep Jonathan den jongen na: Ligt de pijl niet 



verder van u weg?
1Sa 20:38  Voorts riep hij den jongen nog na: Rep u, maak voort, draal niet! De jongen van Jonathan raapte den 
pijl op en bracht dien aan zijn heer.
1Sa 20:39  De jongen nu wist van niets; alleen Jonathan en David wisten van de zaak.
1Sa 20:40  Toen gaf Jonathan zijn wapens aan zijn jongen en zeide tot hem: Ga heen, breng ze naar de stad.
1Sa 20:41  Nauwelijks was de jongen heengegaan, of David stond van bij den steenhoop op, viel op zijn gelaat 
ter aarde en boog drie keren, waarna zij elkander kusten en aan elkanders borst langen tijd weenden.
1Sa 20:42  Hierna zeide Jonathan tot David: Ga in vrede. Wat wij beiden bij 's Heeren naam hebben gezworen 
zal tussen mij en u en tussen mijn nakroost en het uwe bestaan voor altijd. Hij stond op en ging zijns weegs, en 
Jonathan ging de stad in.
1Sa 21:1  David nu kwam te Nob bij den priester Ahimelech. Ontsteld ging deze hem tegemoet en zeide tot 
hem: Hoe komt het dat gij alleen zijt en niemand bij u hebt?
1Sa 21:2  David zeide tot den priester Ahimelech: De koning heeft mij iets opgedragen en tot mij gezegd: 
Niemand mag weten van de zaak waarvoor ik u uitzend en die ik u heb opgedragen. Daarom heb ik mijn volgers 
op die en die plaats bescheiden.
1Sa 21:3  Indien gij een brood of vijf bij de hand hebt, geef mij die dan, of wat gij maar hebt.
1Sa 21:4  Hierop gaf de priester David ten antwoord: Gewoon brood heb ik niet bij de hand; maar er is wel heilig 
brood. Als uw volgers zich maar van hun vrouwen hebben onthouden!
1Sa 21:5  David antwoordde den priester en zeide tot hem: Gisteren en eergisteren zijn wij reeds van onze 
vrouwen verwijderd geweest; toen ik op weg ging waren al mijn volgers rein, hoeveel te meer zullen zij heden 
rein zijn.
1Sa 21:6  Daarop gaf de priester hem van het heilige brood; want er was geen ander brood dan het toonbrood, 
dat van voor den Heer werd weggenomen om als het weggenomen werd door vers brood vervangen te worden. 
--
1Sa 21:7  Te dien dage bevond zich daar een van Sauls dienaren, opgesloten voor den Heer, met name Doeg, 
de Edomiet, de opperherder van Saul.
1Sa 21:8  Voorts zeide David tot Ahimelech: Zie eens, of gij hier niet een speer of een zwaard bij de hand hebt. 
Want ik heb noch mijn zwaard noch mijn wapens medegenomen, daar het bevel des konings zo plotseling 
kwam.
1Sa 21:9  De priester zeide: Het zwaard van Goliath, den Filistijn, dien gij in het dal van de terebint verslagen 
hebt, hangt daar in een laken achter den efod. Wilt gij dat medenemen, neem het; want hier is geen ander. Toen 
zeide David: Zo is er geen tweede! Geef het mij. En hij gaf het hem.
1Sa 21:10  Te dien dage maakte David zich op en vlood voor Saul. En hij kwam tot Achis, den koning van Gath.
1Sa 21:11  Achis dienaren zeiden tot hem: Dit is immers David, de koning des lands? Hem ter ere zongen zij 
immers bij beurtzang: Verslagen heeft Saul zijn duizenden, David zijn tienduizenden.
1Sa 21:12  En David nam deze woorden ter harte en werd zeer bevreesd voor Achis, den koning van Gath.
1Sa 21:13  Daarom gedroeg hij zich in hun tegenwoordigheid als een krankzinnige, stelde zich onder hun 
handen als een razende aan, trommelde op de deuren der poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen.
1Sa 21:14  Toen zeide Achis tot zijn dienaren: Daar ziet gij een waanzinnige! Waarom brengt gij dien bij mij?
1Sa 21:15  Heb ik gebrek aan waanzinnigen, dat gij dezen hier gebracht hebt, opdat hij mij zijn waanzin toone? 
Moet deze in mijn huis komen?
1Sa 22:1  David nu ging van daar zijns weegs en ontkwam naar de bergveste van Adullam. Toen zijn broeders 
en zijn ganse familie dat hoorden, kwamen zij daar bij hem;
1Sa 22:2  ook verzamelden zich bij hem allen die in benarde omstandigheden verkeerden, die een schuldeiser 
hadden en die ontevreden waren, en hij werd hun hoofdman. Zo waren bij hem omstreeks vierhonderd man.
1Sa 22:3  Van daar trok David naar Mispe in Moab en zeide tot den koning van Moab: Laten mijn vader en mijn 
moeder bij u blijven, totdat ik weet wat God met mij voorheeft.
1Sa 22:4  Zo stelde hij hen in de hoede van den koning van Moab, bij wien zij bleven zolang David in de 
bergveste was.
1Sa 22:5  Maar de profeet Gad zeide tot David: Gij moet niet in de bergveste blijven: ga heen en begeef u naar 
het land Juda. En David ging heen en kwam te Jaar-hores.
1Sa 22:6  Toen Saul hoorde dat David en de mannen die bij hem waren een bende gevormd hadden--hij zat te 
Gibea onder de tamarisk op de hoogte, de speer in de hand, terwijl al zijn dienaren bij hem stonden--
1Sa 22:7  zeide Saul tot de dienaren die bij hem stonden: Luistert toch, Benjaminieten! Zal ook de zoon van Izai 
aan u allen akkers en wijngaarden geven? u allen aanstellen tot oversten van duizend en van honderd?
1Sa 22:8  dat gij allen tegen mij hebt samengespannen, niemand mij meegedeeld heeft dat mijn zoon met den 
zoon van Izai een verbond heeft gesloten, en niemand uwer zich om mij bekommert, dat mijn zoon mijn dienaar 
tegen mij heeft opgestookt om mijn belager te zijn, zoals thans het geval is?
1Sa 22:9  Toen antwoordde Doeg, de Edomiet--hij stond bij de dienaren van Saul--en zeide: Ik heb den zoon 



van Izai te Nob bij Ahimelech, den zoon van Ahitub, zien komen.
1Sa 22:10  Deze heeft den Heer voor hem geraadpleegd, hem teerkost verstrekt en het zwaard van Goliath, den 
Filistijn, gegeven.
1Sa 22:11  Nu ontbood de koning den priester Ahimelech, den zoon van Ahitub, met zijn ganse familie, de 
priesterschap van Nob. Toen zij allen bij den koning waren gekomen,
1Sa 22:12  zeide Saul: Luister eens, zoon van Ahitub Deze zeide: Hier ben ik, mijn heer.
1Sa 22:13  Saul zeide tot hem: Waarom hebt gij met den zoon van Izai tegen mij samengespannen, door hem 
brood en een zwaard te geven en voor hem de godheid te raadplegen, dat hij als belager tegen mij zou opstaan, 
zoals thans het geval is?
1Sa 22:14  Ahimelech antwoordde den koning en zeide: Wie onder al uw dienaren is als David? betrouwbaar, 
schoonzoon des konings, toegang hebbende tot uw naaste omgeving, een geeerd man in uw huis!
1Sa 22:15  Ben ik heden begonnen de godheid voor hem te raadplegen? Verre van dien! Legge dan de koning 
zijn dienaar en het ganse huis zijns vaders niets te laste; want uw dienaar wist van dit alles niets, klein noch 
groot.
1Sa 22:16  Doch de koning zeide: Zonder genade zult gij, Ahimelech, met uw ganse familie ter dood gebracht 
worden.
1Sa 22:17  En de koning zeide tot de trawanten, die bij hem stonden: Keert u tegen de priesters van den Heer 
en brengt hen ter dood; want ook zij zijn op de hand van David, zij hebben geweten dat hij op de vlucht was en 
hebben het mij niet medegedeeld. Maar de dienaren des konings wilden de hand niet uitsteken, om 's Heeren 
priesters neer te stoten.
1Sa 22:18  Daarom zeide de koning tot Doeg: Keer gij u tegen de priesters en stoot hen neer! En Doeg, de 
Edomiet, keerde zich tegen de priesters, stiet hen neer en doodde op dien dag vijf en tachtig man, allen dragers 
van het linnen schouderkleed.
1Sa 22:19  Ook de priesterstad Nob sloeg hij met het scherp des zwaards: zowel mannen als vrouwen, kinderen 
als zuigelingen, runderen, ezels en schapen, met het scherp des zwaards.
1Sa 22:20  Slechts een zoon van Ahimelech, den zoon van Ahitub, met name Abjathar, ontsnapte en vluchtte 
David achterna.
1Sa 22:21  Toen nu Abjathar aan David mededeelde dat Saul de priesters van den Heer had omgebracht,
1Sa 22:22  zeide David tot Abjathar: Ik heb dien dag wel geweten dat Doeg, de Edomiet, daar was en het stellig 
aan Saul zou mededelen; ik ben de oorzaak geworden van den ondergang van uw gehele familie.
1Sa 22:23  Blijf bij mij; vrees niet. Want wie u naar het leven staat staat mij naar het leven; gij zijt een mij 
toevertrouwd pand.
1Sa 23:1  Eens berichtte men aan David: Zie, de Filistijnen voeren krijg tegen Keila en plunderen de 
dorschvloeren.
1Sa 23:2  Toen vroeg David den Heer: Zal ik heengaan en die Filistijnen verslaan? De Heer zeide tot David: Ga, 
versla de Filistijnen en red Keila.
1Sa 23:3  Maar Davids mannen zeiden tot hem: Zie, wij zijn reeds hier in Juda in vrees, hoe zouden wij dan naar 
Keila trekken, naar het open veld der Filistijnen?
1Sa 23:4  Daarom raadpleegde David den Heer wederom, en deze gaf hem ten antwoord: Maak u op, trek af 
naar Keila; want ik geef de Filistijnen in uw hand.
1Sa 23:5  Dienvolgens trok David met zijn mannen naar Keila, streed tegen de Filistijnen, dreef hun vee weg en 
richtte een grote slachting onder hen aan. Zo redde David de bevolking van Keila.
1Sa 23:6  Abjathar nu, de zoon van Ahimelech, had, toen hij naar David vluchtte en met hem naar Keila afging, 
den efod bij zich.
1Sa 23:7  Toen men aan Saul had bericht dat David te Keila was gekomen, zeide hij: God heeft hem in mijn 
hand verkocht; want hij heeft zich opgesloten door een stad met deuren en grendels binnen te gaan.
1Sa 23:8  Daarom riep Saul het ganse volk op ten strijde, met het plan naar Keila te trekken, om David en zijn 
mannen in te sluiten.
1Sa 23:9  Maar toen David te weten kwam dat Saul boze plannen tegen hem smeedde, zeide hij tot den priester 
Abjathar: Breng den efod hier.
1Sa 23:10  En David zeide: Heer, god van Israel, uw dienstknecht heeft als zeker vernomen dat Saul 
voornemens is naar Keila te komen om de stad wegens mij te verwoesten.
1Sa 23:11  Nu dan, zal Saul afkomen, zoals uw dienstknecht vernomen heeft? Heer, god van Israel, deel het 
toch uw dienstknecht mede! De Heer antwoordde: ja.
1Sa 23:12  Toen zeide David: Zullen de burgers van Keila mij en mijn mannen aan Saul uitleveren? En de Heer 
antwoordde: ga.
1Sa 23:13  Dientengevolge maakten David en zijn mannen, omstreeks zeshonderd zich op, trokken uit Keila en 
zwierven rond op goed geluk af. En Saul, bericht ontvangen hebbende dat David uit Keila was ontkomen, zag er 
van af uit te trekken.



1Sa 23:14  David hield zich op in de woestijn in de bergvesten en nam zijn verblijf op den berg in de woestijn 
van Zif; Saul zocht hem voortdurend, maar God gaf hem niet in zijn hand, en David werd bevreesd, omdat Saul 
was uitgetrokken om hem naar het leven te staan.
1Sa 23:15  David nu was in de woestijn van Zif, in Hores.
1Sa 23:16  En Jonathan, Sauls zoon, maakte zich op, ging naar David in Hores gaf hem weder moed in God
1Sa 23:17  en zeide tot hem: Vrees niet; want de hand van mijn vader Saul zal u niet vinden. Gij zult koning 
worden over Israel, en ik zal na u de eerste zijn. Ook weet mijn vader Saul dit zeer wel.
1Sa 23:18  En zij sloten met elkander een verbond voor den Heer; waarna David in Hores bleef en Jonathan 
huiswaarts keerde.
1Sa 23:19  Toen trokken de Zifieten naar Saul te Gibea en zeiden: Weet gij wel dat David zich bij ons 
schuilhoudt in de bergvesten in Hores, bij den heuvel Hachila, ten zuiden van de wildernis?
1Sa 23:20  Indien gij dan, o koning, lust hebt te komen, kom; wij nemen op ons hem aan den koning over te 
leveren.
1Sa 23:21  Daarop zeide Saul: Weest gezegend door den Heer, omdat gij u over mij ontfermd hebt!
1Sa 23:22  Gaat nu nog eens terdege onderzoeken en nasporingen doen naar de plaats waar hij zich bevindt, 
en vorst uit wie hem daar gezien heeft; want men heeft mij gezegd dat hij met grote sluwheid te werk gaat.
1Sa 23:23  Doet dan nasporingen, onderzoekt alle schuilhoeken waar hij zich pleegt te verbergen en brengt mij 
nauwkeurig bescheid. Dan zal ik met u gaan en, zo hij werkelijk in het land is, hem opzoeken onder al de 
geslachten van Juda.
1Sa 23:24  Toen maakten de Zifieten zich op en trokken voor Saul uit naar Zif. David nu bevond zich met zijn 
mannen in de woestijn van Maon, in de vlakte, ten zuiden van de wildernis.
1Sa 23:25  Maar toen Saul met zijn mannen optrok om hem te zoeken, en men dit aan David mededeelde, trok 
deze naar de rots die in de woestijn van Maon is. Saul, dit horende, zette David achterna in de woestijn van 
Maon.
1Sa 23:26  Daar trok Saul met zijn mannen aan den enen kant langs den berg en David met de zijne er langs 
aan den anderen kant. David spoedde zich angstig voort om: Saul te ontwijken, en Saul met zijn mannen 
omsingelde David en de zijne om hem te grijpen,
1Sa 23:27  toen er een bode bij Saul kwam met de tijding: Begeef u in aller ijl op weg; want de Filistijnen hebben 
een inval in het land gedaan.
1Sa 23:28  Zo keerde Saul terug, stakende het nazetten van David, en trok de Filistijnen tegemoet. Daarom 
heeft men die plaats de rots der scheiding genoemd.
1Sa 23:29  (024-1) En David trok van daar op en hield verblijf in de bergvesten van En-edi.
1Sa 24:1  (024-2) Zodra nu Saul van zijn tocht tegen de Filistijnen was wedergekeerd, deelde men hem mede: 
Zie, David houdt zich op in de woestijn van En-gedi.
1Sa 24:2  (024-3) Toen nam Saul drie duizend man, uit gans Israel uitgelezen krijgers, en ging David en zijn 
mannen tegenover de Steenbokrotsen zoeken.
1Sa 24:3  (024-4) Bij de schaapskooien aan den weg gekomen, waar een spelonk was, ging Saul daarbinnen, 
om zijn voeten te overdekken, terwijl David en zijn mannen zich achter in de spelonk bevonden.
1Sa 24:4  (024-5) Toen zeiden Davids mannen tot hem: Dit is de dag waarop de Heer tot u zegt: Zie, ik geef uw 
vijand in uw hand; doe met hem wat u goeddunkt. En David stond op en sneed ongemerkt een slip van Sauls 
mantel af.
1Sa 24:5  (024-6) Maar daarna klopte hem het hart, omdat hij de slip van Sauls mantel had afgesneden.
1Sa 24:6  (024-7) En hij zeide tot zijn mannen: De Heer beware mij, dat ik dit aan mijn heer, des Heeren 
gezalfde, doen en de hand aan hem slaan zou! Want hij is des Heeren gezalfde.
1Sa 24:7  (024-8) Zo suste David zijn mannen en liet hun niet toe tegen Saul op te staan. En Saul stond op, 
verliet de spelonk en ging zijns weegs.
1Sa 24:8  (024-9) Nu stond ook David op, verliet de spelonk en riep Saul na: Mijn heer koning! Toen Saul 
omzag, boog David zich, het aangezicht ter aarde, wierp zich neder
1Sa 24:9  (024-10) en zeide tot Saul: Waarom luistert gij naar de woorden van mensen, als zij zeggen: Zie, 
David zoekt uw ongeluk?
1Sa 24:10  (024-11) Op dezen dag ziet gij met eigen ogen, hoe de Heer u heden in de spelonk in mijn hand 
heeft gegeven. Doch ik wilde u niet doden, maar heb u gespaard en zeide: Ik zal de hand niet slaan aan mijn 
heer; want hij is de gezalfde des Heeren.
1Sa 24:11  (024-12) Zie, ja, zie de slip van uw mantel is in mijn hand! Toen ik de slip van uw mantel afsneed heb 
ik u niet gedood. Erken dan en zie dat ik niet met kwaad of boosheid omga en geen zonde tegen u begaan heb, 
hoewel gij het op mijn leven gemunt hebt om het weg te nemen.
1Sa 24:12  (024-13) De Heer zal richten tussen mij en u en mij op u wreken; maar mijn hand zal niet tegen u 
opgeheven worden.
1Sa 24:13  (012-14) Zoals het spreekwoord der ouden zegt: Van bozen komt boosheid. Maar mijn hand zal niet 



tegen u opgeheven worden.
1Sa 24:14  (024-15) Wien is de koning van Israel achternagetrokken? wien vervolgt gij? Een doden hond, een 
enkele vloo.
1Sa 24:15  (024-16) De Heer zal scheidsrechter zijn en richten tussen mij en u. Hij zie toe, kome voor mijn zaak 
op en verschaffe mij recht tegenover u.
1Sa 24:16  (024-17) Toen David deze woorden tot Saul had ten einde gebracht, zeide Saul: Is dat uw stem, mijn 
zoon David? En Saul verhief zijn stem en weende.
1Sa 24:17  (024-18) Hij zeide tot David: Gij zijt rechtschapener dan ik. Want gij deedt mij goed, en ik deed u 
kwaad.
1Sa 24:18  (024-19) Gij hebt mij heden een grote weldaad bewezen: de Heer had mij in uw hand overgeleverd, 
maar gij hebt mij niet gedood.
1Sa 24:19  (024-20) Zal iemand wanneer hij zijn vijand aantreft, hem rustig zijns weegs laten gaan? De Heer zal 
u goed vergelden voor hetgeen gij mij heden gedaan hebt.
1Sa 24:20  (024-21) En nu, ik weet dat gij zeker koning zult worden en het koningsschap over Israel duurzaam 
in uw hand blijven zal.
1Sa 24:21  (024-22) Zweer mij dan bij den Heer, dat gij mijn nakomelingen niet uitroeien zult, noch mijn naam uit 
mijns vaders huis delgen.
1Sa 24:22  (024-23) David zwoer dit aan Saul; waarop Saul huiswaarts keerde en David met zijn mannen naar 
de bergveste optrok.
1Sa 25:1  Samuel stierf, en gans Israel verzamelde zich, bedreef rouw over hem en begroef hem in zijn huis te 
Rama. David nu maakte zich op en ging af naar de woestijn van Maon.
1Sa 25:2  Nu was te Maon een man die zijn bedrijf te Karmel had. Deze man was zeer vermogend: hij had drie 
duizend schapen en duizend geiten. Eens, toen hij zijn schapen te Karmel schoor--
1Sa 25:3  de man heette Nabal, en zijn vrouw Abigail; de vrouw had een scherp verstand en een schone 
gestalte, maar de man was ruw en slecht van gedrag; hij was een Kalebiet--
1Sa 25:4  toen dan David in de woestijn hoorde dat Nabal zijn schapen schoor,
1Sa 25:5  zond hij tien zijner volgers, tot wie hij zeide: Trekt op naar Karmel, begeeft u tot Nabal, vraagt in mijn 
naam naar zijn welstand
1Sa 25:6  en zegt: Ik ben uitgeput, terwijl het u, uw huis en alwat u toebehoort welgaat.
1Sa 25:7  Welaan dan, ik heb gehoord dat men bij u aan het schapenscheren is. Nu zijn de herders van u met 
ons samen geweest; wij hebben hun geen leed berokkend, geen stuk hebben zij vermist, zolang zij te Karmel 
geweest zijn.
1Sa 25:8  Vraag het uw herders, dat zij het u vertellen. Mogen dan mijn volgers gunst in uw oog vinden, omdat 
zij op een blijden dag gekomen zijn. Geef toch wat u voor de hand komt aan uw dienaren en aan uw zoon David.
1Sa 25:9  De volgers van David kwamen bij Nabal en spraken tot hem in naam van David al deze woorden. 
Toen Davids dienaren zwegen,
1Sa 25:10  gaf Nabal hun ten antwoord: Wie is David? wie is Izai's zoon? Er zijn tegenwoordig veel knechten die 
van hun heer weglopen!
1Sa 25:11  Zou ik mijn brood, mijn wijn en het vlees dat ik voor mijn scheerders geslacht heb nemen en het 
geven aan lieden van wie ik niet weet van waar zij zijn?
1Sa 25:12  Hierop keerden Davids volgers op hun schreden terug en deelden hem, teruggekomen, dit alles 
mede.
1Sa 25:13  Toen zeide David tot zijn mannen: Ieder gorde zijn zwaard aan! Nu gordden zij ieder zijn zwaard aan; 
ook David zelf gordde zijn zwaard aan; en zij trokken op achter David, omstreeks vierhonderd man, terwijl er 
tweehonderd bij de bagage bleven.
1Sa 25:14  Intussen had een herdersknaap aan Abigail, Nabals vrouw, medegedeeld: Zie, David heeft uit de 
woestijn boden gezonden om onzen heer te begroeten, maar hij is tegen hen uitgevaren.
1Sa 25:15  En die mannen zijn zeer goed voor ons geweest; zodat ons geen leed is weervaren en wij geen stuk 
gemist hebben zolang wij met hen hebben verkeerd tijdens ons verblijf op het veld.
1Sa 25:16  Zij zijn ons een muur geweest, zo bij nacht als bij dag, zolang wij met het weiden van de kudde bij 
hen waren.
1Sa 25:17  Nu moet gij weten en zien wat te doen; want het staat vast dat onheil over onzen heer en zijn ganse 
huis komt. Maar hij is een deugniet, met wien niet te spreken is.
1Sa 25:18  Toen nam Abigail ijlings tweehonderd brooden, twee zakken wijn, vijf toebereide schapen, vijf 
schepel geroost koorn, honderd rozijnenkoekjes en twee honderd klompen vijgen, legde die op de ezels
1Sa 25:19  en zeide tot haar knechten: Trekt voor mij uit; ik kom achter u aan. En aan Nabal, haar man, vertelde 
zij het niet.
1Sa 25:20  Toen zij nu, rijdend op haar ezel, in een hollen weg van het gebergte afdaalde, daar daalden ook 
David en zijn mannen af haar tegemoet, zodat zij hen tegenkwam.



1Sa 25:21  David nu had gezegd: Louter voorniet heb ik alwat dezen in de woestijn behoorde beschermd, zodat 
geen stuk van al het zijne vermist is; en hij vergeldt mij kwaad voor goed.
1Sa 25:22  Zo, ja meer nog, doe God aan David, indien ik van al de zijnen een die manlijk is tot het aanbreken 
van den morgen laat overblijven!
1Sa 25:23  Toen nu Abigail David zag, steeg zij ijlings van haar ezel af, viel voor David op het aangezicht, wierp 
zich ter aarde
1Sa 25:24  en bleef aan zijn voeten liggen. Toen zeide zij: Op mij, mijn heer, rust de schuld; maar laat uw 
dienstmaagd tot u spreken en hoor de woorden uwer dienstmaagd aan.
1Sa 25:25  Laat mijn heer zich toch niet storen aan dien deugniet, dien Nabal; want zoals zijn naam is is hijzelf: 
dwaas betekent zijn naam, en dwaasheid is in hem. En wat mij betreft, ik, uw dienstmaagd, heb de knechten van 
mijn heer die gij gezonden hebt niet gezien.
1Sa 25:26  En nu, mijn heer, zo waar als de Heer leeft en zo waar als gijzelf leeft, de Heer heeft u verhinderd 
met bloedstorting te komen en uzelven recht te verschaffen. Daarom zullen uw vijanden en zij die mijns heren 
ongeluk zoeken als Nabal worden.
1Sa 25:27  Voorts, dit huldeblijk, dat uw dienares voor mijn heer heeft medegebracht, laat het gegeven worden 
aan de knechten die in mijns heren gevolg optrekken.
1Sa 25:28  Vergeef toch de overtreding uwer dienstmaagd! Immers zal de Heer voor mijn heer zeker een 
duurzaam huis stichten, omdat mijn heer de oorlogen des Heeren voert en geen kwaad in u gevonden werd uw 
leven lang.
1Sa 25:29  Maken mensen zich op om u te vervolgen en u naar het leven te staan, zo zal uw leven in den 
bundel der levenden bij den Heer, uw god, gebonden zijn en zal hij dat van uw vijanden in een slinger 
rondslingeren.
1Sa 25:30  Wanneer dan de Heer aan mijn heer doen zal naar al het goede dat hij aangaande u voorspeld heeft 
en u tot vorst over Israel aanstelt,
1Sa 25:31  zo zal u dit geen hinderpaal en struikelblok zijn dat mijn heer zonder noodzaak bloed vergoten en 
zichzelven recht verschaft heeft. En wanneer de Heer mijn heer goed zal doen, zult gij uw dienstmaagd 
gedenken en haar weldoen.
1Sa 25:32  Nu zeide David tot Abigail: Geloofd zij de Heer, de god van Israel, die u heden mij tegemoet 
gezonden heeft!
1Sa 25:33  Gezegend uw doorzicht, en gezegend gijzelf, die mij heden weerhouden hebt met bloedstorting te 
komen en mijzelven recht te verschaffen.
1Sa 25:34  Maar zo waar als de Heer, de god van Israel leeft, die mij verhinderd heeft u kwaad te doen, indien 
gij u niet gehaast hadt en mij tegemoet waart gekomen, er zou van Nabal niemand die manlijk is tot het 
aanbreken van den morgen zijn overgebleven.
1Sa 25:35  Toen nam David van haar aan wat zij voor hem had medegebracht en zeide hij tot haar: Ga in vrede 
huiswaarts; zie, ik heb naar u gehoord en ben u goedgunstig.
1Sa 25:36  Toen nu Abigail bij Nabal terugkwam, had deze een maaltijd in zijn huis als een koningsmaal. Nabal 
was vrolijk en zwaar beschonken. Zij deelde hem dus niets, klein noch groot, mede voor het aanbreken van den 
morgen.
1Sa 25:37  Maar den volgenden morgen, toen de roes van Nabal geweken was, deelde zijn vrouw hem het 
voorgevallene mee; toen bestierf zijn hart en werd hij als een steen.
1Sa 25:38  En omstreeks tien dagen later sloeg de Heer Nabal en stierf hij.
1Sa 25:39  Toen David hoorde dat Nabal dood was, zeide hij: Geloofd zij de Heer, die voor mij opgekomen is, 
den mij aangedanen smaad op Nabal verhaald heeft en zijn dienaar heeft weerhouden van kwaad, terwijl hij het 
kwaad van Nabal op zijn eigen hoofd heeft doen nederkomen!
1Sa 25:40  Voorts zond David boden tot Abigail, om haar voor zich tot vrouw te vragen. De dienaren van David, 
bij Abigail te Karmel aangekomen, spraken tot haar: David heeft ons tot u gezonden, om u voor hem tot vrouw te 
nemen.
1Sa 25:41  En zij stond op, wierp zich op het aangezicht ter aarde neder en zeide: Hier hebt gij uw dienstmaagd 
als slavin, om de voeten van mijns heren knechten te wassen.
1Sa 25:42  Ijlings maakte Abigail zich op, besteeg haar ezel, ging, door vijf dienstmaagden gevolgd met Davids 
boden mede, en werd zijn vrouw.
1Sa 25:43  Ook had David Ahinoam uit Jizreel gehuwd; zodat deze beiden zijn vrouwen waren.
1Sa 25:44  Maar Saul had zijn dochter Michal, Davids vrouw, aan Palti, den zoon van Lais, uit Gallim, gegeven.
1Sa 26:1  Eens kwamen de Zifieten tot Saul te Gibea en zeiden: Weet gij wel dat David zich bij ons, bij den 
heuvel Hachila, tegenover de wildernis, schuilhoudt?
1Sa 26:2  Toen maakte Saul zich op en trok af naar de woestijn van Zif, met drieduizend man uitgelezen krijgers 
van Israel, om David in de woestijn van Zif te zoeken,
1Sa 26:3  en legerde zich bij den heuvel Hachila, die tegenover de wildernis aan den weg ligt. David hield zich 



op in de woestijn.
1Sa 26:4  Toen hij nu bespeurde dat Saul hem in de woestijn achterna was gegaan, zond hij verspieders uit en 
kwam nauwkeurig de plaats te weten waar Saul aangekomen was.
1Sa 26:5  Nu maakte David zich op, kwam aan de plaats waar Saul gelegerd was, en bezag de plek waar Saul 
zich te slapen had gelegd. De krijgsoverste van dezen was Abner, de zoon van Ner, en Saul sliep in het kamp, 
terwijl het volk om hem heen gelegerd was.
1Sa 26:6  En David zeide tot Ahimelech, den Hittiet, en Abisjai, den zoon van Seruja, Joabs broeder: Wie daalt 
met mij naar Saul in de legerplaats af? waarop Abisjai zeide: Ik.
1Sa 26:7  Toen nu David en Abisjai des nachts bij het volk kwamen, zie, daar lag Saul te slapen in het kamp; 
zijn speer aan zijn hoofdeinde in den grond gestoken; Abner en het volk lagen om hem heen.
1Sa 26:8  En Abisjai zeide tot David: God heeft heden uw vijand aan u overgeleverd. Laat mij hem dus met zijn 
speer aan den grond steken, met een stoot; ik zal geen tweeden nodig hebben!
1Sa 26:9  Maar David zeide tot Abisjai: Breng hem niet om. Want wie slaat de hand aan des Heeren gezalfde en 
blijft ongestraft?
1Sa 26:10  Voorts zeide David: Neen zo waar als de Heer leeft, de Heer zal hem slaan, of zijn sterfdag zal 
komen, of hij trekt ten oorlog en sneuvelt.
1Sa 26:11  De Heer beware mij dat ik de hand zou slaan aan des Heeren gezalfde! Neem dus de speer die aan 
zijn hoofdeinde staat en de waterkruik, en laat ons gaan.
1Sa 26:12  En hij nam de speer en de waterkruik van Sauls hoofdeinde weg, waarna zij heengingen zonderdat 
iemand hen gezien of opgemerkt had; niemand was wakker geworden; want zij sliepen allen, omdat een diepe 
slaap des Heeren op hen gevallen was.
1Sa 26:13  Weder aan de overzijde gekomen, ging David op den top van den berg, in de verte, staan--groot was 
de ruimte tussen hen--
1Sa 26:14  en riep tot het volk en tot Abner, den zoon van Ner: Antwoordt gij niet, Abner? Abner antwoordde en 
zeide: Wie roept mij daar?
1Sa 26:15  David zeide tot Abner: Gij zijt immers een man! wie is uws gelijke in Israel? Waarom hebt gij dan uw 
heer, den koning, niet bewaakt? Want daar is een uit het volk gekomen om den koning, uw heer, om te brengen.
1Sa 26:16  Gij hebt u in dezen niet goed gedragen. Zo waar als de Heer leeft, gij zijt allen des doods schuldig, 
omdat gij over uw heer, den gezalfde des Heeren, de wacht niet gehouden hebt. Zie maar eens! waar is 's 
konings speer? en waar de waterkruik die aan zijn hoofdeinde stond?
1Sa 26:17  Saul nu herkende de stem van David en zeide: Is dat uw stem, mijn zoon David? David zeide: Ja, 
mijn heer koning.
1Sa 26:18  Voorts zeide hij: Waarom vervolgt mijn heer zijn dienaar toch? Want wat heb ik gedaan? Aan welk 
kwaad ben Ik schuldig?
1Sa 26:19  Laat dan mijn heer de koning toch horen naar de woorden van zijn dienaar: Indien de Heer u tegen 
mij heeft opgezet, moge hij een offer ruiken; deden mensen het, vervloekt zijn zij voor 's Heeren aangezicht, 
omdat zij mij thans hebben verdreven, zodat ik van 's Heeren erfdeel ben afgesneden, als zeiden zij tot mij: Ga 
heen en dien andere goden!
1Sa 26:20  Laat dan toch mijn bloed niet ter aarde vlieten, terwijl ik uit 's Heeren oog ben! Want de koning van 
Israel is uitgetrokken om mij naar het leven te staan, gelijk men een veldhoen najaagt op de bergen.
1Sa 26:21  Toen zeide Saul: Ik heb gezondigd. Keer terug, mijn zoon David, want ik zal u geen leed meer doen, 
omdat heden mijn leven kostelijk in uw oog geweest is. Zie, ik heb dwaas gehandeld en grof gedwaald.
1Sa 26:22  David antwoordde en zeide: Hier is de speer des konings. Laat een der manschappen haar komen 
halen.
1Sa 26:23  En de Heer zal aan ieder zijn rechtschapenheid en trouw vergelden: u heeft de Heer heden in mijn 
macht gegeven, maar ik heb mijn hand niet willen slaan aan des Heeren gezalfde.
1Sa 26:24  Zie, zoals heden uw leven in mijn oog hooge waarde had, zo zal het mijne in het oog des Heeren 
hooge waarde hebben; zodat hij mij redt uit elken nood.
1Sa 26:25  Toen zeide Saul tot David: Gezegend zijt gij, mijn zoon David; grote daden zult gij verrichten en veel 
vermogen. Toen ging David zijns weegs, en Saul keerde naar zijn woonplaats terug.
1Sa 27:1  David zeide bij zichzelven: Nu zal ik den een of anderen dag door Sauls hand omkomen. Er blijft voor 
mij niet anders over dan onverwijld de wijk te nemen naar het land der Filistijnen. Dan zal Saul het opgeven 
langer naar mij ergens in het gebied van Israel te zoeken, en ontkom ik hem.
1Sa 27:2  Zo maakte David zich op en trok, met de zeshonderd man die bij hem waren, naar Achis, den zoon 
van Maoch, den koning van Gath.
1Sa 27:3  En David vestigde zich bij Achis te Gath met zijn mannen, ieder met zijn gezin; David met zijn twee 
vrouwen, Ahinoam, de Jizreelietische, en Abigail, de vrouw van Nabal, den Karmeliet.
1Sa 27:4  En Saul, vernemende dat David naar Gath was gevloden, zocht niet langer naar hem.
1Sa 27:5  Toen zeide David tot Achis: Indien ik gunst in uw oog gevonden heb, laat men mij dan een 



verblijfplaats geven in een of andere landstad om daar te wonen. Waarom zou uw dienaar in de koningsstad bij 
u wonen?
1Sa 27:6  En Achis gaf hem te dien dage Siklag. Daarom heeft Siklag aan de koningen van Juda behoord tot op 
dezen dag.
1Sa 27:7  De tijd dien David in het land der Filistijnen doorgebracht heeft is geweest een jaar en vier maanden.
1Sa 27:8  David nu en zijn mannen gingen strooptochten doen in het land der Gesjurieten en Amalekieten; want 
dezen bewoonden het land van Telam tot Egypteland.
1Sa 27:9  David sloeg het land, liet man noch vrouw in leven en roofde kleinvee en runderen, ezels en kamelen 
en klederen.
1Sa 27:10  Als hij dan bij Achis terugkwam en Achis hem vroeg: Waar hebt gij vandaag een strooptocht 
gedaan? zo zeide David: In het zuiden der Judeers, of: in het zuiden der Jerahmeelieten, of: in het zuiden der 
Kenieten.
1Sa 27:11  En David liet man noch vrouw in leven om ze naar Gath te brengen; want, dacht hij, anders zullen zij 
van ons vertellen: Zo heeft David gehandeld. Aldus ging hij tewerk zolang hij in het land der Filistijnen woonde.
1Sa 27:12  Achis nu vertrouwde David en dacht: Hij heeft zich voorgoed bij zijn volk, bij Israel, in een kwaden 
reuk gebracht. Nu zal hij voor altijd mij dienstbaar zijn.
1Sa 28:1  In die dagen verzamelden de Filistijnen hun leger ten oorlog om met Israel strijd te voeren. Toen zeide 
Achis tot David: Weet wel dat gij met uw mannen met mij te velde moet trekken.
1Sa 28:2  Waarop David tot Achis zeide: Dan zult gij eens zien wat uw dienaar doen kan. Achis zeide tot David: 
Dan zal ik u aanstellen voor altijd om mijn persoon te bewaken.
1Sa 28:3  Samuel was gestorven, en gans Israel bedreef rouw over hem en begroef hem te Rama, in zijn stad. 
Saul nu had de onderaardsche geesten en demonen uit het land weggedaan.
1Sa 28:4  Maar de Filistijnen verzamelden zich, kwamen en sloegen hun legerplaats op te Sjunem; Saul van zijn 
kant verzamelde gans Israel, dat zijn legerplaats op den Gilboa opsloeg.
1Sa 28:5  En toen Saul het leger der Filistijnen zag, werd hij bevreesd en zeer ontsteld.
1Sa 28:6  Hij raadpleegde den Heer maar de Heer antwoordde hem niet, noch door dromen, noch door de 
uriem, noch door de profeten.
1Sa 28:7  Toen zeide Saul tot zijn dienaren: Zoekt mij een vrouw die over een onderaardschen geest beschikt, 
opdat ik tot haar ga en haar raadplege. Zijn dienaren zeiden tot hem: Zie, te En-dor woont een vrouw die over 
een onderaardschen geest beschikt.
1Sa 28:8  Toen maakte Saul zich onkenbaar, trok andere klederen aan en ging met twee mannen derwaarts. In 
den nacht kwamen zij bij de vrouw, en hij zeide tot haar: Voorzeg mij de toekomst door den onderaardschen 
geest; doe voor mij opkomen dien ik u noemen zal.
1Sa 28:9  Maar de vrouw zeide tot hem: Gij weet wel wat Saul gedaan heeft, hoe hij de onderaardsche geesten 
en demonen uit het land heeft uitgeroeid. Waarom legt gij mij dan een valstrik om mij om hals te brengen?
1Sa 28:10  Toen zwoer Saul haar bij den Heer: Zo waar als de Heer leeft, gij zult om deze zaak geen straf 
belopen.
1Sa 28:11  Nu zeide de vrouw: Wien zal ik voor u doen opkomen? Hij zeide: Laat Samuel voor mij opkomen.
1Sa 28:12  Doch toen de vrouw Samuel zag, schreeuwde zij luidkeels en zeide tot Saul: Waarom hebt gij mij 
bedrogen? Gij zijt Saul zelf!
1Sa 28:13  Maar de koning zeide tot haar: Vrees niet. Zeg wat gij ziet. Toen zeide de vrouw tot Saul: Een 
goddelijk wezen zie ik uit den grond opkomen.
1Sa 28:14  Hij zeide tot haar: Hoe ziet het er uit? Zij antwoordde: Een oud man komt op; in een mantel is hij 
gehuld. Hierop neigde Saul, begrijpende dat het Samuel was, zijn aangezicht ter aarde en wierp zich neder.
1Sa 28:15  Samuel zeide tot Saul: Waarom hebt gij mij in mijn rust gestoord door mij te doen opkomen? Saul 
zeide: Ik ben zeer benauwd: de Filistijnen voeren krijg tegen mij, en God is van mij geweken en heeft mij niet 
meer geantwoord, noch door de profeten, noch door dromen, noch door de uriem. Daarom heb ik u geroepen, 
om mij te doen weten wat ik moet doen.
1Sa 28:16  Samuel zeide: Waarom ondervraagt gij mij, terwijl de Heer van u geweken is en de partij van uw 
naaste gekozen heeft?
1Sa 28:17  De Heer doet u zoals hij door mij gesproken heeft: hij scheurt u het konings schap uit de hand en 
geeft het aan uw naaste, aan David.
1Sa 28:18  Omdat gij niet naar den Heer geluisterd en zijn toorngloed tegen Amalek niet voltrokken hebt, 
daarom heeft de Heer thans evenzo aan u gedaan.
1Sa 28:19  Hij zal ook Israel met u in de hand der Filistijnen geven; morgen zult gij met uw zonen sneuvelen en 
zal de Heer bovendien de legerplaats van Israel in de hand der Filistijnen geven.
1Sa 28:20  Saul stond verbijsterd en stortte zo lang hij was op den grond; want hij was zeer bevreesd geworden 
vanwege Samuels woorden, en had bovendien geen kracht, daar hij den gansen dag en den gansen nacht niets 
gegeten had.



1Sa 28:21  De vrouw ging naar Saul toe en, ziende dat hij zwaar geschokt was, zeide zij tot hem: Zie, uw 
dienstmaagd heeft naar u geluisterd: ik heb mijn leven op het spel gezet en naar de woorden geluisterd die gij 
tot mij gesproken hebt.
1Sa 28:22  Luister gij dan nu ook naar uw dienstmaagd. Laat mij u een stuk brood voorzetten en eet iets; opdat 
gij weder bij krachten moogt zijn, wanneer gij uws weegs gaat.
1Sa 28:23  Maar hij weigerde het en zeide: Ik wil niet eten. Doch zijn dienaren en ook de vrouw drongen bij hem 
aan, en hij hoorde naar hen, stond van den grond op en zette zich op de rustbank.
1Sa 28:24  De vrouw had een gemest stierkalf in huis; ijlings slachtte zij dat, nam meel, kneedde het, bakte er 
ongezuurde koeken van
1Sa 28:25  en zette een en ander Saul en zijn dienaren voor. Na gegeten te hebben, stonden zij op en gingen 
dienzelfden nacht heen.
1Sa 29:1  De Filistijnen verzamelden hun gehele leger te Afek, terwijl Israel gelegerd was bij de bron in Jizreel.
1Sa 29:2  Toen nu de vorsten der Filistijnen met hun afdelingen van honderd en van duizend voorbijtrokken en 
David en zijn mannen met Achis in de achterhoede optrokken,
1Sa 29:3  zeiden de legerhoofden der Filistijnen: Wat moeten die Hebreen? Waarop Achis tot de legerhoofden 
der Filistijnen zeide: Dit is immers David, de dienaar van Saul, den koning van Israel, die nu een paar jaar bij mij 
geweest is, zonderdat ik ooit iets in hem gevonden heb, van dat hij tot mij is overgelopen tot heden toe.
1Sa 29:4  Maar de legerhoofden der Filistijnen werden zeer op hem vergramd en zeiden tot hem: Zend dien man 
weg, dat hij wederkere naar de plaats waar gij hem een verblijf hebt aangewezen. Hij zal niet met ons ten strijde 
trekken; hij mocht eens in den strijd tegen ons partij kiezen. Waarmee zou hij eerder bij zijn heer in gunst komen 
dan met de hoofden van deze mannen?
1Sa 29:5  Dat is immers dezelfde David tot wiens eer men bij beurtzang zong: Verslagen heeft Saul zijn 
duizenden, David zijn tienduizenden.
1Sa 29:6  Toen riep Achis David en zeide tot hem: Zo waar als de Heer leeft, gij zijt een eerlijk man, en in mijn 
oog is het goed dat gij bij mij in het leger uit [gaat] en ingaat; want ik heb in u niets kwaad gevonden van dat gij 
bij mij gekomen zijt tot heden toe. Maar in het oog der vorsten deugt gij niet.
1Sa 29:7  Keer dan terug en ga in vrede. Zo zult gij niets doen dat kwaad is in het oog van de vorsten der 
Filistijnen.
1Sa 29:8  Hierop zeide David tot Achis: Wat heb ik toch gedaan? en wat hebt gij in uw dienaar gevonden van 
dat ik bij u verkeerd heb tot heden toe, dat ik niet mag komen en strijden tegen de vijanden van mijn heer den 
koning?
1Sa 29:9  Achis hernam en zeide tot David: Gij weet dat gij in mijn oog goed zijt als de engel Gods; maar de 
legerhoofden der Filistijnen hebben gezegd: Hij mag niet met ons ten strijde trekken.
1Sa 29:10  Maak u dan morgenochtend op met de dienaren uws heren die met u gekomen zijn, en gaat heen 
naar de plaats waar ik u een verblijf heb aangewezen; heb geen slechte gedachte van mij; want gij zijt voor mij 
goed als de engel Gods. Maakt u dan morgenochtend op en trekt zodra het licht voor u wordt weg.
1Sa 29:11  Zo maakten David en zijn mannen zich op, om den volgenden morgen weg te trekken en terug te 
keren naar het land der Filistijnen, terwijl de Filistijnen optrokken naar Jizreel.
1Sa 30:1  Toen David met zijn mannen op den derden dag te Siklag aankwam, hadden de Amalekieten een 
inval in het zuiden en ook in Siklag gedaan; zij hadden Siklag geslagen en verbrand
1Sa 30:2  en de vrouwen en alwie zich in de stad bevond weggevoerd: zonder iemand, klein of groot, te doden, 
hadden zij hen meegenomen en waren huns weegs gegaan.
1Sa 30:3  Toen nu David en zijn mannen bij de stad kwamen, zie, zij was verbrand, en hun vrouwen, zonen en 
dochters waren weggevoerd!
1Sa 30:4  Nu verhieven David en het volk dat bij hem was hun stem en weenden, totdat zij geen kracht meer 
hadden om te wenen.
1Sa 30:5  Ook Davids beide vrouwen waren weggevoerd, Ahinoam, de Jizreelietische, en Abigail, de vrouw van 
Nabal, den Karmeliet.
1Sa 30:6  En het werd David zeer bang, daar het volk zeide hem te zullen stenigen; want al het volk was 
verbitterd, ieder over zijn zonen en dochters. Maar David sterkte zich in den Heer, zijn god,
1Sa 30:7  en zeide tot den priester Abjathar, den zoon van Ahimelech: Breng mij den efod eens hier. Nadat 
Abjathar den efod tot David gebracht had,
1Sa 30:8  raadpleegde David den Heer en zeide: Zal ik die bende achternazetten? zal ik ze inhalen? Hij zeide 
tot hem: Zet na; want inhalen zult gij en verlossen.
1Sa 30:9  Toen trok David heen met de zeshonderd man die bij hem waren. Als zij bij de beek Bezor gekomen 
waren,
1Sa 30:10  zette David met vierhonderd man de vervolging voort, terwijl tweehonderd man, die te vermoeid 
waren om de beek Bezor over te trekken, daar bleven.
1Sa 30:11  Op het veld vonden zij een Egyptenaar, dien zij bij David brachten. Zij gaven hem brood, waarvan hij 



at, en lieten hem water drinken.
1Sa 30:12  Toen zij hem nog een stuk van een vijgenkoek en een paar rozijnenkoekjes gegeven hadden en hij 
gegeten had, kwam hij weder bij; want hij had in drie dagen en nachten niet gegeten of gedronken.
1Sa 30:13  Nu zeide David tot hem: Aan wien behoort gij en waar komt gij van daan? Hij antwoordde: Ik ben een 
Egyptische knaap, de slaaf van een Amalekiet. Mijn meester heeft mij, drie dagen geleden, omdat ik ziek was, 
laten liggen.
1Sa 30:14  Wij hadden een inval gedaan in het zuiden der Krethiers, in dat der Judeers en in dat der Kalebieten 
en hebben Siklag verbrand.
1Sa 30:15  David zeide tot hem: Wilt gij mij naar die bende brengen? Waarop hij antwoordde: Zweer mij bij God 
dat gij mij niet doden, noch aan mijn meester uitleveren zult; dan zal ik u naar die bende brengen.
1Sa 30:16  Toen hij hem dit gezworen had bracht hij hem daarheen. En zie, zij waren over de gehele streek 
verstrooid, etende, drinkende en feestvierende van al den rijken buit dien zij uit het land der Filistijnen en dat van 
Juda hadden weggehaald.
1Sa 30:17  En David overviel hen en sloeg hen, van de morgenschemering tot den avond tot verdelgens toe: 
niemand van hen ontkwam, behalve vierhonderd manschappen die de kamelen bestegen en op de vlucht 
gingen.
1Sa 30:18  David herwon alles wat de Amalekieten hadden weggehaald; ook herwon hij zijn beide vrouwen.
1Sa 30:19  Men miste niets, klein noch groot, zonen noch dochteren, noch iets van den buit, niets van alwat was 
weggehaald; alles bracht David terug.
1Sa 30:20  Toen namen zij al het kleinvee en de runderen, dreven die voor hem heen en zeiden: Dit is de buit 
van David!
1Sa 30:21  Toen David bij de tweehonderd mannen kwam die te vermoeid waren geweest om hem te volgen en 
die hij bij de beek Bezor had laten blijven, gingen zij David en het volk dat bij hem was tegemoet, en David trad 
op hen toe en vroeg naar hun welstand.
1Sa 30:22  Maar toen vatten alle slechtaards en deugnieten onder de mannen die met David getrokken waren 
het woord op en zeiden: Omdat zij niet met ons getrokken zijn, willen wij hun niets geven van den buit dien wij 
herwonnen hebben. leder neme alleen zijn vrouwen en kinderen mede en ga zijns weegs!
1Sa 30:23  Maar David zeide: Doet niet alzo, nademaal de Heer het ons geschonken, ons bewaard en de bende 
die ons overvallen had in onze hand gegeven heeft.
1Sa 30:24  Wie zou in deze zaak naar u willen horen? Neen wie bij de bagage blijft krijgt een even groot deel als 
wie ten strijde trekt; gelijk op zullen zij delen.
1Sa 30:25  En zo is het sinds dien dag gegaan: hij stelde het vast als een inzetting en verordening voor Israel, 
tot op dezen dag.
1Sa 30:26  Te Siklag gekomen, zond David een deel van den buit aan de oudsten van Juda, zijn vrienden, met 
de boodschap: Hier is een geschenk voor u uit den buit op des Heeren vijanden behaald.
1Sa 30:27  Hij zond zulks aan die te Bethul, te Rama van het zuiden, te Jattir,
1Sa 30:28  te Aroer, te Sifemoth, te Estemoa,
1Sa 30:29  te Karmel, aan de oudsten in de steden der Jerahmeelieten en in die der Kenieten,
1Sa 30:30  aan die te Horma, te Bor-asjan, te Ether,
1Sa 30:31  te Hebron, en voorts aan alle plaatsen waar David met zijn mannen verkeerd had.
1Sa 31:1  Toen nu de Filistijnen tegen Israel streden, sloegen de Israelieten voor de Filistijnen op de vlucht, en 
vielen verslagenen op het gebergte Gilboa.
1Sa 31:2  De Filistijnen zaten Saul en zijn zonen op de hielen en versloegen Sauls zonen Jonathan, Abinadab 
en Malkisjua.
1Sa 31:3  Daarop werd de strijd zwaar tegen Saul; en toen de boogschutters hem onder schot kregen, werd hij 
zeer beangst voor hen
1Sa 31:4  en zeide hij tot zijn wapendrager: Trek uw zwaard en doorsteek er mij mede; anders komen die 
onbesnedenen en drijven hun spel met mij. Maar zijn wapendrager wilde niet, omdat hij zeer bevreesd was. Nu 
nam Saul het zwaard en stortte er zich in.
1Sa 31:5  En Sauls wapendrager, ziende dat hij dood was, stortte zich ook in zijn zwaard en stierf met hem.
1Sa 31:6  Zo stierven Saul, zijn drie zonen en zijn wapendrager op een en denzelfden dag.
1Sa 31:7  En de Israelieten in de steden der vallei en aan den overkant van den Jordaan, ziende dat de 
Israelieten gevlucht en Saul en zijn zonen gesneuveld waren, verlieten hun steden en gingen op de vlucht; 
waarna de Filistijnen kwamen en ze bezetten.
1Sa 31:8  Den volgenden dag, toen de Filistijnen kwamen om de verslagenen uit te schudden, vonden zij Saul 
en zijn drie zonen op het gebergte Gilboa liggen;
1Sa 31:9  zij hieuwen hem het hoofd af, trokken hem zijn wapenrusting uit en zonden die rond in het land der 
Filistijnen, om de zege te boodschappen aan hun afgoden en aan het volk.
1Sa 31:10  Zijn wapenrusting legden zij in den tempel van Astarte, maar zijn romp hingen zij op aan den muur 



van Beth-sjean.
1Sa 31:11  Toen de inwoners van Jabes in Gilead hoorden wat de Filistijnen aan Saul hadden gedaan,
1Sa 31:12  maakten alle weerbare mannen zich op, trokken den gansen nacht door en namen den romp van 
Saul en die zijner zonen van den muur van Beth-sjean, brachten ze naar Jabes en verbrandden ze aldaar.
1Sa 31:13  Daarop namen zij hun gebeente, begroeven het onder de tamarisk te Jabes en vastten zeven dagen.
2Sa 1:1  Na Sauls dood, toen David, van het verslaan der Amalekieten teruggekeerd, twee dagen te Siklag 
vertoefd had,
2Sa 1:2  kwam daar op den derden dag een man uit het leger dat bij Saul was, met gescheurde klederen en 
aarde op zijn hoofd. Bij David gekomen, viel hij ter aarde en wierp zich voor hem neder.
2Sa 1:3  Op Davids vraag: Van waar komt gij? antwoordde hij hem: Ik ben uit het leger van Israel ontkomen.
2Sa 1:4  Hierop zeide David tot hem: Wat is er gebeurd? Deel het mij mede. Toen zeide hij: Het volk is uit den 
strijd gevlucht; ook is een grote menigte volks gevallen en gesneuveld; zelfs Saul en zijn zoon Jonathan zijn 
dood.
2Sa 1:5  Daarop zeide David tot den man die hem de tijding bracht: Hoe weet gij dat Saul en zijn zoon Jonathan 
dood zijn?
2Sa 1:6  De man die hem de tijding bracht zeide: Bij toeval was ik op het gebergte Gilboa, en daar stond Saul, 
op zijn speer geleund; de wagens en ruiters waren dicht bij hem.
2Sa 1:7  Hij keek om, zag mij en riep mij. Ik zeide: Hier ben ik.
2Sa 1:8  Wie zijt gij? en ik antwoordde hem: Ik ben een Amalekiet.
2Sa 1:9  Toen zeide hij tot mij: Kom toch hier en dood mij; want een duizeling heeft mij bevangen, en ik ben nog 
geheel bij krachten.
2Sa 1:10  Zo trad ik op hem toe en doodde hem; want ik wist, dat hij, als hij viel, niet in leven zou blijven. Toen 
nam ik den diadeem dien hij op het hoofd, en den band dien hij om den arm had mede, en breng ze hier aan 
mijn heer.
2Sa 1:11  Nu greep David zijn klederen en scheurde ze, en zo ook al de mannen die? bij hem waren;
2Sa 1:12  zij bedreven rouw, weenden en vastten tot den avond om Saul en zijn zoon Jonathan, om het volk des 
Heeren en het huis Israel, omdat zij door het zwaard waren gevallen.
2Sa 1:13  Voorts zeide David tot den man die hem de tijding had gebracht: Van waar zijt gij? Hij antwoordde: Ik 
ben de zoon van een vreemde, een Amalekiet.
2Sa 1:14  Toen zeide David tot hem: Schroomdet gij dan niet, de hand uit te steken om des Heeren gezalfde om 
te brengen?
2Sa 1:15  Meteen riep hij een zijner volgers en zeide: Treed toe en val op hem aan. Waarop deze hem een 
doodelijken slag toebracht.
2Sa 1:16  David zeide tot hem: Uw bloed is op uw eigen hoofd; want met eigen mond hebt gij tegen u getuigenis 
afgelegd door te zeggen: Ik heb des Heeren gezalfde gedood.
2Sa 1:17  Toen hief David dezen klaagzang aan over Saul en zijn zoon Jonathan
2Sa 1:18  en gebood hij dien den Judeers te leren; hij staat geschreven in het Boek des Rechtschapenen:
2Sa 1:19  De keur, o Israel! is op uw hoogten verslagen. Ach, hoe zijn de helden gevallen!
2Sa 1:20  Vermeldt het niet te Gath boodschapt het niet op Askelons straten; opdat de dochteren der Filistijnen 
zich niet verblijden, niet jubelen de dochteren der onbesnedenen.
2Sa 1:21  Bergen van den Gilboa! Dauw noch regen zij op u, op uw hoogten, gij bergen des doods; want daar is 
weggeworpen der helden schild, het schild van Saul, den gezalfde met olie.
2Sa 1:22  Zonder bloed van verslagenen en vet van helden kwam Jonathans boog nimmer terug, en Sauls 
zwaard keerde nooit ledig weder.
2Sa 1:23  Saul en Jonathan, die beminden en liefelijken, zijn in leven noch dood gescheiden geweest; vlugger 
waren zij dan arenden, sterker dan leeuwen.
2Sa 1:24  Dochteren van Israel! Weent over Saul die u karmijnen klederen gaf en sieraden, die gouden 
versiersels hechtte op uw gewaad.
2Sa 1:25  Ach, hoe zijn de helden gevallen in het midden van den strijd! Jonathan! Om uw dood ben ik droef te 
moede;
2Sa 1:26  ik ben beklemd om u, mijn broeder Jonathan! Gij waart mij zeer, ja onuitsprekelijk lief; uw liefde gold 
mij meer dan vrouwenliefde.
2Sa 1:27  Ach, hoe zijn de helden gevallen, de krijgswapenen verloren gegaan!
2Sa 2:1  Nadezen raadpleegde David den Heer: Zal ik naar een van Juda's steden optrekken? Waarop de Heer 
tot hem zeide: ja. Op Davids vraag: Waarheen zal ik trekken? zeide hij: Naar Hebron.
2Sa 2:2  Zo trok David derwaarts. Ook deed David zijn beide vrouwen, Ahinoam, de Jizreelietische, en Abigail, 
de vrouw van Nabal, den Karmeliet,
2Sa 2:3  en de mannen die bij hem waren, elk met zijn gezin, daarheen gaan, en zij vestigden zich in de steden 
van Hebron.



2Sa 2:4  Toen kwamen de Judeers en zalfden David aldaar tot koning over het huis Juda. Toen men aan David 
meedeelde: De burgers van Jabes in Gilead hebben Saul begraven--
2Sa 2:5  zond hij gezanten tot hen en liet hun zeggen: Weest gezegend door den Heer, gij die dit liefdewerk aan 
uw heer, aan Saul, gedaan en hem begraven hebt!
2Sa 2:6  Daarvoor betoone u de Heer liefde en trouw! En ook ik zal u goeddoen, tot loon daarvoor dat gij dit 
gedaan hebt.
2Sa 2:7  Houdt dan goeden moed en weest kloeke mannen; want al is uw heer Saul dood, mij heeft het huis 
Juda tot koning over zich gezalfd.
2Sa 2:8  Intussen had Abner, de zoon van Ner, Sauls legeroverste, Isboosjeth, den zoon van Saul, genomen, 
naar Mahanaim gebracht
2Sa 2:9  en tot koning gemaakt over Gilead, Azer, Jizreel, Efraim, Benjamin, ja, over gans Israel
2Sa 2:10  --Isboosjeth, Sauls zoon, was veertig jaar oud toen hij koning werd over Israel en regeerde twee 
jaren--maar het huis Juda hield het met David;
2Sa 2:11  en de tijd dat David over het huis Juda koning geweest is te Hebron is zeven jaar en zes maanden.
2Sa 2:12  Eens trok Abner, de zoon van Ner, met de dienaren van Isboosjeth, den zoon van Saul, uit Mahanaim 
naar Gibeon.
2Sa 2:13  Ook Joab, de zoon van Seruja trok met Davids dienaren uit Hebron; zij stieten op hen bij den vijver 
van Gibeon. Zij vatten post, dezen aan den enen, genen aan den anderen kant van den vijver.
2Sa 2:14  Toen zeide Abner tot Joab: Laten de manschappen zich opmaken en voor ons een steekspel houden! 
Joab zeide: Zo zij het!
2Sa 2:15  Dienvolgens maakten zich op en werden afgeteld twaalf mannen van Benjamin voor Isboosjeth, den 
zoon van Saul, en twaalf uit de dienaren van David.
2Sa 2:16  Toen zij nu elkander in de haren vatten en de een den ander het zwaard in de zijde hield, vielen zij 
allen tegelijk. Daarom noemde men die plaats het Veld der zijden, dat bij Gibeon ligt.
2Sa 2:17  Hierop ontstond te dien dage een uitermate hevig gevecht, waarin Abner en de mannen van Israel 
voor het aangezicht van Davids dienaren werden verslagen.
2Sa 2:18  Nu waren daar drie zonen van Seruja: Joab, Abisjai en Azael. Azael, vlug ter been als een gazel op 
het veld,
2Sa 2:19  zette Abner na, zonder rechts of links van achter hem af te wijken.
2Sa 2:20  Abner keek om en zeide: Zijt gij het, Azael? Hij antwoordde: ja.
2Sa 2:21  Toen zeide Abner tot hem: Wijk rechts of links af; grijp een van de manschappen aan en maak zijn 
wapenrusting buit. Maar Azael wilde niet van de vervolging afzien.
2Sa 2:22  Nogmaals zeide Abner tot Azael: Houd op mij te vervolgen! Waarom zou ik u tegen den grond slaan? 
Hoe zou ik dan mijn gelaat vrij kunnen opheffen tot uw broeder Joab?
2Sa 2:23  Doch toen hij niet wilde ophouden, stiet Abner achteruit en trof hem in den buik, zodat de speer in zijn 
rug uitkwam; hij viel en bleef op de plaats dood. En ieder die op de plek kwam waar Azael was gevallen en 
gestorven bleef staan.
2Sa 2:24  Maar Joab en Abisjai zetten Abner na. Toen zij nu, na zonsondergang, den heuvel van Ammath, die 
voor den weg naar de woestijn van Gibeon ligt, bereikt hadden,
2Sa 2:25  verzamelden zich de Benjaminieten achter Abner, vormden zich tot een schare en maakten halt op 
den top van den heuvel van Ammath.
2Sa 2:26  Nu riep Abner tot Joab en zeide: Zal het zwaard altijddoor verteren? Gij weet immers dat het ten 
laatste op verderf moet uitlopen. Hoelang wacht mij dan met het volk te bevelen, het vervolgen van hun broeders 
te staken?
2Sa 2:27  Joab zeide: Zo waar als God leeft, indien gij niet hadt gesproken, zou het volk eerst morgenochtend 
de vervolging zijner broeders hebben gestaakt.
2Sa 2:28  Hierop stak Joab de bazuin; waarop het ganse volk halt maakte, Israel niet langer vervolgde en den 
strijd niet voortzette.
2Sa 2:29  Abner en zijn mannen trokken dien gansen nacht de vlakte door, staken den Jordaan over, gingen 
gans Bithron door en kwamen te Mahanaim;
2Sa 2:30  terwijl Joab, van het vervolgen van Abner teruggekeerd, al zijn volk herzamelde. Men miste van 
Davids dienaren negentien man en Azael;
2Sa 2:31  en Davids dienaren hadden van Benjamin, van Abners mannen, driehonderd zestig man verslagen.
2Sa 2:32  Zij namen Azael op en begroeven hem in het graf van zijn vader te Bethlehem. Den gansen nacht 
trokken Joab en zijn mannen door en waren toen het licht werd te Hebron.
2Sa 3:1  De oorlog tussen het huis van Saul en dat van David duurde lang; het huis van David werd steeds 
sterker, dat van Saul steeds zwakker.
2Sa 3:2  Te Hebron werden aan David zonen geboren; zijn oudste was Amnon, van Ahinoam, de Jizreelietische;
2Sa 3:3  de tweede Daluja, van Abigail, de vrouw van Nabal, den Karmeliet; de derde Absalom, de zoon van 



Maacha, de dochter van Talmai, den koning van Gesjur;
2Sa 3:4  de vierde Adonia, de zoon van Haggith; de vijfde Sjefatja, de zoon van Abital;
2Sa 3:5  de zesde Jithream, van Davids vrouw Egla. Dezen zijn David te Hebron geboren.
2Sa 3:6  Toen er dan oorlog was tussen het huis van Saul en dat van David, trad Abner meer en meer als 
meester op in Sauls huis.
2Sa 3:7  Saul had een bijvrouw gehad, met name Rispa, de dochter van Ajja; haar nam Abner voor zich. Toen 
zeide Isboosjeth, de zoon van Saul, tot Abner; Waarom zijt gij tot de bijvrouw van mijn vader gekomen?
2Sa 3:8  In hevigen toorn ontstoken om de woorden van Isboosjeth, zeide Abner: Ben ik zoo'n hondskop, ik, die 
tegenwoordig gunst betoon aan het huis van uw vader Saul, zijn broeders en vrienden, en u niet aan David 
overgeleverd heb, dat gij nu een overtreding met een vrouw op Joab mij verhaalt?
2Sa 3:9  Zo, ja meer nog, doe God aan Abner! Zoals de Heer aan David gezworen heeft zal ik hem thans doen:
2Sa 3:10  het koningsschap uit het huis van Saul overbrengen en Davids troon oprichten over Israel en Juda, 
van Dan tot Bersjeba.
2Sa 3:11  En Isboosjeth kon Abner niets antwoorden, uit vrees voor hem.
2Sa 3:12  Toen zond Abner gezanten tot David naar Hebron en liet hem zeggen: Sluit een verbond met mij. Ik 
wil u bijstaan om te maken dat gans Israel zich tot u keert.
2Sa 3:13  Hij zeide: Goed. Ik wil een verbond met u sluiten; doch een zaak eis ik van u: gij zult mijn aangezicht 
niet zien tenzij gij, wanneer gij komt om mijn aangezicht te zien, Michal, Sauls dochter, medebrengt.
2Sa 3:14  En David zond gezanten tot Isboosjeth, den zoon van Saul, en liet hem zeggen: Geef mij mijn vrouw 
Michal, met welke ik mij verloofd heb voor honderd voorhuiden der Filistijnen.
2Sa 3:15  Hierop liet Isboosjeth haar halen van haar man Paltiel, den zoon van Lais.
2Sa 3:16  Haar man ging met haar en volgde haar al wenend tot Bahurim. Toen zeide Abner tot hem: Ga terug. 
En hij keerde terug.
2Sa 3:17  Intussen had Abner met de oudsten van Israel onderhandeld en gezegd: Reeds gisteren en 
eergisteren hebt gij er naar gestreefd David koning over u te maken.
2Sa 3:18  Welaan, voert het thans uit; want de Heer heeft van David gezegd: Door mijn dienaar David zal ik mijn 
volk Israel redden uit de hand van de Filistijnen en al zijn vijanden.
2Sa 3:19  Nu sprak Abner ook nog met de Benjaminieten, en ging heen om aan David te Hebron mede te delen 
alwat Israel en het ganse huis Benjamin hadden goedgevonden.
2Sa 3:20  Zo kwam Abner, met twintig man, bij David te Hebron, waar deze voor hem en de mannen die bij hem 
waren een gastmaal aanrichtte.
2Sa 3:21  En Abner zeide tot David: Ik wil mij opmaken en heengaan en gans Israel tot mijn heer den koning 
verzamelen, opdat zij een verbond met u sluiten; zo zult gij naar den vollen wens van uw hart koning zijn. Hierop 
liet David Abner gaan en trok deze in vrede heen.
2Sa 3:22  Maar zie, daar kwamen Davids dienaren en Joab van een strooptocht thuis en brachten groten buit 
mede. Abner nu was niet meer bij David te Hebron; want deze had hem laten gaan, en hij was in vrede 
vertrokken.
2Sa 3:23  Toen dan Joab en de ganse schaar die bij hem was waren aangekomen, deelde men Joab mede: 
Abner, de zoon van Ner, is tot den koning gekomen, en deze heeft hem laten gaan, en hij is in vrede vertrokken.
2Sa 3:24  Nu trad Joab bij den koning binnen en zeide: Wat hebt gij gedaan? Daar is Abner bij u gekomen; 
waarom hebt gij hem laten gaan en is hij in vrede vertrokken?
2Sa 3:25  Begrijpt gij dan niet dat Abner, de zoon van Ner, gekomen is om u te misleiden en om uw uit [gaan] en 
ingaan en alwat gij doet te weten te komen?
2Sa 3:26  Van David weggegaan, zond Joab Abner boden achterna, om hem van de put Hassira terug te halen, 
zonderdat David het wist.
2Sa 3:27  Toen nu Abner te Hebron terugkwam, trok Joab hem ter zijde in de poort, om vertrouwelijk met hem te 
spreken, en stak hem in den buik, zodat hij stierf--om het bloed van zijn broeder Azael te wreken.
2Sa 3:28  En David enigen tijd later het horende, zeide: Ik en mijn koningsschap zullen voor altijd bij den Heer 
onschuldig zijn aan het bloed van Abner, den zoon van Ner;
2Sa 3:29  het kome neer op het hoofd van Joab en op zijn ganse familie: steeds mogen er in Joabs huis zijn die 
vloeiing hebben, melaats zijn, op krukken gaan, door het zwaard vallen of broodsgebrek lijden!
2Sa 3:30  Zo hebben Joab en zijn broeder Abisjai Abner omgebracht, omdat hij hun broeder Azael bij Gibeon in 
den strijd gedood had.
2Sa 3:31  Voorts zeide David tot Joab en het ganse volk dat bij hem was: Scheurt uw klederen, omgordt u met 
treurgewaden en bedrijft rouw, voor Abner uit. Koning David zelf ging achter de baar.
2Sa 3:32  Zo begroef men Abner te Hebron, en de koning verhief zijn stem en weende bij Abners graf; ook 
weende het ganse volk.
2Sa 3:33  Toen hief de koning een klaagzang over Abner aan en zeide: Moest Abner sterven als een dwaas?
2Sa 3:34  Uw handen waren niet gebonden, uw voeten niet in ketenen geklonken; zoals men sneeft door de 



hand van booswichten zijt gij gevallen! Hierop beweende het ganse volk hem nog meer.
2Sa 3:35  En in den loop van den dag kwam het ganse volk David dringen brood te nuttigen; maar David zwoer: 
Zo, ja meer nog, doe mij de Heer, indien ik voor zonsondergang brood of iets anders proef!
2Sa 3:36  En het ganse volk merkte dit op en keurde het goed; alwat de koning deed keurde het gehele volk 
goed.
2Sa 3:37  Zo werd toen al het volk, ja gans Israel, overtuigd dat de moord van Abner, den zoon van Ner, 's 
konings werk niet was.
2Sa 3:38  Nog zeide David tot zijn dienaren: Weet gij niet dat heden in Israel een vorst en edelman gevallen is?
2Sa 3:39  Ik, hoewel tot koning gezalfd, ben heden weekhartig, en die zonen van Seruja zijn mij te geweldig. 
Vergelde de Heer den boosdoener naar zijn boosheid!
2Sa 4:1  Toen Isboosjeth, de zoon van Saul, hoorde dat Abner, de zoon van Ner, te Hebron gestorven was, 
hingen zijn handen slap terneder en was gans Israel van schrik overmand.
2Sa 4:2  Nu had Isboosjeth, de zoon van Saul, in zijn dienst twee mannen, aanvoerders van krijgsbenden; de 
een heette Baana, de ander Rechab, zonen van Rimmon, den Beerothiet, uit de Benjaminieten; want ook 
Beeroth werd tot Benjamin gerekend,
2Sa 4:3  en de Beerothieten vloden naar Gittaim, waar zij als vreemden bleven tot op dezen dag. --
2Sa 4:4  Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die slecht ter been was: vijf jaar was hij oud toen uit Jizreel 
het gerucht kwam aangaande Saul en Jonathan; zijn verpleegster nam hem op en vluchtte, maar bij den 
haastigen angst waarmede zij vlood liet zij hem vallen en werd hij kreupel; hij heette Mefiboosjeth. --
2Sa 4:5  Die zonen dan van Rimmon, den Beerothiet, Rechab en Baana, gingen heen en traden eens, op het 
heetst van den dag, het huis van Isboosjeth binnen, terwijl hij zijn middagslaap deed.
2Sa 4:6  De poortwachtster des huizes nu was bij het reinigen van tarwe ingesluimerd en sliep, zodat Rechab en 
zijn broeder Baana onopgemerkt bleven.
2Sa 4:7  Zo kwamen zij het huis binnen, terwijl hij in zijn slaapvertrek op zijn bed lag, sloegen hem dood, 
hieuwen hem het hoofd af en namen dat mede. Na den gansen nacht, de vlakte volgend, te zijn doorgetrokken,
2Sa 4:8  brachten zij het hoofd van Isboosjeth aan David te Hebron en zeiden tot den koning: Hier is het hoofd 
van Isboosjeth, den zoon van Saul, uw vijand, die u naar het leven stond; de Heer heeft mijn heer den koning 
heden wraak op Saul en zijn nakomelingen verschaft.
2Sa 4:9  Maar David antwoordde Rechab en zijn broeder Baana, den zonen van Rimmon, den Beerothiet: Zo 
waar als de Heer, die mij uit allen nood bevrijd heeft, leeft!
2Sa 4:10  Den man die mij kwam mededelen: Saul is dood--en daarmede mij een blijde tijding dacht te brengen, 
heb ik laten vatten en ter dood brengen te Siklag, om hem zijn bodeloon te geven;
2Sa 4:11  en nu booswichten een braaf man in zijn huis op zijn bed gedood hebben, zou ik nu niet zijn bloed op 
u verhalen en u van de aarde uitroeien?
2Sa 4:12  Hierop gaf David bevel aan zijn volgers, en zij doodden hen, hieuwen hun de handen en voeten af en 
hingen die op bij den vijver in Hebron. Het hoofd van Isboosjeth namen zij en begroeven het in het graf van 
Abner, den zoon van Ner.
2Sa 5:1  Toen kwamen al de stammen van Israel tot David te Hebron en zeiden: Zie, wij zijn uw been en vlees.
2Sa 5:2  Reeds gisteren en eergisteren, toen Saul nog koning over ons was, waart gij het die Israel uitleiddet en 
inleiddet. En de Heer heeft tot u gezegd: Gij zult mijn volk Israel weiden; gij zult vorst over Israel zijn.
2Sa 5:3  Zo kwamen alle oudsten van Israel tot den koning te Hebron; en koning David sloot een verbond met 
hen voor des Heeren aangezicht, te Hebron, en zij zalfden hem tot koning over Israel.
2Sa 5:4  Dertig jaar was David oud toen hij koning werd. Veertig jaar is hij koning geweest:
2Sa 5:5  te Hebron was hij zeven jaar en zes maanden koning over Juda, te Jeruzalem drie en dertig jaar over 
gans Israel en Juda.
2Sa 5:6  Toen de koning met zijn mannen naar Jeruzalem, tegen de Jebuzieten, de bevolking des lands, optrok, 
zeiden zij tot David: Gij zult hier niet binnenkomen: de blinden en de kreupelen zullen u weren! om te kennen te 
geven: David komt hier niet binnen.
2Sa 5:7  Doch David nam de bergveste van den Sion dat is de Davidstad, in
2Sa 5:8  en zeide te dien dage: Alwie de Jebuzieten slaat grijpe de kreupelen en de blinden die Davids leven 
vijandig zijn bij de keel! Daarom zegt men: Geen blinde of kreupele mag in den tempel komen.
2Sa 5:9  En David koos zijn verblijf in de veste, noemde haar Davidstad en bouwde in den omtrek, van het Millo 
af binnenwaarts.
2Sa 5:10  David werd steeds machtiger, en de Heer, de god der heirscharen, was met hem.
2Sa 5:11  En Hirom, de koning van Tyrus, zond gezanten tot David, alsmede cederhout, voorts timmerlieden en 
metselaars, die voor David een huis bouwden.
2Sa 5:12  Zo werd David gewaar dat de Heer hem als koning over Israel bevestigd en zijn koningsschap 
verheven gemaakt had, ter wille van zijn volk Israel.
2Sa 5:13  David nam, nadat hij van Hebron gekomen was, ook te Jeruzalem bijzitten en vrouwen, en hem 



werden ook daar zonen en dochters geboren.
2Sa 5:14  Dit zijn de namen der kinderen die hem te Jeruzalem geboren zijn: Sjammua, Sjobab, Nathan, 
Salomo,
2Sa 5:15  Jibhar, Elisjua, Nefeg, Jafia,
2Sa 5:16  Elisjama, Eljada en Elifelet.
2Sa 5:17  Toen de Filistijnen hoorden dat men David tot koning over Israel gezalfd had, trokken zij allen op om 
David op te zoeken. En deze, dit horende, trok af naar de bergveste.
2Sa 5:18  Maar toen de Filistijnen gekomen waren en zich in de vallei der Refaieten hadden uitgebreid,
2Sa 5:19  vroeg David den Heer: Zal ik tegen de Filistijnen optrekken? zult gij hen in mijn hand geven? En de 
Heer zeide tot David: Trek op; want ik zal de Filistijnen stellig in uw hand geven.
2Sa 5:20  Zo kwam David te Baal-perasim en versloeg hen aldaar; waarop hij zeide: De Heer is voor mij uit door 
de vijanden heengebroken als een waterdoorbraak. Daarom heet die plaats Baal-perasim.
2Sa 5:21  Zij lieten daar hun goden achter, en David en zijn mannen namen ze mede.
2Sa 5:22  Toen de Filistijnen weder optrokken en zich in de vallei der Refaieten uitbreidden,
2Sa 5:23  raadpleegde David den Heer, en de Heer zeide: Gij moet hen niet tegemoet gaan, trek achter hen om 
en nader hen van den kant der pijnbomen.
2Sa 5:24  Hoort gij het geruis van schreden in de toppen der pijnbomen, wees dan wakker; want dan is de Heer 
voor u uitgetrokken, om het leger der Filistijnen te slaan.
2Sa 5:25  David nu deed juist zoals de Heer hem bevolen had, en hij versloeg de Filistijnen, van Gibeon af tot bij 
Gezer.
2Sa 6:1  Wederom verzamelde David alle uitgelezenen in Israel, dertigduizend man.
2Sa 6:2  Toen maakte David zich op en trok met al het volk dat bij hem was naar Baal-Juda, om van daar de ark 
Gods te halen, waarover de naam van den Heer der heirscharen, die op de cherubs troont, is uitgeroepen.
2Sa 6:3  Zij vervoerden de ark van God op een nieuwen wagen
2Sa 6:4  en haalden haar uit het huis van Abinadab, dat op den heuvel lag, terwijl de zonen van Abinadab, Uzza 
en Achjo, den wagen geleidden. Uzza ging naast de ark Gods, zijn broeder voor haar uit.
2Sa 6:5  David en het ganse huis Israel maakten met alle kracht feestgedruis, voor den Heer uit, met liederen en 
met citers, harpen, tamboerijnen, bekkens en cimbalen.
2Sa 6:6  Maar toen zij aan den dorschvloer van Nachon gekomen waren, stak Uzza de hand naar de ark Gods 
uit en hield haar vast; want de runderen gleden uit.
2Sa 6:7  Toen ontstak de Heer in toorn tegen Uzza, en God sloeg hem daar, omdat hij zijn hand naar de ark had 
uitgestoken. Zo stierf hij aldaar voor Gods aangezicht.
2Sa 6:8  En David, ontroerd omdat de Heer zo geweldig tegen Uzza was losgebroken, noemde die plaats Peres-
Uzza; zoals zij heet tot op dezen dag.
2Sa 6:9  En David werd te dien dage bevreesd voor den Heer en zeide: Hoe zou 's Heeren ark tot mij kunnen 
komen!
2Sa 6:10  Daarom wilde hij de ark des Heeren niet bij zich in de Davidstad haar intrek doen nemen, maar liet 
haar inkeren in het huis van Obed-Edom, den Gattiet.
2Sa 6:11  In het huis van Obed-Edom, den Gattiet, bleef 's Heeren ark drie maanden; en de Heer zegende 
Obed-Edom met zijn ganse huis.
2Sa 6:12  Toen nu aan koning David werd meegedeeld dat de Heer het huis van Obed-Edom en alwat hem 
toebehoorde gezegend had om de ark Gods, ging David heen en voerde met vreugdebetoon de ark Gods uit het 
huis van Obed-Edom op naar de Davidstad.
2Sa 6:13  Als de dragers van 's Heeren ark zes schreden voortgetreden waren, offerde hij een stier en een 
mestkalf.
2Sa 6:14  En David, met een linnen schouderkleed omhangen, danste met alle macht voor den Heer uit.
2Sa 6:15  Zo voerden David en het ganse huis Israel de ark des Heeren met gejubel en bazuingeschal op.
2Sa 6:16  Toen de ark des Heeren de Davidstad binnenkwam, keek Michal, Sauls dochter, uit het venster, en 
ziende hoe koning David huppelde en danste voor den Heer uit, kreeg zij een gevoel van minachting voor hem.
2Sa 6:17  Men bracht dan de ark des Heeren de Davidstad binnen en zette haar op haar plaats, in de tent die 
David voor haar had opgeslagen. Daarna droeg David brand [offers] en dankoffers op aan den Heer,
2Sa 6:18  en toen het opdragen van die brand [offers] en dankoffers afgelopen was, zegende David het volk met 
den naam van den Heer der heirscharen
2Sa 6:19  en deelde aan al het volk, aan de gehele menigte der Israelieten, zo mannen als vrouwen, aan ieder 
een brood, een kruik wijn en een vruchtenkoek uit. Daarop ging al het volk huiswaarts.
2Sa 6:20  Toen ook David terugkeerde om zijn huis te zegenen, ging Michal, Sauls dochter, hem tegemoet en 
zeide: Wat heeft zich de koning van Israel thans vorstelijk gedragen, door zich heden ten aanschouwen van de 
slavinnen zijner dienaren te ontbloten, zoals een danser zich ontbloot!
2Sa 6:21  Maar David zeide tot Michal: Zo waar als de Heer leeft, die mij boven uw vader en zijn ganse huis 



heeft uitverkoren, om mij tot vorst over 's Heeren volk, over Israel, aan te stellen, voor den Heer uit wil ik dansen 
en vreugde hedrijven,
2Sa 6:22  mij klein maken nog meer dan ditmaal en gering zijn in uw oog. En bij de slavinnen van welke gij 
spraakt, bij die zal ik mijn eer zoeken.
2Sa 6:23  En Michal, Sauls dochter, bleef kinderloos tot den dag van haar dood toe.
2Sa 7:1  Eens, toen de koning zijn huis betrokken en de Heer hem rondom rust gegeven had van al zijn 
vijanden,
2Sa 7:2  zeide hij tot den profeet Nathan: Zie, ik woon in een huis van cederhout, en de ark Gods woont onder 
tentdoek.
2Sa 7:3  Nathan zeide tot den koning: Alwat in uw hart is, ga dat doen; want de Heer is met u.
2Sa 7:4  Maar in dien nacht kwam het woord des Heeren tot Nathan:
2Sa 7:5  Ga aan mijn dienaar David zeggen: Zo zegt de Heer: Zoudt gij een huis voor mij bouwen, waarin ik 
wonen zou?
2Sa 7:6  Ik heb immers in geen huis gewoond van den dag af dat ik de Israelieten uit Egypte opvoerde tot heden 
toe, maar ben rondgetrokken in een tent
2Sa 7:7  overal waar ik ook heentrok onder gans Israel. Heb ik tot een van Israels richters, aan wie ik had 
opgedragen mijn volk Israel te weiden, hiervan gesproken en gezegd: Waarom hebt gij mij geen huis van 
cederhout gebouwd?
2Sa 7:8  Spreek derhalve tot mijn dienaar David: Zo zegt de Heer der heirscharen: Ik heb u uit de weide van 
achter de kudde gehaald om vorst over mijn volk Israel te zijn;
2Sa 7:9  ik ben met u geweest in alwat gij ondernaamt en heb al uw vijanden voor u uitgeroeid; ik zal u een 
naam maken gelijk dien van de grootsten op aarde.
2Sa 7:10  En ik zal voor mijn volk Israel een plaats vaststellen, waar ik het zal planten en waar het duurzaam zal 
wonen waar het niet meer verontrust zal worden en geen boosaardige lieden het meer zullen verdrukken, zoals 
tevoren,
2Sa 7:11  van den dag af dat ik richters over mijn volk Israel aanstelde; en ik zal het rust geven van al zijn 
vijanden. Voorts kondigt de Heer u aan dat hij een huis voor u zal maken:
2Sa 7:12  wanneer uw levenstijd verstreken is en gij ter ruste zult gaan bij uw vaderen, zal ik uw nazaat, uw 
lijfelijken zoon, doen optreden en zijn koningsschap vastmaken;
2Sa 7:13  hij zal mij een huis bouwen, en ik zal zijn koninklijken troon vastzetten voor altijd!
2Sa 7:14  Ik zal hem ten vader, en hij zal mij ten zoon zijn: wanneer hij slecht handelt, zal ik hem tuchtigen, 
zoals mensen doen, met de roede en met slagen,
2Sa 7:15  maar mijn gunst zal ik hem niet onttrekken, zoals ik die aan uw voorganger onttrokken heb.
2Sa 7:16  Ja, duurzaam tot in eeuwigheid zullen uw huis en uw koningsschap voor mijn aangezicht zijn; uw 
troon zal vaststaan voor eeuwig!
2Sa 7:17  Overeenkomstig al deze woorden en dit gehele gezicht heeft Nathan tot David gesproken.
2Sa 7:18  Toen ging koning David naar binnen, zette zich voor den Heer neder en zeide: Wie ben ik, Heere God, 
en wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt?
2Sa 7:19  En dit was nog niet genoeg in uw oog, Heer; nu doet gij ook aan het huis van uw dienaar beloften voor 
de verre toekomst, en vergunt mij een blik in volgende geslachten, Heer.
2Sa 7:20  Maar wat zou David nog verder tot u spreken, daar gijzelf uw dienaar hebt uitverkoren, Heer?
2Sa 7:21  Ter wille van uw dienaar en naar uw voornemen hebt gij geheel deze grote zaak gedaan, dit aan uw 
dienaar bekend te maken.
2Sa 7:22  Daarom, gij zijt groot Heere God, want niemand is u gelijk en er is geen god behalve gij, blijkens alwat 
wij met eigen oren hebben gehoord.
2Sa 7:23  En waar is ene natie op aarde zoals uw volk Israel, die een god zich ten volk is gaan loskopen, om 
zich een naam te maken en grote en geduchte dingen aan haar te doen, door natien en goden voor zijn volk uit 
te verdrijven?
2Sa 7:24  Ja, gij hebt uw volk Israel vast aan u verbonden, dat het u voor eeuwig ten volk zij, terwijl gij, Heere 
God, hun ten god zijt geworden.
2Sa 7:25  Nu dan, o Heer, volbreng voor eeuwig het woord dat gij aangaande uw dienaar en zijn huis gesproken 
hebt, en doe zoals gij gesproken hebt;
2Sa 7:26  opdat uw naam voor eeuwig verheerlijkt worde, doordien men zegt: De Heer der heirscharen is god 
over Israel, en het huis van uw dienaar David zal voor uw aangezicht vaststaan.
2Sa 7:27  Want gijzelf, o Heer der heirscharen, Israels god, hebt aan uw dienaar geopenbaard: Een huis zal ik u 
bouwen. Daarom heeft uw dienaar de vrijmoedigheid gevonden om deze bede tot u op te zenden.
2Sa 7:28  Derhalve, o Heer, gij zijt God, uw woorden zullen bewaarheid worden, en gij hebt tot uw dienaar dit 
goede gesproken.
2Sa 7:29  Laat het u thans behagen het huis uws dienaars te zegenen; zodat het voor eeuwig voor uw 



aangezicht zij. Want gij, o Heer, hebt het gesproken, en door uw zegen zal het huis uws dienaars gezegend zijn 
tot in eeuwigheid.
2Sa 8:1  Hierna versloeg David de Filistijnen, vernederde hen en nam den teugel van het bewind uit de hand der 
Filistijnen.
2Sa 8:2  Voorts sloeg hij de Moabieten en mat hen met het snoer, terwijl hij hen op den grond deed liggen: 
telkens bestemde hij twee snoeren om ter dood te worden gebracht en een vol snoer om in het leven te blijven. 
Zo werden de Moabieten aan David onderworpen, schatplichtig.
2Sa 8:3  Ook versloeg David Hadadezer, den zoon van Rehob, den koning van Soba, toen deze heenging om 
zijn macht bij de rivier den Eufraat te vestigen.
2Sa 8:4  David nam van hem zeventienhonderd ruiters en twintigduizend man voetvolk gevangen; aan alle 
wagenpaarden sneed hij de pezen door, op honderd na, die hij overhield.
2Sa 8:5  Toen de Arameers van Damaskus Hadadezer, den koning van Soba, te hulp kwamen, sloeg David van 
de Arameers twee en twintig duizend man;
2Sa 8:6  hij legde bezettingen in Damasceens Aram, en Aram werd hem onderworpen, schatplichtig. Zo schonk 
de Heer David de overwinning op al zijn veldtochten.
2Sa 8:7  De gouden beukelaars welke de dienaren van Hadadezer hadden gedragen nam David en bracht ze 
naar Jeruzalem;
2Sa 8:8  uit Tebah en Berothai, steden van Hadadezer, voerde koning David ontzaglijk veel koper weg.
2Sa 8:9  Toen Tooe, de koning van Hamath, hoorde dat David het ganse leger van Hadadezer verslagen had,
2Sa 8:10  zond hij zijn zoon Hadoram tot koning David, om naar zijn welstand te vragen en hem geluk te 
wensen, omdat hij tegen Hadadezer gestreden en hem verslagen had; want Hadadezer was steeds in oorlog 
met Tooe geweest; zilveren, gouden en koperen voorwerpen bracht hij mede.
2Sa 8:11  Ook deze heeft koning David aan den Heer gewijd, evenals hij gedaan had met het zilver en goud van 
al de volkeren die hij had onderworpen:
2Sa 8:12  van Edom, Moab, de Ammonieten, de Filistijnen, Amalek, en van den buit van Hadadezer, den zoon 
van Rehob, den koning van Soba.
2Sa 8:13  Ook maakte David zich naam en versloeg hij, bij zijn terugkeer van het verslaan der Arameers, van de 
Edomieten in het Zoutdal achttienduizend man.
2Sa 8:14  Toen legde hij bezettingen in Edom; in gans Edom legde hij die; zodat gans Edom David onderworpen 
was. Zo schonk de Heer de overwinning aan David op al zijn veldtochten.
2Sa 8:15  David was koning over gans Israel en handhaafde recht en gerechtigheid onder zijn ganse volk;
2Sa 8:16  en Joab, de zoon van Seruja, was hoofd van het leger; Josjafat, de zoon van Ahilud, kanselier;
2Sa 8:17  Abjathar, de zoon van Ahimelech, den zoon van Ahitub, en Sadok waren priesters; Sjisja was 
schrijver;
2Sa 8:18  Benaja, de zoon van Jojada, hoofd der Krethiers en Plethiers, en Davids zonen waren priesters.
2Sa 9:1  Eens zeide David: Is er nog iemand van Sauls huis overgebleven aan wien ik gunst kan betonen ter 
wille van Jonathan?
2Sa 9:2  Nu had het huis van Saul een dienaar, Siba geheten. Toen men hem bij David ontboden had, zeide de 
koning tot hem: Zijt gij Siba? Waarop hij antwoordde: Uw dienaar.
2Sa 9:3  Op 's konings vraag: Is er niet nog iemand van het huis van Saul wien ik Gods gunst kan betonen? 
zeide Siba tot den koning: Er is nog een zoon van Jonathan, een die slecht ter been is.
2Sa 9:4  Hierop zeide de koning tot hem: Waar is hij? Siba antwoordde den koning: Ten huize van Machir, den 
zoon van Ammiel, te Lodebar.
2Sa 9:5  Daarop liet koning David hem uit het huis van Machir den zoon van Ammiel, van Lodebar, halen.
2Sa 9:6  Toen Mefiboosjeth, de zoon van Sauls zoon Jonathan, bij David kwam, viel hij op zijn aangezicht en 
wierp zich neder. David zeide: Mefiboosjeth! en hij: Uw dienaar.
2Sa 9:7  En David zeide tot hem: Vrees niet; want ik zal u zeer zeker gunst betonen ter wille van uw vader 
Jonathan: ik zal u al de landerijen van uw vader Saul teruggeven, en gij zult geregeld aan mijn dis brood eten.
2Sa 9:8  Toen wierp hij zich neder en zeide: Wat is uw dienaar, dat gij naar een doden hond als ik ben omziet
2Sa 9:9  Nu ontbood de koning Siba, den dienaar van Saul, en zeide tot hem: Alwat Saul en zijn ganse huis 
bezeten heeft geef ik aan den zoon uws heren;
2Sa 9:10  gij moet met uw zonen en slaven voor hem het land bebouwen en brood brengen aan het huis van uw 
heer, dat daarvan leven zal, terwijl Mefiboosjeth, uws heren zoon, geregeld brood zal eten aan mijn tafel. Siba 
nu had vijftien zonen en twintig slaven.
2Sa 9:11  En Siba zeide tot den koning: Naar alwat mijn heer de koning zijn dienaar beveelt zal uw dienaar 
doen. Zo at Mefiboosjeth aan Davids tafel als een van 's konings zonen.
2Sa 9:12  Hij had een jeugdigen zoon, Micha genaamd. En alle hoorigen van Siba's huis waren slaven van 
Mefiboosjeth.
2Sa 9:13  Mefiboosjeth zelf woonde te Jeruzalem; want hij at geregeld brood aan de tafel des konings. Hij was 



aan beide voeten kreupel.
2Sa 10:1  Nadezen stierf Nahas, de koning der Ammonieten, en werd zijn zoon Hanun koning in zijn plaats.
2Sa 10:2  Toen zeide David: Ik wil gunst betonen aan Hanun den zoon van Nahas, zoals zijn vader gunst heeft 
betoond aan mij. Daarom zond David zijn dienaren, ten rouwbeklag wegens zijn vader. Maar toen Davids 
dienaren in het land der Ammonieten waren gekomen,
2Sa 10:3  zeiden de vorsten der Ammonieten tot hun heer Hanun: Meent gij dat David uit eerbied voor uw vader 
u boden tot rouwbeklag gezonden heeft? Veeleer heeft David zijn dienaren tot u gezonden om de stad op te 
nemen, te verspieden en onderstboven te keren.
2Sa 10:4  Hierop liet Hanun de dienaren van David vatten, schoor hun den baard aan den enen kant af, sneed 
hun de klederen halverwege af, tot aan de stuit, en zond hen weg.
2Sa 10:5  Toen men dit aan David berichtte, zond hij hun boden tegemoet--want die mannen waren zeer 
geschandvlekt--en liet hun zeggen: Blijft te Jericho totdat u de baard weder is aangegroeid, en keert dan terug.
2Sa 10:6  Toen nu de Ammonieten inzagen dat zij bij David in een kwaden reuk waren gekomen, zonden zij 
boden en huurden van de Arameers van Beth-Rehob en van Soba twintigduizend voetknechten, en van de 
koningen van Maacha en Tob twaalfduizend man.
2Sa 10:7  Toen David dit hoorde, zond hij Joab met het gehele leger, de helden.
2Sa 10:8  Daarop trokken de Ammonieten uit en stelden zich voor de poort in slagorde; terwijl de Arameers van 
Soba, Rehob, Tob en Maacha zich afgezonderd van hen op het veld opgesteld hadden.
2Sa 10:9  Joab, ziende dat hij een vijandelijk leger voor zich en achter zich had, koos een deel van Israels 
strijdmacht uit, dat hij tegenover de Arameers in slagorde stelde;
2Sa 10:10  terwijl hij het overige volk plaatste onder de bevelen van zijn broeder Abisjai, die het in slagorde 
stelde tegenover de Ammonieten.
2Sa 10:11  En hij zeide: Indien de Arameers mij te sterk worden, moet gij mij te hulp komen; en indien de 
Ammonieten u te sterk worden, zal ik tot uw hulp aanrukken.
2Sa 10:12  Wees kloek en laten wij ons kloek houden voor ons volk en de steden van onzen god. En de Heer 
zal doen wat goed in zijn oog is.
2Sa 10:13  Toen nu Joab met het volk dat bij hem was tegen de Arameers ten strijde aanrukte, sloegen zij voor 
hem op de vlucht;
2Sa 10:14  en de Ammonieten, ziende dat de Arameers op de vlucht waren gegaan, vluchtten op hun beurt voor 
Abisjai en trokken zich terug in de stad. Hierop keerde Joab van den strijd tegen de Ammonieten weder en 
kwam te Jeruzalem.
2Sa 10:15  De Arameers, ziende dat zij voor Israel de nederlaag hadden geleden, vereenigden zich allen,
2Sa 10:16  en Hadadezer zond boden en deed de Arameers van de overzijde der Rivier uitrukken; zij kwamen te 
Helam aan, onder aanvoering van Sjobach, Hadadezers legerhoofd.
2Sa 10:17  Men berichtte dit aan David, die hierop gans Israel verzamelde, den Jordaan overtrok en te Helam 
kwam. De Arameers stelden hun slagorde tegen David op en streden tegen hem.
2Sa 10:18  De Arameers gingen voor Israel op de vlucht, en David doodde van hen zevenhonderd 
wagenstrijders en veertigduizend man voetvolk; ook Sjobach, Hadadezers legerhoofd, versloeg hij, zodat hij 
stierf.
2Sa 10:19  Toen nu al de koningen, Hadadezers vazallen, zagen dat zij in den strijd met Israel de nederlaag 
hadden geleden, maakten zij vrede met de Israelieten en werden hun onderdanig. En de Arameers vreesden 
den Ammonieten weder te hulp te komen.
2Sa 11:1  Na verloop van een jaar, tegen den tijd dat de koningen plegen te velde te trekken, zond David Joab 
met zijn dienaren en gans Israel uit. Zij verwoestten het land der Ammonieten en sloegen het beleg om Rabba, 
terwijl David te Jeruzalem bleef.
2Sa 11:2  Op zekeren avond, toen hij, van zijn rustbank opgestaan, op het dak van het paleis wandelde, zag hij 
van het dak een vrouw die zich baadde en zeer schoon was.
2Sa 11:3  David deed naar die vrouw onderzoek, en toen men hem zeide: Wel, dat is Bathsjeba, de dochter van 
Eliam, de vrouw van Uria, den Hittiet,
2Sa 11:4  zond David boden om haar te halen, en hield, toen zij tot hem gekomen was, gemeenschap met haar; 
zij had zich juist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij in haar huis terug.
2Sa 11:5  Maar de vrouw was zwanger geworden en liet aan David weten: Ik ben zwanger.
2Sa 11:6  Hierop zond David aan Joab het bevel: Zend Uria, den Hittiet, i tot mij. Toen Joab Uria tot David 
gezonden had
2Sa 11:7  en deze bij hem kwam vroeg David, of het met Joab, het volk en den krijg goed ging.
2Sa 11:8  Daarna zeide David tot Uria: Ga naar uw huis en was uw voeten. En toen hij het paleis verliet, werd 
hem een gerecht van 's konings tafel nagebracht.
2Sa 11:9  Maar Uria legde zich te slapen aan den ingang van het paleis bij al de dienaren van zijn heer en ging 
niet naar zijn huis.



2Sa 11:10  Toen men aan David had medegedeeld: Uria is niet naar zijn huis gegaan--zeide David tot Uria: Gij 
komt immers van de reis; waarom zijt gij dan niet naar uw huis gegaan?
2Sa 11:11  Uria antwoordde David: De ark en Israel en Juda houden zich op in tenten, en mijn heer Joab en 
mijns heren dienaren zijn op den naakten grond gelegerd; zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten, te drinken 
en bij mijn vrouw te slapen? Zo waar als de Heer leeft en gij leeft, dat doe ik niet.
2Sa 11:12  Hierop zeide David tot Uria: Blijf ook heden hier; morgen zal ik u laten vertrekken. Zo bleef Uria nog 
dien dag te Jeruzalem.
2Sa 11:13  Den volgenden dag nodigde David hem bij zich; hij at en dronk bij hem, en David maakte hem 
dronken; doch des avonds ging hij zich ter ruste leggen op zijn leger bij de dienaren zijns heren, naar zijn huis 
ging hij niet.
2Sa 11:14  Den volgenden morgen schreef David een brief aan Joab en gaf dien aan Uria mede;
2Sa 11:15  daarin schreef hij: Plaats Uria op het punt waar de strijd het hevigst is, en trek u van achter hem 
terug; opdat hij in den slag den dood vinde.
2Sa 11:16  Dienovereenkomstig plaatste Joab, bij een verkenningstocht naar de zijde der stad, Uria tegenover 
het punt waar hij wist dat kloeke mannen stonden.
2Sa 11:17  De burgers der stad deden een uitval en tastten Joab aan, enigen van het volk, van Davids dienaren, 
vielen, en ook Uria, de Hittiet, sneuvelde.
2Sa 11:18  Joab zond toen een bode, om het beloop van den strijd aan David te melden,
2Sa 11:19  en gelastte hem: Wanneer gij het beloop van den strijd aan den koning verhaald hebt,
2Sa 11:20  en de koning gramstorig wordt,
2Sa 11:21  (011-21b) dan moet gij zeggen: Ook uw dienaar Uria, de Hittiet, is gesneuveld.
2Sa 11:22  De bode ging heen, kwam bij David en berichtte hem alwat Joab hem had opgedragen. (011-20b) 
Toen zeide David: Waarom zijt gij zo dicht bij de stad gekomen om te vechten? Gij moest toch weten? dat zij 
van den muur zouden schieten. (011-21a) Wie heeft Abimelech, den zoon van Jerubbaal verslagen 't Was 
immers een vrouw, die, te Tebes, van den muur een stuk van een molensteen op hem wierp, zodat hij stierf? 
Waarom zijt gij zo dicht bij den muur gekomen?
2Sa 11:23  Hierop zeide de bode tot David: Met overmacht deden de burgers een uitval tegen ons in het veld; 
wij zetten hen na tot voor de poort,
2Sa 11:24  toen schoten de schutters, van den muur, op uw dienaren en vonden omstreeks achttien man van 's 
konings dienaren den dood. Ook uw dienaar Uria, de Hittiet, is gesneuveld.
2Sa 11:25  Toen zeide David tot den bode: Gij moet aan Joab zeggen: Trek u deze zaak niet aan; want het 
zwaard verteert nu dezen dan genen. Zet uw strijd tegen de stad met kracht door en werp haar onderstboven.
2Sa 11:26  Toen Uria's vrouw hoorde dat haar man dood was, bedreef zij rouw over haar heer,
2Sa 11:27  en als de rouwtijd voorbij was, liet David haar halen en in zijn huis opnemen; zij werd zijn vrouw en 
schonk hem een zoon. Maar wat David gedaan had was kwaad in het oog des Heeren.
2Sa 12:1  Daarom zond de Heer den profeet Nathan tot David, die tot hem kwam en zeide: Er woonden twee 
mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme.
2Sa 12:2  De rijke had kleinvee en runderen in overvloed;
2Sa 12:3  de arme niets dan een enig ooilam, dat hij gekocht en opgekweekt had, en dat bij hem en niet zijn 
kinderen was opgegroeid; het at van zijn brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn arm; het was hem zo lief als 
een dochter.
2Sa 12:4  Eens kreeg die rijke man bezoek en, daar hij niet van zich verkrijgen kon een zijner schapen of 
runderen te nemen om dat voor den reiziger die tot hem was gekomen te bereiden, haalde hij het ooilam van 
den arme weg en bereidde het voor den man die tot hem gekomen was.
2Sa 12:5  Toen ontstak David in hevigen toorn tegen dien man en zeide hij tot Nathan: Zo waar als de Heer 
leeft, de man die dat gedaan heeft is des doods schuldig
2Sa 12:6  en zal het lam zevenvoudig vergoeden; omdat hij dit stuk heeft bedreven en zo meedoogenloos is 
geweest.
2Sa 12:7  En Nathan zeide tot David: Gij zijt die man. Zo zegt de Heer, de god van Israel: Ik heb u tot koning 
over lsrael gezalfd, u uit de hand van Saul bevrijd;
2Sa 12:8  ik gaf u uws heren huis en de vrouwen uws heren in uw arm, en gaf u het huis van Israel en Juda; was 
het te weinig, ik zou u nog meer daarbij hebben gegeven.
2Sa 12:9  Waarom hebt gij dan des Heeren woord geminacht, door te doen wat kwaad in zijn oog is? Gij hebt de 
vrouw van Uria, den Hittiet, voor u tot vrouw genomen en hemzelf door het zwaard der Ammonieten gedood.
2Sa 12:10  Daarom zal het zwaard nimmermeer van uw huis wijken; omdat gij mij geminacht en de vrouw van 
Uria, den Hittiet, voor u tot vrouw genomen hebt.
2Sa 12:11  Zo zegt de Heer: Zie, ik zal uit uw eigen huis den rampspoed tegen u doen opstaan: uw vrouwen 
voor uw ogen weghalen en ze geven aan uw naaste, die, terwijl deze zon het ziet, bij uw vrouwen zal liggen.
2Sa 12:12  Want, terwijl gij in het geheim gehandeld hebt zal ik deze zaak doen ten aanschouwen van gans 



Israel, ten aanschouwen der zon.
2Sa 12:13  Toen zeide David tot Nathan: Ik heb tegen den Heer gezondigd. En Nathan zeide tot David: Dan 
heeft ook de Heer uw zonde vergeven: gij zult niet sterven.
2Sa 12:14  Maar omdat gij door dit stuk den Heer gesmaad hebt, zal het kind dat u geboren is stellig sterven.
2Sa 12:15  Toen Nathan naar zijn huis gegaan was, sloeg de Heer het kind dat de vrouw van Uria aan David 
geschonken had: het werd ziek.
2Sa 12:16  En David ging God zoeken voor den knaap: hij vastte, ging naar binnen en legde zich op den grond 
neder.
2Sa 12:17  De oudsten van zijn huis gingen bij hem staan om hem tot opstaan te bewegen, maar hij wilde niet 
en gebruikte geen spijs met hen.
2Sa 12:18  Op den zevenden dag stierf het kind. Nu waren Davids dienaren bevreesd hem mede te delen dat 
het kind dood was; want, dachten zij, toen wij bij het leven van het kind tot hem spraken, heeft hij niet naar ons 
willen horen; hoe zouden wij dan tot hem durven zeggen: Het kind is dood! Hij zou een ongeluk begaan.
2Sa 12:19  Maar David, ziende dat zijn dienaren onder elkander fluisterden, begreep dat het kind dood was en 
zeide tot zijn dienaren: Is het kind dood? Waarop zij antwoordden: ja.
2Sa 12:20  Toen stond David van den grond op, waschte en zalfde zich, trok andere klederen aan, trad het huis 
des Heeren binnen, wierp zich aldaar neder en vroeg, in zijn huis teruggekeerd, om brood; men zette hem iets 
voor, en hij at.
2Sa 12:21  Zijn dienaren zeiden tot hem: Waarom handelt gij zo? Zolang het kind leefde hebt gij gevast en 
geweend, en nauwelijks is het gestorven of gij staat op en gaat eten.
2Sa 12:22  Maar hij zeide: Zolang het kind leefde heb ik gevast en geweend, omdat ik dacht: Misschien zal de 
Heer mij goedgunstig wezen en zal het kind in het leven blijven.
2Sa 12:23  Maar waarom zou ik, nu hij dood is, vasten? Kan ik hem terughalen? Ik ga wel tot hem, maar hij 
keert tot mij niet weder.
2Sa 12:24  En David troostte zijn vrouw Bathsjeba, kwam tot haar en hield gemeenschap met haar; zij werd 
zwanger en baarde een zoon, dien zij Salomo noemde; en de Heer had hem lief.
2Sa 12:25  En de Heer zond een bevel door den profeet Nathan, en hij noemde hem Jedidja, naar den last des 
Heeren.
2Sa 12:26  Intussen belegerde Joab Rabba der Ammonieten. Toen hij de waterstad had ingenomen,
2Sa 12:27  zond hij gezanten tot David met de boodschap: Ik heb Rabba belegerd, zelfs de waterstad 
ingenomen.
2Sa 12:28  Verzamel nu het overige volk; sla het beleg voor de stad en neem haar in; opdat niet ik de stad 
inneme en mijn naam over haar uitgeroepen worde.
2Sa 12:29  Dienvolgens verzamelde David al het volk, trok naar Rabba, bestormde het en nam het in.
2Sa 12:30  Hij nam Milkom de kroon van het hoofd, welker gewicht een talent goud bedroeg en waaraan een 
edelgesteente zat dat David voortaan als hoofdversiersel droeg. Een ontzaglijk groten buit nam hij uit de stad 
mede;
2Sa 12:31  ook haar inwoners voerde hij weg, zette hen aan den arbeid bij de zaag, de ijzeren houwelen en de 
ijzeren bijlen en maakte hen tot slaven bij het tichelwerk. Evenzo handelde hij met al de steden der Ammonieten. 
Daarna keerde David en het ganse volk naar Jeruzalem terug.
2Sa 13:1  Nadezen nu--Absalom, de zoon van David, had een schone zuster, Tamar geheten, op wie Amnon, 
Davids zoon, verliefd werd.
2Sa 13:2  En Amnon leed tot ziek wordens toe om zijn zuster Tamar; want zij was maagd, en Amnon zag geen 
kans om haar iets te doen.
2Sa 13:3  Maar Amnon had een vriend, Jonadab geheten, een zoon van Sjimea, Davids broeder. Deze was een 
zeer schrander man.
2Sa 13:4  Eens zeide hij tot Amnon: Prins, waarom zijt gij toch, morgen aan morgen, zo gedrukt? Zoudt gij het 
mij niet vertellen? Amnon zeide tot hem: Ik ben verliefd op Tamar, de zuster van mijn broeder Absalom.
2Sa 13:5  Toen zeide Jonadab tot hem: Ga op uw bed liggen en houd u ziek. Komt dan uw vader naar u zien, zo 
zegt gij hem: Laat mijn zuster Tamar eens komen, om mij enige spijs te bereiden; zij moet dan voor mijn ogen 
gebak gereedmaken, en ik kijk er naar en eet uit haar hand.
2Sa 13:6  Amnon dan ging te bed liggen en hield zich ziek. Toen nu de koning naar hem kwam zien, zeide 
Amnon tot hem: Laat toch mijn zuster Tamar voor mijn ogen een paar koekjes komen gereedmaken, dat ik uit 
haar hand ete.
2Sa 13:7  David dan zond iemand naar huis, om aan Tamar te zeggen: Ga eens naar het huis van uw broeder 
Amnon en maak hem wat gebak gereed.
2Sa 13:8  Dienvolgens ging Tamar naar het huis van haar broeder Amnon, waar hij te bed lag; zij nam deeg, 
kneedde het, maakte voor zijn ogen koekjes en bakte ze;
2Sa 13:9  waarna zij een bediende riep, die opdeed terwijl hij het zag. Maar Amnon weigerde te eten en zeide: 



Laat iedereen van mij weggaan. Toen allen heengegaan waren,
2Sa 13:10  zeide Amnon tot Tamar: Breng nu het gebak in de slaapkamer, opdat ik uit uw hand ete. Toen nam 
Tamar de koekjes die zij bereid had en bracht ze aan haar broeder in de slaapkamer.
2Sa 13:11  Maar toen zij ze hem overreikte om te eten, vatte hij haar aan en zeide tot haar: Kom bij mij liggen, 
zuster!
2Sa 13:12  Maar zij zeide tot hem: Neen, broeder, onteer mij niet; want zo doet men niet in Israel. Doe zulk een 
dwaasheid niet!
2Sa 13:13  Waar zou ik met mijn schande heen? En gij zoudt als een der dwazen in Israel te boek staan. Spreek 
liever met den koning; want hij zal mij aan u niet onthouden.
2Sa 13:14  Maar hij wilde naar haar niet horen, overmande haar, onteerde haar en hield gemeenschap met 
haar.
2Sa 13:15  Toen kreeg Amnon een zeer groten afkeer van haar; de afkeer dien hij van haar kreeg was heviger 
dan de hartstocht dien hij voor haar gehad had. Zo zeide hij tot haar: Sta op en pak u voort!
2Sa 13:16  Maar zij zeide tot hem: Neen broeder; want mij weg te zenden zou nog groter kwaad zijn dan het 
andere dat gij mij gedaan hebt. Maar hij wilde niet naar haar horen,
2Sa 13:17  riep den knecht die hem bediende en zeide: Zet die daar mijn huis uit en grendel de deur achter 
haar!
2Sa 13:18  Zij nu had een prachtig kleed aan, zoals van oudsher koningsdochters, zolang zij maagd waren, 
plachten te dragen. Toen nu zijn bediende Tamar het huis uitgezet en de deur achter haar gegrendeld had,
2Sa 13:19  nam zij as en strooide die op haar hoofd, scheurde het prachtige kleed dat zij aanhad, legde de hand 
op haar hoofd en ging schreiende heen.
2Sa 13:20  Haar broeder Absalom zeide tot haar: Is uw broeder Amnon u te na gekomen? Houd u maar stil, 
zuster. Hij is uw broeder. Trek u deze zaak niet aan. Zo bleef Tamar, verlaten, in het huis van haar broeder 
Absalom.
2Sa 13:21  Koning David hoorde dit alles en ontstak in hevigen toorn; maar hij bemoeilijkte zijn zoon Amnon 
niet; want hij had hem lief, omdat hij zijn eerstgeborene was.
2Sa 13:22  Ook sprak Absalom kwaad noch goed met Amnon; doch hij haatte Amnon, omdat hij zijn zuster 
Tamar onteerd had.
2Sa 13:23  Doch twee jaren later had Absalom het feest van het schaapscheren te Baal-hasor bij Efron en 
nodigde hij daarop al de zonen des konings.
2Sa 13:24  Hij kwam bij den koning en zeide: Uw dienaar houdt het feest van het schaapscheren; dat toch de 
koning en zijn dienaren met uw dienaar medegaan!
2Sa 13:25  Maar de koning zeide tot Absalom: Dat niet, mijn zoon, laat ons niet allen gaan; opdat wij u niet op te 
zware kosten jagen. En hoewel hij sterk bij hem aandrong, wilde hij niet medegaan en gaf hem zijn afscheid.
2Sa 13:26  Nu hernam Absalom: Zo neen, laat dan mijn broeder Amnon met ons gaan. De koning zeide tot hem: 
Waarom zou hij medegaan?
2Sa 13:27  Doch toen Absalom sterk bij hem aandrong, liet hij Amnon en al de zonen des konings met hem 
medegaan.
2Sa 13:28  Absalom nu richtte een koninklijken maaltijd aan en gelastte zijn volgers: Geeft wel acht! Zodra 
Amnon van den wijn vrolijk is geworden en ik u een wenk geef, slaat dan Amnon dood. Vreest niet; ik gelast het 
u immers. Weest sterk en gedraagt u als kloeke mannen!
2Sa 13:29  En Absaloms volgers deden aan Amnon zoals Absalom gelast had; waarop al de zonen des konings 
opstonden, hun muilezels bestegen en op de vlucht gingen.
2Sa 13:30  Terwijl zij nog onderweg waren, kwam tot David het gerucht: Absalom heeft al de zonen des konings 
verslagen; geen hunner is overgebleven.
2Sa 13:31  Toen stond de koning op, scheurde zijn klederen en ging op den grond liggen, terwijl al zijn dienaren 
met gescheurde klederen bij hem stonden.
2Sa 13:32  Maar Jonadab, de zoon van Davids broeder Sjimea, zeide: Laat mijn heer niet denken dat zij al de 
jongelieden, des konings zonen, hebben omgebracht; want Amnon alleen is dood. Immers, van den dag af dat 
hij Absaloms zuster Tamar onteerd heeft was zijn naam bij Absalom gehaat.
2Sa 13:33  Mijn heer de koning make zich dus niet ongerust, en denke niet dat al de zonen des konings dood 
zijn; want Amnon alleen is dood en al zijn broeders zijn ongedeerd.
2Sa 13:34  En de man die op den uitkijk stond sloeg de ogen op en zag een menigte volks op den weg van 
Horonaim, op de berghelling. Hij kwam den koning melden: Ik heb mannen gezien die den weg van Horonaim 
afkomen, aan de zijde van den berg.
2Sa 13:35  Nu zeide Jonadab tot den koning: Dat zijn de zonen des konings, die terugkomen! Zoals uw dienaar 
gezegd heeft is geschied.
2Sa 13:36  Nauwelijks had hij uitgesproken, of daar traden de zonen des konings binnen, verhieven hun stem en 
weenden. Ook de koning en al zijn dienaren barstten in luid geween los.



2Sa 13:37  En de koning rouwde over zijn zoon den gansen tijd. Absalom had de vlucht genomen en was naar 
Talmai, den zoon van Ammihud, den koning van Gesjur, gegaan.
2Sa 13:38  Toen hij er drie jaren geweest was
2Sa 13:39  werd de geest des konings verteerd van verlangen naar Absalom; want hij had zich over den dood 
van zijn zoon Amnon getroost.
2Sa 14:1  Toen nu Joab, de zoon van Seruja, bemerkte dat Davids hart naar Absalom trok,
2Sa 14:2  liet hij een schrandere vrouw uit Tekoa komen en zeide tot haar: Stel u aan als een rouwdragende; 
kleed u in rouwgewaad, zalf u niet met olie, en doe u voor als een vrouw die reeds geruimen tijd rouw bedrijft 
over een dode;
2Sa 14:3  ga dan naar den koning en spreek zo en zo tot hem. De woorden gaf Joab haar in den mond.
2Sa 14:4  Zo kwam de Tekoetische bij den koning, viel op haar aangezicht ter aarde, boog zich neder en zeide: 
Help, koning, help!
2Sa 14:5  Op des konings vraag: Wat deert u? zeide zij: Ik ben een weduwvrouw: mijn man is gestorven.
2Sa 14:6  Nu had uw dienstmaagd twee zonen; eens werden zij op het veld handgemeen en, daar niemand 
tussen beiden trad, sloeg de een zijn broeder dood.
2Sa 14:7  En zie, toen is de gehele familie tegen uw dienstmaagd opgetreden met den eis: Lever den 
broedermoorder uit, opdat wij zijn leven nemen voor dat van zijn broeder, dien hij gedood heeft. Zo zullen zij ook 
den erfgenaam uitroeien en de kool die mij nog rest uitdoven, om mijn man naam noch nakomelingschap op 
aarde te laten.
2Sa 14:8  Hierop zeide de koning tot de vrouw: Ga naar huis. Ik zal orde op uw zaak stellen.
2Sa 14:9  Maar de Tekoietische zeide tot den koning: Op mij, mijn heer de koning, en op mijn gezin zal de 
schuld neerkomen, terwijl men den koning en zijn troon zal vrijspreken.
2Sa 14:10  Maar de koning hernam: Wie u een woord zegt, breng dien tot mij; dan zal hij u verder geen leed 
aandoen.
2Sa 14:11  Waarop de vrouw zeide: Roepe toch de koning den naam van den Heer, zijn god, aan, dat hij den 
bloedwreker niet zal toelaten onheil aan te richten; opdat zij mijn zoon niet ombrengen. Toen sprak hij: Zo waar 
als de Heer Leeft, geen haar van uw zoon zal ter aarde vallen.
2Sa 14:12  Hierop zeide de vrouw: Mag uw dienstmaagd nog een woord tot mijn heer den koning spreken? De 
koning zeide: Spreek!
2Sa 14:13  waarop zij zeide: Waarom heeft dan de koning iets dergelijks in den zin tegen Gods volk--want nu hij 
dit woord gesproken heeft, is hijzelf schuldig geworden--dat hij zijn verstoten zoon niet laat terugkeren?
2Sa 14:14  Want als wij sterven, zijn wij als water dat, op den grond uitgestort, niet meer verzameld wordt. En 
God zal het leven niet wegnemen van hem die het plan beraamt een verstotene niet van zich verwijderd te 
houden.
2Sa 14:15  Nu, dat ik hier gekomen ben om dit woord tot mijn heer den koning te spreken is omdat het volk mij 
bevreesd maakte; en uw dienstmaagd dacht: Laat ik eens tot den koning spreken; wellicht zal de koning het 
woord zijner dienares volbrengen;
2Sa 14:16  want de koning zal er wel oren naar hebben zijn dienares te verlossen uit de hand van den man die 
mij en mijn zoon tegelijk uit Gods erve zoekt uit te roeien.
2Sa 14:17  Ten slotte zeide de vrouw: Moge het woord van mijn heer den koning tot bevrediging strekken! Want 
mijn heer de koning is als de engel Gods in de kennisneming van goed en kwaad. De Heer, uw god, zij met u!
2Sa 14:18  De koning hernam en zeide tot de vrouw: Verheel mij niets van wat ik u thans ga vragen. De vrouw 
antwoordde: Mijn heer de koning spreke!
2Sa 14:19  Toen vroeg de koning: Heeft Joab dit alles met u beraamd? Waarop de vrouw antwoordde: Zo waar 
als gij leeft, mijn heer de koning, bij alwat mijn heer de koning spreekt is geen ontwijken mogelijk, rechts noch 
links. Ja, uw dienaar Joab heeft mij den last verstrekt en zelf aan uw dienstmaagd al deze woorden in den mond 
gegeven.
2Sa 14:20  Om de zaak te bemantelen, heeft uw dienaar Joab dit gedaan; maar mijn heer is wijs als de engel 
Gods en begrijpt alles wat op aarde geschiedt.
2Sa 14:21  Hierop zeide de koning tot Joab: Welaan, ik heb die zaak besloten; ga den jongeling, Absalom, 
terughalen.
2Sa 14:22  Toen viel Joab op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neder, sprak een zegenwens over den koning 
uit en zeide: Thans weet uw dienaar dat hij in uw oog, mijn heer de koning, gunst heeft gevonden, nu de koning 
den wens zijns dienaars heeft vervuld.
2Sa 14:23  Zo maakte Joab zich op, ging naar Gesjur en bracht Absalom naar Jeruzalem.
2Sa 14:24  Doch de koning zeide: Hij moet in zijn huis zijn intrek nemen en mag mij niet komen zien. Dus betrok 
Absalom zijn huis en kwam den koning niet te zien.
2Sa 14:25  In gans Israel was geen man zo schoon als Absalom, hooggeloofd: van de voetzool tot den schedel 
geen gebrek!



2Sa 14:26  Wanneer hij zich het hoofdhaar liet afscheren--telkens na verloop van een jaar liet hij dit doen; omdat 
het hem te zwaar werd, liet hij het dan afscheren--woog het tweehonderd sikkel naar het koningsgewicht.
2Sa 14:27  Aan Absalom werden drie zonen geboren en een dochter, met name Tamar: dit was een vrouw met 
een schoon uiterlijk.
2Sa 14:28  Maar nadat Absalom twee jaren te Jeruzalem gewoond had zonder den koning te komen zien,
2Sa 14:29  ontbood hij Joab, ten einde hem tot den koning te zenden. Maar hij wilde niet bij hem komen. Ook 
toen hij hem ten tweeden male ontbood, wilde hij niet komen.
2Sa 14:30  Toen zeide hij tot zijn dienaren: Ziet, naast mijn akker ligt land van Joab, waarop hij gerst heeft; gaat 
er den brand in steken! Toen Absaloms dienaren het in brand hadden gestoken,
2Sa 14:31  maakte Joab zich op, kwam bij Absalom binnen en zeide tot hem: Waarom hebben uw dienaren mijn 
land in brand gestoken?
2Sa 14:32  Absalom antwoordde hem: Wel, ik heb u laten zeggen: Kom eens bij mij--ten einde u tot den koning 
te zenden met de vraag: Waarom ben ik van Gesjur teruggekomen? Het ware mij beter als ik daar nog was. 
Welnu, ik moet den koning zien; indien op mij nog een schuld rust, dan brenge hij mij maar ter dood!
2Sa 14:33  Toen trad Joab bij den koning binnen en deelde het hem mede; waarop hij Absalom liet roepen, en 
deze, bij den koning gekomen, boog zich voor hem neder en viel voor den koning op zijn aangezicht ter aarde, 
en de koning kuste Absalom.
2Sa 15:1  Nadezen schafte Absalom zich een wagen en paarden aan, benevens vijftig man die voor hem uit 
liepen.
2Sa 15:2  Ook placht hij zich des morgens aan den weg naar de poort te plaatsen, en sprak dan ieder aan die 
met een of andere twistzaak naar den koning wilde gaan om recht te verkrijgen, hem vragende: Uit welke stad 
komt gij? Antwoordde hij: Uw dienaar is uit dezen of dien stam van Israel--
2Sa 15:3  dan zeide Absalom tot hem: Uw zaak is wel goed en billijk, maar van 's konings wege zal niemand u 
aanhoren.
2Sa 15:4  Vervolgens zeide Absalom: Och of men mij tot rechter in het land aanstelde en ieder die een twistzaak 
heeft tot mij kwam: ik zou hem wel recht verschaffen.
2Sa 15:5  Naderde hem iemand om zich voor hem neer te werpen, dan stak hij de hand uit, trok hem naar zich 
toe en kuste hem.
2Sa 15:6  Zo deed Absalom met alle Israelieten die om recht te verkrijgen tot den koning kwamen, en zo 
verstrikte hij het hart der burgers van Israel.
2Sa 15:7  Na verloop van vier jaren zeide Absalom eens tot den koning: Vergun mij heen te gaan om wat ik aan 
den Heer bij gelofte heb toegezegd te Hebron te betalen.
2Sa 15:8  Want uw dienaar heeft, toen hij in Gesjur, in Aram, vertoefde, de gelofte gedaan: Indien de Heer mij 
naar Jeruzalem doet terugkeren, zal ik den Heer te Hebron dienen.
2Sa 15:9  De koning zeide tot hem: Ga in vrede. Waarna hij zich opmaakte en naar Hebron ging.
2Sa 15:10  Maar Absalom zond verspieders uit in alle stammen van Israel, met den last: Zodra gij het geluid der 
bazuin hoort, moet gij zeggen: Absalom is te Hebron koning geworden!
2Sa 15:11  En met Absalom gingen uit Jeruzalem tweehonderd man mede, genodigden, die zonder erg, zonder 
van iets te weten, meegingen.
2Sa 15:12  Ook ontbood Absalom, toen hij bezig was de offers te brengen, Ahitofel, den Giloniet, Davids 
raadsman, uit zijn stad Gilo. Zo werd de samenzwering sterk en groeide de menigte die het met Absalom hield 
steeds aan.
2Sa 15:13  Toen men aan David kwam berichten: De Israelieten hebben partij gekozen voor Absalom--
2Sa 15:14  zeide David tot al zijn dienaren die bij hem te Jeruzalem waren: Op! laat ons vluchten; of wij zullen 
aan Absalom niet ontkomen. Maakt u in aller ijl voor de reis gereed; anders treft hij ons, als hij spoed maakt, nog 
hier aan, brengt het onheil over ons en slaat de stad met het scherp des zwaards.
2Sa 15:15  Hierop zeiden des konings dienaren tot hem: Naar alwat mijn heer de koning het beste keurt: wij 
staan u ten dienste.
2Sa 15:16  Zo ging de koning, door zijn ganse huis gevolgd, de stad uit, maar hij liet tien bijvrouwen achter, om 
zijn paleis te bewaken.
2Sa 15:17  Nadat de koning, door al zijn dienaren gevolgd, de stad was uitgegaan, bleven zij staan bij het Verre 
Huis,
2Sa 15:18  waar al het volk hem voorbijtrok, benevens al de Krethiers en Plethiers, en ook al de mannen van 
Ittai, den Gattiet, zeshonderd man, die onder zijn aanvoering uit Gath waren gekomen, den koning 
voorbijtrokken.
2Sa 15:19  En de koning zeide tot Ittai, den Gattiet: Waarom zoudt ook gij met ons medegaan? Keer terug en 
blijf bij den koning; want gij zijt een buitenlander en bovendien een balling uit uw vaderland.
2Sa 15:20  Zou ik u, die eerst gisteren zijt gekomen, heden reeds in uw rust storen om met ons te trekken, nu ik 
ga waarheen de weg mij zal leiden? Keer terug, en laten uw broeders met u terugkeren; en de Heer betoone u 



gunst en trouw!
2Sa 15:21  Maar Ittai antwoordde den koning: Zo waar als de Heer leeft en mijn heer de koning leeft, waar mijn 
heer de koning is, hetzij het ten dode gaat, hetzij ten leven, daar zal uw dienaar ook zijn. Toen zeide David tot 
Ittai: Trek dan voorbij. Zo trok Ittai, de Gattiet, met
2Sa 15:22  al zijn mannen en den gansen tros dien hij bij zich had, voorbij.
2Sa 15:23  En de ganse menigte weende luidkeels, en al het volk trok voor den koning, die bij de vallei Kidron 
stond, voorbij, in de richting van den olijfboom in de woestijn.
2Sa 15:24  En zie, daar waren ook Sadok en al de Levieten, die de verbondsark Gods droegen, alsmede 
Abjathar; en zij zetten de ark Gods neder, totdat al het volk uit de stad zou zijn voorbijgetrokken.
2Sa 15:25  Maar de koning zeide tot Sadok: Breng de ark Gods naar de stad terug, opdat zij op haar plaats 
blijve. Vind ik gunst in des Heeren oog, dan zal hij mij terugbrengen en mij haar en haar woonplaats doen 
wederzien;
2Sa 15:26  maar zegt hij: Ik heb geen behagen in u--hier ben ik; hij doe aan mij zoals goed in zijn oog is.
2Sa 15:27  Voorts zeide de koning tot Sadok, den priester: Keer gij in vrede naar de stad terug, met uw beider 
zonen, uw zoon, Ahimaas, en Jonathan, Abjathars zoon.
2Sa 15:28  Ziet, ik zal talmen in de woestijnvlakte, totdat ik van u een woord krijg om mij in te lichten.
2Sa 15:29  Zo brachten Sadok en Abjathar de ark Gods naar Jeruzalem terug en bleven zij daar.
2Sa 15:30  David nu besteeg den Olijvenpas al weenende, het hoofd omsluierd, hijzelf barrevoets, terwijl ook al 
het volk dat bij hem was met omsluierd hoofd en al weenende de hoogte opging.
2Sa 15:31  Toen berichtte men aan David: Ahitofel is onder de saamgezworenen met Absalom! waarop David 
zeide: Maak toch, o Heer, Ahitofels raad te schande.
2Sa 15:32  En nauwelijks was David op den top gekomen, waar men zich voor God placht neder te werpen, of 
daar kwam Husjai, de Arkiet, Davids vriend, hem tegemoet, met gescheurd kleed en aarde op het hoofd.
2Sa 15:33  Maar David zeide tot hem: Indien gij met mij trekt, zult gij mij tot last zijn;
2Sa 15:34  keert gij daarentegen naar de stad terug en zegt gij tot Absalom: Uw dienaar, o koning, wil ik zijn; 
was ik voorheen de dienaars uws vaders, thans ben ik de uwe--dan kunt gij voor mij den raad van Ahitofel 
verijdelen.
2Sa 15:35  Bovendien hebt gij daar de priesters Sadok en Abjathar tot uw dienst. Alwat gij uit het huis des 
konings hoort moet gij aan de priesters Sadok en Abjathar meedelen.
2Sa 15:36  Zij hebben daar hun beide zonen bij zich, Sadok Ahimaas en Abjathar Jonathan; door hen kunt gij 
alles wat gij verneemt mij doen weten.
2Sa 15:37  Zo kwam Husjai, Davids vriend, in de stad; ook trok Absalom Jeruzalem binnen.
2Sa 16:1  Toen David van den top een weinig verder getrokken was, daar kwam Mefiboosjeths knecht Siba hem 
tegemoet, met een koppel gezadelde ezels, beladen met tweehonderd brooden, honderd vijgenkoeken, honderd 
stuks ooft en een zak wijn.
2Sa 16:2  Op 's konings vraag aan Siba: Wat wilt gij daarmede? antwoordde Siba: De ezels zijn voor het huis 
des konings om op te rijden; het brood en het ooft dienen tot spijs voor het gevolg, de wijn tot drank voor de 
vermoeiden in de woestijn.
2Sa 16:3  En waar is, vroeg de koning, de zoon uws heren? Siba antwoordde den koning: Die is te Jeruzalem 
gebleven; want hij denkt: Nu zal het huis Israel mij het koningschap mijns vaders teruggeven.
2Sa 16:4  Hierop zeide de koning tot Siba: Alwat aan Mefiboosjeth behoort is het uwe! Waarop Siba hernam: Ik 
werp mij voor u neder. Moge ik gunst in uw oog vinden, mijn heer de koning!
2Sa 16:5  Toen koning David Bahurim bereikt had, daar kwam uit die plaats een man uit het geslacht van Sauls 
familie, met name Sjimei, de zoon van Gera; hij kwam al vloekende naar buiten,
2Sa 16:6  wierp David en al 's konings dienaren met stenen, hoewel het ganse volk en al de helden aan zijn 
rechter [hand] en linkerhand waren.
2Sa 16:7  En Sjimei zeide bij zijn vloeken: Voort! Voort! bloedmens, deugniet!
2Sa 16:8  De Heer heeft al het bloed van het huis van Saul, in wiens plaats gij koning zijt geworden, op uw hoofd 
doen neerkomen en het koningsschap aan uw zoon Absalom gegeven. Zo zijt gij nu in uw ongeluk, omdat gij 
een man des bloeds zijt.
2Sa 16:9  Toen zeide Abisjai, de zoon van Seruja, tot den koning: Waarom zou die dode hond mijn heer den 
koning vloeken? Laat mij hem het hoofd gaan afslaan.
2Sa 16:10  Maar de koning zeide: Wat hebben wij met elkander te maken, zonen van Seruja? Indien hij vloekt 
omdat de Heer tot hem gezegd heeft: Vloek David--wie durft dan zeggen: Waarom hebt gij dat gedaan?
2Sa 16:11  Voorts zeide David tot Abisjai en al zijn dienaren: Zie, mijn eigen lijfelijke zoon staat mij naar het 
leven; hoeveel te eer die Benjaminiet. Laat hem vloeken; want de Heer heeft het hem gezegd.
2Sa 16:12  Misschien zal de Heer mijn ellende aanzien en mij voorspoed geven, om den vloek die heden over 
mij uitgesproken is goed te maken.
2Sa 16:13  Zo vervolgden David en zijn mannen hun weg, terwijl Sjimei op de helling van den berg nevens hem 



liep, aanhoudend vloekende, met stenen werpende en het stof doende opdwarrelen.
2Sa 16:14  Vermoeid kwam de koning met al het volk dat bij hem was aan den Jordaan, waar hij adem schepte.
2Sa 16:15  Intussen was Absalom met alle Israelieten te Jeruzalem gekomen, en Ahitofel met hem.
2Sa 16:16  Zodra nu Husjai, de Arkiet, Davids vriend, bij Absalom kwam, zeide hij tot hem: Leve de koning! Leve 
de koning!
2Sa 16:17  En Absalom zeide tot Husjai: Is dit uw liefde jegens uw vriend? Waarom zijt gij niet met uw vriend 
medegegaan?
2Sa 16:18  Maar Husjai zeide tot Absalom: Neen! Ik kies partij voor hem dien de Heer, dit volk en alle Israelieten 
hebben verkoren; bij hem wil ik blijven.
2Sa 16:19  En daarenboven: wien ga ik dienen? Immers, zijn zoon? Zoals ik uw vader gediend heb, zo zal ik uw 
dienaar zijn.
2Sa 16:20  Toen zeide Absalom tot Ahitofel: Beraadslaagt met elkander, wat ons te doen staat.
2Sa 16:21  Ahitofel antwoordde Absalom: Ga tot de bijvrouwen van uw vader, door hem achtergelaten om het 
paleis te bewaken; dan zal gans Israel vernemen, hoe gij bij uw vader in een kwaden reuk zijt gekomen, en 
zullen allen die het met u houden moed vatten.
2Sa 16:22  Zo sloeg men voor Absalom een tent op het dak op en ging hij, ten aanschouwen van gans Israel, tot 
de bijvrouwen zijns vaders.
2Sa 16:23  De raad dien Ahitofel gaf was te dier tijd zo goed alsof men om een godsspraak vroeg; zoveel gold 
elke raad van Ahitofel, zowel voor David als voor Absalom.
2Sa 17:1  Ahitofel nu zeide tot Absalom: Laat mij twaalfduizend man uitzoeken, mij opmaken en nog van nacht 
David vervolgen;
2Sa 17:2  opdat ik hem overvalle terwijl hij uitgeput en machteloos is, en hem opschrikke. Dan zal al het volk dat 
bij hem is de vlucht nemen en zal ik den koning alleen verslaan.
2Sa 17:3  Zo breng ik het ganse volk tot u terug, gelijk een bruid wederkeert tot haar man: slechts een man staat 
gij naar het leven, en het ganse volk zal in vrede zijn.
2Sa 17:4  En Absalom en al de oudsten van Israel vonden dit woord goed.
2Sa 17:5  Maar Absalom zeide: Roept toch ook Husjai, den Arkiet; opdat wij ook horen, wat hij te zeggen heeft.
2Sa 17:6  Toen Husjai bij Absalom was gekomen zeide deze tot hem: Zo en zo heeft Ahitofel gesproken. Zullen 
wij zijn raad opvolgen? Zo niet spreek gij dan.
2Sa 17:7  Hierop zeide Husjai tot Absalom: Ditmaal is de raad dien Ahitofel gegeven heeft niet goed.
2Sa 17:8  Voorts zeide Husjai: Gij weet zelf dat uw vader en zijn mannen helden zijn en bitter van aard als een 
van haar jongen beroofde berin. Ook is uw vader een krijgsman; hij zal het volk niet op het veld laten 
overnachten.
2Sa 17:9  Hij is nu gewis verscholen in de een of andere grot of plaats; gaat hij dan aanvallenderwijs tegen het 
volk te werk en sneuvelen daarvan eerst enigen, dan zal men dat horen en zeggen: Het volk dat Absalom volgt 
heeft een nederlaag geleden.
2Sa 17:10  Dan zal zelfs den dappere die het hart van een leeuw heeft de moed ontzinken; want gans Israel 
weet dat uw vader een held is en zijn medestanders dappere mannen zijn.
2Sa 17:11  Ik voor mij raad u: Laat gans Israel, van Dan tot Bersjeba, talrijk als het zand aan de zee, tot u 
verzameld worden en trek gijzelf in hun midden op.
2Sa 17:12  Dan overvallen wij hem in een of andere plaats waar hij wordt aangetroffen, strijken op hem neer, 
gelijk de dauw op den grond valt, en laten van hem en al de mannen die bij hem zijn geen enkelen over.
2Sa 17:13  En wordt hij opgenomen in een stad, dan slaat gans Israel touwen om die stad en wij slepen haar 
naar het dal, totdat daar zelfs geen steentje meer te vinden is.
2Sa 17:14  Toen zeiden Absalom en alle Israelieten: De raad van Husjai, den Arkiet, is beter dan die van 
Ahitofel. En de Heer had het zo beschikt, om den goeden raad van Ahitofel te verijdelen; ten einde Absalom in 
het ongeluk te brengen.
2Sa 17:15  Hierop zeide Husjai tot de priesters Sadok en Abjathar: Zo en zo heeft Ahitofel Absalom en den 
oudsten van Israel geraden, maar zo en zo heb ik geraden.
2Sa 17:16  Laat dus in aller ijl aan David weten: Gij moet den nacht niet in de woestijnvlakte blijven, maar 
zonder verwijl oversteken; opdat de koning en het ganse volk dat bij hem is niet omkome.
2Sa 17:17  Jonathan en Ahimaas stonden bij de bron Rogel, waar een slavin hun bericht zou geven; opdat zij 
het aan koning David zouden gaan overbrengen. Want om niet gezien te worden, mochten zij de stad niet 
binnenkomen.
2Sa 17:18  Doch een knaap zag hen en deelde het aan Absalom mede. Inmiddels spoedden zij beiden zich 
voort en keerden in bij iemand te Bahurim, die in zijn hof een put had, waarin zij afdaalden.
2Sa 17:19  De vrouw nam een kleed, breidde dat over den put uit en strooide gerstekorrels daarop. Zo was er 
niets te merken.
2Sa 17:20  Toen Absaloms dienaren bij de vrouw in huis gekomen, vroegen: Waar zijn Ahimaas en Jonathan? 



zeide zij tot hen: Die gingen hier met groten spoed voorbij. Zij gingen hen zoeken, maar vonden hen niet en 
keerden naar Jeruzalem terug.
2Sa 17:21  Nadat dezen heengegaan waren, klommen zij uit den put, begaven zich op weg, brachten aan 
koning David bericht en zeiden tot hem: Maakt u op en trekt ijlings het water over; want dien en dien raad heeft 
Ahitofel te uwen aanzien gegeven.
2Sa 17:22  Dientengevolge maakte David met al het volk dat bij hem was zich op en staken zij den Jordaan 
over; bij het aanbreken van den morgen waren allen zonder uitzondering den Jordaan overgestoken.
2Sa 17:23  En Ahitofel, ziende dat zijn raad niet was opgevolgd, zadelde zijn ezel, maakte zich op, ging 
huiswaarts naar zijn stad, stelde orde op zijn zaken, verworgde zich en stierf; hij werd in het graf zijns vaders 
bijgezet.
2Sa 17:24  David was reeds te Mahanaim gekomen toen Absalom met gans Israel den Jordaan overstak.
2Sa 17:25  In plaats van Joab had Absalom Amaza tot legerbevelhebber aangesteld; deze Amaza was de zoon 
van een Ismaeliet, Jether geheten, die tot Abigail, dochter van Izai en zuster van Joabs moeder Seruja, 
gekomen was.
2Sa 17:26  Zo legerden zich Absalom en gans Israel in het land Gilead.
2Sa 17:27  Zodra nu David te Mahanaim was gekomen, brachten Sjobi, de zoon van Nahas, uit Rabba der 
Ammonieten, Machir de zoon van Ammiel, uit Lodebar, en Barzillai, de Gileadiet, uit Rogelim,
2Sa 17:28  rustbedden, spreien, schalen, aardewerk, tarwe, gerst, meel, boonen, linzen, geroost koorn,
2Sa 17:29  honing, boter, kleinvee en koeienkazen, waarvan zij voor David en het volk dat bij hem was een 
maaltijd aanrichtten; want zij zeiden: Het volk is in de woestijn hongerig, vermoeid en dorstig geworden.
2Sa 18:1  En David monsterde het volk dat bij hem was, stelde over hen oversten van duizend en van honderd 
aan
2Sa 18:2  en splitste het volk in drie afdelingen, waarvan hij de eerste onder het bevel stelde van Joab, de 
tweede onder Abisjai, Seruja's zoon, den broeder van Joab, de derde onder Ittai, den Gattiet. Daarop zeide de 
koning tot het volk: Ik zal zelf met u uittrekken.
2Sa 18:3  Maar het volk zeide: Gij moogt niet uittrekken. Want al nemen wij de vlucht, men zal op ons geen 
achtslaan, en al sneuvelt van ons de helft, men zal op ons geen achtslaan; want gij zijt tienduizend van ons 
waard. Het is dus het beste, dat gij in de stad blijft om te hulp te komen.
2Sa 18:4  Hierop zeide de koning tot hen: Ik zal aan uw verlangen voldoen. De koning ging dus aan de poort 
staan, terwijl al het volk bij honderden en bij duizenden uittrok,
2Sa 18:5  en gaf aan Joab Abisjai en Ittai den last: Behandelt den jongeling, Absalom, met zachtheid. En het 
ganse volk hoorde, hoe de koning aan al de legeroversten dezen last ten aanzien van Absalom gaf.
2Sa 18:6  Zo trok het volk uit, het veld in, Israel tegemoet, en toen het in het woud van Mahanaim tot een treffen 
kwam,
2Sa 18:7  leed het krijgsvolk van Israel voor Davids dienaren de nederlaag. De nederlaag op dien dag was 
groot: twintigduizend man sneuvelden,
2Sa 18:8  en toen de strijd zich over de ganse streek uitbreidde, verteerde het woud nog meer volk dan het 
zwaard te dien dage verteerd had.
2Sa 18:9  Absalom zelf, rijdende op een muilezel, stiet op Davids dienaren; de muilezel kwam onder de takken 
van een grote terebint, Absaloms hoofd raakte in die terebint vast, en hij bleef tussen hemel en aarde hangen, 
terwijl de muilezel waarop hij reed doorliep.
2Sa 18:10  Een man zag het, deelde het aan Joab mede en zeide: Daar heb ik Absalom aan een terebint zien 
hangen!
2Sa 18:11  Toen zeide Joab tot den man die hem dit mededeelde: Als gij dat zaagt, waarom hebt gij hem daar 
dan niet neergeveld? Ik had u tien sikkelen zilver en een gordel willen geven.
2Sa 18:12  Maar de man zeide tot Joab: AI kon ik duizend sikkelen zilver in mijn hand afwegen, ik zou mijn hand 
niet uitsteken naar den zoon des konings; want te onzen aanhoren heeft de koning u, Abisjai en Ittai geboden: 
Past op den jongeling, op Absalom!
2Sa 18:13  Had ik mij aan zijn leven vergrepen--en niets blijft voor den koning verborgen--dan zoudt gij u op een 
afstand houden.
2Sa 18:14  Hierop zeide Joab: Geenszins. Ik wil u voorgaan. En drie werpspietsen in de hand nemende, stiet hij 
ze Absalom, die nog levend midden in den boom hing, in het hart;
2Sa 18:15  waarop tien volgers, wapendragers van Joab, van alle kanten op Absalom lossloegen en hem 
doodden.
2Sa 18:16  Nu stak Joab de bazuin, waarop het volk de vervolging van de Israelieten staakte; want Joab 
verschoonde het volk.
2Sa 18:17  Men nam Absalom op, wierp hem in het woud in een groten kuil en stapelde een zeer groten 
steenhoop op hem, terwijl gans Israel naar zijn tenten vluchtte.
2Sa 18:18  Absalom nu had, bij zijn leven, den wij-steen die in het Koningsdal staat genomen en te zijner ere 



opgericht; want hij zeide: Ik heb geen zoon om mijn naam in gedachtenis te doen blijven. Zo noemde hij dien wij-
steen naar zijn naam, en hij heet Absaloms hand, tot op dezen dag.
2Sa 18:19  En Ahimaas, de zoon van Sadok, zeide tot Joab: Laat mij heenlopen en den koning de tijding 
brengen dat de Heer hem recht verschaft en hem uit de hand zijner vijanden verlost heeft.
2Sa 18:20  Maar Joab zeide tot hem: Vandaag moet gij geen boodschapper zijn; een anderen keer moogt gij 
tijding brengen, maar heden niet; 's konings zoon is immers dood!
2Sa 18:21  Meteen zeide hij tot een Ethiopier: Ga den koning melden wat gij gezien hebt. De Ethiopier boog zich 
voor Joab en liep heen.
2Sa 18:22  Maar Ahimaas, de zoon van Sadok, hield aan en zeide tot Joab: Hoe het zij, laat ook mij heenlopen, 
den Ethiopier achterna. Joab hernam: Waarom zoudt gij dat doen, mijn zoon? Bodeloon is voor u toch niet te 
krijgen.
2Sa 18:23  Ahimaas zeide: Hoe het zij, laat mij gaan. Toen zeide hij tot hem: Ga dan! En Ahimaas liep in de 
richting van de Jordaanstreek en kwam den Ethiopier voor.
2Sa 18:24  David zat tussen de beide poorten, toen de schildwacht het dak van de poort op den muur beklom 
en, de ogen opslaande, zag, hoe daar een man alleen kwam aanlopen.
2Sa 18:25  De schildwacht meldde dit met luider stem aan den koning. De koning zeide: Is hij alleen, dan is hij 
een boodschapper. Toen hij steeds nader kwam,
2Sa 18:26  zag de schildwacht een anderen man komen aanlopen en riep in de poort: Daar komt alweer een 
man alleen aanlopen! De koning zeide: Dat is ook een boodschapper.
2Sa 18:27  De schildwacht vervolgde: Aan het lopen zou ik zeggen dat de eerste Ahimaas, de zoon van Sadok, 
is. Waarop de koning zeide: Dat is een goed man; hij komt zeker met goede tijding.
2Sa 18:28  Nadergekomen, zeide Ahimaas tot den koning: Heil! wierp zich op zijn aangezicht voor den koning 
ter aarde en sprak: Geloofd zij de Heer, uw god, die de mannen welke hun hand tegen mijn heer den koning 
hebben opgeheven heeft overgeleverd.
2Sa 18:29  De koning vroeg: Is de jongeling, Absalom, ongedeerd? waarop Ahimaas antwoordde: Ik zag wel, 
toen Joab uw dienaar afzond, een groten oploop, maar ik weet niet wat er gaande was.
2Sa 18:30  De koning zeide: Ga ter zijde en blijf daar staan. Toen hij ter zijde gegaan was en zijn plaats 
ingenomen had,
2Sa 18:31  kwam de Ethiopier aan en zeide: Ontvange mijn heer de koning de blijde boodschap dat de Heer u 
heden recht heeft verschaft en u verlost heeft uit de hand van allen die tegen u opstonden!
2Sa 18:32  De koning vroeg aan den Ethiopier: Is de jongeling, Absalom, ongedeerd? waarop hij antwoordde: 
Moge het den vijanden van mijn heer den koning en allen die tegen u zijn opgestaan om kwaad te doen vergaan 
als dien jongeling!
2Sa 18:33  Toen ging de koning ontroerd naar de bovenkamer van de poort weende en zeide al weenende: Mijn 
zoon! Absalom, mijn zoon! Mijn zoon Absalom! Och ware ik in uw plaats gestorven! Absalom, mijn zoon! mijn 
zoon!
2Sa 19:1  En aan Joab werd bericht: De koning weent en bedrijft rouw over Absalom.
2Sa 19:2  Zo werd de overwinning een oorzaak van rouw voor het ganse volk, omdat het volk toen hoorde: de 
koning is bedroefd om zijn zoon.
2Sa 19:3  Daarom sloop het te dien dage als een dief de stad binnen, evenals volk komt binnensluipen, dat 
beschaamd is omdat het in den strijd de vlucht heeft genomen.
2Sa 19:4  Intussen had de koning zijn gelaat omhuld en riep luidkeels: Mijn zoon Absalom! Absalom, mijn zoon, 
mijn zoon!
2Sa 19:5  Toen kwam Joab bij den koning in huis en zeide: Gij hebt heden al uw dienaren, die uw leven, 
alsmede dat van uw zonen en dochteren, van uw vrouwen en bijzitten, gered hebben, beschaamd doen staan,
2Sa 19:6  door lief te hebben die u haten en te haten die u liefhebben. Immers gij toont heden dat oversten en 
dienaren bij u niets gelden; want thans begrijp ik, dat het, indien Absalom in leven was gebleven en wij allen nu 
dood waren, naar uw zin zou zijn.
2Sa 19:7  Maak u dus op, ga naar buiten en spreek uw dienaren vriendelijk toe; want ik zweer bij den Heer, dat, 
indien gij niet naar buiten gaat, dezen nacht geen man bij u zal blijven; wat groter onheil voor u zou wezen dan 
alle onheilen die u van uw jeugd af tot nu toe overkomen zijn.
2Sa 19:8  Hierop stond de koning op en zette zich in de poort, en toen aan het ganse volk bericht werd: Zie, de 
koning zit in de poort! kwam het ganse volk voor het aangezicht des konings. En Israel was naar zijn tenten 
gevlucht.
2Sa 19:9  Het ganse volk in alle stammen van Israel begon morrend te vragen: De koning heeft ons uit de hand 
onzer vijanden verlost en gered uit de hand der Filistijnen. Heeft hij onlangs voor Absalom het land moeten 
ontruimen,
2Sa 19:10  waarom zoudt gij thans, nu Absalom, dien wij tot koning over ons gezalfd hebben, dood is, talmen, 
om den koning terug te halen?



2Sa 19:11  Toen dit woord van gans Israel koning David ter ore kwam, liet hij aan de priesters Sadok en 
Abjathar zeggen: Spreekt tot de oudsten van Juda: Waarom zoudt gij de laatsten zijn om den koning naar zijn 
huis terug te halen?
2Sa 19:12  gij zijt mijn broeders, gij mijn been en vlees; waarom zoudt gij de laatsten zijn om den koning terug te 
halen?
2Sa 19:13  En tot Amaza moet gij zeggen: Gij zijt immers mijn been en vlees. Zo, ja veel meer, zal God mij 
doen, indien gij niet levenslang mijn legeroverste zijn zult in plaats van Joab!
2Sa 19:14  Zo haalde hij alle Judeers als een enig man over, en zij verzochten den koning: Keer met al uw 
dienaren terug.
2Sa 19:15  Hierop keerde de koning terug en kwam tot aan den Jordaan, terwijl de Judeers te Gilgal kwamen, 
om den koning tegemoet te gaan, ten einde hem den Jordaan te doen oversteken.
2Sa 19:16  Tegelijk met de Judeers trok Sjimei, de zoon van Gera, den Benjaminiet, uit Bahurim, in aller ijl 
koning David tegemoet,
2Sa 19:17  met duizend man uit Benjamin. Intussen had Siba, de knecht van Sauls huis, met zijn vijftien zonen 
en twintig slaven voor den koning den Jordaan bereikt, waar zij de nodige toebereidselen maakten om het huis 
des konings over te zetten en te doen wat hem welgevallig was.
2Sa 19:18  Toen nu de koning op het punt was den Jordaan over te steken, viel Simei, de zoon van Gera, voor 
den koning neder
2Sa 19:19  en zeide tot hem: Laat de koning mij geen schuld aanrekenen, en niet gedenken, hoe uw dienaar 
misdaan heeft ten dage dat mijn heer de koning Jeruzalem verliet, om daarop nog acht te slaan.
2Sa 19:20  Want ik, uw dienaar, weet wel dat ik gezondigd heb; daarom ben ik nu de eerste van het ganse huis 
Jozefs mijn heer den koning tegemoet gekomen.
2Sa 19:21  Nu vatte Abisjai, de zoon van Seruja, het woord op en zeide: Zou Sjimei daarvoor niet gedood 
worden dat hij 's Heeren gezalfde vervloekt heeft?
2Sa 19:22  Doch David zeide: Wat hebben wij met elkander te maken, zonen van Seruja, dat gij het mij thans 
moeilijk maakt? Zou heden iemand in Israel gedood worden? Weet gij dan niet dat ik heden over Israel koning 
geworden ben?
2Sa 19:23  De koning dan zeide tot Sjimei: Gij zult niet sterven--en bezegelde het met een eed.
2Sa 19:24  Ook Mefiboosjeth, de zoon van Saul, ging den koning tegemoet. Hij had zijn voeten niet verzorgd, 
zijn baard niet onderhouden en zijn klederen niet gewassen, van den dag af dat de koning was weggegaan 
totdat hij in vrede terugkeerde.
2Sa 19:25  Toen hij nu, uit Jeruzalem, den koning tegemoet kwam, zeide deze tot hem: Waarom zijt gij niet met 
mij gegaan, Mefiboosjeth?
2Sa 19:26  Hij antwoordde: Mijn heer de koning, mijn dienaar heeft mij bedrogen. Want uw dienaar had tot hem 
gezegd: Zadel mij mijn ezel, opdat ik daarop naarden koning rijde; uw dienaar toch is kreupel.
2Sa 19:27  Maar hij belasterde uw dienaar bij mijn heer den koning. Doch mijn heer de koning is als de engel 
Gods; doe dus wat u goeddunkt.
2Sa 19:28  Immers, terwijl mijn gehele familie van mijn heer de koning slechts den dood kon verwachten, hebt 
gij uw dienaar onder uw disgenoten opgenomen. Wat zou ik dan nog aanspraken doen gelden en bij mijn heer 
den koning mijn beklag doen?
2Sa 19:29  Hierop zeide de koning tot hem: Waartoe nog meer woorden? Ik beslis: Gij en Siba zult de akkers 
onder elkander delen.
2Sa 19:30  En Mefiboosjeth zeide tot den koning: Hij mag ook alles hebben, nademaal mijn heer de koning in 
vrede te huis gekomen is.
2Sa 19:31  Ook Barzillai, de Gileadiet, was uit Rogelim afgekomen en trok met den koning naar den Jordaan, 
om hem uitgeleide te doen.
2Sa 19:32  Barzillai nu was zeer oud, tachtig jaar. Hij had den koning onderhouden, toen deze zich te Mahanaim 
ophield; want hij was een zeer vermogend man.
2Sa 19:33  De koning zeide tot Barzillai: Trek met mij over; ik zal u op uw ouden dag bij mij te Jeruzalem 
verzorgen.
2Sa 19:34  Maar Barzillai zeide tot den koning: Hoe groot is reeds het aantal mijner levensjaren, dat ik nu nog 
met den koning naar Jeruzalem zou gaan!
2Sa 19:35  Tachtig jaar ben ik thans oud. Kan uw dienaar nog goed en slecht onderscheiden? nog proeven wat 
hij eet en drinkt? Heb ik nog gehoor voor de stem van zangers en zangeressen? Waarom zou uw dienaar mijn 
heer den koning nog tot last zijn?
2Sa 19:36  Laat uw dienaar slechts een eind weegs met den koning meetrekken. Waarom zou de koning mij op 
deze wijze vergelden?
2Sa 19:37  Laat uw dienaar terugkeren en in zijn stad sterven, bij het graf van zijn vader en moeder.
2Sa 19:38  Maar hier is uw dienaar, mijn zoon Kimham, laat hij met mijn heer den koning trekken, en doe aan 



hem wat gij zult goedvinden. Hierop zeide de koning: Kimham mag met mij trekken, en ik zal aan hem doen 
alwat gij kunt wensen. Ook zal ik voor u doen alwat gij van mij mocht verlangen.
2Sa 19:39  Toen nu het ganse volk den Jordaan overstak, ging de koning ook over; hij kuste Barzillai, die hem 
zegende en daarop naar zijn plaats terugkeerde.
2Sa 19:40  De koning dan stak over naar Gilgal, en Kimham met hem, terwijl het ganse volk van Juda en de 
helft van dat van Israel den koning van den overkant haalden.
2Sa 19:41  Maar zie, daar kwamen de overige Israelieten tot den koning en zeiden tot hem: Waarom hebben 
onze broeders, de Judeers, u gestolen en den koning met zijn huis over den Jordaan gevoerd, terwijl toch gans 
Israel zijn volk is?
2Sa 19:42  Al de Judeers antwoordden den Israelieten: Omdat de koning ons het naast is. Maar waarom zijt gij 
hierover zo in toorn ontstoken? Hebben wij op 's konings kosten gegeten? of heeft hij ons geschenken gegeven?
2Sa 19:43  Doch Israel antwoordde Juda: Tien delen van den koning behoren mij, en bovendien ben ik in 
vergelijking van u de eerstgeborene. Waarom hebt gij mij dan zo minachtend behandeld? Heb ik niet eer dan 
Juda besloten mijn koning terug te halen? Hierop sprak Juda nog scherper woorden dan Israel.
2Sa 20:1  Nu bevond zich daar toevallig een deugniet, met name Sjeba, de zoon van Bichri, een Benjaminiet. 
Deze stak de bazuin en zeide: Wij hebben niets met David te maken! Wij hebben niets te maken met den zoon 
van Izai! Elk naar zijn tenten, Israel!
2Sa 20:2  Toen gingen alle Israelieten van David weg en volgden Sjeba, den zoon van Bichri; maar de Judeers 
bleven bij hun koning, van den Jordaan tot aan Jeruzalem.
2Sa 20:3  Te Jeruzalem in zijn huis teruggekeerd, nam de koning de tien bijvrouwen die hij had achtergelaten 
om het huis te bewaren, deed haar in afzondering wonen en voorzag in haar onderhoud, maar kwam niet tot 
haar; zo waren zij tot haar dood toe opgesloten als onbestorven weduwen.
2Sa 20:4  En de koning zeide tot Amaza: Roep mij de Judeers op en zorg binnen drie dagen hier te zijn.
2Sa 20:5  Dienvolgens ging Amaza heen om Juda op te roepen; maar toen hij over den gestelden tijd dien David 
bepaald had uitbleef,
2Sa 20:6  zeide David tot Abisjai: Nu zal Sjeba, de zoon van Bichri, ons nog gevaarlijker worden dan Absalom. 
Neem gij dus de dienaren uws heren en zet hem na; opdat hij geen versterkte steden bereike en zich aan ons 
oog onttrekke.
2Sa 20:7  Toen trokken, onder aanvoering van Abisjai, Joab, de Krethiers en Plethiers en al de helden uit en 
verlieten Jeruzalem om Sjeba, den zoon van Bichri, te vervolgen.
2Sa 20:8  Toen zij bij den groten steen te Gibeon waren, kwam Amaza hen tegemoet. En Joab--hij had onder 
zijn opperkleed een zwaard in de hand, terwijl hij daarover aan zijn lenden een zwaard in de schede droeg, dat 
er uitging en op den grond viel--
2Sa 20:9  Joab dan zeide tot Amaza: Gaat het goed met u, mijn broeder? en greep hem meteen met de 
rechterhand in den baard om hem te kussen.
2Sa 20:10  Daar nu Amaza niet op zijn hoede was tegen het zwaard dat Joab in de hand had, stak deze hem er 
mede in den buik, zodat de ingewanden op den grond vielen, en Amaza, zonderdat hij hem een tweeden stoot 
behoefde te geven, stierf. Daarna zetten Joab en zijn broeder Abisjai Sjeba, den zoon van Bichri, na,
2Sa 20:11  terwijl een van Joabs volgers bij Amaza bleef staan en zeide: Alwie Joab genegen is en alwie aan 
David behoort volge joab!
2Sa 20:12  Amaza nu lag, in zijn bloed gewenteld, midden op den weg, en toen die man zag dat al het volk bleef 
staan, droeg hij Amaza van den weg naar het veld en wierp een kleed over hem; dewijl hij zag dat ieder die er bij 
kwam bleef staan.
2Sa 20:13  Zodra hij van den weg verwijderd was, ging iedereen voorbij, Joab achterna, om Sjeba, den zoon 
van Bichri, na te zetten.
2Sa 20:14  Deze trok intussen door alle stammen van Israel; maar men wilde niet van hem weten. En hij kwam 
te Abel-beth-Maacha, gevolgd door al de Bichrieten.
2Sa 20:15  De vervolgers kwamen hem in Abel-beth-Maacha belegeren en wierpen een wal tegen de stad op.
2Sa 20:16  Toen kwam een wijze vrouw de stad uit, ging op het voorwerk staan, terwijl al het volk van Joab 
bezig was den muur te vernielen, en riep: Hoort! Hoort! Zegt toch aan Joab: Kom hier, opdat ik met u spreke!
2Sa 20:17  Hierop kwam Joab nader bij haar, en de vrouw zeide: Zijt gij Joab? Hij antwoordde: ja. Zij zeide tot 
hem: Hoor uw dienstmaagd aan. Hij zeide: Ik luister.
2Sa 20:18  Nu sprak zij: Oudtijds placht men te zeggen: Navragen moet men te Abel en te Dan, of is afgeschaft
2Sa 20:19  wat de betrouwbare mannen van Israel hebben vastgesteld. Gij tracht een moederstad in Israel te 
vernietigen. Waarom wilt gij 's Heeren erfdeel te gronde richten?
2Sa 20:20  Joab hernam: Dat zij verre, verre van mij, dat ik zou te gronde richten en verwoesten.
2Sa 20:21  Dat is geenszins het geval. Maar een man van het gebergte van Efraim, met name Sjeba, de zoon 
van Bichri, heeft zijn hand tegen koning David opgeheven; levert hem alleen uit, dan zal ik van de stad 
wegtrekken. Hierop zeide de vrouw tot Joab: Zie, zijn hoofd zal u over den muur worden toegeworpen.



2Sa 20:22  Daarna ging de vrouw de stad in en sprak naar haar wijsheid met de ganse bevolking; waarop zij 
Sjeba, den zoon van Bichri, het hoofd afsloegen en het Joab toewierpen. Deze stak hierop de bazuin, en men 
verstrooide zich, van de stad weg, elk naar zijn tenten. En Joab keerde naar Jeruzalem tot den koning terug.
2Sa 20:23  Joab was over het ganse leger gesteld; Benaja, de zoon van Jojada, over de Krethiers en de 
Plethiers;
2Sa 20:24  Adoniram over de herendiensten; Josafat de zoon van Ahilud, was kanselier;
2Sa 20:25  Sjisja schrijver; Sadok en Abjathar waren priesters;
2Sa 20:26  ook was Ira, de Jithriet, priester van David.
2Sa 21:1  Eens heerste in Davids tijd hongersnood, drie jaren lang, het ene jaar na het andere. Daarom ging 
David den Heer raadplegen. En de Heer zeide: Op Saul en zijn huis rust een bloedschuld, omdat hij de 
Gibeonieten gedood heeft.
2Sa 21:2  Hierop riep de koning de Gibeonieten en zeide tot hen--de Gibeonieten behoorden niet tot de 
Israelieten, maar tot het overschot der Amorieten; de Israelieten hadden hun een eed gezworen, maar Saul 
trachtte hen te verslaan in zijn ijveren voor de Israelieten en de Judeers--
2Sa 21:3  David dan zeide tot de Gibeonieten: Wat zal ik u doen en waarmede zal ik verzoening bewerken, 
zodat gij 's Heeren erfdeel zegent?
2Sa 21:4  Toen zeiden de Gibeonieten tot hem: In onze zaak met Saul en zijn huis is het ons niet te doen om 
zilver en goud, en het staat niet in onze macht, iemand in Israel te doden. Hij hernam: Wat gij vraagt zal ik u 
doen.
2Sa 21:5  Hierop zeiden zij tot den koning: De man die ons van kant maakte en van zins was ons uit te roeien, 
zodat wij nergens in Israels ganse gebied konden blijven,
2Sa 21:6  laat ons van zijn zonen zeven worden uitgeleverd, opdat wij hen ter ere van den Heer ophangen te 
Gibeon, op den berg des Heeren. En de koning antwoordde: Ik zal hen uitleveren.
2Sa 21:7  De koning nu verschoonde Mefiboosjeth, den zoon van Jonathan, den zoon van Saul, wegens den 
eed bij den Heer, die hen, David en Sauls zoon Jonathan, verbond,
2Sa 21:8  en nam de beide zonen van Rispa, de dochter van Ajja, die zij aan Saul geschonken had, Armoni en 
Mefiboosjeth, alsmede de vijf zonen van Sauls dochter Merab, die zij geschonken had aan Adriel, den zoon van 
Barzillai, den Meholathiet.
2Sa 21:9  Hij leverde hen aan de Gibeonieten over, die hen op den berg voor het aangezicht des Heeren 
ophingen. Zo vielen zij alle zeven tegelijk. Hun terdoodbrenging had plaats in de eerste dagen van den oogst.
2Sa 21:10  En Rispa, de dochter van Ajja, nam een treurgewaad, spreidde het voor zich op de rots uit, van het 
begin van den gersteoogst totdat van den hemel water op hen uitgestort werd, en verhinderde de vogelen des 
hemels des daags en de wilde dieren des nachts op hen aan te vallen.
2Sa 21:11  Toen men aan David mededeelde wat Rispa, de dochter van Ajja, Sauls bijvrouw, gedaan had,
2Sa 21:12  ging David heen en haalde het gebeente van Saul en van zijn zoon Jonathan van de burgers van 
Jabes in Gilead, die het hadden weggestolen van het plein te Beth-sjean, waar de Filistijnen hen hadden 
opgehangen, toen zij Saul op den Gilboa hadden verslagen.
2Sa 21:13  Hij haalde dan het gebeente van Saul en van zijn zoon Jonathan van Jabes, en men verzamelde de 
beenderen der gehangenen;
2Sa 21:14  waarna men het gebeente van Saul en van zijn zoon Jonathan, met dat der gehangenen, in het land 
van Benjamin, te Sela, in het graf van zijn vader Kis bijzette. Men deed alles wat de koning beval. Zo liet zich 
God voor het land verbidden. Hierna.
2Sa 21:15  Eens voerden de Filistijnen wederom oorlog met Israel. David en zijn dienaren daalden af, legerden 
zich in Gob en streden met de Filistijnen. Toen stond Dodo, Joas zoon,
2Sa 21:16  een der afstammelingen van Rafa, op--zijn lans had aan koper een gewicht van driehonderd 
sikkelen, en hij was met een pantser omgord--en dacht David te verslaan.
2Sa 21:17  Maar Abisjai, de zoon van Seruja, kwam hem te hulp en sloeg den Filistijn dood. Toen bezwoeren 
Davids mannen hem: Gij moet niet meer met ons ten strijde trekken en Israels lamp niet uitblussen.
2Sa 21:18  Nadezen was er weder oorlog met de Filistijnen in Gob. Toen versloeg Sibbechai, de Husjathiet, Saf, 
een der afstammelingen van Rafa.
2Sa 21:19  Toen er weder oorlog met de Filistijnen was, in Gob, versloeg Elhanan, de zoon van Jair, de 
Bethlehemiet, Goliath, den Gattiet, wiens speerschacht was als een weversboom.
2Sa 21:20  Toen er weder oorlog was, in Gath, was er een man van grote lengte, met zes vingers aan elke hand 
en zes teenen aan elken voet, in het geheel vier en twintig; ook hij was een nakomeling van Rafa.
2Sa 21:21  Hij hoonde Israel, maar Jonathan, de zoon van Sjimea, den broeder van David, versloeg hem.
2Sa 21:22  Deze vier waren nakomelingen van Rafa, in Gath; zij sneuvelden door de hand van David en zijn 
dienaren.
2Sa 22:1  David sprak tot den Heer de woorden van dit lied, toen de Heer hem uit de hand van al zijn vijanden 
en ook uit die van Saul verlost had.



2Sa 22:2  Hij zeide: De Heer is mijn rotskloof, mijn veste, mijn bevrijder;
2Sa 22:3  mijn God is de rotssteen waarop ik bouw, mijn schild, mijn hoorn des heils, mijn burcht, mijn toevlucht, 
die van geweldenarij mij verlost.
2Sa 22:4  Prijzende roep ik den Heer aan, en van mijn vijanden word ik verlost.
2Sa 22:5  Mij omgaf een branding des doods, stromen des verderfs verschrikten mij;
2Sa 22:6  koorden van het schimmenrijk omvingen mij, strikken des doods lagen mij in den weg.
2Sa 22:7  Toen het mij bang was, riep ik den Heer aan, kreet ik tot mijn God; hij hoorde uit zijn paleis mijn stem, 
mijn hulpgeroep drong in zijn oren.
2Sa 22:8  Daar schokte en schudde de aarde, beefden de grondvesten der hemelen, en schokten, omdat hij in 
toorn was ontstoken;
2Sa 22:9  rook steeg op uit zijn neus, vuur kwam verterend uit zijn mond, brandende kolen gingen van hem uit.
2Sa 22:10  Hij neigde den hemel en daalde neder, een donker zwerk onder zijn voeten;
2Sa 22:11  hij reed op den cherub en kwam gevlogen, schoot toe op de vleugelen des winds;
2Sa 22:12  legde duisternis rondom zich, te zijner bedekking donkere wateren, dichte wolken.
2Sa 22:13  Uit den glans voor hem kwamen voort hagel en kolen vuurs.
2Sa 22:14  Van den hemel donderde de Heer, liet de Allerhoogste zijn stem weerklinken;
2Sa 22:15  hij schoot pijlen af, waarmede hij hen verstrooide, slingerde bliksems, waarmede hij hen in beroering 
bracht.
2Sa 22:16  Zichtbaar werden de beddingen der zee, blootgelegd de grondvesten des aardrijks door 's Heeren 
toornende stem door het blazen van den adem van zijn neus.
2Sa 22:17  Hij reikte uit den hooge, vatte mij, trok mij uit grote wateren;
2Sa 22:18  hij verloste mij van mijn machtigen vijand, van mijn haters, die mij te sterk waren.
2Sa 22:19  Ten dage mijns ongeluks traden zij mij in den weg; maar toen was de Heer mij ten steun:
2Sa 22:20  hij leidde mij uit in de ruimte, redde mij, daar hij welgevallen aan mij had.
2Sa 22:21  De Heer behandelde mij naar mijn gerechtigheid, vergold mij naar de reinheid mijner handen.
2Sa 22:22  Want ik heb 's Heeren wegen gehouden en ben niet door zonde afgeweken van mijn God:
2Sa 22:23  al zijn verordeningen hield ik voor ogen, zijn inzettingen verwijderde ik niet van mij.
2Sa 22:24  Ik was onberispelijk tegenover hem, en nam mij in acht, dat ik niet schuldig werd.
2Sa 22:25  Zo vergold mij de Heer naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen voor zijn ogen.
2Sa 22:26  Jegens hem die u aanhangt betoont gij u aanhankelijk, jegens een onberispelijk man onberispelijk;
2Sa 22:27  met den reine handelt gij als een reine, maar met den verkeerde gaat gij arglistig te werk.
2Sa 22:28  Gij toch redt ellendig volk, en doet hovaardigen de ogen nederslaan.
2Sa 22:29  Want gij, o Heer, zijt mijn lamp; De Heer brengt in mijn duisternis licht;
2Sa 22:30  met u toch breek ik een wal door; met mijn God spring ik over een muur.
2Sa 22:31  Die God, onberispelijk is zijn weg, 's Heeren eis is beproefd; een schild is hij voor allen die op hem 
bouwen.
2Sa 22:32  Want wie is God buiten den Heer, wie een rotssteen buiten onzen God?
2Sa 22:33  dien God, die mij met kracht omgordt, mijn weg onberispelijk baant, mijn
2Sa 22:34  voeten maakt als die van hinden, en mij op mijn hoogten plaatst;
2Sa 22:35  die mijn handen oefent ten strijde, mijn armen den koperen boog leert spannen.
2Sa 22:36  Gij schenkt mij het schild uws heils; uw nederbuigende goedheid maakt mij groot;
2Sa 22:37  gij geeft ruimte onder mij voor mijn schreden, en mijn enkels wankelen niet.
2Sa 22:38  Dies zal ik mijn vijanden vervolgen, verdelgen, niet keren voordat ik hen gans vernietigd heb.
2Sa 22:39  ja, ik zal hen vernietigen, verpletteren, zodat zij niet weder opstaan, maar blijven liggen onder mijn 
voeten.
2Sa 22:40  Gij toch omgordt mij met kracht ten strijde, doet mijn tegenstanders zich onder mij krommen,
2Sa 22:41  dwingt mijn vijanden mij den rug toe te keren, mijn haters, zodat ik hen verdelg.
2Sa 22:42  Zij krijten, maar er is geen helper, tot den Heer, maar hij antwoordt hun niet.
2Sa 22:43  Ik maal hen fijn als stof der aarde, vertrap en vertreed hen als slijk op de straat.
2Sa 22:44  Zo doet gij mij ontkomen aan de twisten der volken, stelt mij tot hoofd van natien.
2Sa 22:45  Zelfs dienen mij volken die ik niet ken, buitenlanders vleien mij; nauw hebben zij van mij gehoord of 
zij gehoorzamen mij;
2Sa 22:46  buitenlanders raken in verwarring, vlieden sidderend uit hun sloten.
2Sa 22:47  De Heer leeft! Geloofd zij mijn rotssteen, hoog verheven worde de God mijns heils!
2Sa 22:48  die God, die mij wraak verschaft en volkeren mij onderdanig maakt, die uit het midden mijner 
vijanden mij leidt.
2Sa 22:49  Voor mijn tegenstanders voert gij mij op de hoogte; van geweldenaars verlost gij mij.
2Sa 22:50  Dies wil ik, o Heer, u loven onder de natien, met stem en snaren uw naam prijzen,
2Sa 22:51  van u, die zijn koning grote overwinningen verleent en gunst bewijst aan zijn gezalfde, aan David en 



zijn kroost, tot in eeuwigheid.
2Sa 23:1  Dit zijn Davids laatste woorden: De godsspraak van David, den zoon van Izai, de godsspraak van den 
man die hoog verheven werd, den gezalfde van Jakobs god, den lieveling van Israels liederen:
2Sa 23:2  De geest des Heeren heeft tot mij gesproken, zijn rede is op mijn tong;
2Sa 23:3  Israels god heeft gesproken, Israels rotssteen tot mij gezegd: Een heerscher over mensen in 
gerechtigheid een heerscher die God vreest,
2Sa 23:4  is als het morgenlicht bij zonsopgang, op een morgen zonder wolken, dat na den regen het kruid op 
de aarde doet glinsteren.
2Sa 23:5  Is niet alzo mijn huis bij God? Een eeuwig verbond heeft hij met mij gemaakt, in alles geregeld en 
verzekerd; want al mijn heil en al mijn begeren, zal hij het niet doen ontspruiten?
2Sa 23:6  Maar den deugnieten gaat het allen als doornen der woestijn: men grijpt ze niet met de hand aan;
2Sa 23:7  wie ze aanvat wapent zich met ijzer of speerschacht, en met vuur worden zij verbrand.
2Sa 23:8  Dit zijn de namen van Davids helden: Isbaal, de Hachmoniet, de voornaamste van de drie; hij zwaaide 
zijn zwaard over achthonderd man die hij op eenmaal verslagen had.
2Sa 23:9  Op hem volgde Eleazar, de zoon van Dodo, de Ahohiet, ook een van de drie helden. Deze bevond 
zich bij David te Pas-dam-mim, toen de Filistijnen zich aldaar ten strijde verzameld hadden en de Israelieten 
optrokken.
2Sa 23:10  Toen hij opstond, richtte hij een slachting aan onder de Filistijnen, totdat zijn hand moede was en 
aan het zwaard kleefde. Zo bewerkte de Heer te dien dage een grote overwinning; en het volk keerde, hem 
achterna, enkel terug om de lijken uit te schudden.
2Sa 23:11  Op hem volgde Sjamma, de zoon van Age, de Harariet. Eens hadden de Filistijnen zich bij Lehi 
verzameld; daar lag een stuk land met linzen; toen nu het volk voor de Filistijnen vluchtte,
2Sa 23:12  ging hij midden op dat stuk land staan, verdedigde het en versloeg de Filistijnen. Zo bewerkte de 
Heer te dien dage een grote overwinning.
2Sa 23:13  Eens daalden drie van de dertig af en kwamen bij David op de rots, in de bergveste van Adullam, 
terwijl de Filistijnen hun kamp in de vallei der Refaieten hadden opgeslagen.
2Sa 23:14  Terwijl David zich toen in de bergveste bevond was een wachtpost der Filistijnen te Bethlehem.
2Sa 23:15  En David kreeg een sterk verlangen en zeide: Wie geeft mij water te drinken uit den put van 
Bethlehem, den put in de poort?
2Sa 23:16  Toen braken de drie helden door de legerplaats der Filistijnen heen, schepten water uit den put van 
Bethlehem, den put in de poort, namen het mede en brachten het aan David. Maar hij wilde het niet drinken; hij 
plengde het ter ere des Heeren,
2Sa 23:17  en zeide: Daarvoor beware mij de Heer! Zou ik het bloed der mannen drinken die met levensgevaar 
er op uit zijn gegaan? En hij wilde het niet drinken. Dit hebben die drie helden gedaan.
2Sa 23:18  Abisjal, Joabs broeder, de zoon van Seruja, was het hoofd van de dertig; hij zwaaide zijn speer over 
driehonderd verslagenen en had naam onder de dertig;
2Sa 23:19  ja, boven de dertig was hij geeerd, zodat hij hun aanvoerder werdt maar tot de drie reikte hij niet.
2Sa 23:20  Voorts Benaja, de zoon van Jojada, een kloek man, van grote krijgsbedrijven, uit Kabseel: hij 
versloeg de beide zonen van Ariel uit Moab; ook daalde hij eens in een kuil af en sloeg daarin een leeuw dood, 
op een dag dat er sneeuw lag.
2Sa 23:21  Ook versloeg hij eens een Egyptenaar een man van grote lengte, met een speer in de hand: hij ging 
met een stok op hem af, wrong hem de speer uit de hand en doodde hem met zijn eigen speer.
2Sa 23:22  Deze daden heeft Benaja, de zoon van Jojada, verricht; hij had naam onder de dertig helden;
2Sa 23:23  ja, boven de dertig was hij geeerd, maar tot de drie reikte hij niet. David stelde hem aan tot hoofd 
over zijn naaste omgeving.
2Sa 23:24  Dit zijn de namen van koning Davids helden: Azael, de broeder van Joab, een van de dertig, 
Elhanan, de zoon van Dodo, uit Bethlehem,
2Sa 23:25  Sjamma, uit Harod, Elika, uit Harod,
2Sa 23:26  Heles, uit Pelet, Ira, de zoon van Ikkes, uit Tekoa,
2Sa 23:27  Abiezer, uit Anathoth, Sibbechai, de Husjathiet,
2Sa 23:28  Eljon, de Ahohiet, Mahrai, uit Netofa,
2Sa 23:29  Heled, de zoon van Baana, uit Netofa, Ittai, de zoon van Ribai, uit Gibea in Benjamin,
2Sa 23:30  Benaja, uit Pireathon, Hiddai, uit Nahale-Gaas,
2Sa 23:31  Abiel, uit Beth-araba, Azmaweth, uit Bahurim,
2Sa 23:32  Eljahba, uit Sjaalbon, Jasjen, de Guniet, Jonathan,
2Sa 23:33  de zoon van Sjamma, de Harariet, Ahiam, de zoon van Sjarar, de Harariet,
2Sa 23:34  Elifelet, de Ahasbiet, Hefer, uit Beth-Maacha, Eliam, de zoon van Ahitofel, uit Gilo,
2Sa 23:35  Hesro, uit Karmel, Paarai, uit Arab,
2Sa 23:36  Jigeal, de zoon van Nathan, uit Soba, Bani, de Gadiet,



2Sa 23:37  Selek, de Ammoniet, Nahrai, uit Beeroth, wapendrager van Joab, den zoon van Seruja,
2Sa 23:38  Ira, de Jithriet Gareb, de Jithriet,
2Sa 23:39  Uria, de Hittiet; in het geheel zeven en dertig.
2Sa 24:1  De Heer, weder in toorn tegen Israel ontstoken, zette David tegen hen op door te zeggen: Ga, tel 
Israel en Juda.
2Sa 24:2  Dienvolgens zeide de koning tot Joab en de legeroversten die bij hem te Jeruzalem waren: Doorkruist 
al de stammen van Israel, van Dan tot Bersjeba, en monstert het volk. Zo zal ik de getalsterkte van het volk te 
weten komen.
2Sa 24:3  Toen zeide Joab tot den koning: Vermenigvuldige de Heer, uw god, het volk, welke zijn sterkte ook zij, 
honderdvoud, terwijl mijn heer de koning het met eigen ogen ziet; doch waarom heeft mijn heer de koning hierin 
lust?
2Sa 24:4  Maar het bevel des konings was Joab en den legeroversten te machtig; zo trokken Joab en de 
legeroversten van voor den koning uit, om het volk Israel te monsteren.
2Sa 24:5  Den Jordaan overgestoken begonnen zij van Aroer en van de stad in het dal, naar Gad en Jaezer.
2Sa 24:6  Daarna gingen zij Gilead in, naar het land der Hittieten, tot Kedes, en kwamen in Dan; van Dan 
wendden zij zich naar Sidon.
2Sa 24:7  Vervolgens kwamen zij aan de vesting Tyrus en alle steden der Hiwwieten en Kanaanieten, en 
eindigden in het zuiden van Juda, te Bersjeba.
2Sa 24:8  Zij doorkruisten het ganse land en kwamen na verloop van negen maanden en twintig dagen te 
Jeruzalem terug.
2Sa 24:9  Joab gaf den koning de uitkomst der volkstelling op: Israel was achthonderd duizend strijdbare 
mannen die het zwaard voerden, Juda vijfhonderd duizend man sterk.
2Sa 24:10  Maar nadat David het volk geteld had, begon zijn hart te kloppen en zeide hij tot den Heer: Ik heb 
zwaar gezondigd door hetgeen ik gedaan heb. Vergeef toch, Heer, de schuld van uw dienaar; want ik heb zeer 
dwaas gehandeld.
2Sa 24:11  Doch toen David des morgens was opgestaan--het woord van den Heer nu was gekomen tot den 
profeet Gad, den ziener van David:
2Sa 24:12  Ga heen en spreek tot David: Zo zegt de Heer: Drie dingen leg ik u voor; kies, welk daarvan ik u zal 
aandoen--
2Sa 24:13  kwam Gad tot David en deelde het hem mede en zeide: Zal in uw land drie jaren hongersnood 
komen? Of wilt gij drie maanden voor uw tegenstanders vluchten. terwijl zij u vervolgen? Of zal in uw land drie 
dagen de pest woeden? Weet nu en overleg, welk bescheid ik mijn zender zal brengen.
2Sa 24:14  Hierop zeide David tot Gad: Het is mij zeer bang. Laat mij toch in de hand des Heeren vallen, want 
zijn barmhartigheid is groot; maar laat mij niet in de hand van mensen vallen.
2Sa 24:15  Zo koos David de pest. Het was in den tarweoogst dat de plaag onder het volk begon, en van Dan tot 
Bersjeba stierven uit het volk zeventigduizend man.
2Sa 24:16  Toen strekte de engel zijn hand naar Jeruzalem uit om het te verderven; maar nu kreeg de Heer 
berouw over het onheil en zeide hij tot den engel die het verderf onder het volk bracht: Genoeg! laat thans uw 
hand zinken. De engel des Heeren nu was bij den dorschvloer van Ornan, den Jebuziet.
2Sa 24:17  Bij het zien van den engel die het volk sloeg zeide David tot den Heer: Zie, ik heb gezondigd, ik heb 
slecht gehandeld; maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Zij toch uw hand tegen mij en mijns vaders huis.
2Sa 24:18  Tenzelfden dage kwam Gad bij David en zeide tot hem: Klim op en richt voor den Heer op den 
dorschvloer van Ornan, den Jebuziet, een altaar op.
2Sa 24:19  Overeenkomstig het woord van Gad klom David op, zoals de Heer geboden had.
2Sa 24:20  Toen Ornan, die bezig was met tarwe te dorsen, rondkeek en den koning met zijn dienaren tot zich 
zag overkomen, ging hij uit, wierp zich op zijn aangezicht voor den koning ter aarde
2Sa 24:21  en zeide: Waarom komt mijn heer de koning tot zijn dienaar? David antwoordde: Om den 
dorschvloer van u te kopen, ten einde daarop een altaar voor den Heer te bouwen; opdat de plaag onder het 
volk ophoude.
2Sa 24:22  Ornan zeide tot David: Mijn heer de koning neme en offere wat hem goeddunkt: de runderen staan u 
ten dienste voor het offer en de dorschsleden en het tuig der runderen voor brandhout;
2Sa 24:23  alles geeft de dienaar van mijn heer den koning aan den koning ten geschenke. Voorts zeide Ornan 
tot den koning: De Heer, uw god, hebbe welgevallen in u!
2Sa 24:24  Maar de koning zeide tot Ornan: Volstrekt niet. Ik wil het voor den vollen prijs van u kopen en aan 
den Heer, mijn god, geen brandoffers brengen die mij niets kosten. Zo kocht David den dorschvloer en de 
runderen voor vijftig sikkelen zilver,
2Sa 24:25  en David bouwde daar voor den Heer een altaar en offerde brandoffers en dankoffers. En de Heer 
liet zich voor het land verbidden, en de plaag hield onder Israel op.
1Ki 1:1  Toen koning David oud en bedaagd geworden was, dekte men hem met spreien toe, maar hij werd niet 



warm.
1Ki 1:2  Zo zeiden zijn dienaren: Men zoeke voor den koning een jonge maagd, die voor den koning sta, hem tot 
verpleegster zij en en in zijn arm slape; dan zal onze heer de koning warm worden.
1Ki 1:3  Men zocht dan in het ganse grondgebied van Israel naar een schoon meisje en vond Abisjag van 
Sjunem, die men bij den koning bracht.
1Ki 1:4  Het was een bijzonder schoon meisje, en zij was den koning tot verpleegster en diende hem, maar de 
koning hield geen gemeenschap met haar.
1Ki 1:5  Adonia nu, de zoon van Haggith, voerde een hogen staat, meenende: Ik zal koning worden. Hij schafte 
zich een wagen en ruiters aan, benevens vijftig man die voor hem uit liepen.
1Ki 1:6  Zijn leven lang had zijn vader hem niet bemoeilijkt met de vraag: Waarom doet gij aldus? Ook hij had 
een zeer schoon voorkomen en volgde in leeftijd op Absalom.
1Ki 1:7  Hij onderhandelde met Joab, den zoon van Seruja, en met den priester Abjathar, en dezen kozen de 
partij van Adonia;
1Ki 1:8  doch de priester Sadok, Benaja, de zoon van Jojada, de profeet Nathan, Sjamma en zijn krijgsmakkers, 
Davids helden, waren niet op de hand van Adonia.
1Ki 1:9  Adonia nu offerde kleinvee, runderen en mestkalveren bij de Slangenrots, die naast de bron Rogel ligt, 
en nodigde al zijn broeders, 's konings zonen, en al de mannen van Juda, 's konings dienaren;
1Ki 1:10  maar den profeet Nathan, Benaja, de helden en zijn broeder Salomo nodigde hij niet.
1Ki 1:11  Toen zeide Nathan tot Bathsjeba, Salomo's moeder: Hebt gij niet gehoord dat Adonia, de zoon van 
Haggith, koning is geworden, buiten medeweten van onzen heer David?
1Ki 1:12  Nu dan, laat mij u een raad geven; opdat gij uw leven en dat van uw zoon Salomo redt.
1Ki 1:13  Ga binnen bij koning David en zeg tot hem: Hebt gij, mijn heer de koning, niet aan uw dienstmaagd 
gezworen: Salomo, uw zoon, zal na mij koning worden; hij zal op mijn troon zitten? Waarom is dan Adonia 
koning geworden?
1Ki 1:14  Terwijl gij daar nog met den koning spreekt zal ik na u binnenkomen en uw woorden aanvullen.
1Ki 1:15  Zo ging Bathsjeba tot den koning, in zijn binnenkamer; de koning nu was zeer oud en werd door 
Abisjag van Sjunem bediend.
1Ki 1:16  Bathsjeba boog voor den koning en wierp zich voor hem neder; waarop de koning tot haar zeide: Wat 
verlangt gij?
1Ki 1:17  En zij zeide: Mijn heer, gij hebt uw dienstmaagd bij den Heer, uw god gezworen: Uw zoon Salomo zal 
na mij koning worden; hij zal op mijn troon zitten.
1Ki 1:18  En zie, nu is Adonia koning geworden, zonderdat gij, mijn heer de koning, het weet.
1Ki 1:19  Hij heeft runderen, mestkalveren en kleinvee in menigte geofferd, al 's konings zonen genodigd, ook 
den priester Abjathar en den legeroverste joab, maar uw knecht Salomo heeft hij niet genodigd.
1Ki 1:20  Op u, mijn heer de koning, is het oog van gans Israel, dat gij hun te kennen geeft, wie op den troon van 
mijn heer den koning na hem zitten zal.
1Ki 1:21  Anders zullen, wanneer mijn heer de koning bij zijn vaderen zal ter ruste gaan, ik en mijn zoon Salomo 
als misdadigers gerekend worden.
1Ki 1:22  Terwijl zij nog met den koning sprak, daar kwam de profeet Nathan
1Ki 1:23  en men berichtte den koning: Daar is de profeet Nathan. Hij kwam bij den koning binnen, wierp zich 
voor hem op zijn aangezicht ter aarde
1Ki 1:24  en zeide: Mijn heer koning, gij hebt dan gezegd: Adonia zal na mij koning worden; hij zal op mijn troon 
zitten?
1Ki 1:25  Want hij heeft heden buiten de stad runderen mestkalveren en kleinvee in menigte geofferd, al 's 
konings zonen, den legeroverste Joab en den priester Abjathar genodigd; thans eten en drinken zij bij hem en 
zeggen: Leve koning Adonia!
1Ki 1:26  Maar mij, uw dienaar, den priester Sadok, Benaja, den zoon van Jojada, en uw zoon Salomo heeft hij 
niet genodigd.
1Ki 1:27  Zou deze zaak vanwege mijn heer den koning geschied zijn, en zoudt gij uw dienaren niet hebben 
doen weten, wie op den troon van mijn heer den koning na hem zitten zal?
1Ki 1:28  Hierop antwoordde koning David en zeide: Roept mij Bathsjeba. Toen zij nu was binnengekomen en 
voor den koning stond,
1Ki 1:29  zwoer de koning en zeide: Zo waar als de Heer leeft, die mij uit allen nood heeft verlost,
1Ki 1:30  hetgeen ik u bij den Heer, Israels god, gezworen heb, dat uw zoon Salomo na mij koning zal worden 
en hij in mijn plaats op mijn troon zitten zal, zulks doe ik nog op dezenzelfden dag.
1Ki 1:31  Toen boog Bathsjeba met het aangezicht ter aarde, wierp zich voor den koning neder en zeide: Leve 
mijn heer, koning David, in eeuwigheid!
1Ki 1:32  Nu zeide de koning: Roept mij den priester Sadok, den profeet Nathan en Benaja, den zoon van 
Jojada. Toen zij bij den koning binnengekomen waren,



1Ki 1:33  zeide de koning tot hen: Neemt met u de knechten uws heren, laat mijn zoon Salomo op mijn eigen 
muilezel rijden, en voert hem naar Gihon.
1Ki 1:34  Daar moeten de priester Sadok en de profeet Nathan hem tot koning over Israel en Juda zalven. 
Steekt dan de bazuin, en zegt: Leve koning Salomo!
1Ki 1:35  Trekt voorts in zijn gevolg de stad in, en hij kome en zette zich op mijn troon; zo zal hij koning zijn in 
mijn plaats; hem stel ik aan als vorst over Israel en Juda.
1Ki 1:36  Daarop antwoordde Benaja, de zoon van Jojada, den koning en zeide: Amen! De Heer, uw god, 
bekrachtige de woorden van mijn heer den koning!
1Ki 1:37  Gelijk de Heer met mijn heer den koning is geweest, zo zij hij met Salomo en make zijn troon nog 
hoger dan dien van mijn heer, koning David!
1Ki 1:38  Toen daalden de priester Sadok, de profeet Nathan en Benaja, de zoon van jojada, met de Krethiers 
en Plethiers, af, deden Salomo op den muilezel van koning David rijden en voerden hem naar Gihon.
1Ki 1:39  En de priester Sadok nam den hoorn met olie uit de tent en zalfde Salomo; toen stak men de bazuin, 
en al het volk zeide: Leve koning Salomo!
1Ki 1:40  Daarop trok al het volk in zijn gevolg de stad in, spelende op de fluit en onder groot vreugdebetoon; 
zodat de grond scheurde van hun gedruis.
1Ki 1:41  Dit hoorden Adonia en al de gasten die bij hem waren, toen zij juist geeindigd hadden met eten; ook 
Joab hoorde den klank der bazuin en zeide: Vanwaar dat luid gejoel in de stad?
1Ki 1:42  Terwijl hij nog sprak, daar kwam Jonathan, de zoon van den priester Abjathar; en Adonia zeide: Kom 
binnen; want gij zijt een wakker man en zult iets goeds boodschappen.
1Ki 1:43  Maar Jonathan antwoordde en zeide: Integendeel! Onze heer, koning David, heeft Salomo koning 
gemaakt.
1Ki 1:44  Hij heeft hem den priester Sadok, den profeet Nathan en Benaja, den zoon van Jojada, met de 
Krethiers en Plethiers meegegeven; zij hebben hem op des konings muilezel doen rijden,
1Ki 1:45  en de priester Sadok en de profeet Nathan hebben hem te Gihon tot koning gezalfd; van daar zijn zij 
juichende de stad ingegaan, die daarop in rep en roer is geraakt. Dat is het rumoer dat gij hebt gehoord.
1Ki 1:46  En niet alleen heeft Salomo zich nedergezet op den koninklijken troon,
1Ki 1:47  maar ook zijn 's konings dienaren binnengekomen om onzen heer, koning David, geluk te wensen, 
zeggende: Make uw god den naam van uw zoon Salomo nog roemrijker dan den uwen, en zijn troon nog hoger 
dan uw troon! En de koning heeft zich op zijn rustbed neergebogen.
1Ki 1:48  Ook heeft de koning aldus gesproken: Geloofd zij de Heer Israels god, die heden een mijner zonen 
heeft doen zitten op mijn troon, zodat mijn eigen ogen het zien!
1Ki 1:49  Toen stonden al de gasten van Adonia ontsteld op en gingen ieder zijns weegs.
1Ki 1:50  En Adonia, bevreesd voor Salomo, stond op en ging heen naar de tent des Heeren en greep de 
hoornen van het altaar, zeggende: Laat koning Salomo mij vooraf zweren dat hij zijn knecht niet zal doden met 
het zwaard!
1Ki 1:51  Men berichtte dan aan Salomo: Zie, Adonia is bevreesd voor koning Salomo; daarom houdt hij de 
hoornen van het altaar vast, zeggende: Laat koning Salomo mij vooraf zweren dat hij zijn knecht niet zal doden 
met het zwaard!
1Ki 1:52  Toen zeide Salomo: Indien hij een braaf man wil zijn, zal geen haar van zijn hoofd gekrenkt worden; 
maar wordt hij op enig boos opzet betrapt, zo zal hij sterven.
1Ki 1:53  En koning Salomo liet hem van het altaar halen; hij kwam en wierp zich voor koning Salomo neder, en 
Salomo zeide tot hem: Ga heen naar uw huis.
1Ki 2:1  Toen de dagen van David hun einde naderden, gaf hij aan zijn zoon Salomo deze vermaningen:
1Ki 2:2  Ik ga den weg van alwat leeft; houd u dan kloek en wees een man.
1Ki 2:3  Neem uw plichten waar jegens den Heer, uw god, door op zijn wegen te wandelen en zijn inzettingen, 
geboden, verordeningen en voorschriften te onderhouden, naar hetgeen in de wet van Mozes geschreven is; 
opdat gij voorspoedig moogt zijn in alwat gij doet en overal waarheen gij u wendt.
1Ki 2:4  Dan zal de Heer het woord gestand doen dat hij mij aangaande gesproken heeft: Indien uw zonen 
achtgeven op hun weg om getrouw met hun ganse hart en ziel voor mijn aangezicht te wandelen, zo zal op den 
troon van Israel nooit een afstammeling van u ontbreken.
1Ki 2:5  Voorts weet gij zelf wat Joab, de zoon van Seruja, mij gedaan heeft, hoe hij met de twee legeroversten 
van Israel, Abner, den zoon van Ner, en Amaza, den zoon van Jether gehandeld heeft, die hij heeft gedood, 
oorlogsbloed wrekende in vredestijd en met onschuldig bloed den gordel om mijn lenden en de schoenen aan 
mijn voeten bezoedelend.
1Ki 2:6  Handel naar uw wijsheid, en laat zijn grijze haren niet in vrede naar het schimmenrijk dalen.
1Ki 2:7  Maar de zonen van Barzillai den Gileadiet zult gij weldoen; zij moeten tot uw disgenoten behoren; want 
aldus zijn zij mij tegemoet gekomen toen ik voor uw broeder Absalom vluchtte.
1Ki 2:8  Dan hebt gij nog Sjimei, den zoon van Gera, den Benjaminiet, uit Bahurim; hij heeft mij op geweldige 



wijze gevloekt op den dag dat ik naar Mahanaim ging; doch toen hij mij tegemoet kwam aan den Jordaan, heb ik 
hem bij den Heer gezworen: Ik zal u niet met het zwaard doen sterven.
1Ki 2:9  Nu dan laat hem niet ongestraft; want gij zijt een wijs man en zult wel weten wat met hem te doen, om 
zijn grijze haren bebloed naar het schimmenrijk te doen dalen.
1Ki 2:10  Daarna ging David ter ruste bij zijn vaderen en werd in de Davidstad begraven.
1Ki 2:11  De tijd dien David over Israel geregeerd heeft was veertig jaren: te Hebron regeerde hij zeven jaren en 
te Jeruzalem drie en dertig jaren.
1Ki 2:12  En Salomo zette zich op den troon van zijn vader David, en zijn koningsschap werd zeer bevestigd.
1Ki 2:13  Eens kwam Adonia, de zoon van Haggith, bij Bathsjeba, de moeder van Salomo, en wierp zich voor 
haar neder. Zij zeide: Is uw komst vrede? Hij zeide: Ja.
1Ki 2:14  Verder zeide hij: Ik wenste u te spreken. Zij zeide: Spreek.
1Ki 2:15  Hij zeide dan: Gij weet zelf dat het koningsschap mijn was en gans Israel mij aanzag als zijn 
toekomstigen koning; maar door een ommekeer is het koningsschap aan mijn broeder gekomen; want de Heer 
had het hem toegedacht.
1Ki 2:16  Thans heb ik een klein verzoek aan u; wijs mij niet af. Zij zeide tot hem: Spreek.
1Ki 2:17  Hij zeide: Wil aan koning Salomo zeggen--want u zal hij niet afwijzen--dat hij mij Abisjag van Sjunem 
tot vrouw geve.
1Ki 2:18  Bathsjeba zeide tot hem: 't Is goed, ik zal zelf over u den koning spreken.
1Ki 2:19  Toen dan Bathsjeba bij koning Salomo kwam, om hem over Adonia te spreken, stond de koning op, 
ging haar tegemoet en kuste haar; daarna zette hij zich op zijn troon en deed hij voor de moeder des konings 
een zetel plaatsen, zodat zij aan zijn rechterhand zat.
1Ki 2:20  Nu zeide zij tot hem: Een klein verzoek kom ik u doen; wijs mij niet af. En de koning zeide tot haar: 
Vraag slechts, moeder; ik zal u niet afwijzen.
1Ki 2:21  Toen zeide zij: Laat Abisjag van Sjunem aan uw broeder Adonia tot vrouw gegeven worden.
1Ki 2:22  Maar koning Salomo antwoordde en zeide tot zijn moeder: Wel, waarom vraagt gij Abisjag van Sjunem 
voor Adonia? Vraag liever voor hem het koningsschap; daar hij toch mijn oudere broeder is en den priester 
Abjathar en den legeroverste Joab, den zoon van Seruja, tot vrienden heeft!
1Ki 2:23  En koning Salomo zwoer bij den Heer: Zo, ja meer nog, zal God mij doen, indien Adonia dit woord niet 
met den dood bekoopt!
1Ki 2:24  Nu dan, zo waar als de Heer leeft, die mij aangesteld en op den troon van mijn vader David geplaatst 
heeft, en die mij een huis gemaakt heeft, zoals hij gezegd had, nog dezen dag moet Adonia ter dood gebracht 
worden.
1Ki 2:25  Daarop gelastte koning Salomo Benaja, den zoon van Jojada, hem neer te stoten. Zo stierf Adonia op 
denzelfden dag.
1Ki 2:26  Tot den priester Abjathar nu zeide koning Salomo: Begeef u naar Anathoth, op uw landgoed; want gij 
zijt des doods schuldig; doch ik zal u heden niet doen sterven, omdat gij den efod voor het aangezicht van mijn 
vader David gedragen en in al zijn verdrukkingen trouw gedeeld hebt.
1Ki 2:27  Aldus verdreef Salomo Abjathar, zodat hij geen priester van den Heer bleef; opdat vervuld werd het 
woord des Heeren tegen het huis van Eli te Sjilo gesproken.
1Ki 2:28  Toen de mare hiervan tot Joab kwam--want Joab had partij gekozen voor Adonia, hoewel hij voor 
Absalom geen partij gekozen had--vluchtte Joab naar de tent des Heeren en greep de hoornen van het altaar.
1Ki 2:29  Aan Salomo werd bericht: Joab is naar de tent des Heeren gevlucht, en zie, hij staat bij het altaar. Nu 
zond Salomo Benaja, den zoon van Jojada, met den last: Ga hem neerstoten.
1Ki 2:30  Benaja kwam bij Joab in de tent des Heeren en zeide tot hem: Zo zegt de koning: Kom naar buiten. 
Maar hij zeide: Neen, want hier wil ik sterven. Benaja bracht bescheid en zeide tot den koning: Zo heeft Joab 
gesproken en zo mij geantwoord.
1Ki 2:31  Toen zeide de koning tot hem: Ga en doe hem gelijk hij gezegd heeft, stoot hem neer en begraaf hem. 
Zo zult gij het bloed dat Joab zonder recht vergoten heeft niet langer op mij en mijn geslacht doen kleven;
1Ki 2:32  en zal de Heer zijn bloed op zijn eigen hoofd doen neerkomen, omdat hij twee mannen, braver en 
beter dan hij, heeft neergestoten en met het zwaard gedood, zonderdat mijn vader David het wist: Abner, den 
zoon van Ner, den legeroverste van Israel, en Amaza, den zoon van Jether, den legeroverste van Juda.
1Ki 2:33  Zo zal hun bloed neerkomen op het hoofd van Joab en van zijn kroost voor altijd; maar David en zijn 
kroost, zijn huis en zijn troon zullen van den Heer vrede hebben tot in eeuwigheid.
1Ki 2:34  Toen ging Benaja, de zoon van Jojada, op, stiet hem neer en doodde hem en hij werd begraven in zijn 
huis in de Woestijn.
1Ki 2:35  En koning Salomo stelde Benaja, den zoon van Jojada, in zijn plaats over het leger, en den priester 
Sadok stelde de koning in de plaats van Abjathar aan.
1Ki 2:36  Voorts ontbood de koning Sjimei en zeide tot hem: Bouw u een huis in Jeruzalem en vestig u aldaar; 
gij moogt de stad volstrekt niet verlaten, her noch derwaarts;



1Ki 2:37  want wanneer gij uit de stad gaat, al was het slechts de vallei Kidron over, weet wel dat gij zeker 
sterven zult; uw bloed zal op uw eigen hoofd zijn. En de koning bezwoer het hem te dien dage.
1Ki 2:38  Hierop zeide Sjimei tot den koning: Het is goed. Gelijk mijn heer de koning heeft gesproken, zo zal uw 
knecht doen. Sedert bleef Sjimel geruimen tijd te Jeruzalem.
1Ki 2:39  Maar na verloop van drie jaar liepen twee slaven van Sjimei weg naar Achis, den zoon van Maacha, 
den koning van Gath. En toen men aan Sjimei berichtte: Zie, uw slaven zijn te Gath--
1Ki 2:40  stond Sjimei op, zadelde zijn ezel en begaf zich naar Gath tot Achis, om zijn slaven te zoeken. Zo ging 
Sjimei en haalde zijn slaven uit Gath thuis.
1Ki 2:41  Maar toen aan Salomo bericht werd dat Sjimei uit Jeruzalem naar Gath gegaan en weergekeerd was,
1Ki 2:42  ontbood de koning Sjimei en zeide tot hem: Heb ik u niet bij den Heer bezworen en u gewaarschuwd: 
Wanneer gij Jeruzalem verlaat en u her [waarts] of derwaarts begeeft, weet wel dat gij dan zeker sterven zult? 
Daarop hebt gij gezegd: Het is goed. Ik heb het gehoord.
1Ki 2:43  Waarom hebt gij u dan aan den eed bij den Heer niet gestoord, noch aan het gebod dat ik u gegeven 
heb?
1Ki 2:44  Verder zeide de koning tot Sjimei: Gij kent zelf al het kwaad waarvan uw geweten u zegt dat gij het 
mijn vader David aangedaan hebt; de Heer doet uw boosheid op uw eigen hoofd neerkomen.
1Ki 2:45  Maar koning Salomo zal gezegend zijn en Davids troon bevestigd voor 's Heeren aangezicht tot in 
eeuwigheid.
1Ki 2:46  Hierop gaf de koning bevel aan Benaja, den zoon van Jojada, die naar buiten ging en hem nederstiet, 
zodat hij stierf. Zo werd het koningsschap in de hand van Salomo bevestigd.
1Ki 3:1  Salomo verbond zich door huwelijk met Farao, den koning van Egypte; hij huwde zijn dochter en bracht 
haar in de Davidstad, totdat hij den bouw van zijn paleis, van den tempel des Heeren en van Jeruzalems 
ringmuur had voltooid.
1Ki 3:2  Alleenlijk offerde het volk op de hoogten; want er was tot nog toe voor den naam des Heeren geen 
tempel gebouwd.
1Ki 3:3  Salomo nu had den Heer lief, zodat hij de inzettingen van zijn vader David volgde; alleenlijk offerde en 
rookte hij op de hoogten.
1Ki 3:4  De koning ging naar Gibeon, om daar te offeren; want dat was de voornaamste hoogte; duizend 
brandoffers bracht Salomo op dat altaar.
1Ki 3:5  Te Gibeon verscheen de Heer aan Salomo des nachts in den droom; en God zeide: Doe een verzoek; 
wat zal ik u geven?
1Ki 3:6  Hierop zeide Salomo: Gij hebt aan mijn vader, uw dienstknecht David, grote gunst bewezen, zoals hij 
voor uw aangezicht getrouw en rechtschapen en met een oprecht hart heeft gewandeld; en gij hebt hem deze 
grote gunst blijven betonen door hem een zoon te geven die op zijn troon zit, gelijk het heden is.
1Ki 3:7  Nu dan, Heer, mijn god, gij hebt uw dienstknecht in de plaats van mijn vader David koning gemaakt; 
maar ik ben een jeugdige knaap, zodat ik niet weet uit te gaan en in te gaan;
1Ki 3:8  en uw dienstknecht is in het midden van uw volk, dat gij hebt uitverkoren, een talrijk volk, wegens zijn 
menigte niet te berekenen of te tellen.
1Ki 3:9  Wil dan uw dienstknecht een opmerkzaam hart geven, om uw volk rechtvaardig te besturen en tussen 
goed en kwaad te onderscheiden; want wie is in staat dit uw machtig volk te besturen?
1Ki 3:10  Dit nu was goed in het oog des Heeren, dat Salomo hierom had gevraagd;
1Ki 3:11  en God zeide tot hem: Dewijl gij dit verzoek aan mij hebt gedaan, en niet een lang leven, noch rijkdom, 
noch den dood uwer vijanden gevraagd hebt, maar de gave des onderscheids bij het horen van een rechtzaak,
1Ki 3:12  zo heb ik gedaan naar uw woord en u een wijs en verstandig hart gegeven; zodat uws gelijke voor u 
niet is geweest en evenmin na u zal opstaan.
1Ki 3:13  En ook wat gij niet hebt gevraagd heb ik u gegeven, beide rijkdom en roem; zodat uws gelijke onder de 
koningen niet is geweest.
1Ki 3:14  En indien gij op mijn wegen wandelt, door mijn inzettingen en geboden te onderhouden, gelijk uw 
vader David deed, zal ik u een lang leven schenken.
1Ki 3:15  Toen ontwaakte Salomo, en zie, het was een droom. Hij maakte zich op, kwam te Jeruzalem en ging 
staan voor het altaar dat voor de verbondsark des Heeren was, op den Sion, bracht brandoffers en dankoffers 
en legde een groten maaltijd aan voor zich en al zijn dienaren.
1Ki 3:16  Toen kwamen twee lichte vrouwen tot den koning en stonden voor hem.
1Ki 3:17  De ene vrouw zeide: Och, mijn heer, ik en deze vrouw wonen in een huis; en ik kreeg in haar bijzijn in 
het huis een kind.
1Ki 3:18  Op den derden dag na mij kreeg ook deze vrouw een zoon; wij waren samen, geen vreemde was bij 
ons in het huis, niemand was er behalve wij beiden.
1Ki 3:19  Des nachts nu stierf de zoon van deze vrouw, doordien zij op hem was gaan liggen.
1Ki 3:20  Toen is zij midden in den nacht opgestaan, heeft, terwijl uw dienstmaagd sliep, mijn zoon van naast mij 



weggenomen en hem in haar arm te slapen gelegd, en haar doden zoon heeft zij in mijn arm gelegd.
1Ki 3:21  Toen ik nu in de vroegte opstond om mijn zoon te zoogen, was hij dood; maar toen ik hem des 
morgens nauwkeurig bekeek, was het niet de zoon dien ik ter wereld had gebracht.
1Ki 3:22  Hierop zeide de andere vrouw: Neen, de levende is mijn zoon, en de dode de uwe. Maar zij zeide: 
Neen, de dode is uw zoon, en de levende de mijne. Zo spraken zij in 's konings tegenwoordigheid.
1Ki 3:23  Toen zeide de koning: De ene zegt: Dit is mijn zoon, de levende, en de dode is uw zoon--en de andere 
zegt: Neen, de dode is uw zoon, en de levende is mijn zoon!
1Ki 3:24  Verder zeide de koning: Haalt mij een zwaard! En toen men het zwaard bij den koning bracht,
1Ki 3:25  zeide hij: Snijdt het levende kind in tweeen, en geeft aan ieder de helft.
1Ki 3:26  Maar de vrouw van wie het levende kind was zeide tot den koning; want haar hart kromp ineen om 
haar zoon; zij zeide dan: Och mijn heer, geef haar het levende kind, en dood het niet. Doch de andere zeide: 
Noch ik, noch zij moet het dan maar hebben; slaat toe!
1Ki 3:27  Toen hernam de koning: Geeft het knaapje aan haar die gezegd heeft: Geeft haar het levende kind, en 
doodt het niet--zij is de moeder.
1Ki 3:28  Gans Israel hoorde van het vonnis dat de koning geveld had en vreesde den koning; want men zag dat 
goddelijke wijsheid in hem was, om recht te spreken.
1Ki 4:1  Koning Salomo was koning over gans Israel.
1Ki 4:2  Zijn rijksgroten waren: Azarja de zoon van den priester Sadok,
1Ki 4:3  Elihoref en Ahia, de zonen van Sjisja, schrijvers; Josjafat, de zoon van Ahilud, kanselier;
1Ki 4:4  Benaja, de zoon van Jojada, hoofd van het leger;
1Ki 4:5  Azarja, de zoon van Nathan, opperlandvoogd; Zabud, de zoon van Nathan, 's konings vertrouwde,
1Ki 4:6  Ahisjar, hofmaarschalk; en Adoniram, de zoon van Abda, over de herendiensten.
1Ki 4:7  Verder had Salomo twaalf landvoogden over gans Israel, die den koning en zijn hof van alles 
voorzagen: voor een maand in het jaar was aan elk hunner de levering opgelegd.
1Ki 4:8  Hun namen waren: de zoon van Hur op het gebergte van Efraim;
1Ki 4:9  de zoon van Deker te Makas, Sjaalbim, Beth-sjemes, Elon en Beth-hanan;
1Ki 4:10  de zoon van Hezed te Arubboth; hij had Socho en het ganse land Hefer;
1Ki 4:11  de zoon van Abinadab over het ganse heuvelland van Dor-- hij had Tafath, de dochter van Salomo, tot 
vrouw,
1Ki 4:12  Baana, de zoon van Ahilud, over Taanach, Megiddo, geheel Beth-sjean, dat naast Sarethan, onder 
Jizreel, ligt, en van Beth-sjean tot Abel-mehola, tot tegenover Jokmeam;
1Ki 4:13  de zoon van Geber te Rama in Gilead; hij bezat de gehuchten van Jair, den zoon van Manasse, die in 
Gilead liggen, ook de landstreek Argob, die in Bazan ligt, zestig, grote steden, ommuurd en met koperen 
sluitbomen;
1Ki 4:14  Ahinadab, de zoon van Iddo, te Mahanaim;
1Ki 4:15  Ahimaas in Naftali--ook hij had, een dochter van Salomo, Bazemath, tot vrouw genomen;
1Ki 4:16  Baana, de zoon van Husjai, in Azer en Bealoth;
1Ki 4:17  Josjafat, de zoon van Paruah, in Issachar;
1Ki 4:18  Sjimei, de zoon van Ela, in Benjamin;
1Ki 4:19  Geber, de zoon van Uri, in het land van Gad, het land van Sihon, den koning der Amorieten, en Og, 
den koning van Bazan. Voorts een landvoogd die in het land van Juda was.
1Ki 4:20  Israel nu was talrijk, als het zand aan den oever der zee in menigte, zij aten en dronken en waren 
vrolijk;
1Ki 4:21  en Salomo heerste over al de koninkrijken van den Eufraat af tot het land der Filistijnen en tot de grens 
van Egypte; zij brachten Salomo schatting en waren hem onderdanig, zijn leven lang.
1Ki 4:22  De mondbehoeften van Salomo voor een dag bedroegen dertig ton bloem en zestig ton meel,
1Ki 4:23  tien vette en twintig gewone runderen en honderd stuks kleinvee, behalve de herten, gazellen en 
damherten en de gemeste ganzen.
1Ki 4:24  Want hij voerde gezag over de gehele overzijde van den Eufraat, van Tifsah tot Gaza, over alle 
koningen aan de overzijde van den Eufraat, en hij had vrede aan alle kanten rondom.
1Ki 4:25  Zo zaten Judeers en Israelieten onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok en vijgeboom, van Dan tot 
Bersjeba, al de dagen van Salomo.
1Ki 4:26  Salomo had vierduizend span paarden voor zijn strijdwagens, en twaalfduizend rijpaarden.
1Ki 4:27  Deze landvoogden nu voorzagen, ieder gedurende zijn maand, koning Salomo en allen die tot de tafel 
van koning Salomo naderden van al het benodigde; zij zorgden dat er niets ontbrak.
1Ki 4:28  De gerst en het stro voor de paarden en de harddravers brachten zij, ieder naar zijn verplichting, ter 
plaatse waar het behoorde.
1Ki 4:29  En God gaf aan Salomo wijsheid en zeer grote scherpzinnigheid, een verstand dat zoveel omvatte als 
het zand aan den oever der zee.



1Ki 4:30  Salomo's wijsheid was meer dan de wijsheid aller Oosterlingen, meer dan al de wijsheid van Egypte.
1Ki 4:31  Hij was wijzer dan alle mensen, wijzer dan Ethan, de Ezrahiet, en Heman, Kalkol en Darda, de zonen 
van Mahol, zodat hij beroemd was bij alle omwonende volken.
1Ki 4:32  Salomo gaf drieduizend spreuken, en zijn liederen waren vijfduizend.
1Ki 4:33  Hij sprak over de bomen, van den ceder op den Libanon tot de hysop die uit den muur groeit; hij sprak 
over het vee, de vogelen, de kruipende dieren en de vissen.
1Ki 4:34  Van alle volken kwam men om de wijsheid van Salomo te horen, en hij ontving geschenken van alle 
koningen der aarde, die van zijn wijsheid hadden gehoord.
1Ki 5:1  Hirom, de koning van Tyrus, zond zijn dienaren tot Salomo, omdat hij gehoord had dat men hem had 
gezalfd in de plaats van zijn vader; want Hirom was altijd met David bevriend geweest.
1Ki 5:2  Daarop zond Salomo aan Hirom deze boodschap:
1Ki 5:3  Het is u bekend dat mijn vader David voor den naam van den Heer, zijn god, geen huis heeft kunnen 
bouwen wegens de vijanden die hem omringden, voordat de Heer hen onder zijn voeten had gelegd.
1Ki 5:4  Nu dan de Heer, mijn god, mij aan alle zijden rust verschaft heeft, en er nergens een tegenstander of 
enig onheil is,
1Ki 5:5  ben ik voornemens een huis voor den naam van den Heer, mijn god, te bouwen, overeenkomstig 
hetgeen de Heer tot mijn vader David gezegd heeft: Uw zoon, dien ik in uw plaats op uw troon zal zetten, die zal 
het huis voor mijn naam bouwen.
1Ki 5:6  Beveel dan nu dat men voor mij cederen velle op den Libanon; mijn knechten zullen zich bij de uwe 
voegen en het loon uwer knechten zal ik u geven, geheel naar uw eisen. Want gij weet wel dat onder ons 
niemand is die verstaat bomen te vellen zoals de Sidoniers.
1Ki 5:7  Toen Hirom de woorden van Salomo hoorde, verheugde hij zich zeer en zeide: Geloofd zij de Heer, de 
god van Israel, die David een wijzen zoon heeft gegeven over dit talrijk volk!
1Ki 5:8  En Hirom zond aan Salomo ten antwoord: Ik heb uw boodschap aan mij ontvangen; ik van mijn kant zal 
doen alwat gij verlangt in zake de cederenen cypressenstammen;
1Ki 5:9  mijn knechten zullen ze van den Libanon naar de zee afvoeren, en ik zal ze aan vlotten over zee 
brengen tot de plaats die gij mij zult doen weten; daar zal ik ze uiteenslaan en zult gij ze ophalen. Gij van uw 
kant zult doen wat ik verlang, door mondbehoeften voor mijn hof te leveren.
1Ki 5:10  Zo leverde Hirom aan Salomo stammen van ceders en cypressen, zoveel hij verlangde;
1Ki 5:11  en Salomo leverde aan Hirom twintigduizend ton tarwe, als spijs voor zijn hof, en twintigduizend vaten 
fijne olie. Dit leverde Salomo aan Hirom jaar op jaar.
1Ki 5:12  De Heer had aan Salomo wijsheid geschonken, gelijk hij hem gezegd had. Zo was er vrede tussen 
Hirom en Salomo en sloten zij samen een verbond.
1Ki 5:13  Koning Salomo nu deed uit gans Israel verplichte arbeiders opkomen; de lichting bedroeg 
dertigduizend man.
1Ki 5:14  Hij zond ze naar den Libanon, tienduizend in de maand, om beurten; een maand waren zij op den 
Libanon, twee maanden te huis; aan het hoofd der herendiensten stond Adoniram.
1Ki 5:15  Ook had Salomo zeventigduizend lastdragers en tachtigduizend steenhouwers in het gebergte;
1Ki 5:16  behalve de oversten van Salomo's opzichters, die den arbeid bestuurden, drieduizend zeshonderd, die 
gezag voerden over het volk dat den arbeid verrichtte.
1Ki 5:17  Op bevel des konings braken zij grote stenen uit kostelijke stenen, om met gehouwen steen de 
grondslagen van den tempel te leggen.
1Ki 5:18  De bouwlieden van Salomo, die van Hirom en de Gebalieten behieuwen en bereidden de stammen en 
de stenen voor den bouw des tempels drie jaren lang.
1Ki 6:1  In het jaar vierhonderd tachtig na den uittocht der Israelieten uit Egypteland, in het vierde jaar van 
Salomo's regering over Israel, in de maand Ziw, dat is de tweede maand, bouwde hij het huis voor den Heer.
1Ki 6:2  Het huis dat koning Salomo voor den Heer bouwde was zestig el lang, twintig el breed en dertig el hoog.
1Ki 6:3  Het voorportaal, voor het schip des tempels, was twintig el groot, langs de breedte des tempels, en tien 
el diep, voor aan den tempel.
1Ki 6:4  Hij maakte aan den tempel schuin toelopende vensters met latwerk.
1Ki 6:5  Tegen den muur des tempels zette hij een ombouw, rondom het schip en het koor; aldus maakte hij 
vertrekken rondom.
1Ki 6:6  De onderste rij vertrekken was vijf el diep, de middelste zes el diep, de derde zeven el diep; want hij had 
aan den tempel rondom van buiten inkortingen aangebracht, opdat de binten niet in de tempelmuren zouden 
ingrijpen.
1Ki 6:7  De tempel nu, bij zijn opbouw, werd gebouwd van aan de steengroef afgewerkten steen: hamer, 
houweel, noch enig ijzeren gereedschap werd aan den tempel bij zijn opbouw gehoord.
1Ki 6:8  De ingang van de onderste vertrekken was aan de zuidzijde des tempels; en door openingen kwam men 
op de middelste, en van de middelste op de hoogste verdieping.



1Ki 6:9  Zo bouwde hij den tempel, voltooide dien en dekte hem met kromhouten en rijen cederen balken;
1Ki 6:10  voorts zette hij den ombouw tegen den gansen tempel, vijf el hoog en aan den tempel verbonden met 
cederen balken.
1Ki 6:11  Toen geschiedde het woord des Heeren tot Salomo:
1Ki 6:12  Aangaande dezen tempel, dien gij bouwt, indien gij wandelt in mijn inzettingen, mijn verordeningen 
nakomt en al mijn geboden onderhoudt, daarnaar u gedragende, zo zal ik jegens u het woord gestand doen dat 
ik tot uw vader David gesproken heb,
1Ki 6:13  in het midden der zonen Israels wonen en mijn volk Israel niet verlaten.
1Ki 6:14  Zo bouwde Salomo den tempel en voltooide dien.
1Ki 6:15  Hij beschoot de wanden des tempels van binnen met cederen planken; van den vloer des tempels tot 
de balken van den zolder overtoog hij ze met hout van binnen, en hij overtoog den vloer des tempels met 
cypressen planken.
1Ki 6:16  Voorts schoot hij het achterste gedeelte des tempels, twintig el groot, met cederen planken af, van den 
vloer tot de balken, en maakte daarbinnen een koor, een allerheiligste.
1Ki 6:17  En veertig el was de tempel, dat is het schip voor het koor.
1Ki 6:18  En van cederhout was alles aan den tempel van binnen: snijwerk van eierlijsten en bloemslingers, alles 
cederhout; geen steen was te zien.
1Ki 6:19  En een koor in het midden des tempels van binnen richtte hij in, om aldaar de ark des verbonds des 
Heeren te plaatsen.
1Ki 6:20  Het koor was twintig el lang, twintig el breed en twintig el hoog, en hij overtoog het met gedegen goud. 
Verder maakte hij een altaar van cederhout voor het koor en overtoog het met goud.
1Ki 6:21  Salomo overtoog den tempel van binnen met gedegen goud en vlocht gouden ketenen voor het koor;
1Ki 6:22  en den gehelen tempel overtoog hij met goud, totdat de gehele tempel gereed was; ook het ganse 
altaar dat bij het koor behoorde overtoog hij met goud.
1Ki 6:23  Voorts vervaardigde hij in het koor twee cherubs van olijvenhout. (06-26) De hoogte van den enen 
cherub was tien el, en evenzo was de tweede: (06-23b) elke cherub was tien el hoog;
1Ki 6:24  vijf el was de ene vleugel van den cherub, en vijf el de tweede vleugel van den cherub, tien el van het 
ene einde zijner vleugels tot het andere;
1Ki 6:25  ook de tweede cherub was tien el; dezelfde maat en dezelfde gestalte hadden beide.
1Ki 6:26  
1Ki 6:27  En hij stelde de cherubs in het binnenste des tempels, waar zij hun vleugels uitspreidden; zodat de 
vleugel van den enen den enen wand raakte en de vleugel van den tweeden cherub den anderen wand, terwijl 
hun vleugels in het midden des tempels elkander aanraakten;
1Ki 6:28  en hij overtoog de cherubs met goud.
1Ki 6:29  In al de wanden des tempels rondom sneed hij figuren uit: cherubs, palmbomen en bloemslingers, zo 
in het binnenste deel als in het buitenste.
1Ki 6:30  Ook den vloer des tempels overtoog hij met goud, zo in het binnenste deel als in het buitenste.
1Ki 6:31  En aan den ingang van het koor maakte hij olijvenhouten deuren, wier posten met de kroonlijst een 
vijfhoek vormden.
1Ki 6:32  En op de beide deurvleugels van olijvenhout sneed hij figuren uit: cherubs, palmbomen en 
bloemslingers, en overtoog ze met goud; hij legde het goud op de cherubs en de palmbomen.
1Ki 6:33  Eveneens maakte hij tot ingang van het schip olijvenhouten deurposten vierkante posten;
1Ki 6:34  en cypressenhouten Deurvleugeis, elken deurvleugel van twee omslaande bladen.
1Ki 6:35  En hij sneed cherubs, palmen en bloemslingers uit en overtoog ze met goud, vlak gestreken over het 
afbeeldsel.
1Ki 6:36  Nog maakte hij het binnenste voorhof met drie lagen gehouwen steen en een rij cederen balken.
1Ki 6:37  In het vierde jaar werden de grondslagen van den tempel des Heeren gelegd, in de maand Ziw;
1Ki 6:38  en in het elfde jaar, in de maand Bul, dat is de achtste maand, had hij den tempel voltooid, in alle 
onderdelen en naar alle vereisten; hij bouwde hem in zeven jaren.
1Ki 7:1  Zijn paleis bouwde Salomo in dertien jaar; toen had hij zijn ganse paleis voltooid.
1Ki 7:2  Hij bouwde dan het huis van het Libanonwoud, honderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog, op vier 
rijen cederen zuilen, met cederen balken op de zuilen,
1Ki 7:3  en beschoten met cederhout boven de ribben die op de zuilen lagen, vijf en veertig, vijftien op elke rij;
1Ki 7:4  en drie rijen latwerk, raam tegenover raam, driemaal;
1Ki 7:5  en al de openingen en ramen waren vierkant.
1Ki 7:6  Ook de zuilenzaal maakte hij, vijftig el lang en dertig el breed, met een voorportaal er voor en zuilen en 
een luifel er voor.
1Ki 7:7  Verder maakte hij de troonzaal waar hij rechtsprak, de rechtzaal, beschoten met cederhout van den 
vloer tot de balken.



1Ki 7:8  Voorts zijn huis, waarin hij woonde, in het andere voorhof, achter de zaal, in denzelfden trant gemaakt. 
Ook werd voor Farao's dochter, die Salomo gehuwd had, een woning in den trant dezer zaal gemaakt.
1Ki 7:9  Dit alles was van kostelijke stenen, gehouwen stenen, naar vaste maat, met de zaag bearbeid, zo 
binnen als buiten, van de grondslagen tot de nok, en buiten tot het grote voorhof toe.
1Ki 7:10  De grondslag was van kostelijken steen, grote stenen, van tien el en van acht el;
1Ki 7:11  en daarboven was het kostelijke steen, gehouwen stenen, naar vaste maat, en cederhout.
1Ki 7:12  En daaromheen was het grote voorhof met drie rijen gehouwen stenen en een rij cederen balken, 
evenals aan het binnenste voorhof van het huis des Heeren en aan het voorhof van het paleis waren.
1Ki 7:13  Koning Salomo nu ontbood Hirom uit Tyrus.
1Ki 7:14  Deze was de zoon ener weduwvrouw, uit den stam Naftali, en zijn vader was een Tyrier; hij was 
koperslager en was vol wijsheid, doorzicht en bekwaamheid, om iederen arbeid in koper te verrichten. Hij kwam 
bij koning Salomo en voerde al zijn werken uit.
1Ki 7:15  Hij goot de twee zuilen voor het portaal des tempels, van koper. Achttien el was de ene zuil hoog, en 
een lijn van twaalf el omspande haar, en de dikte der zuil was vier vingers hol; evenzo de tweede zuil.
1Ki 7:16  Verder maakte hij twee kapitelen, om ze op den top der zuilen te zetten, uit brons gegoten. Vijf el was 
de hoogte van het ene kapiteel, en vijf el was de hoogte van het tweede.
1Ki 7:17  Ook maakte hij de twee vlechtwerken, om de kapitelen die op den top der zuilen waren te bedekken, 
vlechtwerk voor het ene kapiteel en vlechtwerk voor het tweede.
1Ki 7:18  Nog maakte hij de granaatappelen, twee rijen bronzen granaatappelen op het ene vlechtwerk; er 
waren tweehonderd granaatappelen rondom het ene kapiteel; en evenzo maakte hij het aan het tweede.
1Ki 7:19  
1Ki 7:20  
1Ki 7:21  Daarna richtte hij de zuilen op aan het voorportaal van het schip; toen hij de rechterzuil had opgericht, 
noemde hij haar Jachin; toen hij de linkerzuil had opgericht, noemde hij haar Boaz. (07-19) Boven op de zuilen 
nu was de figuur ener lelie, in het voorportaal, vier el; (07-20) en een bovendorpel was op de beide zuilen. Zo 
was het werk van de zuilen voltooid.
1Ki 7:22  
1Ki 7:23  Hij vervaardigde de zee, gegoten werk, tien el groot van den enen rand tot den anderen, geheel rond, 
vijf el hoog, en een snoer van dertig el omspande haar geheel.
1Ki 7:24  Een eierlijst was onder haar rand en omgaf haar van rondom, een dubbele eierlijst, tegelijk met haar 
gegoten.
1Ki 7:25  
1Ki 7:26  Haar dikte was een palm, en haar rand was in den vorm van een bekerrand, een leliekelk; tweeduizend 
vat hield zij. (07-25) Zij stond op twaalf runderen, drie gewend naar het noorden drie naar het westen, drie naar 
het zuiden en drie naar het oosten; al hun achterdelen waren naar binnen gekeerd; en de zee was boven op 
hen.
1Ki 7:27  Ook vervaardigde hij de onderstellen, tien in getal, van koper; vier el was elk onderstel lang, vier el 
breed en drie el hoog.
1Ki 7:28  Het maaksel van het onderstel was aldus: zij hadden lijsten, alsmede lijsten tussen de sporten.
1Ki 7:29  En op de lijsten tussen de sporten waren leeuwen, runderen en cherubs; en op de sporten was een 
voetstuk van boven; en onder de leeuwen en runderen a waren afhangende festoenen.
1Ki 7:30  Ieder onderstel had vier koperen raderen en koperen assen.
1Ki 7:31  
1Ki 7:32  De vier raderen waren onder de lijsten; en de handvatsels der raderen waren in het onderstel; en de 
hoogte van elk rad was anderhalve el.
1Ki 7:33  Het maaksel der raderen was als het maaksel van een wagenwiel; hun handvatsels, velgen, spaken en 
naven, alles was gegoten.
1Ki 7:34  En vier schouderstukken waren aan de vier hoeken van elk onderstel; uit het onderstel kwamen zijn 
schouderstukken.
1Ki 7:35  Boven aan het onderstel was een soort van voetstuk anderhalve el hoog, geheel rond; en boven op het 
onderstel waren zijn handvatsels, en zijn lijsten waren er aan vast.
1Ki 7:36  En hij graveerde op de bladen zijner handvatsels en op zijn lijsten cherubs, leeuwen en palmen, en 
tegenover elk daarvan festoenen rondom. (07-30b) En zijn vier voeten, daaraan waren schouderstukken; onder 
het bekken waren de schouderstukken gegoten, tegenover elk daarvan festoenen. (07-31) En zijn mond was 
binnen de schouderstukken, naar boven drie el; en zijn mond was rond; en ook op zijn mond was snijwerk; maar 
hun lijsten waren vierkant, niet rond.
1Ki 7:37  Aldus maakte hij de tien onderstellen: een gietsel, een maat, een gestalte hadden zij alle.
1Ki 7:38  Verder maakte hij tien koperen bekkens; veertig vat hield ieder bekken; vier el was ieder bekken; een 
bekken op elk van de tien onderstellen.



1Ki 7:39  En hij plaatste vijf onderstellen aan de zuidzijde des tempels en vijf aan de noordzijde des tempels, 
terwijl hij de zee ter zuidzijde des tempels plaatste naar het zuidoosten.
1Ki 7:40  Nog vervaardigde Hirom de potten, schoppen en offerschalen. Zo voltooide Hirom al het werk dat hij 
voor koning Salomo in den tempel des Heeren verrichtte:
1Ki 7:41  twee zuilen, met twee bolvormige kapitelen boven op de zuilen, twee vlechtwerken om de beide 
bolvormige kapitelen boven op de zuilen te bedekken,
1Ki 7:42  en vierhonderd granaatappels aan de beide vlechtwerken, twee rijen granaatappels aan ieder 
vlechtwerk om de beide bolvormige kapitelen op de beide zuilen te bedekken;
1Ki 7:43  tien onderstellen, en tien bekkens op de onderstellen;
1Ki 7:44  de ene zee, en twaalf runderen onder de zee;
1Ki 7:45  de potten, de schoppen en de schalen; al deze voorwerpen die Hirom voor koning Salomo aan den 
tempel des Heeren maakte waren van gepolijst koper;
1Ki 7:46  
1Ki 7:47  vanwege de overgrote menigte werd het gewicht van het koper niet nagegaan; (07-46) in de 
Jordaanstreek goot hij ze, in leemen vormen, tussen Sukkoth en Sarethan.
1Ki 7:48  Toen plaatste koning Salomo in het huis des Heeren al de voorwerpen die hij vervaardigd had: het 
gouden altaar, en de gouden tafel waarop het toonbrood lag
1Ki 7:49  de luchters van gedegen goud, vijf rechts en vijf links, voor het koor; de gouden kelken, lampen en 
snuiters;
1Ki 7:50  de schalen, messen, offerschalen, schotels, komforen, van gedegen goud; en het gouden beslag aan 
de deuren van het binnenste des tempels, het allerheiligste, en aan de dubbele tempeldeur, aan het schip.
1Ki 7:51  Toen nu de ganse arbeid gereed was dien koning Salomo had verricht aan den tempel des Heeren, 
bracht Salomo de wijgeschenken van zijn vader David, het zilver en het goud en de vaten, en legde ze in de 
schatkamers van den tempel des Heeren.
1Ki 8:1  Toen vergaderde Salomo de oudsten van Israel en al de stamhoofden, de familievorsten der Israelieten, 
bij koning Salomo te Jeruzalem, om de ark des verbonds des Heeren uit de Davidstad, dat is Sion, op te voeren.
1Ki 8:2  Zo vergaderden zich bij koning Salomo alle mannen van Israel op het feest in de maand Ethanim, dat is 
de zevende maand.
1Ki 8:3  Toen al de oudsten van Israel gekomen waren, namen de priesters de ark op
1Ki 8:4  en voerden de ark des Heeren opwaarts, benevens de tent der samenkomst en al de heilige 
voorwerpen die in de tent waren; de priesters en de Levieten voerden ze op.
1Ki 8:5  Koning Salomo nu, en met hem de ganse gemeente van Israel die bij hem waren samengekomen, 
gingen voor de ark uit, zoveel schapen en runderen offerende dat zij wegens de menigte niet te tellen of te 
berekenen waren.
1Ki 8:6  Hierop brachten de priesters de ark des verbonds des Heeren op haar plaats, in het koor des tempels, 
het allerheiligste, onder de vleugels der cherubs.
1Ki 8:7  Want de cherubs spreidden hun vleugels uit naar de plaats van de ark, en de cherubs bedekten de ark 
en haar draagstokken van boven.
1Ki 8:8  De draagstokken nu staken uit; zodat men in het heilige de uiteinden der stokken zien kon voor aan het 
koor; maar daarbuiten kon men ze niet zien. Zij zijn daar tot heden toe.
1Ki 8:9  In de ark was niets dan de twee stenen tafelen die Mozes op den Horeb daarin gelegd had, de tafelen 
van het verbond dat de Heer met de Israelieten gesloten had, toen zij uit Egypteland uittrokken.
1Ki 8:10  Toen de priesters uit het heilige gingen, vervulde de wolk het huis des Heeren,
1Ki 8:11  en de priesters konden vanwege de wolk niet blijven staan om hun dienstwerk te verrichten; want de 
heerlijkheid des Heeren vervulde den tempel.
1Ki 8:12  Toen sprak Salomo over den tempel, zodra hij den bouw voltooid had: De zon heeft de Heer aan den 
hemel geplaatst, en hij zeide in het duister te willen wonen;
1Ki 8:13  en ik heb u een verheven woning gebouwd, een duurzame verblijfplaats voor u. Is het niet geschreven 
in het Boek des Rechtschapenen?
1Ki 8:14  Nu wendde de koning zijn gelaat om en zegende de ganse vergadering van Israelieten, terwijl de 
ganse vergadering Israels stond,
1Ki 8:15  en hij zeide: Geloofd zij de Heer, Israels god, wiens hand heeft volbracht wat zijn mond tot mijn vader 
David gesproken heeft:
1Ki 8:16  Sedert ik mijn volk Israel uit Egypte heb uitgeleid heb ik geen stad uit al de stammen Israels 
uitverkoren om daar een huis te bouwen, opdat mijn naam aldaar zou zijn; doch ik heb David uitverkoren tot 
heerscher over mijn volk Israel.
1Ki 8:17  Toen het nu in het hart van mijn vader David was een huis voor den naam van den Heer, Israels god, 
te bouwen,
1Ki 8:18  heeft de Heer tot mijn vader David gezegd: Dat het in uw hart was voor mijn naam een huis te 



bouwen--het was goed van u dat het in uw hart was.
1Ki 8:19  Doch niet gij zult het huis bouwen, maar uw zoon, een die uit u zal voortkomen, die zal voor mijn naam 
het huis bouwen.
1Ki 8:20  Nu heeft de Heer het woord gestandgedaan dat hij gesproken heeft; want ik ben mijn vader David 
opgevolgd en heb mij gezet op den troon van Israel, zoals de Heer gesproken heeft; ook heb ik het huis 
gebouwd voor den naam van den Heer, Israels god,
1Ki 8:21  en daarin een plaats bereid voor de ark, waarin het verbond des Heeren is, dat hij met onze vaderen 
gesloten heeft toen hij hen uitleidde uit Egypteland.
1Ki 8:22  Toen ging Salomo voor het altaar des Heeren staan, ten aanschouwen van de ganse vergadering van 
Israel, breidde zijn handen uit naar den hemel
1Ki 8:23  en zeide: Heer, god van Israel, er is geen god gelijk gij, boven in den hemel noch beneden op de 
aarde; die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens uw knechten die van ganser harte voor uw 
aangezicht wandelen
1Ki 8:24  die jegens mijn vader David, uw knecht, wat gij tot hem hebt gesproken zijt nagekomen: met uw mond 
hebt gij het gesproken, met uw hand hebt gij het, zoals ten huidigen dage blijkt, volbracht.
1Ki 8:25  Kom dan na, Heer, god van Israel, jegens mijn vader David, uw knecht, wat gij tot hem gesproken 
hebt: Nooit zal het u voor mijn aangezicht ontbreken aan een afstammeling die op den troon van Israel zetelt; 
indien slechts uw zonen achtgeven op hun weg, om voor mijn aangezicht te wandelen, gelijk gij voor mijn 
aangezicht gewandeld hebt.
1Ki 8:26  Nu dan, Heer, god van Israel, worde toch het woord bewaarheid dat gij tot mijn vader David, uw 
knecht, gesproken hebt.
1Ki 8:27  Want zou God werkelijk op aarde wonen? Zie, de hemel, zelfs de hoogste hemel, kan u niet bevatten; 
laat staan dan dit huis dat ik gebouwd heb.
1Ki 8:28  Wend u dan tot het gebed en de smeking van uw knecht, Heer, mijn god, om te horen naar den kreet 
en het gebed die uw knecht heden voor u uitstort:
1Ki 8:29  dat uw ogen nacht en dag geopend mogen zijn over dit huis, over de plaats waarvan gij gezegd hebt: 
Mijn naam zal aldaar zijn--zodat gij hoort naar het gebed dat uw knecht te dezer plaatse bidden zal,
1Ki 8:30  en luistert naar de smeking van uw knecht en van uw volk Israel die zij te dezer plaatse zullen bidden. 
Ja, gij zult in den hemel, uw woonplaats, horen, en als gij het hoort, vergiffenis schenken.
1Ki 8:31  Ingeval iemand tegen zijn naaste misdoet, en deze hem een eed oplegt, om hem te doen zweren, en 
hij tot een eed voor uw altaar in dit huis komt;
1Ki 8:32  wil gij dan in den hemel horen en metterdaad uw knechten richten, den schuldige als schuldige 
behandelen, door zijn wandel op zijn eigen hoofd te doen nederkomen, en den rechtschapene in het gelijk 
stellen, door hem te bejegenen naar zijn rechtschapenheid.
1Ki 8:33  Wanneer uw volk Israel verslagen wordt door een vijand, omdat zij tegen u zondigden, maar zij keren 
tot u weder, belijden uw naam en bidden en smeken tot u in dit huis;
1Ki 8:34  wil gij dan in den hemel horen en de zonde van uw volk Israel vergeven, en hen doen terugkeren naar 
het land dat gij hun vaderen gegeven hebt.
1Ki 8:35  Wanneer de hemel toegesloten blijft en er geen regen is, omdat zij tegen u zondigden, maar zij bidden 
te dezer plaatse, belijden uw naam en bekeren zich van hun zonde, daar gij hen vernedert;
1Ki 8:36  wil gij dan in den hemel horen en de zonde uwer knechten en uws volks Israel vergeven, daar gij hun 
den goeden weg wijst, dien zij moeten betreden; en geef regen over uw land, dat gij aan uw volk ten erve 
gegeven hebt.
1Ki 8:37  Als er hongersnood in het land is, als er pest is, als er brandkoorn of honingdauw, sprinkhaan of kever 
is; als zijn vijand hem benauwt in een zijner steden; bij welke plaag of ziekte ook;
1Ki 8:38  wil gij dan elk gebed en elke smeking van alle mensen onder geheel uw volk Israel, als zij ieder de 
plaag zijns harten erkennen en hun handen uitbreiden bij dit huis,
1Ki 8:39  wil gij dan in den hemel, uw woonplaats, horen en vergeven en handelen, en ieder geven naar geheel 
zijn wandel, zoals gij zijn hart kent; want gij alleen kent het hart aller mensenkinderen;
1Ki 8:40  opdat zij u vrezen al de dagen die zij leven op den bodem dien gij onzen vaderen gegeven hebt.
1Ki 8:41  Ook naar den buitenlander, die niet tot uw volk Israel behoort maar uit een ver land komt om uws 
naams wil;
1Ki 8:42  want men zal horen van uw groten naam, sterke hand en uitgestrekten arm; als hij komt en bidt bij dit 
huis;
1Ki 8:43  wil gij dan in den hemel, uw woonplaats, horen en handelen naar alwat de buitenlander tot u roepen 
zal; opdat alle volken der aarde uw naam leren kennen, zodat zij u vrezen gelijk uw volk Israel, en weten dat uw 
naam is uitgeroepen over dit huis, dat ik gebouwd heb.
1Ki 8:44  Wanneer uw volk tegen zijn vijand ten oorlog trekt, op den weg waarop gij hen zendt, en zij bidden tot 
den Heer in de richting van de stad die gij hebt uitverkoren, en van het huis dat ik voor uw naam heb gebouwd;



1Ki 8:45  hoor dan in den hemel hun gebed en hun smeking, en doe hun recht.
1Ki 8:46  Wanneer het tegen u zondigt--want geen mens is er die niet zondigt--en gij op hen vertoornd zijt en 
hen aan een vijand overlevert, en men hen wegvoert naar een ver [gelegen] of nabijgelegen land;
1Ki 8:47  en zij nemen het ter harte in het land waarheen zij zijn weggevoerd, bekeren zich en smeken tot u in 
het land dergenen die hen weggevoerd hebben: Wij hebben gezondigd, slecht gehandeld, goddeloos gedaan--
1Ki 8:48  en zij bekeren zich tot u met hun ganse hart en ziel in het land hunner vijanden die hen weggevoerd 
hebben, en bidden tot u in de richting van hun land dat gij hun vaderen gegeven hebt, van de stad die gij hebt 
uitverkoren, en van het huis dat ik voor uw naam heb gebouwd;
1Ki 8:49  hoor dan in den hemel, uw woonplaats, hun gebed en hun smeking, doe hun recht;
1Ki 8:50  vergeef uw volk wat zij tegen u gezondigd, en al de overtredingen die zij tegen u begaan hebben, en 
geef hun erbarming te vinden bij hun onderdrukkers, dat dezen zich hunner erbarmen.
1Ki 8:51  Want uw volk en uw erve zijn zij, die gij uit Egypte hebt gevoerd, midden uit den ijzeroven.
1Ki 8:52  Zo mogen uw ogen geopend zijn voor de smeking van uw knecht en voor de smeking van uw volk 
Israel, om naar hen te horen, zo dikwijls zij tot u roepen.
1Ki 8:53  Immers, gij hebt hen u ten erve afgezonderd uit alle volken der aarde, zoals gij gesproken hebt door 
uw dienaar Mozes, toen gij onze vaderen uit Egypte uitleiddet, Heere God.
1Ki 8:54  Zodra Salomo zijn gebed tot den Heer ten einde had gebracht, geheel dit zijn gebed en zijn smeking, 
stond hij op van voor het altaar des Heeren, waar hij met ten hemel uitgebreide handen op zijn knieen had 
gelegen,
1Ki 8:55  en zegende in staande houding met luider stem de ganse vergadering van Israel, met deze woorden:
1Ki 8:56  Geloofd zij de Heer, die zijn volk Israel rust heeft gegeven, naar alles wat hij heeft gesproken: niet een 
woord is onvervuld gebleven van al de goede woorden die hij door zijn dienaar Mozes gesproken heeft.
1Ki 8:57  De Heer, onze god, zij met ons, gelijk hij met onze vaderen geweest is, hij verlate noch verstote ons;
1Ki 8:58  opdat wij ons hart tot hem neigen, op al zijn wegen gaan, zijn geboden, inzettingen en verordeningen 
onderhouden, die hij onzen vaderen voorgeschreven heeft.
1Ki 8:59  Zo mogen deze mijn woorden die ik tot den Heer smekend opzond, den Heer, onzen god, dag en 
nacht bijblijven; opdat hij aan zijn knecht en zijn volk Israel geve wat hun toekomt, elken dag het zijne;
1Ki 8:60  opdat alle volken der aarde weten dat de Heer God is, en niemand meer.
1Ki 8:61  En uw hart zij onverdeeld aan den Heer, onzen god, gewijd om in zijn inzettingen te wandelen en zijn 
geboden te onderhouden, zoals thans.
1Ki 8:62  De koning en gans Israel met hem brachten offers aan den Heer.
1Ki 8:63  Salomo bracht als dankoffer dat hij aan den Heer offerde twee en twintig duizend runderen en honderd 
twintig duizend stuks kleinvee; zo wijdden de koning en al de Israelieten het huis des Heeren in.
1Ki 8:64  Op dien dag heiligde de koning het midden van het voorhof, voor het huis des Heeren; want daar 
bracht hij het brandoffer, het meeloffer en de stukken vet van het dankoffer; want het koperen altaar dat voor 
den Heer stond was te klein om de brandoffers, de meeloffers en de stukken vet van de dankoffers te bevatten.
1Ki 8:65  Zo vierde Salomo in dien tijd het feest, en gans Israel met hem, een grote vergadering, van den weg 
naar Hamath af tot de beek van Egypte toe, voor het aangezicht van den Heer onzen god, in het huis dat hij 
gebouwd had, etende, drinkende en zich verblijdende voor het aangezicht van den Heer, onzen god, zeven 
dagen lang.
1Ki 8:66  En op den achtsten dag liet hij het volk gaan; en zij zegenden den koning en gingen naar hun tenten, 
verheugd en blij gestemd om al het goede dat de Heer zijn dienaar David en zijn volk Israel had gedaan.
1Ki 9:1  Toen nu Salomo gereed was met den bouw van 's Heeren huis, van het paleis en van alwat hem lustte 
te maken,
1Ki 9:2  verscheen de Heer aan Salomo ten tweeden male, gelijk hij hem te Gibeon verschenen was.
1Ki 9:3  En de Heer zeide tot hem: Ik heb uw gebed gehoord en de smeking die gij tot mij opzondt; zie, ik heb 
gedaan naar uw ganse gebed: ik heb dit huis, dat gij hebt gebouwd, geheiligd, om daar mijn naam te stellen in 
eeuwigheid, en mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn te allen dage.
1Ki 9:4  Wat u betreft, indien gij voor mijn aangezicht wandelt, gelijk uw vader David heeft gedaan, met een 
volkomen hart en in oprechtheid, doende naar alwat ik u geboden heb, en gij mijn inzettingen en verordeningen 
onderhoudt,
1Ki 9:5  zo zal ik uw koningstroon over Israel tot in eeuwigheid bevestigen, gelijk ik tot uw vader David heb 
gezegd: Nooit zal een afstammeling van u op den troon van Israel ontbreken.
1Ki 9:6  Indien gijlieden en uw zonen u geheel van mij afkeert en mijn geboden en inzettingen niet onderhoudt, 
die ik u heb voorgehouden, maar andere goden gaat dienen en aanbidden,
1Ki 9:7  zo zal ik Israel uitroeien uit het land dat ik hun gegeven heb, en dit huis, dat ik aan mijn naam heb 
gewijd, zal ik uit mijn ogen wegdoen. Dan zal Israel tot een spreekwoord en een schimpnaam worden bij alle 
volken
1Ki 9:8  en dit huis een puinhoop zijn; elk die er voorbijgaat zal zich ontzetten en sissen, en zeggen: Waarom 



heeft de Heer aldus gedaan aan dit land en dit huis?
1Ki 9:9  En men zal zeggen: Omdat zij den Heer, hun god die hun vaderen uit Egypteland had uitgeleid, verlaten 
en zich aan andere goden gehecht, die aangebeden en gediend hebben; daarom heeft de Heer over hen al dit 
kwaad gebracht.
1Ki 9:10  Na verloop van twintig jaren, in welke Salomo de beide gebouwen, het huis des Heeren en dat des 
konings, had gesticht,
1Ki 9:11  waarbij Hirom, de koning van Tyrus, Salomo had ondersteund met cederhout, cypressenhout en goud, 
zoveel hij maar wenste, gaf koning Salomo aan Hirom twintig steden in de landstreek Galilea.
1Ki 9:12  Toen nu Hirom Tyrus verliet en naar Galilea ging om de steden te bezien die Salomo hem gegeven 
had, behaagden zij hem niet
1Ki 9:13  en zeide hij: Wat zijn dat voor steden, mijn broeder, die gij mij gegeven hebt! Daarom noemde men ze 
het land Kabul tot den huidigen dag.
1Ki 9:14  Hirom nu zond aan den koning honderd twintig talenten goud.
1Ki 9:15  Het was aldus gesteld met de verplichte arbeiders die koning Salomo deed opkomen voor den bouw 
van het huis des Heeren, van zijn paleis, van het Millo, van den muur van Jeruzalem en de versterking van 
Hasor, Megiddo en Gezer:
1Ki 9:16  Farao, de koning van Egypte, was opgetrokken, had Gezer ingenomen, het met vuur verbrand en de 
Kanaanieten die in de stad woonden gedood; daarna schonk hij het aan zijn dochter, de vrouw van Salomo, als 
huwelijksgift.
1Ki 9:17  Salomo nu versterkte Gezer, Hoog-Beth-horon en Laag-Beth-horon
1Ki 9:18  Baalath en Tamar in de woestijn, en in het land
1Ki 9:19  al de voorraadsteden die Salomo had, de wagensteden, de ruitersteden en alwat het Salomo lustte te 
bouwen in Jeruzalem, op den Libanon en in het ganse gebied waarover hij heerste.
1Ki 9:20  Al het volk dat overgebleven was van de Hittieten, Amorieten, Perizzieten, Hiwwieten en Jebuzieten, zij 
die geen Israelieten waren,
1Ki 9:21  hun nakomelingen die in het land waren overgebleven, die de Israelieten niet in staat waren geweest 
met den banvloek te slaan, dezen deed Salomo opkomen, om herendiensten te verrichten, tot den huidigen dag.
1Ki 9:22  Maar uit de Israelieten maakte Salomo niemand tot knecht; want zij waren zijn krijgslieden, dienaren, 
oversten, keurlingen, bevelhebbers van strijdwagens en ruiterij.
1Ki 9:23  Dit waren de oversten der opzichters die over den arbeid van Salomo stonden, vijfhonderd vijftig, die 
gezag voerden over het volk dat den arbeid verrichtte.
1Ki 9:24  Nauwelijks was de dochter van Farao uit de Davidstad overgegaan naar haar paleis, dat hij voor haar 
gebouwd had, of hij versterkte het Millo.
1Ki 9:25  Salomo offerde driemaal 's jaars brandoffers en dankoffers op het altaar dat hij voor den Heer had 
gebouwd, en rookte voor 's Heeren aangezicht.
1Ki 9:26  Ook rustte koning Salomo schepen uit te Esjon-geber, dat bij Eloth ligt, aan den oever der Schelfzee, 
in het land Edom.
1Ki 9:27  En Hirom zette op de schepen zijn knechten, bevaren scheepsvolk, bij de knechten van Salomo.
1Ki 9:28  Zij kwamen te Ofir, van waar zij goud haalden, vierhonderd twintig talenten, die zij aan koning Salomo 
brachten.
1Ki 10:1  De koningin van Sjeba nu hoorde de mare van Salomo, en kwam om hem met raadsels op de proef te 
stellen.
1Ki 10:2  Zij kwam te Jeruzalem met een zeer machtig heir, met kamelen, beladen met reukwerk en goud in 
overvloed en edelgesteenten. Bij Salomo gekomen, sprak zij met hem van alwat zij in haar hart had,
1Ki 10:3  en Salomo verklaarde haar den zin van al haar woorden: niets bleef voor den koning verborgen 
waarvan hij haar den zin niet verklaarde.
1Ki 10:4  Toen nu de koningin van Sjeba al de wijsheid van Salomo zag, alsmede het paleis door hem gebouwd,
1Ki 10:5  de spijzen op zijn dis, het zitten zijner dienaren, het staan zijner bedienden en hun kledij, zijn 
schenkers, en de brandoffers die hij offerde in het huis des Heeren, toen was zij geheel buiten zichzelve
1Ki 10:6  en zeide tot den koning: Het is waarheid geweest wat ik in mijn land had gehoord aangaande uw 
aangelegenheden en aangaande uw wijsheid;
1Ki 10:7  maar ik heb geen geloof geslagen aan wat men zeide, totdat ikzelf gekomen ben en met eigen ogen 
gezien heb; en waarlijk, de helft was mij niet aangezegd: gij hebt in wijsheid en voorspoed de mare die ik 
gehoord had nog overtroffen.
1Ki 10:8  Gelukkig uw vrouwen! gelukkig uw dienaren hier, die gestadig voor u staan en uw wijsheid aanhoren!
1Ki 10:9  Geloofd zij de Heer, uw god, die zoveel behagen in u heeft gehad dat hij u op den troon van Israel 
geplaatst heeft; dewijl de Heer Israel liefheeft, om het tot in eeuwigheid in stand te houden, heeft hij u tot koning 
over hen aangesteld, om recht en gerechtigheid te betrachten.
1Ki 10:10  Zij schonk den koning honderd twintig talenten goud, reukwerk in groten overvloed en 



edelgesteenten; nooit is er zoveel reukwerk gekomen als de koningin van Sjeba aan koning Salomo gaf.
1Ki 10:11  Ook de schepen van Hirom die goud uit Ofir aanvoerden brachten uit Ofir sandelhout in groten 
overvloed en edelgesteenten.
1Ki 10:12  Van het sandelhout vervaardigde de koning leuningen voor het huis des Heeren en voor het koninklijk 
paleis, als ook citers en harpen voor de zangers. Nooit is zoveel sandelhout in het land gekomen, noch tot 
heden toe er gezien.
1Ki 10:13  Koning Salomo nu gaf aan de koningin van Sjeba al haar begeren, wat zij maar vroeg, behalve 
hetgeen hij haar naar koninklijk vermogen had geschonken. Daarna aanvaardde zij de terugreis en trok met haar 
dienaren weder naar haar land.
1Ki 10:14  Salomo's rijkdom Het gewicht van het goud dat jaarlijksche inkomst van Salomo was bedroeg 
zeshonderd zes en zestig talenten goud;
1Ki 10:15  behalve hetgeen hij van de kramers en de kooplieden kreeg, terwijl ook al de koningen van Arabie en 
de stadhouders des lands aan Salomo goud en zilver brachten.
1Ki 10:16  En koning Salomo vervaardigde tweehonderd rondassen van geplet goud: zeshonderd sikkelen goud 
ging op ieder rondas;
1Ki 10:17  en driehonderd schilden van geplet goud: drie pond goud ging op ieder schild. En de koning plaatste 
ze in het huis van het Libanonwoud.
1Ki 10:18  Voorts vervaardigde de koning een groten elpenbeenen troon, dien hij overtoog met fijn goud.
1Ki 10:19  Zes trappen had de troon, een stierekop was van achteren aan den troon, en armen waren aan 
weerszijden van de zitting; terwijl twee leeuwen naast de armen
1Ki 10:20  en twaalf leeuwen op de zes trappen aan weerszijden stonden; zo iets werd nooit gemaakt voor enig 
koninkrijk.
1Ki 10:21  Het ganse drinkservies van koning Salomo was van goud, en de waschbekkens waren van goud, en 
al het vaatwerk van het huis van het Libanonwoud was van gedegen goud; zilver was er niet, want dit werd in 
Salomo's dagen voor niets geacht.
1Ki 10:22  Want de koning had Tarsjisvaarders op zee, met de schepen van Hirom; eens in de drie jaar kwamen 
de Tarsjisvaarders aan, met een lading goud, zilver, elpenbeen, ebbenhout, apen en pauwen.
1Ki 10:23  Alzo werd koning Salomo groter dan alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid,
1Ki 10:24  en alle koningen der aarde zochten zijn aangezicht, om te luisteren naar de wijsheid die God hem in 
zijn hart gegeven had.
1Ki 10:25  Dan brachten zij ieder zijn geschenk, zilveren en gouden voorwerpen, gewaden en wapentuig, 
reukwerk, paarden en muilezels, geregeld jaar op jaar.
1Ki 10:26  Ook bracht Salomo strijdwagens en ruiters bijeen; hij had veertienhonderd strijdwagens en 
twaalfduizend ruiters, die hij legde in de wagensteden en bij den koning te Jeruzalem.
1Ki 10:27  De koning maakte het zilver te Jeruzalem als stenen, en het cederhout maakte hij als het 
moerbezienhout in de Laagte, zo overvloedig.
1Ki 10:28  De uitvoer van paarden voor Salomo geschiedde uit Egypte; de kooplieden des konings haalden ze 
bij koppels tegen betaling.
1Ki 10:29  Een strijdwagen werd uit Egypte gevoerd voor zeshonderd zilveren sikkels, een paard voor honderd 
vijftig. Aldus deden zij voor al de koningen der Hittieten en voor de koningen der Arameers; door hun 
bemiddeling geschiedde de uitvoer.
1Ki 11:1  Koning Salomo nu was een minnaar van vrouwen en nam vele vreemde vrouwen, behalve de dochter 
van Farao: Moabietische, Ammonietische, Arameesche, Edomietische, Sidonische, Hittietische en Amorietische;
1Ki 11:2  uit die volken waarvan de Heer den Israelieten gezegd had: Gij zult u met hen niet inlaten, noch zij met 
u; opdat zij u niet verleiden tot den dienst hunner goden; aan dezen hechtte zich Salomo, minziek.
1Ki 11:3  Hij had als vrouwen zevenhonderd vorstinnen en driehonderd bijvrouwen; en zijn vrouwen verleidden 
hem.
1Ki 11:4  Op zijn ouden dag verleidden Salomo's vrouwen hem tot den dienst van vreemde goden; zodat zijn 
hart niet onverdeeld, gelijk het hart van zijn vader David, den Heer, zijn god, toebehoorde,
1Ki 11:5  maar hij Astarte, de godin der Sidoniers, en Milkom, den gruwel der Ammonieten, vereerde.
1Ki 11:6  Zo deed Salomo wat kwaad was in het oog des Heeren, en bleef aan den Heer niet volstandig 
getrouw, gelijk zijn vader David.
1Ki 11:7  Toen bouwde Salomo een hoogte voor Kamos, den gruwel der Moabieten, op den berg ten oosten van 
Jeruzalem, en voor Moloch, den gruwel der Ammonieten, en voor Astarte, de godin der Sidoniers.
1Ki 11:8  Aldus deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, rookende en offerende aan haar goden.
1Ki 11:9  Toen werd de Heer op Salomo vertoornd, omdat hij afvallig was geworden van den Heer, Israels god, 
die hem tweemaal verschenen was
1Ki 11:10  en hem uitdrukkelijk verboden had vreemde goden te vereren; maar hij had niet gehouden wat de 
Heer hem geboden had.



1Ki 11:11  Zo zeide de Heer tot Salomo: Nademaal dit in u is geweest en gij mijn verbond en de inzettingen die 
ik u opgelegd had, niet gehouden hebt, zal ik het koninkrijk van u afscheuren en aan uw dienaar geven.
1Ki 11:12  Doch ter wille van uw vader David zal ik het niet bij uw leven doen; uit de hand uws zoons zal ik het 
scheuren.
1Ki 11:13  Edoch niet het ganse koninkrijk zal ik afscheuren: een stam zal ik uw zoon geven, ter wille van mijn 
knecht David en van Jeruzalem, dat ik heb uitverkoren.
1Ki 11:14  En de Heer verwekte Salomo een tegenstander in Hadad, den Edomiet, die van koninklijken bloede in 
Edom was.
1Ki 11:15  Toen namelijk David Edom verslagen had en de krijgsoverste Joab was opgetrokken om de 
gesneuvelden te begraven, had deze alle mannen in Edom omgebracht;
1Ki 11:16  want zes maanden was Joab daar gebleven met gans Israel, totdat hij alle mannen in Edom had 
uitgeroeid.
1Ki 11:17  Maar Hadad ontvlood met enige Edomieten uit zijns vaders dienaren naar Egypte; en Hadad was een 
jeugdige knaap.
1Ki 11:18  Zij maakten zich op uit Maon en kwamen in Paran, en namen uit Paran mannen mede, en kwamen in 
Egypte bij Farao, den koning van Egypte. Deze gaf hem een huis, legde hem het nodige voor zijn onderhoud toe 
en schonk hem ook land.
1Ki 11:19  Hadad nu stond bij Farao in hooge gunst: hij gaf hem zijn vrouws zuster, de zuster der koningin 
Tahpenes, tot vrouw.
1Ki 11:20  Toen nu de zuster van Tahpenes hem een zoon, Genubath, had geschonken, speende Tahpenes 
hem in Farao's paleis, en Genubath bleef in het paleis van Farao, onder Farao's zonen.
1Ki 11:21  Maar toen Hadad in Egypteland gehoord had dat David was ter ruste gegaan bij zijn vaderen en de 
krijgsoverste Joab gestorven was, zeide Hadad tot Farao: Laat mij gaan; opdat ik mij naar mijn land begeve.
1Ki 11:22  Farao zeide tot hem: Wat ontbreekt u toch bij mij, dat gij aldus zoekt heen te gaan naar uw land? 
Doch hij zeide: Niets; maar laat mij toch gaan! En hij maakte zich op en keerde naar zijn land terug. (011-25b) 
Dit is het kwaad dat Hadad gedaan heeft; hij had een afkeer van Israel en werd koning over Edom.
1Ki 11:23  Ook verwekte God hem een tegenstander in Rezon, den zoon van Eljada, die zijn heer Hadadezer, 
den koning van Soba, was ontvloden.
1Ki 11:24  Toen David hen doodde, verzamelde hij mannen bij zich en werd het hoofd ener bende. Hij nam 
Damaskus in, bleef aldaar en werd koning te Damaskus.
1Ki 11:25  Hij was Israels tegenstander het ganse leven van Salomo.
1Ki 11:26  Ook Jerobeam, de zoon van Nebat, een Efraimiet, uit Sereda, wiens moeder, een weduwvrouw, 
Serua heette, een beambte van Salomo, hief zijn hand tegen den koning op.
1Ki 11:27  Dit zijn de omstandigheden waaronder hij zijn hand tegen den koning ophief: Salomo versterkte het 
Millo en sloot de gapingen in den muur van de Davidstad, de stad van zijn vader.
1Ki 11:28  Jerobeam nu was een zeer kloek man; en toen Salomo zag dat de jonge man zijn werk goed deed, 
maakte hij hem opzichter over den gansen dienst van het huis Jozef.
1Ki 11:29  Te dier tijd nu, toen Jerobeam eens uit Jeruzalem gegaan was, trof de profeet Ahia, uit Sjilo, hem op 
den weg aan en leidde hem ter zijde. Ahia nu had een nieuw kleed aan. Als zij dan met hun beiden alleen op het 
veld waren,
1Ki 11:30  greep Ahia het nieuwe kleed dat hij omhad, scheurde het in twaalf stukken
1Ki 11:31  en zeide tot Jerobeam: Neem voor u tien stukken; want zo zegt de Heer, Israels god: Zie, ik scheur 
het koningschap uit de hand van Salomo en geef? aan u de tien stammen.
1Ki 11:32  Maar de ene stam zal voor hem zijn; ter wille van mijn knecht David en van Jeruzalem, de stad die ik 
uit al de stammen Israels heb uitverkoren.
1Ki 11:33  Nademaal hij mij verlaten en zich voor Astarte, de godin van Sidon, Kamos, den god van Moab, en 
Milkom, den god der Ammonieten, heeft nedergeworpen, en niet op mijn wegen gewandeld heeft, noch gedaan 
wat recht is in mijn oog, gelijk zijn vader David.
1Ki 11:34  Doch niet aan hemzelf zal ik het koninkrijk ontnemen; want tot vorst stel ik hem aan voor zijn ganse 
leven, ter wille van mijn knecht David, dien ik heb uitverkoren, die mijn geboden en inzettingen heeft 
onderhouden.
1Ki 11:35  Ik zal het koninkrijk aan zijn zoon ontnemen, aan u de tien stammen
1Ki 11:36  en aan zijn zoon een stam geven; opdat mijn knecht David te allen tijde een lamp hebbe voor mijn 
aangezicht te Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb om aldaar mijn naam te stellen.
1Ki 11:37  U zal ik nemen om te heersen naar den vollen wens van uw hart, en gij zult koning over Israel zijn.
1Ki 11:38  Indien gij dan zult luisteren naar alwat ik u gebieden zal, op mijn wegen wandelen en doen wat recht 
is in mijn oog, houdende mijn inzettingen en geboden, gelijk mijn knecht David gedaan heeft, zo zal ik met u zijn 
en u een duurzaam huis bouwen, zoals ik voor David gedaan heb. Ik zal aan u Israel geven,
1Ki 11:39  om het nakroost van David te dier oorzake te vernederen; evenwel niet voor altoos.



1Ki 11:40  Salomo nu zocht Jerobeam te doden; maar Jerobeam maakte zich op en vluchtte naar Egypte tot 
Sjisjak, den koning van Egypte, en bleef in Egypte, tot den dood van Salomo.
1Ki 11:41  Het overige nu der geschiedenis van Salomo, alwat hij heeft gedaan, en zijn wijsheid, is beschreven 
in het boek der geschiedenis van Salomo.
1Ki 11:42  De tijd dien Salomo te Jeruzalem over geheel Israel geregeerd heeft was veertig jaar.
1Ki 11:43  Daarna ging Salomo ter ruste bij zijn vaderen en werd in de Davidstad, de stad van zijn vader, 
begraven. En toen Jerobeam, de zoon van Nebat, dit hoorde--hij was nog in Egypte, waarheen hij voor koning 
Salomo gevlucht was en waar hij was gebleven en voorspoed had--ging hij naar zijn stad, Sereda, op het 
gebergte van Efram. En Salomo ging ter ruste bij zijn vaderen, en zijn zoon Rehabeam werd koning in zijn 
plaats.
1Ki 12:1  Rehabeam nu ging naar Sichem; want te Sichem was gans Israel gekomen om hem koning te maken.
1Ki 12:2  
1Ki 12:3  En zij zeiden tot Rehabeam:
1Ki 12:4  Uw vader heeft ons een hard juk opgelegd; maak gij thans den harden dienst waartoe uw vader ons 
dwong, en het zware juk dat hij ons heeft opgelegd lichter; dan zullen wij u dienen.
1Ki 12:5  Hij zeide tot hen: Gaat heen tot over drie dagen, en komt dan bij mij terug. Toen nu het volk was 
heengegaan,
1Ki 12:6  ging koning Rehabeam te rade met de mannen van jaren die voor zijn vader Salomo, toen hij in leven 
was, hadden gestaan, en zeide: Hoe raadt gij dit volk te antwoorden?
1Ki 12:7  Zij zeiden tot hem: Indien gij heden de gehoorzame dienaar van dit volk zijt en hun in uw antwoord 
goede woorden geeft, zullen zij voor altijd uw dienaren zijn.
1Ki 12:8  Maar hij verwierp den raad dien de mannen van jaren hem gegeven hadden, en ging te rade met de 
jongelingen die met hem waren opgegroeid die voor hem stonden,
1Ki 12:9  en zeide tot hen: Wat raadt gij dat ik dit volk zal antwoorden, dat tot mij gesproken heeft: Maak het juk 
dat uw vader ons heeft opgelegd lichter?
1Ki 12:10  En de jongelingen die met hem opgegroeid waren zeiden tot hem: Zo moet gij dit volk zeggen, dat tot 
u gesproken heeft: Uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd, maak gij het ons lichter--zo moet gij tot hen 
spreken: Mijn pink is dikker dan mijns vaders middel;
1Ki 12:11  nu dan, heeft mijn vader een zwaar juk op u geladen, ik zal uw juk nog verzwaren; heeft mijn vader u 
met zweepslagen bij uw plicht gehouden, ik zal het u met geeselstriemen doen.
1Ki 12:12  Toen nu het ganse volk op den derden dag bij Rehabeam kwam, zoals de koning gezegd had: Komt 
overmorgen bij mij terug--
1Ki 12:13  gaf de koning het volk een hard antwoord; hij verwierp den raad dien de mannen van jaren hem 
hadden gegeven
1Ki 12:14  en sprak tot hen naar den raad der jongelingen: Heeft mijn vader u een zwaar juk opgelegd, ik zal uw 
juk nog verzwaren; heeft mijn vader u met zweepslagen bij uw plicht gehouden, ik zal het u met geeselstriemen 
doen.
1Ki 12:15  De koning luisterde niet naar het volk; want het was een beschikking van den Heer, ten einde zijn 
woord gestand te doen dat hij door Ahia, den Sjiloniet, tot Jerobeam, den zoon van Nebat, gesproken had.
1Ki 12:16  En toen gans Israel zag dat de koning niet naar hen luisterde, antwoordde het volk den koning: Wat 
hebben wij met David te maken? Wij hebben niets uit te staan met den zoon van Izai! Naar uw tenten, o Israel! 
Bestuur nu uw eigen huis, o David! Zo ging Israel naar zijn tenten.
1Ki 12:17  
1Ki 12:18  Koning Rehabeam zond nog Adoniram, die over de herendiensten was, maar gans Israel steenigde 
hem, zodat hij stierf; en koning Rehabeam moet zich haasten om zijn wagen te bestijgen en naar Jeruzalem te 
vluchten.
1Ki 12:19  Zo werd Israel van Davids huis afvallig, tot op den huidigen dag.
1Ki 12:20  Toen nu gans Israel hoorde dat Jerobeam uit Egypte was teruggekeerd, ontboden zij hem ter 
vergadering en maakten hem koning over gans Israel; aan het huis van David bleef niemand trouw dan de stam 
Juda alleen.
1Ki 12:21  Toen Rehabeam te Jeruzalem gekomen was, vergaderde hij het ganse huis Juda en den stam 
Benjamin, honderd tachtig duizend strijdbare manschappen, om oorlog te voeren met het huis Israel, ten einde 
het koningschap voor Rehabeam, den zoon van Salomo, te herwinnen.
1Ki 12:22  Maar het woord Gods geschiedde tot den godsman Sjemaja:
1Ki 12:23  Zeg aan Rehabeam, den zoon van Salomo, den koning van Juda, en aan het ganse huis Juda en 
Benjamin en het overige volk:
1Ki 12:24  Zo zegt de Heer: Gij zult niet optrekken en geen oorlog voeren met uw broeders, de Israelieten; keert 
terug, ieder naar zijn huis; want door mij is deze zaak beschikt. Zij nu luisterden naar het woord des Heeren en 
gingen terug, volgens het woord des Heeren.



1Ki 12:25  Jerobeam versterkte Sichem op het gebergte van Efraim en vestigde er zich. Later verliet hij het en 
versterkte Penuel.
1Ki 12:26  En Jerobeam zeide bij zichzelf: Nu zal het koningsschap weder aan het huis van David komen;
1Ki 12:27  indien toch dit volk opgaat om offeranden te brengen in het huis des Heeren te Jeruzalem, zo zal het 
hart van dit volk zich weder hechten aan hun heer, Rehabeam, den koning van Juda, en zij zullen mij doden en 
tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren.
1Ki 12:28  Daarom werd de koning te rade twee gouden stieren te vervaardigen, en hij zeide tot het volk: Lang 
genoeg zijt gij naar Jeruzalem opgegaan; ziehier, Israel, uw goden, die u uit Egypte hebben opgevoerd!
1Ki 12:29  Hij plaatste den enen te Bethel, en den anderen zette hij te Dan.
1Ki 12:30  Deze zaak nu werd een zonde voor Israel; het volk ging tot Dan om den enen, en tot Bethel om den 
anderen te aanbidden.
1Ki 12:31  Ook bouwde hij hoogtetempels en stelde priesters uit alle standen des volks aan, mannen die geen 
Levieten waren;
1Ki 12:32  en Jerobeam voerde een feest in, op den vijftienden dag der achtste maand, gelijk aan het feest dat 
in Juda was, en offerde op het altaar. Zo deed hij te Bethel: hij offerde aan de stieren die hij had vervaardigd, 
plaatste te Bethel de hoogtepriesters die hij had aangesteld,
1Ki 12:33  en offerde op het altaar dat hij had gemaakt te Bethel, op den vijftienden dag der achtste maand, op 
het feest dat hij willekeurig had uitgedacht. Toen hij nu een feest voor de Israelieten aangericht had en het altaar 
beklom om het offer te ontsteken,
1Ki 13:1  kwam daar opeens een godsman uit Juda, op last van den Heer, te Bethel, terwijl Jerobeam bij het 
altaar stond om het offer te ontsteken,
1Ki 13:2  en riep tegen het altaar, op last van den Heer en zeide: Altaar, altaar! zo zegt de Heer: Zie, een zoon 
zal den huize Davids geboren worden, Jozia genaamd; hij zal op u de hoogtepriesters die op u het offer 
ontsteken slachten en menschenbeenderen op u verbranden.
1Ki 13:3  En hij stelde te dien dage een teken met de woorden: Dit is het teken dat de Heer het gesproken heeft: 
Zie, het altaar zal splijten, en de offeras die er op ligt zal uitgestort worden.
1Ki 13:4  Zodra nu de koning het woord hoorde dat de godsman tegen het altaar te Bethel had uitgeroepen, 
strekte hij van het altaar zijn hand uit, zeggende: Grijpt hem!
1Ki 13:5  Maar de hand die hij tegen hem had uitgestrekt verstijfde, zodat hij haar niet kon terugtrekken; en het 
altaar spleet vaneen, zodat de offeras van het altaar afstortte, naar het teken dat de godsman, op last van den 
Heer, gesteld had.
1Ki 13:6  Nu hernam de koning en zeide tot den godsman: Och, zoek den Heer, uw god, te vermurwen en bid 
voor mij, dat mijn hand zich late terugtrekken. Toen nu de godsman den Heer vermurwd had, trok de koning zijn 
hand terug en was zij gelijk tevoren:
1Ki 13:7  Daarop sprak de koning tot den godsman: Kom met mij naar huis, verkwik u, en laat mij u een 
geschenk geven.
1Ki 13:8  Maar de godsman zeide tot den koning: Al wildet gij mij de helft van uw vermogen geven, ik ga niet met 
u naar binnen; ook eet ik geen brood en drink ik geen water in deze plaats.
1Ki 13:9  Want aldus heeft de Heer mij bevolen: Gij zult er geen brood eten noch water drinken, noch langs 
denzelfden weg als gij gegaan zijt terugkeren.
1Ki 13:10  Daarop sloeg hij een anderen weg in en keerde niet langs den weg terug waarlangs hij te Bethel 
gekomen was.
1Ki 13:11  Nu woonde in Bethel zeker bejaard profeet, wiens zonen, te huis gekomen, hem alles verhaald en 
wat de godsman dien dag te Bethel had gedaan en de woorden die hij tot den koning gesproken had.
1Ki 13:12  Toen zij deze aan hun vader overbrachten, sprak hun vader tot hen: Welken weg is hij gegaan? En 
zijn zonen wezen den weg dien de godsman die uit Juda was gekomen ingeslagen had.
1Ki 13:13  Hij zeide tot zijn zonen: Zadelt mij den ezel. Zij zadelden hem den ezel en hij reed er op weg.
1Ki 13:14  Hij ging den godsman achterna, dien hij vond zitten onder de terebint, en hij zeide tot hem: Zijt gij de 
godsman die uit Juda gekomen is? Hij zeide: ja.
1Ki 13:15  Daarop zeide de ander tot hem: Ga met mij naar huis en eet een stuk brood.
1Ki 13:16  Maar hij zeide: Ik mag niet met u teruggaan en bij u inkeren; ook zal ik brood eten noch water drinken 
bij u in deze plaats;
1Ki 13:17  want de Heer heeft mij gelast: Gij zult aldaar geen brood eten en geen water drinken, noch andermaal 
den weg gaan welken gij gegaan zijt.
1Ki 13:18  Maar de ander zeide tot hem: Ook ik ben profeet, evenals gij, en een engel heeft tot mij gesproken op 
last van den Heer: Breng hem met u terug in uw huis; opdat hij brood ete en water drinke. --Hij loog hem voor. --
1Ki 13:19  Toen keerde hij met hem terug en at brood in zijn woning en dronk water.
1Ki 13:20  Doch terwijl zij aan tafel zaten, kwam het woord des Heeren tot den profeet die hem had doen 
terugkeren,



1Ki 13:21  en hij riep den godsman die uit Juda gekomen was toe: Zo zegt de Heer: Nademaal gij u tegen het 
woord des Heeren verzet en het gebod dat de Heer, uw god, u gegeven heeft niet gehouden hebt,
1Ki 13:22  maar teruggekeerd zijt en brood hebt gegeten en water gedronken in de plaats waar hij u verboden 
had brood te eten en water te drinken, zo zal uw lijk niet komen in het graf uwer vaderen.
1Ki 13:23  Nadat hij brood gegeten en water gedronken had, zadelde hij zijn ezel en keerde terug.
1Ki 13:24  Toen hij onderweg was, kwam hem een leeuw tegen, die hem doodde; zijn lijk lag uitgestrekt op den 
weg, terwijl de ezel er naast stond en ook de leeuw naast het lijk bleef staan.
1Ki 13:25  Straks zagen voorbijgangers het lijk uitgestrekt op den weg, en den leeuw naast het lijk staande, en 
zij kwamen het zeggen in de stad waar de oude profeet woonde.
1Ki 13:26  Toen de profeet die hem van zijn weg had doen omkeren het hoorde, zeide hij: Dat is de godsman die 
zich tegen het woord des Heeren heeft verzet!
1Ki 13:27  
1Ki 13:28  En hij ging heen en vond het lijk uitgestrekt op den weg, terwijl de ezel en de leeuw naast het lijk 
stonden: de leeuw had het lijk niet verslonden en den ezel niet verscheurd.
1Ki 13:29  De profeet nam het lijk van den godsman op, legde het op den ezel en voerde hem terug naar de 
stad, om hem te begraven;
1Ki 13:30  hij legde het lijk in zijn eigen graf, en men hief den klaagzang over hem aan: Ach, mijn broeder!
1Ki 13:31  Nadat hij hem nu begraven had, zeide hij tot zijn zonen: Wanneer ik sterf, begraaft mij dan in het graf 
waarin de godsman begraven is; legt mij naast zijn gebeente; opdat mijn gebeente gespaard worde met het 
zijne.
1Ki 13:32  Want geschieden zal wat hij op last van den Heer tegen het altaar te Bethel en tegen al de 
hoogtetempels in de steden van Samarie heeft uitgeroepen.
1Ki 13:33  Na het gebeurde bekeerde Jerobeam zich niet van zijn bozen weg, maar stelde nog meer 
hoogtepriesters aan uit alle standen des volks: alwie het begeerde, dien ordende hij om hoogtepriester te zijn.
1Ki 13:34  Zo werd dit de zonde van het huis van Jerobeam, waarom het zou worden uitgeroeid en verdelgd van 
den aardbodem.
1Ki 14:1  Te dier tijd werd Abia, de zoon van Jerobeam, ziek;
1Ki 14:2  en Jerobeam zeide tot zijn vrouw: Maak u op en verkleed u; zodat niemand bemerkt dat gij Jerobeams 
vrouw zijt, en begeef u naar Sjilo. Daar woont de profeet Ahia, de man die mij voorzegd heeft dat ik koning zou 
worden over dit volk;
1Ki 14:3  neem tien brooden, enig gebak en een kruik honing mee en ga tot hem; hij zal u aankondigen, hoe het 
met den knaap zal gaan.
1Ki 14:4  De vrouw van Jerobeam deed alzo: zij maakte zich op, ging naar Sjilo en kwam in het huis van Ahia. 
Ahia nu kon niet meer zien, want zijn ogen stonden star van ouderdom;
1Ki 14:5  maar de Heer had tot Ahia gezegd: Straks komt de vrouw van Jerobeam van u een godsspraak vragen 
voor haar zoon, want die is ziek; zo en zo zult gij tot haar spreken. Toen zij nu binnenkwam, zich als een 
vreemde voordoende,
1Ki 14:6  zeide Ahia, zodra hij het geluid harer voetstappen in de deur hoorde: Kom binnen, vrouw van 
Jerobeam. Waarom doet gij u als een vreemde voor? Mij is een harde boodschap aan u opgedragen.
1Ki 14:7  Ga Jerobeam zeggen: Zo spreekt de Heer, de god Israels: Nademaal ik u uit het volk verhoogd, u tot 
vorst over mijn volk Israel aangesteld,
1Ki 14:8  het koninkrijk aan Davids huis ontrukt en u gegeven heb, maar gij niet geweest zijt als mijn dienaar 
David, die mijn geboden onderhouden heeft en van ganser harte mij gehoorzaam is geweest, om alleen wat 
recht is in mijn oog te doen,
1Ki 14:9  en gij groter kwaad hebt bedreven dan allen die voor u geweest zijn, u andere goden en beelden zijt 
gaan maken, om mij te tergen, en gij mij achter uw rug hebt geworpen--
1Ki 14:10  daarom breng ik onheil over het huis van Jerobeam en zal ik van Jerobeam al wat manlijk is, den 
onmondige en den mondige in Israel, uitroeien, en het huis van Jerobeam wegvagen, gelijk men het vuilnis 
wegvaagt, totdat er niets van over is:
1Ki 14:11  wie van Jerobeam in de stad sterft, dien zullen de honden verslinden, en wie op het land sterft, dien 
zullen de vogelen des hemels verslinden; want? de Heer heeft het gezegd.
1Ki 14:12  Wat u betreft, maak u op en ga naar huis. Als uw voeten de stad binnentreden, sterft de knaap;
1Ki 14:13  en gans Israel zal over hem rouw bedrijven en hem begraven; hij toch alleen zal van Jerobeam in een 
graf komen, dewijl in hem iets goeds voor den Heer, Israels god, gevonden is, in het geslacht van Jerobeam.
1Ki 14:14  De Heer zal een koning over Israel aanstellen die het huis van Jerobeam zal uitroeien.
1Ki 14:15  En de Heer zal Israel slaan, gelijk het riet in het water wordt gezwiept, en Israel uit dit goede land, dat 
hij hun vaderen gegeven heeft, uitroeien en naar de overzijde der Rivier verstrooien, dewijl zij hun gewijde 
boomstammen hebben gemaakt, den Heer tergende.
1Ki 14:16  Zo zal hij Israel prijsgeven ter oorzake van Jerobeams zonde, die hijzelf heeft bedreven en Israel 



heeft doen bedrijven.
1Ki 14:17  De vrouw van Jerobeam maakte zich op, ging op weg en kwam te Tirsa; toen zij den drempel van het 
huis betrad, stierf de knaap.
1Ki 14:18  Gans Israel begroef hem en bedreef rouw over hem, overeenkomstig het woord dat de Heer door zijn 
dienaar, den profeet Ahia, gesproken had.
1Ki 14:19  Het overige nu der geschiedenis van Jerobeam, zijn oorlogen en zijn regering, het is beschreven in 
het boek der kronieken van Israels koningen.
1Ki 14:20  De duur van Jerobeams regering was twee en twintig jaar; toen ging hij ter ruste bij zijn vaderen, en 
zijn zoon Nadab werd koning in zijn plaats.
1Ki 14:21  Rehabeam, de zoon van Salomo, werd koning in Juda; een en veertig jaar was Rehabeam oud toen 
hij koning werd, en zeventien jaar heeft hij geregeerd te Jeruzalem, de stad die de Heer had verkoren uit al de 
stammen Israels om daar zijn naam te stellen; zijn moeder heette Naama, de Ammonietische.
1Ki 14:22  Juda nu deed wat kwaad was in het oog des Heeren; zij maakten zijn ijverzucht gaande, meer dan 
ooit hun vaderen hadden gedaan, door de zonden die zij bedreven;
1Ki 14:23  ook zij richtten zich hoogten op, wij-steenen en gewijde boomstammen, op elken hogen heuvel en 
onder elken lommerrijken boom;
1Ki 14:24  zelfs waren er gewijden in het land; men deed naar al de afschuwelijkheden der volkeren die de Heer 
voor de Israelieten uit had verdreven.
1Ki 14:25  In het vijfde jaar van Rehabeams regering trok Sjisjak, de koning van Egypte, tegen Jeruzalem op
1Ki 14:26  en nam de schatten van den tempel en van het paleis, benevens de gouden beukelaars die David uit 
de hand der dienaars van Hadadezer, den koning van Soba, genomen en naar Jeruzalem gebracht had, dat 
alles nam hij mede, alsook de gouden schilden die Salomo gemaakt had.
1Ki 14:27  In de plaats van deze maakte koning Rehabeam koperen schilden, welke hij toevertrouwde aan de 
oversten der trawanten die de wacht hielden aan den ingang van het paleis:
1Ki 14:28  zo vaak de koning naar den tempel ging droegen de trawanten ze, en zij brachten ze terug in hun 
wachtkamer.
1Ki 14:29  Het overige nu der geschiedenis van Rehabeam, en alwat hij heeft gedaan, is beschreven in het boek 
der kronieken van Juda's koningen.
1Ki 14:30  Er is voortdurend oorlog geweest tussen Rehabeam en Jerobeam.
1Ki 14:31  En Rehabeam ging ter ruste bij zijn vaderen en werd bij zijn vaderen begraven in de Davidstad, en 
zijn zoon Abia werd koning in zijn plaats.
1Ki 15:1  In het achttiende jaar der regering van Jerobeam, den zoon van Nebat, is Abia koning geworden over 
Juda;
1Ki 15:2  drie jaar regeerde hij te Jeruzalem; zijn moeder heette Maacha, de dochter van Absalom.
1Ki 15:3  Hij beging al de zonden die zijn vader voor hem gedaan had; hij hing den Heer, zijn god, niet 
onverdeeld aan, gelijk zijn vader David.
1Ki 15:4  Doch ter wille van David heeft de Heer zijn god hem een lamp gegeven te Jeruzalem, door zijn zoon 
na hem aan te stellen en Jeruzalem in stand te houden;
1Ki 15:5  omdat David zolang hij leefde gedaan had wat recht was in het oog des Heeren en niet was afgeweken 
van alwat hij hem geboden had.
1Ki 15:6  
1Ki 15:7  Het overige nu der geschiedenis van Abia, en alwat hij heeft gedaan, is beschreven in het boek der 
kronieken van Juda's koningen. Er is oorlog gevoerd tussen Abia en Jerobeam.
1Ki 15:8  En Abia ging ter ruste bij zijn vaderen men begroef hem in de Davidstad, en zijn zoon Aza werd koning 
in zijn plaats.
1Ki 15:9  In het twintigste jaar der regering van Jerobeam over Israel werd Aza koning over Juda;
1Ki 15:10  een en veertig jaar heeft hij geregeerd te Jeruzalem; zijn moeder heette Maacha, de dochter van 
Absalom.
1Ki 15:11  Aza deed wat recht was in het oog des Heeren, gelijk zijn vader David:
1Ki 15:12  hij deed de gewijden weg uit het land, en verwijderde de schandgoden die zijn vaderen gemaakt 
hadden.
1Ki 15:13  Ook zette hij zijn moeder Maacha als koningin af, omdat zij een afschuwelijk voorwerp voor Asjera 
had gemaakt; Aza hieuw dat voorwerp om en verbrandde het in het dal Kidron.
1Ki 15:14  Maar de hoogten werden niet afgeschaft; toch hing Aza zolang hij leefde den Heer onverdeeld aan.
1Ki 15:15  Ook bracht hij de wijgeschenken zijns vaders en zijn eigene in het huis des Heeren: zilver, goud en 
allerlei voorwerpen.
1Ki 15:16  Er is oorlog geweest tussen Aza en Baeza, den koning van Israel, zolang zij leefden.
1Ki 15:17  Baeza, de koning van Israel, trok tegen Juda op en versterkte Rama, om niemand van Aza, den 
koning van Juda, te laten ingaan of uitgaan.



1Ki 15:18  Toen nam Aza al het zilver en goud dat in de schatkamers van den tempel en in die van het paleis 
overgebleven was, en stelde het ter hand aan zijn dienaren, die hij zond tot Benhadad, den zoon van 
Tabrimmon, den zoon van Hezjon, den koning van Aram, die te Damaskus woonde, met de boodschap:
1Ki 15:19  Er is een verbond tussen mij en u, tussen mijn vader en den uwen. Hierbij zend ik u een geschenk, 
zilver en goud. Welaan, verbreek uw verbond met Baeza, den koning van Israel, opdat hij van mij aftrekke.
1Ki 15:20  En Benhadad luisterde naar koning Aza, zond de legeroversten die hij had tegen de steden van Israel 
en overweldigde Ijjon, Dan, Abel-beth-Maacha en geheel Kinneroth, met het ganse land van Naftali.
1Ki 15:21  Toen Baeza dit hoorde, hield hij op met Rama te versterken, en bleef te Tirsa.
1Ki 15:22  Nu riep koning Aza gans Juda op; niemand was vrijgesteld; en zij namen de stenen en balken van 
Rama welke Baeza had gebruikt weg, en koning Aza versterkte daarmede Geba in Benjamin en Mispa.
1Ki 15:23  Al het overige nu der geschiedenis van Aza, al zijn dappere daden, alwat hij heeft gedaan, en welke 
steden hij heeft versterkt, is beschreven in het boek der kronieken van Juda's koningen. Doch op zijn ouden dag 
had hij een ziekte aan zijn voeten.
1Ki 15:24  Aza ging ter ruste bij zijn vaderen en werd bij zijn vaderen begraven in de Davidstad, en zijn zoon 
Josjafat werd koning in zijn plaats.
1Ki 15:25  Nadab, de zoon van Jerobeam, werd koning over Israel in het tweede jaar? der regering van Aza over 
Juda en heeft twee jaar over Israel geregeerd.
1Ki 15:26  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren en wandelde op den weg zijns vaders en in de zonde 
welke deze Israel had doen bedrijven.
1Ki 15:27  Baeza, de zoon van Ahia, van het huis Issachar, maakte een samenzwering tegen hem en versloeg 
hem bij Gibbethon, een stad der Filistijnen, terwijl Nadab en gans Israel Gibbethon insloten;
1Ki 15:28  Baeza doodde hem in het derde jaar der regering van Aza over Juda en werd koning in zijn plaats.
1Ki 15:29  Zodra hij koning was, versloeg hij het ganse huis van Jerobeam en liet van Jerobeam niets over dat 
adem had, totdat hij hem verdelgd had, naar het woord dat de Heer door zijn dienaar Ahia van Sjilo gesproken 
had;
1Ki 15:30  wegens de zonde die Jerobeam had bedreven en Israel had doen bedrijven, toen hij den Heer, 
Israels god, tergde.
1Ki 15:31  Het overige nu der geschiedenis van Nadab; en alwat hij heeft gedaan, is beschreven in het boek der 
kronieken van Israels koningen.
1Ki 15:32  
1Ki 15:33  In het derde jaar der regering van Aza over Juda werd Baeza, de zoon van Ahia, koning over Israel te 
Tirsa, en hij regeerde vier en twintig jaar.
1Ki 15:34  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren en wandelde op den weg van Jerobeam en in de 
zonde welke deze Israel had doen bedrijven.
1Ki 16:1  Toen kwam het woord des Heeren tot Jehu, den zoon van Hanani, tegen Baeza.
1Ki 16:2  Nademaal ik u uit het stof verhoogd en tot vorst over mijn volk Israel gesteld heb, maar gij op den weg 
van Jerobeam hebt gewandeld en mijn volk Israel hebt doen zondigen, om mij te tergen met hun nietigheden,
1Ki 16:3  zo vaag ik Baeza en zijn huis weg en zal uw huis stellen gelijk dat van Jerobeam, den zoon van Nebat:
1Ki 16:4  wie van Baeza in de stad sterft, dien zullen de honden verslinden, en wie van hem op het land sterft, 
dien zullen de vogelen des hemels verslinden.
1Ki 16:5  Het overige nu der geschiedenis van Baeza, alwat hij gedaan heeft, en zijn dappere daden zijn 
beschreven in het boek der kronieken van Israels koningen.
1Ki 16:6  Baeza legde zich ter ruste bij zijn vaderen en werd te Tirsa begraven, en zijn zoon Ela werd koning in 
zijn plaats.
1Ki 16:7  Ook was door den profeet Jehu den zoon van Hanani, het woord des Heeren gekomen tegen Baeza 
en zijn huis, wegens al het kwade in het oog des Heeren dat hij had gedaan, om hem te tergen met het maaksel 
zijner handen, en omdat hij zich gedroeg als het huis van Jerobeam, hoewel hij dit verslagen had.
1Ki 16:8  In het zes en twintigste jaar der regering van Aza over Juda is Ela, de zoon van Baeza, koning 
geworden over Israel te Tirsa, en hij regeerde twee jaar.
1Ki 16:9  Toen maakte zijn dienaar Zimri, de bevelhebber over de helft der wagens, een samenzwering tegen 
hem, terwijl hij te Tirsa beschonken aan den maaltijd zat in het huis van Arsa, den hofmaarschalk, te Tirsa;
1Ki 16:10  Zimri kwam binnen, versloeg en doodde hem, in het zeven en twintigste jaar der regering van Aza 
over Juda, en werd koning in zijn plaats.
1Ki 16:11  Koning geworden, heeft hij, zodra hij op zijn troon zat, het ganse huis van Baeza verslagen, hem niets 
manlijks overgelaten maag noch vriend.
1Ki 16:12  Zimri verdelgde het ganse huis van Baeza, naar het woord dat de Heer door den profeet Jehu tot 
Baeza gesproken had,
1Ki 16:13  wegens al de zonden die Baeza en zijn zoon Ela hadden bedreven en Israel hadden doen bedrijven, 
om den Heer, Israels god te tergen met hun nietigheden.



1Ki 16:14  Het overige nu der geschiedenis van Ela, en alwat hij heeft gedaan, is beschreven in het boek der 
kronieken van Israels koningen.
1Ki 16:15  In het zeven en twintigste jaar der regering van Aza over Juda werd Zimri koning, en hij regeerde 
zeven dagen te Tirsa, terwijl het volk Gibbethon, de stad der Filistijnen, belegerde.
1Ki 16:16  Maar toen het volk in het kamp hoorde: Zimri heeft een samenzwering gemaakt, ja, den koning 
verslagen! maakte gans Israel te dien dage in het kamp den legeroverste Omri tot koning over Israel.
1Ki 16:17  Omri trok met gans Israel van Gibbethon op, en zij sloten Tirsa in.
1Ki 16:18  En toen Zimri zag dat de stad was ingenomen, ging hij in den burcht van het paleis, stak het paleis 
boven zijn hoofd in brand en stierf;
1Ki 16:19  wegens de zonden die hij bedreven had, doende wat kwaad was in het oog des Heeren, wandelende 
op den weg van Jerobeam en in de zonde die deze gedaan had, om Israel te doen zondigen.
1Ki 16:20  Het overige nu der geschiedenis van Zimri, en de samenzwering welke hij heeft gesmeed, is 
beschreven in het boek der kronieken van Israels koningen.
1Ki 16:21  Toen verdeelde zich het volk Israel in tweeen: de ene helft des volks hield het met Tibni, den zoon 
van Ginath, om hem koning te maken, en de andere helft met Omri;
1Ki 16:22  maar de aanhang van Omri kreeg de overhand over dien van Tibni, den zoon van Ginath; Tibni stierf, 
op denzelfden dag met zijn broeder Joram, en Omri werd koning.
1Ki 16:23  In het een en dertigste jaar der regering van Aza over Juda werd Omri koning over Israel, en hij 
regeerde twaalf jaar. Te Tirsa regeerde hij zes jaar;
1Ki 16:24  toen kocht hij van Sjemer den berg Samarie voor twee talenten zilver, en bouwde op den berg een 
stad, die hij naar Sjemer, den eigenaar van den berg, Samarie noemde.
1Ki 16:25  Omri nu deed wat kwaad was in het oog des Heeren, hij maakte het erger dan allen voor hem:
1Ki 16:26  hij wandelde op al de wegen van Jerobeam, den zoon van Nebat, en in de zonde welke deze Israel 
had doen bedrijven om den Heer, Israels god, te tergen met hun nietigheden.
1Ki 16:27  Het overige nu der geschiedenis van Omri, alwat hij gedaan heeft, en de dappere daden die hij heeft 
verricht, zijn beschreven in het boek der kronieken van Israels koningen.
1Ki 16:28  Omri ging ter ruste bij zijn vaderen en werd te Samarie begraven, en zijn zoon Achab werd koning in 
zijn plaats.
1Ki 16:29  Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israel in het acht en dertigste jaar der regering van Aza 
over Juda, en Achab, de zoon van Omri, heeft twee en twintig jaar over Israel te Samarie geregeerd.
1Ki 16:30  Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in het oog des Heeren, meer dan allen voor hem.
1Ki 16:31  Alsof het hem te gering was in de zonde van Jerobeam, den zoon van Nebat, te wandelen, nam hij 
Izebel, de dochter van Ethbaal, den koning der Sidoniers, tot vrouw, en ging den Baal dienen en aanbidden:
1Ki 16:32  hij richtte een wij-steen voor den Baal op in den Baaltempel dien hij te Samarie had gebouwd.
1Ki 16:33  Ook maakte Achab den gewijden boomstam, en ook verder deed hij om den Heer, Israels god, te 
tergen, meer dan al de koningen van Israel voor hem.
1Ki 16:34  In zijn tijd heeft Ahiel, van Bethel, Jericho opgebouwd; op Abiram, zijn eerstgeborene, heeft hij haar 
gegrondvest, en op Segub, zijn jongsten zoon, heeft hij haar poorten opgericht, naar het woord dat de Heer door 
Jozua, den zoon van Nun, had gesproken.
1Ki 17:1  Elia, de Tisbiet, uit Tisbe in Gilead, zeide tot Achab: Zo waar als de Heer, Israels god, leeft, voor wien 
ik sta, er zal in de eerstvolgende jaren geen dauw of regen zijn, tenzij op mijn woord.
1Ki 17:2  Toen kwam het woord des Heeren tot hem:
1Ki 17:3  Ga van hier, wend u oostwaarts en verberg u in het dal Krith, tegenover den Jordaan;
1Ki 17:4  uit de beek zult gij drinken, en den raven heb ik geboden u daar van spijs te voorzien.
1Ki 17:5  Hij ging en deed naar het woord des Heeren: hij ging en bleef in het dal Krith, tegenover den Jordaan,
1Ki 17:6  en de raven brachten hem des morgens brood en des avonds vlees, en uit de beek dronk hij.
1Ki 17:7  Maar na verloop van tijd droogde de beek op, omdat er geen regen in het land was geweest.
1Ki 17:8  Nu kwam het woord des Heeren tot hem:
1Ki 17:9  Maak u op, ga naar Sarefath, bij Sidon, en blijf aldaar; zie, ik heb een weduwvrouw aldaar geboden in 
uw onderhoud te voorzien.
1Ki 17:10  Zo maakte hij zich op en ging naar Sarefath; en toen hij aan den ingang der stad kwam, zie, daar was 
een weduwvrouw aan het hout sprokkelen. Hij riep haar toe: Och, haal mij een weinig water in de kan, opdat ik 
drinke.
1Ki 17:11  En toen zij het ging halen, riep hij haar toe: Och, breng mij een stuk brood mee opdat ik ete.
1Ki 17:12  Maar zij zeide: Zo waar als de Heer, uw god, leeft, ik heb geen broodkoek meer, niets dan een 
handvol meel in het vat en een weinig olie in de kruik; en nu sprokkel ik een paar houten en ga te huis iets 
bereiden voor mij en mijn zoon; hebben wij dat gebruikt, dan moeten wij sterven.
1Ki 17:13  Maar Elia zeide tot haar: Vrees niet; ga, doe naar uw zeggen; doch maak er eerst voor mij een 
kleinen broodkoek van en breng mij dien hier; voor uzelf en uw zoon zult gij daarna iets bereiden.



1Ki 17:14  Want zo zegt de Heer, de god Israels: Het meelvat zal niet uitgeput worden en de oliekruik zal niet 
ledig raken voor den dag waarop de Heer regen over het land geeft.
1Ki 17:15  Hierop ging zij heen en deed naar Elia's woord, en zij at zelf en hij en haar gezin een tijdlang:
1Ki 17:16  het meelvat werd niet uitgeput en de oliekruik werd niet ledig, naar het woord dat de Heer door Elia 
had gesproken.
1Ki 17:17  Nadezen werd de zoon der meesteres van het huis ziek; en zijn ziekte werd zeer hevig, totdat geen 
adem meer in hem was.
1Ki 17:18  Nu zeide zij tot Elia: Wat heb ik met u te maken, man Gods? Gij zijt in mijn huis gekomen om mijn 
schuld in gedachtenis te brengen en mijn zoon te doen sterven!
1Ki 17:19  Maar hij zeide tot haar: Geef mij uw zoon. En hij nam hem uit haar armen, droeg hem naar de 
bovenkamer waar hijzelf zijn verblijf hield, legde hem neder op zijn bed,
1Ki 17:20  en riep tot den Heer: Heere God hebt gij zelfs over de weduwe bij wie ik gehuisvest ben onheil 
gebracht en haar zoon gedood?
1Ki 17:21  Daarop strekte hij zich drie keren over den knaap uit, en riep tot den Heer: Heere God moge de ziel 
van dezen knaap in hem wederkeren!
1Ki 17:22  En de Heer verhoorde Elia: de ziel van den knaap keerde in hem terug, en hij herleefde.
1Ki 17:23  Toen nam Elia den knaap, bracht hem uit de bovenkamer naar binnen, gaf hem aan zijn moeder en 
zeide: Zie, uw zoon leeft.
1Ki 17:24  Nu zeide de vrouw tot Elia: Thans weet ik dat gij een godsman zijt en het woord des Heeren in uw 
mond waarheid is.
1Ki 18:1  Langen tijd daarna, in het derde jaar, kwam het woord des Heeren tot Elia: Ga u aan Achab vertonen; 
opdat ik regen over het land geve.
1Ki 18:2  Zo ging Elia om zich aan Achab te vertonen. De hongersnood nu was zwaar in Samarie;
1Ki 18:3  daarom ontbood Achab Obadja, zijn hofmaarschalk. Obadja was zeer godvruchtig:
1Ki 18:4  toen Izebel de profeten des Heeren uitroeide, had Obadja honderd profeten genomen en verborgen, 
vijftig bijeen, in een grot, en hen voorzien van brood en water.
1Ki 18:5  Achab zeide tot hem: Welaan, laat ons het land doortrekken, naar alle waterwellen en naar alle beken; 
misschien vinden wij gras om de paarden en muilezels in het leven te houden, zodat wij niet gans van vee 
verstoken raken.
1Ki 18:6  Zij verdeelden dan het land onder hen beiden, om het door te trekken: Achab ging onverzeld den enen 
weg, en Obadja ging onverzeld den anderen weg.
1Ki 18:7  Toen Obadja op weg was, daar kwam Elia hem tegemoet; en Obadja, hem herkennende, viel op zijn 
aangezicht en zeide: Zijt gij daar, mijn heer Elia?
1Ki 18:8  Hij zeide tot hem: ja. Ga aan uw heer zeggen: Daar is Elia.
1Ki 18:9  Maar hij zeide: Welke zonde heb ik begaan dat gij uw dienaar aan Achab overlevert om mij te doden?
1Ki 18:10  Zo waar als de Heer, uw god, leeft, er is geen volk of koninkrijk waarheen mijn heer niet heeft 
gezonden om u te zoeken; en als zij zeiden: Hij is er niet--liet hij dat koninkrijk of volk bezweren dat het u niet 
kon vinden.
1Ki 18:11  En nu zegt gij: Ga uw heer zeggen: Daar is Elia.
1Ki 18:12  Maar dan zal het zo gaan: ik ga van u weg, de geest des Heeren neemt u op, ik weet niet waarheen; 
kom ik het dan aan Achab melden, en hij vindt u niet, dan brengt hij mij om het leven. En uw dienaar vreest den 
Heer van zijn jeugd af.
1Ki 18:13  Heeft men mijn heer niet verhaald wat ik gedaan heb, toen Izebel de profeten des Heeren ombracht? 
dat ik honderd man van de profeten des Heeren heb verborgen, vijftig bijeen, in een grot, en hen heb voorzien 
van brood en water?
1Ki 18:14  En nu zegt gij: Ga uw heer zeggen: Daar is Elia. Dan zal hij mij ombrengen.
1Ki 18:15  Maar Elia zeide: Zo waar als de Heer der heirscharen leeft, voor wien ik sta, heden vertoon ik mij aan 
hem.
1Ki 18:16  Toen ging Obadja Achab tegemoet en meldde het hem; waarop Achab Elia tegemoet ging.
1Ki 18:17  Nauwelijks zag Achab Elia, of Achab zeide tot hem: Zijt gij daar, beroerder Israels?
1Ki 18:18  Maar hij zeide: Ik heb Israel niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, doordien gij den Heer, uw god, 
verlaten en u aan de baals gehouden hebt.
1Ki 18:19  Welaan, zend boden en vergader tot mij gans Israel op den berg Karmel, alsmede de vierhonderd 
vijftig Baalprofeten en de vierhonderd profeten van de Asjera die aan de tafel van Izebel eten.
1Ki 18:20  Zo zond Achab boden in het ganse gebied van Israel en vergaderde de profeten op den berg Karmel.
1Ki 18:21  Hier trad Elia op het ganse volk toe en zeide: Hoelang loopt gij kreupel aan beide zijden? Indien de 
Heer God is, houdt u aan hem; indien de Baal het is, dan aan dezen! Het volk antwoordde hem niets.
1Ki 18:22  Toen zeide Elia tot het volk: Ik ben de enige profeet des Heeren die is overgebleven, terwijl de 
profeten van den Baal vierhonderd vijftig in getal zijn.



1Ki 18:23  Men geve ons dan twee stieren, laten zij er een uitkiezen, in stukken houwen en op het hout leggen, 
maar zonder er vuur bij te doen; ik zal den anderen stier bereiden en op het hout plaatsen, en er ook geen vuur 
bij doen.
1Ki 18:24  Roept gij dan uw god aan, en ik zal den Heer aanroepen; en de god die door vuur antwoordt, hij is 
God. Toen antwoordde het ganse volk en zeide: Dat is goed.
1Ki 18:25  Nu zeide Elia tot de profeten van den Baal: Kiest een stier uit en bereidt hem het eerst, want gij zijt de 
talrijksten; en roept uw god aan; maar vuur moogt gij er niet bij doen.
1Ki 18:26  Toen namen zij den stier en bereidden hem, en riepen den Baal aan van den morgen tot den middag, 
zeggende: Antwoord ons, Baal, antwoord ons! Doch geen geluid en geen antwoord! Toen huppelden? zij bij het 
altaar dat zij gemaakt hadden.
1Ki 18:27  En des middags dreef Elia den spot met hen en zeide: Roept met luider stem; hij is immers een god. 
Zeker is hij in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis; misschien slaapt hij en moet wakkerworden.
1Ki 18:28  Zij nu riepen met luider stem, en zij sneden zich naar hun gebruik, met messen en priemen, totdat het 
bloed langs hen stroomde.
1Ki 18:29  Toen de middag voorbij was, profeteerden zij nog, tot tegen den tijd van het avondoffer; maar geen 
geluid of antwoord of achtgeving.
1Ki 18:30  Nu zeide Elia tot het ganse volk: Treedt op mij toe. Het ganse volk trad op hem toe. Hierop herstelde 
hij het vernielde altaar des Heeren:
1Ki 18:31  Elia nam twaalf stenen naar het getal der stammen van de zonen Jakobs, tot wien 's Heeren woord 
gekomen was: Israel zal uw naam zijn--
1Ki 18:32  en bouwde van die stenen een altaar, den Heer aanroepend. Voorts maakte hij een groeve, als de 
ruimte voor twee schepels zaaikoorn, rondom het altaar,
1Ki 18:33  schikte het hout, hieuw den stier in stukken en legde die op het hout.
1Ki 18:34  Vervolgens zeide hij: Vult vier kruiken met water en giet het over het brandoffer en het hout uit. Zij 
deden alzo. En hij zeide: Nog eens. En zij deden het andermaal. Daarop: Ten derden male. En zij deden het ten 
derden male;
1Ki 18:35  zodat het water rondom het altaar liep. Ook de groeve vulde hij met water.
1Ki 18:36  Ten tijde nu van het avondoffer trad de profeet Elia toe en zeide: Heer god van Abraham, Izaak en 
Israel, blijke het heden dat gij God in Israel zijt en ik uw dienaar ben, die naar uw woord al deze dingen gedaan 
heb.
1Ki 18:37  Antwoord mij, o Heer, antwoord mij; opdat dit volk wete dat gij de Heere God zijt en gij hun hart tot u 
geneigd hebt.
1Ki 18:38  Daar viel het vuur des Heeren neder en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde; 
het lekte ook het water dat in de groeve was op.
1Ki 18:39  Toen nu het ganse volk dit zag vielen zij op hun aangezicht en zeiden: De Heer is God! De Heer is 
God!
1Ki 18:40  En Elia zeide tot hen: Grijpt de profeten van den Baal: dat niemand van hen ontkome! En zij grepen 
hen, en Elia voerde hen af naar het dal van den Kisjon en slachtte hen aldaar.
1Ki 18:41  Toen zeide Elia tot Achab: Ga eten en drinken; want ik hoor het gedruis van een plasregen.
1Ki 18:42  Achab ging eten en drinken, en Elia beklom den top van den Karmel, kromde zich ter aarde en legde 
zijn aangezicht tussen zijn knieen.
1Ki 18:43  Voorts zeide hij tot zijn jongen: Klim eens op en zie uit, naar zee. Hij klom op, zag uit en zeide: Er is 
niets. En hij zeide: Zie nog eens uit, zeven malen! Zo deed de jongen, zeven malen.
1Ki 18:44  En den zevenden keer zeide hij: Zie, een wolkje, klein als een manshand, komt uit zee op. Toen zeide 
hij: Ga aan Achab zeggen: Span in en daal af; opdat de plasregen het u niet belette.
1Ki 18:45  En in een ommezien was de hemel zwart van wolken en wind en viel een zware plasregen. Achab 
reed weg en ging naar Jizreel;
1Ki 18:46  maar de hand des Heeren was over Elia, zodat hij zijn lenden omgordde en voor Achab uit liep tot bij 
Jizreel.
1Ki 19:1  Toen nu Achab aan Izebel verhaalde alwat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard 
had gedood,
1Ki 19:2  zond Izebel een bode tot Elia met de woorden: Zo, ja meer nog, zullen de goden mij doen, indien ik 
morgen om dezen tijd uw leven niet op gelijke lijn stel met dat van een hunner!
1Ki 19:3  Toen werd hij bevreesd, maakte zich op en ging heen om lijfsbehoud. Te Bersjeba, in Juda, gekomen, 
liet hij daar zijn jongen achter
1Ki 19:4  en ging zelf de woestijn in, een dagreis ver. Hier gekomen, zette hij zich onder een bremstruik; hij 
verlangde te sterven en zeide: 't Is nu genoeg, Heer, neem mijn leven; want ik ben niet beter dan mijn vaderen.
1Ki 19:5  Hierop legde hij zich neder en sliep in onder een bremstruik; maar, zie, een engel stiet hem aan en 
zeide tot hem: Sta op, eet.



1Ki 19:6  Hij zag op, en daar stonden aan zijn hoofdeneinde een broodkoek en een kruik water. Hij at en dronk, 
en legde zich wederom te slapen.
1Ki 19:7  Doch de engel des Heeren stiet hem ten tweeden male aan en zeide: Sta op, eet; anders is de reis u te 
ver.
1Ki 19:8  Zo stond hij op, at en dronk, en ging, door de kracht van die spijs, veertig dagen en nachten, tot aan 
den berg Gods, den Horeb.
1Ki 19:9  Hier ging hij de grot binnen en overnachtte aldaar; en zie, het woord des Heeren kwam tot hem: Wat 
hebt gij hier te doen, Elia?
1Ki 19:10  Hij zeide: Ik heb vurig geijverd voor den Heer, den god der heirscharen; want de Israelieten hebben u 
verlaten, uw altaren verwoest en uw profeten met het zwaard gedood; ik ben alleen overgebleven, en zij zoeken 
mij het leven te benemen.
1Ki 19:11  Toen zeide hij: Kom uit en ga op den berg staan voor den Heer. Hij kwam uit en stond aan den 
ingang der grot; en zie, de Heer ging voorbij. Eerst een geweldige stormwind, die bergen brak en rotsen 
verbrijzelde, voor den Heer uit; niet in den wind was de Heer. Na den wind een aardbeving; niet in de aardbeving 
was de Heer.
1Ki 19:12  Na de aardbeving vuur; niet in het vuur was de Heer. Na het vuur het suizen van een zachte stilte.
1Ki 19:13  Zodra Elia dit hoorde, omhulde hij zijn gelaat met zijn mantel. En zie, een stem klonk hem tegen: Wat 
hebt gij hier te doen, Elia?
1Ki 19:14  Hij zeide: Ik heb vurig geijverd voor den Heer, den god der heirscharen; want de Israelieten hebben u 
verlaten, uw altaren verwoest en uw profeten met het zwaard gedood; ik ben alleen overgebleven, en zij zoeken 
mij het leven te benemen.
1Ki 19:15  Toen zeide de Heer tot hem: Ga heen, keer denzelfden weg terug, naar de woestijn van Damaskus; 
zalf, daar gekomen, Hazael tot koning over Aram;
1Ki 19:16  voorts zult gij Jehu, den zoon van Nimsji, tot koning over Israel zalven, en Eliza, den zoon van Sjafat, 
van Abel-mehola, zult gij tot profeet in uw plaats zalven.
1Ki 19:17  Wie dan aan het zwaard van Hazael ontkomt, dien zal Jehu doden, en wie aan het zwaard van Jehu 
ontkomt, dien zal Eliza doden.
1Ki 19:18  Maar ik zal in Israel zevenduizend doen overblijven: hen allen wier knie zich niet voor den Baal 
gebogen en wier mond hem niet gekust heeft.
1Ki 19:19  Zo ging hij van daar en trof Eliza, den zoon van Sjafat, terwijl hij aan het ploegen was, twaalf koppels 
voor hem uit, hijzelf bij het twaalfde. Elia ging hem voorbij en wierp zijn mantel op hem.
1Ki 19:20  Hij verliet de runderen, liep Elia achterna en zeide: Laat mij mijn vader en mijn moeder kussen, en u 
dan volgen. Hij zeide tot hem: Ga heen, keer terug; immers, wat heb ik u gedaan?
1Ki 19:21  Toen keerde hij van hem terug, nam het koppel runderen, slachtte ze, kookte ze over het tuig der 
runderen en gaf het vlees aan het volk en zij aten. Daarna maakte hij zich op, volgde Elia en werd zijn dienaar.
1Ki 20:1  Benhadad, de koning van Aram, verzamelde zijn ganse legermacht; twee en dertig koningen stonden 
hem bij, met paarden en strijdwagens. Zo trok hij op, sloot Samarie in en tastte het aan.
1Ki 20:2  Hij zond boden naar de stad tot Achab, den koning van Israel,
1Ki 20:3  en zeide tot hem: Zo zegt Benhadad: Uw zilver en goud is mijn, en uw schoonste vrouwen en zonen 
zijn mijn.
1Ki 20:4  Hierop antwoordde de koning van Israel: Naar uw woord, mijn heer de koning; ik ben van u met al het 
mijne.
1Ki 20:5  Toen kwamen de boden andermaal en zeiden: Zo zegt Benhadad: Ik heb u de boodschap gezonden: 
uw zilver en goud, uw vrouwen en zonen zult gij mij geven.
1Ki 20:6  Doch neen, ik zal morgen om dezen tijd mijn dienaars tot u zenden, die uw huis en de huizen uwer 
dienaars zullen doorzoeken en alwat hun ogen begeren tot zich zullen nemen en wegvoeren.
1Ki 20:7  Nu ontbood de koning van Israel al de oudsten des lands en zeide: Merkt nu en ziet dat deze het 
toelegt op onzen ondergang; want toen hij tot mij zond om mijn vrouwen en zonen, mijn zilver en goud, heb ik 
het hem niet geweigerd.
1Ki 20:8  En al de oudsten en het ganse volk zeiden tot hem: Luister niet en bewillig niet.
1Ki 20:9  Zo zeide hij aan de boden van Benhadad: Zegt aan mijn heer, den koning: Alles waarom gij den 
eersten keer tot uw dienaar hebt gezonden zal ik doen; maar dit kan ik niet doen. Toen nu de boden 
heengegaan waren en hem antwoord gebracht hadden,
1Ki 20:10  zond Benhadad hem de boodschap: Zo, ja meer nog, zullen de goden mij doen, indien het puin van 
Samarie voldoende zal zijn om al het volk dat mij volgt de holle hand te vullen!
1Ki 20:11  Maar de koning van Israel antwoordde: Genoeg! Een die aangespt roeme niet als een die ontgespt.
1Ki 20:12  De ander, dit woord horende, terwijl hij en de koningen in de tenten aan den maaltijd zaten, zeide tot 
zijn dienaars: Legt aan! Zij legden aan op de stad.
1Ki 20:13  Daar trad een profeet op Achab, den koning van Israel, toe en zeide: Zo zegt de Heer: Ziet gij heel 



deze grote menigte? Welnu, ik lever ze heden aan over; en gij zult weten dat ik de Heer ben.
1Ki 20:14  Achab zeide: Door wien? Hij zeide: Zo zegt de Heer: Door de knapen van de districtshoofden. Achab 
zeide: Wie zal den strijd aanbinden? Hij zeide: Gij,
1Ki 20:15  Toen monsterde hij de knapen. der hoofden; er waren er tweehonderd twee en dertig; en achter hen 
monsterde hij het ganse volk, alle Israelieten, zevenduizend man.
1Ki 20:16  Op den middag trokken zij uit, terwijl Benhadad in de tenten beschonken aan den maaltijd zat, met de 
twee en dertig koningen die hem hielpen.
1Ki 20:17  Voorop togen de knapen der districtshoofden. Toen men aan den koning van Aram meldde: Uit 
Samarie zijn manschappen uitgetrokken--
1Ki 20:18  zeide hij: Of zij zijn uitgetrokken om vrede aan te bieden, of om te strijden, grijpt hen levend.
1Ki 20:19  Inmiddels togen zij de stad uit, de knapen der districtshoofden en de legermacht die hen volgde,
1Ki 20:20  en ieder versloeg zijn man. De Arameers vluchtten, de Israelieten vervolgden hen, en Benhadad, de 
koning van Aram, ontkwam te paard met? enige ruiters.
1Ki 20:21  Daarop trok de koning van Israel uit en sloeg de paarden en strijdwagens en richtte onder de 
Arameers een grote slachting aan.
1Ki 20:22  Toen trad de profeet op den koning van Israel toe en zeide tot hem: Welaan, houd u kloek, en merk 
en zie wat u te doen staat; want na verloop van een jaar zal de koning van Aram tegen u optrekken.
1Ki 20:23  En de dienaars van den koning van Aram zeiden tot hem: Hun god is een berggod; daarom zijn zij 
ons te sterk geweest. Maar strijden wij met hen in de vlakte. Of wij sterker zullen zijn dan zij!
1Ki 20:24  Voorts doe dit: Verwijder de koningen, ieder uit zijn plaats en vervang hen door stadhouders.
1Ki 20:25  Dan zult gijzelf u een legermacht tellen gelijk aan die welke gij verloren hebt, met evenveel paarden 
en strijdwagens; opdat wij met hen strijden in de vlakte. Of wij sterker zullen zijn dan zij! Hij luisterde naar hen en 
deed aldus.
1Ki 20:26  Na verloop van een jaar dan monsterde Benhadad de Arameers en trok op? naar Afek, ten strijde 
tegen Israel.
1Ki 20:27  Ook de Israelieten werden gemonsterd en van leeftocht voorzien, en trokken hen tegemoet; en de 
Israelieten legerden zich tegenover hen, als twee troepjes geiten, terwijl de Arameers het land vulden.
1Ki 20:28  Toen trad de godsman op den koning van Israel toe en zeide: Zo zegt de Heer: Omdat de Arameers 
gezegd hebben: De Heer is een berggod en geen dalgod--zal ik heel deze grote menigte aan u overleveren, en 
gij zult weten dat ik de Heer ben.
1Ki 20:29  Nadat zij nu zeven dagen lang tegenover elkander gelegerd waren geweest, kwam het op den 
zevenden tot een treffen, waarin de Israelieten van de Arameers honderdduizend voetknechten op een dag 
versloegen;
1Ki 20:30  en toen de overgeblevenen naar Afek vluchtten, de stad in, viel de muur op de zeven en twintig 
duizend man die overgebleven waren. Ook Ben-hadad vluchtte en kwam in de stad, in een binnenkamer.
1Ki 20:31  Toen zeiden zijn dienaars tot hem: Zie toch, wij hebben gehoord dat de koningen van het huis Israel 
genadige koningen zijn; laat ons dan rouwkleederen om ons middel doen en koorden om ons hoofd, en zo 
uitgaan tot den koning van Israel; misschien zal hij uw leven sparen.
1Ki 20:32  Zij gordden dan rouwkleederen om hun middel en koorden om hun hoofd; en zo tot den koning van 
Israel komende, zeiden zij: Uw knecht Benhadad zegt: Worde toch mijn leven gespaard! Hij zeide: Is hij nog in 
leven? Hij is mijn broeder.
1Ki 20:33  De mannen vatten dit als een goed voorteeken op, hielden hem fluks bij zijn woord en zeiden: 
Benhadad is uw broeder. Waarop hij zeide: Haalt hem hier. Toen nu Benhadad tot hem uitkwam, liet hij hem op 
zijn wagen klimmen.
1Ki 20:34  Benhadad zeide tot hem: De steden welke mijn vader aan uw vader ontnomen heeft zal ik 
teruggeven, en gij zult u straten in Damaskus maken, zoals mijn vader in Samarie gedaan heeft. En hij zeide: Ik 
van mijn kant zal u op deze voorwaarde vrijlaten. Zo sloot hij een overeenkomst met hem en liet hem vrij.
1Ki 20:35  Maar een uit de profetenzonen zeide tot zijn metgezel op last des Heeren: Sla mij. Deze weigerde 
hem te slaan.
1Ki 20:36  Hierop zeide hij tot hem: Nademaal gij naar den Heer niet geluisterd hebt, zal u terstond als gij van 
mij gaat een leeuw doden. En toen hij van hem ging, kwam hem een leeuw tegen en doodde hem.
1Ki 20:37  Daarna vond hij een ander en zeide: Sla mij. En deze sloeg en verwondde hem.
1Ki 20:38  Nu ging de profeet heen en stelde zich den koning in den weg, onkenbaar door zijn tulband over de 
ogen.
1Ki 20:39  En toen de koning voorbijging, riep hij tot den koning en zeide: Uw knecht was het strijdgewoel 
ontweken, en zie, daar bracht een bevelhebber een man bij mij en zeide: Bewaar dezen man; indien hij gemist 
wordt, zult gij voor hem in de plaats komen of een talent zilver betalen.
1Ki 20:40  Maar terwijl uw knecht hierheen en daarheen keek, weg was hij. Toen zeide de koning van Israel tot 
hem: Zo hebt gij, naar uw eigen uitspraak, uw verdiende loon



1Ki 20:41  Nu deed hij haastig den tulband van zijn ogen weg; waarop de koning van Israel hem herkende als 
een van de profeten,
1Ki 20:42  en hij tot hem zeide: Zo zegt de Heer: Omdat gij den man die onder mijn banvloek ligt hebt 
vrijgelaten, zult gij voor hem in de plaats komen, en uw volk voor zijn volk.
1Ki 20:43  Toen ging de koning van Israel naar zijn huis, wrevelig en vergramd, en kwam te Samarie.
1Ki 21:1  Nadezen gebeurde het volgende: Naboth van Jizreel had een wijngaard naast het paleis van Achab, 
den koning van Samarie.
1Ki 21:2  En Achab sprak tot Naboth: Geef mij uw wijngaard, opdat hij mijn lusthof worde; want hij ligt juist naast 
mijn huis; ik wil u er een beteren voor in de plaats geven; of, indien dit u liever is, wil ik u geld geven, zoveel hij 
waard is.
1Ki 21:3  Maar Naboth zeide tot Achab: Daarvoor beware mij de Heer, het erfdeel mijner vaderen u te geven!
1Ki 21:4  Achab, thuis gekomen, wrevelig en vergramd om hetgeen Naboth van Jizreel tot hem gezegd had: Ik 
geef u het erfdeel mijner vaderen niet--ging op zijn bed liggen, wendde zijn gelaat af en at niet.
1Ki 21:5  Toen kwam Izebel, zijn vrouw, bij hem en sprak tot hem: Waarom zijt gij wrevelig gestemd en eet gij 
niet?
1Ki 21:6  Hij zeide tot haar: Omdat, toen ik met Naboth van Jizreel sprak en hem zeide: Geef mij uw wijngaard 
voor geld; of, indien gij het begeert, wil ik u een anderen er voor in de plaats geven--hij gezegd heeft: Ik geef u 
mijn wijngaard niet.
1Ki 21:7  Maar Izebel, zijn vrouw, zeide tot hem: Nu moet gij tonen dat gij koning over Israel zijt. Sta op, eet en 
wees goedsmoeds; ik zal u den wijngaard van Naboth leveren.
1Ki 21:8  Daarop schreef zij een brief uit naam van Achab, sloot dien met zijn zegel en verzond hem aan de 
oudsten en de edelen, de stadgenoten van Naboth.
1Ki 21:9  Zij schreef in den brief het volgende: Kondigt een vasten af; plaatst Naboth aan het hoofd des volks,
1Ki 21:10  en zet tegenover hem twee deugnieten, die tegen hem moeten getuigen: Gij hebt God en den koning 
vaarwel gezegd. Brengt hem dan naar buiten en stenigt hem, opdat hij sterve.
1Ki 21:11  De mannen nu zijner stad, de oudsten en de edelen, zijn stadgenoten, deden zoals Izebel hun gelast 
had, naar hetgeen geschreven was in den brief dien zij hun gezonden had;
1Ki 21:12  zij kondigden een vasten af en plaatsten Naboth aan het hoofd des volks;
1Ki 21:13  vervolgens kwamen de twee deugnieten, zetten zich tegenover hem, en de deugnieten getuigden 
tegen hem ten overstaan van het volk: Naboth heeft God en den koning vaarwel gezegd. Toen bracht men hem 
buiten de stad en steenigde hem, zodat hij stierf.
1Ki 21:14  Daarop zonden zij aan Izebel bericht: Naboth is gestenigd en is dood.
1Ki 21:15  En zodra Izebel hoorde dat Naboth was gestenigd en dood was, zeide zij tot Achab: Maak u op, neem 
den wijngaard van Naboth van Jizreel in bezit, dien hij geweigerd heeft u voor geld af te staan; want Naboth is 
niet meer in leven, hij is dood.
1Ki 21:16  Zodra Achab nu hoorde dat Naboth dood was, maakte hij zich op, om den wijngaard van Naboth van 
Jizreel in bezit te gaan nemen.
1Ki 21:17  Toen kwam het woord des Heeren tot Elia, den Tisbiet:
1Ki 21:18  Maak u op, ga Achab, den koning van Israel, die te Samarie woont, tegemoet; zie, hij is in den 
wijngaard van Naboth, dien hij in bezit is gaan nemen,
1Ki 21:19  en spreek tot hem: Zo zegt de Heer: Hebt gij doodslag begaan en u tevens verrijkt? Daarom, ter 
plaatse waar de honden het bloed van Naboth hebben gelekt zullen zij ook het uwe lekken.
1Ki 21:20  Toen zeide Achab tot Elia: Hebt gij mij gevonden, mijn vijand? Hij zeide: Ik heb u gevonden; omdat gij 
u verkocht hebt om te doen wat kwaad is in het oog des Heeren.
1Ki 21:21  Zo zegt de Heer: Zie, ik ga onheil over u brengen, ik zal u wegvagen en van Achab alwat manlijk is, 
den onmondige en den mondige in Israel, uitroeien,
1Ki 21:22  en uw huis stellen gelijk dat van Jerobeam, den zoon van Nebat, en gelijk dat van Baeza, den zoon 
van Ahia; omdat gij mij getergd hebt en Israel hebt doen zondigen.
1Ki 21:23  Ook van Izebel heeft de Heer gesproken: De honden zullen Izebel verslinden op den grond van? 
jizreel.
1Ki 21:24  Wie van Achab in de stad sterft, dien zullen de honden verslinden, en wie van hem op het land sterft, 
dien zullen de vogelen des hemels verslinden.
1Ki 21:25  Neen, nooit heeft iemand zich zo als Achab verkocht om te doen wat kwaad was in het oog des 
Heeren, daartoe aangezet door zijn vrouw Izebel.
1Ki 21:26  Zeer afschuwelijk handelde hij, aan de schandgoden zich houdende, naar alwat de Amorieten gedaan 
hadden, die de Heer voor de Israelieten uit had verdreven.
1Ki 21:27  Achab nu, zodra hij deze woorden hoorde, scheurde zijn klederen en deed een rouwkleed om zijn lijf, 
vastte, legde zich in het rouwkleed te slapen en liep zachtkens.
1Ki 21:28  Toen kwam het woord des Heeren tot Elia, den Tisbiet:



1Ki 21:29  Hebt gij gezien dat Achab zich voor mij heeft verootmoedigd? Omdat hij zich voor mij verootmoedigd 
heeft, zal ik het onheil niet in zijn dagen brengen; in de dagen zijns zoons zal ik het onheil over zijn huis 
brengen.
1Ki 22:1  Zo zaten zij drie jaren stil, dat er geen oorlog was tussen Aram en Israel.
1Ki 22:2  In het derde jaar kwam Josjafat, de koning van Juda, tot den koning van Israel.
1Ki 22:3  Toen zeide de koning van Israel tot zijn dienaren: Weet gij wel dat Rama in Gilead van ons is? En wij 
blijven in gebreke, het den koning van Aram af te nemen!
1Ki 22:4  Daarop zeide hij tot Josjafat: Gaat gij met mij ten strijde naar Rama in Gilead? En Josjafat zeide tot 
den koning van Israel: Ik ben als gij, mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden.
1Ki 22:5  Doch Josjafat zeide tot den koning van Israel: Raadpleeg toch vooraf den Heer.
1Ki 22:6  Toen verzamelde de koning van Israel de profeten, ongeveer vierhonderd man, en zeide tot hen: Zal ik 
tegen Rama in Gilead ten strijde gaan, of het nalaten? Zij zeiden: Trek op, en zeker zal de Heer het in 's konings 
hand geven.
1Ki 22:7  Maar Josjafat zeide: Is hier niet nog een profeet des Heeren om door hem de godheid te raadplegen?
1Ki 22:8  Hierop zeide de koning van Israel tot Josjafat: Er is nog een man door wien wij den Heer kunnen 
raadplegen; maar ik haat hem, omdat hij mij nooit goed, maar kwaad profeteert: Micha, de zoon van Jimla. Maar 
Josjafat zeide: De koning spreke niet aldus!
1Ki 22:9  Nu riep de koning van Israel een kamerling en zeide: Haal terstond Micha, den zoon van Jimla.
1Ki 22:10  Intussen zaten de koning van Israel en Josjafat, de koning van Juda, elk op zijn troon, bekleed met 
purperen gewaden, aan den ingang der poort van Samarie, terwijl al de profeten voor hen profeteerden.
1Ki 22:11  En Sedekia, de zoon van Kenaana, had zich ijzeren horens gemaakt en zeide: Aldus spreekt de 
Heer: Hiermede zult gij de Arameers stoten, totdat gij hen vernietigd hebt.
1Ki 22:12  En in dier voege profeteerden al de profeten: Trek op naar Rama in Gilead, en wees voorspoedig! De 
Heer zal het in 's konings hand geven.
1Ki 22:13  De bode nu die gegaan was om Micha te roepen sprak aldus tot hem: Zie eens, al de profeten 
hebben uit een mond den koning het goede voorspeld; zij toch uw woord als dat van een hunner, en voorspel 
het goede.
1Ki 22:14  Maar Micha zeide: Zo waar als de Heer leeft, wat de Heer mij zal zeggen, dat zal ik spreken.
1Ki 22:15  Toen hij nu bij den koning gekomen was, zeide deze tot hem: Micha, zullen wij naar Rama in Gilead 
ten strijde gaan of het nalaten? Hij zeide tot hem: Trek op en wees voorspoedig! De Heer zal het in 's konings 
hand geven.
1Ki 22:16  Maar de koning zeide tot hem: Hoeveel malen moet ik u bezweren niets dan de waarheid in des 
Heeren naam tot mij te spreken?
1Ki 22:17  Toen zeide hij: Ik zag gans Israel verstrooid over de bergen, als schapen die geen herder hebben, en 
de Heer zeide: Dezen hebben geen heer; ieder kere in vrede naar zijn huis terug.
1Ki 22:18  Hierop zeide de koning van Israel tot Josjafat: Heb ik het u niet gezegd: Hij profeteert mij nooit goed, 
maar kwaad?
1Ki 22:19  Doch Micha zeide: Nu dan! Hoor het woord des Heeren. Ik zag den Heer gezeten op zijn troon en het 
ganse heir des hemels bij hem staande aan zijn rechter [hand] en zijn linkerhand;
1Ki 22:20  en de Heer zeide: Wie zal Achab, den koning van Israel, overhalen dat hij optrekke en sneuvele bij 
Rama in Gilead? De een nu zeide aldus, en de ander zeide alzo.
1Ki 22:21  Toen trad de geest vooruit, ging voor den Heer staan en zeide: Ik zal hem overhalen.
1Ki 22:22  De Heer zeide tot hem: Hoe? Hij zeide: Ik zal heen gaan en een leugengeest zijn in den mond van al 
zijn profeten. Hij zeide: Gij zult hem overhalen; ja, gij zult het vermogen. Ga heen en doe alzo.
1Ki 22:23  Nu dan zie, de Heer heeft een leugengeest gelegd in den mond van al deze uw profeten; en de Heer 
heeft kwaad over u besloten.
1Ki 22:24  Toen trad Sedekia, de zoon van Kenaana, toe, gaf Micha een kinnebakslag en zeide: Hoe is de geest 
des Heeren van mij overgegaan om tot u te spreken?
1Ki 22:25  Micha zeide: Dat zult gij gewaarworden, te dien dage als gij zult gaan in een binnenkamer, om u te 
verbergen.
1Ki 22:26  De koning van Israel nu zeide: Neem Micha en breng hem terug bij Amon, den overste der stad, en 
bij Joas, den zoon des konings,
1Ki 22:27  en zeg: Zo zegt de koning: Zet dezen in de gevangenis en spijzigt hem met brood en water der 
verdrukking, totdat ik ongedeerd wederkom.
1Ki 22:28  En Micha zeide: Indien gij werkelijk ongedeerd wederkomt, heeft de Heer niet tot mij gesproken.
1Ki 22:29  Daarna trokken de koning van Israel en Josjafat, de koning van Juda naar Rama in Gilead op.
1Ki 22:30  De koning van Israel nu zeide tot Josjafat: Ik zal mij onkenbaar maken en zo in den strijd komen; 
maar trek gij uw eigen klederen aan. En de koning van Israel maakte zich onkenbaar en kwam zo in den strijd.
1Ki 22:31  De koning van Aram had aan zijn twee en dertig oversten der strijdwagens dit bevel gegeven: Valt op 



klein noch groot aan, maar op den koning van Israel alleen.
1Ki 22:32  En toen de oversten der strijdwagens Josjafat zagen zeiden zij: Stellig, dat is de koning van Israel--en 
keerden zich tegen hem ten aanval. Maar Josjafat hief zijn oorlogskreet aan;
1Ki 22:33  en toen de oversten der strijdwagens zagen dat het niet de koning van Israel was, lieten zij van hem 
af.
1Ki 22:34  Maar een man spande den boog zonder erg en trof den koning van Israel tussen de aanhechtsels en 
het pantser. Hij zeide tot zijn wagenmenner: Wend den teugel en voer mij uit de slagorde; want ik ben gewond.
1Ki 22:35  De strijd werd heviger te dien dage; intussen werd de koning overeind gehouden in den wagen, 
tegenover de Arameers, en des avonds stierf hij; het bloed van de wond stroomde in den bak van den wagen.
1Ki 22:36  Toen ging, omstreeks zonsondergang, de kreet door het leger: Elk naar zijn stad en elk naar zijn land;
1Ki 22:37  want de koning is dood! Toen zij te Samarie kwamen, begroeven zij den koning aldaar,
1Ki 22:38  en zij spoelden den wagen af aan den vijver van Samarie, zodat de honden zijn bloed lekten, terwijl 
de lichtekooien er in baadden, naar het woord dat de Heer gesproken had.
1Ki 22:39  Het overige nu der geschiedenis van Achab en al wat hij gedaan heeft, het elpenbeenen paleis dat hij 
heeft gebouwd, al de steden die hij heeft versterkt, het is beschreven in het boek der kronieken van Israels 
koningen.
1Ki 22:40  En Achab ging ter ruste bij zijn vaderen, en zijn zoon Ahazja werd koning in zijn plaats.
1Ki 22:41  Josjafat, de zoon van Aza, werd koning over Juda in het vierde jaar der regering van Achab over 
Israel;
1Ki 22:42  vijf en dertig jaar was Josjafat oud toen hij koning werd, en hij regeerde vijf en twintig jaar te 
Jeruzalem; zijn moeder heette Azuba, de dochter van Sjilhi.
1Ki 22:43  Hij bewandelde in elk opzicht den weg van zijn vader Aza; hij week er niet van af, doende wat recht 
was in het oog des Heeren. Slechts werden de hoogten niet afgeschaft: nog offerde en rookte het volk op de 
hoogten.
1Ki 22:44  En Josjafat hield vrede met den koning van Israel.
1Ki 22:45  Het overige nu der geschiedenis van Josjafat, de dapperheid die hij betoond en de oorlogen die hij 
gevoerd heeft, is beschreven in het boek der kronieken van Juda's koningen.
1Ki 22:46  De rest der gewijden, hen die ten tijde van zijn vader Aza waren overgebleven, ruimde hij weg uit het 
land.
1Ki 22:47  Er was geen koning in Edom; de stadhouder van koning
1Ki 22:48  Josjafat bouwde Tarsjisvaarders om naar Ofir te varen om goud; maar zij gingen niet, want de 
schepen leden schipbreuk te Esjon-geber.
1Ki 22:49  Toen zeide Ahazja, de zoon van Achab, tot Josjafat: Laat mijn knechten met uw knechten op de 
schepen gaan. Maar Josjafat weigerde.
1Ki 22:50  Josjafat ging ter ruste bij zijn vaderen en werd bij zijn vaderen begraven in de Davidstad, de stad zijns 
vaders, en zijn zoon Joram werd koning in zijn plaats.
1Ki 22:51  Ahazja, de zoon van Achab, werd koning over Israel te Samarie in het zeventiende jaar der regering 
van Josjafat over Juda, en regeerde over Israel twee jaar.
1Ki 22:52  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren en wandelde op den weg zijns vaders en zijner 
moeder en in de zonde die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israel had doen bedrijven:
1Ki 22:53  hij diende den Baal en aanbad hem; hij tergde den Heer, den god Israels, naar alwat zijn vader 
gedaan had.
2Ki 1:1  Moab viel na Achabs dood van Israel af.
2Ki 1:2  Toen Ahazja, door een val uit het tralievenster van zijn bovenkamer te Samarie, krank lag, zond hij 
boden en zeide tot hen: Gaat Baal-zebub, den god van Ekron, raadplegen, of ik van deze mijn krankheid 
herstellen zal.
2Ki 1:3  Toen sprak de engel des Heeren tot Elia, den Tisbiet: Maak u op, ga de boden van den koning van 
Samarie tegemoet en spreek tot hen: Is er soms geen god in Israel dat gij Baal-zebub, den god van Ekron, gaat 
raadplegen?
2Ki 1:4  Daarom zo zegt de Heer: Van het bed waarop gij u gelegd hebt zult gij niet afkomen; want gij zult 
sterven. Elia ging.
2Ki 1:5  Toen nu de boden bij Ahazia terugkwamen zeide hij tot hen: Hoe zijt gij daar terug?
2Ki 1:6  Zij zeiden tot hem: Een man kwam ons tegemoet en zeide tot ons: Gaat terug naar den koning die u 
gezonden heeft, en spreekt tot hem: Zo zegt de Heer: Is er soms geen god in Israel, dat gij zendt om Baal-
zebub, den god van Ekron, te raadplegen? Daarom zult gij van het bed waarop gij u gelegd hebt niet afkomen; 
want gij zult sterven.
2Ki 1:7  Toen sprak hij tot hen: Wat was het voor een man, die u tegemoet kwam en deze woorden tot u 
gesproken heeft?
2Ki 1:8  Zij zeiden tot hem: Het was een harig man, met een gordel van leder om zijn middel. Toen zeide hij: Dat 



is Elia, de Tisbiet!
2Ki 1:9  Nu zond hij een hoofdman over vijftig met zijn manschappen op hem af. Deze klom naar hem op, terwijl 
hij zat op den top des bergs, en sprak tot hem: Man Gods, de koning zegt: Kom af!
2Ki 1:10  Maar Elia antwoordde en sprak tot den hoofdman: Indien ik dan een godsman ben, zo dale vuur van 
den hemel en vertere u en uw manschappen. Toen daalde vuur van den hemel en verteerde hem en zijn 
manschappen.
2Ki 1:11  Wederom zond hij een hoofdman over vijftig met zijn manschappen op hem af. Deze klom op en sprak 
tot hem: Man Gods, zo zegt de koning: Kom terstond af!
2Ki 1:12  Maar Elia antwoordde en sprak tot hem: Indien ik een godsman ben, zo dale vuur van den hemel en 
vertere u en uw manschappen! Toen daalde vuur van den hemel en verteerde hem en zijn manschappen.
2Ki 1:13  Ten derden male zond hij een hoofdman over vijftig met zijn manschappen. Deze derde hoofdman nu 
klom op, kwam, ging voor Elia op de knieen liggen en smeekte hem: Man Gods, laat toch mijn leven en dat van 
uw knechten, deze manschappen, kostelijk zijn in uw oog.
2Ki 1:14  Zie, vuur is van den hemel gedaald en heeft de twee vorige hoofdlieden met hun manschappen 
verteerd; nu dan, laat het leven uwer knechten kostelijk zijn in uw oog.
2Ki 1:15  Toen sprak de engel des Heeren tot Elia: Daal met hem af; wees niet bevreesd voor hem. Zo stond 
Elia op, ging met hem af naar den koning
2Ki 1:16  en sprak tot hem: Zo zegt de Heer: Omdat gij boden hebt gezonden om Baal-zebub, den god van 
Ekron, te raadplegen, zult gij van het bed waarop gij u gelegd hebt niet opstaan; want gij zult sterven.
2Ki 1:17  En hij stierf, naar het woord des Heeren dat Elia gesproken had, en zijn broeder Joram werd koning in 
zijn plaats, in het tweede jaar der regering van Joram, den zoon van Josjafat, over Juda; want hij had geen zoon.
2Ki 1:18  Het overige nu der geschiedenis van Ahazja, wat hij gedaan heeft, is beschreven in het boek der 
kronieken van Israels koningen.
2Ki 2:1  Toen de Heer Elia in den storm ten hemel zou opnemen, ging Elia met Eliza uit Gilgal.
2Ki 2:2  En Elia zeide tot Eliza: Blijf hier; want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Eliza zeide: Zo 
waar als de Heer leeft en gij leeft, ik verlaat u niet. Zo daalden zij naar Bethel af.
2Ki 2:3  En de profetenzonen van Bethel kwamen de stad uit, tot Eliza, en zeiden tot hem: Weet gij dat de Heer 
heden uw heer en meester zal wegnemen? Hij zeide: Ik weet het wel; houdt u stil.
2Ki 2:4  En Elia zeide tot Eliza: blijf hier; want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: Zo waar 
als de Heer leeft en gij leeft, ik verlaat u niet. Zo kwamen zij te Jericho.
2Ki 2:5  En de profetenzonen van Jericho traden op Eliza toe en zeiden tot hem: Weet gij dat de Heer heden uw 
heer en meester zal wegnemen? Hij zeide: Ik weet het wel; houdt u stil.
2Ki 2:6  En Elia zeide tot hem: Blijf hier; want de Heer heeft mij naar den Jordaan gezonden. Maar hij zeide: Zo 
waar als de Heer leeft en gij leeft, ik verlaat u niet. Zo gingen zij met hun beiden.
2Ki 2:7  Vijftig man nu uit de profetenzonen gingen ginder van verre staan, terwijl zij beiden aan den Jordaan 
stonden.
2Ki 2:8  Elia nam zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water; het verdeelde zich her [waarts] en derwaarts, en 
zij beiden gingen door het droge over.
2Ki 2:9  Toen zij nu waren overgegaan, zeide Elia tot Eliza: Verzoek iets dat ik u doen zal voordat ik van u word 
weggenomen. Eliza zeide: Zo moge een dubbel deel van uw geest op mij zijn.
2Ki 2:10  Hij zeide: Gij vraagt heel wat. Indien gij mij ziet wanneer ik van u word weggenomen, zal het u zo 
geschieden; maar indien niet, dan niet.
2Ki 2:11  Terwijl zij nu, al sprekende, verder gingen, zie, een wagen van vuur en paarden van vuur, die hen van 
elkander scheidden; en Elia voer in den storm ten hemel.
2Ki 2:12  Eliza zag het en riep: Mijn vader, mijn vader, Israels strijdwagens en ruiterij! En hij zag hem niet meer.
2Ki 2:13  Toen greep hij zijn klederen en scheurde ze in tweeen. Daarna hief hij Elia's mantel op, die van hem 
afgevallen was, keerde terug en stond aan den Jordaanoever.
2Ki 2:14  Daar nam hij Elia's mantel, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, maar het verdeelde zich 
niet; toen zeide Eliza: Waar is dan toch de god van Elia? en sloeg het water ten tweeden male; nu verdeelde het 
water zich her [waarts] en derwaarts, en hij ging door het droge over.
2Ki 2:15  Toen de profetenzonen van Jericho ginds hem zagen, zeiden zij: De geest van Elia rust op Eliza. Dus 
gingen zij hem tegemoet en wierpen zich voor hem neder ter aarde.
2Ki 2:16  Voorts zeiden zij tot hem: Zie eens, er zijn bij uw dienaren vijftig kloeke mannen; laat hen toch uw heer 
gaan zoeken. De geest des Heeren mocht hem eens opgenomen en op een der bergen of in een der dalen 
geworpen hebben. Hij zeide: Zendt niet.
2Ki 2:17  Doch als zij hem tot verlegen wordens toe drongen, zeide hij: Zendt dan! Nu zonden zij vijftig man, die 
drie dagen zochten; maar zij vonden hem niet.
2Ki 2:18  Toen zij nu bij hem wederkwamen, terwijl hij te Jericho vertoefde, zeide hij tot hen: Heb ik u niet 
gezegd: Gaat niet?



2Ki 2:19  De mannen der stad zeiden tot Eliza: Zie eens, de ligging der stad is goed, gelijk mijn heer ziet; maar 
het water is slecht, en het land brengt misgeboorten teweeg.
2Ki 2:20  Hij zeide: Haalt mij een nieuwe schaal en legt daarop zout. Zij haalden hem die,
2Ki 2:21  en hij ging uit naar de waterwel, wierp daar zout in en zeide: Zo zegt de Heer: Ik heb dit water gezond 
gemaakt; het zal geen dood of misgeboorte meer veroorzaken.
2Ki 2:22  Zo werd het water gezond, tot op den huidigen dag, naar het woord dat Eliza gesproken had.
2Ki 2:23  Vandaar ging hij op naar Bethel. Terwijl hij op den weg ging, kwamen er kleine jongens uit de stad, die 
hem beschimpten en tot hem zeiden: Voort, kaalkop! voort, kaalkop!
2Ki 2:24  Toen keerde hij zich om, zag hen en vloekte hen met den naam des Heeren; waarop twee beren uit 
het woud kwamen, die twee en veertig van die kinderen verscheurden.
2Ki 2:25  Vandaar ging hij naar den berg Karmel, en vandaar keerde hij naar Samarie terug.
2Ki 3:1  Joram, de zoon van Achab, werd koning over Israel te Samarie, in het achttiende jaar der regering van 
Josjafat over Juda, en regeerde twaalf jaar.
2Ki 3:2  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren, hoewel niet zo als zijn vader en zijn moeder; want hij 
deed den wij-steen van den Baal weg welken zijn vader gemaakt had;
2Ki 3:3  alleen kleefde hij de zonde aan die Jerobeam de zoon van Nebat, Israel had doen bedrijven: daarvan 
week hij niet af.
2Ki 3:4  Meesja, de koning van Moab, was rijk in vee en bracht aan den koning van Israel honderdduizend 
hamels op en van honderdduizend rammen de wol.
2Ki 3:5  Maar zodra Achab gestorven was, viel de koning van Moab van den koning van Israel af.
2Ki 3:6  Zo toog koning Joram in dien tijd uit Samarie en monsterde gans Israel;
2Ki 3:7  daarna zond hij aan Josjafat, den koning van Juda de boodschap: De koning van Moab is van mij 
afgevallen; wilt gij met mij ten strijde trekken tegen Moab? Hij zeide: Ja; ik ben als gij, mijn volk is als uw volk, 
mijn paarden zijn als uw paarden.
2Ki 3:8  Hij zeide: Langs welken weg zullen wij optrekken? De ander zeide: Langs den weg der woestijn van 
Edom.
2Ki 3:9  Zo trokken de koningen van Israel, Juda en Edom te velde; maar toen zij een mars van zeven dagen 
hadden afgelegd, hadden het leger en de lastdieren die hen volgden geen water.
2Ki 3:10  Toen zeide de koning van Israel: Helaas zo heeft dan de Heer deze drie koningen geroepen om hen 
aan de Moabieten over te leveren!
2Ki 3:11  Maar Josjafat zeide: Is hier niet een profeet des Heeren door wien wij den Heer kunnen raadplegen? 
Waarop een uit de dienaars van Israels koning antwoordde: ja, hier is Eliza, de zoon van Sjafat, die water op 
Elia's handen goot.
2Ki 3:12  En Josjafat zeide: Bij hem is des Heeren woord. Zo gingen de koning van Israel en Josjafat, de koning 
van Juda, en de koning van Edom tot hem.
2Ki 3:13  Maar Eliza zeide tot den koning van Israel: Wat heb ik met u te maken? Ga naar de profeten van uw 
vader en moeder! De koning van Israel zeide tot hem: Laat toch niet de Heer deze drie koningen geroepen 
hebben om hen aan de Moabieten over te leveren.
2Ki 3:14  Eliza zeide: Zo waar als de Heer der heirscharen leeft, voor wien ik sta, indien ik niet den persoon van 
Josjafat, den koning van Juda, in aanmerking nam, ik zou niet naar u omzien noch acht op u slaan.
2Ki 3:15  Nu dan, haalt mij een citerspeler. En zodra de citerspeler tokkelde, kwam de hand des Heeren op hem,
2Ki 3:16  en hij zeide: Zo zegt de Heer: Maakt dit dal vol putten;
2Ki 3:17  want zo zegt de Heer: Hoewel gij wind noch plasregen zult zien, toch zal dit dal vol water lopen, ren 
zult gijzelf drinken, met uw vee en uw lastdieren.
2Ki 3:18  Ja, dit zal den Heer nog te gering zijn: hij zal Moab aan u overleveren,
2Ki 3:19  en gij zult iedere versterkte stad overweldigen, elken goeden boom vellen, alle waterbronnen 
verstoppen en alle goede landerijen met stenen bederven.
2Ki 3:20  Den volgenden morgen dan, omstreeks den tijd van het offer, daar kwam water van den kant van 
Edom, zodat het land vol werd van het water!
2Ki 3:21  Al de Moabieten nu hadden gehoord dat de koningen tegen hen te velde getrokken waren, en waren 
opgeroepen, jong en oud die de wapens konden dragen, en stonden aan de grenzen.
2Ki 3:22  Toen zij nu den volgenden morgen zich opmaakten en de zon over het water was opgegaan, zagen de 
Moabieten ginds het water rood als bloed,
2Ki 3:23  en zeiden: Dit is bloed. Zeker zijn de koningen handgemeen geworden en hebben zij elkander 
verslagen. Nu dan, aan den buit, Moabieten!
2Ki 3:24  Maar toen zij bij het kamp der Israelieten kwamen, maakten zich de Israelieten op, sloegen de 
Moabieten, die voor hen op de vlucht gingen, en drongen, de Mobieten verslaande, al verder binnen;
2Ki 3:25  de steden verwoestten zij, op elken goeden akker wierp ieder zijn steen en maakte hem er vol van, alle 
waterbronnen verstopten en elken goeden boom velden zij; totdat alleen Kir-harezeth overbleef, hetwelk de 



slingeraars omsingelden en beschoten.
2Ki 3:26  Toen nu de koning van Moab zag dat de strijd hem te machtig was, nam hij met zich zevenhonderd 
man die het zwaard voerden, om door te breken bij den koning van Edom; maar zij vermochten het niet.
2Ki 3:27  Daarop nam hij zijn eerstgeboren zoon, die in zijn plaats koning zou worden, en offerde hem ten 
brandoffer op den muur. Toen kwam een grote toorn over Israel; zodat zij van hem aftrokken en terugkeerden 
naar hun land.
2Ki 4:1  Een vrouw uit de vrouwen der profetenzonen riep tot Eliza: Mijn man, uw knecht, is gestorven, en gijzelf 
weet dat uw knecht godvrezend is geweest. Nu is de schuldeiser mijn beide kinderen komen halen als zijn 
slaven.
2Ki 4:2  Eliza zeide tot haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij: Wat hebt gij in huis? Zij zeide: Uw dienstmaagd 
heeft niet met al in huis behalve een kruik olie.
2Ki 4:3  Hij zeide: Ga heen, vraag buitenshuis vaten, van al uw buren, ledige vaten, vooral niet te weinig.
2Ki 4:4  Ga dan in huis, sluit de deur achter u en uw zonen, en giet in al die vaten, terwijl gij wat vol is laat 
wegzetten.
2Ki 4:5  Zij dan ging van hem weg en sloot de deur achter zich en haar zonen; dezen zetten de vaten bij haar, 
en zij goot steeds.
2Ki 4:6  Toen ze nu vol waren, zeide zij tot haar zoon: Breng mij nog een vat. Maar hij zeide tot haar: Er is geen 
vat meer. Toen stond de olie stil.
2Ki 4:7  Zij ging het aan den godsman vertellen, en deze zeide: Ga de olie verkopen, betaal uw schulden, en leef 
met uw zonen van het overschot.
2Ki 4:8  Op zekeren dag ging Eliza door Sjunem. Aldaar woonde een vermogende vrouw, die hem drong om 
brood te eten. Dus nam hij daar, zo vaak hij er doorging, zijn intrek om brood te eten.
2Ki 4:9  En zij zeide tot haar man: Zie eens, ik weet dat hij die hier gedurig doortrekt een heilig godsman is.
2Ki 4:10  Laat ons nu een kleine getimmerde bovenkamer maken en daar voor hem een bed, tafel, stoel en 
luchter plaatsen. Wanneer hij dan bij ons komt, zal hij daar zijn intrek nemen.
2Ki 4:11  Toen hij nu op zekeren dag aldaar kwam, nam hij in de bovenkamer zijn intrek en legde er zich te 
slapen.
2Ki 4:12  Daarna zeide hij tot zijn knecht Gehazi: Roep die Sjunammietische. Toen hij haar geroepen had en zij 
voor hem stond,
2Ki 4:13  zeide hij tot hem: Zeg haar: Zie, al deze moeite hebt gij u voor ons getroost; wat kan men voor u doen? 
kan men voor u spreken met den koning, of met den legeroverste? Maar zij zeide: Ik woon in het midden mijns 
volks.
2Ki 4:14  Hij zeide: Wat is er dan voor haar te doen? Waarop Gehazi zeide: Zij heeft geen zoon, en haar man is 
oud.
2Ki 4:15  Toen zeide hij: Roep haar. Toen hij haar geroepen had en zij in den ingang stond,
2Ki 4:16  zeide hij: Op dezen tijd in het volgendjaar drukt gij een zoon aan het hart. Zij zeide: Neen, mijn heer, 
man Gods, belieg uw dienstmaagd niet!
2Ki 4:17  De vrouw nu werd zwanger en baarde een zoon op den bepaalden tijd in het volgend jaar, gelijk Eliza 
tot haar gesproken had.
2Ki 4:18  Maar toen het kind groot werd, ging het op zekeren dag naar buiten bij zijn vader, bij de maaiers.
2Ki 4:19  En het zeide tot zijn vader: Mijn hoofd, mijn hoofd! Deze zeide tot den knecht: Neem hem op en breng 
hem bij zijn moeder.
2Ki 4:20  Hij nam hem op en bracht hem bij zijn moeder, op wier knieen hij lag tot den middag; toen stierf hij.
2Ki 4:21  Nu ging zij naar boven en legde hem op het bed van den godsman, sloot de deur, ging naar buiten
2Ki 4:22  en riep haar man toe: Zend mij een der knechten en een der ezelinnen; opdat ik ijlings naar den 
godsman ga en terugkome.
2Ki 4:23  Hij zeide: Waarom gaat gij heden naar hem toe? Het is geen nieuwemaan of sabbat. Zij zeide: Alles 
wel.
2Ki 4:24  Vervolgens zadelde zij de ezelin en zeide tot haar knecht: Drijf gestadig voort, houd mij niet op in het 
rijden, tenzij ik het u zeg.
2Ki 4:25  Zo ging zij en kwam bij den godsman, op den berg Karmel. Zodra de godsman haar zag aankomen, 
zeide hij tot zijn knecht Gehazi: Daar is die Sjunammietische;
2Ki 4:26  nu dan, loop haar tegemoet en zeg tot haar: Is het wel met u? met uw man? met uw kind? Zij zeide: 
Alles wel.
2Ki 4:27  Maar toen zij bij den godsman op den berg gekomen was, greep zij zijn voeten. Gehazi trad toe, om 
haar weg te duwen. Maar de godsman zeide: Laat haar begaan; want zij is bitter bedroefd, en de Heer heeft het 
voor mij verborgen gehouden en het mij niet medegedeeld.
2Ki 4:28  En zij zeide: Heb ik van mijn heer een zoon gevraagd? heb ik niet gezegd: Misleid mij niet?
2Ki 4:29  Toen zeide hij tot Gehazi: Omgord uw lenden, neem mijn staf mede en ga; als gij iemand ontmoet, 



groet hem niet, en als iemand u groet; beantwoord hem niet; en leg mijn staf op het aangezicht van den knaap.
2Ki 4:30  Doch de moeder van den knaap zeide: Zo waar als de Heer leeft en gij leeft, ik verlaat u niet. Toen 
stond hij op en volgde haar.
2Ki 4:31  Gehazi nu ging voor hen uit en legde den staf op het aangezicht van den knaap; maar er kwam geen 
geluid of teken van leven. Dus keerde hij terug, hem tegemoet en berichtte hem: De knaap is niet ontwaakt.
2Ki 4:32  Eliza kwam het huis binnen, en daar was de dode knaap op zijn bed neergelegd.
2Ki 4:33  Hij ging de kamer binnen, sloot de deur achter hun beiden en bad tot den Heer.
2Ki 4:34  Daarna ging hij boven op het kind liggen: hij legde zijn mond op den zijnen, zijn ogen op de zijne, zijn 
handen op de zijne; zo kromde hij zich over hem heen, totdat het vlees van het kind warm werd.
2Ki 4:35  Daarna kwam hij er af, ging door het huis eenmaal op en neder, klom op en kromde zich over hem 
heen. Toen niesde de knaap zevenmaal achtereen en deed zijn ogen open.
2Ki 4:36  Nu riep hij Gehazi en zeide: Roep de Sjunammietische. Deze riep haar, zij kwam tot hem, en hij zeide: 
Neem uw zoon op.
2Ki 4:37  Toen kwam zij binnen, viel aan zijn voeten en wierp zich ter aarde; daarna nam zij haar zoon op en 
ging heen.
2Ki 4:38  Eliza nu keerde naar Gilgal terug, terwijl hongersnood in het land was, en de profetenzonen gingen 
voor hem zitten. Hij zeide tot zijn knecht: Zet den groten pot op en kook moes voor de profetenzonen.
2Ki 4:39  Toen ging er een uit in het veld om groenten te lezen, en vond een wilden wingerd, waarvan hij wilde 
kolokwinten las, zijn kleed vol; hij kwam en sneed ze in den pot met moes; want hij kende ze niet.
2Ki 4:40  Daarna schepte hij voor de mannen op om te eten; maar zodra zij van het moes aten, schreeuwden zij 
het uit en zeiden: Man Gods, de dood is in den pot! en zij konden het niet eten.
2Ki 4:41  Maar hij zeide: Haalt meel. Hij wierp het in den pot en zeide: Schep voor het volk op, dat zij eten. Toen 
was er geen kwaad in den pot.
2Ki 4:42  Eens kwam iemand uit Baal-sjalisja en bracht den godsman brood der eerstelingen, twintig 
gerstebroden en tuinvruchten in haar hulzen. Toen zeide hij: Geef het aan het volk, opdat het ete.
2Ki 4:43  Maar zijn dienaar zeide: Hoe zal ik dit aan honderd man voorzetten? Hij zeide: Geef het aan het volk, 
opdat het ete. Want zo zegt de Heer: Eten en overhouden.
2Ki 4:44  Toen zette hij het hun voor, en zij aten en hielden over, naar het woord des Heeren.
2Ki 5:1  Naaman, de leger overste van den koning van Aram, was een groot man bij zijn heer en in hooge gunst; 
want door hem had de Heer aan de Arameers overwinning geschonken. Maar de man was melaats.
2Ki 5:2  Eens waren Arameesche benden uitgetogen, die uit het land van Israel een jong meisje roofden. Dit was 
in dienst bij de vrouw van Naaman
2Ki 5:3  en zeide tot haar meesteres: Was mijn heer maar bij den profeet te Samarie; dan zou die hem van zijn 
melaatsheid afhelpen.
2Ki 5:4  Toen kwam hij en deelde het aan zijn heer mede zegende: Zo en zo heeft het meisje uit het land van 
Israel gesproken.
2Ki 5:5  Hierop zeide de koning van Aram: Ga dan, en laat ik een brief aan den koning van Israel zenden. Zo 
ging hij op reis, nam tien talenten zilver, zesduizend sikkelen goud en tien stel klederen mede,
2Ki 5:6  en bracht aan den koning van Israel den brief, van dezen inhoud: Als deze brief tot u komt, weet dan dat 
ik mijn dienaar Naaman tot u zend, opdat gij hem van zijn melaatsheid afhelpt.
2Ki 5:7  Zodra nu de koning van Israel den brief had gelezen, scheurde hij zijn klederen en zeide: Ben ik een 
god die kan doden en levend maken dat deze tot mij zendt om iemand van zijn melaatsheid af te helpen? Merk 
toch en ziet dat hij slechts een voorwendsel tegen mij zoekt.
2Ki 5:8  Maar toen de godsman Eliza hoorde dat de koning van Israel zijn klederen gescheurd had, zond hij den 
koning de boodschap: Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem bij mij komen; opdat hij gewaarworde 
dat er een profeet in Israel is.
2Ki 5:9  En Naaman kwam met zijn paarden en zijn wagen hield stil aan den ingang van Eliza's huis,
2Ki 5:10  en Eliza zond hem een bode, met den last: Ga heen, baad u zevenmaal in den Jordaan, opdat uw 
vlees herstelle en gij rein wordt.
2Ki 5:11  Maar Naaman ging verstoord heen en zeide: Zie ik had gedacht: Hij zal stellig naar buiten komen, bij 
mij gaan staan, den naam van den Heer, zijn god aanroepen, zijn hand strijken over de plek, en zo het melaatse 
wegnemen.
2Ki 5:12  Zijn niet de rivieren van Damaskus, de Abana en de Parpar, beter dan al de wateren van Israel? Kan ik 
mij dan niet daarin baden en rein worden? En hij keerde om en ging in gramschap heen.
2Ki 5:13  Maar zijn knechten traden toe en spraken tot hem en zeiden: Indien de profeet u iets moeilijks 
voorgeschreven had, zoudt gij het dan niet doen? Hoeveel te meer, nu hij u gezegd heeft: Baad u, en gij zult rein 
worden!
2Ki 5:14  Zo daalde hij af, dompelde zich zevenmaal in den Jordaan, naar het woord van den godsman, en zijn 
vlees werd weer als het vlees van een jongen knaap, en hij werd rein.



2Ki 5:15  Toen keerde hij met zijn ganse gevolg naar den godsman terug, kwam binnen, ging voor hem staan en 
zeide: Zie, ik weet nu dat er geen god is op de ganse aarde behalve onder Israel; nu dan, neem toch een 
huldeblijk van uw dienaar aan.
2Ki 5:16  Maar hij zeide: Zo waar als de Heer leeft, voor wien ik sta, ik neem niets aan. En hoe hij hem ook 
drong iets aan te nemen, hij weigerde.
2Ki 5:17  Toen zeide Naaman: Zo niet, worde dan toch aan uw dienaar een vracht aarde voor een koppel 
muilezels gegeven; want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan aan 
den Heer.
2Ki 5:18  Deze zaak vergeve de Heer uw dienaar: als mijn heer het huis van Rimmon binnentreedt om aldaar 
zich neer te werpen, terwijl hij leunt op mijn arm, en ik mij dus in het huis van Rimmon nederwerp, zo moge de 
Heer uw dienaar in deze zaak vergeving schenken.
2Ki 5:19  Hij zeide tot hem: Ga in vrede. Toen hij hem verlaten en een eind weegs afgelegd had,
2Ki 5:20  zeide Gehazi, de knecht van den godsman Eliza: Zie, mijn heer heeft dezen Arameer Naaman 
gespaard, door niet van hem aan te nemen wat hij had meegebracht; doch zo waar als de Heer leeft, ik loop 
hem achterna en neem wat van hem!
2Ki 5:21  Zo ging Gehazi Naaman achterna. En Naaman zag hoe hij hem volgde, sprong van zijn wagen, hem 
tegemoet, en zeide: Is alles wel?
2Ki 5:22  Hij zeide: Alles wel. Mijn heer zendt mij met de boodschap: Zie, daareven zijn twee jongelingen uit het 
gebergte van Efraim tot mij gekomen, profetenzonen; wil hun een talent zilver en twee stel klederen geven.
2Ki 5:23  Naaman zeide: Wees zo goed, neem twee talenten. Hij drong hem, pakte twee talenten zilver in twee 
geldbuidels, en gaf ze, met twee stel klederen, aan een paar knechten, die ze voor hem uit droegen.
2Ki 5:24  Bij de hoogte gekomen, nam hij het hun af, bezorgde het in huis en zond de mannen weg, die 
heengingen.
2Ki 5:25  Zodra hij binnenkwam en bij zijn heer stond, zeide Eliza tot hem: Van waar, Gehazi? Hij zeide: uw 
knecht is her [waarts] noch derwaarts gegaan.
2Ki 5:26  Maar hij zeide tot hem: Was niet mijn hart bij u toen de man zich omkeerde, van zijn wagen af, u 
tegemoet? Nu hebt gij dan zilver aangenomen en zult daarvoor kopen tuinen, olijf [gaarden] en wijngaarden, 
kleinvee en runderen, slaven en slavinnen.
2Ki 5:27  Maar de melaatsheid van Naaman zal u en uw kroost aankleven voor eeuwig. En hij ging van hem 
weg, sneeuwwit van melaatsheid.
2Ki 6:1  Eens zeiden de profetenzonen tot Eliza: Zie toch, de plaats waar wij voor u zitten is te bekrompen voor 
ons.
2Ki 6:2  Laat ons gaan naar den Jordaan en van daar ieder een balk halen, opdat wij ons daar een plaats maken 
om er te wonen. Hij zeide: Gaat.
2Ki 6:3  Maar een zeide: Wees zo goed en ga met uw knechten mede. Hij zeide: Ik zal medegaan.
2Ki 6:4  Zo ging hij mee, en zij, aan den Jordaan gekomen, hieuwen de bomen om.
2Ki 6:5  Maar terwijl een de bijl deed neerdalen, daar schoot het ijzer in het water; en hij riep: Ach, mijn heer, en 
het is geleend!
2Ki 6:6  De godsman zeide: Waar is het gevallen? en toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een stuk 
hout af, wierp het daarheen, deed zo het ijzer drijven,
2Ki 6:7  en zeide: Neem het op. De ander strekte zijn hand uit en greep het.
2Ki 6:8  De koning van Aram was in oorlog met Israel. Toen hij nu beraadslaagde met zijn dienaren: In die en die 
plaats zult gij u in hinderlaag leggen--
2Ki 6:9  zond de godsman den koning van Israel bericht: Wees op uw hoede die plaats niet voorbij te trekken; 
want daar liggen de Arameers in hinderlaag.
2Ki 6:10  Dan zond de koning van Israel bericht naar de plaats die de godsman hem genoemd had. Zo 
waarschuwde hij den koning, en was deze daar op zijn hoede, niet slechts eenmaal of tweemaal.
2Ki 6:11  Hierover geraakte de koning van Aram in heftigen toorn; hij ontbood zijn dienaren en zeide tot hen: Zult 
gij mij niet mededelen wie mij verraadt aan den koning van Israel?
2Ki 6:12  Toen zeide een uit zijn dienaren: Neen, mijn heer de koning, maar de profeet Eliza, in Israel, bericht 
aan den koning van Israel alwat gij in uw slaapvertrek zegt.
2Ki 6:13  Hij zeide: Gaat dan zien waar hij is; opdat ik zende om hem te vatten. En toen hem werd bericht: Hij is 
te Dothan--
2Ki 6:14  zond hij derwaarts paarden en wagens en een machtig heir die des nachts aankwamen en de stad 
omsingelden.
2Ki 6:15  De dienaar van den godsman maakte zich op en ging naar buiten, en zie, daar omringde een heir met 
paarden en wagens de stad! Toen zeide zijn knecht tot hem: Ach, mijn heer hoe moeten wij doen?
2Ki 6:16  Maar hij zeide: Vrees niet; want zij die met ons zijn zijn talrijker dan zij die met hen zijn.
2Ki 6:17  En Eliza bad en zeide: Heer, open zijn ogen, opdat hij zie. En de Heer opende de ogen van den 



knecht; zodat hij zag, hoe daar het gebergte vol paarden en wagens van vuur was, rondom Eliza.
2Ki 6:18  Toen zij dan tot hem afdaalden, bad Eliza tot den Heer en zeide: Sla dit volk met blindheid. En hij sloeg 
hen met blindheid, naar het woord van Eliza.
2Ki 6:19  Nu zeide Eliza tot hen: Dit is de weg niet, en dit is de stad niet; volgt mij, opdat ik u brenge bij den man 
dien gij zoekt. En hij bracht hen naar Samarie.
2Ki 6:20  Nauwelijks waren zij te Samarie gekomen, of Eliza zeide: Heer, open hun ogen, opdat zij zien. En de 
Heer opende hun ogen, zodat zij zagen; en zie, zij waren in Samarie!
2Ki 6:21  De koning van Israel nu zeide tot Eliza, zodra hij hen zag: Zal ik hen verslaan, mijn vader?
2Ki 6:22  Maar hij zeide: Geenszins. Die gij met uw zwaard en boog gevangen hebt genomen, hen moogt gij 
verslaan. Zet hun brood en water voor, opdat zij eten en drinken, en laten zij dan heen gaan naar hun heer.
2Ki 6:23  Daarop bereidde hij hun een groten maaltijd en liet hen, nadat zij gegeten en gedronken hadden, 
vertrekken, en zij gingen heen naar hun heer. Sedert kwamen de benden der Arameers niet meer in het land 
van Israel.
2Ki 6:24  Nadezen verzamelde Benhadad, de koning van Aram, zijn ganse leger, trok op en sloot Samarie in.
2Ki 6:25  Toen kwam er zware hongersnood in Samarie daar zij het insloten totdat een ezelskop tachtig 
zilverlingen kostte en een vierde maatje duivenmest vijf zilverlingen.
2Ki 6:26  Eens ging de koning op den muur, toen een vrouw hem smeekte: Help, heer koning!
2Ki 6:27  Hij zeide: Helpt de Heer u niet, van waar moet ik u hulp verschaffen? van den dorschvloer of van de 
perskuip?
2Ki 6:28  Vervolgens zeide de koning tot haar: Wat hebt gij? Zij zeide: Deze vrouw heeft tot mij gezegd: Geef uw 
zoon, dat wij hem vandaag opeten; dan zullen wij mijn zoon morgen opeten.
2Ki 6:29  Alzo hebben wij mijn zoon gekookt en opgegeten; maar toen ik des anderen daags tot haar zeide: 
Geef uw zoon, dat wij hem opeten--heeft zij haar zoon verstopt.
2Ki 6:30  Toen de koning de woorden der vrouw hoorde, scheurde hij zijn klederen, terwijl hij op den muur ging; 
en nu zag het volk dat hij er onder op het blote lijf een rouwkleed droeg.
2Ki 6:31  En hij zeide: Zo, ja meer nog, zal God mij doen, indien het hoofd van Eliza, den zoon van Sjafat, heden 
niet valt!
2Ki 6:32  Eliza zat in zijn huis, en de oudsten zaten bij hem. De koning nu zond iemand voor zich uit; maar 
voordat de bode bij Eliza kwam, zeide deze tot de oudsten: Hebt gij gezien dat deze zoon des doodslagers 
iemand gezonden heeft om mij het hoofd af te slaan? Ziet toe. Zodra de bode komt, sluit de deur en dringt hem 
met de deur weg; doen zich niet de schreden van zijn heer vlak achter hem horen?
2Ki 6:33  Terwijl hij nog met hen sprak, daar trad de koning bij hem binnen en zeide: Zie, welk een onheil, door 
den Heer beschikt! Wat zou ik langer op den Heer hopen?
2Ki 7:1  Toen zeide Eliza: Hoort het woord des Heeren. Zo zegt de Heer: Morgen om dezen tijd kost in de poort 
van Samarie een schepel meelbloem een sikkel en twee schepel gerst een sikkel.
2Ki 7:2  Toen antwoordde de hopman op wiens arm de koning leunde den godsman en zeide: Zie, al maakte de 
Heer vensters in den hemel, zou dat gebeuren? En hij zeide: Gij zult het met eigen ogen zien, doch daarvan niet 
eten.
2Ki 7:3  Er waren nu vier mannen, melaatsen, voor de poort, die tot elkander zeiden: Wat blijven wij hier 
vertoeven totdat wij zijn omgekomen?
2Ki 7:4  Zeggen wij: Wij zullen de stad ingaan--in de stad is hongersnood; daar sterven wij; en blijven wij hier, 
dan sterven wij ook; welaan, laat ons overlopen naar de legerplaats der Arameers: laten zij ons in het leven, dan 
blijven wij in leven, en doden ze ons, dan sterven wij.
2Ki 7:5  Zo maakten zij zich op in de schemering, om in de legerplaats der Arameers te komen; maar toen zij 
aan het uiteinde van de legerplaats der Arameers kwamen, zie, daar was niemand.
2Ki 7:6  Want de Heer had het Arameesche leger een geluid van wagens, paarden en een groot heir doen 
horen; zodat zij tot elkander zeiden: Zie, de koning van Israel heeft tegen ons de koningen der Hittieten en der 
Egyptenaren gehuurd, om ons te overvallen.
2Ki 7:7  Derhalve hadden zij in de schemering zich opgemaakt en waren gevlucht, met achterlating van hun 
tenten, paarden, ezels, de legerplaats zoals zij was; vluchtende om lijfsbehoud.
2Ki 7:8  Die melaatsen kwamen dan aan het uiteinde van de legerplaats, gingen een tent binnen, aten en 
dronken, namen er zilver, goud en klederen uit weg, en gingen het verbergen. Daarna kwamen zij terug, gingen 
een andere tent binnen, namen er uit weg en gingen het verbergen.
2Ki 7:9  Toen zeiden zij tot elkaar: Wij handelen onbehoorlijk. Dit is een dag van blijde boodschap, en wij houden 
ons stil. Indien wij toeven tot het morgenlicht, zo komt de schuld op ons neer. Nu dan, kom aan, laten wij het aan 
het paleis gaan berichten.
2Ki 7:10  Zo kwamen zij, riepen de poortwachters der stad en berichtten hun: Wij zijn in de legerplaats der 
Arameers gekomen, doch daar is geen mens te zien of te horen; slechts de paarden en ezels, vastgebonden, en 
tenten zoals zij zijn.



2Ki 7:11  De poortwachters nu riepen en berichtten het in het paleis.
2Ki 7:12  Maar de koning, in den nacht opgestaan, zeide tot zijn dienaren: Ik wil u vertellen wat de Arameers ons 
gedaan hebben. Zij weten dat wij honger lijden; daarom zijn zij uit de legerplaats getogen, om zich in het veld te 
verbergen, zeggende: Als zij de stad uitgaan, zullen wij hen levend grijpen en de stad binnenkomen.
2Ki 7:13  Doch een uit zijn dienaren antwoordde en zeide: Laat men dan een vijftal paarden nemen van de hier 
overgeblevenen. Zij staan toch gelijk met de ganse menigte van Israel die zijn uitgestorven. Laat ons die zenden 
en zien.
2Ki 7:14  Zo namen zij een paar ruiters, en de koning zond hen het Arameesche leger achterna, met den last: 
Gaat en ziet.
2Ki 7:15  Zij dan gingen hen achterna, tot aan den Jordaan; en zie, de gehele weg lag vol klederen en 
voorwerpen die de Arameers op hun overhaaste vlucht hadden weggeworpen. Toen nu de boden terugkeerden 
en het den koning berichtten,
2Ki 7:16  ging het volk de stad uit en plunderde de legerplaats der Arameers. En een schepel bloem kostte een 
sikkel en twee schepel gerst een sikkel, naar het woord des Heeren.
2Ki 7:17  De koning nu had den hopman op wiens arm hij leunde aangesteld over de poort; maar het volk 
vertrad hem in de poort, zodat hij stierf; gelijk de godsman gesproken had, toen de koning bij hem binnentrad.
2Ki 7:18  Zodra toch de godsman tot den koning gezegd had: Twee schepel gerst zal morgen om dezen tijd in 
de poort van Samarie een sikkel, en een schepel bloem een sikkel kosten--
2Ki 7:19  had de hopman den godsman geantwoord: En zie, al maakte de Heer vensters in den hemel, zou dat 
gebeuren? waarop hij gezegd had: Gij zult het met eigen ogen zien, doch daarvan niet eten.
2Ki 7:20  En zo is het hem gegaan: het volk vertrad hem in de poort, zodat hij stierf.
2Ki 8:1  Eliza had tot de vrouw wier zoon hij had opgewekt gezegd: Maak u op en ga heen, met uw huisgezin, en 
vertoef in den vreemde, waar gij wilt; want de Heer heeft den hongersnood geroepen, en die is reeds in het land 
gekomen om zeven jaar te duren.
2Ki 8:2  De vrouw maakte zich op en deed naar het woord van den godsman: zij ging, met haar huisgezin, heen 
en vertoefde in het land der Filistijnen zeven jaar.
2Ki 8:3  Na verloop van zeven jaar keerde de vrouw uit het land der Filistijnen terug, en zij vertrok om den 
koning te smeken om haar huis en akker.
2Ki 8:4  De koning nu was met Gehazi, den knecht van den godsman in gesprek en zeide: Verhaal mij toch al de 
grote dingen welke Eliza gedaan heeft.
2Ki 8:5  juist was hij bezig den koning te verhalen hoe hij den dode had opgewekt, toen de vrouw wier zoon hij 
had opgewekt den koning kwam smeken om haar huis en akker. Nu zeide Gehazi: Heer koning, dit is de vrouw, 
en dit is haar zoon, dien Eliza heeft opgewekt.
2Ki 8:6  De koning ondervraagde de vrouw en zij vertelde het hem. Hierop gaf de koning haar een kamerling 
mee, met den last: Zij moet al het hare terugkrijgen, met de ganse opbrengst van den akker, van den dag af dat 
zij het land verliet tot heden.
2Ki 8:7  Eliza kwam te Damaskus, terwijl Benhadad, de koning van Aram, ziek lag. Toen dezen bericht werd: De 
godsman is hier gekomen--
2Ki 8:8  zeide de koning tot Hazael: Neem een geschenk mede, ga den godsman tegemoet, en raadpleeg den 
Heer door hem, aldus: Zal ik van deze mijn krankheid herstellen?
2Ki 8:9  Hazael ging hem tegemoet en nam een geschenk mede, allerlei kostbaarheden van Damaskus, een 
vracht van veertig kamelen; hij kwam, ging voor hem staan en zeide: Uw zoon Benhadad, de koning van Aram, 
heeft mij tot u gezonden, met de vraag: Zal ik van deze mijn krankheid herstellen?
2Ki 8:10  Eliza zeide tot hem: Ga hem zeggen: Gij zult zeker herstellen. Maar de Heer heeft mij doen zien dat hij 
zeker sterven zal.
2Ki 8:11  Toen hij nu zijn gelaat strak zette en verbijsterd stond tot verlegen wordens toe, weende de godsman.
2Ki 8:12  En Hazael zeide: Waarom weent mijn heer? Hij zeide: Omdat ik weet, hoeveel kwaad gij den 
Israelieten doen zult: hun vestingen zult gij in vlam zetten, hun jongelingen met het zwaard doden, hun kleine 
kinderen verpletteren, hun zwangere vrouwen openrijten.
2Ki 8:13  Hazael zeide: Maar wat is uw knecht, die dode hond, dat hij deze grote zaak zou doen! Eliza zeide: De 
Heer heeft mij u getoond als koning over Aram.
2Ki 8:14  Zo ging hij van Eliza weg en kwam bij zijn heer, die tot hem zeide: Wat heeft Eliza u gezegd? waarop 
hij zeide: Hij heeft mij gezegd dat gij zeker herstellen zult.
2Ki 8:15  Den volgenden dag nu nam hij het vliegendek doopte het in water en spreidde het over zijn aangezicht, 
zodat hij stierf. En Hazael werd koning in zijn plaats.
2Ki 8:16  In het vijfde jaar der regering van Joram, den zoon van Achab, den koning van Israel, werd Joram, de 
zoon van josjafat, den koning van Juda, koning;
2Ki 8:17  twee en dertig jaar was hij oud toen hij koning werd, en hij regeerde acht jaar te Jeruzalem.
2Ki 8:18  Hij bewandelde den weg der koningen van Israel gelijk het huis van Achab gedaan heeft; want hij had 



de dochter van Achab tot vrouw; en hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren.
2Ki 8:19  Doch de Heer wilde Juda niet verderven, ter wille van zijn knecht David; zoals hij dezen had 
toegezegd, hem te allen tijde een lamp te zullen geven voor zijn aangezicht.
2Ki 8:20  In zijn tijd vielen de Edomieten af van onder Juda's hand en stelden zij een koning over zich aan.
2Ki 8:21  Joram dan trok met al zijn strijdwagens den Seir in; maar toen hij zich in den nacht had opgemaakt, 
sloeg hij de Edomieten, die hem omsingeld hadden, benevens de oversten der strijdwagens; en het volk vluchtte 
naar zijn tenten.
2Ki 8:22  Zo vielen de Edomieten af van onder Juda's hand tot op dezen dag. Toen, in denzelfden tijd, viel Libna 
af.
2Ki 8:23  Het overige nu der geschiedenis van Joram, en alwat hij heeft gedaan is beschreven in het boek der 
kronieken van Juda's koningen.
2Ki 8:24  Joram ging ter ruste bij zijn vaderen en werd bij zijn vaderen begraven in de Davidstad, en zijn zoon 
Ahazja werd koning in zijn plaats.
2Ki 8:25  In het twaalfde jaar der regering van Joram, den zoon van Achab, den koning van Israel, werd Ahazja, 
de zoon van Joram, den koning van Juda, koning.
2Ki 8:26  Twee en twintig jaar was Ahazja oud toen hij koning werd, en hij regeerde een jaar te Jeruzalem; zijn 
moeder heette Athalja, de dochter van Omri, den koning van Israel.
2Ki 8:27  Hij bewandelde den weg van het huis van Achab en deed wat kwaad was in het oog des Heeren, gelijk 
het huis van Achab; want hij was verzwagerd aan het huis van Achab.
2Ki 8:28  Toen nu Joram, de zoon van Achab, ten strijde trok tegen Hazael, den koning van Aram, te Rama in 
Gilead, wondden de Arameers Joram;
2Ki 8:29  en koning Joram keerde terug, om zich te Jizreel te laten genezen van de wonden die de Arameers 
hem te Rama toebrachten, in den oorlog met Hazael, den koning van Aram. Toen kwam Ahazja, de zoon van 
Joram, de koning van Juda, af om Joram, den zoon van Achab, te Jizreel te bezoeken; want hij was krank.
2Ki 9:1  De profeet Eliza riep eens een uit de profetenzonen en zeide tot hem: Omgord uw lenden, neem deze 
kruik olie mede, en ga naar Rama in Gilead.
2Ki 9:2  Zie, daar gekomen, om naar Jehu, den zoon van Josjafat, den zoon van Nimsji. Ga binnen, doe hem 
opstaan uit den kring zijner broederen en breng hem in een binnenkamer.
2Ki 9:3  Neem dan de kruik olie, giet die op zijn hoofd en zeg: Zo spreekt de Heer: Ik zalf u tot koning over Israel. 
Open daarna de deur en neem zonder toeven de vlucht.
2Ki 9:4  Zo ging de jongeling, de profeet, naar Rama in Gilead,
2Ki 9:5  kwam in, juist als de oversten van het heir daar zaten, en zeide: Ik heb u iets te zeggen, overste. Jehu 
zeide: Wien van ons allen? Hij zeide: U overste.
2Ki 9:6  Toen stond hij op en ging in huis; en hij goot de olie op zijn hoofd en zeide tot hem: Zo zegt de Heer, 
Israels god: Ik zalf u tot koning over het volk des Heeren over Israel.
2Ki 9:7  Gij zult het huis van Achab, uw heer, slaan, en ik zal het bloed van mijn dienaren, de profeten en de 
overige dienaren des Heeren, wreken op Izebel
2Ki 9:8  en op het ganse huis van Achab. Ik zal van Achab alwat manlijk is, den onmondige en den mondige in 
Israel, uitroeien,
2Ki 9:9  en het huis van Achab maken als het huis van Jerobeam, den zoon van Nebat, en als dat van Baeza, 
den zoon van Ahia;
2Ki 9:10  en Izebel zullen de honden verslinden op den grond van Jizreel, en niemand zal haar begraven. Hierop 
deed hij de deur open en nam de vlucht.
2Ki 9:11  Toen Jehu buiten kwam bij de dienaren van zijn heer, zeiden dezen tot hem: Alles wel? Hij zeide: ja. Zij 
zeiden: Waarvoor kwam deze razende tot u? Hij zeide tot hen: Gij kent den man en zijn taal.
2Ki 9:12  Maar zij zeiden: Leugens! Vertel het ons. Nu zeide hij: Zo en zo heeft hij tot mij gezegd: Aldus zegt de 
Heer: Ik zalf u tot koning over mijn volk Israel.
2Ki 9:13  Toen nam ijlings ieder zijn kleed en legde het onder hem op een der wagens, zij staken de bazuin en 
zeiden Jehu is koning!
2Ki 9:14  Zo maakte Jehu, de zoon van Josjafat, den zoon van Nimsji, een samenzwering tegen Joram. Joram 
nu had met gans Israel Rama in Gilead bezet tegen Hazael, den koning van Aram;
2Ki 9:15  maar koning Joram was teruggekeerd om zich te Jizreel te laten genezen van de wonden die de 
Arameers hem toegebracht hadden, in den oorlog met Hazael, den koning van Aram. En Jehu zeide: Indien het 
uw goedkeuring wegdraagt, ontsnappe niemand uit de stad om het te gaan berichten in Jizreel.
2Ki 9:16  Vervolgens besteeg Jehu den wagen en begaf zich naar Jizreel, want Joram lag aldaar; en Ahazja, de 
koning van Juda, was afgekomen om Joram te bezoeken.
2Ki 9:17  De wachter die op den toren te Jizreel stond zag de bende van Jehu aankomen en zeide: Ik zie een 
troep mensen. Waarop Joram zeide: Neem een ruiter en zend dien hun tegemoet, om te vragen: is alles wel?
2Ki 9:18  De ruiter ging hem tegemoet en zeide: De koning vraagt: Is alles wel? waarop Jehu zeide: Wat gaat 



het u aan, of alles wel is? Keer om en volg mij. De wachter berichtte: De bode is tot hen gekomen, maar niet 
teruggekeerd.
2Ki 9:19  Toen zond hij een tweeden ruiter, die bij hen kwam en zeide: De koning vraagt: Is alles wel? waarop 
Jehu zeide: Wat gaat het u aan, of alles wel is? Keer om en volg mij.
2Ki 9:20  De wachter berichtte: Hij is tot hen gekomen, maar niet teruggekeerd; en het rijden is als van Jehu, 
den zoon van Nimsji; want hij rijdt als een razende.
2Ki 9:21  Hierop zeide Joram: Span aan. En toen men zijn wagen aangespannen had, gingen Joram, de koning 
van Israel, en Ahazja, de koning van Juda, ieder op zijn wagen, de stad uit, Jehu tegemoet, en kwamen hem 
tegen bij het stuk land van Naboth, den Jizreeliet.
2Ki 9:22  Zodra Joram Jehu zag, zeide hij: Is alles wel, Jehu? Maar hij zeide: Hoe zou alles wel zijn, zolang de 
talrijke afgoderijen en toverijen uwer moeder Izebel blijven bestaan?
2Ki 9:23  Toen wendde Joram den teugel en vluchtte, terwijl hij tot Ahazja zeide: Verraad, Ahazja!
2Ki 9:24  Maar Jehu spande den boog en trof Joram tussen de armen, zodat de pijl door zijn hart uitkwam en hij 
in zijn wagen ineenzonk.
2Ki 9:25  En hij zeide tot Bidkar, zijn hopman: Neem hem op en werp hem op den akker van Naboth, den 
Jizreeliet; want ik gedenk, toen ik en gij naast elkander reden achter zijn vader Achab, hoe de Heer tegen hem 
deze godspraak gaf:
2Ki 9:26  Voorzeker, ik heb het bloed van Naboth en zijn zonen gisteren gezien, spreekt de Heer, en zal het u op 
dezen akker vergelden, spreekt de Heer. Nu dan, neem hem op en werp hem op den akker, naar het woord des 
Heeren.
2Ki 9:27  Toen Ahazja, de koning van Juda, het zag, vluchtte hij in de richting van Beth-haggan; maar Jehu 
achtervolgde hem en zeide: Treft ook hem! en hij trof hem in den wagen in den pas van Gur, bij Jibleam. Hij 
vluchtte naar Megiddo, en stierf daar.
2Ki 9:28  Zijn dienaren vervoerden hem op den wagen, brachten hem naar Jeruzalem en begroeven hem in zijn 
graf, bij zijn vaderen, in de Davidstad.
2Ki 9:29  In het elfde jaar der regering van Joram, den zoon van Achab, was Ahazja koning over Juda 
geworden.
2Ki 9:30  Jehu nu kwam te Jizreel. Toen Izebel het hoorde, beschilderde zij haar ogen, versierde haar hoofd en 
keek uit het venster.
2Ki 9:31  Toen Jehu de poort binnenkwam, zeide zij: Alles wel? Zimri, moordenaar van zijn heer!
2Ki 9:32  Hij hief zijn gelaat naar het venster en zeide: Wie houdt het met mij? wie? En toen twee, drie 
kamerlingen naar hem keken,
2Ki 9:33  zeide hij: Werpt haar er uit. Zij wierpen haar er uit; haar bloed spatte tegen den wand en de paarden, 
en die vertrapten haar.
2Ki 9:34  Daarna kwam hij binnen, en na gegeten en gedronken te hebben, zeide hij: Ziet nu naar die vervloekte 
om en begraaft haar; want zij is een koningsdochter.
2Ki 9:35  Men ging haar begraven, maar vond niets van haar dan den schedel, de voeten en de handpalmen.
2Ki 9:36  Teruggekomen, berichtten zij hem dit, en hij zeide: Dit is het woord hetwelk de Heer door zijn dienaar 
Elia, den Tisbiet, heeft gesproken: Op den grond van Jizreel zullen de honden het vlees van Izebel verslinden;
2Ki 9:37  en het lijk van Izebel zal op den grond van Jizreel zijn als mest over het land; zodat men niet kan 
zeggen: Dat is Izebel.
2Ki 10:1  Achab nu had zeventig zonen te Samarie. En Jehu schreef een brief, dien hij verzond naar Samarie 
aan de oversten der stad, aan de oudsten en aan de opvoeders van Achabs zonen, van dezen inhoud:
2Ki 10:2  Als deze brief tot u komt, vermits gij bij u hebt de zonen van uw heer, de strijdwagens, de paarden, een 
versterkte stad en den wapenvoorraad,
2Ki 10:3  zo ziet om naar den besten en geschiktsten uit de zonen uws heren, plaatst hem op zijns vaders troon, 
en strijdt dan voor het huis uws heren.
2Ki 10:4  Maar zij werden uitermate bevreesd en zeiden: Zie, die twee koningen zijn niet bestand geweest tegen 
hem; hoe zouden wij dan bestand zijn?
2Ki 10:5  Zo zonden de hofmaarschalk, de stadsvoogd, de oudsten en de opvoeders tot Jehu de boodschap: Wij 
zijn uw dienaren en zullen doen alwat gij ons zegt; wij zullen niemand koning maken. Doe wat goed is in uw oog.
2Ki 10:6  Toen schreef hij hun ten tweeden male een brief, inhoudende: Indien gij het met mij houdt en mij 
gehoorzaam zijt, neemt dan de hoofden der zonen uws heren en brengt ze mij morgen om dezen tijd te Jizreel. 
De koningszonen, zeventig man, waren bij de aanzienlijken der stad, die hen grootbrachten.
2Ki 10:7  En zodra de brief tot hen gekomen was, namen zij de koningszonen en slachtten hen, zeventig 
mannen, deden hun hoofden in manden en zonden ze hem te Jizreel.
2Ki 10:8  Toen de bode hem kwam berichten: Zij hebben de hoofden der koningszonen gebracht--zeide hij: Legt 
ze in twee hopen voor de poort tot morgenochtend.
2Ki 10:9  Den volgenden morgen kwam hij buiten ging staan en zeide tot het ganse volk: Gij zijt rechtvaardig. 



Zie, ik heb saamgezworen tegen mijn heer en hem gedood, en wie heeft deze allen verslagen?
2Ki 10:10  Weet dan dat van het woord hetwelk de Heer tegen het huis van Achab gesproken heeft niets 
onvervuld blijft; de Heer heeft gedaan wat hij door zijn dienaar Elia gesproken heeft.
2Ki 10:11  Daarna versloeg Jehu allen die van Achabs huis te Jizreel waren overgebleven, benevens al zijn 
groten, vertrouwden en priesters; totdat er niemand meer van over was.
2Ki 10:12  Vervolgens maakte hij zich op en ging naar Samarie. Toen hij onderweg bij Beth-eked-haroim was,
2Ki 10:13  trof hij de broeders van Ahazja, den koning van Juda aan. Hij zeide: Wie zijt gij? Zij zeiden: Wij zijn de 
broeders van Ahazja; wij zijn afgekomen om de zonen des konings en die der koningin te begroeten.
2Ki 10:14  Hij zeide: Grijpt hen levend. Zij grepen hen levend en slachtten hen bij den put van Beth-eked, twee 
en veertig man; niemand van hen liet hij over.
2Ki 10:15  Van daar gaande, trof hij Jonadab, den zoon van Rechab, aan, die hem tegenkwam; hij groette hem 
en zeide tot hem: Zijt gij mij van harte toegedaan, gelijk ik u van harte toegedaan ben? Jonadab zeide: Ja. Toen 
zeide Jehu: Indien ja, geef mij dan de hand. Hij gaf hem de hand; waarna hij hem bij zich op den wagen deed 
klimmen
2Ki 10:16  en zeide: Ga mee en aanschouw mijn ijver voor den Heer. Zo liet hij hem op zijn wagen rijden.
2Ki 10:17  Te Samarie gekomen, versloeg hij allen die van Achab te Samarie waren overgebleven, totdat hij 
hem verdelgd had, naar het woord dat de Heer tot Elia gesproken had.
2Ki 10:18  Daarna verzamelde Jehu het ganse volk en zeide tot hen: Achab heeft den Baal maar weinig 
gediend, Jehu zal hem veel dienen.
2Ki 10:19  Derhalve, nodigt bij mij al de profeten, dienaren en priesters van den Baal; niemand worde gemist; 
want ik wil een groot offer aan den Baal brengen; alwie gemist wordt verbeurt het leven. Dit deed Jehu 
bedrieglijk, ten einde al de dienaren van den Baal om te brengen.
2Ki 10:20  Jehu zeide dan: Heiligt een hoogtijd voor den Baal. En men kondigde dien af.
2Ki 10:21  Daarop zond Jehu in gans Israel, en al de dienaren van den Baal kwamen, zodat niemand 
achterbleef die niet kwam; en zij gingen in den Baaltempel, zodat deze overvol was.
2Ki 10:22  Toen zeide hij tot den schatbewaarder: Breng een kleed voor al de dienaren van den Baal. Deze 
bracht de klederen voor hen te voorschijn.
2Ki 10:23  Nu ging Jehu met Jonadab den zoon van Rechab, in den Baaltempel en zeide tot de dienaren van 
den Baal: Onderzoekt en ziet toe dat hier onder u niemand van de dienaren des Heeren zij, maar alleen 
dienaren van den Baal.
2Ki 10:24  Toen gingen zij binnen om slachtoffers en brandoffers te brengen. Jehu nu had buiten tachtig man 
geplaatst, en gezegd: Wie een der mannen die ik in uw handen stel laat ontsnappen boet het met zijn leven.
2Ki 10:25  Zodra hij nu gereed was met het brengen van het brandoffer, zeide Jehu tot de trawanten en de 
hoplieden: Komt binnen, verslaat hen; niemand kome er uit! En de trawanten en de hoplieden versloegen hen 
met het scherp des zwaards, wierpen hen weg en gingen tot den burcht van den Baaltempel;
2Ki 10:26  zij brachten den gewijden boomstam van den Baaltempel naar buiten en verbrandden dien;
2Ki 10:27  zij wierpen den wij-steen van den Baal omver; zij wierpen den Baaltempel omver en maakten er 
mesthopen van, tot op dezen dag.
2Ki 10:28  Zo verdelgde Jehu den Baal uit Israel.
2Ki 10:29  Alleen de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israel had doen bedrijven, daarvan week Jehu 
niet af: de gouden stieren te Bethel en te Dan.
2Ki 10:30  De Heer dan zeide tot Jehu: Nademaal gij deugdelijk gedaan hebt wat recht is in mijn oog, en naar 
alwat in mijn hart was gehandeld hebt met Achabs huis, zullen uw zonen tot in het vierde geslacht op den troon 
van Israel zitten.
2Ki 10:31  Maar Jehu zorgde niet, met zijn ganse hart te wandelen in de wet van den Heer, Israels god: hij is niet 
afgeweken van de zonde die Jerobeam Israel heeft doen bedrijven.
2Ki 10:32  In die dagen is de Heer begonnen, Israel in te korten: Hazael versloeg hen in het ganse grondgebied 
van Israel,
2Ki 10:33  van den Jordaan ten oosten af, het ganse land Gilead, Gad, Ruben en Manasse, van Aroer aan de 
beek Arnon af, Gilead en Bazan.
2Ki 10:34  Het overige der geschiedenis van Jehu, alwat hij gedaan heeft en al zijn dappere daden, is 
beschreven in het boek der kronieken van Israels koningen.
2Ki 10:35  Jehu ging ter ruste bij zijn vaderen, men begroef hem te Samarie, en zijn zoon Joahaz werd koning in 
zijn plaats.
2Ki 10:36  De duur van Jehu's regering over Israel was acht en twintig jaar, te Samarie.
2Ki 11:1  Toen Athalja, de moeder van Ahazja, zag dat haar zoon gestorven was, maakte zij zich op en bracht 
het ganse koninklijk geslacht om.
2Ki 11:2  Maar Joseba, de dochter van koning Joram, Ahazja's zuster, nam Joas, den zoon van Ahazja, stal 
hem met zijn voedster uit het midden der prinsen, die gedood werden, en verborg hem in de beddenkamer voor 



Athalja; zodat hij niet gedood werd.
2Ki 11:3  En hij bleef bij haar, in het huis des Heeren, verscholen, zes jaar lang; terwijl Athalja het land regeerde.
2Ki 11:4  Maar in het zevende jaar zond Jojada om de oversten der Kariers en trawanten en liet hen bij zich 
komen in het huis des Heeren, sloot een verbond met hen, dat hij hen deed bezweren in het huis des Heeren, 
en toonde hun den zoon des konings.
2Ki 11:5  Daarop gaf hij hun dezen last: Ziet hier wat gij doen moet: het derde deel uit u, zij die op den sabbat 
inrukken en de wacht van het paleis hebben,
2Ki 11:6  
2Ki 11:7  en de beide afdelingen van u, allen die op den sabbat uittrekken, zullen de wacht van het huis des 
Heeren bij den koning hebben.
2Ki 11:8  Gij zult u rondom den koning scharen, elk met zijn wapenen in de hand; wie dan binnen de gelederen 
komt wordt gedood; en gij moet bij den koning blijven, waar hij gaat of komt.
2Ki 11:9  De oversten deden nu naar alwat de priester Jojada hun gelaat had: ieder nam zijn manschappen, die 
op den sabbat inrukten met die op den sabbat uittrokken, en kwam bij den priester Jojada,
2Ki 11:10  die aan de oversten de speren en beukelaars gaf van koning David, die in den tempel waren.
2Ki 11:11  En toen de trawanten, elk met zijn wapenen in de hand, hadden postgevat van de zuidzijde tot de 
noordzijde des tempels, bij het altaar en den tempel, om den koning heen,
2Ki 11:12  bracht hij den zoon des konings naar buiten, zette hem den diadeem op, deed hem de armbanden 
aan, maakte hem tot koning en zalfde hem, terwijl men in de handen klapte en zeide: Leve de koning!
2Ki 11:13  Toen Athalja de trawanten en het volk hoorde, ging zij tot het volk in het huis des Heeren.
2Ki 11:14  Daar zag zij den koning staan bij de zuil, naar het gebruik, en de oversten en de trompetten bij den 
koning, en al het volk des lands zich verheugende en de trompet blazende. Toen scheurde Athalja haar klederen 
en riep: Verraad, verraad!
2Ki 11:15  En de priester Jojada gelastte den oversten, den bestuurders van het heir, en zeide tot hen: Brengt 
haar tussen de gelederen naar buiten, en elk die achter haar komt worde met het zwaard gedood. Want de 
priester had gezegd: Zij worde niet gedood in het huis des Heeren.
2Ki 11:16  En zij sloegen de hand aan haar, zodat zij door den ingang der paarden kwam in het paleis; alwaar zij 
gedood werd.
2Ki 11:17  Daarna sloot Jojada het verbond tussen den Heer en koning en volk, dat het een volk des Heeren zou 
zijn;
2Ki 11:18  en al het volk des lands ging naar den tempel van den Baal, wierp zijn altaren omver, brak zijn 
beelden kort en klein, en doodde Mattan, den priester van den Baal, voor de altaren. Daarna stelde de priester 
opzieners aan over het huis des Heeren.
2Ki 11:19  Toen nam hij de oversten, de Kariers en trawanten, en al het volk des lands, en zij voerden den 
koning af uit het huis des Heeren en kwamen door de poort der trawanten in het paleis; waar hij zich op den 
koningstroon zette.
2Ki 11:20  Al het volk des lands verheugde zich, terwijl de stad rust had. Athalja hadden zij met het zwaard in het 
paleis gedood.
2Ki 11:21  Joas was zeven jaar oud toen hij koning werd.
2Ki 12:1  In het zevende jaar van Jehu, den zoon van Nimsji, werd Joas, de zoon van Ahazja, koning, en hij 
regeerde veertig jaar te Jeruzalem; zijn moeder heette Sibja, uit Bersjeba.
2Ki 12:2  Joas deed zijn ganse leven wat recht was in het oog des Heeren, daar de priester Jojada hem 
onderwees.
2Ki 12:3  Slechts werden de hoogten niet afgeschaft: nog offerde en rookte het volk op de hoogten.
2Ki 12:4  Joas nu zeide tot de priesters: Al het geld dat als wijgeschenk in het huis des Heeren wordt gebracht, 
gangbaar geld, het geld van de door elken priester geschatte personen en al het geld hetwelk iemands hart hem 
dringt in het huis des Heeren te brengen,
2Ki 12:5  zullen de priesters in ontvangst nemen, ieder van zijn bekende, en dan zullen zij de breuken van den 
tempel herstellen, welke breuk daar ook gevonden wordt.
2Ki 12:6  Maar in het drie en twintigste jaar der regering van Joas hadden de priesters de breuken van den 
tempel niet hersteld.
2Ki 12:7  Dus ontbood koning Joas den priester Jojada met de priesters en zeiden tot hen: Waarom herstelt gij 
de breuken van den tempel niet? Nu dan, neemt van uw bekenden geen geld meer in ontvangst, maar geeft het 
voor de breuken van den tempel.
2Ki 12:8  De priesters bewilligden van het volk geen geld te ontvangen en de breuken van den tempel dan ook 
niet te herstellen.
2Ki 12:9  En de priester Jojada nam een kist, in welker deksel hij een opening boorde, en zette die naast den 
wij-steen, ten zuiden wanneer men een tempel binnenkwam; daarin zouden de priesters-dorpelwachters al het 
geld doen dat in den tempel gebracht werd.



2Ki 12:10  En toen zij zagen dat er veel geld in de kist was, kwam de schrijver des konings met den 
hogepriester; zij pakten het geld bijeen dat in den tempel gevonden werd, telden het
2Ki 12:11  en stelden het afgewogen geld aan de opzichters van de werklieden in den tempel ter hand, die het 
dan uitbetaalden aan de timmerlieden en de bouwmeesters die aan den tempel werkten,
2Ki 12:12  alsook aan de metselaars en steenhouwers, tot aankoop van hout en gehouwen steen, om de 
breuken van den tempel te herstellen: voor alle uitgaven aan den tempel tot herstelling.
2Ki 12:13  Doch van het geld dat in den tempel gebracht werd werden geen zilveren schalen, messen, 
offerschalen, trompetten, generlei gouden of zilveren gereedschap, in den tempel gemaakt;
2Ki 12:14  want men gaf het aan de werklieden, die daarvoor het huis des Heeren herstelden.
2Ki 12:15  Men hield geen afrekening met de mannen wien men het geld ter hand stelde, om het aan de 
werklieden te geven; maar zij handelden op goed vertrouwen.
2Ki 12:16  Het geld voor schuld en voor zonden werd niet in het huis des Heeren gebracht, maar viel den 
priesters ten deel.
2Ki 12:17  Daarna trok Hazael, de koning van Aram, op, streed tegen Gath en nam het in; waarna hij aanstalten 
maakte om tegen Jeruzalem op te trekken.
2Ki 12:18  Maar Joas, de koning van Juda, nam al de wijgeschenken die zijn vaderen Josjafat, Joram en Ahazja, 
de koningen van Juda, en hijzelf hadden gewijd, benevens al het goud dat in de schatkamers van den tempel en 
van het paleis gevonden werd, en zond het aan Hazael, den koning van Aram; waarop deze van Jeruzalem 
aftrok.
2Ki 12:19  Het overige nu der geschiedenis van Joas en alwat hij gedaan heeft is beschreven in het boek der 
kronieken van Juda's koningen.
2Ki 12:20  Zijn dienaren stonden op, maakten een samenzwering en versloegen Joas in het huis Millo, dat 
afdaalt naar Silla;
2Ki 12:21  zijn dienaren Jozachar, de zoon van Sjimeath, en Jehozabad, de zoon van Sjomer, sloegen hem, dat 
hij stierf. Men begroef hem bij zijn vaderen in de Davidstad, en zijn zoon Amasja werd koning in zijn plaats.
2Ki 13:1  In het drie en twintigste jaar der regering van Joas, den zoon van Ahazja, over Juda werd Joahaz, de 
zoon van Jehu, koning over Israel te Samarie, en hij regeerde zeventien jaar.
2Ki 13:2  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren en volgde de zonde die Jerobeam, de zoon van Nebat, 
Israel had doen bedrijven; hij week daarvan niet af.
2Ki 13:3  Daarom ontstak de toorn des Heeren tegen Israel; zodat hij het voortdurend gaf in de hand van 
Hazael, den koning van Aram, en van Benhadad, den zoon van Hazael.
2Ki 13:4  Maar Joahaz vermurwde den Heer; en de Heer verhoorde hem; want hij had Israels verdrukking 
gezien, dat de koning van Aram het verdrukt had.
2Ki 13:5  Daarom gaf de Heer aan Israel een redder, die het van onder de hand van Aram deed uitgaan; zodat 
de Israelieten in hun tenten woonden als gisteren en eergisteren.
2Ki 13:6  Nochtans weken zij niet af van de zonde die het huis van Jerobeam Israel had doen bedrijven; daarin 
wandelden zij. Ook bleef de gewijde boomstam te Samarie staan.
2Ki 13:7  Want hij liet aan Joahaz geen volk over dan vijftig ruiters tien strijdwagens en tienduizend 
voetknechten; want de koning van Aram richtte hen te gronde en stampte hen fijn als stof.
2Ki 13:8  Het overige nu der geschiedenis van Joahaz alwat hij gedaan heeft en zijn dapperheid is beschreven 
in het boek der kronieken van Israels koningen.
2Ki 13:9  En Joahaz ging ter ruste bij zijn vaderen, en men begroef hem te Samarie; en zijn zoon Joas werd 
koning in zijn plaats.
2Ki 13:10  In het zeven en dertigste jaar der regering van Joas over Juda werd Joas, de zoon van Joahaz, 
koning over Israel te Samarie, en hij regeerde zestien jaar.
2Ki 13:11  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren: hij week niet af van de zonde die Jerobeam, de zoon 
van Nebat, Israel had doen bedrijven; daarin wandelde hij.
2Ki 13:12  Het overige nu der geschiedenis van Joas, alwat hij heeft gedaan en zijn dappere daden, hoe hij met 
Amasja, den koning van Juda, heeft gestreden, is beschreven in het boek der kronieken van Israels koningen.
2Ki 13:13  En Joas ging ter ruste bij zijn vaderen; en Jerobeam zette zich op zijn troon; en Joas werd te Samarie 
bij de koningen van Israel begraven.
2Ki 13:14  Eliza nu was krank aan de ziekte waaraan hij zou sterven; en Joas, de koning van Israel, kwam tot 
hem af, weende bij hem en zeide: Mijn vader, mijn vader, Israels strijdwagens en ruiterij!
2Ki 13:15  Eliza zeide tot hem: Neem boog en pijlen. Hij nam boog en pijlen.
2Ki 13:16  Nu zeide hij tot den koning van Israel: Leg uw hand op den boog. Zo deed hij; waarna Eliza zijn hand 
op die des konings legde
2Ki 13:17  en zeide: Open het venster naar het oosten. Toen hij het geopend had, zeide Eliza: Schiet. Hij schoot. 
Eliza zeide: Een pijl der overwinning van den Heer! Een pijl der overwinning op Aram! Gij zult Aram bij Afek 
verslaan.



2Ki 13:18  Vervolgens zeide hij: Neem de pijlen. Hij nam ze. Nu zeide hij tot den koning van Israel: Sla tegen 
den grond. Hij sloeg driemaal, en hield toen op.
2Ki 13:19  Toen werd de godsman op hem verstoord en zeide: Och, hadt gij vijf [maal] of zesmaal geslagen! 
Dan zoudt gij de Arameers gans en al hebben verslagen; nu zult gij hen slechts driemaal slaan.
2Ki 13:20  Eliza stierf en werd begraven. Eens kwamen Moabietische benden in het land;
2Ki 13:21  en terwijl enige mensen bezig waren een man te begraven, daar zagen zij de bende! Daarom wierpen 
zij den man in het graf van Eliza en gingen heen. Maar toen de man aan het gebeente van Eliza raakte, 
herleefde hij en stond op zijn voeten.
2Ki 13:22  Hazael, de koning van Aram, heeft Israel al den tijd van Joahaz verdrukt.
2Ki 13:23  Maar de Heer kreeg deernis met hen, erbarmde zich hunner en wendde zich tot hen, ter wille van zijn 
verbond met Abraham, Izaak en Jakob; hij wilde hen niet verderven en verwierp hen vooralsnog niet van voor 
zijn aangezicht.
2Ki 13:24  Toen Hazael, de koning van Aram, gestorven was, werd zijn zoon Benhadad koning in zijn plaats.
2Ki 13:25  En Joas, de zoon van Joahaz, ontnam aan Benhadad, den zoon van Hazael, de steden welke zijn 
vader in den oorlog aan Joahaz had ontnomen. Joas heeft hem driemaal verslagen en de steden van Israel 
heroverd.
2Ki 14:1  In het tweede jaar der regering van Joas, den zoon van Joahaz, over Israel werd Amasja, de zoon van 
Joas, den koning van Juda, koning;
2Ki 14:2  vijf en twintig jaar was hij oud toen hij koning werd, en hij regeerde negen en twintig jaar te Jeruzalem; 
zijn moeder heette Joaddan, uit Jeruzalem.
2Ki 14:3  Hij deed wat recht was in het oog des Heeren, hoewel niet gelijk zijn vader David; juist zo als zijn vader 
Joas gedaan had deed hij.
2Ki 14:4  Slechts werden de hoogten niet afgeschaft: nog offerde en rookte het volk op de hoogten.
2Ki 14:5  Zodra hij het koningsschap stevig in de hand had, doodde hij zijn dienaren die den koning, zijn vader, 
hadden omgebracht.
2Ki 14:6  Maar de kinderen der moordenaars bracht hij niet ter dood; overeenkomstig hetgeen geschreven is in 
het boek der wet van Mozes, waarin de Heer geboden heeft: De vaders zullen niet worden ter dood gebracht om 
de kinderen, noch de kinderen om de vaders; maar ieder zal wegens zijn eigen zonde sterven.
2Ki 14:7  Hij heeft de Edomieten in het Zoutdal verslagen, tienduizend man, en Sela gewapenderhand 
vermeesterd, dat hij Jokteel noemde, zoals het heet tot op dezen dag.
2Ki 14:8  Toen zond Amasja boden aan Joas, den zoon van Joahaz, den zoon van Jehu, den koning van Israel, 
zeggende: Laten wij elkander eens onder de ogen zien!
2Ki 14:9  Maar Joas, de koning van Israel, zond Amasja, den koning van Juda, dit bescheid: De distel op den 
Libanon zond den ceder op den Libanon de boodschap: Geef uw dochter aan mijn zoon tot vrouw. Maar het wild 
gedierte op den Libanon liep er overheen en vertrapte de distel.
2Ki 14:10  Gij hebt de Edomieten duchtig verslagen en wordt nu overmoedig; geniet uw roem en blijf te huis; 
waarom zoudt gij uw ongeluk opzoeken en ten val komen, en Juda met u?
2Ki 14:11  Maar Amasja luisterde niet. Toen trok Joas, de koning van Israel, op, en zagen hij en Amasja, de 
koning van Juda, bij Beth-sjemes in Juda elkander onder de ogen.
2Ki 14:12  En Juda leed tegen Israel de nederlaag, zodat zij vluchtten, ieder naar zijn tent.
2Ki 14:13  Ook nam Joas, de koning van Israel Amasja, den zoon van Joas, den koning van Juda, bij Beth-
sjemes gevangen, trok Jeruzalem binnen, brak een stuk van vierhonderd el uit den muur van Jeruzalem, van de 
Efraimspoort tot de Hoekpoort,
2Ki 14:14  nam al het goud en zilver en al de vaten die in het huis des Heeren en in de schatkamers van het 
paleis gevonden werden, benevens de gijzelaars, en keerde naar Samarie terug.
2Ki 14:15  Het overige nu der geschiedenis van Joas wat hij heeft gedaan en zijn dapperheid hoe hij met 
Amasja, den koning van Juda, gestreden heeft, is beschreven in het boek der kronieken van Israels koningen.
2Ki 14:16  En Joas ging ter ruste bij zijn vaderen en werd te Samarie bij de koningen van Israel begraven; en 
zijn zoon Jerobeam werd koning in zijn plaats.
2Ki 14:17  Amasja, de zoon van Joas, den koning van Juda, leefde na den dood van Joas, den zoon van 
Joahaz, den koning van Israel, nog vijftien jaar.
2Ki 14:18  Het overige nu der geschiedenis van Amasja en alwat hij heeft gedaan is beschreven in het boek der 
kronieken van Juda's koningen.
2Ki 14:19  Toen men te Jeruzalem een samenzwering tegen hem maakte, vluchtte hij naar Lachis; maar men 
zond naar Lachis, hem achterna, doodde hem aldaar
2Ki 14:20  en vervoerde hem op een wagen naar Jeruzalem, waar hij in de Davidstad bij zijn vaderen begraven 
werd.
2Ki 14:21  Daarop nam het ganse volk van Juda Azarja nu zestien jaar oud, en maakte hem tot koning in de 
plaats van zijn vader Amasja.



2Ki 14:22  Hij heeft Elath versterkt en weder aan Juda gebracht, nadat de koning bij zijn vaderen was ter ruste 
gegaan.
2Ki 14:23  In het vijftiende jaar der regering van Amasja, den zoon van Joas, over Juda werd Jerobeam, de zoon 
van Joas, den koning van Israel, koning te Samarie, en hij regeerde een en veertig jaar.
2Ki 14:24  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren: hij week niet af van de zonde die Jerobeam, de zoon 
van Nebat, Israel had doen bedrijven.
2Ki 14:25  Hij heeft het grondgebied van Israel heroverd, van den weg naar Hamath tot aan de zee der vlakte, 
overeenkomstig het woord dat de Heer, Israels god, door zijn dienaar, den profeet Jona, den zoon van Amittai, 
uit Gath-hefer, gesproken had.
2Ki 14:26  Want de Heer had gezien dat de ellende van Israel zeer bitter was, dat het met den onmondige en 
den mondige gedaan was en Israel geen helper had.
2Ki 14:27  Daar nu de Heer niet had besloten Israels naam van onder den hemel uit te wissen, redde hij het door 
Jerobeam, den zoon van Joas.
2Ki 14:28  Het overige nu der geschiedenis van Jerobeam alwat hij heeft gedaan en zijn dapperheid, hoe hij 
heeft gestreden en hoe hij Damaskus en Hamath voor Israel heroverd heeft, is beschreven in het boek der 
kronieken van Israels koningen.
2Ki 14:29  En Jerobeam ging ter ruste bij zijn vaderen en werd te Samarie bij de koningen van Israel begraven; 
en zijn zoon Zacharja werd koning in zijn plaats.
2Ki 15:1  In het zeven en twintigste jaar der regering van jerobeam over Israel werd Azarja, de zoon van Amasja, 
den koning van Juda, koning;
2Ki 15:2  zestien jaar was hij oud toen hij koning werd, en hij regeerde twee en vijftig jaar te Jeruzalem; zijn 
moeder heette Jecholja, uit Jeruzalem.
2Ki 15:3  Hij deed wat recht was in het oog des Heeren, geheel zoals zijn vader Amasja had gedaan.
2Ki 15:4  Slechts werden de hoogten niet afgeschaft: nog offerde en rookte het volk op de hoogten.
2Ki 15:5  De Heer nu sloeg den koning, zodat hij melaats werd, tot zijn sterfdag toe. Daarom verbleef hij in zijn 
huis, afgezonderd, terwijl Jotham, 's konings zoon, als hofmaarschalk, het volk des lands bestuurde.
2Ki 15:6  Het overige nu der geschiedenis van Azarja en alwat hij heeft gedaan is beschreven in het boek der 
kronieken van Juda's koningen.
2Ki 15:7  En Azarja ging ter ruste bij zijn vaderen, en men begroef hem bij zijn vaderen in de Davidstad; en zijn 
zoon Jotham werd koning in zijn plaats.
2Ki 15:8  In het acht en dertigste jaar der regering van Azarja over Juda werd Zacharja, de zoon van Jerobeam, 
koning over Israel, te Samarie, en hij regeerde zes maanden.
2Ki 15:9  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren, zoals zijn vaderen gedaan hadden: hij week niet af 
van de zonde die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israel had doen bedrijven.
2Ki 15:10  En Sjallum, de zoon van Jabes, maakte een samenzwering tegen hem, versloeg hem in Jibleam 
doodde hem en werd koning in zijn plaats.
2Ki 15:11  Het overige nu der geschiedenis van Zacharja is beschreven in het boek der kronieken van Israels 
koningen.
2Ki 15:12  Dit was het woord door den Heer tot Jehu gesproken: Uw zonen zullen tot in het vierde geslacht op 
den troon van Israel zitten. Alzo is het geschied.
2Ki 15:13  Sjallum, de zoon van Jabes, werd koning in het negen en dertigste jaar der regering van Azarja over 
Juda, en regeerde een volle maand te Samarie.
2Ki 15:14  Daarna trok Menahem, de zoon van Gadi, van Tirsa op, kwam te Samarie, sloeg aldaar Sjallum, den 
zoon van Jabes, doodde hem en werd koning in zijn plaats.
2Ki 15:15  Het overige nu der geschiedenis van Sjallum, en de samenzwering welke hij gemaakt heeft, is 
beschreven in het boek der kronieken van Israels koningen.
2Ki 15:16  Toen sloeg Menahem Tifsah met alwat daarin was en de onderhoorigheden, omdat het voor hem de 
poort niet ontsloten had; de zwangere vrouwen deed hij openrijten.
2Ki 15:17  In het negen en dertigste jaar der regering van Azarja over Juda werd Menahem, de zoon van Gadi, 
koning over Israel, te Samarie, en hij regeerde tien jaar.
2Ki 15:18  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren: hij week niet af van de zonde die Jerobeam, de zoon 
van Nebat, Israel had doen bedrijven.
2Ki 15:19  In zijn dagen overviel Pul, de koning van Assyrie, het land. En Menahem gaf aan Pul duizend talenten 
zilver, opdat hij hem bijstond om het koningsschap stevig in zijn hand te krijgen;
2Ki 15:20  Menahem hief dit geld van Israel: alle personen van vermogen moesten den koning van Assyrie ieder 
vijftig sikkel zilver geven. Toen keerde de koning van Assyrie terug en bleef daar niet in het land.
2Ki 15:21  Het overige nu der geschiedenis van Menahem en alwat hij heeft gedaan is beschreven in het boek 
der kronieken van Israels koningen.
2Ki 15:22  En Menahem ging ter ruste bij zijn vaderen, en zijn zoon Pekahja werd koning in zijn plaats.



2Ki 15:23  In het vijftigste jaar der regering van Azarja over Juda werd Pekahja, de zoon van Menahem, koning 
over Israel, te Samarie, en hij regeerde twee jaar.
2Ki 15:24  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren: hij week niet af van de zonde die Jerobeam, de zoon 
van Nebat, Israel had doen bedrijven.
2Ki 15:25  Zijn hopman Pekah, de zoon van Remalja, maakte een samenzwering tegen hem sloeg hem te 
Samarie in den burcht van het paleis, met Argob en Arje, terwijl hij vijftig man uit de Gileadieten bij zich had, 
doodde hem en werd koning in zijn plaats.
2Ki 15:26  Het overige nu der geschiedenis van Pekahja en alwat hij heeft gedaan is beschreven in het boek der 
kronieken van Israels koningen.
2Ki 15:27  In het twee en vijftigste jaar der regering van Azarja over Juda werd Pekah de zoon van Remalja 
koning over Israel, te Samarie en hij regeerde twintig jaar.
2Ki 15:28  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren: hij week niet af van de zonde die Jerobeam, de zoon 
van Nebat, Israel had doen bedrijven.
2Ki 15:29  In de dagen van Pekah, den koning van Israel, kwam Tiglath-Pilezer, de koning van Assyrie, 
veroverde Ijjon, Abel-beth-Maacha, Janoah, Kedes, Hasor, Gilead, Galilea, het ganse land Naftali, en voerde de 
inwoners gevankelijk naar Assyrie.
2Ki 15:30  En Hozea, de zoon van Ela, maakte een samenzwering tegen Pekah, den zoon van Remalja, sloeg 
en doodde hem, en werd koning in zijn plaats.
2Ki 15:31  Het overige nu der geschiedenis van Pekah en alwat hij gedaan heeft is beschreven in het boek der 
kronieken van Israels koningen.
2Ki 15:32  In het tweede jaar der regering van Pekah, den zoon van Remalja, over Israel werd Jotham, de zoon 
van Azarja, den koning van Juda, koning.
2Ki 15:33  Vijf en twintig jaar was hij oud toen hij koning werd, en hij regeerde zestien jaar te Jeruzalem; zijn 
moeder heette Jerusja, de dochter van Sadok.
2Ki 15:34  Hij deed wat recht was in het oog des Heeren; geheel zoals zijn vader Azarja gedaan had deed hij.
2Ki 15:35  Slechts werden de hoogten niet afgeschaft: nog offerde en rookte het volk op de hoogten. Hij heeft de 
bovenpoort van den tempel gebouwd.
2Ki 15:36  Het overige nu der geschiedenis van Jotham en alwat hij heeft gedaan is beschreven in het boek der 
kronieken van Juda's koningen.
2Ki 15:37  In die dagen begon de Heer Resin, den koning van Aram, en Pekah, den zoon van Remalja, op Juda 
af te zenden.
2Ki 15:38  En Jotham ging ter ruste bij zijn vaderen en werd in de Davidstad bij zijn vaderen begraven; en zijn 
zoon Ahaz werd koning in zijn plaats.
2Ki 16:1  In het zeventiende jaar van Pekah, den zoon van Remalja, werd Ahaz, de zoon van Jotham, den 
koning van Juda, koning.
2Ki 16:2  Twintig jaar was Ahaz oud toen hij koning werd, en hij regeerde zestien jaar te Jeruzalem. Hij deed niet 
wat recht was in het oog van den Heer, zijn god, gelijk zijn vader David:
2Ki 16:3  hij bewandelde den weg der koningen van Israel; zelfs heeft hij zijn zoon door vuur overgegeven, naar 
de afschuwelijke praktijken der volken die de Heer voor de Israelieten uit had verdreven:
2Ki 16:4  hij offerde en rookte op de hoogten en de heuvelen en onder elken lommerrijken boom.
2Ki 16:5  Toen trokken Resin, de koning van Aram, en Pekah, de zoon van Remalja, de koning van Israel, naar 
Jeruzalem op ten oorlog en sloten Ahaz in; en hij was niet tegen hen bestand.
2Ki 16:6  Te dier tijd heeft Resin, de koning van Aram Elath voor Edom heroverd; hij wierp de Judeers uit Elath; 
waarop de Edomieten kwamen en er zich vestigden tot op dezen dag.
2Ki 16:7  Ahaz nu zond gezanten aan Tiglath-Pilezer, den koning van Assyrie, met de bede: Ik ben uw knecht en 
uw zoon; trek op en red mij uit de hand van den koning van Aram en den koning van Israel, die zich tegen mij 
hebben opgemaakt.
2Ki 16:8  Ook nam Ahaz het zilver en goud dat zich in den tempel en in de schatkamers van het paleis bevond, 
en zond het den koning van Assyrie ten geschenke.
2Ki 16:9  En de koning van Assyrie luisterde naar hem, trok op naar Damaskus, vermeesterde het, voerde de 
bevolking weg en doodde Resin.
2Ki 16:10  Toen nu koning Ahaz aan Tiglath-Pilezer, den koning van Assyrie, te Damaskus zijn opwachting ging 
maken, zag hij het altaar te Damaskus; en koning Ahaz zond aan den priester Uria de teekening en het model 
van het altaar juist zoals het was.
2Ki 16:11  En de priester Uria bouwde het altaar, in alles overeenkomstig hetgeen koning Ahaz uit Damaskus 
gezonden had; zo heeft de priester Uria het gemaakt, tegen de komst van koning Ahaz uit Damaskus.
2Ki 16:12  Toen nu de koning uit Damaskus kwam, ging hij het altaar zien; de koning naderde het altaar en 
offerde er op:
2Ki 16:13  hij ontstak zijn brandoffer en meeloffer plengde zijn dankoffer en sprengde het bloed der dankoffers 



die hij gaf op het altaar.
2Ki 16:14  Maar het koperen altaar dat voor den Heer stond, dat bracht hij vooruit van voor den tempel, van 
tussen het altaar en den tempel, en zette het ter zijde van het altaar, aan den noordkant.
2Ki 16:15  En koning Ahaz gebood den priester Uria: Ontsteek op het grote altaar het morgenbrandoffer en het 
avondmeeloffer, de brandoffers en de meeloffers des konings, de brandoffers, de meeloffers en de plengoffers 
van al het volk des lands, en spreng er op al het bloed van brandoffer en slachtoffer; het koperen altaar nu zal 
mij een punt van nadere overweging zijn.
2Ki 16:16  De priester Uria nu deed geheel zoals koning Ahaz gebood.
2Ki 16:17  Voorts beroofde koning Ahaz de onderstellen van hun goud en nam er de lijsten en het bekken af; hij 
heeft de zee van de koperen runderen die er onder waren afgelicht en haar op een stenen plaveisel gezet;
2Ki 16:18  ook heeft hij het sabbatsgestoelte in den tempel gebouwd en het buitenste van den ingang des 
konings bij den tempel verlegd wegens den koning van Assyrie.
2Ki 16:19  Het overige nu der geschiedenis van Ahaz en alwat hij heeft gedaan is beschreven in het boek der 
kronieken van Juda's koningen.
2Ki 16:20  En Ahaz ging ter ruste bij zijn vaderen en werd in de Davidstad bij zijn vaderen begraven; en zijn 
zoon Hizkia werd koning in zijn plaats.
2Ki 17:1  In het twaalfde jaar der regering van Ahaz, den koning van Juda, werd Hozea, de zoon van Ela, te 
Samarie koning over Israel, en hij regeerde negen jaar.
2Ki 17:2  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren; hoewel niet als de koningen van Israel die voor hem 
geweest waren.
2Ki 17:3  Tegen hem is Salmanezer de koning van Assyrie, opgetrokken, en Hozea werd zijn onderdaan en 
bracht hem schatting.
2Ki 17:4  Maar toen de koning van Assyrie bevond dat Hozea samenspande, daar hij gezanten aan So, den 
koning van Egypte, gezonden en aan den koning van Assyrie geen schatting opgebracht had, zoals jaarlijks 
geschiedde, nam de koning van Assyrie hem gevangen en sloot hem in den kerker.
2Ki 17:5  Toen trok de koning van Assyrie op in het ganse land en naar Samarie, dat hij insloot, drie jaar lang.
2Ki 17:6  In het negende jaar van Hozea heeft de koning van Assyrie Samarie ingenomen en de Israelieten 
gevankelijk naar Assyrie gevoerd, waar hij hun deed wonen in Halah en aan den Habor, de rivier van Gozan, en 
in de steden van Medie.
2Ki 17:7  De Israelieten hadden gezondigd tegen den Heer, hun god, die hen uit Egypteland van onder de hand 
van Farao, den koning van Egypte, had opgevoerd, en andere goden gevreesd;
2Ki 17:8  zij hadden gewandeld in de inzettingen der natien die de Heer voor de Israelieten uit verdreven had;
2Ki 17:9  de Israeiieten hadden trouweloos dingen die niet behoorlijk waren gedaan tegen den Heer, hun god: 
zich hoogten gebouwd in al hun steden, zowel in de wachttorens als in de versterkte steden,
2Ki 17:10  en zich wij-steenen en gewijde boomstammen opgericht, op elken hogen heuvel en onder elken 
lommerrijken boom;
2Ki 17:11  zij hadden daar gerookt, op alle hoogten, gelijk de natien die de Heer voor hen uit had weggevoerd, 
boze dingen gedaan om den Heer te tergen,
2Ki 17:12  de schandgoden gediend, waarvan de Heer hun gezegd had: Gij zult dat niet doen.
2Ki 17:13  Wel had de Heer door elken profeet en ziener Israel en Juda nadrukkelijk vermaand: bekeert u van 
uw boze wegen, en onderhoudt mijn geboden en inzettingen, naar de ganse wet die ik uw vaderen geboden 
heb, alwat ik door mijn knechten de profeten heb geboodschapt.
2Ki 17:14  Doch zij hadden niet geluisterd; zij waren even hardnekkig geweest als hun vaderen, die den Heer, 
hun god, niet vertrouwd hadden:
2Ki 17:15  zij hadden zijn inzettingen, het verbond dat hij met hun vaderen gesloten had, en de vermaningen die 
hij hun had gegeven versmaad; de nietigheden nagelopen en zich nietig gemaakt; de natien die rondom hen 
woonden gevolgd, van wie de Heer hun geboden had, niet te doen als zij;
2Ki 17:16  al de geboden van den Heer, hun god, verzaakt; zich een gegoten beeld, twee stieren, gemaakt, een 
gewijden boomstam gemaakt; zich voor al het heir des hemels neergeworpen; den Baal gediend;
2Ki 17:17  hun zonen en dochteren door vuur overgegeven; zich met waarzeggerij en wichelarij ingelaten; zich 
verkocht om te doen wat kwaad was in het oog des Heeren om hem te tergen.
2Ki 17:18  Daarom was de Heer hevig vertoornd op Israel, zodat hij het uit zijn ogen wegdeed; er bleef niet over 
dan de stam Juda alleen.
2Ki 17:19  Ook Juda heeft de geboden van den Heer, hun god, niet onderhouden, maar gewandeld in de 
inzettingen welke Israel gemaakt had.
2Ki 17:20  Daarom heeft de Heer het ganse geslacht Israels versmaad, verdrukt, in de hand van plunderaars 
gegeven, totdat hij het heeft weggeworpen uit zijn ogen.
2Ki 17:21  Want Israel had zich van het huis van David losgescheurd en Jerobeam, den zoon van Nebat, koning 
gemaakt; Jerobeam had Israel van den Heer afgetrokken en een grote zonde doen bedrijven,



2Ki 17:22  en de Israelieten hadden gewandeld in al de zonde die Jerobeam had begaan, zij waren er niet van 
afgeweken;
2Ki 17:23  totdat de Heer Israel uit zijn ogen heeft weggedaan, zoals hij door al zijn knechten, de profeten, 
gesproken had. Zo werd Israel uit zijn land weggevoerd naar Assyrie, tot op dezen dag.
2Ki 17:24  De koning van Assyrie nu deed er komen uit Babel, Kutha, Awwa, Hamath en Sefarwaim, en wonen 
in de steden van Samarie in de plaats der Israelieten; zij namen Samarie in bezit en woonden in haar steden.
2Ki 17:25  In den eersten tijd dat zij aldaar woonden vereerden zij den Heer niet. Daarom zond de Heer leeuwen 
op hen af, die sommigen van hen doodden.
2Ki 17:26  En men zeide tot den koning van Assyrie: De volken die gij hebt weggevoerd en in de steden van 
Samarie doen wonen kennen den dienst van den god des lands niet; daarom heeft deze leeuwen op hen 
afgezonden, die thans hen ombrengen, vermits zij den dienst van den god des lands niet kennen.
2Ki 17:27  Toen beval de koning van Assyrie: Zendt een van de priesters die ik van daar heb weggevoerd 
derwaarts; opdat hij er ga wonen en hun den dienst van den god des lands lere.
2Ki 17:28  Zo kwam een van de priesters die men uit Samarie had weggevoerd en vestigde zich te Bethel: deze 
leerde hun, hoe zij den Heer moesten vereren.
2Ki 17:29  Iedere natie nu maakte haar eigen god, dien zij plaatsten in de hoogtetempels welke de lieden van 
Samarie gemaakt hadden, iedere natie in de steden waar zij woonde:
2Ki 17:30  de Babyloniers maakten Sukkoth-benoth; de Kutheers een Neergal; de Hamathieten een Asjima;
2Ki 17:31  de Awwieten een Nibhaz en een Tartak; de Sefarwieten verbrandden hun kinderen voor 
Adrammelech en Anammelech, de goden van Sefarwaim.
2Ki 17:32  Zij vereerden den Heer en stelden zich uit alle standen hoogtepriesters aan, die voor hen dienst 
deden in de hoogtetempels;
2Ki 17:33  maar terwijl zij den Heer vereerden, dienden zij tevens hun eigen afgoden, naar het gebruik der 
volken waaruit men hen had weggevoerd,
2Ki 17:34  tot op dezen dag doen zij naar hun oude gebruiken. Zij vereren den Heer niet en handelen niet naar 
de inzettingen en verordeningen, naar de wet en de geboden die de Heer heeft voorgeschreven aan de zonen 
van Jakob, aan wien hij den naam Israel heeft gegeven.
2Ki 17:35  Met dezen toch heeft de Heer een verbond gesloten en hun heeft hij geboden: Gij zult geen andere 
goden vereren, u niet voor hen nederwerpen, noch hen dienen, noch hun offeren;
2Ki 17:36  maar den Heer, die met grote kracht en uitgestrekten arm u uit Egypteland heeft opgevoerd, hem zult 
gij vereren, voor hem u nederwerpen, aan hem offeren.
2Ki 17:37  En de inzettingen en verordeningen, de wet en de geboden die hij voor u heeft neergeschreven, zult 
gij te allen tijde zorgvuldig betrachten, en gij zult geen andere goden vereren.
2Ki 17:38  En het verbond dat hij met u gesloten heeft zult gij niet vergeten, noch andere goden vereren.
2Ki 17:39  Maar den Heer, uw god, zult gij vereren; en hij zal u redden uit de hand van al uw vijanden.
2Ki 17:40  Doch zij hebben niet geluisterd, maar doen naar hun oud gebruik.
2Ki 17:41  Deze natien dan vereerden den Heer en dienden hun godenbeelden; ook hun kinderen en 
kindskinderen doen evenals hun vaderen gedaan hebben, tot op dezen dag.
2Ki 18:1  In het derde jaar der regering van Hozea, den zoon van Ela, den koning van Israel, werd Hizkia, de 
zoon van Ahaz, den koning van Juda, koning;
2Ki 18:2  vijf en twintig jaar was hij oud toen hij koning werd, en hij heeft negen en twintig jaar te Jeruzalem 
geregeerd; zijn moeder heette Abi, de dochter van Zacharja.
2Ki 18:3  Hij deed wat recht was in het oog des Heeren, geheel zoals zijn vader David gedaan had.
2Ki 18:4  Hij heeft de hoogten afgeschaft, de wij-steenen verbrijzeld, den gewijden boomstam omgehouwen en 
de koperen slang die Mozes gemaakt had vergruizeld; want tot die dagen toe waren de Israelieten gewoon te 
harer eer te offeren; men noemde haar Nehustan.
2Ki 18:5  Op den Heer, Israels god, heeft hij vertrouwd; zodat na hem zijns gelijke niet is geweest onder al de 
koningen van Juda, evenmin als onder die voor hem waren;
2Ki 18:6  hij was aan den Heer verkleefd, hij week niet van hem af, maar onderhield de geboden die de Heer 
aan Mozes gegeven had.
2Ki 18:7  Zo was de Heer met hem; in al zijn ondernemingen was hij voorspoedig; hij kwam in opstand tegen 
den koning van Assyrie en was zijn onderdaan niet;
2Ki 18:8  hij heeft de Filistijnen verslagen tot Gaza en onderhoorigheden toe, zowel de wachttorens als de 
versterkte steden.
2Ki 18:9  In het vierde jaar der regering van Hizkia, dat is het zevende der regering van Hozea, den zoon van 
Ela, over Israel trok Salmanezer, de koning van Assyrie, tegen Samarie op, dat hij insloot
2Ki 18:10  en na verloop van drie jaar innam; in het zesde jaar van Hizkia, dat is het negende der regering van 
Hozea over Israel, is Samarie ingenomen.
2Ki 18:11  En de koning van Assyrie voerde de Israelieten naar Assyrie, en plaatste hen te Halah en aan den 



Habor, de rivier van Gozan, en in de steden van Medie.
2Ki 18:12  Omdat zij niet naar den Heer, hun god, geluisterd, maar zijn verbond overtreden hadden, alwat 
Mozes, de knecht des Heeren, had geboden: zij hadden daarnaar noch geluisterd, noch gehandeld.
2Ki 18:13  In het veertiende jaar van Hizkia's regering trok Sanherib, de koning van Assyrie, op tegen al de 
versterkte steden van Juda en vermeesterde ze.
2Ki 18:14  Toen zond Hizkia, de koning van Juda, aan den koning van Assyrie te Lachis de boodschap: Ik heb 
misdreven; wend u van mij af; wat gij mij oplegt zal ik opbrengen. De koning van Assyrie vorderde van Hizkia, 
den koning van Juda, driehonderd talenten zilver en dertig talenten goud.
2Ki 18:15  En Hizkia gaf al het geld dat zich in den tempel en in de schatkamers van het paleis bevond.
2Ki 18:16  Bij die gelegenheid heeft Hizkia, de koning van Juda, het goud doen afsnijden van de deuren van 's 
Heeren tempel en van de pijlers die hijzelf had laten overtrekken, en heeft het aan den koning van Assyrie 
gegeven.
2Ki 18:17  De koning van Assyrie nu zond uit Lachis den tartan, den rabsaris en den rabsjake met een machtig 
heir naar Jeruzalem, tot koning Hizkia. Toen dezen opgegaan en te Jeruzalem gekomen waren, vatten zij post 
bij de waterleiding van den Bovenvijver, op den weg naar het Bleekersveld,
2Ki 18:18  en riepen om den koning; waarop de hofmaarschalk Eljakim, de zoon van Hilkia, de schrijver Sjebna 
en de kanselier Joah, de zoon van Azaf, tot hen uitgingen.
2Ki 18:19  En de rabsjake zeide tot dien: Zegt toch aan Hizkia: Zo spreekt de grote koning, de koning van 
Assyrie: Wat is dit voor een vertrouwen dat gij koestert?
2Ki 18:20  Denkt gij dat louter woorden beleid en kracht tot den oorlog zijn? Op wien vertrouwt gij dan toch, dat 
gij tegen mij in opstand gekomen zijt?
2Ki 18:21  Ziedaar gij vertrouwt op dien geknakten rietstok, Egypte, waarop niemand kan steunen of hij dringt in 
zijn hand en doorboort haar. Zo is Farao, de koning van Egypte, voor alwie op hem vertrouwen.
2Ki 18:22  En als gij tot mij zegt: Op den Heer onzen god, vertrouwen wij--is hij het niet, wiens hoogten en 
altaren Hizkia heeft weggedaan, terwijl hij tot Juda en Jeruzalem zeide: Voor dit altaar, te Jeruzalem, zult gij 
aanbidden?
2Ki 18:23  Kom aan, ga eens een weddingschap aan met mijn heer, den koning van Assyrie: ik zal u 
tweeduizend paarden geven, indien gij in staat zijt daarvoor berijders te leveren.
2Ki 18:24  Hoe zoudt gij dan den aanval kunnen afslaan van een enkelen der minste dienaren van mijn heer? En 
gij vertrouwt op Egypte voor strijdwagens en ruiterij!
2Ki 18:25  Meent gij dat ik buiten den Heer om tegen deze plaats ben opgetrokken, om die te verderven? De 
Heer heeft mij gelast: Trek op tegen dat land en verderf het.
2Ki 18:26  Toen zeiden Eljakim, de zoon van Hilkia, Sjebna en Joah tot den rabsjake: Spreek toch Aramees met 
uw dienaren, wij verstaan het wel; en spreek met ons geen Judees, ten aanhoren van het volk op den muur.
2Ki 18:27  Maar de rabsjake zeide tot hen: Heeft mijn heer mij dan met deze opdracht alleen tot uw heer en tot u 
gezonden? Of ook tot die mannen die daar op den muur zitten, en met u hun uitwerpselen zullen moeten eten 
en hun water drinken?
2Ki 18:28  Daarop ging de rabsjake staan en riep met luider stem in het Judees en zeide: Hoort de woorden van 
den groten koning, den koning van Assyrie!
2Ki 18:29  Zo zegt de koning: Laat Hizkia u niet misleiden; want hij is niet bij machte, u te redden uit mijn hand.
2Ki 18:30  Ook doe Hizkia u niet vertrouwen op den Heer, zeggende: De Heer zal ons zeker redden; zodat deze 
stad niet in de hand van den koning van Assyrie zal gegeven worden.
2Ki 18:31  Luistert niet naar Hizkia; want zo zegt de koning van Assyrie: Huldigt mij en gaat uit tot mij; eet dan 
ieder de vrucht van zijn wijnstok en vijgeboom, en drinkt ieder het water uit zijn put;
2Ki 18:32  totdat ik kom en u meeneem naar een land gelijk het uwe, een land van koorn en most, van brood en 
wijngaarden, van olijfbomen en honing; zo moogt gij leven en niet sterven. Luistert toch niet naar Hizkia, als hij u 
opstookt, zeggende: De Heer zal ons redden.
2Ki 18:33  Hebben dan de Joden van andere natien hun land uit de hand van Assyrie's koning gered?
2Ki 18:34  Waar zijn de goden van Hamath en Arpad? waar die van Sefarwaim? waar ook die van het land van 
Samarie? Hebben zij Samarie uit mijn hand gered?
2Ki 18:35  Wie zijn er onder al de goden der landen die hun land uit mijn hand hebben gered, dat de Heer 
Jeruzalem uit mijn hand redden zou?
2Ki 18:36  Het volk zweeg stil en antwoordde hem geen woord; want zo luidde het gebod des konings: Gij zult 
hem niet antwoorden.
2Ki 18:37  Maar de hofmaarschalk Eljakim, de zoon van Hilkia, de schrijver Sjebna en de kanselier Joah, de 
zoon van Azaf, kwamen bij Hizkia met gescheurde klederen en brachten hem de woorden van den rabsjake 
over.
2Ki 19:1  En koning Hizkia, dit horende, scheurde zijn klederen, sloeg een rouwgewaad om en trad het huis des 
Heeren binnen.



2Ki 19:2  Toen zond hij den hofmaarschalk Eljakim, den schrijver Sjebna en de oudsten der priesters, in 
rouwgewaad, naar den profeet Jezaja, den zoon van Amos,
2Ki 19:3  die tot hem zeiden: Zo zegt Hizkia: Dit is een dag van benauwdheid, van kastijding en van versmading; 
want kinderen zijn in de geboorte gekomen, maar er is geen kracht tot baren.
2Ki 19:4  Wellicht zal de Heer, uw god, de woorden horen van den rabsjake, dien zijn heer, de koning van 
Assyrie, heeft gezonden om den levenden God te hoonen, en zal de Heer, uw god, hem kastijden voor de 
woorden die hij gehoord heeft. Zend dus een gebed op voor het nog aanwezig overschot.
2Ki 19:5  Toen de dienaren van koning Hizkia bij Jezaja kwamen,
2Ki 19:6  zeide Jezaja tot hen: Dit zult gij aan uw heer zeggen: Zo spreekt de Heer: Vrees niet voor de woorden 
die gij gehoord hebt, waarmede de dienaren van Assyrie's koning mij hebben beschimpt.
2Ki 19:7  Zie, ik zal een geest in hem zenden, dat hij, op het horen van een tijding, naar zijn land wederkeert; 
alwaar ik hem door het zwaard zal vellen.
2Ki 19:8  De rabsjake, terugkerende, vond den koning van Assyrie strijdende tegen Libna; want hij had gehoord 
dat hij van Lachis was opgebroken.
2Ki 19:9  En toen hij aangaande Tirhaka, den koning van Ethiopie, hoorde: Zie, hij is tegen u ten strijde 
getrokken--zond hij andermaal gezanten tot Hizkia, met den last:
2Ki 19:10  Zo zult gij aan Hizkia, den koning van Juda, zeggen: Laat uw god u niet misleiden, op wien gij 
vertrouwt, alsof Jeruzalem niet in de hand van Assyrie's koning zou gegeven worden.
2Ki 19:11  Zie, gij hebt zelf gehoord wat de koningen van Assyrie aan alle landen hebben gedaan, ze ten 
ondergang doemende; en gij zoudt gered worden?
2Ki 19:12  Hebben de goden der natien die door mijn vaderen verdorven zijn ze gered? Gozan en Haran, Resef 
en de Edenieten in Tel-Assar?
2Ki 19:13  Waar zijn de koningen van Hamath, van Arpad, en die van de stad Sefarwaim?
2Ki 19:14  Nadat Hizkia den brief uit de hand der gezanten aangenomen en gelezen had, ging hij op naar den 
tempel, breidde den brief uit voor den Heer
2Ki 19:15  en bad tot den Heer: Heer der heirscharen, god Israels, die op de cherubs troont! gij alleen zijt god 
over alle koninkrijken der aarde; gij hebt den hemel en de aarde gemaakt.
2Ki 19:16  Neig, Heer, uw oor en luister; open, Heer, uw ogen en zie; verneem al de woorden die Sanherib heeft 
gezonden om den levenden God te hoonen.
2Ki 19:17  Ja waarlijk, Heer, de koningen van Assyrie hebben de natien en haar land verwoest
2Ki 19:18  en haar goden in het vuur geworpen; want het waren geen goden, maar slechts werk van 
mensenhanden, hout en steen; dies hebben zij ze vernield.
2Ki 19:19  Daarom, Heer, onze god red ons toch uit zijn hand; opdat alle koninkrijken der aarde weten dat gij, 
Heer, de enige God zijt.
2Ki 19:20  Toen deed Jezaja, de zoon van Amos, Hizkia het volgende aanzeggen: Zo spreekt de Heer der 
heirscharen, Israels god: Wat gij tot mij gebeden hebt aangaande Sanherib, den koning van Assyrie, heb ik 
gehoord.
2Ki 19:21  Dit is het woord dat de Heer tegen hem gesproken heeft: U veracht en bespot de jonkvrouw, de 
dochter Sions; u achterna schudt het hoofd Jeruzalems dochter.
2Ki 19:22  Wien hebt gij gehoond, beschimpt? tegen wien de stem verheven? Uw trotsen blik hebt gij 
opgeslagen tot den Heilige Israels!
2Ki 19:23  Door uw gezanten hebt gij den Heer gehoond. Gij zeidet: Met mijn tal van wagenen heb ik bestegen 
der bergen top, diep den Libanon in, om zijn statige ceders te vellen, de keur zijner cypressen, om door te 
dringen tot zijn hoogsten top, het woud zijner gaarde.
2Ki 19:24  Ik heb gegraven en water van vreemden gedronken, en doe met mijn voetzolen al de stromen van 
Egypte opdrogen.
2Ki 19:25  Hebt gij niet gehoord dat ik het van overlang gereedgemaakt, het van oude dagen her besloten heb? 
Nu heb ik het doen komen; opdat versterkte steden tot stapels puin zouden verwoest worden,
2Ki 19:26  terwijl haar inwoners machteloos zijn, verschrikt en beschaamd staan, aan kruid op het veld gelijk, 
aan groene planten, aan het gras op dak en dreef.
2Ki 19:27  Ik sla gade uw opstaan en uw neerzitten; uw uitgaan en uw ingaan ken ik, alsmede uw woeden tegen 
mij.
2Ki 19:28  Omdat gij tegen mij woedt, en uw overmoed mij ter ore is gekomen, zal ik mijn haak in uw neus 
steken, mijn toom aan uw lippen leggen, en u terugvoeren langs den weg dien gij gekomen zijt.
2Ki 19:29  En dit zal u het teken zijn: dit jaar zult gij eten wat vanzelf is opgeschoten, het tweede jaar wat dan 
nog opkomt; maar in het derde jaar zult gij zaaien en oogsten, wijngaarden planten en hun vruchten eten.
2Ki 19:30  Dan zal opnieuw het ontkomene van het huis Juda, het overschot, wortels schieten naar beneden en 
vruchten dragen naar boven;
2Ki 19:31  want van Jeruzalem zal een overschot uitgaan, en van den berg Sion wat ontkomen is. De naijver van 



den Heer der heirscharen zal dit doen.
2Ki 19:32  Daarom, zo zegt de Heer van Assyrie's koning: Hij zal bij deze stad niet komen, er geen pijl 
afschieten, geen schild tegen haar opheffen, geen wal tegen haar opwerpen.
2Ki 19:33  Langs den weg dien hij gekomen is zal hij wederkeren, maar in deze stad zal hij niet komen, spreekt 
de Heer.
2Ki 19:34  Ik zal deze stad beschutten haar reddende, om mijnentwil, en ter wille van David, mijn knecht.
2Ki 19:35  In denzelfden nacht nu ging de engel des Heeren uit en sloeg in het leger der Assyriers honderd vijf 
en tachtig duizend man. Toen zij den volgenden morgen zich opmaakten, zie, het waren allen ontzielde lijken!
2Ki 19:36  Nu brak Sanherib, de koning van Assyrie, op, nam den terugtocht aan en bleef te Nineve.
2Ki 19:37  Eens, toen hij zich nederwierp in den tempel van zijn god Nisroch, sloegen hem zijn zonen 
Adrammelech en Sareser met het zwaard. Zij ontkwamen naar het land Ararat, en zijn zoon Ezarhaddon werd 
koning in zijn plaats.
2Ki 20:1  In die dagen werd Hizkia dodelijk krank; en de profeet Jezaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en 
zeide tot hem: Zo zegt de Heer: Stel orde op uw zaken; want gij gaat sterven en zult niet langer leven.
2Ki 20:2  Toen wendde hij zijn gelaat naar den wand en bad tot den Heer.
2Ki 20:3  Och, Heer, gedenk toch, hoe ik getrouw en met een onverdeeld hart voor uw aangezicht heb 
gewandeld en gedaan wat goed is in uw oog! En Hizkia weende bitterlijk.
2Ki 20:4  Jezaja nu was het binnenhof nog niet uit toen het woord des Heeren tot hem kwam:
2Ki 20:5  Keer terug en zeg aan Hizkia, den vorst mijns volks: Zo spreekt de Heer, de god van uw vader David: 
Ik heb uw gebed gehoord, uw tranen gezien. Zie, ik zal u genezen; ten derden dage zult gij opgaan naar het huis 
des Heeren.
2Ki 20:6  En ik zal vijftien jaren aan uw leven toevoegen, u en deze stad uit de hand van Assurs koning redden, 
en ik zal deze stad beschutten, om mijnentwil en ter wille van David, mijn knecht.
2Ki 20:7  Voorts zeide Jezaja: Neemt een vijgenkoek om dien op het gezwel te leggen, opdat hij geneze.
2Ki 20:8  Hizkia zeide tot Jezaja: Wat is het teken dat de Heer mij zal genezen en ik ten derden dage zal opgaan 
naar het huis des Heeren?
2Ki 20:9  Jezaja zeide: Dit zal u vanwege den Heer het teken zijn dat de Heer zal doen wat hij u heeft 
toegezegd: moet de schaduw tien treden voortgaan, of moet zij tien treden teruggaan?
2Ki 20:10  Toen zeide Hizkia: Het zegt weinig, of de schaduw tien treden neigt; neen, maar de schaduw moet 
teruggaan, tien treden achterwaarts.
2Ki 20:11  Nu riep de profeet Jezaja tot den Heer, die de schaduw op de treden, zover de zon op de treden van 
Ahaz was gedaald, deed teruggaan, tien schreden achterwaarts.
2Ki 20:12  Te dier tijd zond Merodach Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, een brief met een 
geschenk aan Hizkia; want hij had gehoord dat Hizkia ziek was geweest.
2Ki 20:13  En Hizkia verblijdde zich over die gezanten en liet hun zijn ganse voorraadhuis zien, het zilver en het 
goud, het reukwerk en de treffelijke olie, zijn tuighuis en alwat zich in zijn schatkamers bevond; er was in zijn 
paleis en in zijn ganse gebied niets dat Hizkia hun niet liet zien.
2Ki 20:14  Toen kwam de profeet Jezaja tot koning Hizkia en zeide tot hem: Wat hebben deze mannen gezegd 
en van waar komen zij tot u? Waarop Hizkia zeide: Uit een ver land zijn zij tot mij gekomen, uit Babel.
2Ki 20:15  Hij zeide: Wat hebben zij in uw paleis gezien? Hizkia zeide: Alwat in mijn paleis is hebben zij gezien; 
in mijn schatkamers is niets dat ik hun niet heb laten zien.
2Ki 20:16  Toen zeide Jezaja tot Hizkia: Hoor het woord des Heeren der heirscharen:
2Ki 20:17  Zie de dagen komen, wanneer alwat in uw paleis is en wat uw vaderen tot op dezen dag hebben 
opgestapeld naar Babel zal gevoerd worden, zonderdat iets wordt overgelaten, zegt de Heer.
2Ki 20:18  En van uw zonen, die uit u zullen voortkomen, die gij zult verwekken, zal men nemen, en zij zullen 
kamerlingen zijn in het paleis van Babels koning.
2Ki 20:19  Hierop zeide Hizkia tot Jezaja: Het woord des Heeren dat gij gesproken hebt is goed. Immers, zeide 
hij, als maar in mijn dagen vrede en veiligheid mogen heersen!
2Ki 20:20  Het overige nu der geschiedenis van Hizkia, al zijn dappere daden, en hoe hij den vijver en de 
waterleiding gemaakt en water in de stad gebracht heeft, is beschreven in het boek der kronieken van Juda's 
koningen.
2Ki 20:21  En Hizkia ging ter ruste bij zijn vaderen, en zijn zoon Manasse werd koning in zijn plaats.
2Ki 21:1  Manasse was twaalf jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde vijf en vijftig jaar te Jeruzalem; zijn 
moeder heette Hefsibah.
2Ki 21:2  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren, naar de afschuwelijke praktijken der volken die de 
Heer voor de Israelieten uit had verdreven.
2Ki 21:3  Hij herbouwde de hoogten die zijn vader Hizkia had vernield, richtte altaren op voor den Baal en 
maakte een gewijden boomstam, zoals Achab, de koning van Israel, had gedaan, wierp zich voor het ganse heir 
des hemels neder en diende het.



2Ki 21:4  En hij heeft altaren gebouwd in het huis des Heeren, waarvan de Heer had gezegd: Te Jeruzalem zal 
ik mijn naam stellen.
2Ki 21:5  Hij bouwde altaren voor het ganse heir des hemels in de beide voorhoven des tempels.
2Ki 21:6  En hij heeft zijn zoon door vuur overgegeven, waarzeggerij en wichelarij gepleegd, bezweerders van 
onderaardsche geesten en van demonen aangesteld: hij heeft veel gedaan dat kwaad was in het oog des 
Heeren, om hem te tergen.
2Ki 21:7  Hij zette het Asjerabeeld dat hij had gemaakt in het huis waarvan de Heer tot David en zijn zoon had 
gezegd: In dit huis en te Jeruzalem, dat ik uit al de stammen Israels heb uitverkoren, zal ik mijn naam tot in 
eeuwigheid stellen,
2Ki 21:8  en nimmermeer zal ik Israels voet doen zwerven buiten den bodem dien ik hun vaderen gegeven heb; 
indien zij slechts zorgen te doen alwat ik hun geboden heb, naar de ganse wet die mijn knecht Mozes, hun heeft 
voorgeschreven.
2Ki 21:9  Maar zij hebben niet geluisterd; en Manasse deed hen afdwalen, zodat zij deden wat kwaad was in het 
oog des Heeren, meer dan de volken die de Heer voor de Israelieten uit had verdelgd.
2Ki 21:10  Toen sprak de Heer door zijn dienaren de profeten:
2Ki 21:11  Omdat Manasse, de koning van Juda, deze afschuwelijke dingen heeft bedreven, erger dan alwat de 
Amorieten, die voor hem in het land waren, gedaan hebben, en ook Juda heeft doen zondigen door zijn 
schandgoden,
2Ki 21:12  daarom, zo zegt de Heer, Israels god: Ik ga zulk een onheil brengen over Jeruzalem en over Juda dat 
elk die het hoort de beide oren zullen tuiten:
2Ki 21:13  ik zal over Jeruzalem het meetsnoer van Samarie trekken en het paslood van Achabs huis, en zal 
Jeruzalem uitwissen gelijk men een schotel uitwist: men wist dien uit en keert hem om.
2Ki 21:14  Ik zal het overschot van mijn erve verstoten, hen geven in de hand hunner vijanden, zodat zij voor al 
hun vijanden tot buit en roof worden;
2Ki 21:15  omdat zij gedaan hebben wat kwaad was in mijn oog en mij voortdurend tergden, van den dag af toen 
hun vaderen uit Egypte togen tot op heden.
2Ki 21:16  Ook heeft Manasse zeer veel onschuldig bloed vergoten, totdat hij er Jeruzalem boordevol van had 
gemaakt; behalve de andere zonden welke hij Juda heeft doen bedrijven, doende wat kwaad was in het oog des 
Heeren.
2Ki 21:17  Het overige nu der geschiedenis van Manasse, alwat hij heeft gedaan en de zonden die hij heeft 
bedreven zijn beschreven in het boek der kronieken van Juda's koningen.
2Ki 21:18  En Manasse ging ter ruste bij zijn vaderen en werd in den tuin van zij n paleis, den tuin van Uzza, 
begraven, en zijn zoon Amon werd koning in zijn plaats.
2Ki 21:19  Amon was twee en twintig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde twee jaar te Jeruzalem; zijn 
moeder heette Mesjullemeth, de dochter van Harus, uit Jotba.
2Ki 21:20  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren, evenals zijn vader Manasse gedaan had:
2Ki 21:21  hij bewandelde den gansen weg dien zijn vader bewandeld had, diende de schandgoden die zijn 
vader had gediend en wierp zich voor hen neder;
2Ki 21:22  hij verliet den Heer, den god zijner vaderen, en wandelde niet op den weg des Heeren.
2Ki 21:23  De dienaars van Amon nu maakten een samenzwering tegen hem en doodden den koning in zijn 
paleis.
2Ki 21:24  Daarop versloeg het volk des lands al de samenzweerders tegen koning Amon en maakte zijn zoon 
Jozia koning in zijn plaats.
2Ki 21:25  Het overige nu der geschiedenis van Amon, wat hij heeft gedaan, is beschreven in het boek der 
kronieken van Juda's koningen.
2Ki 21:26  Men begroef hem in zijn graf, in den tuin van Uzza, en zijn zoon Jozia werd koning in zijn plaats.
2Ki 22:1  Jozia was acht jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde een en dertig jaar te Jeruzalem; zijn 
moeder heette Jedida, de dochter van Adaja, uit Boskath.
2Ki 22:2  Hij deed wat recht was in het oog des Heeren en bewandelde den gansen weg van zijn vader David, 
zonder af te wijken ter rechter [hand] of ter linkerhand.
2Ki 22:3  In het achttiende jaar nu van Jozia's regering zond de koning den schrijver Sjafan, den zoon van 
Asalja, den zoon van Mesjullam, naar het huis des Heeren, met den last:
2Ki 22:4  Ga naar den hogepriester Hilkia, en laat hij het geld dat in den tempel gebracht is, hetwelk de 
dorpelwachters hebben ingezameld van het volk, uitstorten
2Ki 22:5  en het aan de opzichters van de werklieden in het huis des Heeren ter hand stellen. Dezen moeten het 
dan geven aan de werklieden die in den tempel waren, om de breuken des tempels te herstellen:
2Ki 22:6  aan de timmerlieden, de bouwmeesters en de metselaars, en tot aankoop van hout en gehouwen 
steen, om den tempel te herstellen.
2Ki 22:7  Doch er werd geen afrekening met hen gehouden van het geld dat hun ter hand was gesteld; want zij 



handelden op goed vertrouwen.
2Ki 22:8  Toen zeide de hogepriester Hilkia tot den schrijver Sjafan: Ik heb in het huis des Heeren het boek der 
wet gevonden. En Hilkia gaf het boek aan Sjafan, die het las!
2Ki 22:9  De schrijver Sjafan nu, bij den koning komende, bracht den koning bescheid en zeide: Uw dienaren 
hebben het geld dat zich in den tempel bevond uitgestort en aan de opzichters van de werklieden in het huis des 
Heeren ter hand gesteld.
2Ki 22:10  Voorts verhaalde de schrijver Sjafan den koning: De priester Hilkia heeft mij een boek gegeven. En 
Sjafan las het den koning voor.
2Ki 22:11  Toen nu de koning de woorden van het boek der wet hoorde, scheurde hij zijn klederen.
2Ki 22:12  En de koning gaf den priester Hilkia, Ahikam, den zoon van Sjafan; Achbor, den zoon van Michaja, 
den schrijver Sjafan en den dienaar des konings Azaja in last:
2Ki 22:13  Gaat den Heer voor mij, het volk en gans Juda raadplegen over de woorden van dit boek dat 
gevonden is; want groot is 's Heeren gramschap, die tegen ons is ontbrand, omdat onze vaderen niet hebben 
geluisterd naar de woorden van dit boek om naar alwat daarin geschreven is te doen.
2Ki 22:14  Zo gingen de priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Sjafan en Azaja naar de profetes Hulda, de vrouw van 
den kleederbewaarder Sjallum, den zoon van Tikwa, den zoon van Harhas--zij woonde te Jeruzalem, in de 
voorstad--en spraken tot haar.
2Ki 22:15  Zij zeide tot hen: Zo spreekt de Heer, Israels god: Zegt den man die u tot mij gezonden heeft:
2Ki 22:16  Zo spreekt de Heer: Ik ga onheil brengen over deze plaats en haar inwoners, naar alwat staat in het 
boek dat Juda's koning gelezen heeft.
2Ki 22:17  Omdat zij mij verzaakt en aan andere goden geofferd hebben, ten einde mij te tergen met al het 
maaksel hunner handen zo zal mijn gramschap tegen deze plaats ontbranden en niet uitgeblust worden.
2Ki 22:18  Maar tot den koning van Juda, die u gezonden heeft om den Heer te raadplegen, tot hem zult gij 
aldus zeggen: Zo spreekt de Heer, Israels god: Wat betreft de woorden die gij hebt gehoord,
2Ki 22:19  zie, omdat uw hart week is geworden en gij u voor den Heer vernederd hebt, toen gij hoordet wat ik 
tegen deze plaats en haar inwoners heb gezegd: dat zij tot een verwoesting en verwensching zal worden, en gij 
uw klederen gescheurd en voor mijn aangezicht geweend hebt--zo heb ook ik gehoord, spreekt de Heer.
2Ki 22:20  Daarom zal ik u tot uw vaderen vergaderen, en gij zult in uw graf worden opgenomen in vrede, en uw 
ogen zullen al het onheil niet aanschouwen dat ik over deze plaats en haar inwoners breng. En zij brachten den 
koning bescheid.
2Ki 23:1  Toen zond de koning boden en verzamelde tot zich al de oudsten van Juda en Jeruzalem.
2Ki 23:2  En de koning ging op naar het huis des Heeren, de mannen van Juda en al de inwoners van 
Jeruzalem met hem, alsmede de priesters en de profeten, en het ganse volk, van den kleinste af tot den grootste 
toe; en hij las hun al de woorden voor van het boek des verbonds, dat in den tempel gevonden was.
2Ki 23:3  Daarna ging de koning bij de zuil staan en sloot voor den Heer het verbond, dat zij den Heer zouden 
volgen en zijn geboden, voorschriften en inzettingen met hart en ziel onderhouden, om de woorden van het 
verbond die in dit boek geschreven stonden gestand te doen. En het ganse volk trad tot het verbond toe.
2Ki 23:4  Daarop gelastte de koning den hogepriester Hilkia, den plaatsvervanger van den hogepriester en den 
dorpelwachters al de voorwerpen, voor den Baal, voor den gewijden boomstam en voor het ganse heir des 
hemels gemaakt, uit den tempel des Heeren te verwijderen; waarna hij die buiten Jeruzalem in de velden van 
den Kidron verbrandde; en hij droeg het stof er van naar Bethel.
2Ki 23:5  En hij zette de altaardienaars af die de koningen van Juda hadden aangesteld om op de hoogten in de 
steden van Juda en den omtrek van Jeruzalem te offeren, mitsgaders hen die offerden voor den Baal, voor de 
zon, de maan, de sterrenbeelden en het ganse heir des hemels.
2Ki 23:6  Hij verwijderde den gewijden boomstam uit het huis des Heeren naar buiten Jeruzalem, naar het dal 
Kidron, verbrandde hem in het dal Kidron, vergruisde hem tot stof, en wierp dat stof op de gemene 
begraafplaats.
2Ki 23:7  Hij brak de huizen af der gewijde mannen in het huis des Heeren, waar de vrouwen kleden weefden 
voor den gewijden boomstam.
2Ki 23:8  Hij deed al de priesters uit de steden van Juda komen en verontreinigde de hoogten waar de priesters 
het offer hadden ontstoken, van Geba af tot Bersjeba toe. Ook brak hij de hoogte der portiers af, aan den ingang 
der poort van Jozua, den overste der stad, die gelegen was aan de linkerzijde van wie de stadspoort 
binnenkwam.
2Ki 23:9  Doch de hoogtepriesters mochten het altaar des Heeren te Jeruzalem niet beklimmen; maar zij kregen 
hun deel van de spijzen in het midden hunner broederen.
2Ki 23:10  En hij heeft het tofeth in het dal van den zoon Hinnoms verontreinigd; opdat niemand zijn zoon en 
dochter den Moloch door vuur zou overgeven.
2Ki 23:11  Voorts deed hij de paarden weg die de koningen van Juda ter ere van de zon hadden gezet aan den 
ingang van het huis des Heeren die voerde naar de kamer van den kamerling Nethanmelech, in de Parwars; en 



den zonnewagen verbrandde hij.
2Ki 23:12  Ook de altaren op het dak der opperzaal van Ahaz, die de koningen van Juda gemaakt hadden, 
benevens de altaren die Manasse in de beide voorhoven des tempels had gemaakt, heeft de koning 
omvergeworpen en er af gehaald; en hij heeft het stof in het Kidrondal geworpen.
2Ki 23:13  De hoogten tegenover Jeruzalem aan de zuidzijde van den Olijfberg, die Salomo, de koning van 
Israel, had gebouwd voor Astarte, den gruwel der Sidoniers, voor Kamos, den gruwel van Moab, en voor 
Milkom, het verfoeisel der Ammonieten, verontreinigde de koning.
2Ki 23:14  Hij heeft de wij-steenen verbrijzeld en de gewijde boomstammen uitgeroeid; en hij strooide de plaats 
vol menschenbeenderen.
2Ki 23:15  Ook het altaar te Bethel en de hoogte welke Jerobeam, de zoon van Nebat, had gemaakt, waarmede 
deze Israel had doen zondigen, ook dat altaar en de hoogte wierp hij omver en verbrijzelde de stenen, ze 
vergruizende tot stof; en hij verbrandde een gewijden boomstam.
2Ki 23:16  Jozia nu wendde zich om, en toen hij de graven die daar in den berg waren zag, liet hij de beenderen 
uit de graven halen, verbrandde ze op het altaar en verontreinigde dit, naar het woord des Heeren dat de 
godsman had verkondigd, toen Jerobeam op het feest bij het altaar stond. En Jozia, zich omwendende en de 
ogen opheffende naar het graf van den godsman die deze dingen verkondigd had,
2Ki 23:17  zeide: Wat is dat voor een grafsteen dien ik daar zie? Waarop de lieden der stad tot hem zeiden: Dat 
is het graf van den godsman die uit Juda kwam en tegen het altaar van Bethel heeft verkondigd wat gij nu hebt 
gedaan.
2Ki 23:18  Toen zeide hij: Laat hem met rust; niemand roere zijn gebeente aan. Zo ontkwam het gebeente van 
den ouden profeet die te Bethel woonde, met het gebeente van den godsman die uit Juda gekomen was en 
alwat Jozia gedaan heeft had verkondigd.
2Ki 23:19  Ook al de hoogtetempels in de steden van Samarie, die de koningen van Israel hadden gemaakt, om 
den Heer te tergen, schafte Jozia af; hij handelde er mede geheel zoals hij te Bethel had gehandeld;
2Ki 23:20  en hij slachtte op de altaren al de hoogtepriesters die daar waren, en verbrandde er 
menschenbeenderen op. Toen keerde hij naar Jeruzalem terug.
2Ki 23:21  Daarop gelastte de koning het ganse volk: Viert pascha voor den Heer, uw god, naar hetgeen in dit 
boek des verbonds geschreven staat.
2Ki 23:22  Immers zulk een pascha was niet gevierd van den tijd der richters af die Israel hadden bestuurd, en 
gedurende al den tijd der koningen van Israel en van Juda.
2Ki 23:23  Maar in het achttiende jaar van koning Jozia is dit pascha ter ere van den Heer te Jeruzalem gevierd.
2Ki 23:24  Ook hen die onderaardsche geesten en die demonen ondervraag den, de huisgoden en de 
schandgoden, en al de gruwelijke voorwerpen die in het land Juda en te Jeruzalem gezien werden, heeft Jozia 
weggevaagd, om de woorden der wet, geschreven in het boek dat de priester Hilkia in den tempel gevonden 
had, gestand te doen.
2Ki 23:25  Gelijk hij was er geen koning voor hem geweest, die zich met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel 
en met zijn ganse kracht tot den Heer had bekeerd, naar de ganse wet van Mozes, en na hem is zijns gelijke 
niet opgestaan.
2Ki 23:26  Nochtans kwam de Heer niet terug van de grote hitte zijns toorns, die blaakte tegen Juda, om al de 
tergingen waarmede hem Manasse getergd had;
2Ki 23:27  en de Heer zeide: Ook Juda zal ik uit mijn ogen wegdoen, gelijk ik Israel heb weggedaan, en deze 
stad, die ik had uitverkoren, Jeruzalem, en het huis, waarvan ik gezegd had: Aldaar zal mijn naam zijn--zal ik 
versmaden.
2Ki 23:28  Het overige nu der geschiedenis van Jozia en alwat hij heeft gedaan is beschreven in het boek der 
kronieken van Juda's koningen.
2Ki 23:29  In zijn tijd trok Farao Necho, de koning van Egypte, op tegen den koning van Assyrie, naar de rivier 
den Eufraat. En toen koning Jozia hem tegemoettoog, doodde hij hem te Megiddo, zodra hij hem zag.
2Ki 23:30  Zijn dienaars vervoerden zijn lijk van Megiddo, brachten hem naar Jeruzalem en begroeven hem in 
zijn graf. Daarop nam het volk des lands Joahaz, den zoon van Jozia, zalfde hem en maakte hem koning in zijns 
vaders plaats.
2Ki 23:31  Joahaz was drie en twintig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde drie maanden te Jeruzalem; 
zijn moeder heette Hamital, de dochter van Jeremia, uit Libna.
2Ki 23:32  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren, geheel zoals zijn vaderen gedaan hadden.
2Ki 23:33  Maar Farao Necho zette hem te Ribla in het land Hamath, als koning te Jeruzalem af en legde het 
land een geldboete op van honderd talenten zilver en tien talenten goud.
2Ki 23:34  Daarna maakte Farao Necho Eljakim, den zoon van Jozia, koning in de plaats van zijn vader Jozia en 
veranderde zijn naam in Jojakim, en Joahaz nam hij mede. Zo kwam deze in Egypte en stierf daar.
2Ki 23:35  Het zilver en goud nu gaf Jojakim aan Farao; doch hij schatte het land, om het geld volgens den eis 
van Farao te geven: van het volk des lands, van ieder naardat hij geschat werd, vorderde hij het zilver en goud, 



om het aan Farao Necho te geven.
2Ki 23:36  Jojakim was vijf en twintig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde elf jaar te Jeruzalem; zijn 
moeder heette Zebida, de dochter van Pedaja, uit Ruma.
2Ki 23:37  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren, geheel zoals zijn vaderen gedaan hadden.
2Ki 24:1  In zijn tijd trok Nebukadnesar, de koning van Babel, op; en Jojakim werd zijn onderdaan, drie jaar lang. 
Toen kwam hij weder in opstand;
2Ki 24:2  waarop hij op hem afzond de benden der Chaldeen, der Edomieten, der Moabieten en der 
Ammonieten, die hij op Juda afzond om het te gronde te richten; naar het woord dat de Heer door zijn knechten 
de profeten gesproken had.
2Ki 24:3  Louter door den toorn des Heeren overkwam het Juda dat hij het wegdeed uit zijn ogen, wegens de 
zonden van Manasse, naar alwat deze bedreven had,
2Ki 24:4  alsmede wegens het onschuldig bloed dat hij vergoten en waarmede hij Jeruzalem vervuld had; de 
Heer heeft het niet willen vergeven.
2Ki 24:5  Het overige nu der geschiedenis van Jojakim, en alwat hij heeft gedaan, is beschreven in het boek der 
kronieken van Juda's koningen.
2Ki 24:6  Jojakim ging ter ruste bij zijn vaderen en werd bij zijn vaderen in den tuin van Uzza begraven; en zijn 
zoon Jojachin werd koning in zijn plaats.
2Ki 24:7  De koning van Egypte nu kwam voortaan niet meer uit zijn land; want de koning van Babel had alles 
wat aan den koning van Egypte toebehoord had genomen, van de beek van Egypte af tot de rivier den Eufraat 
toe.
2Ki 24:8  Jojachin was achttien jaar oud toen hij koning werd, en hij heeft drie maanden te Jeruzalem geregeerd; 
zijn moeder heette Nehusta, de dochter van Elnathan, uit Jeruzalem.
2Ki 24:9  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren, geheel zoals zijn vader gedaan had.
2Ki 24:10  Te dier tijd trokken de dienaren van Nebukadnesar, den koning van Babel, naar Jeruzalem op; en de 
stad werd ingesloten.
2Ki 24:11  En toen Nebukadnesar, de koning van Babel, voor de stad gekomen was, terwijl zijn dienaren haar 
hadden ingesloten,
2Ki 24:12  ging Jojachin, de koning van Juda, met zijn moeder, zijn dienaren, vorsten en kamerlingen tot den 
koning van Babel uit. En de koning van Babel nam hem, in het achtste jaar zijner regering, gevangen, trok de 
stad binnen,
2Ki 24:13  haalde daaruit al de schatten van den tempel en die van het paleis en sneed het goud van al de 
voorwerpen af welke Salomo, de koning van Israel, in den tempel van den Heer had gemaakt; zoals de Heer 
gesproken had.
2Ki 24:14  En hij heeft gans Jeruzalem, al de vorsten en al de personen van vermogen weggevoerd, tienduizend 
ballingen, benevens al de handwerkslieden en slotenmakers; er werd niets overgelaten behalve de geringe 
bevolking des lands.
2Ki 24:15  Hij voerde Jojachin naar Babel, met de moeder en de vrouwen des konings en zijn kamerlingen; ook 
de voornaamsten des lands deed hij als ballingen uit Jeruzalem naar Babel gaan,
2Ki 24:16  benevens al de lieden van vermogen, zevenduizend in getal, en de handwerkslieden en 
slotenmakers, duizend in getal, allen strijdbare manschappen, die de koning van Babel als ballingen naar Babel 
bracht.
2Ki 24:17  En de koning van Babel maakte Mattanja, den oom van Jojachin, koning in zijn plaats en veranderde 
zijn naam in Sedekia.
2Ki 24:18  Sedekia was een en twintig jaar oud toen hij koning werd, en hij heeft elf jaar te Jeruzalem geregeerd; 
zijn moeder heette Hamital, de dochter van Jeremia, uit Libna.
2Ki 24:19  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren geheel zoals Jojakim had gedaan.
2Ki 24:20  Want door den toorn des Heeren kwam het gericht over Jeruzalem en Juda, totdat hij ze heeft 
weggeworpen uit zijn ogen. Sedekia nu kwam in opstand tegen den koning van Babel;
2Ki 25:1  en in het negende jaar zijner regering, op den tienden dag der tiende maand, kwam Nebukadnesar, de 
koning van Babel, met zijn ganse heir voor Jeruzalem, sloeg zijn kamp er tegen op en bouwde er een 
belegeringswal om.
2Ki 25:2  Zo werd de stad ingesloten tot het elfde regeringsjaar van Sedekia.
2Ki 25:3  En op den negenden der vierde maand, toen zware hongersnood heerste in de stad en het volk des 
lands geen brood had,
2Ki 25:4  werd een bres in de stad gemaakt; waarop alle krijgslieden in den nacht vluchtten, door de poort 
tussen de twee muren, die bij den koningstuin is, terwijl de Chaldeen rondom de stad lagen. Zij sloegen den weg 
naar de Vlakte in;
2Ki 25:5  maar het heir der Chaldeen jaagde den koning achterna en haalde hem in de vlakte van Jericho in; 
waarop zijn ganse heir hem verliet en zich verstrooide.



2Ki 25:6  Zij grepen den koning en brachten hem naar den koning van Babel, te Ribla. Deze sprak het vonnis 
over hem uit:
2Ki 25:7  hij liet de zonen van Sedekia voor zijn ogen slachten, hemzelven de ogen uitsteken, hem in boeien 
slaan en naar Babel brengen.
2Ki 25:8  Op den zevenden dag der vijfde maand, in het negentiende regeringsjaar van Nebukadnesar, den 
koning van Babel, kwam Nebuzaradan, de overste der lijfwacht, de dienaar van Babels koning, te Jeruzalem;
2Ki 25:9  hij verbrandde den tempel en het paleis; ook stak hij alle huizen van Jeruzalem en ieder huis van een 
aanzienlijke in brand;
2Ki 25:10  den ringmuur van Jeruzalem wierp het ganse heir der Chaldeen dat bij den overste der lijfwacht was 
omver.
2Ki 25:11  Het overschot van het in de stad overgebleven volk, de overlopers die tot den koning van Babel 
waren overgelopen en het overschot der werkmeesters voerde Nebuzaradan, de overste der lijfwacht, weg;
2Ki 25:12  maar van het geringe volk des lands liet de overste der lijfwacht achter als wijngaardeniers en 
landbouwers.
2Ki 25:13  De koperen zuilen in den tempel, de onderstellen en de koperen zee in den tempel sloegen de 
Chaldeen stuk en voerden het koper er van naar Babel;
2Ki 25:14  de potten, schoppen, messen, schotels en al het koperen gereedschap waarmee men dienst deed 
namen zij weg;
2Ki 25:15  de komforen en offerschalen, zowel de gouden als de zilveren, nam de overste der lijfwacht mee.
2Ki 25:16  De twee zuilen, de ene zee en de onderstellen, die Salomo voor den tempel gemaakt had: er was 
geen wegen aan het koper van al die voorwerpen.
2Ki 25:17  Achttien el was de ene zuil hoog; daarop was een koperen kapiteel, drie el hoog, met vlechtwerk en 
granaatappelen rondom het kapiteel, alles van koper; eveneens aan de tweede zuil kapiteel, vlechtwerk en 
honderd granaatappels.
2Ki 25:18  Verder nam de overste der lijfwacht den opperpriester Seraja, Sefanja, den plaatsvervanger van den 
hogepriester en de drie dorpelwachters;
2Ki 25:19  en uit de stad nam hij een kamerling die gesteld was over het krijgsvolk, en vijf man van 's konings 
raden, die in de stad gevonden waren, en den schrijver van den legeroverste, die het volk des lands tot den 
dienst opriep, en zestig man uit het volk des lands, die in de stad gevonden waren;
2Ki 25:20  Nebuzaradan, de overste der lijfwacht, nam hen en voerde hen tot den koning van Babel, te Ribla;
2Ki 25:21  en de koning van Babel bracht hen ter dood te Ribla in het land Hamath. En Juda werd van zijn land 
in ballingschap weggevoerd.
2Ki 25:22  Wat het volk betreft in het land van Juda overgebleven, dat Nebukadnesar, de koning van Babel, had 
overgelaten, daarover stelde hij Gedalja, den zoon van Ahikam, den zoon van Sjafan, aan.
2Ki 25:23  Toen nu al de legeroversten met hun manschappen hoorden dat de koning van Babel Gedalja had 
aangesteld, kwamen zij tot hem, te Mispa, namelijk Ismael, de zoon van Nethanja, Johanan, de zoon van 
Kareah, Seraja, de zoon van Tanhumeth, uit Netofa, en Jaazanja, de zoon van den Maachathiet, met hun 
manschappen.
2Ki 25:24  En Gedalja zwoer hun en hun manschappen en zeide tot hen: Vreest niet u aan de Chaldeen te 
onderwerpen; zet u neder in het land en weest den koning van Babel onderdanig; opdat het u welga.
2Ki 25:25  Maar in de zevende maand kwam Ismael, de zoon van Nethanja, den zoon van Elisjama, van 
koninklijken bloede, met tien man, en zij sloegen Gedalja, dat hij stierf, alsmede de Judeers en de Chaldeen die 
bij hem waren te Mispa;
2Ki 25:26  waarop het ganse volk groot en klein, en de legeroversten zich opmaakten en naar Egypte gingen; 
want zij waren bevreesd voor de Chaldeen.
2Ki 25:27  In het zeven-en-dertigste jaar der ballingschap van Jojachin, den koning van Juda, op den zeven-en-
twintigsten dag van de twaalfde maand, heeft Evilmerodach, de koning van Babel, in het jaar zijner 
troonsbestijging Jojachin, den koning van Juda, begenadigd en hem uit de gevangenis doen gaan;
2Ki 25:28  hij sprak hem vriendelijk toe en stelde zijn zetel hoger dan die der koningen die te Babel bij hem 
waren.
2Ki 25:29  Hij legde zijn gevangeniskleederen af en at gestadig aan zijn dis, zolang hij leefde.
2Ki 25:30  En zijn onderhoud werd hem gestadig van 's konings wege verschaft, dag aan dag, zolang hij leefde.
1Ch 1:1  Adam, Seth, Enos,
1Ch 1:2  Kenan, Mahalalel, Jered,
1Ch 1:3  Henoch, Methusjelah, Lamech,
1Ch 1:4  Noach, Sem, Cham en Jafeth.
1Ch 1:5  De zonen van Jafeth: Gomer, Magog, Medie, Ionie, Tubal, Mesjech en Tiras.
1Ch 1:6  De zonen van Gomer: Askenaz, Rifath en Togarma;
1Ch 1:7  de zonen van Ionie: Elisja, Tarsjis, de Kittiers en de Rodiers.



1Ch 1:8  De zonen van Cham: Ethiopie, Egypte, Put en Kanaan.
1Ch 1:9  De zonen van Ethiopie: Seba, Hawila, Sabta, Raema en Sabtecha. De zonen van Raema: Sjeba en 
Dedan.
1Ch 1:10  Ethiopie nu verwekte Nimrod; deze begon een geweldige op aarde te zijn.
1Ch 1:11  En Egypte verwekte de Ludiers, de Anamieten, de Libyers de Naftuhieten,
1Ch 1:12  de Pathruzieten, de Kasluhieten, van welken de Filistijnen zijn uitgegaan, en de Kaftorieten.
1Ch 1:13  En Kanaan verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, en Heth,
1Ch 1:14  en den Jebuziet, den Amoriet, den Girgasjiet,
1Ch 1:15  den Hiwwiet, den Arkiet, den Siniet,
1Ch 1:16  den Arwadiet, den Semariet en den Hamathiet.
1Ch 1:17  De zonen van Sem: Elam, Assur, Arpachsjad, Lydie, Aram, Us, Hul, Gether en Mesjech.
1Ch 1:18  Arpachsjad verwekte Sjelah; Sjelah verwekte Heber;
1Ch 1:19  aan Heber werden twee zonen geboren: de een heette Peleg, omdat in zijn tijd de aarde verdeeld 
werd; zijn broeder heette Joktan.
1Ch 1:20  Joktan verwekte Almodad, Sjelef, Hasarmaweth Jerah,
1Ch 1:21  Hadoram, Uzal, Dikla,
1Ch 1:22  Ebal, Abimael, Sjeba,
1Ch 1:23  Ofir, Hawila en Jobab. Deze allen zijn Joktanieten.
1Ch 1:24  Sem, Arpachsjad, Sjelah,
1Ch 1:25  Heber, Peleg, Reoe,
1Ch 1:26  Serug, Nahor, Terah,
1Ch 1:27  Abram, dat is Abraham.
1Ch 1:28  De zonen van Abraham: Izaak en Ismael.
1Ch 1:29  Dit zijn hun afstammelingen. Ismaels eerstgeborene was Nebajoth, voorts Kedar, Adbeel en Mibsam,
1Ch 1:30  Misma en Duma, Massa, Hadad en Tema,
1Ch 1:31  Itur, Nafis en Kedma. Dit waren de zonen van Ismael.
1Ch 1:32  De zonen van Ketura, Abrahams bijvrouw. Zij baarde Zimran, Joksjan, Medan, Midian, Jisbak en 
Sjuah. De zonen van Joksjan: Sjeba en Dedan;
1Ch 1:33  de zonen van Midian: Efa, Efer, Hanoch, Abida en Eldaa. Deze allen waren zonen van Ketura.
1Ch 1:34  Abraham nu verwekte Izaak. Izaaks zonen: Ezau en Israel.
1Ch 1:35  De zonen van Ezau: Elifaz, Reuel, Jeus, Jaelam en Korah.
1Ch 1:36  De zonen van Elifaz: Teman en Omar, Sefi en Gaetham, Kenaz, Timna en Amalek,
1Ch 1:37  de zonen van Reuel: Nahath, Zerah, Sjamma en Mizza.
1Ch 1:38  De zonen van Seir: Lotan, Sjobal, Sibeon, Ana, Disjon, Eser en Disjan.
1Ch 1:39  De zonen van Lotan: Hori en Hemam, en Lotans zuster was Timna;
1Ch 1:40  de zonen van Sjobal: Alwan, Manahath en Ebal, Sjefi en Onam; de zonen van Sibeon: Ajja en Ana;
1Ch 1:41  de zoon van Ana: Disjon; de zonen van Disjon: Hemdan, Esban, Jithran en Keran;
1Ch 1:42  de zonen van Eser: Bilhan, Zaawan en Jaakan; de zonen van Disjan: Us en Aran.
1Ch 1:43  Dit zijn de koningen die over het land Edom geregeerd hebben voordat de Israelieten een koning 
hadden: Bela, de zoon van Beor; zijn stad heette Dinhaba.
1Ch 1:44  Na den dood van Bela werd koning in zijn plaats Jobab, de zoon van Zerah, uit Bosra.
1Ch 1:45  Na den dood van Jobab werd koning in zijn plaats Husjam, uit het land der Temanieten.
1Ch 1:46  Na den dood van Husjam werd koning in zijn plaats Hadad, de zoon van Bedad, die de Midianieten in 
het veld van Moab versloeg; zijn stad heette Awith.
1Ch 1:47  Na den dood van Hadad werd koning in zijn plaats Samla, uit Masreka.
1Ch 1:48  Na den dood van Samla werd koning in zijn plaats Saul, uit Rehoboth aan de Rivier.
1Ch 1:49  Na den dood van Saul werd koning in zijn plaats Baalhanan, de zoon van Achbor.
1Ch 1:50  Na den dood van Baalhanan werd koning in zijn plaats Hadad; zijn stad heette Pau en zijn vrouw 
Mehetabeel, de dochter van Matred, de dochter van Mezahab.
1Ch 1:51  Na den dood van Hadad waren Edoms stamhoofden: de stamhoofden van Timna, Alwa, Jetheth,
1Ch 1:52  Oholibalna, Ela, Pinon,
1Ch 1:53  Kenaz, Teman, Mibsar,
1Ch 1:54  Magdiel en Iram. Dit waren Edoms stamhoofden.
1Ch 2:1  Dit zijn de zonen van Israel: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar en Zebulon,
1Ch 2:2  Dan, Jozef en Benjamin, Naftali, Gad en Azer.
1Ch 2:3  De zonen van Juda: Er, Onan en Sjela, drie, hem geboren uit de dochter van Sjua, de Kanaanietische; 
Er, Juda's eerstgeborene, mishaagde aan den Heer zodat hij hem deed sterven.
1Ch 2:4  Voorts baarde hem zijn schoondochter Tamar Peres en Zerah; in het geheel had Juda vijf zonen.
1Ch 2:5  De zonen van Peres: Hesron en Hamul;



1Ch 2:6  de zonen van Zerah: Zamri, Ethan, Heman, Kalkol en Darda, in het geheel vijf.
1Ch 2:7  De zonen van Karmi: Achan, die Israel in het ongeluk stortte door zich aan den ban te vergrijpen;
1Ch 2:8  de zoon van Ethan: Azarja.
1Ch 2:9  De zonen die Hesron geboren zijn: Jerahmeel, Ram en Kelubai.
1Ch 2:10  Ram verwekte Amminadab; Amminadab verwekte Nahsjon, den vorst der Judeers;
1Ch 2:11  Nahsjon verwekte Salma; Salma verwekte Boaz,
1Ch 2:12  Boaz verwekte Obed; Obed verwekte Izai;
1Ch 2:13  Izai verwekte Eliab, zijn oudsten zoon, Abinadab, den tweeden Sjimea, den derden,
1Ch 2:14  Nethaneel, den vierden, Raddai, den vijfden,
1Ch 2:15  Osem, den zesden, David, den zevenden,
1Ch 2:16  en hun zusters, Seruja en Abigail. De zonen van Seruja: Abisjai, Joab en Azael, drie;
1Ch 2:17  en Abigail baarde Amaza; de vader van Amaza was Jether, de Ismaeliet.
1Ch 2:18  Kaleb, de zoon van Hesron, verwekte bij zijn vrouw Azuba Jerioth, en dit zijn haar zonen: Jesjer, 
Sjobab en Ardon.
1Ch 2:19  Na Azuba's dood nam Kaleb tot vrouw Efrath, die hem Hur baarde.
1Ch 2:20  Hur verwekte Uri; Uri verwekte Besaleel.
1Ch 2:21  Daarna kwam Hesron tot de dochter van Machir, den vader van Gilead; hij heeft haar tot vrouw 
genomen toen hij zestig jaar oud was, en zij baarde hem Segub,
1Ch 2:22  en Segub verwekte Jair; deze had drie en twintig steden in het land Gilead.
1Ch 2:23  Gesjur en Aram ontnamen hun de Jairs-gehuchten en Kenath met onderhorigheden, zestig steden. 
Deze allen waren zonen van Machir, den vader van Gilead.
1Ch 2:24  Na Hesrons dood is Kaleb te Efrath gekomen. En Hesrons vrouw was Abia, en zij baarde hem Ashur, 
den vader van Tekoa.
1Ch 2:25  De zonen van Jerahmeel, Hesrons eerstgeborene, waren: Ram, de oudste, voorts Buna, Oren en 
Osem, uit Ahia;
1Ch 2:26  maar Jerahmeel had nog een vrouw Atara geheten; deze was de moeder van Onam.
1Ch 2:27  De zonen van Ram, Jerahmeels eerstgeborene, waren: Maas, Jamin en Eker.
1Ch 2:28  De zonen van Onam waren: Sjammai en Jada; de zonen van Sjammai: Nadab en Abisjur.
1Ch 2:29  De vrouw van Abisjur heette Abihail; zij baarde hem Ahban en Molid.
1Ch 2:30  De zonen van Nadab: Seled en Appaim. Seled stierf kinderloos;
1Ch 2:31  de zonen van Appaim: Jisjei; de zonen van Jisjei: Sjesjan; de zonen van Sjesjan: Ahlai.
1Ch 2:32  De zonen van Jada, den broeder van Sjammai: Jether en Jonathan. Jether stierf kinderloos;
1Ch 2:33  de zonen van Jonathan: Peleth en Zaza. Dit waren de zonen van Jerahmeel.
1Ch 2:34  Sjesjan nu had geen zonen, slechts dochters. En Sjesjan had een Egyptische slaaf, Jarka genaamd;
1Ch 2:35  aan deze slaaf Jarka gaf hij zijn dochter tot vrouw, en zij baarde hem Attaf.
1Ch 2:36  Atta verwekte Nathan; Nathan verwekte Zabad;
1Ch 2:37  Zabad verwekte Eflal; Eflal verwekte Obed;
1Ch 2:38  Obed verwekte Jehu; Jehu verwekte Azarja;
1Ch 2:39  Azarja verwekte Heles; Heles verwekte Eleaza;
1Ch 2:40  Eleaza verwekte Sizemai; Sizemai verwekte Sjallum;
1Ch 2:41  Sjallum verwekte Jekamja, en Jekamja verwekte Elisjama.
1Ch 2:42  De zonen van Kaleb, den broeder van Jerahmeel: Meesja, zijn eerstgeborene; deze was de vader van 
Zif; en de zonen van Maresja, den vader van Hebron.
1Ch 2:43  De zonen van Hebron: Korah, Tappuah, Rekem en Sjema.
1Ch 2:44  Sjema verwekte Raham, den vader van Jorkeam, en Rekem verwekte Sjammai.
1Ch 2:45  De zoon van Sjammai: Maon, en Maon was de vader van Beth-sur.
1Ch 2:46  Voorts heeft Efa, de bijvrouw van Kaleb, gebaard: Haran, Mosa en Gazez. Haran heeft Jahdai 
verwekt.
1Ch 2:47  De zonen van Jahdai: Regem, Jotham, Geesjam, Pelet, Efa en Sjaaf.
1Ch 2:48  Kalebs bijvrouw Maacha heeft Sjeber en Tirhana gebaard;
1Ch 2:49  ook baarde zij Sjaaf, den vader van Madmanna, Sjewa, den vader van Macha bena en van Gibea. De 
dochter van Kaleb was Achsa.
1Ch 2:50  Dit waren de zonen van Kaleb. De zonen van Hur, den eerstgeborene van Efrath: Sjobal, de vader 
van Kirjath-jearim,
1Ch 2:51  Salma, de vader van Bethlehem, Haref, de vader van Beth-geder.
1Ch 2:52  De zonen van Sjobal, den vader van Kirjath-jearim, waren: Reaja en half Manahath.
1Ch 2:53  En de geslachten van Kirjath-jearim: de Jithrieten, de Puthieten, de Sjumathieten en de Misraieten. Uit 
dezen zijn de Soreathieten en de Estaolieten voortgekomen.
1Ch 2:54  De zonen van Salma: Bethlehem, de Netofathieten, Atroth-beth-Joab en de bevolking van half 



Manahath, de Soreathieten.
1Ch 2:55  Voorts de geslachten der schriftgeleerden die te Jabes wonen, de Tireathieten, de Sjimeathieten, de 
Suchathieten; dit zijn de Kinieten, die van Hammath, den vader van het huis Rechab, afstammen.
1Ch 3:1  Dit zijn de zonen van David die hem te Hebron geboren zijn: de eerstgeborene Amnon, van Ahinoam, 
de Jizreelietische; de tweede Daluja, van Abigail, de Karmelietische;
1Ch 3:2  de derde Absalom, de zoon van Maacha, dochter van Talmai, den koning van Gesjur; de vierde 
Adonia, de zoon van Haggith;
1Ch 3:3  de vijfde Sjefatja, van Abital; de zesde Jithream, van zijn vrouw Egla.
1Ch 3:4  Zes zijn hem geboren te Hebron, waar hij zeven jaren en zes maanden regeerde, terwijl hij drie en 
dertig jaren te Jeruzalem geregeerd heeft.
1Ch 3:5  De volgenden zijn hem geboren te Jeruzalem: Sjammua, Sjobab, Nathan en Salomo, vier, van 
Bathsjua, de dochter van Ammiel;
1Ch 3:6  voorts Jibhar, Elisjua, Elifelet,
1Ch 3:7  Nogah, Nefeg, Jafia,
1Ch 3:8  Elisjama, Eljada en Elifelet, negen.
1Ch 3:9  Dit zijn allen zonen van David, behalve de zonen der bijvrouwen, en Tamar was hun zuster.
1Ch 3:10  De zoon van Salomo was Rehabeam, zijn zoon was Abia, zijn zoon was Aza, zijn zoon was Josjafat,
1Ch 3:11  zijn zoon was Joram, zijn zoon was Ahazja, zijn zoon was Joas,
1Ch 3:12  zijn zoon was Amasja, zijn zoon was Azarja, zijn zoon was Jotham,
1Ch 3:13  zijn zoon was Ahaz, zijn zoon was Hizkia, zijn zoon was Manasse,
1Ch 3:14  zijn zoon was Amon, zijn zoon was Jozia.
1Ch 3:15  De zonen van Jozia: de eerstgeborene Joahaz, de tweede Jojakim, de derde Sedekia, de vierde 
Sjallum.
1Ch 3:16  De zonen van Jojakim: zijn zoon was Jechonja, zijn zoon was Sedekia.
1Ch 3:17  De zonen van Jechonja, den gevankelijk weggevoerde: zijn zoon was Sjealtiel,
1Ch 3:18  voorts: Malkiram, Pedaja, Sjenassar, Jekamja, Hosjama en Nedabja.
1Ch 3:19  De zonen van Pedaja: Zerubbabel en Sjimei. De zonen van Zerubbabel: Mesjullam, Hananja en hun 
zuster Sjelomith,
1Ch 3:20  voorts: Hasjuba, Ohel, Berechja, Hasadja, Jusjab-hezed, vijf.
1Ch 3:21  De zonen van Hananja: Pelatja, zijn zoon was Jezaja, zijn zoon was Refaja, zijn zoon was Arnan, zijn 
zoon was Obadja, zijn zoon was Sjechanja.
1Ch 3:22  De zonen van Sjechanja: Sjemaja; de zonen van Sjemaja: Hattus, Jigeal, Bariah, Nearja en Sjafat, 
zes.
1Ch 3:23  De zonen van Nearja: Eljoenai, Hizkia en Azrikam, drie.
1Ch 3:24  De zonen van Eljoenai: Hodawja, Eljasjib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja en Anani, zeven.
1Ch 4:1  De zonen van Juda: Peres, Hesron, Kelub, Hur en Sjobal.
1Ch 4:2  Reaja, de zoon van Sjobal, verwekte Jahath; Jahath verwekte Ahumai en Lahad; dit zijn de geslachten 
der Soreathieten.
1Ch 4:3  En dit waren de zonen van Etam: Jizreel, Jisma en Jidbas; hun zuster heette Hasselelponi;
1Ch 4:4  Penuel was de vader van Gedor, en Ezer de vader van Husja; dit zijn de zonen van Hur, Efraths 
eerstgeborene, den vader van Bethlehem.
1Ch 4:5  Ashur, de vader van Tekoa, had twee vrouwen: Helea en Naara.
1Ch 4:6  Naara baarde hem Ahuzzam, Hefer, de Timenieten en de Ahastarieten; dit zijn de zonen van Naara.
1Ch 4:7  De zonen van Helea: Sereth, Sohar en Ethnan.
1Ch 4:8  Kos verwekte Anub, Hassobeba en de geslachten van Aharhel, den zoon van Harum.
1Ch 4:9  Jabes nu was meer geeerd dan zijn broeders; zijn moeder had hem Jabes genoemd: want, zeide zij, ik 
heb met smart gebaard.
1Ch 4:10  En Jabes riep den god van Israel aan: Indien gij, zeide hij, mij rijkelijk zegent en mijn grondgebied 
uitbreidt, uw hand met mij is en gij alle kwaad weert, zodat ik geen smart heb! --waarop God deed komen wat hij 
gevraagd had.
1Ch 4:11  En Kelub, de broeder van Sjuha, verwekte Mehir; deze was de vader van Eston;
1Ch 4:12  en Eston verwekte het huis Rafa, Pazeah en Tehinna, den vader van de stad Nahas. Dit zijn de 
mannen van Rechab.
1Ch 4:13  De zonen van Kenaz: Othniel en Seraja; de zonen van Othniel: Hathath en Meonothai.
1Ch 4:14  Meonothai verwekte Ofra, en Seraja verwekte Joab, den vader van het Handwerkersdal; want het 
waren handwerkslieden.
1Ch 4:15  De zonen van Kaleb, den zoon van Jefunne: Ir, Ela en Naam; de zoon van Ela: Kenaz.
1Ch 4:16  De zonen van Jehalleleel: Zif, Zifa, Tirja en Azareel.
1Ch 4:17  De zonen van Ezra: Jether, Mered, Efer en Jalon. Dit zijn de zonen van Bithja, de dochter van Farao 



welke Mered gehuwd had; zij werd zwanger en baarde Mirjam, Sjammai en Jisbah, den vader van Estemoa.
1Ch 4:18  En zijn Judeesche vrouw baarde: Jered, den vader van Gedor, Heber, den vader van Socho, en 
Jekuthiel, den vader van Zanoah.
1Ch 4:19  De zonen ener andere Judeesche vrouw: Naham, de vader van Keila, de Garmiet, en Estemoa, de 
Maachathiet.
1Ch 4:20  De zonen van Sjimon: Amnon en Rinna, Hanans zoon, en Tilon. De zonen van Jisjei: Zoheth en de 
zonen van Zoheth.
1Ch 4:21  De zonen van Sjela, den zoon van Juda: Er, de vader van Lecha, Laeda, de vader van Maresja, en de 
geslachten van het huis der lijnwaadmakers,? het huis Asbea.
1Ch 4:22  Voorts Jokim en de mannen van Kozeba en Joas en Saraf, die naar Moab in ballingschap waren 
gegaan maar herwaarts teruggekeerd zijn. Dit zijn de oude geschiedenissen;
1Ch 4:23  zij waren de pottebakkers en de bewoners van plantsoenen en schaapskooien; bij den koning, in zijn 
dienst, hebben zij daar gewoond.
1Ch 4:24  De zonen van Simeon: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah, Saul;
1Ch 4:25  zijn zoon was Sjallum, zijn zoon was Mibsam, zijn zoon was Misma.
1Ch 4:26  De zonen van Misma: zijn zoon was Hammuel, zijn zoon was Zakkur, zijn zoon was Sjimei.
1Ch 4:27  En Sjimei had zestien zonen en zes dochters; maar zijn broeders hadden niet vele zonen, en al hun 
geslachten hebben zij niet gebracht tot het aantal der zonen van Juda.
1Ch 4:28  Zij woonden te Bersjeba, Molada, Hasar-sjual,
1Ch 4:29  Bilha, Esem, Tolad,
1Ch 4:30  Bethuel, Horma, Siklag,
1Ch 4:31  Beth-markaboth, Hasar-suzim, Beth-birei en Sjaaraim. Dit waren hun steden (totdat David koning 
werd)
1Ch 4:32  en gehuchten: Etam, En-rimmon, Tochen, Ether en Asjan; vijf steden
1Ch 4:33  en al hun gehuchten rondom deze steden tot Baal toe. Dit waren hun woonplaatsen; en zij hielden 
hun geslachtsregisters.
1Ch 4:34  Mesjobab, Jamlech, Josja, de zoon van Amasja,
1Ch 4:35  Joel, Jehu, de zoon van Josjibja, den zoon van Seraja, den zoon van Aziel,
1Ch 4:36  Eljoenai, Jaakoba, Jesjohaja, Azaja, Adiel, Jezimiel, Benaja
1Ch 4:37  en Ziza, de zoon van Sjifei, den zoon van Allon, den zoon van Jedaja, den zoon van Sjimri, den zoon 
van Sjemaja;
1Ch 4:38  dezen, hier met name opgegeven, waren vorsten in hun geslachten toen hun familien zich sterk 
vermenigvuldigd hadden;
1Ch 4:39  zij trokken dus heen, aan den ingang bij Gerar tot oostwaarts van het dal, om weide voor hun kudden 
te zoeken,
1Ch 4:40  en vonden vette en vruchtbare weide; het was een ruim en breed, rustig en veilig land; want de 
vroegere bewoners behoorden tot de zonen van Cham.
1Ch 4:41  Zij dan, ten tijde van Hizkia, den koning van Juda, met name opgeschreven, kwamen en sloegen hun 
tenten, alsmede de Meunieten, die zich daar bevonden, troffen hen met den banvloek, tot op dezen dag, en 
vestigden zich in hun plaats; want daar was weide voor hun kudden.
1Ch 4:42  Ook zijn van hen van de Simeonieten, vijfhonderd man naar het gebergte Seir getrokken, aan wier 
hoofd stonden: Pelatja, Nearja, Refaja en Uzziel, zonen van Jisjei;
1Ch 4:43  zij versloegen het overschot der van Amalek ontkomenen en vestigden zich daar, tot op dezen dag.
1Ch 5:1  De zonen van Ruben, Israels eerstgeborene--want hij was de eerstgeborene, maar omdat hij de 
sponde zijns vaders ontwijd had, is zijn eerstgeboorterecht aan Jozef, den zoon van Israel, gegeven, zonderdat 
deze op het geslachtsregister de plaats des eerstgeborenen kreeg;
1Ch 5:2  want Juda was wel de sterkste onder zijn broederen en bestemd groter vorst te zijn dan hij, maar de 
eerstgeboorte had Jozef. --
1Ch 5:3  De zonen van Ruben, Israels eerstgeborene: Henoch en Pallu Hesron en Karmi.
1Ch 5:4  De zonen van Joel: zijn zoon was Sjemaja, zijn zoon was Gog, zijn zoon was Sjimei,
1Ch 5:5  zijn zoon was Micha, zijn zoon was Reaja, zijn zoon was Joel, zijn zoon was Baal,
1Ch 5:6  zijn zoon was Beera, dien Tilgath-Pilnezer, de koning van Assyrie, gevankelijk heeft weggevoerd; hij 
was een vorst der Rubenieten.
1Ch 5:7  En zijn broeders, naar hun geslachten, toen zij met hun afstammelingen in geslachtsregisters werden 
ingeschreven: Jeiel, het hoofd, Zacharja
1Ch 5:8  en Bela, de zoon van Azaz, den zoon van Sjema, den zoon van Joel. Deze woonde in Aroer en tot 
Nebo en Baal-meon toe;
1Ch 5:9  en oostwaarts woonde hij tot bij de woestijn die aan de rivier den Eufraat begint; want hun vee in het 
land Gilead was talrijk.



1Ch 5:10  Ten tijde van Saul hebben zij oorlog gevoerd met de Hagarenen; dezen vielen in hun handen, en zij 
woonden in hun tenten langs de ganse oostelijke grens van Gilead.
1Ch 5:11  De zonen van Gad woonden tegenover hen, in het land Bazan, tot Salcha toe.
1Ch 5:12  Joel was het hoofd, Sjafam de tweede; voorts Jaanai en Sjafat, in Bazan.
1Ch 5:13  En hun broeders, naar hun familien: Michael, Mesjullam, Sjeba, Jorai, Jaekan, Zia en Eber, zeven.
1Ch 5:14  Het waren zonen van Abihail, den zoon van Huri, den zoon van Jaroah, den zoon van Gilead, den 
zoon van Michael, den zoon van Jesjisjai, den zoon van Jahdo, den zoon van Buz.
1Ch 5:15  Ahi, de zoon van Abdiel, den zoon van Guni, was hoofd hunner familien.
1Ch 5:16  Zij woonden in Gilead, Bazan en onderhoorige plaatsen en op alle weidegronden van Sjaron tot aan 
hun uiterste grenzen.
1Ch 5:17  Zij werden allen in geslachtsregisters ingeschreven ten tijde van Jotham, den koning van Juda, en van 
Jerobeam, den koning van Israel.
1Ch 5:18  De zonen van Ruben, de Gadieten en de halve stam Manasse telden aan strijdbare mannen, lieden 
die schild en zwaard droegen, den boog spanden en in den krijg geoefend waren, vier en veertig duizend 
zevenhonderd en zestig dienstplichtigen.
1Ch 5:19  Zij voerden oorlog met de Hagarenen, Itur, Nafis en Nodab.
1Ch 5:20  Zij verkregen hulp tegen hen, en de Hagarenen en al hun bondgenoten werden in hun hand gegeven; 
want zij hadden in den strijd tot God geroepen, die aan hun bede gehoor gaf, omdat zij op hem vertrouwd 
hadden.
1Ch 5:21  Zij voerden weg, van hun vee, vijftigduizend kamelen, tweehonderd vijftig duizend stuks kleinvee en 
tweeduizend ezels, en van mensen, honderdduizend zielen;
1Ch 5:22  want velen waren gesneuveld, daar het een krijg van God was. En zij vestigden zich in hun plaats, tot 
aan de wegvoering.
1Ch 5:23  De zonen van den halven stam Manasse woonden in dat land, van Bazan tot Baal-Hermon, den Senir 
en het gebergte Hermon; en in den Libanon breidden zij zich uit.
1Ch 5:24  Dit waren hun familiehoofden: Efer, Jisjti, Eliel, Jeremia, Hodawja en Jahdiel, strijdbare helden, 
beroemde mannen, hoofden hunner familien.
1Ch 5:25  Maar toen zij zich vergrepen aan den god hunner vaderen en de goden naboeleerden van de volken 
des lands, die God voor hen uit verdelgd had,
1Ch 5:26  wekte Israels god den geest op van Pul, den koning van Assyrie, en dien van Tilgath-Pilnezer, den 
koning van Assyrie, die hen, de Rubenieten, de Gadieten en den halven stam Manasse, gevankelijk wegvoerde 
en naar Halah, aan den Habor en de rivier van Gozan, bracht; waar zij tot op dezen dag zijn.
1Ch 6:1  De zonen van Levi: Gersjon, Kehath en Merari.
1Ch 6:2  De zonen van Kehath: Amram, Jishar, Hebron en Uzziel.
1Ch 6:3  De zonen van Amram: Aaron, Mozes en Mirjam. De zonen van Aaron: Nadab en Abihu, Eleazar en 
Ithamar.
1Ch 6:4  Eleazar verwekte Pinehas; Pinehas verwekte Abisjua;
1Ch 6:5  Abisjua verwekte Bukki; Bukki verwekte Uzzi;
1Ch 6:6  Uzzi verwekte Zerahja; Zerahja verwekte Merajoth;
1Ch 6:7  Merajoth verwekte Amarja; Amarja verwekte Ahitub;
1Ch 6:8  Ahitub verwekte Sadok; Sadok verwekte Ahimaas;
1Ch 6:9  Ahimaas verwekte Azarja; (06-10b) deze is het die het priesterambt in den tempel welken Salomo te 
Jeruzalem gebouwd heeft bekleed heeft. (06-9b) En Azarja verwekte Johanan;
1Ch 6:10  Johanan verwekte Azarja,
1Ch 6:11  en Azarja verwekte Amarja; Amarja verwekte Ahitub;
1Ch 6:12  Ahitub verwekte Sadok; Sadok verwekte Sjallum;
1Ch 6:13  Sjallum verwekte Hilkia; Hilkia verwekte Azarja;
1Ch 6:14  Azarja verwekte Seraja; Seraja verwekte Josadak,
1Ch 6:15  en Josadak is heengegaan toen de Heer Juda en Jeruzalem door Nebukadnesar gevankelijk 
wegvoerde.
1Ch 6:16  De zonen van Levi: Gersjon, Kehath en Merari.
1Ch 6:17  Dit zijn de namen der zonen van Gersjon: Libni en Sjimei.
1Ch 6:18  De zonen van Kehath: Amram, Jishar Hebron en Uzziel.
1Ch 6:19  De zonen van Merari: Mahli en Musji. Dit zijn de geslachten der Levieten naar hun vaderen.
1Ch 6:20  Van Gersjon: zijn zoon was Libni, zijn zoon was Jahath, zijn zoon was Zimma,
1Ch 6:21  zijn zoon was Joah, zijn zoon was Iddo, zijn zoon was Zerah, zijn zoon was Jeathrai.
1Ch 6:22  De zonen van Kehath: zijn zoon was Amminadab, zijn zoon was Korah, zijn zoon was Assir,
1Ch 6:23  zijn zoon was Elkana, zijn zoon was Ebjazaf, zijn zoon was Assir,
1Ch 6:24  zijn zoon was Tahath, zijn zoon was Uriel zijn zoon was Uzzia en zijn zoon was Saul;



1Ch 6:25  de zonen van Elkana: zijn zoon was Amazai, zijn zoon was Ahimoth,
1Ch 6:26  zijn zoon was Elkana, zijn zoon was Suf, zijn zoon was Nahath,
1Ch 6:27  zijn zoon was Eliab zijn zoon was Jeroham, zijn zoon was Elkana, zijn zoon was Samuel;
1Ch 6:28  de zonen van Samuel: Joel, de oudste, en Abia, de tweede.
1Ch 6:29  De zonen van Merari: Mahi, zijn zoon was Libni, zijn zoon was Sjimei, zijn zoon was Uzza,
1Ch 6:30  zijn zoon was Sjimea, zijn zoon was Haggia, zijn zoon was Azaja.
1Ch 6:31  Dezen zijn het die David gesteld heeft over alwat het gezang in den tempel betreft, sedert de ark een 
rustplaats vond;
1Ch 6:32  zij hadden den dienst van het gezang voor den tabernakel van de tent der samenkomst, totdat 
Salomo het huis des Heeren te Jeruzalem had gebouwd; zij namen hun ambt waar volgens de hun gegeven 
verordening.
1Ch 6:33  Dezen dan zijn het die met hun zonen dat ambt waarnamen: van de Kehathieten de zanger Heman, 
de zoon van Joel, den zoon van Samuel,
1Ch 6:34  den zoon van Elkana, den zoon van Jeroham, den zoon van Eliel, den zoon van Toah,
1Ch 6:35  den zoon van Suf, den zoon van Ekana, den zoon van Nahath, den zoon van Amazai,
1Ch 6:36  den zoon van Elkana den zoon van Joel, den zoon van Azarja, den zoon van Sefanja,
1Ch 6:37  den zoon van Tahath, den zoon van Assir, den zoon van Ebjazaf, den zoon van Korah
1Ch 6:38  den zoon van Jishar, den zoon van Kehath, den zoon van Levi, den zoon van Israel.
1Ch 6:39  En zijn broeder was Azaf, die aan zijn rechterhand stond: Azaf, de zoon van Berechja, den zoon van 
Sjimea,
1Ch 6:40  den zoon van Michael, den zoon van Baazeja, den zoon van Malkia,
1Ch 6:41  den zoon van Ethni, den zoon van Zerah den zoon van Adaja,
1Ch 6:42  den zoon van Ethan, den zoon van Zimma den zoon van Sjimei,
1Ch 6:43  den zoon van Jahath, den zoon van Gersjon, den zoon van Levi.
1Ch 6:44  En hun broeders, de zonen van Merari, aan de linkerhand: Ethan, de zoon van Kisji, den zoon van 
Abdi, den zoon van Malluch,
1Ch 6:45  den zoon van Hasjabja, den zoon van Amasja, den zoon van Hilkia,
1Ch 6:46  den zoon van Amsi, den zoon van Bani, den zoon van Sjemer,
1Ch 6:47  den zoon van Mahli, den zoon van Musji, den zoon van Merari, den zoon van Levi.
1Ch 6:48  Hun broeders de Levieten waren geschonken voor alle dienstwerk aan den tabernakel van het huis 
Gods.
1Ch 6:49  Maar Aaron en zijn zonen rookten op het brandofferaltaar en op het wierookaltaar, waren voor al het 
werk aan het allerheiligste en om verzoening te bewerken voor Israel, naar alwat Mozes, de dienstknecht Gods, 
bevolen had.
1Ch 6:50  Dit zijn de zonen van Aaron: zijn zoon was Eleazar, zijn zoon was Pinehas, zijn zoon was Abisjua,
1Ch 6:51  zijn zoon was Bukki, zijn zoon was Uzzi, zijn zoon was Zerahja,
1Ch 6:52  zijn zoon was Merajoth zijn zoon was Amarja, zijn zoon was Ahitub,
1Ch 6:53  zijn zoon was Sadok, zijn zoon was Ahimaas.
1Ch 6:54  En dit waren hun woonplaatsen naar hun kampen op hun grondgebied: van Aarons zonen, het 
geslacht der Kehathieten;
1Ch 6:55  hun gaf men, daar hun het lot was te beurt gevallen, Hebron, in het land Juda, met haar omliggenden 
weidegrond;
1Ch 6:56  maar het akkerland van de stad, benevens haar gehuchten, had men aan Kaleb, den zoon van 
Jefunne gegeven;
1Ch 6:57  aan de zonen van Aaron gaf men de vrijsteden Hebron, Libna met haar weidegrond, Jattir met haar 
weidegrond, Estemoa met haar weidegrond,
1Ch 6:58  Holon met haar weidegrond, Debir met haar weidegrond,
1Ch 6:59  Asjan met haar weidegrond, Jutta met haar weidegrond en Beth-sjemes met haar weidegrond;
1Ch 6:60  en uit den stam Benjamin: Gibeon met haar weidegrond, Geba met haar weidegrond, Alemeth met 
haar weidegrond en Anathot met haar weidegrond. In het geheel hadden zij dertien steden met de 
weidegronden.
1Ch 6:61  Van de overige Kehathieten, naar hun geslachten, door het lot: uit de stammen Efraim, Dan en half 
Manasse, tien steden.
1Ch 6:62  Van de Gersjonieten, naar hun geslachten: uit de stammen Issachar, Azer, Naftali en Manasse in 
Bazan, dertien steden.
1Ch 6:63  Van de Merarieten, naar hun geslachten, door het lot: uit de stammen Ruben, Gad en Zebulon, twaalf 
steden.
1Ch 6:64  En de Israelieten gaven aan de Levieten de steden met haar weidegronden,
1Ch 6:65  door het lot; zij gaven, uit de stammen der Judeers, der Simeonieten en der Benjaminieten, deze 



steden, die zij met name opnoemden.
1Ch 6:66  Van de geslachten der Kehathieten; de steden van hun grondgebied waren, uit den stam Efraim:
1Ch 6:67  men gaf hun de vrijsteden Sichem met haar weidegrond, op het gebergte van Efraim, Gezer met haar 
weidegrond,
1Ch 6:68  Jokmeam met haar weidegrond en Beth-horon met haar weidegrond; en uit den stam Dan: Elteke met 
haar weidegrond, Gibbethon met haar weidegrond,
1Ch 6:69  Ajjalon met haar weidegrond en Gath-rimmon met haar weidegrond;
1Ch 6:70  en uit den halven stam Manasse: Taanach met haar weidegrond en Jibleam met haar weidegrond. 
Deze waren van de geslachten der overige Kehathieten.
1Ch 6:71  Van de Gersjonieten, uit de geslachten van den halven stam Manasse: Golan, in Bazan, met haar 
weidegrond en Astaroth met haar weidegrond;
1Ch 6:72  uit den stam Issachar: Kisjon met haar weidegrond, Dobrath met haar weidegrond,
1Ch 6:73  Jarmuth met haar weidegrond en En-gannim met haar weidegrond;
1Ch 6:74  uit den stam Azer: Misjeal met haar weidegrond, Abdon met haar weidegrond,
1Ch 6:75  Helkath met haar weidegrond en Rehob met haar weidegrond;
1Ch 6:76  uit den stam Naftali: Kedes, in Galilea, met haar weidegrond, Hammoth met haar weidegrond en 
Kartan met haar weidegrond.
1Ch 6:77  Van de overige Merarieten, uit den stam Zebulon: Jokneam met haar weidegrond, Karta met haar 
weidegrond, Rimmon met haar weidegrond en Tabor met haar weidegrond;
1Ch 6:78  aan de overzijde van den Jordaan bij Jericho ten oosten van den Jordaan, uit den stam Ruben: Beser, 
in de woestijn, met haar weidegrond, Jahas met haar weidegrond,
1Ch 6:79  Kedemoth met haar weidegrond en Mefaath met haar weidegrond;
1Ch 6:80  uit den stam Gad: Rama in Gilead met haar weidegrond,
1Ch 6:81  Hesbon met haar weidegrond en Jaezer met haar weidegrond.
1Ch 7:1  De zonen van Issachar: Tola, Pua, Jasjub en Sjimron, vier.
1Ch 7:2  De zonen van Tola: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jahmai, Jibsam en Samuel, hoofden van hun familien, van 
Tola, strijdbare helden; hun aantal, naar hun afstammelingen, bedroeg ten tijde van David twee en twintig 
duizend zeshonderd man.
1Ch 7:3  De zonen van Uzzi: Jizrahja; de zonen van Jizrahja: Michael, Obadja, Joel en Jissjia, vijf, altemaal 
hoofden;
1Ch 7:4  en bij hen, naar hun afstammelingen, naar hun familien, benden krijgsvolk, zes en dertig duizend man; 
want zij hadden veel vrouwen en kinderen.
1Ch 7:5  Voorts hun broeders, van al de geslachten van Issachar, strijdbare helden; in het geheel wees hun 
geslachtsregister zeven en tachtig duizend man aan.
1Ch 7:6  De zonen van Benjamin: Bela, Becher en Jediael, drie.
1Ch 7:7  De zonen van Bela: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jerimoth en Iri, vijf, familiehoofden, strijdbare helden; hun 
geslachtsregister wees twee en twintig duizend vier en dertig man aan.
1Ch 7:8  De zonen van Becher: Zemira, Joas, Eliezer, Eljoenai, Omri, Jeremoth, Abia, Anathoth en Alemeth; 
deze allen waren zonen van Becher.
1Ch 7:9  Hun geslachtsregister, naar hun afstammelingen van de hoofden hunner familien, strijdbare helden, 
wees twintigduizend tweehonderd man aan.
1Ch 7:10  De zonen van Jediael: Bilhan; de zonen van Bilhan: Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaana, Zethan, Tarsjis 
en Ahisjahar;
1Ch 7:11  deze allen waren zonen van Jediael, familiehoofden, strijdbare helden; zeventienduizend 
tweehonderd man, dienstplichtigen ten oorlog.
1Ch 7:12  Voorts de Sjuppieten en de Huppieten, zonen van Ir; Husjam, zoon van een ander.
1Ch 7:13  De zonen van Naftali: Jahsiel, Guni, Jeser en Sjallum, zonen van Bilha.
1Ch 7:14  De zonen van Manasse, die zijn Arameesche bijvrouw gebaard heeft: zij baarde Machir, den vader 
van Gilead; de naam van den tweeden zoon was Selofhad, en Selofhad had dochters.
1Ch 7:15  En Machir nam een vrouw wier naam was Maacha, en zijn zuster heette Hammolecheth.
1Ch 7:16  Maacha, de vrouw van Machir, baarde hem een zoon, dien zij Peres noemde; zijn broeder heette 
Sjeres.
1Ch 7:17  Zijn zonen waren Ulam en Rekem; de zoon van Ulam: Bedan. Dit zijn de zonen van Gilead, den zoon 
van Machir, den zoon van Manasse.
1Ch 7:18  Zijn zuster Hammolecheth baarde Ishod, Abiezer en Mahla.
1Ch 7:19  De zonen van Sjemida waren: Ahjan, Sichem, Likhi en Aniam.
1Ch 7:20  De zonen van Efraim: Sjuthelah, zijn zoon was Bered, zijn zoon was Tahath, zijn zoon was Eleada, 
zijn zoon was Tahath,
1Ch 7:21  zijn zoon was Zabad, zijn zoon was Sjuthelah; voorts Ezer en Elead. Dezen werden gedood door de 



mannen van Gath, de inboorlingen des lands; want zij waren afgedaald om hun vee weg te nemen.
1Ch 7:22  Hun vader Efraim bedreef geruimen tijd rouw, en zijn broeders kwamen om hem te troosten.
1Ch 7:23  Daarna kwam hij tot zijn vrouw; deze werd zwanger en baarde een zoon, dien hij Beria noemde; want 
slecht was het met zijn huis gegaan.
1Ch 7:24  Zijn dochter was Sjeera; zij bouwde Laag-Beth-horon en Hoog-Beth-horon en Uzzen-sjeera.
1Ch 7:25  En zijn zoon was Refah, zijn zoon was Resjef, zijn zoon was Telah, zijn zoon was Tahan,
1Ch 7:26  zijn zoon was Laedan, zijn zoon was Ammihud, zijn zoon was Elisjama,
1Ch 7:27  zijn zoon was Nun, zijn zoon was Jozua.
1Ch 7:28  Hun bezitting en hun woonplaatsen: Bethel met onderhoorigheden, voorts oostwaarts Naaran en 
westwaarts Gezer met onderhoorigheden, en Sichem met onderhoorigheden, tot Ajja met onderhoorigheden toe.
1Ch 7:29  Onder de macht der Manassieten waren: Beth-sjean met onderhoorigheden, Taanach met 
onderhoorigheden, Megiddo met onderhoorigheden en Dor met onderhoorigheden. In deze steden woonden de 
zonen van Jozef, den zoon van Israel.
1Ch 7:30  De zonen van Azer: Jimna, Jiswa, Jiswi, Beria en hun zuster Serah.
1Ch 7:31  De zonen van Beria: Heber en Malkiel; deze was de vader van Birzaith.
1Ch 7:32  Heber verwekte Jaflet, Sjomer, Hotham en hun zuster Sjua.
1Ch 7:33  De zonen van Jaflet: Pazach, Bimhal en Aswath; dit waren de zonen van Jaflet;
1Ch 7:34  de zonen van Sjomer: Ahi, Rohga, Hubba en Aram;
1Ch 7:35  de zonen van zijn broeder Helem: Sofah, Jimna, Sjeles en Amal.
1Ch 7:36  De zonen van Sofah: Suah, Harnefer, Sjual, Beri, Jimra,
1Ch 7:37  Beser, Hod, Sjamma, Sjilsja, Jithran en Beera.
1Ch 7:38  De zonen van Jether: Jefunne, Pispa en Ara.
1Ch 7:39  De zonen van Ulla: Arah, Hanniel en Risja.
1Ch 7:40  Deze allen waren zonen van Azer, familiehoofden, uitgelezenen, strijdbare helden, hoofden der 
vorsten; hun geslachtsregister had betrekking op den krijgsdienst. Hun aantal bedroeg zes en twintig duizend 
man.
1Ch 8:1  Benjamin verwekte Bela, zijn eerstgeborene, Asbel, den tweeden, Aharah, den derden,
1Ch 8:2  Noha, den vierden, en Rafa, den vijfden.
1Ch 8:3  En Bela had zonen: Addar, Gera, Abihud,
1Ch 8:4  Abisjua Naaman en Ahia. (08-6b) En dit zijn de zonen van Abihud:
1Ch 8:5  Gera, Sjefufam en Huram;
1Ch 8:6  zij waren familiehoofden der inwoners van Geba en werden gevankelijk weggevoerd naar Manahath;
1Ch 8:7  Gera was het die hen gevankelijk wegvoerde, en hij verwekte Uzza en Ahihud.
1Ch 8:8  En Sjaharaim verwekte in het veld van Moab, na zijn vrouwen Husjim en Baara te hebben 
weggezonden,
1Ch 8:9  toen verwekte hij bij zijn vrouw Hodes: Jobab, Sibja, Meesja, Miklom,
1Ch 8:10  Jeus, Sjochja en Mirma; dit waren zijn zonen, familiehoofden.
1Ch 8:11  Bij Husjim had hij verwekt: Abitub en Elpaal.
1Ch 8:12  De zonen van Elpaal: Eber, Misjeam en Sjemer; deze heeft Ono en Lod met onderhoorigheden 
gebouwd.
1Ch 8:13  Beria en Sjema--dit waren familiehoofden der inwoners van Ajjalon; zij hebben de inwoners van Gath 
op de vlucht gedreven--
1Ch 8:14  en zijn broeders Sjasjak en Jeremoth.
1Ch 8:15  Zebadja, Arad, Eder,
1Ch 8:16  Michael, Jispa en Joha, zonen van Beria;
1Ch 8:17  Zebadja, Mesjullam, Hizki, Heber,
1Ch 8:18  Jismerai, Jizlia en Jobab, --zonen van Elpaal;
1Ch 8:19  Jakim, Zichri, Zabdi,
1Ch 8:20  Elienai, Sillethai, Eliel,
1Ch 8:21  Adaja, Beraja, Sjimrath, zonen van Sjimei;
1Ch 8:22  Jispan, Ebed, Eliel,
1Ch 8:23  Abdon, Zichri, Hanan,
1Ch 8:24  Hananja, Elam, Anthothja,
1Ch 8:25  Jifdeja en Penuel, zonen van Sjasjak;
1Ch 8:26  en Sjamsjerai, Sjeharja, Athalja,
1Ch 8:27  Jaaresja, Elia en Zichri, zonen van Jeroham;
1Ch 8:28  dit zijn hoofden van familien, hoofden naar hun afstammelingen; zij woonden te Jeruzalem.
1Ch 8:29  Te Gibeon woonde de vader van Gibeon, Jeiel; zijn vrouw heette Maacha.
1Ch 8:30  Zijn oudste zoon was Abdon, voorts: Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab,



1Ch 8:31  Gedor, Ahjo, Zecher en Mikloth.
1Ch 8:32  En Mikloth verwekte Sjimea; ook dezen woonden met hun broeders te Jeruzalem tegenover hun 
broeders.
1Ch 8:33  En Ner verwekte Abner; Kis verwekte Saul; Saul verwekte Jonathan, Malkisjua, Abinadab en Esbaal.
1Ch 8:34  De zoon van Jonathan was Meribbaal, en Meribbaal verwekte Micha.
1Ch 8:35  De zonen van Micha: Pithon, Melech, Taarea en Ahaz.
1Ch 8:36  En Ahaz verwekte Jehoadda; Jehoadda verwekte Alemeth, Azmaweth en Zimri; Zimri verwekte Mosa;
1Ch 8:37  Mosa verwekte Binea; zijn zoon was Refaja, zijn zoon was Eleaza, zijn zoon was Asel.
1Ch 8:38  Asel had zes zonen; zij heetten: Azrikam, Bochru, Ismael, Sjearja, Obadja en Hanan; deze allen 
waren zonen van Asel.
1Ch 8:39  De zonen van zijn broeder Esjek: Ulam, zijn eerstgeborene, Jeus, de tweede, en Elifelet, de derde.
1Ch 8:40  De zonen van Ulam waren strijdbare helden, boogschutters; en zij hadden veel zonen en kleinzonen: 
honderd vijftig. Dezen behoorden allen tot de Benjaminieten.
1Ch 9:1  Zo was gans Israel opgenomen in een geslachtsregister: zij staan ingeschreven in het boek der 
koningen van Israel. En de Judeers zijn gevankelijk naar Babel weggevoerd wegens hun vergrijp.
1Ch 9:2  De vroegere bewoners, elk in zijn bezitting in hun verschillende steden waren: Israel, de priesters, de 
Levieten en de geschonkenen.
1Ch 9:3  Te Jeruzalem woonden: Judeers, Benjaminieten, Efraimieten en Manassieten.
1Ch 9:4  Uthai, de zoon van Ammihud, den zoon van Omri, den zoon van Imri, den zoon van Bani, van de zonen 
van Peres, den zoon van Juda.
1Ch 9:5  Van de Sjelanieten: Azaja, de oudste, en zijn zonen.
1Ch 9:6  En van de zonen van Zerah: Jeuel en zijn broeders, zeshonderd negentig.
1Ch 9:7  Van de Benjaminieten: Sallu, de zoon van Mesjullam, den zoon van Hodawja, den zoon van Hassenua;
1Ch 9:8  Jibneja, de zoon van Jeroham; Ea, de zoon van Uzzi, den zoon van Michri; Mesjullam, de zoon van 
Sjefatja, den zoon van Reuel, den zoon van Jibneja,
1Ch 9:9  en hun broeders, naar hun afstammelingen, negenhonderd zes en vijftig. Deze allen waren 
familiehoofden van hun familien.
1Ch 9:10  Van de priesters: Jedaja, Jojarib, Jachin,
1Ch 9:11  Azarja, de zoon van Hilkia, den zoon van Mesjullam, den zoon van Sadok, den zoon van Merajoth, 
den zoon van Ahitub, de vorst van het huis Gods;
1Ch 9:12  Adaja, de zoon van Jeroham, den zoon van Pashur, den zoon van Malkia; Maazai, de zoon van Adiel, 
den zoon van Jahzera, den zoon van Mesjullam, den zoon van Mesjillemith, den zoon van Immer,
1Ch 9:13  en hun broeders, hoofden hunner familien, zeventienhonderd zestig kloeke helden, voor het werk van 
den dienst van het Godshuis.
1Ch 9:14  Van de Levieten: Sjemaja, de zoon van Hassjub, den zoon van Azrikam, den zoon van Hasjabja, van 
de Merarieten.
1Ch 9:15  Voorts Bakbakkar, Heres, Galal, Mattanja, de zoon van Micha, den zoon van Zichri, den zoon van 
Azaf.
1Ch 9:16  Obadja, de zoon van Sjemaja, den zoon van Galal, den zoon van Jeduthun; Berechja, de zoon van 
Aza, den zoon van Elkana, in de gehuchten der Netofathieten woonachtig.
1Ch 9:17  De portiers: Sjallum, Akkub, Talmon, Ahiman en hun broeders; Sjallum was het hoofd,
1Ch 9:18  en nog heden is hij aan de koningspoort ten oosten. Zij waren de portiers van de legerplaatsen der 
Levieten.
1Ch 9:19  Sjallum, de zoon van Kore, den zoon van Ebjazaf, den zoon van Korah, en zijn broeders, van zijn 
familie de Korahieten, hebben dienst gedaan als dorpelwachters bij de tent, en hun vaderen hebben bij de 
legerplaats des Heeren den ingang bewaakt.
1Ch 9:20  Pinehas, de zoon van Eleazar, is oudtijds vorst over hen geweest: de Heer zij met hem!
1Ch 9:21  Zacharja, de zoon van Mesjelemja, is portier geweest bij de tent der samenkomst.
1Ch 9:22  Het gezamenlijk aantal van hen die tot dorpelwachters waren uitgelezen bedroeg tweehonderd twaalf. 
Dezen hadden hun geslachtsregisters in hun gehuchten. David en de ziener Samuel hebben voorgoed hun 
dezen post toevertrouwd.
1Ch 9:23  Zij waren met hun zonen gesteld over de poorten van het huis des Heeren, het huis der tent, om die te 
bewaken;
1Ch 9:24  de portiers moesten staan naar de vier windstreken: naar het oosten, het westen, het noorden en het 
zuiden,
1Ch 9:25  terwijl hun broeders in hun gehuchten regelmatig voor zeven dagen met hen dienst moesten komen 
doen;
1Ch 9:26  want op hen, de vier hoofden der portiers, rustte de verantwoordelijkheid. Ook deden sommige der 
Levieten dienst bij de vertrekken en de schatkamers van het huis Gods;



1Ch 9:27  zij moesten rondom het Godshuis den nacht doorbrengen; want hun was de bewaking toevertrouwd, 
en zij moesten elken morgen de deuren ontsluiten.
1Ch 9:28  Andere gingen over het gereedschap van den dienst: geteld brachten zij het aan, en geteld brachten 
zij het weder weg.
1Ch 9:29  Aan nog andere was de zorg opgedragen voor de vaten en alle heilige voorwerpen, en voor de 
meelbloem, den wijn, de olie, den wierook en de welriekende kruiden.
1Ch 9:30  Enige priesterzonen waren de bereiders van het mengsel uit de welriekende kruiden.
1Ch 9:31  Mattithja, een der Levieten, de eerstgeborene van den Korahiet Sjallum, had voor het bakwerk te 
zorgen;
1Ch 9:32  terwijl enige van de Kehathieten, hun broeders, de zorg hadden voor het stapelbrood, om dit elken 
sabbat in gereedheid te brengen.
1Ch 9:33  En dit waren de zangers, familiehoofden der Levieten, die in de vertrekken vrij van dienst waren; want 
dag en nacht moesten zij aan het werk zijn.
1Ch 9:34  Dit waren de familiehoofden der Levieten, hoofden naar hun afstammelingen; zij woonden te 
Jeruzalem.
1Ch 9:35  Te Gibeon woonde de vader van Gibeon, Jeiel; zijn vrouw heette Maacha.
1Ch 9:36  Zijn oudste zoon was Abdon, voorts: Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab,
1Ch 9:37  Gedor, Ahjo, Zacharja en Mikloth.
1Ch 9:38  En Mikloth verwekte Sjimea; ook dezen woonden met hun broeders te Jeruzalem tegenover hun 
broeders.
1Ch 9:39  En Ner verwekte Abner; Kis verwekte Saul; Saul verwekte Jonathan, Malkisjua, Abinadab en Esbaal.
1Ch 9:40  De zoon van Jonathan was Meribbaal, en Meribbaal verwekte Micha.
1Ch 9:41  De zonen van Micha: Pithon, Melech, Taharea en Ahaz.
1Ch 9:42  En Ahaz verwekte Joadda; Joadda verwekte Alemeth, Azmaweth en Zimri; Zimri verwekte Mosa;
1Ch 9:43  Mosa verwekte Binea; zijn zoon was Refaja, zijn zoon was Eleaza, zijn zoon was Asel.
1Ch 9:44  Asel had zes zonen; dit zijn hun namen: Azrikam Bochru, Ismael, Sjearja, Obadja en Hanan; dit waren 
de zonen van Asel.
1Ch 10:1  Toen nu de Filistijnen tegen Israel streden, sloegen de Israelieten voor de Filistijnen op de vlucht, en 
vielen verslagenen op het gebergte Gilboa.
1Ch 10:2  En de Filistijnen zaten Saul en zijn zonen op de hielen en versloegen Sauls zonen Jonathan, 
Abinadab en Malkisjua.
1Ch 10:3  Daarop werd de strijd zwaar tegen Saul; toen de boogschutters hem ander schot kregen, werd hij 
beangst voor hen
1Ch 10:4  en zeide hij tot zijn wapendrager: Trek uw zwaard en doorsteek er mij mede; anders komen die 
onbesnedenen en drijven hun spel met mij. Maar zijn wapendrager wilde niet, omdat hij zeer bevreesd was. Nu 
nam Saul het zwaard en stortte er zich in.
1Ch 10:5  En Sauls wapendrager, ziende dat hij dood was, stortte zich ook in zijn zwaard en stierf.
1Ch 10:6  Zo stierven Saul en zijn drie zonen; zijn ganse huis is te gelijk gestorven.
1Ch 10:7  En al de Israelieten in de vallei, ziende dat zij gevlucht en Saul en zijn zonen gesneuveld waren, 
verlieten hun steden en gingen op de vlucht; waarna de Filistijnen kwamen en ze bezetten.
1Ch 10:8  Den volgenden dag, toen de Filistijnen kwamen om de verslagenen uit te schudden, vonden zij Saul 
en zijn zonen op het gebergte Gilboa liggen;
1Ch 10:9  zij schudden hem uit, namen zijn hoofd en zijn wapenrusting mee en zonden ze rond in het land der 
Filistijnen, om de zege te boodschappen aan hun afgoden en aan het volk.
1Ch 10:10  Zijn wapenrusting legden zij in den tempel van hun god, en zijn schedel hingen zij op in den tempel 
van Dagon.
1Ch 10:11  Toen al de inwoners van Jabes in Gilead hoorden alwat de Filistijnen aan Saul hadden gedaan,
1Ch 10:12  maakten alle weerbare mannen zich op, namen den romp van Saul en die zijner zonen mee, 
brachten ze naar Jabes, begroeven hun gebeente onder de terebint te Jabes en vastten zeven dagen.
1Ch 10:13  Zo stierf Saul, omdat hij zich aan den Heer vergrepen had, door het woord des Heeren niet te 
onderhouden en bovendien den onderaardschen geest te ondervragen om hem te raadplegen,
1Ch 10:14  terwijl hij den Heer niet geraadpleegd had. Daarom deed de Heer hem sterven en het koningsschap 
overgaan op David, den zoon van Izai.
1Ch 11:1  Toen verzamelde zich gans Israel bij David te Hebron en zeide: Zie wij zijn uw been en vlees.
1Ch 11:2  Reeds gisteren en eergisteren, reeds toen Saul nog koning was, waart gij het, die Israel uitleiddet en 
inleiddet. En de Heer uw god, heeft tot u gezegd: Gij zult mijn volk Israel weiden; gij zult vorst over mijn volk 
Israel zijn.
1Ch 11:3  Zo kwamen alle oudsten van Israel tot den koning te Hebron; en koning David sloot een verbond met 
hen voor des Heeren aangezicht, te Hebron, en zij zalfden hem tot koning over Israel, naar het woord des 



Heeren door Samuel.
1Ch 11:4  Toen David met gans Israel optrok naar Jeruzalem--dat is Jebus, en daar waren de Jebuzieten, de 
bevolking des lands--
1Ch 11:5  zeiden de inwoners van Jebus tot David: Gij zult hier niet binnenkomen. Doch David nam de 
bergveste van den Sion, dat is de Davidstad, in
1Ch 11:6  en zeide: Alwie het eerst de Jebuzieten slaat zal opperhoofd en aanvoerder worden. Joab nu, de zoon 
van Seruja, beklom haar het eerst en werd opperhoofd.
1Ch 11:7  En David nam zijn verblijf in de vesting; daarom noemt men haar de Davidstad.
1Ch 11:8  Hij versterkte de stad van rondom, van het Millo af in haar gansen omvang, terwijl Joab het overige 
der stad moest herstellen.
1Ch 11:9  David werd steeds machtiger, en de Heer der heirscharen was met hem.
1Ch 11:10  Dit zijn de hoofden van Davids helden, die hem in zijn koningsschap krachtig ter zijde stonden met 
gans Israel, om hem tot koning te maken, naar het woord des Heeren over Israel.
1Ch 11:11  Dit zijn de namen van Davids helden: Jasjobeam, de zoon van Hachmoni, de voornaamste van de 
drie: hij zwaaide zijn speer over driehonderd man, die hij op eenmaal verslagen had.
1Ch 11:12  Op hem volgde Eleazar, de zoon van Dodo, de Ahohiet; deze was een van de drie helden.
1Ch 11:13  Hij bevond zich bij David te Pasdammim, toen de Filistijnen zich aldaar ten strijde verzameld hadden 
en de Israelieten optrokken. Toen hij opstond, richtte hij een slachting aan onder de Filistijnen, totdat zijn hand 
moede was en aan het zwaard kleefde. Zo bewerkte de Heer te dien dage een grote overwinning; en het volk 
keerde, hem achterna, terug alleen om de lijken uit te schudden. Op hem volgde Sjamma, de zoon van Age, de 
Harariet. Eens hadden de Filistijnen zich bij Lehi verzameld; daar lag een stuk land met gerst; toen nu het volk 
voor de Filistijnen vluchtte,
1Ch 11:14  ging hij midden op dat stuk land staan, verdedigde het en versloeg de Filistijnen. Zo bewerkte de 
Heer een grote overwinning.
1Ch 11:15  Eens daalden drie van de dertig hoofden tot David af naar de rots, naar de bergveste van Adullam, 
terwijl de Filistijnen hun kamp in de vallei der Refaieten hadden opgeslagen.
1Ch 11:16  Terwijl David zich toen in de bergveste bevond, was een wachtpost der Filistijnen te Bethlehem.
1Ch 11:17  En David kreeg een sterk verlangen en zeide: Wie geeft mij water te drinken uit den put van 
Bethlehem, den put in de poort?
1Ch 11:18  Toen braken die drie door de legerplaats der Filistijnen heen, schepten water uit den put van 
Bethlehem, den put in de poort, namen het mede en brachten het aan David. Maar David wilde het niet drinken; 
hij plengde het ter ere des Heeren
1Ch 11:19  en zeide: Daarvoor beware mij mijn god! Zou ik het bloed dezer mannen drinken? Want met 
levensgevaar hebben zij het gehaald. En hij wilde het niet drinken. Dit hebben die drie helden gedaan.
1Ch 11:20  Abisjai, de broeder van Joab, was het hoofd van de dertig: hij zwaaide zijn speer over driehonderd 
verslagenen en had naam onder de dertig;
1Ch 11:21  boven de dertig was hij geeerd, zodat hij hun aanvoerder werd; maar tot de drie reikte hij niet.
1Ch 11:22  Benaja, de zoon van Jojada, een kloek man, van grote krijgsbedrijven, uit Kabseel: hij versloeg de 
beide zonen van Ariel uit Moab; ook daalde hij eens in een kuil af en sloeg daarin een leeuw dood, op een dag 
dat er sneeuw lag.
1Ch 11:23  Ook versloeg hij den Egyptenaar, een man van vijf el lengte, met een speer als een weversboom in 
de hand: hij ging met een stok op hem af, wrong hem de speer uit de hand en doodde hem met zijn eigen speer.
1Ch 11:24  Deze daden heeft Benaja, de zoon van Jojada, verricht; hij had naam onder de dertig helden.
1Ch 11:25  Boven de dertig was hij geeerd, maar tot de drie reikte hij niet. En David stelde hem aan tot hoofd 
over zijn naaste omgeving.
1Ch 11:26  Voorts de strijdbare helden: Azael, de broeder van Joab, Elhanan, de zoon van Dodo, uit Bethlehem,
1Ch 11:27  Sjammoth, uit Harod, Heles, de Peloniet,
1Ch 11:28  Ira de zoon van Ikkes, uit Tekoa, Abiezer, uit Anathoth,
1Ch 11:29  Sibbechai, de Husjathiet, Ilai, de Ahohiet,
1Ch 11:30  Mahrai, uit Netofa, Heled, de zoon van Baana, uit Netofa,
1Ch 11:31  Ithai, de zoon van Ribai, uit Gibea in Benjamin, Benaja, uit Pireathon,
1Ch 11:32  Hurai, uit Nahale-Gaas, Abiel, uit Beth-araba,
1Ch 11:33  Azmaweth, uit Bahurim, Eljahba, uit Sjaalbon,
1Ch 11:34  de zonen van Hasjem, uit Gizon, Jonathan de zoon van Sjage de Harariet,
1Ch 11:35  Ahiam, de zoon van Sachar, de Harariet, Elifal, de zoon van Ur,
1Ch 11:36  Hefer, uit Mechera, Ahia, de Peloniet,
1Ch 11:37  Hesro, uit Karmel, Naarai, de zoon van Ezbai,
1Ch 11:38  Joel, de broeder van Nathan, Mibhar, de zoon van den Hagriet,
1Ch 11:39  Selek, de Ammoniet, Nahrai, uit Beeroth, de wapendrager van Joab, den zoon van Seruja,



1Ch 11:40  Ira, de Jithriet, Gareb, de Jithriet,
1Ch 11:41  Uria, de Hittiet, Zabad, de zoon van Ahlai,
1Ch 11:42  Adina, de zoon van Sjiza, de Rubeniet, een hoofd der Rubenieten, en met hem dertig man,
1Ch 11:43  Hanan, de zoon van Maacha, en Josjafat, de Mithniet,
1Ch 11:44  Uzzia, uit Astaroth, Sjama en Jeiel, de zonen van Hotham, uit Aroer,
1Ch 11:45  Jediael, de zoon van Sjimri, en zijn broeder Joha, de Tisiet,
1Ch 11:46  Eliel, uit Mahanaim, en Jeribai en Josjamja, de zonen van Elnaam; voorts Jithma, de Moabiet,
1Ch 11:47  Eliel, Obed en Jaaziel, uit Soba.
1Ch 12:1  Dezen zijn het, die bij David te Siklag gekomen zijn, toen hij nog uit de tegenwoordigheid van Saul, 
den zoon van Kis, gebannen was; zij behoorden onder de helden, waren zijn medestrijders,
1Ch 12:2  met bogen gewapend, zowel met de rechter, als met de linkerhand stenen slingerend en met pijl en 
boog schietend; zij behoorden tot Sauls broederen, uit Benjamin:
1Ch 12:3  Ahiezer, het hoofd, en Joas, zonen van Hassjemaa, uit Gibea, Jeziel en Pelet, zonen van Azmaweth, 
Beracha, Jehu, uit Anatoth,
1Ch 12:4  Sjamma, uit Gibeon, een der drie helden en boven de dertig uitstekend, Jeremia, Jahaziel, Johanan, 
Jozabad van Gedera,
1Ch 12:5  Eleuzai, Jerimoth, Bealja, Sjemarja, Sjefatja, de Harifiet,
1Ch 12:6  Elkana, Issjia, Azareel, Joezer, Jasjobeam, Koharieten,
1Ch 12:7  Joela en Zebadja, zonen van Jeroham, uit Gedor.
1Ch 12:8  Uit de Gadieten hebben zich afgezonderd en bij David gevoegd in de bergveste in de woestijn de 
strijdbare helden, in den krijgsdienst geoefend, voorzien van schild en lans, met een uitzicht als van leeuwen en 
vlug als gazellen op de bergen:
1Ch 12:9  Ezer, het hoofd, Obadja, de tweede, Eliab, de derde,
1Ch 12:10  Masmanna, de vierde, Jeremia, de vijfde,
1Ch 12:11  Attai, de zesde, Eliel, de zevende,
1Ch 12:12  Johanan, de achtste, Elzabad, de negende,
1Ch 12:13  Jeremia de tiende, Machbannai, de elfde.
1Ch 12:14  Dit waren de legerhoofden uit de Gadieten; de kleinste kon honderd, de grootste duizend staan.
1Ch 12:15  Zij zijn het die in de eerste maand den Jordaan zijn overgestoken, toen hij overal buiten zijn oevers 
getreden was, en die al de bewoners der valleien, ten oosten en ten westen, op de vlucht hebben gejaagd.
1Ch 12:16  Toen enige Benjaminieten en Judeers bij de bergveste tot David kwamen, ging
1Ch 12:17  David tot hen uit en zeide tot hen: Indien gij met vrede tot mij komt om mij te helpen, zo zal ik mij 
innig aan u verbonden gevoelen; maar is het om mij aan mijn tegenstanders te verraden, ofschoon ik met geen 
geweldenarij omga, zo moge de god onzer vaderen het zien en straffen!
1Ch 12:18  Toen bekleedde zich de geest met Amazai, het hoofd der dertig, en hij antwoordde: U, David, 
behoren wij; met u houden wij het, zoon van Izai! Heil, heil u! en heil wie u helpt! want uw god heeft u geholpen. 
Toen nam David hen op en stelde hen tot hoofden der bende aan.
1Ch 12:19  Van Manasse zijn enigen tot David overgelopen, toen hij met de Filistijnen was opgekomen ten 
strijde tegen Saul--hij heeft hen echter niet geholpen; want met opzet hebben de vorsten der Filistijnen hem 
weggezonden, daar zij zeiden: Ten koste van onze hoofden zal hij tot zijn heer Saul overlopen--
1Ch 12:20  toen hij dan naar Siklag toog, zijn van Manasse tot hem overgelopen: Adnah, Jozabad, Jediael, 
Michael, Jozabad, Elihu en Sillethai, hoofden der geslachten van Manasse.
1Ch 12:21  Zij hebben David geholpen tegen de bende; want het waren allen strijdbare helden, en zij werden 
oversten in het heir;
1Ch 12:22  want geregeld dag aan dag kwamen er bij David om hem te helpen; totdat het een groot leger was 
geworden, als een leger Gods.
1Ch 12:23  Dit zijn de getallen der afdelingen van de slagvaardige manschappen, tot David te Hebron gekomen 
om naar den last des Heeren, het koningsschap van Saul op hem te doen overgaan:
1Ch 12:24  Judeers, die schild en lans droegen, zesduizend achthonderd slagvaardige manschappen;
1Ch 12:25  van de Simeonieten zevenduizend en eenhonderd strijdbare helden voor den krijgsdienst;
1Ch 12:26  van de Levieten vierduizend zeshonderd man,
1Ch 12:27  ook Jojada, de vorst der Aaronieten, benevens drieduizend zevenhonderd man,
1Ch 12:28  en Sadok, een strijdbare jonge held, met de leden zijner familie, twee en twintig vorsten;
1Ch 12:29  van de Benjaminieten, Sauls broeders, drieduizend; het merendeel hunner bleef vooralsnog aan het 
huis van Saul getrouw;
1Ch 12:30  van de Efraimieten twintigduizend achthonderd strijdbare helden, mannen van naam, naar hun 
familien;
1Ch 12:31  van den halven stam Manasse achttienduizend, die met name opgegeven waren om David tot 
koning te gaan maken;



1Ch 12:32  van de Issacharieten, die inzicht hadden in de tijden, zodat zij wisten wat Israel doen moest, van hun 
hoofden tweehonderd, met al hun broeders onder hun bevelen;
1Ch 12:33  van Zebulon vijftigduizend dienstplichtigen, strijdvaardige mannen, met allerlei krijgswapenen, die 
met een onverdeeld hart zich aansloten;
1Ch 12:34  van Naftali duizend vorsten, en bij hen zeven en dertig duizend man met schild en speer;
1Ch 12:35  van de Danieten acht en twintig duizend zeshonderd strijdvaardigen;
1Ch 12:36  van Azer veertigduizend dienstplichtigen, strijdvaardige mannen;
1Ch 12:37  uit het Overjordaansche, van de Rubenieten, de Gadieten en den halven stam Manasse, honderd 
twintig duizend man, met allerlei krijgswapenen.
1Ch 12:38  Deze allen, krijgslieden, zijn in gesloten gelederen, met volle toewijding, te Hebron gekomen om 
David tot koning te maken over gans Israel; ook alle overige Israelieten waren eensgezind om David tot koning 
te maken.
1Ch 12:39  En zij bleven daar bij David drie dagen, etend en drinkend; want hun broeders hadden voor hen 
aangerecht.
1Ch 12:40  Ook brachten hun nabestaanden, zelfs uit Issachar, Zebulon en Naftali, levensmiddelen op ezels, 
kamelen, muildieren en runderen: meelspijs, vijgen [koeken] en rozijnenkoeken, wijn, olie, runderen en kleinvee 
in overvloed; want er was blijdschap in Israel.
1Ch 13:1  Nadat David met de oversten van duizend en van honderd, met alle vorsten, beraadslaagd had,
1Ch 13:2  zeide hij tot de ganse vergadering van Israel: Indien het u goeddunkt en het den Heer, onzen god, 
welgevallig is, laten wij dan zenden om onze broeders die in alle landstreken van Israel gebleven zijn, en tevens 
om de priesters en de Levieten in de steden waar zij hun weidegrond hebben; opdat zij zich bij ons verzamelen
1Ch 13:3  en wij de ark van onzen god tot ons overbrengen; want ten tijde van Saul hebben wij naar haar niet 
gevraagd.
1Ch 13:4  En de ganse vergadering zeide dat men zo doen zou; want de zaak stond het ganse volk aan.
1Ch 13:5  Zo vergaderde David gans Israel, van den stroom van Egypte af tot den weg naar Hamath toe om de 
ark Gods van Kirjath-jearim te doen komen.
1Ch 13:6  En David en gans Israel trokken naar Baala, naar Kirjath-jearim, dat in Juda ligt om van daar de ark 
Gods op te voeren, waarover de naam des Heeren, die op de cherubs troont, is uitgeroepen.
1Ch 13:7  Zij vervoerden de ark Gods op een nieuwen wagen uit het huis van Abinadab, terwijl Uzza en zijn 
broeder den wagen geleidden.
1Ch 13:8  David nu en gans Israel maakten met alle macht feestgedruis voor God uit, met liederen en met citers, 
harpen, tamboerijnen, cimbalen en trompetten.
1Ch 13:9  Maar toen zij aan den dorschvloer van Kidon gekomen waren, stak Uzza de hand uit om de ark vast 
te houden; want de runderen gleden uit.
1Ch 13:10  Toen ontstak de Heer in toorn tegen Uzza en hij sloeg hem; omdat hij zijn hand naar de ark had 
uitgestoken; zo stierf hij aldaar voor Gods aangezicht.
1Ch 13:11  En David, ontsteld omdat de Heer geweldig tegen Uzza was losgebroken, noemde die plaats Peres-
Uzza; zoals zij heet tot op dezen dag.
1Ch 13:12  En David werd te dien dage bevreesd voor God en zeide: Hoe zou ik de ark Gods bij mij doen 
komen!
1Ch 13:13  Daarom deed David de ark Gods niet bij zich in de Davidstad haar intrek nemen, maar liet haar 
inkeren in het huis van Obed-Edom, den Gattiet.
1Ch 13:14  Zo bleef de ark Gods in haar woning bij het huis van Obed-Edom drie maanden; en de Heer 
zegende het huis van Obed-Edom en al het zijne.
1Ch 14:1  En Hiram, de koning van Tyrus, zond gezanten tot David, met cederhout en metselaars en 
timmerlieden om voor hem een huis te bouwen.
1Ch 14:2  Zo bemerkte David dat de Heer hem als koning over Israel bevestigd had, en dat zijn koningsschap 
hoog verheven was geworden ter wille van zijn volk Israel.
1Ch 14:3  David nam te Jeruzalem nog meer vrouwen en verwekte nog meer zonen en dochteren.
1Ch 14:4  Dit zijn de namen der kinderen die hij te Jeruzalem heeft gekregen: Sjammua, Sjobab, Nathan, 
Salomo,
1Ch 14:5  Jibhar, Elisjua, Elifelet,
1Ch 14:6  Nogah, Nefrg, Jafia,
1Ch 14:7  Elisjama, Beeljada en Elifelet.
1Ch 14:8  Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning over gans Israel gezalfd was, trokken zij allen op om 
David te zoeken. En deze, dit horende, trok hun tegemoet.
1Ch 14:9  Maar toen de Filistijnen gekomen waren en een inval in de vallei der Refaieten hadden gedaan,
1Ch 14:10  vroeg David God: Zal ik tegen de Filistijnen optrekken, en zult gij hen in mijn hand geven? En de 
Heer zeide tot hem: Trek op; ik zal hen in uw hand geven.



1Ch 14:11  Zo trok hij op naar Baal-perasim, alwaar David hen versloeg; en David zeide: God is door mij door de 
vijanden heengebroken als een waterdoorbraak. Daarom noemde men die plaats Baal-perasim.
1Ch 14:12  Zij lieten daar hun goden achter, die men op Davids bevel verbrandde.
1Ch 14:13  Toen de Filistijnen wederom een inval in de vallei der Refaieten deden,
1Ch 14:14  raadpleegde David God andermaal; en God zeide tot hem: Ruk niet op achter hen aan; trek om van 
hen weg, en nader hen van tegenover de pijnbomen;
1Ch 14:15  en zodra gij het geruis van schreden in de toppen der pijnbomen hoort, ga dan uit ten strijde; want 
God is voor u uit getrokken om het leger der Filistijnen te verslaan.
1Ch 14:16  David nu deed zoals God hem bevolen had en versloeg het leger der Filistijnen van Gibeon af tot 
Gezer.
1Ch 14:17  En Davids roem verbreidde zich in alle landen, en de Heer verwekte schrik voor hem bij alle volken.
1Ch 15:1  Toen David nu zich huizen maakte in de Davidstad, bracht hij voor de ark Gods een plaats in 
gereedheid en sloeg hij voor haar een tent op.
1Ch 15:2  En David beval dat niemand de ark Gods zou dragen dan de Levieten; want hen had de Heer 
uitverkoren om de ark des Heeren te dragen en hem te dienen, voor altijd.
1Ch 15:3  En David vergaderde gans Israel te Jeruzalem om de ark des Heeren op te voeren naar de plaats die 
hij voor haar in gereedheid gebracht had.
1Ch 15:4  Hij verzamelde de Aaronieten en de Levieten;
1Ch 15:5  van de zonen van Kehath: Uriel, den vorst, en zijn broeders, honderd twintig;
1Ch 15:6  van de zonen van Merari: Azaja, den vorst, en zijn broeders, tweehonderd twintig,
1Ch 15:7  van de zonen van Gersjon: Joel, den vorst, en zijn broeders, honderd dertig;
1Ch 15:8  van de zonen van Elisafan: Sjemaja, den vorst, en zijn broeders, tweehonderd;
1Ch 15:9  van de zonen van Hebron: Eliel, den vorst, en zijn broeders, tachtig;
1Ch 15:10  van de zonen van Uzziel: Amminadab, den vorst, en zijn broeders, honderd twaalf.
1Ch 15:11  Hierop ontbood David de priesters Sadok en Abjathar, alsmede de Levieten Uriel, Azaja, Joel, 
Sjemaja, Eliel en Amminadab,
1Ch 15:12  en zeide tot hen: Gij zijt de familiehoofden der Levieten; heiligt dan uzelven en uw broeders, en voert 
de ark des Heeren, den god van Israel, op naar de plaats die ik voor haar in gereedheid gebracht heb;
1Ch 15:13  want omdat gij haar den vorigen keer niet droegt is de Heer, onze god, tegen ons losgebroken, daar 
wij hem niet gezocht hadden naar behoren.
1Ch 15:14  Zo heiligden zich de priesters en de Levieten om de ark des Heeren, den god van Israel, op te 
voeren;
1Ch 15:15  en de zonen der Levieten droegen de ark Gods, zoals Mozes naar het woord des Heeren geboden 
had, aan de draagstangen op hun schouder.
1Ch 15:16  Voorts beval David den vorsten der Levieten hun broeders, de zangers, op te stellen om met 
muziekinstrumenten, harpen, citers, en cimbalen een luid vreugdegedruis te doen horen.
1Ch 15:17  Zo stelden de Levieten op: Heman, den zoon van Joel, en van zijn broeders: Azaf, den zoon van 
Berechja, en van de Merarieten, hun broeders: Ethan, den zoon van Kusjaja;
1Ch 15:18  benevens hun broeders van den tweeden rang: Zacharja, Jaaziel, Sjemiramoth, Jehiel, Unni, Eliab, 
Benaja, Maazeja, Mattithja, Elifale, Mikneja, Obed-Edom, Jeiel, en Azazja, de portiers.
1Ch 15:19  De zangers Heman, Azaf en Ethan moesten muziek maken met koperen cimbalen,
1Ch 15:20  Zacharja, Jaaziel, Sjemiramoth, Jehiel, Unni, Eliab, Maazeja, Benaja op de harp op de wijze van 
"jonge vrouwen",
1Ch 15:21  Mattithja, Elifale, Mikneja, Obed-Edom, Jeiel en Azazja met citers op de wijze van "De achtste", om 
voor te spelen.
1Ch 15:22  Konanja, de vorst der Levieten, had het opzicht over het dragen; want hij was der zake kundig;
1Ch 15:23  Berechja en Elkana waren portiers bij de ark;
1Ch 15:24  de priesters Sjebanja Josjafat, Nethaneel, Amazal, Zacharja, Benaja en Eliezer bliezen op 
trompetten voor de ark Gods uit; ook waren Obed-Edom en Jeiel portiers bij de ark.
1Ch 15:25  Zo gingen David, de oudsten van Israel en de oversten van duizend heen om de ark des verbonds 
van den Heer uit het huis van Obed-Edom met vreugdebetoon op te voeren.
1Ch 15:26  En terwijl God de Levieten die de ark des verbonds van den Heer droegen bijstond, offerde men 
zeven stieren en zeven rammen.
1Ch 15:27  En David was bekleed met een mantel van fijn lijnwaad, en evenzo al de Levieten, die de ark 
droegen, de zangers en Konanja, de overste bij het dragen, en David had een linnen schouderkleed aan.
1Ch 15:28  Zo voerde gans Israel de ark des verbonds van den Heer op met gejubel, bazuingeschal, trompetten 
en cimbalen, muziek makende op harpen en citers.
1Ch 15:29  Toen nu de ark des verbonds van den Heer de Davidstad binnenkwam, keek Michal, Sauls dochter, 
uit het venster, en koning David ziende springen en vreugde bedrijven, vatte zij minachting voor hem op.



1Ch 16:1  Men bracht dan de ark Gods binnen en zette haar in de tent die David voor haar had opgeslagen. 
Daarna bracht men brandoffers en dankoffers aan God;
1Ch 16:2  en toen David met het opdragen van het brandoffer en de dankoffers gereed was, zegende hij het volk 
met den naam des Heeren
1Ch 16:3  en deelde hij aan al de Israelieten, zo mannen als vrouwen, aan ieder een brood, een kruik wijn en 
een vruchtenkoek uit.
1Ch 16:4  Toen stelde hij voor de ark des Heeren enige Levieten als dienaren aan om den Heer Israels god, te 
roemen, te loven en te prijzen:
1Ch 16:5  Azaf, het hoofd, Zacharja, als tweede in rang, voorts Jaaziel, Sjemiramoth, Jehiel, Mattithja, Eliab, 
Benaja, Obed-Edom en Jeiel, met harpen en citers; terwijl Azaf met de cimbalen muziek maakte,
1Ch 16:6  alsmede de priesters Benaja en Jahaziel met de eens voor altijd voorgeschreven trompetten, voor de 
ark des verbonds van God.
1Ch 16:7  Op dien dag, toen voor het eerst, heeft David aan Azaf en zijn broeders opgedragen om het "Looft 
hem" aan te heffen ter ere van den Heer.
1Ch 16:8  Looft den Heer, roept zijn naam aan, maakt onder de volkeren zijn daden bekend;
1Ch 16:9  zingt hem ter eer, roemt hem met stem en snaren, gewaagt van al zijn wonderen;
1Ch 16:10  roemt in zijn heiligen naam; verblijde zich het hart van hen die den Heer zoeken.
1Ch 16:11  Vraagt naar den Heer en zijn kracht, zoekt te allen tijde zijn aangezicht.
1Ch 16:12  Gedenkt de wonderen die hij heeft gedaan, zijn tekenen en de vonnissen zijns monds,
1Ch 16:13  kroost van Israel, zijn dienaar, zonen van Jakob, zijn uitverkorenen!
1Ch 16:14  Hij, de Heer, is onze God; zijn vonnissen zijn op de ganse aarde.
1Ch 16:15  Hij gedenkt eeuwig zijn verbond, tot in het duizendste geslacht
1Ch 16:16  hetgeen hij heeft verordend, het verbond met Abraham gesloten, zijn eed aan Izaak gedaan;
1Ch 16:17  hij heeft dien aan Jakob voorgoed bevestigd, aan Israel als een eeuwig verbond,
1Ch 16:18  zeggende: U geef ik het land Kanaan, als het u toegewezen erve--
1Ch 16:19  toen zij nog gering in aantal waren, weinigen en als vreemden daarin toevend.
1Ch 16:20  En toen zij trokken van volk tot volk, van het ene rijk naar een andere natie,
1Ch 16:21  liet hij niemand toe hen te verdrukken, maar tuchtigde koningen om hunnentwil:
1Ch 16:22  Tast mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad!
1Ch 16:23  Zingt allen, gij aardbewoners, den Heer ter eer, boodschapt zijn heil van zee tot zee;
1Ch 16:24  vermeldt zijn eer onder de natien, onder alle volkeren zijn wonderen!
1Ch 16:25  Want groot is de Heer en zeer te prijzen, geducht is hij boven alle goden;
1Ch 16:26  want alle goden der volkeren zijn afgoden, en de Heer heeft den hemel gemaakt.
1Ch 16:27  Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, macht en blijdschap in zijn woonplaats.
1Ch 16:28  Geeft aan den Heer, gij geslachten der volkeren, geeft aan den Heer eer en macht;
1Ch 16:29  geeft aan den Heer de eer zijns naams, draagt geschenken aan en komt voor zijn aangezicht; werpt 
u voor den Heer neder in heiligen feestdos.
1Ch 16:30  Krimpt allen voor hem ineen, gij aardbewoners! Ook heeft hij de wereld vastgezet, onwankelbaar.
1Ch 16:31  De hemel verblijde zich, de aarde zij verheugd; en men zegge onder de natien: De Heer is koning!
1Ch 16:32  Buldere de zee en haar volheid; juiche het veld en alwat er op is!
1Ch 16:33  Dan zullen de bomen des wouds jubelen voor den Heer; want hij komt om de aarde te richten.
1Ch 16:34  Looft den Heer, want hij is goed; want eeuwig duurt zijn goedertierenheid.
1Ch 16:35  Zegt: Red ons, God onzes heils! herzamel ons en verlos ons van de natien; opdat wij uw heiligen 
naam loven, en in uw glorie roemen.
1Ch 16:36  Geloofd zij de Heer, Israels God, van eeuwigheid tot eeuwigheid! En het ganse volk zeide: Amen! en 
Prijs den Heer!
1Ch 16:37  En hij liet aldaar, voor de ark des verbonds van den Heer, Azaf en zijn broeders om altijd, elken dag 
naar zijn eis, voor de ark dienst te doen;
1Ch 16:38  alsmede Obed-Edom, Hoza en hun broeders, acht en zestig man, als portiers;
1Ch 16:39  maar den priester Sadok en de priesters, zijn broeders, voor den tabernakel des Heeren, op de 
hoogte te Gibeon,
1Ch 16:40  om gestadig des morgens en des avonds brandoffers aan den Heer te brengen op het 
brandofferaltaar, en alles na te komen wat in 's Heeren wet geschreven staat, wat hij aan Israel geboden had;
1Ch 16:41  en met hen Heman en Jeduthun en de overige uitgelezenen, die met name zijn opgegeven, om aan 
te heffen het Looft den Heer; want voor eeuwig is zijn goedertierenheid!
1Ch 16:42  Zij hadden trompetten en cimbalen om muziek te maken, en andere instrumenten voor het gezang 
ter ere Gods; ook waren de zonen van Jeduthun aan de poort.
1Ch 16:43  Daarop ging het ganse volk elk naar zijn huis en ging David heen om zijn huis te zegenen.
1Ch 17:1  Eens, nadat David zijn huis betrokken had, zeide hij tot den profeet Nathan: Zie, ik woon in het huis 



van cederhout, en de ark des verbonds des Heeren woont onder tentdoek.
1Ch 17:2  Nathan zeide tot David: Alwat in uw hart is doe dat; want God is met u.
1Ch 17:3  Maar in dien nacht kwam het woord Gods tot Nathan:
1Ch 17:4  Ga aan mijn dienaar David zeggen: Zo zegt de Heer: Niet gij zult voor mij het huis bouwen waarin ik 
zal wonen.
1Ch 17:5  Ik heb immers in geen huis gewoond van den dag af dat ik Israel opvoerde tot heden toe maar ben 
rondgetrokken in een tent en een tabernakel,
1Ch 17:6  overal waar ik heentrok onder gans Israel. Heb ik tot een van Israels richters, aan wie ik had 
opgedragen mijn volk te weiden, hiervan gesproken en gezegd: Waarom hebt gij mij geen huis van cederhout 
gebouwd?
1Ch 17:7  Spreek derhalve tot mijn dienaar David: Zo zegt de Heer der heirscharen: Ik heb u uit de weide van 
achter de kudde gehaald om vorst over mijn volk Israel te zijn;
1Ch 17:8  ik ben met u geweest bij alwat gij ondernaamt en heb al uw vijanden voor u uitgeroeid; ik zal u een 
naam maken gelijk dien van de grootsten op aarde.
1Ch 17:9  En ik zal voor mijn volk Israel een plaats vaststellen, waar ik het zal planten en waar het duurzaam zal 
wonen, waar het niet meer verontrust zal worden en geen boosaardige lieden het meer zullen mishandelen, 
zoals tevoren,
1Ch 17:10  van den tijd af dat ik richters over mijn volk Israel aanstelde, en ik zal al uw vijanden vernederen. 
Dies kondig ik u aan dat de Heer een huis voor u zal bouwen:
1Ch 17:11  wanneer uw levenstijd verstreken is en gij ter ruste zult gaan bij uw vaderen, zal ik uw nazaat, een 
uwer zonen, doen optreden en zijn koningsschap vastmaken;
1Ch 17:12  hij zal mij een huis bouwen, en ik zal zijn troon vastzetten, voor altijd.
1Ch 17:13  Ik zal hem ten vader, en hij zal mij ten zoon zijn: mijn gunst zal ik hem niet onttrekken, zoals ik die 
aan uw voorganger onttrokken heb;
1Ch 17:14  ik zal hem in mijn huis en in mijn koningsschap tot in eeuwigheid bevestigen; zijn troon zal vaststaan 
voor eeuwig.
1Ch 17:15  Overeenkomstig al deze woorden en dit gehele gezicht heeft Nathan tot David gesproken.
1Ch 17:16  Toen ging koning David naar binnen, zette zich voor den Heer neder en zeide: Wie ben ik, Heere 
God, en wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt?
1Ch 17:17  En dat was niet genoeg in uw oog, o God; nu doet gij ten aanzien van het huis uws dienaars beloften 
voor de verre toekomst en vergunt mij een blik in volgende geslachten, Heere God.
1Ch 17:18  Wat zou David nog verder tot u spreken, u tot eer; daar gijzelf uw dienaar hebt uitverkoren?
1Ch 17:19  Heer, ter wille van uw dienaar en naar uw voornemen hebt gij geheel deze grote zaak gedaan: al 
deze grote dingen bekend te maken.
1Ch 17:20  Heer, niemand is u gelijk, en er is geen god behalve gij, blijkens alwat wij met eigen oren hebben 
gehoord.
1Ch 17:21  En waar is een natie op aarde zoals uw volk Israel, die God zich ten volk is gaan loskopen, om u een 
naam te maken en grote en geduchte dingen te doen, door voor uw volk uit, dat gij uit Egypte hebt losgekocht, 
natien te verdrijven?
1Ch 17:22  Gij hebt uw volk Israel u voor eeuwig tot een volk gemaakt, en gij, Heer, zijt hun ten God geworden.
1Ch 17:23  Nu dan, Heer, worde het woord dat gij aangaande uw dienaar en zijn huis gesproken hebt 
bewaarheid voor eeuwig, en doe zoals gij gesproken hebt;
1Ch 17:24  opdat het bewaarheid worde, en opdat uw naam voor eeuwig worde verheerlijkt, doordien men zegt: 
De Heer, de Heer der heirscharen, is Israels god, en het huis van David, uw dienaar, staat vast voor uw 
aangezicht.
1Ch 17:25  Want gijzelf, mijn god, hebt aan uw dienaar geopenbaard dat gij hem een huis bouwen zult; daarom 
heeft uw dienaar de vrijmoedigheid gevonden om voor uw aangezicht te bidden.
1Ch 17:26  Derhalve, Heer, gij zijt God en hebt aangaande uw dienaar dit goede gesproken,
1Ch 17:27  en het heeft u thans behaagd het huis uws dienaars te zegenen; zodat het eeuwig voor uw 
aangezicht zal zijn. Daar gij, Heer, den zegen hebt uitgesproken, is het gezegend tot in eeuwigheid.
1Ch 18:1  Hierna sloeg David de Filistijnen, vernederde hen en nam Gath met onderhoorigheden uit de hand der 
Filistijnen.
1Ch 18:2  Voorts sloeg hij de Moabieten; zo werden dezen aan David onderworpen, schatplichtig.
1Ch 18:3  Ook sloeg David Hadarezer, den koning van Soba, bij Hamath, toen deze heenging om zijn macht bij 
de rivier den Eufraat te vestigen.
1Ch 18:4  David nam van hem duizend wagenstrijders, zevenduizend ruiters en twintigduizend man voetvolk 
gevangen; van alle wagenpaarden sneed hij de pezen door, op honderd na, die hij overhield.
1Ch 18:5  Toen de Arameers van Damaskus Hadarezer, den koning van Soba, te hulp kwamen, sloeg David 
van de Arameers twee en twintig duizend man,



1Ch 18:6  en hij legde bezettingen in Damasceens Aram, en Aram werd hem onderworpen, schatplichtig. Zo 
schonk de Heer David de overwinning op al zijn veldtochten.
1Ch 18:7  De gouden beukelaars welke de dienaren van Hadarezer hadden gedragen nam David en bracht ze 
naar Jeruzalem,
1Ch 18:8  uit Tebah en Berothai, steden van Hadarezer, voerde David ontzaglijk veel koper weg; hiervan heeft 
Salomo de koperen zee, de zuilen en het koperen gereedschap gemaakt.
1Ch 18:9  Toen Tooe, de koning van Hamath, hoorde dat David het ganse leger van Hadarezer, den koning van 
Soba, verslagen had,
1Ch 18:10  zond hij zijn zoon Hadoram tot koning David om naar zijn welstand te vragen en hem geluk te 
wensen, omdat hij tegen Hadarezer gestreden en hem verslagen had--want Hadarezer was steeds in oorlog met 
Tooe geweest--tevens allerlei gouden, zilveren en koperen voorwerpen.
1Ch 18:11  Ook deze heeft koning David aan den Heer gewijd, evenals het zilver en goud, dat hij allen volkeren, 
Edom, Moab, den Ammonieten, den Filistijnen en Amalek, had afgenomen.
1Ch 18:12  Abisjai, de zoon van Seruja, had van de Edomieten in het Zoutdal achttienduizend man verslagen.
1Ch 18:13  Toen legde hij bezettingen in Edom; zodat al de Edomieten David onderworpen waren. Zo schonk de 
Heer de overwinning aan David op al zijn veldtochten.
1Ch 18:14  En David was koning over gans Israel en handhaafde recht en gerechtigheid onder zijn ganse volk.
1Ch 18:15  Joab, de zoon van Seruja, was hoofd van het leger; Josjafat, de zoon van Ahilud, kanselier;
1Ch 18:16  Sadok, de zoon van Ahitub, en Ahimelech, de zoon van Abjathar, waren priesters; Sjawsja was 
schrijver;
1Ch 18:17  Benaja, de zoon van Jojada, hoofd der Krethiers en Plethiers, en Davids zonen waren de 
voornaamsten naast den koning.
1Ch 19:1  Nadezen stierf Nahas, de koning der Ammonieten, en werd zijn zoon Hanun koning in zijn plaats.
1Ch 19:2  Toen zeide David: Ik wil gunst betonen aan Hanun, den zoon van Nanas; want zijn vader heeft gunst 
betoond aan mij. Daarom zond David boden tot rouwbeklag wegens zijn vader.
1Ch 19:3  Maar toen Davids dienaren in het land der Ammonieten bij Hanun tot rouwbeklag waren gekomen, 
zeiden de vorsten der Ammonieten tot Hanun: Meent gij dat David uit eerbied voor uw vader boden met 
rouwbeklag tot u gezonden heeft? Veeleer zijn zijn dienaren tot u gekomen om de stad op te nemen en het land 
te verspieden.
1Ch 19:4  Hierop liet Hanun de dienaren van David vatten, schoor hen, sneed hun de klederen halverwege af, 
tot het kruis, en zond hen weg.
1Ch 19:5  Zo gingen zij heen. Toen men nu David aangaande die mannen bericht bracht, zond de koning hun 
boden tegemoet--want die mannen waren zeer geschandvlekt--en liet hun zeggen: Blijft te Jericho totdat u de 
baard weder aangroeit, en keert dan terug.
1Ch 19:6  Toen nu de Ammonieten inzagen dat zij zich bij David in een kwaden reuk hadden gebracht, zonden 
Hanun en de Ammonieten duizend talenten zilver om wagens en ruiters van Stroomland-Aram, van 
Maachietisch Aram en van Soba te huren.
1Ch 19:7  Zij huurden twee en dertig duizend wagens, benevens den koning van Maacha en zijn volk. Dezen 
kwamen en legerden zich voor Medeba; terwijl de Ammonieten zich uit hun steden verzameld hadden en ten 
strijde kwamen.
1Ch 19:8  Toen David dit hoorde, zond hij Joab met het gehele leger der helden.
1Ch 19:9  Daarop trokken de Ammonieten uit en stelden zich voor de stad in slagorde; terwijl de koningen die 
gekomen waren zich afzonderlijk op het veld opgesteld hadden.
1Ch 19:10  Joab, ziende dat hij een vijandelijk leger voor zich en achter zich had, koos een deel van Israels 
strijdmacht uit, dat hij tegenover de Arameers in slagorde stelde;
1Ch 19:11  terwijl hij het overige volk plaatste onder de bevelen van zijn broeder Abisjai, die het in slagorde 
stelde tegenover de Ammonieten.
1Ch 19:12  En hij zeide: Indien de Arameers mij te sterk worden, moet gij mij te hulp komen; en indien de 
Ammonieten u te sterk worden, zal ik u helpen.
1Ch 19:13  Wees kloek en laten wij ons kloek houden voor ons volk en de steden van onzen god. En de Heer 
zal doen wat goed in zijn oog is.
1Ch 19:14  Toen nu Joab met het volk dat bij hem was tegen de Arameers ten strijde aanrukte, sloegen zij voor 
hem op de vlucht;
1Ch 19:15  en de Ammonieten, ziende dat de Arameers op de vlucht waren gegaan, vluchtten op hun beurt voor 
zijn broeder Abisjai en trokken zich terug in de stad. En Joab ging naar Jeruzalem.
1Ch 19:16  De Arameers, ziende dat zij voor Israel de nederlaag hadden geleden, zonden boden en deden de 
Arameers van de overzijde der rivier uitrukken, onder aanvoering van Sjofach, Hadarezers legerhoofd.
1Ch 19:17  Men berichtte dit aan David, die hierop gans Israel verzamelde, den Jordaan overtrok en hen 
overviel. David stelde zijn slagorde tegen de Arameers op, en zij streden met hem.



1Ch 19:18  De Arameers gingen voor Israel op de vlucht, en David doodde van hen zevenduizend 
wagenstrijders en veertigduizend man voetvolk; ook het legerhoofd Sjofach doodde hij.
1Ch 19:19  Toen nu Hadarezers vazallen zagen dat zij in den strijd met Israel de nederlaag hadden geleden, 
maakten zij vrede met David en werden hem onderdanig. En de Arameers wilden den Ammonieten niet weder te 
hulp komen.
1Ch 20:1  Na verloop van een jaar tijds, tegen den tijd dat de koningen plegen te velde te trekken, voerde Joab 
het krijgsheir uit, verwoestte het land der Ammonieten, kwam bij Rabba en belegerde het, terwijl David te 
Jeruzalem bleef. En Joab sloeg Rabba en haalde het omver.
1Ch 20:2  En David nam Milkom de kroon van het hoofd, welker gewicht een talent goud bleek te bedragen en 
waaraan een edelgesteente zat dat David voortaan als hoofdversiersel droeg. Een ontzaglijk groten buit nam hij 
uit de stad mee;
1Ch 20:3  ook haar bevolking voerde hij weg en zette ze aan den arbeid bij de zaag, de ijzeren houwelen en de 
bijlen. Evenzo handelde David met al de steden der Ammonieten. Daarna keerden David en het ganse volk naar 
Jeruzalem terug.
1Ch 20:4  Nadezen was er oorlog met de Filistijnen te Gezer. Toen versloeg Sibbechai, de Husjathiet, Sippai, 
een der afstammelingen van de Refaieten; waardoor zij gefnuikt werden.
1Ch 20:5  Toen er weder oorlog met de Filistijnen was, versloeg Elhanan, de zoon van Jair, Lahmi, den broeder 
van Goliath, den Gattiet, wiens speerschacht was als een weversboom.
1Ch 20:6  Toen er weder oorlog was in Gath, was er een man van grote lengte, met zes vingers aan elke hand 
en zes teenen aan elken voet, vier en twintig; ook hij was een nakomeling van Rafa.
1Ch 20:7  Hij hoonde Israel; maar Jonathan, de zoon van Sjimea, den broeder van David, versloeg hem.
1Ch 20:8  Dit waren nakomelingen van Rafa in Gath; zij sneuvelden door de hand van David en zijn dienaren.
1Ch 21:1  Satan trad tegen Israel op en zette David aan om Israel te tellen.
1Ch 21:2  Dienvolgens zeide David tot Joab en de legeroversten: Gaat Israel tellen, van Bersjeba tot Dan, en 
brengt mij bericht, opdat ik hun getal wete.
1Ch 21:3  Toen zeide Joab: Vermenigvuldige de Heer zijn volk, welke zijn sterkte ook zij, honderdvoud, terwijl 
mijn heer de koning het met eigen ogen ziet! Immers mijn heer de koning, zij zijn allen mijns heren knechten. 
Waarom verlangt mijn heer dit? Waarom zou hij schuld op Israel laden?
1Ch 21:4  Maar het bevel des konings was Joab te machtig; zo ging hij uit, trok gans Israel door, kwam te 
Jeruzalem terug,
1Ch 21:5  en gaf aan David de uitkomst der volkstelling op; gans Israel was elfhonderd duizend man die het 
zwaard voerden, Juda vierhonderd zeventig duizend man die het zwaard voerden.
1Ch 21:6  Maar Levi en Benjamin had hij niet meegeteld; want het bevel des konings stond Joab tegen.
1Ch 21:7  Maar God was misnoegd over het gebeurde en sloeg Israel.
1Ch 21:8  Toen zeide David tot God: Ik heb zwaar gezondigd dat ik dit gedaan heb; maar nu, vergeef toch de 
schuld uws dienaars; want ik heb zeer dwaas gehandeld.
1Ch 21:9  En de Heer sprak tot Gad, den ziener van David:
1Ch 21:10  Ga aan David zeggen: Zo spreekt de Heer: Drie dingen leg ik u voor; kies, welk daarvan ik u zal 
aandoen.
1Ch 21:11  Zo kwam Gad bij David en zeide tot hem: Zo zegt de Heer: Kies:
1Ch 21:12  of drie jaren hongersnood, of drie maanden voor uw tegenstanders vluchten, terwijl het zwaard uwer 
vijanden u achterhaalt, of drie dagen het zwaard des Heeren, de pest, in het land, zodat des Heeren engel 
verderf aanricht in het ganse gebied van Israel. Nu dan, overleg, welk bescheid ik mijn zender zal brengen.
1Ch 21:13  Hierop zeide David tot Gad: Het is mij zeer bang. Laat mij toch in de hand des Heeren vallen, want 
zijn barmhartigheid is zeer groot; maar laat mij niet in de hand van mensen vallen.
1Ch 21:14  Nu zond de Heer de pest in Israel; zodat er van Israel zeventig duizend man vielen.
1Ch 21:15  En God zond een engel naar Jeruzalem om het te verderven maar toen hij het verderf aanrichtte, 
zag de Heer het en kreeg hij berouw over het onheil. Toen zeide hij tot den verderfengel: Genoeg; laat thans uw 
hand zinken. De engel des Heeren nu stond bij den dorschvloer van Ornan, den Jebuziet.
1Ch 21:16  En David, de ogen opslaande, zag den engel des Heeren staan tussen aarde en hemel, in de hand 
het ontblote zwaard, uitgestrekt over Jeruzalem. Nu vielen David en de oudsten, in rouwgewaad gehuld, op hun 
aangezicht,
1Ch 21:17  en zeide David tot God: Immers heb ik bevolen het volk te tellen; ik ben het die gezondigd heb; ik, de 
herder, heb kwaad gedaan; maar dezen, de schapen, wat hebben zij bedreven? Heer, mijn god, zij toch uw 
hand tegen mij en mijns vaders huis, maar niet ter plage tegen uw volk.
1Ch 21:18  De engel des Heeren nu had Gad bevolen, aan David te zeggen dat hij zou opklimmen, om een 
altaar voor den Heer op te richten op den dorschvloer van Ornan, den Jebuziet.
1Ch 21:19  En David klom op, naar het woord dat Gad in naam des Heeren gesproken had.
1Ch 21:20  Ornan nu was juist bezig tarwe te dorsen.



1Ch 21:21  Toen David aan den dorschvloer kwam, zag Ornan op, verliet, David bemerkend, den dorschvloer en 
wierp zich op zijn aangezicht voor David ter aarde.
1Ch 21:22  En David zeide tot Ornan: Geef mij de plek van den dorschvloer, opdat ik daarop een altaar voor den 
Heer bouwe; geef ze mij tegen den vollen prijs, opdat de plaag onder het volk ophoude.
1Ch 21:23  Ornan zeide tot David: Neem het, en doe mijn heer de koning wat hem goeddunkt; zie, ik geef de 
runderen voor de brandoffers, de dorschsleden voor brandhout, de tarwe voor het meeloffer; alles geef ik ten 
geschenke.
1Ch 21:24  Maar koning David zeide tot Ornan: Volstrekt niet. Ik wil het voor den vollen prijs kopen; want ik wil 
niet wat aan u behoort nemen voor den Heer om brandoffers te brengen, die mij niets kosten.
1Ch 21:25  Zo gaf David aan Ornan voor de plek een gewicht van zeshonderd sikkelen goud.
1Ch 21:26  Daar bouwde David dan voor den Heer een altaar en offerde brandoffers en dankoffers; en toen hij 
tot den Heer riep, antwoordde hij hem door vuur van den hemel op het brandofferaltaar.
1Ch 21:27  En op des Heeren bevel stak de engel zijn zwaard weer in de schede.
1Ch 21:28  Te dier tijd, toen David zag dat de Heer hem op den dorschvloer van Ornan, den Jebuziet, 
geantwoord had, offerde hij aldaar.
1Ch 21:29  De tabernakel des Heeren, dien Mozes in de woestijn gemaakt had, en het brandofferaltaar waren te 
dier tijd op de hoogte te Gibeon;
1Ch 21:30  maar David durfde niet derwaarts gaan om God te raadplegen, daar hij voor het zwaard van den 
engel des Heeren verschrikt was.
1Ch 22:1  En David zeide: Dit is een huis van den Heere God, en dit is een brandofferaltaar voor Israel.
1Ch 22:2  David beval al de vreemden die in Israels land waren bijeen te brengen, en stelde hen aan tot 
steenhouwers, om stenen uit te breken en te behouwen voor den bouw van den tempel.
1Ch 22:3  Hij legde in grote hoeveelheid ijzer gereed voor de nagels aan de poortdeuren en voor de ankers, en 
koper in zo grote hoeveelheid dat het onweegbaar was,
1Ch 22:4  voorts cederen stammen, ontelbaar vele; want de Sidoniers en de Tyriers hadden cederenstammen in 
menigte aan David gebracht.
1Ch 22:5  En David zeide: Mijn zoon Salomo is jong en teer, en het voor den Heer te bouwen huis moet 
bovenmate groots worden, tot roem en luister voor alle landen; laat ik dus voor hem toebereidselen maken. 
Daarom maakte David voor zijn dood toebereidselen op grote schaal.
1Ch 22:6  Toen liet hij zijn zoon Salomo roepen en beval hem een huis voor den Heer, den god van Israel, te 
bouwen.
1Ch 22:7  David dan zeide tot Salomo: Mijn zoon, ik was zelf voornemens een huis te bouwen voor den naam 
van den Heer, mijn god;
1Ch 22:8  maar tot mij kwam het woord des Heeren aldus: Veel bloed hebt gij vergoten en grote oorlogen 
gevoerd; gij moogt geen huis voor mijn naam bouwen, omdat gij veel bloed voor mijn aangezicht op aarde 
vergoten hebt.
1Ch 22:9  Zie, een zoon wordt u geboren; deze zal een man van rust zijn, en ik zal hem rust verschaffen van al 
zijn vijanden rondom; want Salomo zal hij heten, en vrede en kalmte zal ik in zijn dagen aan Israel geven.
1Ch 22:10  Hij zal voor mijn naam een huis bouwen; hij zal mij ten zoon, en ik zal hem ten vader zijn, en ik zal 
den troon van zijn koningsschap over Israel vastzetten voor altijd.
1Ch 22:11  Nu dan, mijn zoon, de Heer zij met u; zodat gij voorspoedig zijt met den bouw van het huis van den 
Heer, uw god, zoals hij u aangaande heeft toegezegd.
1Ch 22:12  Geve de Heer u slechts verstand en doorzicht, en stelle hij u over Israel en ter onderhouding der wet 
van den Heer, uw god.
1Ch 22:13  Dan zult gij voorspoedig zijn, indien gij nauwgezet betracht de inzettingen en verordeningen die de 
Heer aan Mozes voor Israel heeft gegeven; wees sterk en kloek; vrees niets en wees niet versaagd.
1Ch 22:14  Zie, door mijn moeitevollen arbeid heb ik voor des Heeren huis gereedgelegd: aan goud 
honderdduizend talenten, aan zilver een millioen talenten, aan koper en ijzer zoveel dat het niet gewogen kan 
worden; want het is in grote hoeveelheid voorhanden; ook hout en steen heb ik gereedgelegd, waaraan gij nog 
kunt toevoegen.
1Ch 22:15  Voorts staan u werklieden in menigte ten dienste: steenhouwers, metselaars en timmerlieden, ook 
kunstenaars, bekwaam tot allerlei arbeid
1Ch 22:16  in goud, zilver, koper en ijzer, ontelbaar vele. Op dan, aan den arbeid! en de Heer zij met u!
1Ch 22:17  Voorts beval David aan alle oversten van Israel zijn zoon Salomo behulpzaam te zijn:
1Ch 22:18  de Heer, uw god, is immers met u en heeft u rondom rust verschaft; want hij heeft de bewoners der 
aarde in mijn hand gegeven, en de aarde is aan den Heer en zijn volk onderworpen.
1Ch 22:19  Wijdt u thans met hart en ziel aan het zoeken van den Heer, uw god; maakt u op en bouwt het 
heiligdom van den Heere God; opdat men de ark des verbonds van den Heer en de heilige vaten van God in het 
huis brenge dat voor den naam van den Heer zal worden gebouwd.



1Ch 23:1  Toen nu David oud en zat van dagen was geworden, maakte hij zijn zoon Salomo tot koning over 
Israel.
1Ch 23:2  Hij verzamelde al de vorsten van Israel, alsmede de priesters en de Levieten.
1Ch 23:3  De Levieten van dertig jaar af en daarboven werden geteld; hun aantal, hoofd voor hoofd geteld, 
bedroeg acht en dertig duizend man.
1Ch 23:4  Van dezen zullen vier en twintig duizend belast zijn met het werk in het huis des Heeren, zesduizend 
zullen ambtlieden en rechters,
1Ch 23:5  vierduizend portiers zijn, en vierduizend zullen den Heer prijzen met de instrumenten die ik daartoe 
gemaakt heb.
1Ch 23:6  En David deelde hen in afdelingen in naar de zonen van Levi, Gersjon, Kehath en Merari.
1Ch 23:7  Van de Gersjonieten: Laedan en Sjimei.
1Ch 23:8  De zonen van Laedan: Jehiel, het hoofd, Zetham en Joel, drie;
1Ch 23:9  de zonen van Sjimei: Sjelomith, Haziel en Haran, drie; dit waren de familiehoofden van Laedan.
1Ch 23:10  De zonen van Sjimei: Jahath, Ziza, Jeus en Beria; dit waren de zonen van Sjimei, vier.
1Ch 23:11  Jahath was het hoofd, Ziza de tweede; Jeus nu en Beria hadden niet veel kinderen en stonden als 
een familie voor een deel van het werk.
1Ch 23:12  De zonen van Kehath: Amram, Jishar, Hebron en Uzziel, vier.
1Ch 23:13  De zonen van Amram: Aaron en Mozes. Aaron nu werd afgezonderd om als hoogheilig gewijd te 
worden, hijzelf en zijn zonen, voor altijd, om offers voor den Heer te ontsteken, hem te dienen en met zijn naam 
te zegenen, voor altijd;
1Ch 23:14  maar de zonen van Mozes, den man Gods, werden tot den stam der Levieten gerekend.
1Ch 23:15  De zonen van Mozes: Gersjom en Eliezer.
1Ch 23:16  De zonen van Gersjom: Sjebuel, het hoofd;
1Ch 23:17  de zoon van Eliezer was: Rehabja, het hoofd; Eliezer had geen andere zonen, maar de zonen van 
Rehabja waren zeer talrijk.
1Ch 23:18  De zonen van Jishar: Sjelomith, het hoofd.
1Ch 23:19  De zonen van Hebron: Jeria, het hoofd, Amarja, de tweede, Jahaziel, de derde, Jekameam, de 
vierde.
1Ch 23:20  De zonen van Uzziel: Gicha, het hoofd, en Issjia, de tweede.
1Ch 23:21  De zonen van Merari: Mahli en Musji. De zonen van Mahli: Eleazar en Kis.
1Ch 23:22  En Eleazar liet bij zijn dood geen zonen, alleen dochters na, en de zonen van Kis, haar broeders, 
huwden ze.
1Ch 23:23  De zonen van Musji: Mahli, Eder en Jerimoth drie.
1Ch 23:24  Dit waren de zonen van Levi naar hun familien, de familiehoofden naar hun gemonsterden, met 
name hoofd voor hoofd geteld, die het werk deden voor den dienst in des Heeren huis, van twintig jaar af en 
daarboven.
1Ch 23:25  Want David zeide: De Heer, Israels god, heeft aan zijn volk rust verschaft en woont voor altijd te 
Jeruzalem;
1Ch 23:26  dus hebben voortaan de Levieten den tabernakel en al de voorwerpen die voor den dienst daarin 
nodig zijn niet meer te dragen--
1Ch 23:27  volgens de laatste schikkingen toch van David bestond het aantal Levieten uit die van twintig jaar en 
daarboven--
1Ch 23:28  maar is hun plaats naast de zonen van Aaron voor den dienst in het huis des Heeren: zij zijn belast 
met het toezicht op de voorhoven, de vertrekken, de reiniging van alle heilige dingen en de dienstverrichting in 
het godshuis
1Ch 23:29  en met de zorg voor het stapelbrood, de bloem voor het meeloffer, de ongezuurde vladen, het 
bakwerk in de pan, de mengsels en alle inhouds [maten] en lengtematen;
1Ch 23:30  zij moeten elken morgen, en desgelijks des avonds, gereedstaan om het "Looft en prijst hem" aan te 
heffen ter ere van den Heer,
1Ch 23:31  zorgen voor al wat behoort tot het brengen van brandoffers aan den Heer op de sabbatten, de 
nieuwemanen en de feesttijden, zovele naar het daaromtrent verordende geregeld voor den Heer gebracht 
moeten worden.
1Ch 23:32  Zo hebben zij hun plichten ten aanzien van de tent der samenkomst, van het heiligdom en van de 
zonen van Aaron, hun broeders, voor den dienst van des Heeren huis, waar te nemen.
1Ch 24:1  Wat de Aaronieten betreft, dit waren hun afdelingen. De zonen van Aaron: Nadab en Abihu, Eleazar 
en Ithamar.
1Ch 24:2  Maar Nadab en Abihu stierven voor het aangezicht van hun vader, zonderdat zij zonen hadden. Zo 
bekleedden Eleazar en Ithamar het priesterschap.
1Ch 24:3  En David, met Sadok uit de zonen van Eleazar, en Ahimelech uit die van Ithamar, deelde hen voor 



hun taak in hun dienst in.
1Ch 24:4  Daar nu de zonen van Eleazar, wat betreft de hoofden der mannen, talrijker bleken te zijn dan die van 
Ithamar, deelden zij hen aldus in: de zonen van Eleazar kregen zestien familiehoofden, die van Ithamar naar hun 
familien acht.
1Ch 24:5  Nu deelden zij hen in door het lot den een met den ander; want er waren heilige vorsten en vorsten 
Gods niet slechts uit de zonen van Eleazar maar ook uit die van Ithamar geweest.
1Ch 24:6  De schrijver Sjemaja, de zoon van Nethaneel, een Leviet, schreef hen op voor den koning, de vorsten, 
den priester Sadok, Ahimelech, den zoon van Abjathar, en de familiehoofden der priesters en der Levieten; 
beurtelings werd een familie voor Eleazar en een voor Ithamar getrokken.
1Ch 24:7  Het eerste lot kwam uit voor Jojarib, het tweede voor Jedaja,
1Ch 24:8  het derde voor Harim, het vierde voor Seorim,
1Ch 24:9  het vijfde voor Malkia, het zesde voor Mijjamin,
1Ch 24:10  het zevende voor Hakkos, het achtste voor Abia,
1Ch 24:11  het negende voor Jezua, het tiende voor Sjechanja,
1Ch 24:12  het elfde voor Eljasjib, het twaalfde voor Jakim,
1Ch 24:13  het dertiende voor Huffa, het veertiende voor Jesjebeab,
1Ch 24:14  het vijftiende voor Bilga, het zestiende voor Immer,
1Ch 24:15  het zeventiende voor Hezir het achttiende voor Happisses,
1Ch 24:16  het negentiende voor Pethahja, het twintigste voor Ezechiel,
1Ch 24:17  het een en twintigste voor Jachin, het twee en twintigste voor Gamul,
1Ch 24:18  het drie en twintigste voor Delaja, het vier en twintigste voor Maazja.
1Ch 24:19  Dit was hun ambtsordening voor hun dienst, volgens welke zij in des Heeren huis moesten komen, 
overeenkomstig de hun door hun vader Aaron gegeven verordeningen, zoals de Heer, de god van Israel, dezen 
gelast had.
1Ch 24:20  Wat de overige zonen van Levi betreft, van de zonen van Amram waren: Sjubael en Rehabja; van de 
zonen van Sjubael: Jehdeja;
1Ch 24:21  van de zonen van Rehabja: Isjia, het hoofd.
1Ch 24:22  Van de Jisharieten: Sjelomoth; van de zonen van Sjelomoth: Jahath.
1Ch 24:23  Van de zonen van Hebron: Jeria, het hoofd, Amarja, de tweede, Jehaziel, de derde, Jekameam, de 
vierde.
1Ch 24:24  De zonen van Uzziel: Micha, van de zonen van Micha: Sjamir;
1Ch 24:25  Micha's broeder was Issjia; van de zonen van Issjia: Zacharja.
1Ch 24:26  De zonen van Merari: Mahli en Musji;
1Ch 24:27  de zonen van Merari door zijn zoon Jaazia: Sjoham, Zakkur en Ibri.
1Ch 24:28  Van Mahli: Eleazar; doch deze had geen zonen;
1Ch 24:29  van Kis: de zoon van Kis: Jerahmeel.
1Ch 24:30  De zonen van Musji: Mahli, Eder en Jerimoth. Dit waren de zonen der Levieten naar hun familien.
1Ch 24:31  En ook dezen wierpen het lot zoogoed als hun broeders, de zonen van Aaron, voor koning David, 
Sadok, Ahimelech en de familiehoofden der priesters en der Levieten, de voornaamste familie zoogoed als haar 
minste zuster.
1Ch 25:1  Toen zonderden David en de legeroversten voor den dienst af de zonen van Azaf, Heman en 
Jeduthun, die op citers, luiten en cimbalen profeteerden. Hun aantal--dat van de mannen die werkelijk in dienst 
waren--
1Ch 25:2  van de zonen van Azaf; Zakkur, Jozef, Nethanja en Asjarela, zonen van Azaf, onder de leiding van 
Azaf; die volgens aanwijzing des konings profeteerde;
1Ch 25:3  van Jeduthun: Jeduthuns zonen Gedalja, Jirsi, Jezaja, Hasjabja, Sjimei en Mattithja, zes, die de citer 
bespeelden onder de leiding van hun vader Jeduthun, die bij het "Looft en prijst den Heer" profeteerde;
1Ch 25:4  van Heman: Hemans zonen Bukkia, Mattanja, Uzziel, Sjebuel, Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha, 
Giddalti en Romamtiezer, Josbekasja, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
1Ch 25:5  Deze allen waren zonen van Heman, den ziener des konings, die met woorden Gods den hoorn 
moesten verhoogen. En God schonk aan Heman veertien zonen en drie dochters.
1Ch 25:6  Deze allen namen onder de leiding huns vaders deel aan het gezang in des Heeren huis, met 
cimbalen, luiten en citers, voor den dienst in het huis Gods, volgens aanwijzing des konings: Azaf, Jeduthun en 
Heman.
1Ch 25:7  Hun aantal dan, daarin begrepen dat hunner broeders die geoefend waren in de liederen ter ere van 
den Heer, van alle deskundigen tezamen, bedroeg tweehonderd acht en tachtig.
1Ch 25:8  En zij wierpen het lot voor de dienstregeling, evenals hun broeders, zoogoed voor den kleinsten als 
voor den grootsten, voor deskundigen en leerlingen.
1Ch 25:9  Het eerste lot kwam uit voor Azaf: Jozef was de eerste, hijzelf met zijn broeders en zonen twaalf; 



Gedalja, de tweede, hijzelf met zijn broeders en zonen twaalf,
1Ch 25:10  de derde Zakkur, met zijn zonen en broeders twaalf,
1Ch 25:11  de vierde Jisri, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:12  de vijfde Nethanja, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:13  de zesde Bukkia, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:14  de zevende Asjarela, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:15  de achtste Jezaja, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:16  de negende Mattanja, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:17  de tiende Sjimei, met zijn zonen en broeders twaalf,
1Ch 25:18  de elfde Uzziel, met zijn zonen en broeders twaalf,
1Ch 25:19  de twaalfde Hasjabja, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:20  de dertiende Sjubael, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:21  de veertiende Mattithja, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:22  de vijftiende Jerimoth, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:23  de zestiende Hananja, met zijn zonen en broeders twaalf,
1Ch 25:24  de zeventiende Josbekasja, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:25  de achttiende Hanani, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:26  de negentiende Mallothi, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:27  de twintigste Eliatha, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:28  de een en twintigste Hothir, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:29  de twee en twintigste Giddalti, met zijn zonen en broeders twaalf;
1Ch 25:30  de drie en twintigste Mahazioth met zijn zonen en broeders twaalf,
1Ch 25:31  de vier en twintigste Romamtiezer, met zijn zonen en broeders twaalf.
1Ch 26:1  Wat de afdelingen der portiers betreft: tot de Korahieten behoorde Mesjelemja, de zoon van Kore, den 
zoon van Ebjazaf.
1Ch 26:2  En Mesjelemja had zonen: Zacharja was de oudste, Jediael de tweede, Zebadja de derde, Jathniel de 
vierde,
1Ch 26:3  Elam de vijfde, Johanan de zesde, Eljoenai de zevende.
1Ch 26:4  Ook Obed-Edom had zonen: Sjemaja was de oudste, Jozabad de tweede, Joah de derde, Sachar de 
vierde Nethaneel de vijfde,
1Ch 26:5  Ammiel de zesde, Issachar de zevende, Peullethai de achtste; want God had hem gezegend.
1Ch 26:6  Ook aan zijn zoon Sjemaja werden zonen geboren, die gezag hadden in hun familien; want het waren 
kloeke helden.
1Ch 26:7  Sjemaja 's zonen dan waren: Othni Refael, Obed en Elzabad, en zijn broeders, kloeke mannen: Elihu 
en Semachja.
1Ch 26:8  Dezen behoorden allen tot de zonen van Obed-Edom, zijzelven met hun zonen en broeders, kloeke 
mannen, deugdelijk voor den dienst--twee en zestig van Obed-Edom.
1Ch 26:9  Ook Mesjelemja had zonen en broeders, kloeke mannen, achttien.
1Ch 26:10  En ook Hoza, uit de Merarieten, had zonen: Sjimri was het hoofd; want hij was wel de eerstgeborene 
niet, doch zijn vader stelde hem tot hoofd aan;
1Ch 26:11  Hilkia was de tweede, Tebalja de derde, Zacharja de vierde, allen zonen en broeders van Hoza, 
dertien.
1Ch 26:12  Deze afdelingen der portiers, deze hoofden der mannen, waren, evenals hun broeders, verplicht om 
in des Heeren huis dienst te doen.
1Ch 26:13  Men wierp voor hun familien, zoogoed voor de kleine als voor de grote, voor elke poort het lot.
1Ch 26:14  Voor de oostpoort viel het lot op Sjelemja; ook voor zijn zoon Zacharja, een raadsman vol doorzicht, 
wierp men het lot, en zijn lot kwam uit voor de noordpoort;
1Ch 26:15  op Obed-Edom viel het lot voor de zuidpoort, en op zijn zonen voor het magazijn,
1Ch 26:16  op Hoza voor de west poort met de poort Sjallecheth, aan den opgaanden weg, de ene wachtpost 
naast den anderen.
1Ch 26:17  Aan den oostkant stonden er dagelijks zes, aan den noordkant vier, aan den zuidkant vier en bij het 
magazijn telkens twee;
1Ch 26:18  bij het Parbar aan den westkant: vier aan den weg, twee bij het Parbar.
1Ch 26:19  Dit waren de afdelingen der portiers, uit de zonen van Korah en van Merari.
1Ch 26:20  De Levieten, hun broeders, die over de schatkamers van het huis Gods en van de wijgeschenken 
waren gesteld, waren:
1Ch 26:21  de zonen van Laedan, den Gersjoniet--van Laedan waren de familiehoofden der Gersjonieten Jehiel,
1Ch 26:22  de zonen van Jehiel en diens broeders Zetham en Joel, over de schatkamers van des Heeren huis.
1Ch 26:23  Wat de Amramieten, Jisharieten, Hebronieten en Uzzielieten betreft,



1Ch 26:24  Sjebuel, de zoon van Gersjom, den zoon van Mozes, had het oppertoezicht over de schatkamers.
1Ch 26:25  Wat zijn broeders die van Eliezer, aangaat, zijn zoon was Rehabja, zijn zoon Jezaja, zijn zoon 
Joram, zijn zoon Zichri, zijn zoon Sjelomoth.
1Ch 26:26  Deze Sjelomoth en zijn broeders waren aangesteld over alle schatkamers der wijgeschenken die 
koning David, de familiehoofden, de oversten over duizend en over honderd en de legeroversten gewijd hadden;
1Ch 26:27  van de oorlogen en van den buit hadden zij een deel als heilige gave afgezonderd, om des Heeren 
huis te verrijken,
1Ch 26:28  ook alwat Samuel, de ziener, Saul, de zoon van Kis, Abner, de zoon van Ner, Joab, de zoon van 
Seruja, of wie ook, gewijd hadden, stond onder het opzicht van Sjelomoth en zijn broeders.
1Ch 26:29  Van de Jisharieten waren Konanja en zijn zonen voor de uitwendige aangelegenheden over Israel 
aangesteld als ambtlieden en rechters,
1Ch 26:30  van de Hebronieten hadden Hasjabja en zijn broeders, zeventienhonderd kloeke mannen, het 
toezicht op de verplichtingen van Israel, aan de westzijde van den Jordaan, ten aanzien van alle 
werkzaamheden voor den Heer en den dienst des konings.
1Ch 26:31  Tot de Hebronieten behoorden Jeria, het hoofd--er is naar de Hebronieten, naar hun afstamming 
volgens familien, in het veertigste jaar van Davids koningsschap een onderzoek ingesteld, waarbij bleek dat 
onder hen kloeke helden waren te Jaezer in Gilead--
1Ch 26:32  en zijn broeders, tweeduizend zevenhonderd kloeke mannen; hen stelde koning David aan over de 
Rubenieten, de Gadieten en den halven stam Manasse, voor alle aangelegenheden van God en van den koning.
1Ch 27:1  De Israelieten naar hun aantal, de familiehoofden, de oversten van duizend en van honderd en hun 
ambtlieden, zovelen als den koning dienden in alle aangelegenheden der afdelingen, die maandelijks gedurende 
alle maanden van het jaar inrukten en uittrokken, elke afdeling van vier en twintig duizend man.
1Ch 27:2  Over de eerste afdeling, van de eerste maand, voerde het bevel Jasjobeam, de zoon van Zabdiel; tot 
zijn afdeling behoorden vier en twintig duizend man;
1Ch 27:3  hij was uit de zonen van Peres en het hoofd van alle legeroversten van de eerste maand.
1Ch 27:4  Over de afdeling van de tweede maand stond Eleazar de zoon van Dodai, de Ahohiet; tot zijn afdeling 
behoorden vier en twintig duizend man.
1Ch 27:5  De derde legeroverste, voor de derde maand, was Benaja, de zoon van den opperpriester Jojada; tot 
zijn afdeling behoorden vier en twintig duizend man.
1Ch 27:6  Deze Benaja was een held van de dertig en over de dertig gesteld; over zijn afdeling stond zijn zoon 
Ammizabad.
1Ch 27:7  De vierde voor de vierde maand, was Azael, Joabs broeder, en na hem zijn zoon Zebadja; tot zijn 
afdeling behoorden vier en twintig duizend man.
1Ch 27:8  De vijfde, voor de vijfde maand, was de vorst Sjammoth, de Zarhiet; tot zijn afdeling behoorden vier 
en twintig duizend man.
1Ch 27:9  De zesde, voor de zesde maand, was Ira, de zoon van Ikkes, uit Tekoa; tot zijn afdeling behoorden 
vier en twintig duizend man.
1Ch 27:10  De zevende, voor de zevende maand, was Heles, de Peloniet, een Efraimiet; tot zijn afdeling 
behoorden vier en twintig duizend man.
1Ch 27:11  De achtste, voor de achtste maand, was Sibbechai, de Husjathiet, van de Zarhieten; tot zijn afdeling 
behoorden vier en twintig duizend man.
1Ch 27:12  De negende, voor de negende maand, was Abiezer, uit Anathoth, een Benjaminiet; tot zijn afdeling 
behoorden vier en twintig duizend man.
1Ch 27:13  De tiende, voor de tiende maand, was Maharai, uit Netofa, van de Zarhieten; tot zijn afdeling 
behoorden vier en twintig duizend man.
1Ch 27:14  De elfde, voor de elfde maand, was Benaja, uit Pireathon, een Efraimiet; tot zijn afdeling behoorden 
vier en twintig duizend man.
1Ch 27:15  De twaalfde, voor de twaalfde maand, was Heldai, uit Netofa, van Othniel; tot zijn afdeling behoorden 
vier en twintig duizend man.
1Ch 27:16  Over de stammen van Israel waren gesteld: als vorst van de Rubenieten Eliezer, de zoon van Zichri; 
van de Simeonieten Sjefatja, de zoon van Maacha,
1Ch 27:17  van Levi Hasjabja de zoon van Kemuel, van Aaron Sadok,
1Ch 27:18  van Juda Eliab, een van Davids broeders; van Issachar Omri, de zoon van Michael;
1Ch 27:19  van Zebulon Jismaja, de zoon van Obadja; van Naftali Jerimoth, de zoon van Azriel,
1Ch 27:20  van de Efraimieten Hozea, de zoon van Azazja, van den halven stam Manasse Joel, de zoon van 
Pedaja;
1Ch 27:21  van den halven stam Manasse in Gilead Jiddo, de zoon van Zacharja; van Benjamin Jaaziel, de 
zoon van Abner;
1Ch 27:22  van Dan Azareel, de zoon van Jeroham. Dit waren de stamoversten van Israel.



1Ch 27:23  Doch David heeft het aantal van hen die twintig jaar en daarbeneden waren niet laten opnemen; 
want de Heer had beloofd Israel talrijk te maken als de sterren des hemels.
1Ch 27:24  Joab, de zoon van Seruja, is wel begonnen te tellen, maar heeft het niet ten einde gebracht, daar 
hierom een grote gramschap over Israel kwam. Daarom is het getal niet opgenomen in het boek der kronieken 
van koning David.
1Ch 27:25  Over de magazijnen des konings was gesteld Azmaweth, de zoon van Adiel, en over de magazijnen 
op het land, in de steden, dorpen en torens Jonathan, de zoon van Uzzia;
1Ch 27:26  over de veldarbeiders, voor het bebouwen van den grond, Ezri, de zoon van Kelub;
1Ch 27:27  over de wijngaarden Jime, uit Rama, en over de wijnkelders in de wijngaarden Zabdi, uit Sjefam;
1Ch 27:28  over de olijf [bomen] en moerbeziebomen in de laagte Baalhanan, uit Gedera, en over de 
oliepakhuizen Joas;
1Ch 27:29  over de runderen die in de Sjaron weidden Sjirtai, uit Sjaron, en over die in de valleien Sjafat, de 
zoon van Adlai,
1Ch 27:30  over de kamelen Obil, de Ismaeliet; over de ezelinnen Jehdeja, uit Meronoth,
1Ch 27:31  en over het kleinvee Jaziz, de Hagriet. Deze allen waren beheerders der bezittingen van koning 
David.
1Ch 27:32  Jonathan, Davids bloedverwant, was raadsheer; hij was een man van doorzicht en een geleerde; 
Jehiel, de zoon van den Hachmoniet, was bij de zonen des konings;
1Ch 27:33  Ahitofel was des konings raadsheer, Husjai, de Arkiet, des konings vriend,
1Ch 27:34  en na Ahitofel Jojada, de zoon van Benaja, en Abjathar; des konings legeroverste was Joab.
1Ch 28:1  Eens vergaderde David alle oversten van Israel: de oversten der stammen, de oversten der 
afdelingen die den koning dienden, de oversten van duizend en van honderd, de beheerders van alle bezittingen 
en het vee van den koning en zijn zonen, alsmede de kamerlingen, de helden en alle dapperen, te Jeruzalem.
1Ch 28:2  En koning David ging staan en zeide: Hoort naar mij, mijn broeders en mijn volk! Ik was voornemens 
een huis der rust voor de ark des verbonds van den Heer en voor de voetbank van onzen god te bouwen, en 
heb ook voor den bouw toebereidselen gemaakt;
1Ch 28:3  maar God heeft tot mij gezegd: Gij zult voor mijn naam geen huis bouwen; want gij zijt een 
oorlogsman en hebt bloed vergoten.
1Ch 28:4  Doch de Heer, Israels god, heeft mij uit mijn ganse familie uitverkoren om tot in eeuwigheid koning te 
zijn over Israel; want Juda heeft hij tot vorst verkoren, in het huis Juda mijn familie, en onder de zonen mijns 
vaders heeft hij welbehagen gehad in mij, om mij koning over gans Israel te maken;
1Ch 28:5  en van al mijn zonen--want tal van zonen heeft de Heer mij geschonken--heeft hij mijn zoon Salomo 
uitverkoren om te zitten op des Heeren koningstroon,
1Ch 28:6  en hij heeft tot mij gezegd: Uw zoon Salomo, die zal mijn huis en mijn voorhoven bouwen; want ik heb 
hem mij ten zoon uitverkoren, en zal hem ten vader zijn;
1Ch 28:7  ik zal zijn koningsschap bevestigen tot in eeuwigheid, indien hij mijn geboden en verordeningen 
getrouw betracht, zoals hij heden doet.
1Ch 28:8  Welaan, ten aanschouwen van gans Israel, 's Heeren vergadering, en ten aanhoren van onzen god: 
onderhoudt al de geboden van den Heer, uw god, en vraagt er naar; opdat gij het goede land in bezit houdt en 
aan uw zonen na u ten erfdeel nalaat, voor eeuwig.
1Ch 28:9  En gij, mijn zoon Salomo, erken den god uws vaders en dien hem met een onverdeeld hart en een 
gewillig gemoed; want alle harten onderzoekt de Heer, en elk maaksel van overleggingen doorziet hij; indien gij 
naar hem vraagt, zal hij zich door u laten vinden; maar indien gij hem verlaat, zal hij u voor altijd verstoten.
1Ch 28:10  Zie nu, dat de Heer u heeft uitverkoren om hem een huis ten heiligdom te bouwen; wees sterk en 
voer het uit.
1Ch 28:11  Toen gaf David aan zijn zoon Salomo het model van het schip met zijn gebouwen: schatkamers, 
bovenkamers en binnenkamers, en van het huis van het deksel;
1Ch 28:12  alsmede het model van alwat hem in den geest voor ogen stond: van de voorhoven van des Heeren 
huis en al de vertrekken rondom, bestemd tot magazijnen van het huis Gods en van de wijgeschenken,
1Ch 28:13  het ontwerp omtrent de afdelingen der priesters en der Levieten, omtrent al het dienstwerk in des 
Heeren huis en omtrent alle gereedschappen ten behoeve van den dienst in den tempel.
1Ch 28:14  Voorts het goud voor alle gereedschappen, voor elk deel van den dienst afzonderlijk, en het zilver 
voor alle gereedschappen, voor elk deel van den dienst afzonderlijk.
1Ch 28:15  Verder het gewicht aan goud voor de gouden luchters met hun lampen, voor elken luchter met zijn 
lampen afzonderlijk en voor de zilveren luchters, voor elken luchter met zijn lampen, zoveel als voor elken 
luchter afzonderlijk nodig was.
1Ch 28:16  Ook het goud, afgewogen, voor de tafels voor het stapelbrood, voor elke tafel afzonderlijk, en zilver 
voor de zilveren tafels;
1Ch 28:17  en de vorken, offerschalen en kannen van zuiver goud, en het benodigde voor de gouden pullen, 



voor elke pul afzonderlijk afgewogen, en voor de zilveren pullen, voor elke pul afzonderlijk afgewogen;
1Ch 28:18  voorts gelouterd goud voor het wierookaltaar, afgewogen, en goud voor het model van den wagen, 
de cherubs, die hun vleugelen uitspreidden over de ark des verbonds van den Heer en haar bedekten.
1Ch 28:19  Dit alles heeft de Heer in een geschrift van zijn hand mij duidelijk gemaakt; alle werken van het 
model.
1Ch 28:20  Nog zeide David tot zijn zoon Salomo: Wees sterk en kloek en vat het werk aan; vrees niets en wees 
niet versaagd; want de Heere God, mijn God, is met u; hij zal u begeven noch verlaten voordat al het werk voor 
den dienst in des Heeren huis voltooid is.
1Ch 28:21  En ziedaar de afdelingen der priesters en der Levieten voor den gansen dienst in het huis Gods; 
voorts hebt gij bij het gehele werk te uwer beschikking allerlei kunstenaars, die tot allerlei dienst bereid zijn, 
alsmede de oversten en het ganse volk, voor al uw aangelegenheden.
1Ch 29:1  Toen zeide koning David tot de ganse vergadering: Mijn zoon Salomo, dien God verkoren heeft, is 
jong en teer, en het werk is groot; want niet voor een mens is de burcht bestemd, maar voor den Heere God.
1Ch 29:2  Zoveel ik kon heb ik voor het huis mijns gods gereedgelegd: het goud voor de gouden, het zilver voor 
de zilveren, het ijzer voor de ijzeren, het hout voor de houten voorwerpen, onyxsteenen en inzetsteenen, 
pronksteenen en stenen met veelkleurige aderen, allerhande edelgesteenten en marmerblokken, in overvloed.
1Ch 29:3  Daarenboven--want ik heb een welgevallen in het huis mijns gods--ik persoonlijk heb een vermogen, 
goud en zilver; dat geef ik aan het huis mijns gods boven en behalve alwat ik voor het heiligdom reeds heb 
gereedgelegd:
1Ch 29:4  drieduizend talenten goud, van het Ofirgoud, en zevenduizend talenten gelouterd zilver, om daarmede 
de wanden der gebouwen te overtrekken,
1Ch 29:5  en voor de gouden en de zilveren versieringen, en voor al het werk van kunstenaarshand. Wie biedt 
zich nu vrijwillig aan, om heden een wijdingsoffer te brengen aan den Heer?
1Ch 29:6  Toen boden zich vrijwillig aan de oversten der familien, die der stammen van Israel, die van duizend 
en van honderd, alsmede de beheerders van het bedrijf des konings.
1Ch 29:7  Zij gaven voor den dienst van het huis Gods: aan goud, vijfduizend talenten en tienduizend darieken; 
aan zilver, tienduizend talenten; aan koper, achttienduizend talenten; aan ijzer, honderdduizend talenten.
1Ch 29:8  Voorts stond ieder wat bij hem aan edelgesteenten gevonden werd af voor den schat van des Heeren 
huis, onder het opzicht van Jehiel, den Gersjoniet.
1Ch 29:9  En het volk verheugde zich over hun gewilligheid; want met een onverdeeld hart schonken zij vrijwillig 
hun gaven aan den Heer, en ook koning David verheugde zich zeer.
1Ch 29:10  Toen loofde David den Heer ten aanschouwen van de ganse vergadering en zeide: Geloofd zijt gij, 
Heer, god van onzen vader Israel, van eeuwigheid tot eeuwigheid!
1Ch 29:11  U, Heer, is de grootheid, de kracht, de luister, de glorie en de majesteit; want alles in hemel en op 
aarde behoort u; u, Heer, is de heerschappij, en gij zijt het die u als hoofd over alles verheft.
1Ch 29:12  De rijkdom en de heerlijkheid komen van u; gij regeert over alles: in uw hand is sterkte en kracht, in 
uw hand is het alles groot en sterk te maken.
1Ch 29:13  Daarom, onze god, loven wij u en prijzen wij uw luisterrijken naam;
1Ch 29:14  wie toch ben ik en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te brengen? 
Van u is alles, en uit uw hand hebben wij het u gegeven.
1Ch 29:15  Want vreemden zijn wij voor u en opgezetenen als al onze vaderen; als een schaduw zijn onze 
dagen op aarde, zonderdat er hoop is.
1Ch 29:16  Heer, onze god, deze ganse schat, dien wij gereedgelegd hebben om voor u, voor uw heiligen naam, 
een huis te bouwen, komt uit uw hand en behoort geheel aan u.
1Ch 29:17  En ik weet, mijn god, dat gij het hart toetst en een welgevallen hebt in oprechtheid: ik heb met een 
oprecht hart dit alles vrijwillig geschonken, en nu heb ik gezien dat ook uw volk dat zich hier bevindt met 
blijdschap vrijwillige gaven brengt;
1Ch 29:18  Heer, god van onze vaderen Abraham, Izaak en Israel, bewaar dit voor eeuwig, zulk een gezindheid 
in het hart van uw volk, en richt hun hart op u.
1Ch 29:19  Geef ook aan mijn zoon Salomo een onverdeeld hart om uw geboden, vermaningen en inzettingen 
te onderhouden, alles uit te voeren en den burcht te bouwen waarvoor ik alles heb toebereid.
1Ch 29:20  Toen zeide David tot de ganse vergadering: Looft toch den Heer, uw god! En de ganse vergadering 
loofde den Heer, den god harer vaderen, boog en wierp zich voor den Heer en den koning neder.
1Ch 29:21  En den volgenden dag slachtten zij slachtoffers voor den Heer en brachten zij aan den Heer 
brandoffers: duizend stieren, duizend rammen, duizend lammeren, met de daarbij behorende plengoffers, en 
slachtoffers in menigte, voor gans Israel.
1Ch 29:22  Te dien dage aten en dronken zij voor des Heeren aangezicht met grote blijdschap, en maakten 
Salomo, den zoon van David, voor de tweede maal koning; zij zalfden hem tot vorst voor den Heer en Sadok tot 
priester.



1Ch 29:23  Zo zette zich Salomo op 's Heeren troon als koning in plaats van zijn vader David, en hij had 
voorspoed. Gans Israel gehoorzaamde hem;
1Ch 29:24  ook betoonden zich al de oversten en helden, alsmede al de zonen van koning David, aan koning 
Salomo onderdanig.
1Ch 29:25  En de Heer maakte Salomo uitermate groot ten aanschouwen van gans Israel en verleende hem een 
luisterrijk koningsschap, zoals geen enkel koning van Israel voor hem bezeten had.
1Ch 29:26  Zo is David, de zoon van Izai, koning geweest over gans Israel.
1Ch 29:27  De tijd dien hij over Israel geregeerd heeft is veertig jaar: te Hebron regeerde hij zeven en te 
Jeruzalem drie en dertig jaar.
1Ch 29:28  Hij stierf in hogen ouderdom zat van jaren, rijkdom en eer, en zijn zoon Salomo werd koning in zijn 
plaats.
1Ch 29:29  De geschiedenis nu van koning David, de vroegere zowel als de latere, is beschreven in de 
Geschiedenis van Samuel, den ziener, in die van Nathan, den profeet, en in die van Gad, den schouwer:
1Ch 29:30  zijn ganse koningsschap, zijn heldendaden en de lotgevallen die hij, Israel en alle koninkrijken der 
wereld gehad hebben.
2Ch 1:1  Salomo dan, de zoon van David, versterkte zich in zijn koningsschap, en de Heer, zijn god, was met 
hem en maakte hem uitermate groot.
2Ch 1:2  En Salomo sprak tot gans Israel, de oversten van duizend en van honderd, de rechters, alle vorsten 
van gans Israel en de familiehoofden,
2Ch 1:3  en ging met die gehele vergadering naar de hoogte te Gibeon; want daar was de tent der samenkomst 
van God, die Mozes, 's Heeren dienstknecht, in de woestijn gemaakt had.
2Ch 1:4  Doch David had de ark Gods uit Kirjath-jearim opgebracht naar de plaats die David voor haar had 
ingericht; want hij had voor haar een tent opgeslagen te Jeruzalem.
2Ch 1:5  Ook het koperen altaar, dat Besaleel, de zoon van Uri, den zoon van Hur, gemaakt had, was daar voor 
den tabernakel des Heeren, en dit zochten Salomo en de vergadering op.
2Ch 1:6  Daar op het koperen altaar voor den Heer, dat tot de tent der samenkomst behoorde, daarop bracht 
Salomo duizend brandoffers.
2Ch 1:7  In dien nacht nu verscheen God aan Salomo en zeide tot hem: Doe een verzoek; wat zal ik u geven?
2Ch 1:8  Hierop zeide Salomo tot God: Gij hebt aan mijn vader David grote gunst bewezen en mij in zijn plaats 
koning gemaakt.
2Ch 1:9  Laat dan Heere God, het woord dat gij tot mijn vader David gesproken hebt bewaarheid worden; daar 
gij mij koning gemaakt hebt over een volk talrijk als het stof der aarde,
2Ch 1:10  geef gij mij nu wijsheid en kennis; opdat ik voor dit volk kan uit [gaan] en ingaan; want wie zou dit uw 
grote volk kunnen besturen!
2Ch 1:11  En God zeide tot Salomo: Dewijl dit in uw hart geweest is en gij rijkdom noch schatten, roem noch den 
dood uwer haters, zelfs geen lang leven begeerd hebt, maar begeerd hebt wijsheid en kennis om mijn volk, 
waarover ik u koning gemaakt heb, te besturen,
2Ch 1:12  zo zij die wijsheid en die kennis u geschonken, en zal ik u ook rijkdom, schatten en roem geven, zoals 
de koningen die voor u geweest zijn niet hebben bezeten en niemand na u bezitten zal.
2Ch 1:13  Toen kwam Salomo van de hoogte te Giheon, van voor de tent der samenkomst, weder te Jeruzalem 
en werd koning over Israel.
2Ch 1:14  Salomo nu bracht strijdwagens en ruiters bijeen: hij had veertienhonderd strijdwagens en 
twaalfduizend ruiters, die hij legde in de wagensteden en bij den koning in Jeruzalem.
2Ch 1:15  De koning maakte het zilver en het goud te Jeruzalem als stenen, en het cederhout maakte hij als het 
moerbezienhout in de laagte, zo overvloedig.
2Ch 1:16  De uitvoer van paarden voor Salomo geschiedde uit Egypte; de kooplieden des konings haalden ze bij 
koppels tegen betaling;
2Ch 1:17  ook gingen zij naar Egypte en voerden uit: den strijdwagen voor zeshonderd zilveren sikkels, het 
paard voor honderd vijftig. Aldus deden zij voor al de koningen der Hittieten en voor de koningen van Aram; door 
hun bemiddeling geschiedde de uitvoer.
2Ch 2:1  Toen Salomo besloten had een huis voor den naam des Heeren en een huis voor zijn koningsschap te 
bouwen,
2Ch 2:2  telde hij af zeventigduizend lastdragers en tachtigduizend steenhouwers in het gebergte, terwijl 
drieduizend zeshonderd opzichters over hen gesteld waren.
2Ch 2:3  Hierop zond Salomo aan Huram den koning van Tyrus, deze boodschap: Wat gij voor mijn vader David 
gedaan hebt, wien gij ceders zondt, opdat hij voor zich een huis zou bouwen om er in te wonen--
2Ch 2:4  zie, nu ga ik een huis bouwen voor den naam van den Heer, mijn god, om het aan hem te heiligen, ten 
einde offerwierook voor hem te ontsteken, het stapelbrood geregeld neer te leggen, brandoffers te brengen des 
morgens en des avonds, op de sabbatten, de nieuwemanen en de feesttijden van den Heer, onzen god; waartoe 



Israel voor altijd verplicht is.
2Ch 2:5  En het huis dat ik ga bouwen moet groot zijn; want onze god is groter dan alle goden;
2Ch 2:6  wie zou in staat zijn voor hem een huis te bouwen? Immers de hemel, ja zelfs de hoogste hemel, kan 
hem niet bevatten; wie ben ik dan dat ik voor hem een huis zou bouwen, tenzij om voor hem offers te ontsteken?
2Ch 2:7  Zend mij dus een kunstenaar, die goud, zilver, koper, ijzer, purper, karmijn en violet bewerken kan en 
kundig is in het snijden van figuren; opdat hij werke met de kunstenaars die bij mij in Juda en te Jeruzalem zijn, 
die mijn vader David heeft beschikbaar gesteld.
2Ch 2:8  Zend mij ook cederen [stammen] en cypressenstammen en sandelhout van den Libanon; want ik weet 
dat uw knechten bekwaam zijn in het vellen van de bomen van den Libanon; en zie, mijn knechten zullen zich bij 
de uwe voegen;
2Ch 2:9  en laat hout in overvloed voor mij worden gereedgemaakt; want het huis dat ik ga bouwen moet groot 
en wonderbaar zijn.
2Ch 2:10  En zie, aan de houthakkers, de vellers der bomen, lever ik, als spijsvoorraad voor uw knechten, 
twintigduizend ton tarwe, twintigduizend ton gerst, twintigduizend vat wijn en twintigduizend vat olie.
2Ch 2:11  En Huram, de koning van Tyrus, antwoordde in een schrijven dat hij aan Salomo zond: Omdat de 
Heer zijn volk liefheeft, heeft hij u tot koning over hen aangesteld.
2Ch 2:12  Voorts zeide Huram: Geloofd zij de Heer, Israels god, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, dat 
hij aan koning David een wijzen zoon heeft gegeven, begaafd met verstand en doorzicht, om een huis voor den 
Heer en een huis voor zijn koningsschap te bouwen.
2Ch 2:13  Zo zend ik u een kunstenaar, begaafd met doorzicht, Huram-abi,
2Ch 2:14  den zoon ener vrouw uit Dan, maar wiens vader een Tyrier was, een man kundig in het bewerken van 
goud en zilver, van koper, ijzer, steen en hout, van purper, violet, fijn lijnwaad en karmijn, in het snijden van 
allerlei figuren en in het beramen van allerlei ontwerpen die hem worden opgegeven; opdat hij werke met uw 
eigen kunstenaars en die van uw vader, mijn heer David.
2Ch 2:15  Mijn heer zende dus de tarwe en de gerst, de olie en den wijn, waarvan hij gesproken heeft, aan zijn 
knechten;
2Ch 2:16  dan zullen wij bomen op den Libanon vellen, zoveel gij nodig hebt, en ze u in vlotten over zee 
toezenden naar Jafo, van waar gij ze naar Jeruzalem kunt halen.
2Ch 2:17  Hierop telde Salomo al de manlijke vreemden die in Israel waren, na de telling welke zijn vader David 
van hen had doen houden; er bleken er honderd drie en vijftig duizend zeshonderd te zijn.
2Ch 2:18  Van dezen maakte hij zeventig duizend tot lastdragers, tachtigduizend tot steenhouwers in het 
gebergte, en drieduizend zeshonderd tot opzichters om den arbeid van het volk te besturen.
2Ch 3:1  Toen begon Salomo het huis des Heeren te bouwen, te Jeruzalem, op den berg der Moria, waar aan 
zijn vader David de verschijning was tebeurtgevallen, ter plaatse die David er voor toebereid had, op den 
dorschvloer van Ornan, den Jebuziet.
2Ch 3:2  Hij begon te bouwen in de tweede maand, in het vierde jaar zijner regering.
2Ch 3:3  En dit zijn de afmetingen volgens welke Salomo den grondslag legde bij den bouw van het huis Gods: 
de lengte in ellen van de vroegere afmeting, was zestig, de breedte twintig el--
2Ch 3:4  het voorportaal, voor het huis, langs de breedte van het huis, was twintig el lang--en de hoogte was 
honderd twintig el. Hij overtoog het van binnen met zuiver goud.
2Ch 3:5  Het grote vertrek beschoot hij met cypressenhout, dat hij met fijn goud belegde, met palmbomen en 
guirlanden er op;
2Ch 3:6  ook overtoog hij de wanden tot opluistering met edelgesteenten, en het goud was goud van Parwaim.
2Ch 3:7  Zo bekleedde hij het huis, balken, dorpels, wanden en deuren, met goud; ook sneed hij cherubs op de 
wanden uit.
2Ch 3:8  Voorts maakte hij het allerheiligste vertrek, langs de breedte des tempels twintig el groot en twintig el 
diep; hij bekleedde het met fijn goud, zeshonderd talenten,
2Ch 3:9  en het gewicht der nagels bedroeg vijftig sikkels aan goud. Ook de bovenkamers bekleedde hij met 
goud.
2Ch 3:10  Hij vervaardigde in het allerheiligste vertrek twee cherubs, een kunstwerk, en overtrok ze met goud.
2Ch 3:11  De vleugelen der cherubs hadden een lengte van twintig el; de ene vleugel van den enen, van vijf el, 
raakte den wand van den tempel, terwijl zijn andere vleugel, van vijf el, een vleugel van den tweeden cherub 
raakte.
2Ch 3:12  Desgelijks raakte de ene vleugel van den tweeden cherub, van vijf el, den wand des tempels, terwijl 
zijn andere vleugel, van vijf el, den vleugel van den eersten cherub aanroerde.
2Ch 3:13  De vleugels van deze cherubs spreidden zich twintig el uit; zij stonden op hun voeten met het gezicht 
naar het huis.
2Ch 3:14  En het voorhangsel vervaardigde hij van violet, purper, karmijn en fijn lijnwaad, en hij bracht daarop 
cherubs aan.



2Ch 3:15  Voorts maakte hij, voor het huis, twee zuilen, vijf en dertig el hoog, met een kroon op den top, van vijf 
el.
2Ch 3:16  Ook maakte hij guirlanden als een krans en zette die op den top der zuilen, en honderd 
granaatappelen, die hij aan de guirlanden deed.
2Ch 3:17  Daarna richtte hij de zuilen op voor het schip, de ene aan de rechter [zijde], de andere aan de 
linkerzijde; de rechter noemde hij Jachin, de linker Boaz.
2Ch 4:1  Voorts vervaardigde hij een koperen altaar, twintig el lang, twintig el breed en tien el hoog.
2Ch 4:2  Ook vervaardigde hij de zee, gegoten werk, tien el groot van den enen rand tot den anderen, geheel 
rond, vijf el hoog, en een snoer van dertig el omspande haar geheel.
2Ch 4:3  Op runderen gelijkende gestalten die haar van rondom omgaven, waren onder haar, van tien el, van 
alle kanten de zee omringende, dubbele rijen runderen, tegelijk met haar gegoten;
2Ch 4:4  zij stond op twaalf runderen, drie gewend naar het noorden, drie naar het westen, drie naar het zuiden 
en drie naar het oosten; de zee was boven op hen, en al hun achterdelen waren naar binnen gekeerd.
2Ch 4:5  Haar dikte was een palm, en haar rand was in den vorm van een bekerrand, een leliekelk; er ging 
drieduizend vat in.
2Ch 4:6  Verder vervaardigde hij tien bekkens en plaatste vijf ten zuiden en vijf ten noorden, tot wassching; de 
bestanddelen van het brandoffer moest men daarin afspoelen; en de zee was voor de priesters, om zich daarin 
te wassen.
2Ch 4:7  Ook maakte hij de gouden luchters, tien, zoals daaromtrent verordend was, en plaatste ze in het schip, 
vijf aan de zuid [zijde], en vijf aan de noordzijde.
2Ch 4:8  Desgelijks tien tafels, die hij in het schip neerzette, vijf aan de zuid [zijde], en vijf aan de noordzijde, en 
voorts honderd gouden offerschalen.
2Ch 4:9  Ook maakte hij het voorhof der priesters en den groten hof, alsmede deuren voor dien hof, welker 
vleugels hij met koper overtrok.
2Ch 4:10  En hij plaatste de zee aan de zuidzijde, naar het zuidoosten.
2Ch 4:11  Nog vervaardigde Huram de potten, schoppen en offerschalen. Zo voltooide Huram het werk dat hij 
voor koning Salomo in het Godshuis verrichtte:
2Ch 4:12  twee zuilen, de twee bolvormige kapitelen boven op de zuilen de twee vlechtwerken, om de twee 
bolvormige kapitelen boven op de zuilen te bedekken,
2Ch 4:13  de vierhonderd granaatappelen aan de beide vlechtwerken--twee rijen granaatappelen aan ieder 
vlechtwerk, om de beide bolvormige kapitelen op de zuilen te bedekken--
2Ch 4:14  de tien onderstellen en de tien bekkens op die stellen,
2Ch 4:15  de ene zee en de twaalf runderen daaronder,
2Ch 4:16  en de potten, schoppen en schalen; al deze voorwerpen maakte Huram-abi voor koning Salomo voor 
het huis des Heeren, van gepolijst koper.
2Ch 4:17  In de Jordaanstreek liet de koning ze gieten in leemen vormen tussen Sukkoth en Sereda.
2Ch 4:18  En Salomo vervaardigde al deze voorwerpen in overgrote menigte; want het gewicht van het koper 
werd niet nagegaan.
2Ch 4:19  Zo vervaardigde Salomo al deze voorwerpen die tot het Godshuis behoorden, ook het gouden altaar, 
de tafels waarop het toonbrood lag,
2Ch 4:20  de luchters met hun lampen, die volgens verordeningen voor het koor moesten worden ontstoken, van 
gedegen goud,
2Ch 4:21  de kelken, lampen en snuiters, van goud
2Ch 4:22  de messen, offerschalen, schotels en komforen, van gedegen goud, voorts den ingang van het huis, 
de binnendeuren aan het allerheiligste, en de tempeldeuren aan het schip, van goud.
2Ch 5:1  Toen nu het gehele werk dat Salomo verrichtte aan het huis des Heeren gereed was, bracht hij de 
wijgeschenken van zijn vader David daarin en legde hij het zilver, het goud en de vaten in de schatkamers van 
het Godshuis.
2Ch 5:2  Toen vergaderde Salomo de oudsten van Israel en al de stamhoofden de familievorsten der Israelieten, 
te Jeruzalem om de ark des verbonds van den Heer uit de Davidstad, dat is Sion, op te voeren.
2Ch 5:3  Zo kwamen bij den koning samen alle mannen van Israel, op het feest, dat is de zevende maand.
2Ch 5:4  Toen al de oudsten van Israel gekomen waren, namen de Levieten de ark op
2Ch 5:5  en vervoerden de ark, benevens de tent der samenkomst en al de heilige voorwerpen die in de tent 
waren; de priesters en de Levieten voerden ze op.
2Ch 5:6  Koning Salomo nu en de ganse gemeente van Israel die bij hem was saamgekomen gingen voor de 
ark uit, zoveel schapen en runderen offerend dat ze wegens hun menigte niet te tellen of te berekenen waren.
2Ch 5:7  Hierop brachten de priesters de ark des verbonds van den Heer op haar plaats, in het koor des 
tempels, het allerheiligste, onder de vleugels der cherubs.
2Ch 5:8  Die cherubs spreidden hun vleugels uit over de plaats van de ark, en de cherubs bedekten de ark en 



haar draagstokken van boven.
2Ch 5:9  De draagstokken nu staken uit; zodat men in het heilige de uiteinden der stokken kon zien voor aan het 
koor; maar daarbuiten kon men ze niet zien. Zij zijn daar tot heden toe.
2Ch 5:10  In de ark was niets dan de twee tafelen, die Mozes daarin neergelegd had op den Horeb, waar de 
Heer met de Israelieten een verbond had gesloten, toen zij uit Egypte uittrokken.
2Ch 5:11  Toen de priesters uit het heilige gingen--want al de priesters die er waren hadden zich geheiligd, 
zonder rekening te houden met de afdelingen.
2Ch 5:12  En de Levietische zangers, altemaal: Azaf, Heman en Jeduthun met hun zonen en broeders stonden, 
in fijn lijnwaad gekleed, met cimbalen, luiten en citers, ten oosten van het altaar, en nevens hen ongeveer 
honderd twintig priesters die op de trompetten bliezen.
2Ch 5:13  Op eenmaal vingen de trompetters en de zangers eenstemmig aan den Heer te prijzen en den Heer 
te loven; en zodra men aanhief met de trompetten, de cimbalen en de andere muziekinstrumenten en met het 
"Looft den Heer, want hij is goed; want eeuwig duurt zijn goedertierenheid", werd het huis vervuld van een wolk, 
het huis des Heeren;
2Ch 5:14  zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om hun dienstwerk te verrichten; want 
de heerlijkheid des Heeren vervulde het Godshuis.
2Ch 6:1  Toen sprak Salomo: De Heer heeft gezegd, in het duister te willen wonen.
2Ch 6:2  Zo heb ik u een verheven woning gebouwd en een duurzame verblijfplaats voor u.
2Ch 6:3  Nu wendde de koning zijn gelaat om en zegende de ganse vergadering van Israelieten, terwijl de 
ganse vergadering Israels stond,
2Ch 6:4  en hij zeide: Geloofd zij de Heer, Israels god, wiens handen hebben volbracht wat zijn mond tot mijn 
vader David gesproken heeft:
2Ch 6:5  Sedert ik mijn volk uit Egypteland heb uitgeleid, heb ik geen stad uit al de stammen Israels uitverkoren 
om daar een huis te bouwen, opdat mijn naam aldaar zou zijn, en geen man uitverkoren om vorst te zijn over 
mijn volk Israel;
2Ch 6:6  maar nu heb ik Jeruzalem uitverkoren, opdat mijn naam aldaar zij, en David uitverkoren tot heerscher 
over mijn volk Israel.
2Ch 6:7  Toen het nu in het hart van mijn vader David was een huis voor den naam van den Heer, Israels god, 
te bouwen,
2Ch 6:8  heeft de Heer tot mijn vader David gezegd: Dat het in uw hart was, voor mijn naam een huis te 
bouwen--het was goed van u dat dit in uw hart was.
2Ch 6:9  Doch niet gij zult het huis bouwen, maar uw zoon, een die uit u zal voortkomen, die zal voor mijn naam 
het huis bouwen.
2Ch 6:10  Nu heeft de Heer het woord gestand gedaan dat hij gesproken heeft; want ik ben mijn vader David 
opgevolgd en heb mij gezet op den troon van Israel, zoals de Heer gesproken heeft; ook heb ik het huis 
gebouwd voor den naam van den Heer, Israels god,
2Ch 6:11  en daarin de ark geplaatst, waarin het verbond van den Heer is dat hij met de Israelieten gesloten 
heeft.
2Ch 6:12  Toen ging hij voor het altaar des Heeren staan, ten aanschouwen van de ganse vergadering van 
Israel, en breidde zijn handen uit--
2Ch 6:13  want Salomo had een koperen stellage gemaakt en die midden in den hof geplaatst, vijf el lang, vijf el 
breed en drie el hoog; hierop ging hij staan, knielde neder ten aanschouwen van de ganse vergadering van 
Israel, breidde zijn handen naar den hemel uit
2Ch 6:14  en zeide: Heer, god van Israel, er is geen god gelijk gij in hemel of op aarde; die het verbond en de 
goedertierenheid houdt jegens uw knechten die van ganser harte voor uw aangezicht wandelen,
2Ch 6:15  die jegens mijn vader David, uw knecht, wat gij tot hem hebt gesproken zijt nagekomen: met uw mond 
hebt gij het gesproken, met uw hand hebt gij het, zoals ten huidigen dage blijkt, volbracht.
2Ch 6:16  Kom dan na, Heer, god van Israel, jegens mijn vader David, uw knecht, wat gij tot hem gesproken 
hebt: Nooit zal het u voor mijn aangezicht ontbreken aan een afstammeling die op den troon van Israel zetelt; 
indien slechts uw zonen achtgeven op hun weg om in mijn wet te wandelen, gelijk gij voor mijn aangezicht 
gewandeld hebt.
2Ch 6:17  Nu dan, Heer, god van Israel, worde toch het woord bewaarheid dat gij tot David, uw knecht 
gesproken hebt.
2Ch 6:18  Want zou God werkelijk bij de mensen op aarde wonen? Zie, de hemel, zelfs de hoogste hemel, kan u 
niet bevatten; laat staan dan dit huis dat ik gebouwd heb.
2Ch 6:19  Wend u dan tot het Jebed en de smeking van uw knecht Heer, mijn god, om te horen naar den kreet 
en het gebed die uw knecht heden voor u uitstort:
2Ch 6:20  dat uw ogen dag en nacht geopend mogen zijn over dit huis, over de plaats waarvan gij gezegd hebt 
uw naam daar te zullen vestigen; zodat gij hoort naar het gebed dat uw knecht te dezer plaatse bidden zal



2Ch 6:21  en luistert naar de smekingen van uw knecht en van uw volk Israel die zij te dezer plaatse zullen 
bidden. Ja, gij zult in den hemel, uw woonplaats, horen, en als gij het hoort, vergiffenis schenken.
2Ch 6:22  Indien iemand tegen zijn naaste misdoet, en deze hem een eed oplegt om hem te doen zweren, en hij 
tot een eed voor uw altaar in dit huis komt
2Ch 6:23  wil gij dan in den hemel horen en metterdaad uw knechten richten, den schuldige vergelden door zijn 
wandel op zijn eigen hoofd te doen neerkomen, en den rechtschapene in het gelijk stellen door hem te 
bejegenen naar zijn rechtschapenheid.
2Ch 6:24  En wanneer uw volk Israel verslagen wordt door een vijand, omdat zij tegen u zondigden, maar zij 
bekeren zich, belijden uw naam en bidden en smeken voor uw aangezicht in dit huis;
2Ch 6:25  wil gij dan in den hemel horen en de zonde van uw volk Israel vergeven, en hen doen terugkeren naar 
het land dat gij hun en hun vaderen gegeven hebt.
2Ch 6:26  Wanneer de hemel toegesloten blijft en er geen regen is, omdat zij tegen u zondigden, maar zij bidden 
te dezer plaatse, belijden uw naam en bekeren zich van hun zonde, daar gij hen vernedert;
2Ch 6:27  wil gij dan in den hemel horen en de zonde uwer knechten en uws volks Israel vergeven, daar gij hun 
den goeden weg wijst, dien zij moeten betreden; en geef regen over het land dat gij aan uw volk ten erve 
gegeven hebt.
2Ch 6:28  Als er hongersnood in het land is, als er pest is, als er brandkoorn of honigdauw, sprinkhaan of kever 
is; als zijn vijand hem benauwt in een zijner steden; bij welke plaag of ziekte ook;
2Ch 6:29  wil gij dan elk gebed en elke smeking van alle mensen en van geheel uw volk Israel, als zij hun plaag 
en hun smart erkennen en hun handen uitbreiden bij dit huis,
2Ch 6:30  wil gij ze in den hemel, uw woonplaats horen en vergeven, en ieder geven naar geheel zijn wandel, 
zoals gij zijn hart kent; want gij alleen kent het hart der mensenkinderen;
2Ch 6:31  opdat zij u vrezen om op uw wegen te wandelen al de dagen die zij leven op den grond dien gij onzen 
vaderen gegeven hebt.
2Ch 6:32  Ook naar den buitenlander, die niet tot uw volk Israel behoort, maar uit een ver land komt om uws 
naams wil, om uw sterke hand en uw uitgestrekten arm; wil gij dan, als zij komen en bidden bij dit huis,
2Ch 6:33  wil gij in den hemel, uw woonplaats horen en handelen naar alwat de buitenlander tot u roepen zal; 
opdat alle volken der aarde uw naam leren kennen, zodat zij u vrezen, gelijk uw volk Israel, en weten dat uw 
naam is uitgeroepen over dit huis, dat ik gebouwd heb.
2Ch 6:34  Wanneer uw volk tegen zijn vijanden ten oorlog trekt, op den weg waarop gij hen zendt, en zij bidden 
tot u in de richting van deze stad, die gij hebt uitverkoren, en van het huis dat ik voor uw naam heb gebouwd;
2Ch 6:35  hoor dan in den hemel hun gebed en hun smeking, en doe hun recht.
2Ch 6:36  Wanneer het tegen u zondigt--want geen mens is er die niet zondigt--en gij op hen vertoornd zijt en 
hen aan een vijand overlevert, en men hen wegvoert naar een ver of nabijgelegen land
2Ch 6:37  en zij nemen het ter harte in het land waarheen zij zijn weggevoerd, bekeren zich en smeken tot u in 
het land hunner wegvoering: wij hebben gezondigd, slecht gehandeld, goddeloos gedaan--
2Ch 6:38  en zij bekeren zich tot u met hun ganse hart en ziel in het land van hen die hen weggevoerd hebben, 
en bidden in de richting van hun land, dat gij aan hun vaderen gegeven hebt, van de stad die gij hebt 
uitverkoren, en van het huis dat ik voor uw naam heb gebouwd;
2Ch 6:39  hoor dan in den hemel, uw woonplaats, hun gebed en hun smeking, doe hun recht en vergeef uw volk 
wat zij tegen u gezondigd hebben.
2Ch 6:40  Nu dan, mijn god, mogen uw ogen geopend zijn en uw oren te luisteren gelegd worden naar het 
gebed te dezer plaatse.
2Ch 6:41  Welaan, Heere God, sta op, kom tot uw rust, gijzelf en uw machtige ark; dat uw priesters, Heere God, 
zich bekleden met heil en uw vromen zich in het goede verblijden.
2Ch 6:42  Heere God, sla de bede van uw gezalfde niet af; gedenk de gunstbewijzen, aan uw knecht David 
toegezegd.
2Ch 7:1  Zodra Salomo zijn gebed ten einde had gebracht, daalde vuur van den hemel neder en verteerde het 
brandoffer en de slachtoffers, terwijl de heerlijkheid des Heeren het huis vervulde;
2Ch 7:2  zodat de priesters het huis des Heeren niet konden binnengaan, daar de heerlijkheid des Heeren zijn 
huis vervulde.
2Ch 7:3  En alle Israelieten, ziende dat het vuur en de heerlijkheid des Heeren op het huis nederdaalden, 
knielden, met het aangezicht op den grond, op het plaveisel, wierpen zich neder, en daar klonk het: Looft den 
Heer, want hij is goed; want eeuwig duurt zijn goedertierenheid.
2Ch 7:4  De koning en het ganse volk brachten offers aan den Heer.
2Ch 7:5  Koning Salomo bracht een offer van runderen, twee en twintig duizend, en honderd twintig duizend 
stuks kleinvee; zo wijdden de koning en het ganse volk het Godshuis in.
2Ch 7:6  De priesters namen hun dienstplichten waar, en de Levieten stonden met de muziekinstrumenten ter 
verheerlijking van den Heer--vervaardigd door koning David voor het "Looft den Heer; want eeuwig duurt zijn 



goedertierenheid" --en met lofliederen Davids, door hen gezongen; tegenover hen bliezen de priesters op de 
trompetten, terwijl gans Israel stond.
2Ch 7:7  En Salomo heiligde het midden van het voorhof dat voor het huis des Heeren was; want daar bracht hij 
de brandoffers en de vetstukken der dankoffers; want het koperen altaar dat Salomo gemaakt had kon de 
brandoffers, de meeloffers en de vetstukken niet bevatten.
2Ch 7:8  Ook vierde Salomo in dien tijd het feest, zeven dagen lang, en gans Israel met hem, een zeer grote 
vergadering, van den weg naar Hamath af tot de beek van Egypte toe.
2Ch 7:9  En op den achtsten dag hielden zij een hoogtijd; want de inwijding des altaars hadden zij zeven dagen 
lang gevierd en het feest zeven dagen.
2Ch 7:10  En op den drie en twintigsten van de zevende maand liet hij het volk gaan naar hun tenten, verheugd 
en blijde gestemd om het goede dat de Heer aan David, aan Salomo en aan zijn volk Israel had gedaan.
2Ch 7:11  Toen nu Salomo den tempel des Heeren en het koninklijk paleis voltooid had, en alles wat hem in den 
zin was gekomen te maken in het huis des Heeren en in zijn paleis gelukkig tot stand had gebracht,
2Ch 7:12  verscheen de Heer des nachts aan Salomo en zeide tot hem: Ik heb uw gebed gehoord en deze 
plaats mij tot een huis der offeranden uitverkoren.
2Ch 7:13  Wanneer ik den hemel toesluit, zodat er geen regen is, de sprinkhanen gebied het land af te vreten, of 
pest onder mijn volk zend,
2Ch 7:14  en het volk waarover mijn naam is uitgeroepen zich verootmoedigt, en zij bidden, zoeken mijn 
aangezicht en bekeren zich van hun bozen wandel, dan zal ik in den hemel horen, hun zonde vergeven en hun 
land herstellen.
2Ch 7:15  Nu zullen mijn ogen geopend zijn en mijn oren te luisteren gelegd worden naar het gebed te dezer 
plaatse.
2Ch 7:16  Zo heb ik dan dit huis uitverkoren en geheiligd; opdat mijn naam aldaar zij tot in eeuwigheid: mijn 
ogen en mijn hart zullen daar zijn te allen dage.
2Ch 7:17  Wat u betreft indien gij voor mijn aangezicht wandelt, gelijk uw vader David heeft gedaan, doende 
naar alwat ik u geboden heb, en gij mijn inzettingen en verordeningen onderhoudt;
2Ch 7:18  zo zal ik uw koningstroon bevestigen, waartoe ik mij tegenover uw vader David verbonden heb, toen 
ik zeide: Nooit zal u een afstammeling die over Israel heerst ontbreken.
2Ch 7:19  Maar indien gijlieden een anderen weg inslaat en de inzettingen en geboden die ik u heb 
voorgehouden verlaat, en andere goden gaat dienen en aanbidden;
2Ch 7:20  zo zal ik Israel wegrukken van den grond dien ik hun gegeven heb, en dit huis dat ik aan mijn naam 
heb geheiligd zal ik van voor mijn aangezicht wegwerpen en het tot een spreekwoord en een schimpnaam 
maken bij alle volken.
2Ch 7:21  Dit huis, dat allerhoogst is geweest voor elken voorbijganger, daarover zal hij zich ontzetten en 
zeggen: Waarom heeft de Heer aldus gedaan aan dit land en dit huis?
2Ch 7:22  En men zal zeggen: Omdat zij den Heer, den god hunner vaderen, die hen uit Egypteland had 
uitgeleid, verlaten en bij andere goden steun gezocht en die aangebeden en gediend hebben, daarom heeft de 
Heer over hen al dit onheil gebracht.
2Ch 8:1  Na verloop van twintig jaren, waarin Salomo het huis des Heeren en zijn eigen huis had gebouwd,
2Ch 8:2  versterkte Salomo de steden die Huram aan Salomo geschonken had, en deed hij daarin Israelieten 
wonen.
2Ch 8:3  Daarna trok hij naar Hamath-Soba en maakte zich daarvan meester.
2Ch 8:4  Hij versterkte Tadmor in de woestijn en al de magazijnsteden die hij in Hamath gebouwd had.
2Ch 8:5  Voorts versterkte hij Hoog-Beth-horon en Laag-Beth-horon en maakte ze tot vestingen met muren, 
deuren en grendels;
2Ch 8:6  ook Baalath en al de magazijnsteden die Salomo had, al de wagensteden en al de ruitersteden; hij 
bouwde alwat hem gelustte in Jeruzalem, op den Libanon en in zijn ganse rijksgebied.
2Ch 8:7  Al het volk dat overgebleven was van de Hittieten, Amorieten, Hiwwieten en Jebuzieten, die geen 
Israelieten waren,
2Ch 8:8  hun nakomelingen die in het land waren overgebleven, die door de Israelieten niet waren uitgeroeid, 
hen deed Salomo opkomen om herendiensten te verrichten, tot op den huidigen dag.
2Ch 8:9  Maar uit de Israelieten maakte Salomo bij zijn werk niemand tot knecht; want zij waren krijgslieden, zijn 
oversten, keurlingen, bevelhebbers van strijdwagens en ruiterij.
2Ch 8:10  Dit waren de oversten der opzichters die koning Salomo had, tweehonderd vijftig, die gezagvoerden 
over het volk.
2Ch 8:11  En Salomo bracht de dochter van Farao uit de Davidstad naar het huis dat hij voor haar gebouwd had; 
want, zeide hij, geen vrouw zal wonen in het paleis van David, den koning van Israel; want het is heilig, omdat 
de ark des Heeren daarbinnen gekomen is.
2Ch 8:12  Toen bracht Salomo brandoffers aan den Heer op des Heeren altaar, dat hij voor het voorportaal had 



opgericht.
2Ch 8:13  Daarop moest men de voor elken dag voorgeschreven offers brengen, naar het gebod van Mozes, op 
de sabbatten, de nieuwemanen en de feesttijden, driemaal in het jaar, op het feest der ongezuurde brooden, op 
dat der weken en op dat der loofhutten.
2Ch 8:14  Voorts wees hij, volgens de verordening van zijn vader David, aan de afdelingen der priesters haar 
dienstwerk aan, alsmede den Levieten hun verplichtingen: de lofliederen aan te heffen en onder het oog der 
priesters dienst te doen in het voor elken dag voorgeschreven werk; voorts den portiers, naar hun afdelingen, 
poort voor poort; want zo was het gebod van David, den man Gods.
2Ch 8:15  Men overtrad in geen enkel opzicht het gebod des konings ten aanzien van de priesters en de 
Levieten, ook niet ten aanzien van de schatkamers.
2Ch 8:16  Zo kwam al het werk van Salomo tot stand, van den dag der grondvesting van des Heeren huis af tot 
aan zijn voltooiing. Des Heeren huis was gereed.
2Ch 8:17  Toen trok Salomo naar Esjon-geber en Elath, aan den oever der zee, in het land van Edom.
2Ch 8:18  En Huram zond hem door zijn knechten schepen en bevaren mannen, en dezen kwamen met 
Salomo's knechten te Ofir, van waar zij vierhonderd vijftig talenten goud haalden, die zij aan koning Salomo 
brachten.
2Ch 9:1  De koningin van Sjeba nu hoorde de mare van Salomo, en kwam om hem door raadsels op de proef te 
stellen, te Jeruzalem, met een zeer machtig heir, en kamelen, beladen met reukwerk en goud in overvloed en 
edelgesteenten.
2Ch 9:2  Bij Salomo gekomen, sprak zij met hem van alwat in haar hart was, en Salomo verklaarde haar den zin 
van al haar woorden: niets was voor Salomo verborgen, waarvan hij haar den zin niet verklaarde.
2Ch 9:3  Toen nu de koningin van Sjeba de wijsheid van Salomo zag, alsmede het paleis, door hem gebouwd,
2Ch 9:4  de spijzen op zijn dis, het zitten zijner dienaren, het staan zijner bedienden en hun kledij, zijn schenkers 
en hun kledij, en de brandoffers die hij offerde in het huis des Heeren, toen was zij geheel buiten zichzelve
2Ch 9:5  en zeide zij tot den koning: Het is waarheid wat ik in mijn land had gehoord aangaande uw 
aangelegenheden en aangaande uw wijsheid;
2Ch 9:6  maar ik heb geen geloof geslagen aan wat men zeide, totdat ik zelf gekomen ben en met eigen ogen 
gezien heb; en waarlijk, de helft van uw buitengewone wijsheid was mij niet aangezegd: gij hebt de mare die ik 
gehoord had nog overtroffen.
2Ch 9:7  Gelukkig uw vrouwen en gelukkig uw dienaren hier, die gestadig voor u staan en uw wijsheid aanhoren!
2Ch 9:8  Geloofd zij de Heer, uw god, die zoveel behagen in u heeft gehad dat hij u op zijn troon geplaatst heeft, 
als een koning van den Heer, uw god; dewijl uw god Israel liefheeft, om het tot in eeuwigheid in stand te houden, 
heeft hij u tot koning over hen aangesteld om recht en gerechtigheid te betrachten.
2Ch 9:9  Zij schonk den koning honderd twintig talenten goud, reukwerk in groten overvloed en edelgesteenten; 
nooit is er zoveel reukwerk geweest als de koningin van Sjeba aan koning Salomo gaf.
2Ch 9:10  Ook de knechten van Huram en die van Salomo, die goud uit Ofir haalden, brachten sandelhout en 
edelgesteenten mee.
2Ch 9:11  Van het sandelhout vervaardigde de koning trappen voor het huis des Heeren en het koninklijk paleis, 
alsook citers en harpen voor de zangers; de gelijke daarvan waren nooit in het land van Juda gezien.
2Ch 9:12  Koning Salomo nu gaf aan de koningin van Sjeba al haar begeren, wat zij maar vroeg, behalve alwat 
zij voor den koning had meegebracht. Daarna aanvaardde zij de terugreis en trok met haar dienaren weer naar 
haar land.
2Ch 9:13  Het gewicht van het goud dat de jaarlijksche inkomst van Salomo was bedroeg zeshonderd zes en 
zestig talenten goud;
2Ch 9:14  behalve hetgeen de kramers en de handelaars inbrachten, terwijl ook al de koningen van Arabie en de 
stadhouders des lands aan Salomo goud en zilver brachten.
2Ch 9:15  En koning Salomo vervaardigde tweehonderd rondassen van geplet goud: zeshonderd sikkelen geplet 
goud ging op iedere rondas;
2Ch 9:16  en driehonderd schilden van geplet goud: driehonderd sikkelen goud ging op ieder schild. En de 
koning plaatste ze in het huis van het Libanonwoud.
2Ch 9:17  Voorts vervaardigde de koning een groten elpenbeenen troon, dien hij overtoog met zuiver goud.
2Ch 9:18  Zes trappen had de troon, een voetbank in goud gevat en armen aan weerszijden van de zitting; 
terwijl twee leeuwen naast de armen
2Ch 9:19  en twaalf leeuwen op de zes trappen aan weerszijden stonden; zo iets werd nooit gemaakt voor enig 
koninkrijk.
2Ch 9:20  Het ganse drinkservies van koning Salomo was van goud, en al het vaatwerk van het Libanonwoud 
van gedegen goud; zilver werd in Salomo's dagen voor niets geacht.
2Ch 9:21  Want de koning had schepen die op Tarsjis voeren met de knechten van Huram; eens in de drie jaar 
kwamen de Tarsjisvaarders aan, met een lading goud, zilver, elpenbeen, ebbenhout, apen en pauwen.



2Ch 9:22  Alzo werd koning Salomo groter dan alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid,
2Ch 9:23  en alle koningen der aarde zochten zijn aangezicht om te luisteren naar de wijsheid die God hem in 
zijn hart gegeven had.
2Ch 9:24  Dan bracht ieder hunner zijn geschenk, zilveren en gouden voorwerpen, gewaden, wapentuig en 
reukwerk, paarden en muilezels, geregeld jaar op jaar.
2Ch 9:25  Ook had Salomo vierduizend span paarden met wagens en twaalfduizend ruiters, die hij legde in de 
wagensteden en bij den koning te Jeruzalem.
2Ch 9:26  Hij heerste over al de koningen van den Eufraat af tot het land der Filistijnen en tot de grens van 
Egypte.
2Ch 9:27  De koning maakte het zilver te Jeruzalem als stenen, en het cederhout maakte hij als het 
moerbezienhout in de Laagte, zo overvloedig.
2Ch 9:28  Men haalde voor Salomo paarden uit Egypte en uit alle landen.
2Ch 9:29  Het overige nu der geschiedenis van Salomo, zowel der vroegere als der latere, is beschreven in de 
Geschiedenis van den profeet Nathan, in de Profetie van Ahia, den Sjiloniet, en in het Gezicht van den ziener 
Jeddo over Jerobeam, den zoon van Nebat.
2Ch 9:30  Salomo regeerde te Jeruzalem over geheel Israel veertig jaar.
2Ch 9:31  Daarna ging Salomo ter ruste bij zijn vaderen en men begroef hem in de stad van David, zijn vader; 
en zijn zoon Rehabeam werd koning in zijn plaats.
2Ch 10:1  Rehabeam nu ging naar Sichem; want te Sichem was gans Israel gekomen om hem koning te maken.
2Ch 10:2  Zodra Jerobeam, de zoon van Nebat, dit gehoord had--hij was in Egypte, waarheen hij voor koning 
Salomo was gevlucht--keerde hij uit Egypte terug.
2Ch 10:3  Men ontbood hem; waarop Jerobeam en gans Israel kwamen en tot Rehabeam zeiden:
2Ch 10:4  Uw vader heeft ons een hard juk opgelegd; maak gij thans den harden dienst waartoe uw vader ons 
dwong en het zware juk dat hij ons heeft opgelegd lichter; dan zullen wij u dienen.
2Ch 10:5  Hij zeide tot hen: Komt over drie dagen tot mij terug. Toen nu het volk was heengegaan,
2Ch 10:6  ging koning Rehabeam te rade met de mannen van jaren, die voor zijn vader Salomo, toen hij in leven 
was, hadden gestaan, en zeide: Hoe raadt gij dit volk te antwoorden?
2Ch 10:7  Zij zeiden tot hem: Indien gij dit volk ter wille zijt, hen vriendelijk behandelt en hun goede woorden 
geeft, zullen zij voor altijd uw dienaren zijn.
2Ch 10:8  Maar hij verwierp den raad dien de mannen van jaren hem gegeven hadden en ging te rade met de 
jongelingen die met hem waren opgegroeid, die voor hem stonden,
2Ch 10:9  en zeide tot hen: Wat raadt gij dat ik dit volk zal antwoorden, dat tot mij gezegd heeft: Maak het juk dat 
uw vader ons heeft opgelegd lichter?
2Ch 10:10  En de jongelingen die met hem waren opgegroeid zeiden tot hem: Zo moet gij zeggen aan het volk, 
dat tot u gesproken heeft: Uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd, maak gij het ons lichter--zo moet gij tot 
hen zeggen: Mijn pink is dikker dan mijns vaders middel;
2Ch 10:11  nu dan, heeft mijn vader een zwaar juk op u geladen, ik zal uw juk nog verzwaren; heeft mijn vader u 
met zweepslagen bij uw plicht gehouden, ik zal het met geeselstriemen doen.
2Ch 10:12  Toen nu Jerobeam en het ganse volk op den derden dag bij Rehabeam kwamen, zoals de koning 
gezegd had: Komt overmorgen bij mij terug--
2Ch 10:13  gaf de koning hun een hard antwoord; koning Rehabeam verwierp den raad der mannen van jaren
2Ch 10:14  en sprak tot hen naar den raad der jongelingen: Heeft mijn vader u een zwaar juk opgelegd, ik zal 
het nog verzwaren; heeft mijn vader u met zweepslagen bij uw plicht gehouden, ik zal het met geeselstriemen 
doen.
2Ch 10:15  Zo heeft de koning niet naar het volk geluisterd; want het was een beschikking van God, opdat de 
Heer het woord gestand deed dat hij door Ahia, den Sjiloniet, tot Jerobeam, den zoon van Nebat, gesproken 
had.
2Ch 10:16  En toen gans Israel zag dat de koning niet naar hem luisterde, antwoordde het volk den koning: Wat 
hebben wij met David te maken? Wij hebben niets uit te staan met den zoon van Izai! Een ieder naar zijn tenten, 
o Israel! Bestuur nu uw eigen huis, o David! Zo ging gans Israel naar zijn tenten.
2Ch 10:17  Over de Israelieten die in de steden van Juda woonden werd Rehabeam koning.
2Ch 10:18  Koning Rehabeam zond nog Adoniram, die over de herendiensten was; maar de Israelieten 
stenigden hem, zodat hij stierf; en koning Rehabeam moest zich haasten om zijn wagen te bestijgen en naar 
Jeruzalem te vluchten.
2Ch 10:19  Zo werd Israel van Davids huis afvallig, tot op den huidigen dag.
2Ch 11:1  Toen Rehabeam te Jeruzalem gekomen was, vergaderde hij het huis Juda en Benjamin, honderd 
tachtig duizend strijdbare manschappen om oorlog te voeren met Israel, ten einde het koninkrijk voor zich te 
herwinnen.
2Ch 11:2  Maar het woord des Heeren kwam tot den godsman Sjemaja:



2Ch 11:3  Zeg aan Rehabeam, den zoon van Salomo, den koning van Juda, en tot gans Israel dat in Juda en 
Benjamin woont:
2Ch 11:4  Zo zegt de Heer: Gij zult niet optrekken en geen oorlog voeren met uw broeders; keert terug, ieder 
naar zijn huis; want door mij is deze zaak beschikt. En zij luisterden naar het woord des Heeren, keerden terug 
en trokken niet tegen Jerobeam op.
2Ch 11:5  Rehabeam nu woonde te Jeruzalem, en maakte in Juda enige steden tot vestingen:
2Ch 11:6  hij maakte Bethlehem, Etam, Tekoa,
2Ch 11:7  Beth-sur, Socho, Adullam,
2Ch 11:8  Gath, Maresja, Zif,
2Ch 11:9  Adoraim, Lachis, Azeka,
2Ch 11:10  Sorea, Ajjalon en Hebron in Juda en Benjamin, tot versterkte steden.
2Ch 11:11  Hij bracht die vestingen in staat van tegenweer en legde er bevelhebbers in, voorraden van 
levensmiddelen, olie en wijn;
2Ch 11:12  ook in elk dier steden rondassen en speren; zo bracht hij ze in geduchten staat van tegenweer. Alzo 
bleven Juda en Benjamin aan hem.
2Ch 11:13  En de priesters en de Levieten die in gans Israel waren vervoegden zich, uit hun ganse gebied, bij 
hem;
2Ch 11:14  want de Levieten verlieten hun grond en hun bezitting en kwamen naar Juda en Jeruzalem; daar 
Jerobeam en zijn zonen hen beletten priesters voor den Heer te zijn,
2Ch 11:15  en hij priesters aanstelde voor de hoogten, voor de satyrs en voor de stieren die hij vervaardigd had.
2Ch 11:16  In hun gevolg kwamen uit alle stammen van Israel diegenen die hun hart zetten op het zoeken van 
den Heer, den god Israels, naar Jeruzalem, om aan den Heer, den god hunner vaderen, te offeren.
2Ch 11:17  Zij vermeerderden de kracht van het rijk Juda en sterkten Rehabeam, den zoon van Salomo, drie 
jaar lang; want drie jaar lang bewandelde hij den weg van David en Salomo.
2Ch 11:18  Rehabeam nam tot vrouw Mahalath, de dochter van Jerimoth, den zoon van David en van Abihail, 
de dochter van Eliab, den zoon van Izai,
2Ch 11:19  zij baarde hem zonen: Jeus, Sjemarja en Zaham.
2Ch 11:20  Daarna huwde hij Maacha de dochter van Absalom, die hem Abia, Attai, Ziza en Sjelomith baarde.
2Ch 11:21  Rehabeam nu had Maacha, de dochter van Absalom, meer lief dan al zijn andere vrouwen en 
bijvrouwen; want hij had achttien vrouwen genomen en zestig bijvrouwen en verwekte acht en twintig zonen en 
zestig dochters.
2Ch 11:22  En Rehabeam stelde Abia, den zoon van Maacha, tot hoofd, tot vorst onder zijn broeders, aan; want 
hij wilde hem koning maken.
2Ch 11:23  Wijselijk verspreidde hij enige van al zijn zonen over alle streken van Juda en Benjamin, in alle 
vestingen; hij gaf hun mondvoorraad in overvloed en vroeg voor hen een menigte vrouwen.
2Ch 12:1  Toen nu het koningsschap van Rehabeam bevestigd was en hij sterk was geworden, verliet hij de wet 
des Heeren, en gans Israel met hem.
2Ch 12:2  En in het vijfde jaar van Rehabeams regering trok Sjisjak, de koning van Egypte, tegen Jeruzalem 
op--want zij hadden zich aan den Heer vergrepen--
2Ch 12:3  met twaalfhonderd wagens en zestigduizend ruiters, terwijl het volk dat met hem uit Egypte kwam 
ontelbaar was: Libyers, Sukkijieten en Ethiopiers.
2Ch 12:4  Hij nam de vestingen die tot Juda behoorden in en drong tot Jeruzalem door.
2Ch 12:5  Maar de profeet Sjemaja kwam tot Rehabeam en de oversten van Juda, die zich vanwege Sjisjak in 
Jeruzalem verzameld hadden, en zeide tot hen: Zo spreekt de Heer: Gij hebt mij verlaten; nu verlaat ik u ook en 
geef ik u aan Sjisjak over.
2Ch 12:6  Hierop verootmoedigden zich de oversten van Israel en de koning en zeiden: De Heer is rechtvaardig.
2Ch 12:7  Toen nu de Heer zag dat zij zich verootmoedigden, kwam het woord des Heeren tot Sjemaja: Zij 
hebben zich verootmoedigd; nu zal ik hen niet verderven, maar hun binnenkort uitkomst schenken; mijn 
gramschap zal zich door Sjisjak niet over Jeruzalem uitstorten;
2Ch 12:8  doch zij zullen hem tot knechten worden; opdat zij mijn dienst en dien van de koninkrijken der wereld 
leren kennen.
2Ch 12:9  Zo trok dan Sjisjak, de koning van Egypte, tegen Jeruzalem op en nam al de schatten mee van den 
tempel en van het paleis: dat alles nam hij mee, alsmede de gouden schilden die Salomo gemaakt had.
2Ch 12:10  In de plaats van deze maakte koning Rehabeam koperen schilden, welke hij toevertrouwde aan den 
overste der trawanten, die de wacht hielden aan den ingang van het paleis:
2Ch 12:11  zo vaak de koning naar den tempel ging, kwamen de trawanten en droegen ze, om ze daarna in hun 
wachtkamer terug te brengen.
2Ch 12:12  Doch daar hij zich verootmoedigd had, had des Heeren toorn van hem afgelaten; zodat hij hem niet 
geheel en al ten verderve bracht. Ook was er in Juda nog veel goeds.



2Ch 12:13  En koning Rehabeam versterkte zich te Jeruzalem en bleef koning; want een en veertig jaar was 
Rehabeam oud toen hij koning werd, en zeventien jaar regeerde hij te Jeruzalem, de stad die de Heer had 
verkoren uit al de stammen van Israel om daar zijn naam te stellen; zijn moeder heette Naama, de 
Ammonietische.
2Ch 12:14  Hij deed wat kwaad was; want zijn hart was niet standvastig in het vragen naar den Heer.
2Ch 12:15  De geschiedenis nu van Rehabeam, zowel de vroegere als de latere, is beschreven in de 
Geschiedenis van den profeet Sjemaja en den ziener Iddo. Voortdurend was er krijg tussen Rehabeam en 
Jerobeam.
2Ch 12:16  En Rehabeam ging ter rustte bij zijn vaderen en werd in de Davidstad begraven; en zijn zoon Abia 
werd koning in zijn plaats.
2Ch 13:1  In het achttiende jaar der regering van Jerobeam werd Abia koning over Juda;
2Ch 13:2  drie jaar regeerde hij te Jeruzalem; zijn moeder heette Maacha, de dochter van Uriel uit Gibea. Er is 
oorlog gevoerd tussen Abia en Jerobeam.
2Ch 13:3  Abia bond den strijd aan, met een leger van oorlogshelden, vierhonderd duizend krijgers, terwijl 
Jerobeam zich tegenover hem in slagorde had gesteld met achthonderd duizend krijgers, dappere helden.
2Ch 13:4  En Abia ging staan op den berg Semaraim, in het gebergte van Efraim, en zeide: Hoort naar mij, 
Jerobeam en gans Israel!
2Ch 13:5  Gij kunt immers weten dat de Heer, de god van Israel, het koningsschap over Israel tot in eeuwigheid 
heeft gegeven aan David, aan hem en zijn zonen, bij een zoutverbond.
2Ch 13:6  Maar nu is Jerobeam, de zoon van Nebat, de knecht van Davids zoon Salomo, in opstand gekomen 
en heeft tegen zijn heer oproer gemaakt.
2Ch 13:7  Daar loszinnige, nietswaardige lieden zich bij hem aansloten, is hij driest opgetreden tegen Salomo's 
zoon Rehabeam, en deze, nog jong en teer van gemoed, kon hem geen tegenstand bieden.
2Ch 13:8  En nu meent ook gij tegenstand te kunnen bieden aan het koningsschap dat de Heer uitoefent door 
Davids zonen, omdat gij een grote menigte zijt en de gouden stieren die Jerobeam voor u tot goden gemaakt 
heeft bij u hebt.
2Ch 13:9  Hebt gij niet de priesters des Heeren, de zonen van Aaron, en de Levieten verdreven, en u priesters 
gemaakt als de volken van andere landen? Ieder die kwam om zijn wijdingsoffer te brengen, met een jongen 
stier en zeven rammen, werd priester van de niet-goden.
2Ch 13:10  Wij daarentegen, onze god is de Heer, en wij hebben hem niet verlaten: als priesters dienen den 
Heer Aarons zonen en de Levieten in hun ambt.
2Ch 13:11  Zij ontsteken voor den Heer brandoffers, elken morgen en elken avond, zorgen voor den 
offerwierook, voor het stapelbrood op de reine tafel en voor den gouden luchter met zijn lampen, om ze elken 
avond aan te steken; want wij nemen onze plichten waar jegens den Heer, onzen god, terwijl gij hem verlaten 
hebt.
2Ch 13:12  En ziet, bij ons gaat God aan de spits, en zijn priesters met de trompetten voor het alarm, om tegen 
u alarm te blazen. Israelieten, voert toch geen krijg met den Heer, den god uwer vaderen; want gij zult niet 
voorspoedig zijn.
2Ch 13:13  Jerobeam nu deed enige troepen, ter hinderlaag bestemd, een omtrekkende beweging maken om 
hen in den rug aan te vallen; zodat voor Juda troepen stonden en andere in hinderlaag in hun rug waren.
2Ch 13:14  De Judeers keerden zich om, en daar hadden zij den strijd van voren en van achteren! Nu riepen zij 
tot den Heer, terwijl de priesters op de trompetten bliezen;
2Ch 13:15  zo maakten de mannen van Juda alarm. Toen nu de mannen van Juda alarm maakten, deed God 
Jerobeam en gans Israel de nederlaag lijden voor Abia en Juda:
2Ch 13:16  de Israelieten vloden voor Juda, en God leverde hen aan Juda over.
2Ch 13:17  Abia en zijn volk richtten een grote slachting onder hen aan zodat van Israel vijfhonderd duizend 
krijgers sneuvelden.
2Ch 13:18  Zo werden te dier tijd de Israelieten vernederd en behielden de Judeers de overhand, omdat zij 
gesteund hadden op den Heer, den god hunner vaderen.
2Ch 13:19  En Abia vervolgde Jerobeam, en nam hem enige steden af: Bethel met onderhoorigheden, Jesjana 
met onderhoorigheden en Efron met onderhoorigheden.
2Ch 13:20  Jerobeam kwam niet weer bij krachten zolang Abia leefde; en de Heer sloeg hem, en hij stierf.
2Ch 13:21  Maar Abia versterkte zich. Hij huwde veertien vrouwen en verwekte twee en twintig zonen en zestien 
dochters.
2Ch 13:22  Het overige nu der geschiedenis van Abia, zijn handel en wandel, is beschreven in de Verhandeling 
van den profeet Iddo.
2Ch 14:1  En Abia ging ter ruste bij zijn vaderen, men begroef hem in de Davidstad, en zijn zoon Aza werd 
koning in zijn plaats. In zijn tijd heeft het land tien jaren rust gehad.
2Ch 14:2  Aza deed wat goed en recht was in het oog van den Heer, zijn god:



2Ch 14:3  hij verwijderde de vreemde altaren en de hoogten, verbrijzelde de wijsteenen hieuw de gewijde 
boomstammen om
2Ch 14:4  en gebood Juda, naar den Heer, den god hunner vaderen, te vragen en de wet en de geboden te 
betrachten.
2Ch 14:5  Uit al de steden van Juda verwijderde hij de hoogten en de zonnebeelden, en het rijk had onder hem 
rust.
2Ch 14:6  Ook bouwde hij vestingen in Juda; want het land had rust en hij had geen oorlog in die jaren te 
voeren; daar de Heer hem rust verschafte.
2Ch 14:7  Daarom zeide hij tot Juda: Laat ons deze steden versterken en omringen van muren en torens met 
deuren en grendels. Nog hebben wij het land te onzer beschikking, omdat wij naar den Heer, onzen god, 
gevraagd hebben; wij hebben naar hem gevraagd, en hij heeft ons rust verschaft rondom. Zo bouwden zij en 
waren voorspoedig.
2Ch 14:8  En Aza had een leger: uit Juda driehonderd duizend man, gewapend met rondas en speer, en uit 
Benjamin tweehonderd tachtig duizend man, die het schild droegen en den boog spanden. Dit waren allen 
kloeke helden.
2Ch 14:9  Zerah nu, de Ethiopier, trok daartegen uit met een leger van millioen man en driehonderd wagens en 
drong tot Maresja door.
2Ch 14:10  En Aza trok uit hem tegemoet en stelde zich in slagorde in het dal Sefat bij Maresja.
2Ch 14:11  Nu riep Aza tot den Heer, zijn god, en zeide: Niemand kan in den strijd tussen den machtige en den 
krachteloze helpen zoals gij. Help ons, Heer, onze god! want op u steunen wij en op uw naam vertrouwend zijn 
wij tegen deze menigte opgetrokken. Heer, gij zijt onze god; geen sterveling blijve krachtig nevens u.
2Ch 14:12  Toen sloeg de Heer de Ethiopiers voor de ogen van Aza en Juda; de Ethiopiers vluchtten,
2Ch 14:13  en Aza en het volk dat bij hem was zetten hen na tot bij Gerar. Er vielen van de Ethiopiers zovelen 
dat zij zich niet konden herstellen; want zij werden vermorzeld voor den Heer en zijn leger, en men voerde zeer 
groten buit weg.
2Ch 14:14  Daarna sloegen zij al de steden rondom Gerar want de schrik des Heeren had haar overvallen; en 
plunderden al die steden, want er was grote buit in.
2Ch 14:15  Ook hebben zij tenten van veehoeders geslagen en kleinvee in menigte en kamelen weggevoerd. 
Hierop keerden zij naar Jeruzalem terug.
2Ch 15:1  Azarja nu, de zoon van Oded--de geest van God was op hem--
2Ch 15:2  ging uit Aza tegemoet en zeide tot hem: Hoort naar mij, Aza en gans Juda en Benjamin! De Heer is 
met u, wanneer gij met hem zijt, en indien gij naar hem vraagt, laat hij zich door u vinden; maar indien gij hem 
verlaat, verlaat hij u.
2Ch 15:3  Menigwerf heeft Israel tijden beleefd dat het geen waren god, geen priester-leeraar en geen wet had,
2Ch 15:4  maar keerde het, wanneer het benard werd, tot den Heer, Israels god, terug, en zocht het hem, dan 
liet hij zich door hen vinden.
2Ch 15:5  In zulke tijden was er geen vrede voor hem die uit [ging] of inging, maar kwamen grote beroeringen 
over alle bewoners der landen;
2Ch 15:6  dan botste volk tegen volk en stad tegen stad, omdat God hen in verwarring bracht door allerlei nood.
2Ch 15:7  Gij dan, weest sterk, en dat uw handen niet slap hangen; want er is stellig loon voor uw arbeid.
2Ch 15:8  Zodra Aza deze woorden en de profetie gehoord had, vatte hij moed, deed de gruwelen weg uit het 
ganse land van Juda en Benjamin, en uit al de steden die hij op het gebergte van Efraim had ingenomen, 
vernieuwde het altaar van den Heer dat voor 's Heeren voorportaal stond,
2Ch 15:9  en verzamelde gans Juda en Benjamin, benevens hen die uit Efraim, Manasse en Simeon bij hen 
verkeerden; want uit Israel waren hem tal van lieden bijgevallen, toen zij zagen dat de Heer, zijn god, met hem 
was.
2Ch 15:10  Zij nu verzamelden zich in de derde maand van het vijftiende jaar van Aza's regering te Jeruzalem,
2Ch 15:11  offerden op dien dag aan den Heer van den buit dien zij hadden medegebracht zevenhonderd 
runderen en zevenduizend stuks kleinvee.
2Ch 15:12  En zij gingen het verbond aan dat zij naar den Heer, den god hunner vaderen, met hart en ziel 
zouden vragen;
2Ch 15:13  ieder die niet naar den Heer, den god van Israel, vroeg zou gedood worden, van den kleinste af tot 
den grootste toe, hetzij man of vrouw.
2Ch 15:14  Toen deden zij met luider stem een eed aan den Heer, onder gejubel, trompet [geschal] en 
bazuingeschal.
2Ch 15:15  En gans Juda verheugde zich over dien eed; want van ganser harte deden zij den eed en geheel 
vrijwillig zochten zij den Heer. Daarom liet de Heer zich door hen vinden en verschafte hij hun rust rondom.
2Ch 15:16  Ook zette Aza Maacha, des konings moeder, als koningin af, omdat zij een afschuwelijk voorwerp 
voor Asjera gemaakt had; Aza hieuw dat voorwerp om, vergruisde het en verbrandde het in het dal Kidron.



2Ch 15:17  Maar de hoogten werden in Israel niet afgeschaft; toch was Aza's hart zolang hij leefde onverdeeld.
2Ch 15:18  Ook bracht hij de wijgeschenken van zijn vader en zijn eigene in het huis Gods, zilver, goud en 
allerlei voorwerpen.
2Ch 15:19  En er is geen oorlog geweest tot het vijf en dertigste jaar van Aza's regering.
2Ch 16:1  In het zes en dertigste jaar van Aza's regering trok Baeza, de koning van Israel, tegen Juda op en 
versterkte Rama, om niemand van Aza, den koning van Juda, te laten uitgaan of ingaan.
2Ch 16:2  Toen nam Aza zilver en goud uit de schatkamers van des Heeren huis en van het paleis en zond het 
aan Benhadad, den koning van Aram, die te Damaskus woonde, met de boodschap:
2Ch 16:3  Er is een verbond tussen mij en u, tussen mijn vader en den uwen. Hierbij zend ik u zilver en goud. 
Welaan, verbreek uw verbond met Baeza, den koning van Israel; opdat hij van mij aftrekke.
2Ch 16:4  En Benhadad luisterde naar koning Aza, zond de veldoversten die hij had tegen de steden van Israel 
en overweldigde Ijjon, Dan, Abelmaim en alle magazijnsteden van Naftali.
2Ch 16:5  Toen Baeza dit hoorde, hield hij op met Rama te versterken en staakte zijn werk.
2Ch 16:6  Nu nam koning Aza gans Juda; zij haalden de stenen en balken van Rama welke Baeza gebruikt had 
weg, en hij versterkte daarmede Geba en Mispa.
2Ch 16:7  Te dier tijd kwam de ziener Hanani tot Aza, den koning van Juda, en zeide tot hem: Omdat gij 
gesteund hebt op den koning van Aram en niet op den Heer, uw god, daarom is het leger van Arams koning u 
ontkomen.
2Ch 16:8  De Ethiopiers en Libyers waren immers een talrijk leger met zeer veel wagens en ruiters, en toch 
heeft de Heer, omdat gij op hem steundet, hen aan u overgeleverd.
2Ch 16:9  Want de Heer laat zijn ogen gaan over de ganse aarde om zich een helper te betonen dergenen wier 
hart onverdeeld op hem gericht is. Gij hebt in dezen dwaas gehandeld; want van nu af zult gij oorlogen hebben.
2Ch 16:10  Maar Aza werd gramstorig tegen den ziener en zette hem in het tuchthuis; want hij was hierover in 
ziedenden toorn tegen hem ontstoken. Ook mishandelde Aza te dier tijd sommigen uit het volk.
2Ch 16:11  De geschiedenis nu van Aza, de vroegere zowel als de latere, is beschreven in het boek der 
koningen van Juda en Israel.
2Ch 16:12  In het negen en dertigste jaar zijner regering kreeg Aza een ziekte aan de voeten, een zeer hevige 
ziekte; en ook in zijn ziekte vroeg hij niet naar den Heer, maar naar de geneesheren.
2Ch 16:13  En Aza ging ter ruste bij zijn vaderen en stierf in het een en veertigste jaar zijner regering;
2Ch 16:14  men begroef hem in het graf dat hij voor zich had doen uithouwen in de Davidstad, en legde hem op 
het rustbed dat men had opgevuld met specerijen en allerhande kruiden, die door een keurige bewerking van 
den specerijbereider tot een geurig mengsel waren bereid; ook brandde men te zijner eer een buitengewoon 
groten brand.
2Ch 17:1  Zijn zoon Josjafat werd in zijn plaats koning en versterkte zich tegen Israel:
2Ch 17:2  hij legde troepen in al de vestingen van Juda en bezettingen in het land van Juda en in de steden van 
Efraim die zijn vader Aza had ingenomen.
2Ch 17:3  En de Heer was met Josjafat; want hij wandelde op de vroegere wegen zijns vaders en vroeg niet 
naar de baals,
2Ch 17:4  maar hij vroeg naar den god zijns vaders, wandelde in zijn geboden en deed niet als Israel.
2Ch 17:5  Daarom maakte de Heer dat hij het koningsschap stevig in de hand had, en gaf gans Juda aan 
Josjafat geschenken; zodat hij rijkdom en heerlijkheid had in overvloed.
2Ch 17:6  Hierdoor werd hij hoog van moed op des Heeren wegen en verwijderde hij wederom de hoogten en 
de gewijde boomstammen uit Juda.
2Ch 17:7  In het derde jaar zijner regering zond hij zijn vorsten Benhail, Obadja, Zacharja, Nethaneel en Michaja 
uit om in de steden van Juda onderwijs te geven,
2Ch 17:8  en met hen de Levieten Sjemaja, Nethanja, Zebadja, Azael, Sjemiramoth, Jonathan, Adonia, Tobia en 
Tob-adonia, Levieten, alsmede de priesters Elisjama en Joram'.
2Ch 17:9  Zij gaven onderwijs in Juda, terwijl zij het wetboek des Heeren bij zich hadden; zij trokken al de steden 
van Juda door en onderwezen het volk.
2Ch 17:10  En de schrik voor den Heer viel op al de koninkrijken der landen die rondom Juda lagen; zodat zij 
geen oorlog voerden met Josjafat.
2Ch 17:11  Filistijnen brachten aan Josjafat geschenken en een vracht zilver; ook brachten hem de Arabieren 
kleinvee: zevenduizend zevenhonderd rammen en zevenduizend zevenhonderd bokken.
2Ch 17:12  Zo werd Josjafat steeds rijker, bovenmate rijk. Ook bouwde hij in Juda kastelen en magazijnsteden
2Ch 17:13  en had hij grote have in de steden van Juda en krijgslieden, kloeke helden, te Jeruzalem.
2Ch 17:14  Dit was hun monstering naar hun familien: van Juda als oversten over duizend: vorst Adna met 
driehonderd duizend kloeke helden,
2Ch 17:15  naast hem vorst Johanan met tweehonderd tachtig duizend man,
2Ch 17:16  en naast hem Amasja, de zoon van Zichri, die een vrijwillige gave aan den Heer gebracht had, met 



tweehonderd duizend kloeke helden.
2Ch 17:17  En van Benjamin: een kloeke held Eljada, met tweehonderd duizend man, met boog en schild 
gewapend,
2Ch 17:18  en naast hem Jozabad met honderd tachtig duizend slagvaardigen.
2Ch 17:19  Dit waren de krijgers die den koning ten dienste stonden, behalve die welke de koning in de 
vestingen in gans Juda gelegd had.
2Ch 18:1  Toen nu Josjafat rijkdom en heerlijkheid in overvloed bezat, verzwagerde hij zich met Achab.
2Ch 18:2  Enige jaren later ging hij eens tot Achab, te Samarie. En Achab slachtte voor hem en het volk dat bij 
hem was kleinvee en runderen in menigte, en spoorde hem aan, met hem op te trekken tegen Rama in Gilead.
2Ch 18:3  Achab, de koning van Israel, zeide tot Josjafat, den koning van Juda: Gaat gij met mij naar Rama in 
Gilead? En hij zeide tot hem: Ik ben als gij, mijn volk is als uw volk; met u ga ik ten strijde.
2Ch 18:4  Daarna zeide Josjafat tot den koning van Israel: Raadpleeg toch vooraf den Heer.
2Ch 18:5  Toen verzamelde de koning van Israel de profeten, vierhonderd man, en zeide tot hen: Zal ik tegen 
Rama in Gilead ten strijde gaan of het nalaten? Zij zeiden: Trek op, en God zal het in 's konings hand geven.
2Ch 18:6  Maar Josjafat zeide: Is hier niet nog een profeet des Heeren om door hem de godheid te raadplegen?
2Ch 18:7  Hierop zeide de koning van Israel tot Josjafat: Er is nog een man door wien wij den Heer kunnen 
raadplegen; maar ik haat hem, omdat hij mij nooit goed, maar altijd kwaad profeteert: het is Micha, de zoon van 
Jimla. Maar Josjafat zeide: De koning spreke niet aldus!
2Ch 18:8  Nu riep de koning van Israel een kamerling en zeide: Haal terstond Micha, den zoon van Jimla.
2Ch 18:9  Intussen zaten de koning van Israel en Josjafat, de koning van Juda, elk op zijn troon, bekleed met 
gewaden, op een dorschvloer aan den ingang der poort van Samarie, terwijl al de profeten voor hen 
profeteerden.
2Ch 18:10  En Sedekia, de zoon van Kenaana, had zich ijzeren horens gemaakt en zeide: Aldus spreekt de 
Heer: Hiermede zult gij de Arameers stoten, totdat gij hen vernietigd hebt.
2Ch 18:11  En in dier voege profeteerden al de profeten: Trek op naar Rama in Gilead, en wees voorspoedig! 
De Heer zal het in 's konings hand geven.
2Ch 18:12  De bode nu die gegaan was om Micha te roepen sprak aldus tot hem: Zie eens, al de profeten 
hebben uit een mond den koning het goede voorspeld; zij toch uw woord als dat van een hunner, en voorspel 
het goede.
2Ch 18:13  Maar Micha zeide: Zo waar als de Heer leeft, wat mijn god mij zal zeggen, dat zal ik spreken.
2Ch 18:14  Toen hij nu bij den koning gekomen was, zeide deze tot hem: Micha, zullen wij naar Rama in Gilead 
ten strijde gaan of het nalaten? Hij zeide: Trekt op en weest voorspoedig! Zij zullen in uw hand gegeven worden.
2Ch 18:15  Maar de koning zeide tot hem: Hoeveel malen moet ik u bezweren niets dan de waarheid in des 
Heeren naam tot mij te spreken?
2Ch 18:16  Toen zeide hij: Ik zag gans Israel verstrooid over de bergen, als schapen die geen herder hebben, 
en de Heer zeide: Dezen hebben geen heer; ieder kere in vrede naar zijn huis terug.
2Ch 18:17  Hierop zeide de koning van Israel tot Josjafat: Heb ik het u niet gezegd: Hij profeteert mij nooit goed, 
maar kwaad?
2Ch 18:18  Doch Micha zeide: Nu dan! Hoort het woord des Heeren. Ik zag den Heer gezeten op zijn troon en 
het ganse heir des hemels staande aan zijn rechter [hand] en zijn linkerhand;
2Ch 18:19  en de Heer zeide: Wie zal Achab, den koning van Israel, overhalen, dat hij optrekke en valle bij 
Rama in Gilead? De een nu zeide zus, de ander zo.
2Ch 18:20  Toen trad de geest vooruit, ging voor den Heer staan en zeide: Ik zal hem overhalen. De Heer zeide 
tot hem: Hoe?
2Ch 18:21  Hij zeide: Ik zal heengaan en een leugengeest zijn in den mond van al zijn profeten. Hij zeide: Gij 
zult hem overhalen; ja, gij zult het vermogen. Ga heen en doe alzo.
2Ch 18:22  Nu dan, zie, de Heer heeft een leugengeest gelegd in den mond van deze uw profeten; en de Heer 
heeft kwaad over u besloten.
2Ch 18:23  Toen trad Sedekia, de zoon van Kenaana, toe, gaf Micha een kinnebakslag en zeide: Langs welken 
weg is de geest des Heeren van mij overgegaan om tot u te spreken?
2Ch 18:24  Micha zeide: Dat zult gij gewaarworden, te dien dage als gij zult gaan in een binnenkamer om u te 
verbergen.
2Ch 18:25  De koning van Israel nu zeide: Neemt Micha en brengt hem terug bij Amon, den overste der stad, en 
bij Joas, den zoon des konings;
2Ch 18:26  en zegt: Zo zegt de koning: Zet dezen in de gevangenis en spijzigt hem met brood en water der 
verdrukking, totdat ik ongedeerd wederkom.
2Ch 18:27  En Micha zeide: Indien gij werkelijk ongedeerd wederkomt, heeft de Heer niet tot mij gesproken. 
Toen zeide hij: Hoort, volkeren altegader!
2Ch 18:28  Daarna trokken de koning van Israel en Josjafat, de koning van Juda, naar Rama in Gilead op.



2Ch 18:29  De koning van Israel nu zeide tot Josjafat: Ik zal mij onkenbaar maken en zo in den strijd komen; 
maar trek gij uw eigen klederen aan. En de koning van Israel maakte zich onkenbaar en kwam zo in den strijd.
2Ch 18:30  De koning van Aram had aan zijn oversten der strijdwagens dit bevel gegeven: Valt op klein noch 
groot aan, maar op den koning van Israel alleen.
2Ch 18:31  En toen de oversten der strijdwagens Josjafat zagen, zeiden zij: Dat is de koning van Israel--en 
keerden zich tegen hem ten aanval. Maar toen Josjafat een kreet aanhief, kwam de Heer hem te hulp en lokte 
God hen van hem weg.
2Ch 18:32  Zodra toch de oversten der strijdwagens zagen dat het niet de koning van Israel was, lieten zij van 
hem af.
2Ch 18:33  Maar een man spande den boog zonder erg en trof den koning van Israel tussen de aanhechtsels en 
het pantser. Hij zeide tot den wagenmenner: Wend den teugel en voer mij uit de slagorde, want ik ben gewond.
2Ch 18:34  De strijd werd heviger te dien dage; intussen hield de koning van Israel zich staande in den wagen, 
tegenover de Arameers, tot aan den avond; en hij stierf tegen zonsondergang.
2Ch 19:1  Toen Josjafat, de koning van Juda, in vrede huiswaarts keerde, naar Jeruzalem,
2Ch 19:2  ging de ziener Jehu, de zoon van Hanani, uit hem tegemoet en zeide tot koning Josjafat: Mocht gij 
den goddeloze helpen en de haters des Heeren liefhebben? Hierom zal gramschap vanwege den Heer over u 
komen.
2Ch 19:3  Toch is iets goeds in u gevonden; want gij hebt de gewijde boomstammen uit het land weggedaan en 
uw hart er op gezet naar den Heer te vragen.
2Ch 19:4  Josjafat nu woonde te Jeruzalem. En hij trok wederom uit onder het volk, van Bersjeba tot aan het 
gebergte van Efraim, en bekeerde hen tot den Heer, den god hunner vaderen.
2Ch 19:5  Hij stelde rechters in het land aan, in alle vestingen van Juda, stad voor stad,
2Ch 19:6  en zeide tot de rechters: Ziet toe, wat gij doet; want gij hebt niet het recht van mensen maar het recht 
des Heeren te handhaven, en bij u is de beslissing.
2Ch 19:7  Moge dan de schrik voor den Heer over u zijn. Gaat nauwgezet te werk; want bij den Heer, onzen 
god, is geen onrecht, geen aanzien des persoons, noch aanneming van geschenken.
2Ch 19:8  Ook stelde Josjafat te Jeruzalem enige Levieten, priesters en familiehoofden van Israel aan voor het 
recht des Heeren en de twistzaken der inwoners van Jeruzalem,
2Ch 19:9  en hij gaf hun dezen last: Aldus zult gij handelen, in vrees voor den Heer, in oprechtheid en met een 
onverdeeld hart:
2Ch 19:10  in alle twistzaken welke vanwege uw broeders die in hun steden wonen tot u komen, over manslag, 
over de opvatting van wetten, geboden, inzettingen of verordeningen, moet gij hen onderrichten; opdat zij niet 
schuldig worden voor den Heer en over u en uw broeders geen gramschap losbreke. Zo zult gij handelen; opdat 
gij geen schuld op u laden moogt.
2Ch 19:11  Zie, Amarja, de hogepriester, zal over u gesteld zijn in alle zaken van den Heer, en Zebadja, de zoon 
van Ismael, de vorst van het huis Juda, in alle zaken des konings; als ambtlieden staan de Levieten u ten 
dienste. Handelt dan vastberaden, en de Heer zij met den brave!
2Ch 20:1  Enigen tijd later kwamen de Moabieten en de Ammonieten met een deel der Meunieten ten strijde 
tegen Josjafat.
2Ch 20:2  Toen men aan Josjafat kwam berichten: Een grote menigte trekt van den overkant der zee, uit Edom, 
tegen u op en zij zijn reeds te Hasason-tamar--dat is Engedi--
2Ch 20:3  werd hij bevreesd, besloot den Heer te raadplegen en riep voor gans Juda een vasten uit.
2Ch 20:4  Nu verzamelde zich Juda om hulp te zoeken bij den Heer; ja uit alle steden van Juda kwamen zij om 
den Heer te zoeken.
2Ch 20:5  En Josjafat ging in de vergadering van Juda en Jeruzalem staan, in het huis des Heeren, voor het 
nieuwe voorhof,
2Ch 20:6  en zeide: Heer, god onzer vaderen, gij zijt immers god in den hemel, gij heerscher over alle 
koninkrijken der volken; in uw hand is sterkte en kracht, en niemand kan staande blijven nevens u.
2Ch 20:7  Gij, onze god, hebt immers de bewoners van dit land voor uw volk Israel uit verdreven en het voor 
altijd aan het kroost van Abraham, uw vriend, geschonken;
2Ch 20:8  en zij hebben zich daarin gevestigd en er u een heiligdom voor uw naam gebouwd, met de bedoeling:
2Ch 20:9  wanneer onheil ons overkomt, zwaard, strafgericht, pest of hongersnood, dan zullen wij gaan staan 
voor dit huis en voor u; want uw naam is in dit huis; en zullen wij in onzen nood tot u roepen, opdat gij hoort en 
redt.
2Ch 20:10  Daar komen nu de Ammonieten, de Moabieten en die van het gebergte Seir, in wier land gij Israel, 
toen het uit Egypteland trok, niet vergund hebt te komen--want zij zijn voor hen uit den weg gegaan en hebben 
hen niet verdelgd--
2Ch 20:11  en zie, zij vergelden het ons door te komen om ons te verdrijven uit de bezitting die gij ons gegeven 
hebt.



2Ch 20:12  Onze god, zult gij hen niet vonnissen? Want wij hebben geen kracht tegen deze grote menigte die 
tegen ons optrekt, en wij weten niet wat te doen; maar ons oog is op u.
2Ch 20:13  En gans Juda stond voor het aangezicht des Heeren, zelfs hun kleine kinderen en vrouwen.
2Ch 20:14  Toen kwam, in het midden der vergadering, de geest des Heeren op Jahaziel, den zoon van 
Zacharja, den zoon van Benaja, den zoon van Jeiel, den zoon van Mattanja, den Leviet, uit de zonen van Azaf,
2Ch 20:15  en hij zeide: Merkt allen op, Judeers, inwoners van Jeruzalem en koning Josjafat! Zo spreekt de 
Heer tot u: Vreest niets en wordt niet versaagd voor die grote menigte; want niet u gaat de krijg aan, maar Gode.
2Ch 20:16  Daalt morgen tegen hen af. Zie, zij zullen den bergpas Hassis bestijgen, en gij zult hen aantreffen 
aan den rand van het dal voor de woestijn Jeruel.
2Ch 20:17  Gij hebt daarbij niet te strijden; vat post, gaat staan en aanschouwt de redding die de Heer u zal 
aanbrengen. Juda en Jeruzalem, vreest niets en wordt niet versaagd; trekt morgen uit hun tegemoet; de Heer is 
met u.
2Ch 20:18  Toen boog Josjafat zich, het aangezicht ter aarde, en vielen gans Juda en de inwoners van 
Jeruzalem voor den Heer neder, om den Heer te aanbidden.
2Ch 20:19  En de Levieten, zowel Kehathieten als Korahieten, stonden op om met zeer luide stem den Heer, 
den god van Israel, te prijzen.
2Ch 20:20  Toen zij den volgenden morgen zich opmaakten en uittrokken naar de woestijn van Tekoa, ging 
Josjafat, terwijl zij uittrokken, staan en zeide: Hoort naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem. Vertrouwt op den 
Heer, uw god, en gij zult het houden; vertrouwt op zijn profeten, en gij zult voorspoedig zijn.
2Ch 20:21  En na met het volk beraadslaagd te hebben, stelde hij mannen aan, die ter ere van den Heer zouden 
zingen en in heiligen feestdos, terwijl zij aan de spits der slagvaardigen uittrokken, hem zouden prijzen en 
zeggen: Looft den Heer; want zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
2Ch 20:22  En zodra zij aanvingen met juichen en prijzen, deed de Heer tegen de Ammonieten, de Moabieten 
en die van het gebergte Seir, die tegen Juda optrokken, belagers opstaan; zodat zij verslagen werden.
2Ch 20:23  De Ammonieten en Moabieten gingen staan tegenover de bewoners van het gebergte Seir om hen 
uit te roeien en te verdelgen, en toen zij met de bewoners van Seir gereed waren, hielpen zij elkander in het 
verderf.
2Ch 20:24  Toen nu Juda, aan den hogen rand der woestijn gekomen, zich naar de menigte toekeerde, zie, daar 
lagen zij dood op den grond; niemand was ontkomen.
2Ch 20:25  Nu kwam Josjafat met zijn volk om den buit in te zamelen; zij vonden bij hen ontzaglijk veel: have, 
klederen en voorwerpen van waarde. Zij kregen zoveel dat zij het niet konden vervoeren; drie dagen waren zij 
bezig met het inzamelen van den buit; want die was groot.
2Ch 20:26  Op den vierden dag werden zij vergaderd in de Lofvallei; daar toch hebben zij den Heer geloofd; 
daarom noemde men die plaats Lofvallei, en zij heet zo tot den huidigen dag.
2Ch 20:27  Hierop namen alle mannen van Juda en Jeruzalem, Josjafat aan het hoofd, den terugtocht aan om 
naar Jeruzalem weer te keren met vreugdebetoon; want de Heer had hun vreugde verschaft over hun vijanden.
2Ch 20:28  Met luiten, citers en trompetten trokken zij Jeruzalem binnen, naar het huis des Heeren.
2Ch 20:29  En de schrik van God viel op alle koninkrijken der wereld, toen zij hoorden dat de Heer tegen Israels 
vijanden gestreden had.
2Ch 20:30  Verder was Josjafats regering ongestoord; zijn god gaf hem rust rondom.
2Ch 20:31  Josjafat werd koning over Juda; vijf en dertig jaar was hij oud toen hij koning werd, en vijf en twintig 
jaar regeerde hij te Jeruzalem; zijn moeder heette Azuba, de dochter van Sjilhi.
2Ch 20:32  Hij bewandelde den weg van zijn vader Aza: hij week er niet van af, doende wat recht was in het oog 
des Heeren.
2Ch 20:33  Slechts werden de hoogten niet afgeschaft: nog richtte het volk zijn hart niet op den god zijner 
vaderen.
2Ch 20:34  Het overige nu der geschiedenis van Josjafat, zowel der vroegere als der latere, is beschreven in de 
geschiedenis van Jehu, den zoon van Hanani, welke is opgenomen in het boek der koningen van Israel.
2Ch 20:35  Hierna ging Josjafat, de koning van Juda, een bondgenootschap aan met Ahazja, den koning van 
Israel; deze handelde goddeloos.
2Ch 20:36  Hij nam hem tot bondgenoot, om schepen te bouwen waarmede men naar Tarsjis zou varen. En zij 
bouwden schepen te Esjon-geber.
2Ch 20:37  Maar Eliezer, de zoon van Dodia, uit Maresja, profeteerde tegen Josjafat: Daar gij een 
bondgenootschap met Ahazja hebt aangegaan, breekt de Heer uw maaksel stuk. En de schepen verongelukten, 
zodat zij niet naar Tarsjis konden varen.
2Ch 21:1  En Josjafat ging ter ruste bij zijn vaderen en werd bij zijn vaderen begraven in de Davidstad; en zijn 
zoon Joram werd koning in zijn plaats.
2Ch 21:2  Joram nu had broeders, zonen van Josjafat: Azarja, Jehiel, Zacharja, Azarjahu, Michael en Sjefatja; 
deze allen waren zonen van Josjafat, den koning van Israel.



2Ch 21:3  Hun vader gaf hun veel geschenken in zilver, goud en kostbaarheden, alsmede vestingen in Juda; 
maar het koningsschap gaf hij aan Joram, want deze was de oudste.
2Ch 21:4  Toen echter Joram het koningsschap zijns vaders aanvaard en zich versterkt had, doodde hij al zijn 
broeders met het zwaard, alsmede enige van Israels vorsten.
2Ch 21:5  Twee en dertig jaar was Joram oud toen hij koning werd, en hij regeerde acht jaar te Jeruzalem.
2Ch 21:6  Hij bewandelde den weg der koningen van Israel, gelijk het huis van Achab gedaan heeft; want hij had 
de dochter van Achab tot vrouw; en hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren.
2Ch 21:7  Doch de Heer wilde het huis van David niet verderven, wegens het verbond dat hij met David gesloten 
had; zoals hij beloofd had te allen tijde een lamp te geven hem en zijn zonen.
2Ch 21:8  In zijn tijd vielen de Edomieten af van Juda en stelden zij een koning over zich aan.
2Ch 21:9  Daarom trok Joram heen met zijn vorsten en al zijn strijdwagens; en toen hij zich in den nacht had 
opgemaakt, sloeg hij de Edomieten, die hem omsingeld hadden, benevens de oversten der strijdwagens.
2Ch 21:10  Zo vielen de Edomieten af van onder Juda's hand, tot op dezen dag. Toen, in denzelfden tijd, is ook 
Libna van onder zijn hand afgevallen; want hij had den Heer, den god zijner vaderen, verlaten.
2Ch 21:11  Ook maakte hij hoogten in de steden van Juda, deed de inwoners van Jeruzalem boeleren en dreef 
Juda op den verkeerden weg.
2Ch 21:12  Deswege kwam een brief van den profeet Elia tot hem van dezen inhoud: Zo zegt de Heer, de god 
van uw vader David: Omdat gij niet bewandeld hebt de wegen van uw vader Josjafat en die van Aza, den koning 
van Juda,
2Ch 21:13  maar den weg van Israels koningen; zodat gij Juda en de inwoners van Jeruzalem deedt boeleren 
naar het voorbeeld van Achabs huis, en ook uw broeders, uws vaders zonen, die beter waren dan gij, gedood 
hebt,
2Ch 21:14  zie, daarom zal de Heer grote slagen toebrengen aan uw volk, uw zonen, uw vrouwen en uw ganse 
bezitting.
2Ch 21:15  En gijzelf zult aan een kwaadaardige ziekte, aan een ingewandsziekte, lijden, totdat ten gevolge van 
die ziekte, na jaar en dag, de ingewanden er uit komen.
2Ch 21:16  Toen wekte de Heer tegen Joram den geest op der Filistijnen en der Arabieren die naast de 
Ethiopiers wonen;
2Ch 21:17  zij trokken op tegen Juda, vermeesterden het en voerden alles wat in het koninklijk paleis werd 
aangetroffen weg, alsmede zijn zonen en vrouwen; geen zoon hield hij over dan zijn jongsten, Ahazja.
2Ch 21:18  En na dit alles trof de Heer hem in zijn ingewanden met een ongeneeslijke ziekte;
2Ch 21:19  enigen tijd later, na een tijdsverloop van twee jaar, kwamen in zijn ziekte zijn ingewanden er uit en 
stierf hij onder hevige pijnen. Zijn volk brandde voor hem geen brand, zoals men voor zijn vaderen gedaan had.
2Ch 21:20  Twee en dertig jaar was hij oud toen hij koning werd, en acht jaar heeft hij te Jeruzalem geregeerd. 
Hij ging heen zonder begeerd te zijn; men begroef hem in de Davidstad, maar niet in de graven der koningen.
2Ch 22:1  De inwoners van Jeruzalem maakten zijn jongsten zoon Ahazja in zijn plaats koning; want de bende 
die onder de Arabieren in de legerplaats was gekomen had al de ouderen gedood. Zo werd Ahazja, de zoon van 
Joram, den koning van Juda, koning.
2Ch 22:2  Twee en twintig jaar was Ahazja oud toen hij koning werd, en hij regeerde een jaar te Jeruzalem; zijn 
moeder heette Athalja, de dochter van Omri.
2Ch 22:3  Ook hij bewandelde den weg van het huis van Achab; want zijn moeder was zijn raadgeefster in 
goddeloosheid.
2Ch 22:4  Zo deed hij wat kwaad was in het oog des Heeren, gelijk het huis van Achab; want de leden hiervan 
waren na den dood zijns vaders zijn raadgevers, hem ten verderve.
2Ch 22:5  Het was ook op hun raad, dat hij met Joram, den zoon van Achab, den koning van Israel, ten strijde 
trok tegen Hazael, den koning van Aram, bij Rama in Gilead. Toen de Arameers Joram gewond hadden,
2Ch 22:6  en deze teruggekeerd was om zich te Jizreel te laten genezen van de wonden die men hem te Rama 
had toegebracht, in den oorlog met Hazael, den koning van Aram, kwam Ahazja, de zoon van Joram, de koning 
van Juda, af om Joram, den zoon van Achab, te Jizreel te bezoeken; want hij was krank.
2Ch 22:7  Door God nu was de ondergang van Ahazja besloten, dat hij bij Joram zou komen, en, daar gekomen, 
met Joram Jehu, den zoon van Nimsi, tegemoet zou gaan, dien de Heer gezalfd had om het huis van Achab uit 
te roeien.
2Ch 22:8  Toen Jehu het vonnis aan het huis van Achab voltrok, trof hij ook de vorsten van Juda aan en de 
zonen van Ahazja's broeders, die bij Ahazja dienst deden, en doodde hen.
2Ch 22:9  Hierop liet hij Ahazja zoeken; men nam hem gevangen, terwijl hij zich te Samarie verborgen hield, 
voerde hem tot Jehu en bracht hem ter dood. Daarna begroef men hem; want, zeide men, hij is een zoon van 
Josjafat, die van ganser harte naar den Heer gevraagd heeft. En het huis van Ahazja had niemand die in staat 
was de regering te aanvaarden.
2Ch 22:10  Toen Athalja, de moeder van Ahazja, zag dat haar zoon gestorven was, maakte zij zich op en bracht 



het ganse koninklijk geslacht van het huis Juda om.
2Ch 22:11  Maar de prinses Josjabeath nam Joas, den zoon van Ahazja, en stal hem uit het midden der prinsen 
die gedood werden, en bracht hem, met zijn voedster, in de beddenkamer. Daar verborg hem Josjabeath, de 
dochter van koning Joram, de vrouw van den priester Jojada--want zij was Ahazja's zuster--voor Athalja; zodat 
deze hem niet doodde.
2Ch 22:12  En hij bleef zes jaar lang bij hen, in het godshuis verscholen; terwijl Athalja het land regeerde.
2Ch 23:1  Maar in het zevende jaar vatte Jojada een kloek besluit op; hij nam de oversten over honderd: Azarja, 
den zoon van Jeroham, Ismael, den zoon van Johanan, Azarja, den zoon van Obed, Maazeja, den zoon van 
Adaja, en Elisjafat, den zoon van Zichri, met zich in den tempel.
2Ch 23:2  Dientengevolge trokken zij Juda rond en verzamelden de Levieten uit al de steden van Juda, alsmede 
de familiehoofden van Israel, die daarop naar Jeruzalem kwamen.
2Ch 23:3  En de ganse vergadering sloot een verbond met den koning in het godshuis, en Jojada zeide tot hen: 
Ziet, de zoon des konings moet koning worden, zoals de Heer aangaande het huis van David beloofd heeft.
2Ch 23:4  Ziet hier, wat gij doen moet: het derde deel uit u, die op sabbat inrukken, zo priesters als Levieten, 
zullen dorpelwachters zijn;
2Ch 23:5  een derde zal in het koninklijk paleis, een derde in de poort Jezod, en het ganse volk in de voorhoven 
van des Heeren huis staan.
2Ch 23:6  Niemand mag des Heeren huis binnentreden dan de priesters en de dienstdoende Levieten; zij 
mogen daarbinnen komen, want zij zijn heilig; maar het ganse volk neme zijn verplichting jegens den Heer in 
acht.
2Ch 23:7  De Levieten zullen zich rondom den koning scharen, elk met zijn wapenen in de hand--wie binnen den 
tempel komt worde gedood--zij zullen bij den koning blijven, wanneer hij naar binnen gaat of naar buiten treedt.
2Ch 23:8  De Levieten nu en gans Juda deden naar alwat de priester Jojada gelast had: ieder nam zijn 
manschappen, die op den sabbat inrukten met hen die op den sabbat uittrokken; want de priester Jojada had de 
afdelingen niet ontslagen.
2Ch 23:9  Nu gaf de priester Jojada aan de oversten over honderd de speren, schilden en beukelaars van 
koning David, die in het godshuis waren,
2Ch 23:10  en stelde het ganse volk op, elk met zijn wapen in de hand, van de zuidzijde tot de noordzijde des 
tempels, bij het altaar en den tempel om den koning heen.
2Ch 23:11  Hierop leidde men den zoon des konings naar buiten, zette hem den diadeem op, deed hem de 
armbanden aan en maakte hem tot koning. Jojada en zijn zonen zalfden hem en zeiden: Leve de koning!
2Ch 23:12  Toen Athalja hoorde, hoe het volk kwam aanlopen en den koning toejuichte, ging zij tot het volk in 
het huis des Heeren.
2Ch 23:13  Daar zag zij den koning staan op zijn standplaats aan den ingang, en de oversten en de trompetten 
bij den koning, en al het volk des lands vreugde betoonend en op trompetten blazend, alsmede de zangers met 
de muziekinstrumenten, het sein gevend om lofliederen aan te heffen. Toen verscheurde Athalja haar klederen 
en riep: Verraad! verraad!
2Ch 23:14  En de priester Jojada liet de oversten over honderd, aanvoerders van het heir, naar buiten gaan en 
zeide tot hen: Brengt haar tussen de gelederen weg, en elk die achter haar komt worde met het zwaard gedood. 
Want de priester had gezegd: Gij moogt haar niet in den tempel doden.
2Ch 23:15  Zo sloegen zij de hand aan haar en doodden haar, toen zij in den ingang van de poort der paarden 
van het paleis kwam.
2Ch 23:16  Daarna sloot Jojada een verbond tussen hemzelf en het ganse volk en den koning, om een volk des 
Heeren te zijn;
2Ch 23:17  en het ganse volk ging naar den tempel van den baal, wierp zijn altaren omver, brak zijn beelden 
stuk en doodde Mattan, den priester van den baal, voor de altaren.
2Ch 23:18  Voorts stelde Jojada opzieners aan over het huis des Heeren, door bemiddeling van de priesters en 
de Levieten, die David voor den dienst aan het huis des Heeren had ingedeeld om de brandoffers van den Heer, 
naar het voorschrift van Mozes wet, te brengen met vreugdebetoon en gezang, volgens Davids beschikking.
2Ch 23:19  Ook stelde hij de portiers op hun post bij de poorten van des Heeren huis; opdat niemand die in enig 
opzicht onrein was er zou binnenkomen.
2Ch 23:20  Toen nam hij de oversten over honderd, de aanzienlijken en heerschers onder het volk, en al het 
volk des lands, en voerde den koning af uit het huis des Heeren; zij kwamen door de Bovenpoort in het paleis, 
waar zij den koning op den koningstroon zetten.
2Ch 23:21  En al het volk des lands verheugde zich, terwijl de stad rust had. Athalja nu hadden zij met het 
zwaard gedood.
2Ch 24:1  Zeven jaar was Joas oud toen hij koning werd, en veertig jaar regeerde hij te Jeruzalem; zijn moeder 
heette Sibja, uit Bersjeba.
2Ch 24:2  Joas deed wat recht was in het oog des Heeren zolang de priester Jojada leefde.



2Ch 24:3  En Jojada nam voor hem twee vrouwen, bij welke hij zonen en dochters verwekte.
2Ch 24:4  Nadezen vatte Joas het plan op, het huis des Heeren te vernieuwen.
2Ch 24:5  Hiertoe verzamelde hij de priesters en de Levieten en zeide tot hen: Gaat uit naar de steden van Juda 
en zamelt geld in bij gans Israel om, van jaar tot jaar, het huis uws Gods te herstellen, en maakt voortgang met 
de zaak. Maar de Levieten maakten er geen voortgang mede.
2Ch 24:6  Toen ontbood de koning den hogepriester Jojada en zeide tot hem: Waarom hebt gij niet 
zorggedragen dat de Levieten de belasting van Mozes, den dienstknecht des Heeren, en van Israels gemeente 
voor de tent der getuigenis, van Juda en Jeruzalem inden?
2Ch 24:7  Want de goddeloze Athalja en haar zonen hebben verwoestingen aangericht in het godshuis en ook al 
de heilige voorwerpen van des Heeren huis voor de baals gebruikt.
2Ch 24:8  Op bevel des konings maakten zij toen een kist, zetten die buiten bij de poort van des Heeren huis
2Ch 24:9  en lieten in Juda en Jeruzalem bekendmaken, dat men de belasting die Mozes, de dienstknecht 
Gods, in de woestijn aan Israel had opgelegd aan den Heer zou brengen.
2Ch 24:10  En met vreugde brachten alle oversten en het ganse volk, tot den laatsten man toe, die op en 
wierpen ze in de kist.
2Ch 24:11  Wanneer men nu de kist bracht bij de vanwege den koning met het toezicht belaste Levieten, en 
dezen zagen dat er veel geld in was, kwam de schrijver des konings met een beambte van den hogepriester om 
de kist te ledigen, haar op te nemen en weer op haar plaats te zetten. Zo deden zij dagelijks en verzamelden zij 
geld in overvloed.
2Ch 24:12  Dit gaven de koning en Jojada aan de opzichters over den arbeid aan het huis des Heeren, en dezen 
huurden steenhouwers en timmerlieden om den tempel te vernieuwen, ook smeden en koperslagers om den 
tempel te herstellen.
2Ch 24:13  De arbeiders deden hun werk, en het werk vorderde onder hun handen; zij bouwden het godshuis op 
naar den eis en brachten het in goeden staat.
2Ch 24:14  Toen zij er mee gereedwaren, bracht men de rest van het geld aan den koning en aan Jojada; en hij 
liet daarvoor gereedschappen voor den tempel vervaardigen, gereedschappen voor den dienst en voor het 
offeren, lepels en gouden en zilveren voorwerpen. En men bracht voortdurend brandoffers in des Heeren huis, 
zolang Jojada leefde.
2Ch 24:15  Maar Jojada werd oud, zat van dagen en stierf--hij was toen hij stierf honderd dertig jaar--
2Ch 24:16  en men begroef hem in de Davidstad, bij de koningen want hij had goed gehandeld jegens Israel en 
jegens God en zijn huis.
2Ch 24:17  En na Jojada's dood kwamen de vorsten van Juda en wierpen zich voor den koning neder. Toen 
luisterde de koning naar hen,
2Ch 24:18  en zij keerden het huis van den Heer, den god hunner vaderen, den rug toe en dienden de Asjera's 
en de afgoden. Om deze hun schuld kwam gramschap over Juda en Jeruzalem.
2Ch 24:19  Hij zond onder hen profeten om hen tot den Heer terug te brengen die hen waarschuwden; maar zij 
luisterden niet.
2Ch 24:20  Toen bekleedde zich de geest van God met Zacharja, den zoon van den priester Jojada; hij ging 
voor het volk staan en zeide tot hen: Zo spreekt God: Waarom overtreedt gij 's Heeren geboden en wilt gij niet 
voorspoedig zijn? Want nu gij den Heer verlaten hebt, verlaat hij u.
2Ch 24:21  Toen zwoeren zij tegen hem samen en stenigden hem, volgens het gebod des konings, in het 
voorhof van 's Heeren huis.
2Ch 24:22  En koning Joas dacht niet aan de gunst welke zijn vader Jojada hem bewezen had en liet zijn zoon 
doden. Maar stervend sprak deze: De Heer zie het en wreke het!
2Ch 24:23  En bij de wisseling van het jaar trok een Aramees leger tegen hem op; zij rukten Juda en Jeruzalem 
binnen, brachten alle volksoversten uit het volk om en zonden hun gansen buit aan den koning van Damaskus.
2Ch 24:24  Want al kwam het Aramees heir met een gering aantal mannen, toch heeft de Heer een zeer talrijk 
heir aan hen overgeleverd, omdat zij den Heer, den god hunner vaderen, hadden verlaten. Ook aan Joas 
voltrokken zij een strafgegericht.
2Ch 24:25  En toen zij van hem wegtrokken--want zij lieten hem in hevige pijnen achter--maakten zijn dienaren 
een samenzwering tegen hem, wegens het bloed van den zoon van den priester Jojada, en doodden hem op 
zijn bed; zo is hij gestorven. Men begroef hem in de Davidstad, maar niet in de graven der koningen.
2Ch 24:26  Dit zijn de mannen die tegen hem hebben samengezworen: Zabad, de zoon van Sjimeath, de 
Ammonietische, en Jozabad, de zoon van Sjimrith, de Moabietische.
2Ch 24:27  Over zijn zonen, de zwaarte van den hem opgelegden last en de grondvesting van het godshuis 
staat geschreven in de Verhandeling van het boek der koningen. Zijn zoon Amasja werd koning in zijn plaats.
2Ch 25:1  Vijf en twintig jaar oud, werd Amasja koning, en negen en twintig jaar regeerde hij te Jeruzalem; zijn 
moeder heette Joaddan, uit Jeruzalem.
2Ch 25:2  Hij deed wat recht was in het oog des Heeren, doch niet met een onverdeeld hart.



2Ch 25:3  Zodra hij nu het koningsschap stevig in zijn hand had, doodde hij zijn dienaren die den koning, zijn 
vader, hadden omgebracht.
2Ch 25:4  Maar hun kinderen bracht hij niet ter dood; overeenkomstig hetgeen geschreven is in de wet het boek 
van Mozes, waarin de Heer geboden heeft: De vaders zullen niet sterven om de kinderen, noch de kinderen om 
de vaders; maar ieder zal wegens zijn eigen zonden sterven.
2Ch 25:5  Amasja nu verzamelde Juda, stelde hen op naar familien, bij oversten van duizend en van honderd 
ingedeeld, gans Juda en Benjamin, monsterde hen, van twintig jaar af en daarboven, en bevond dat er 
driehonderdduizend krijgers waren die ten strijde uittrokken en speer en schild voerden.
2Ch 25:6  Ook huurde hij uit Israel honderdduizend sterke helden voor honderd talenten zilver.
2Ch 25:7  Toen kwam tot hem een godsman, die tot hem zeide: Laat, koning het leger van Israel niet met u 
trekken; want de Heer is niet met Israel, met al die Efraimieten.
2Ch 25:8  Indien gij meent met dezen u sterk te maken ten oorlog, dan zal God u ten val brengen voor uw 
vijanden; want God heeft macht om te helpen en om ten val te brengen.
2Ch 25:9  Doch Amasja zeide tot den godsman: En wat dan te doen met de honderd talenten die ik aan de 
troepen van Israel gegeven heb? En de godsman antwoordde: De Heer is in staat u meer te geven dan dit.
2Ch 25:10  Toen zonderde Amasja de troepen die uit Efraim tot hem gekomen waren af, opdat zij naar hun 
woonplaats zouden teruggaan. Zij ontstaken hierover in hevigen toorn tegen Juda en keerden in brandenden 
toorn huiswaarts.
2Ch 25:11  Maar Amasja schepte moed, voerde zijn volk aan, trok naar het Zoutdal en versloeg de Seirieten, 
tienduizend man.
2Ch 25:12  Nog tienduizend man voerden de Judeers levend weg en brachten hen naar den top der rots, van 
waar zij hen naar beneden wierpen, zodat zij allen verpletterd werden.
2Ch 25:13  Intussen deden de lieden van de troepen die Amasja had doen terugkeren, zodat zij niet met hem 
ten strijde trokken, een inval in de steden van Juda, van Samarie tot Beth-horon, versloegen van de inwoners 
drieduizend man en maakten veel buit.
2Ch 25:14  Nadat Amasja van het verslaan der Edomieten huiswaarts gekeerd was, bracht hij de goden der 
Seirieten mee in zijn land, stelde ze voor zich tot goden op, wierp zich daarvoor neer en offerde hun ter eer.
2Ch 25:15  Daarom ontstak 's Heeren toorn tegen Amasja en zond hij een profeet tot hem, die tot hem zeide: 
Waarom hebt gij gevraagd naar de goden van het volk, naar hen die hun eigen volk niet hebben kunnen 
verlossen uit uw hand?
2Ch 25:16  Maar terwijl hij tot den koning sprak, zeide deze tot hem: Hebben wij u tot raadgever des konings 
aangesteld? Houd daarmede op; waarom zou men u ombrengen? Toen hield de profeet op en zeide: Nu weet ik 
dat de Heer voornemens is u te verderven, dewijl gij dit gedaan en naar mijn raad niet geluisterd hebt.
2Ch 25:17  Toen werd Amasja, de koning van Juda, te rade boden te zenden aan Joas, den zoon van Joahaz, 
den zoon van Jehu, den koning van Israel, met de uitdaging: Laten wij elkander eens onder de ogen zien!
2Ch 25:18  Maar Joas, de koning van Israel, zond Amasja, den koning van Juda, dit bescheid: De distel op den 
Libanon zond den ceder op den Libanon de boodschap: Geef uw dochter aan mijn zoon tot vrouw. Maar het wild 
gedierte op den Libanon liep er over heen en vertrapte de distel.
2Ch 25:19  Gij denkt: Ik heb Edom verslagen! en wordt nu overmoedig; geniet thans uw roem en blijf thuis; 
waarom zoudt gij uw ongeluk opzoeken en ten val komen, en Juda met u?
2Ch 25:20  Maar Amasja luisterde niet; want God had besloten hen over te leveren aan Joas, omdat zij naar de 
goden van Edom gevraagd hadden.
2Ch 25:21  Toen trok Joas, de koning van Israel, op, en zagen hij en Amasja, de koning van Juda, bij Beth-
sjemes in Juda, elkander onder de ogen.
2Ch 25:22  En Juda leed tegen Israel de nederlaag, zodat zij vluchtten, ieder naar zijn tent.
2Ch 25:23  Ook nam Joas, de koning van Israel, Amasja, den koning van Juda, den zoon van Joas, den zoon 
van Ahazja, bij Beth-sjemes gevangen; hij bracht hem naar Jeruzalem, brak een stuk van vierhonderd el uit den 
muur van Jeruzalem, van de Efraimspoort tot de Hoekpoort,
2Ch 25:24  nam al het goud en zilver en al de vaten die in het godshuis, bij Obed-Edom, gevonden werden, en 
de schatten van het paleis, benevens de gijzelaars, en keerde naar Samarie terug.
2Ch 25:25  Na den dood van Joas, den zoon van Joahaz, den koning van Israel, leefde Amasja, de zoon van 
Joas, den koning van Juda, nog vijftien jaar.
2Ch 25:26  Het overige nu der geschiedenis van Amasja, zowel der vroegere als der latere, is beschreven in het 
Boek der koningen van Juda en Israel.
2Ch 25:27  Sedert Amasja afweek van den Heer maakte men te Jeruzalem een samenzwering tegen hem; hij 
vluchtte naar Lachis; maar men zond naar Lachis, hem achterna, doodde hem aldaar,
2Ch 25:28  vervoerde hem op een wagen en begroef hem bij zijn vaderen in de Davidstad.
2Ch 26:1  Hierop nam het ganse volk van Juda Uzzia, nu zestien jaar oud, en maakte hem tot koning in plaats 
van zijn vader Amasja.



2Ch 26:2  Hij heeft Elath versterkt en weder aan Juda gebracht, nadat de koning bij zijn vaderen was ter ruste 
gegaan.
2Ch 26:3  Zestien jaar was Uzzia oud toen hij koning werd, en twee en vijftig jaar regeerde hij te Jeruzalem; zijn 
moeder heette Jecholja, uit Jeruzalem.
2Ch 26:4  Hij deed wat recht was in het oog des Heeren, geheel zoals zijn vader Amasja had gedaan.
2Ch 26:5  Hij vroeg naar God zolang Zacharja, die inzicht had in de vreze Gods, leefde; en zolang hij naar den 
Heer vroeg gaf God hem voorspoed.
2Ch 26:6  Hij trok uit en voerde krijg met de Filistijnen sloopte de muren van Gath, Jabne en Asdod en bouwde 
steden in het gebied van Asdod en onder de Filistijnen.
2Ch 26:7  En God verleende hem hulp tegen de Filistijnen, tegen de Arabieren die te Gur-Baal woonden en 
tegen de Meunieten;
2Ch 26:8  ook gaven de Ammonieten geschenken aan Uzzia. Zo verbreidde zich zijn roem tot Egypte toe; want 
hij betoonde zich krachtig in zeer hooge mate.
2Ch 26:9  Voorts bouwde Uzzia torens te Jeruzalem aan de Hoekpoort, aan de Dalpoort en aan de Bocht, en 
bracht ze in staat van verdediging.
2Ch 26:10  Ook bouwde hij torens in de woestijn en deed hij veel putten uithouwen; want hij had een groten 
veestapel in de Laagte en op de hoogvlakte, landbouwers en wijngaardeniers op de bergen en op den Karmel; 
want hij was een liefhebber van den landbouw.
2Ch 26:11  En Uzzia had een heir dat krijgsdienst verrichtte, dat te velde trok in zoveel afdelingen als door den 
schrijver Jeiel en den ambtman Maazeja, onder het opzicht van Hananja, een van 's konings oversten, 
gemonsterd waren.
2Ch 26:12  Het aantal familiehoofden der kloeke helden bedroeg in het geheel tweeduizend zeshonderd;
2Ch 26:13  onder hun bevelen stond een heirmacht van driehonderd zeven duizend vijfhonderd krijgers, mannen 
in de volle kracht, om den koning tegen den vijand te helpen.
2Ch 26:14  En Uzzia rustte hen, het ganse leger, uit met schilden, speren, helmen, kolders, bogen en 
slingersteenen.
2Ch 26:15  Ook liet hij te Jeruzalem werktuigen, door een kunstenaar uitgevonden, vervaardigen om ze op de 
torens en de hoeken te plaatsen, ten einde pijlen en grote stenen te werpen. Zo werd zijn roem wijd verbreid; 
want hij werd wonderlijk geholpen, totdat hij sterk was geworden.
2Ch 26:16  Maar toen hij sterk was geworden, werd hij overmoedig, zodat hij zich bezondigde; hij vergreep zich 
aan den Heer, zijn god, en trad des Heeren huis binnen om op het wierookaltaar wierook te ontsteken.
2Ch 26:17  Doch de priester Azarja en tachtig priesters des Heeren met hem, kloeke mannen, volgden hem naar 
binnen,
2Ch 26:18  gingen bij koning Uzzia staan en zeiden tot hem: Het komt u, Uzzia, niet toe, wierook voor den Heer 
te ontsteken, maar den priesters, Aarons zonen, die daartoe gewijd zijn. Verlaat het heiligdom; want gij hebt u 
vergrepen en zult daarvoor geen eer ontvangen van den Heere God.
2Ch 26:19  Uzzia werd woedend. Maar toen hij, het wierookvat in de hand in woede tegen de priesters 
losbarstte, botte de melaatsheid op zijn voorhoofd uit, ten aanschouwen der priesters, in het huis des Heeren, bij 
het wierookaltaar.
2Ch 26:20  De hogepriester Azarja en al de andere priesters wendden zich tot hem, en zie, hij was melaats op 
het voorhoofd! Verschrikt joegen zij hem weg, en hijzelf spoedde zich ook om weg te komen, omdat de Heer 
hem getroffen had.
2Ch 26:21  En koning Uzzia is tot zijn sterfdag toe melaats gebleven en woonde als melaatse in het huis der 
afzondering; want hij was buiten den tempel gesloten; terwijl Jotham, zijn zoon, als hofmaarschalk, het volk des 
lands bestuurde.
2Ch 26:22  Het overige nu der geschiedenis van Uzzia, zowel der vroegere als der latere, heeft de profeet 
Jezaja, de zoon van Amos, beschreven.
2Ch 26:23  En Uzzia ging ter ruste bij zijn vaderen; men begroef hem bij zijn vaderen op den doodenakker der 
koningen; want, zeide men, hij was melaats. En zijn zoon Jotham werd in zijn plaats koning.
2Ch 27:1  Vijf en twintig jaar was Jotham oud toen hij koning werd, en zestien jaar regeerde hij te Jeruzalem; zijn 
moeder heette Jerusja, de dochter van Sadok.
2Ch 27:2  Hij deed wat recht was in het oog des Heeren, geheel zoals zijn vader Uzzia gedaan had--alleenlijk, 
hij is den tempel des Heeren niet binnengegaan--maar het volk bezondigde zich nog.
2Ch 27:3  Hij heeft de Bovenpoort van den tempel gebouwd en veel gebouwd aan den muur om den Ofel;
2Ch 27:4  ook heeft hij steden gebouwd in het gebergte van Juda, en in de wouden burchten en torens.
2Ch 27:5  Hij ook heeft krijg gevoerd met den koning der Ammonieten en hen overwonnen; zodat de 
Ammonieten hem in dat jaar honderd talenten zilver gaven, benevens tienduizend ton tarwe en tienduizend ton 
gerst; dit brachten de Ammonieten ook in het tweede en het derde jaar aan hem op.
2Ch 27:6  Zo werd Jotham machtig; want hij wandelde standvastig voor den Heer, zijn god.



2Ch 27:7  Het overige nu der geschiedenis van Jotham en al zijn oorlogen en ondernemingen zijn beschreven in 
het boek der koningen van Israel en Juda.
2Ch 27:8  Vijf en twintig jaar was hij oud toen hij koning werd, en zestien jaar regeerde hij te Jeruzalem.
2Ch 27:9  En Jotham ging ter ruste bij zijn vaderen, en men begroef hem in de Davidstad; en zijn zoon Ahaz 
werd koning in zijn plaats.
2Ch 28:1  Twintig jaar was Ahaz oud toen hij koning werd, en zestien jaar regeerde hij te Jeruzalem. Hij deed 
niet wat recht was in het oog des Heeren, gelijk zijn vader David,
2Ch 28:2  maar bewandelde de wegen van Israels koningen en maakte zelfs gegoten beelden voor de baals;
2Ch 28:3  ook offerde hij in het dal van den zoon van Hinnom en gaf zijn zonen door vuur over, naar de 
afschuwelijke gewoonten der volken die de Heer voor de Israelieten uit verdreven had;
2Ch 28:4  hij offerde en rookte op de hoogten, op de heuvelen en onder elken lommerrijken boom.
2Ch 28:5  Daarom leverde de Heer, zijn god, hem over aan den koning der Arameers; dezen versloegen hem, 
voerden velen van zijn volk als krijgsgevangenen weg en brachten hen naar Damaskus. Ook werd hij 
overgeleverd aan den koning van Israel, die hem een grote nederlaag toebracht.
2Ch 28:6  Pekah, de zoon van Remalja, doodde in Juda honderd twintig duizend man op een dag, altemaal 
kloeke mannen; omdat zij den Heer, den god hunner vaderen, hadden verlaten.
2Ch 28:7  Zichri, een Efraimietisch held, doodde den prins Maazeja, den hofmaarschalk Azrikam en Elkana, den 
tweede in rang na den koning.
2Ch 28:8  De Israelieten voerden van hun broeders tweehonderdduizend vrouwen, zonen en dochters als 
krijgsgevangenen mede; ook namen zij hun een groten buit af, dien zij naar Samarie brachten.
2Ch 28:9  Nu was daar een profeet des Heeren, Oded geheten; deze ging het leger dat naar Samarie 
huiswaarts keerde tegemoet en zeide tot hen: Ziet, omdat de Heer, de god uwer vaderen, tegen Juda vergramd 
was, heeft hij hen aan u overgeleverd; maar gij hebt onder hen gemoord met een woede die ten hemel schreit;
2Ch 28:10  en nu denkt gij de bewoners van Juda en van Jeruzalem als slaven en slavinnen onder u te houden, 
terwijl immers bij uzelven louter schuld tegen den Heer, uw god, gevonden wordt.
2Ch 28:11  Hoort dan naar mij: laat de krijgsgevangenen die gij van uw broeders hebt weggevoerd terugkeren; 
want de blakende toorn des Heeren rust op u.
2Ch 28:12  Toen traden enigen van de hoofden der Efraimieten tegen de uit den strijd teruggekeerden op: 
Azarja, de zoon van Johanan, Berechja, de zoon van Mesjillemoth, Hizkia, de zoon van Sjallum, Amaza, de 
zoon van Hadlai,
2Ch 28:13  en zeiden tot hen: Brengt de krijgsgevangenen niet hierheen. Want opdat wij in schuld zouden 
komen bij den Heer, denkt gij onze zonde en schuld te vermeerderen; immers, reeds drukt een zware schuld op 
ons en rust een blakende toorn op Israel.
2Ch 28:14  Hierop gaven de krijgslieden de gevangenen en den buit vrij, ten aanschouwen van de oversten en 
de ganse vergadering,
2Ch 28:15  en enige mannen, die met name opgegeven zijn, stonden op en boden den gevangenen hulp: alle 
naakten onder hen kleedden zij van den buit, gaven hun kleding en schoeisel, spijs en drank, zalfden hen, 
vervoerden al de uitgeputten onder hen op ezels, en brachten hen naar Jericho, de Palmenstad, bij hun 
broeders; waarop zij naar Samarie terugkeerden.
2Ch 28:16  Te dier tijd zond koning Ahaz gezanten aan de koningen van Assyrie, dat dezen hem helpen zouden.
2Ch 28:17  Bovendien waren de Edomieten gekomen en hadden Juda verslagen en krijgsgevangenen 
medegevoerd.
2Ch 28:18  Ook hadden de Filistijnen een inval gedaan in de steden van de laagte en van het zuiden, dat tot 
Juda behoorde, en Beth-sjemes, Ajjalon, Gederoth, Socho en onderhoorigheden, Timna en onderhoorigheden 
en Gimzo en onderhoorigheden ingenomen en zich daar gevestigd;
2Ch 28:19  want de Heer vernederde Juda ter oorzake van Ahaz, den koning van Israel, omdat hij zich in Juda 
losbandig gedragen en zich zwaar aan den Heer vergrepen had.
2Ch 28:20  En nu overviel hen Tilgath-Pilnezer, de koning van Assyrie, en bracht hem in het nauw, in stede van 
hem bij te staan;
2Ch 28:21  want Ahaz plunderde wel den tempel en de paleizen des konings en der vorsten en gaf de schatten 
daarvan aan den koning van Assyrie, maar zonder dat hij daarvoor hulp kreeg.
2Ch 28:22  Terwijl men hem zo in het nauw bracht, ging hij nog voort zich aan den Heer te vergrijpen, deze 
zelfde koning Ahaz:
2Ch 28:23  hij offerde aan de goden van Damaskus, die hem geslagen hadden, daar hij dacht: De goden van 
Arams koningen, zij helpen hen; aan hen zal ik offeren, opdat zij ook mij helpen. Maar juist dezen hebben 
gediend om hem en gans Israel ten val te brengen.
2Ch 28:24  Ook bracht Ahaz de vaten van het godshuis bijeen en sneed er het goud af; hij sloot de deuren van 
's Heeren huis en maakte altaren aan alle hoeken in Jeruzalem;
2Ch 28:25  ook richtte hij in elke stad van Juda hoogten op om te offeren aan andere goden. Zo tergde hij den 



Heer, den god zijner vaderen.
2Ch 28:26  Het overige nu van zijn geschiedenis en al zijn gedragingen, de vroegere zowel als de latere, zijn 
beschreven in het boek der koningen van Juda en Israel.
2Ch 28:27  En Ahaz ging ter ruste bij zijn vaderen, en men begroef hem in de stad, in Jeruzalem; men bracht 
hem niet in de graven van Israels koningen; en zijn zoon Hizkia werd koning in zijn plaats.
2Ch 29:1  Vijf en twintig jaar oud werd Hizkia koning, en negen en twintig jaar regeerde hij te Jeruzalem; zijn 
moeder heette Abia, de dochter van Zacharja.
2Ch 29:2  Hij deed wat recht was in het oog des Heeren, geheel zoals zijn vader David gedaan had.
2Ch 29:3  In de eerste maand van het eerste jaar zijner regering opende hij de deuren van des Heeren huis en 
herstelde ze.
2Ch 29:4  Nu liet hij de priesters en de Levieten komen, verzamelde hen op het Oostplein
2Ch 29:5  en zeide tot hen: Hoort naar mij, Levieten! Heiligt uzelf thans, heiligt dan het huis van den Heer, den 
god uwer vaderen, en verwijdert alle onreinheid uit het heiligdom.
2Ch 29:6  Want onze vaderen hebben slecht gehandeld, gedaan wat kwaad is in het oog van den Heer, onzen 
god, en hem verzaakt; zij hebben het aangezicht afgewend van des Heeren woning en haar den rug toegekeerd.
2Ch 29:7  Ook hebben zij de deuren van het voorportaal gesloten, de lampen uitgeblust, geen wierook ontstoken 
en in het heiligdom geen brandoffer aan Israels god gebracht.
2Ch 29:8  Daarom kwam des Heeren gramschap over Juda en Jeruzalem en maakte hij hen tot een speelbal, tot 
een ontzetting en gesis, zoals gij met eigen ogen ziet.
2Ch 29:9  Ziet, hierom zijn onze vaderen door het zwaard gevallen, en onze zonen, dochters en vrouwen 
gevankelijk weggevoerd.
2Ch 29:10  Maar nu geeft mijn hart mij in, een verbond met den Heer, den god van Israel, te sluiten; opdat zijn 
gloeiende toorn van ons aflate.
2Ch 29:11  Mijn zonen, weest thans niet traag; want u heeft de Heer uitverkoren om hem ten dienste te staan en 
zijn dienaren en offeraars te zijn.
2Ch 29:12  Toen maakten de Levieten zich op: Mahath, de zoon van Amazai, en Joel, de zoon van Azarja, van 
de Kehathieten; van de Merarieten Kis, de zoon van Abdi, en Azarja, de zoon van Jehallelel, en van de 
Gersjonieten: Joah, de zoon van Zimma, en Eden, de zoon van Joah.
2Ch 29:13  Voorts, van de zonen van Elisafan: Sjimri en Jeiel; van de zonen van Azaf: Zacharja en Mattanja;
2Ch 29:14  van die van Heman: Jehiel en Sjimei, en van die van Jeduthun: Sjemaja en Uzziel.
2Ch 29:15  Nadat zij hun broeders verzameld hadden, heiligden zij zich en gingen zij, naar het gebod des 
konings, volgens de voorschriften des Heeren, naar binnen om des Heeren huis te reinigen.
2Ch 29:16  Doch de priesters begaven zich in het binnenste van des Heeren huis om het te reinigen; zij 
brachten al het onreine dat zij in des Heeren tempel vonden naar het voorhof van des Heeren huis, waar de 
Levieten het in ontvangst namen om het naar buiten, in het dal van den Kidron, te brengen.
2Ch 29:17  Na op den eersten dag der eerste maand met het heiligingswerk begonnen te zijn, waren zij op den 
achtsten der maand aan het voorportaal van den Heer gekomen en heiligden zij het huis des Heeren in den tijd 
van acht dagen; zodat zij op den zestienden van de eerste maand gereed waren.
2Ch 29:18  Hierop traden zij bij koning Hizkia binnen en zeiden: Wij hebben het ganse huis des Heeren 
gereinigd: het brandofferaltaar met al de daarbij behorende gereedschappen, de tafel voor het stapelbrood met 
alwat daarbij behoort,
2Ch 29:19  voorts hebben wij al de vaten die koning Ahaz tijdens de regering door zijn goddeloze handelwijze 
smadelijk heeft ter zijde gesteld weer in orde gebracht; zie, zij staan voor het altaar des Heeren.
2Ch 29:20  Toen maakte koning Hizkia zich op, verzamelde de oversten der stad en ging op naar des Heeren 
huis.
2Ch 29:21  Nadat men zeven stieren, zeven rammen, zeven lammeren en zeven geitebokken had 
binnengebracht als zondoffer voor het koninklijk huis, voor het heiligdom en voor Juda, beval Hizkia aan de 
zonen van Aaron, de priesters, ze op het altaar des Heeren te offeren.
2Ch 29:22  Men slachtte de runderen; de priesters vingen het bloed op en sprengden het op het altaar; daarna 
slachtte men de rammen, waarvan zij het bloed ook op het altaar sprengden; vervolgens slachtte men de 
lammeren, waarvan zij eveneens het bloed sprengden op het altaar.
2Ch 29:23  Hierna bracht men de zondofferbokken voor den koning en de vergadering; dezen legden er de 
handen op,
2Ch 29:24  de priesters slachtten ze en goten het bloed ter ontzondiging op het altaar om voor gans Israel 
verzoening te bewerken; want voor gans Israel had de koning het brandoffer en het zondoffer bestemd.
2Ch 29:25  Ook stelde hij bij het huis des Heeren de Levieten op met cimbalen, luiten en citers, volgens het 
gebod van David, van 's konings ziener Gad en van den profeet Nathan; want door den Heer was het gebod 
uitgevaardigd door bemiddeling zijner profeten.
2Ch 29:26  Toen gingen de Levieten met de muziekinstrumenten van David en de priesters met de trompetten 



op hun plaats staan,
2Ch 29:27  en beval Hizkia, het brandoffer naar het altaar op te dragen. En op het ogenblik dat men met het 
brandoffer aanving vingen ook de liederen aan ter ere van den Heer, alsmede de trompetten, met begeleiding 
van de muziekinstrumenten van David, den koning van Israel.
2Ch 29:28  Nu wierp de ganse vergadering zich neder, deed het gezang zich horen, en werden de trompetten 
geblazen, alles zolang, totdat het brandoffer verteerd was.
2Ch 29:29  Zodra het offeren was afgelopen, bogen zich de koning en allen die zich bij hem bevonden en 
wierpen zich neder.
2Ch 29:30  Hierop bevalen koning Hizkia en de vorsten den Levieten een loflied voor den Heer aan te heffen 
met de woorden van David en van den ziener Azaf; en zij hieven het loflied aan, jubelend van vreugde, terwijl zij 
zich neigden en zich nederwierpen.
2Ch 29:31  Toen hief Hizkia weder aan en zeide: Thans hebt gij uw wijdingsoffer aan den Heer gebracht; treedt 
toe en brengt slachtoffers en lofoffers in des Heeren huis. Nu bracht de vergadering slachtoffers en lofoffers, en 
ieder wiens hart er hem toe dreef ook brandoffers.
2Ch 29:32  Het getal brandoffers dat de vergadering bracht was: zeventig stieren, honderd rammen, 
tweehonderd lammeren; altemaal ten brandoffer voor den Heer;
2Ch 29:33  en de heilige gaven bestonden uit zeshonderd runderen en drieduizend stuks kleinvee.
2Ch 29:34  Daar er echter te weinig priesters waren om aan alle brandofferdieren de huid af te trekken, 
ondersteunden hen hun broeders, de Levieten, totdat het werk gereed was en de priesters zich geheiligd 
hadden; want de Levieten hadden meer ernst gemaakt met zich te heiligen dan de priesters.
2Ch 29:35  Ook waren de brandoffers met de vetstukken der dankoffers en de bij het brandoffer behorende 
plengoffers zeer talrijk. Zo werd de dienst van des Heeren huis geordend.
2Ch 29:36  En Hizkia en het ganse volk verheugden zich over hetgeen God voor zijn volk had verordend; want 
snel was het in zijn werk gegaan.
2Ch 30:1  Hizkia nu zond boden tot gans Israel en Juda en schreef ook brieven aan Efraim en Manasse, dat zij 
in 's Heeren huis te Jeruzalem zouden komen om het pascha te vieren ter ere van den Heer, den god van Israel.
2Ch 30:2  En de koning, zijn vorsten en de ganse vergadering te Jeruzalem werden te rade het pascha te vieren 
in de tweede maand;
2Ch 30:3  want te dier tijd konden zij het niet vieren, dewijl de priesters zich niet in genoegzamen getale 
geheiligd hadden en het volk niet te Jeruzalem verzameld was.
2Ch 30:4  Toen dit nu door den koning en de ganse vergadering was goedgevonden,
2Ch 30:5  besloten zij, in gans Israel, van Bersjeba tot Dan, een oproeping te doen, dat men zou komen om ter 
ere van den Heer, Israels god, het pascha te Jeruzalem te vieren; want men had het niet, naar de Schrift, in 
getale gevierd.
2Ch 30:6  Zo gingen de ijlboden met de brieven vanwege den koning en zijn vorsten gans Israel en Juda door, 
aldus op 's konings last sprekend: Israelieten keert u tot den Heer, den god van Abraham, Izaak en Israel; opdat 
hij zich kere tot het overschot, tot hen die van u ontkomen zijn aan de hand der koningen van Assyrie,
2Ch 30:7  en weest niet gelijk aan uw vaders en broeders die zich aan den Heer, den god hunner vaderen, 
vergrepen hebben en die hij tot een ontzetting gemaakt heeft, zoals gij met eigen ogen ziet.
2Ch 30:8  Weest dan niet zo hardnekkig als uw vaderen; geeft den Heer de hand, komt in zijn heiligdom, dat hij 
voor altijd geheiligd heeft, en dient den Heer, uw god; opdat zijn gloeiende toorn van u aflate.
2Ch 30:9  Want indien gij u bekeert tot den Heer, zullen uw broeders en zonen erbarming vinden bij hen die hen 
gevankelijk hebben weggevoerd, en zullen zij naar dit land mogen terugkeren; want goedertieren en barmhartig 
is de Heer, uw god: hij zal zijn aangezicht niet van u afwenden, indien gij u tot hem keert.
2Ch 30:10  Toen nu de boden het land van Efraim en Manasse, tot Zebulon toe, doortrokken, van stad tot stad, 
lachte men hen uit en dreef men den spot met hen;
2Ch 30:11  doch ettelijke mannen uit Azer, Manasse en Zebulon verootmoedigden zich en gingen naar 
Jeruzalem.
2Ch 30:12  Ook in Juda werkte de hand Gods; zodat hij hen eenswillend maakte om het gebod van den koning 
en de vorsten, naar het woord des Heeren, op te volgen.
2Ch 30:13  Zo verzamelde zich veel volk te Jeruzalem om in de tweede maand het feest der ongezuurde 
brooden te vieren, een zeer talrijke vergadering.
2Ch 30:14  Zij maakten zich op, verwijderden de altaren, die te Jeruzalem stonden, alsmede alle wierookouters, 
en wierpen ze in het dal van den Kidron.
2Ch 30:15  Daarna slachtte men het pascha, op den veertienden der tweede maand. Intussen waren de 
priesters en de Levieten zich gaan schamen, hadden zich geheiligd, en brachten nu brandoffers in des Heeren 
huis.
2Ch 30:16  Zij gingen op hun post staan, zoals het behoorde naar de wet van Mozes, den man Gods: de 
priesters het bloed sprengend uit de hand der Levieten;



2Ch 30:17  want er was een groot deel van de vergadering dat zich niet geheiligd had, en de Levieten waren 
belast met het slachten der paaschlammeren voor elk die niet rein was om ze aan den Heer te heiligen.
2Ch 30:18  De meesten toch van het volk, velen uit Efraim en Manasse, Issachar en Zebulon, hadden zich niet 
gereinigd en aten het pascha niet volgens de Schrift. Doch Hizkia had voor hen gebeden: Moge de Heer, de 
Algoede, verzoening bewerken voor ieder
2Ch 30:19  die met een ernstig hart vraagt naar God, naar den Heer, den god zijner vaderen, al doet hij het niet 
met de reinheid die bij het heilige voegt.
2Ch 30:20  En de Heer verhoorde Hizkia en genas het volk.
2Ch 30:21  Zo vierden de Israelieten die zich te Jeruzalem bevonden zeven dagen lang het feest der 
ongezuurde brooden, met groot vreugdebetoon, terwijl de Levieten en de priesters dag aan dag met alle macht 
den Heer prezen.
2Ch 30:22  En Hizkia sprak al de Levieten, die in hetgeen den Heer betrof deugdelijke kennis aan den dag 
legden, hartelijk toe.
2Ch 30:23  Toen zij nu in zeven dagen het feest hadden ten einde gebracht, dankoffers offerend en den Heer, 
den god hunner vaderen, lovend, werd de ganse vergadering te rade nog zeven dagen feest te vieren, en zo 
vierden zij nog zeven dagen lang een vreugdefeest;
2Ch 30:24  want Hizkia, Juda's koning, had duizend stieren en zevenduizend stuks kleinvee, en de vorsten 
hadden duizend stieren en tienduizend stuks kleinvee aan de vergadering als offergave geschonken. En 
priesters heiligden zich in groten getale.
2Ch 30:25  Zo verheugden zich de ganse vergadering van Juda, de priesters, de Levieten, de gehele 
vergadering van hen die uit Israel waren gekomen, alsmede de vreemden, zowel zij die uit het land van Israel 
waren gekomen als zij die in Juda woonden;
2Ch 30:26  er was grote vreugde in Jeruzalem; want sinds den tijd van Salomo, den zoon van David, Israels 
koning, was iets dergelijks te Jeruzalem niet gebeurd.
2Ch 30:27  En de priesters en de Levieten stonden op en zegenden het volk, en zij werden verhoord: hun gebed 
drong tot zijn heilige woning, tot den hemel, door.
2Ch 31:1  Toen dit alles was afgelopen, zijn alle Israelieten die zich daar bevonden uitgetogen naar de steden 
van Juda, hebben de wij-steenen verbrijzeld, de gewijde boomstammen omgehouwen en de hoogten en de 
altaren omvergeworpen, in gans Juda en Benjamin, en in Efraim en Manasse, totdat alles was opgeruimd. 
Daarna keerden al de Israelieten naar hun steden, elk naar zijn bezitting, terug.
2Ch 31:2  Voorts stelde Hizkia de afdelingen der priesters en der Levieten vast, en deelde daarbij ieder in naar 
zijn priesterlijken of Levietischen dienst: voor de brandoffers en de dankoffers om te dienen en om lofzangen en 
jubelliederen aan te heffen, binnen de poorten van des Heeren legerplaatsen.
2Ch 31:3  En de bijdrage des konings, uit zijn bezittingen, diende voor de brandoffers: voor de morgen 
[brandoffers] en de avondbrandoffers, voor die van de sabbatten, de nieuwemaansdagen en de feesttijden, 
overeenkomstig hetgeen in de wet des Heeren is voorgeschreven.
2Ch 31:4  En hij zeide tot het volk, tot de inwoners van Jeruzalem, dat zij de bijdrage voor de priesters en de 
Levieten zouden geven; opdat dezen zich met ernst zouden kunnen toeleggen op de wet des Heeren.
2Ch 31:5  Zodra dit gebod algemeen bekend werd, schonken de Israelieten rijkelijk het beste van koorn, most, 
olie, honing en alle opbrengst des velds; ook brachten zij het tiend van alles mildelijk op.
2Ch 31:6  Desgelijks brachten de Israelieten en de Judeers die in de steden van Juda woonden het tiend van 
runderen en kleinvee, alsmede de heilige gaven die aan den Heer, hun god geheiligd waren, en legden die bij 
hopen neer.
2Ch 31:7  In de derde maand begonnen zij die hopen aan te leggen en in de zevende maand waren zij er mee 
gereed.
2Ch 31:8  Toen kwamen Hizkia en de oversten, en die hopen ziende, loofden zij den Heer en zijn volk Israel.
2Ch 31:9  En toen Hizkia bij de priesters en de Levieten aangaande die hopen navraag deed,
2Ch 31:10  zeide de priester Azarja, het hoofd van het huis Sadok, tot hem: Sinds men begonnen is de gaven in 
des Heeren huis te brengen hebben wij tot verzadiging toe gegeten en rijkelijk overgehouden; want de Heer 
heeft zijn volk gezegend; wat wij overhielden is deze grote voorraad.
2Ch 31:11  Hierop gelastte Hizkia kamers in den tempel in te richten, en toen men dit gedaan had,
2Ch 31:12  bracht men daarin nauwgezet de offergaven, de tienden en de wijgeschenken. Hierover werd als 
opziener gesteld de Leviet Konanja, en zijn broeder Sjimei, als tweede.
2Ch 31:13  Voorts werden Jehiel, Azazja, Nahath, Azael, Jerimoth, Jozabad, Eliel, Jismachja, Mahath en Benaja 
bestierders onder opzicht van Konanja en zijn broeder Sjimei, volgens beschikking van koning Hizkia en Azarja, 
den vorst van het godshuis.
2Ch 31:14  De Leviet Kore de zoon van Jimna, de portier aan de Oostpoort, werd aangesteld over de aan God 
gebrachte vrijwillige gaven om de gave voor den Heer en het hoogheilige uit te delen;
2Ch 31:15  hem stonden in de priestersteden trouw ter zijde Eden Minjamin, Jesjua, Sjemaja, Amarja en 



Sjechanja om aan hun broeders, afdelingsgewijze, zowel aan de kleinen als aan de groten, elk zijn deel te 
geven;
2Ch 31:16  met uitzondering van de in hun geslachtsregister opgenomen manlijke personen van drie jaar oud en 
daarboven, van die allen die in des Heeren huis kwamen om volgens den eis van elken dag den dienst waartoe 
zij verplicht waren, naar hun afdelingen, waar te nemen.
2Ch 31:17  Wat het geslachtsregister der priesters betreft, dit was ingericht naar familien; maar dat der Levieten, 
van twintig jaar af en daarboven, naar hun dienstregeling in hun afdelingen.
2Ch 31:18  Zij moesten in de geslachtsregisters opgenomen worden met al hun kinderen, vrouwen, zonen en 
dochters, van den gehelen stand; want door hun betrouwbaarheid moesten zij het heilige heilig houden.
2Ch 31:19  Ook waren er voor de zonen van Aaron, de priesters, die op den weidegrond hunner steden 
woonden, voor elke stad afzonderlijk, mannen die met name zijn opgegeven aangesteld om aan ieder manlijk 
persoon onder de priesters zijn aandeel te geven, alsmede aan elk die in het geslachtsregister der Levieten was 
opgenomen.
2Ch 31:20  Zo deed Hizkia in gans Juda; hij deed wat goed, recht en trouw was jegens den Heer, zijn god;
2Ch 31:21  in ieder werk dat hij aanving in zake van den dienst in het godshuis, in zake van de wet en de 
geboden, door te vragen naar zijn god, heeft hij van ganser harte gehandeld en voorspoed gehad.
2Ch 32:1  Hierna, na deze betoning van trouw, is Sanherib, de koning van Assyrie, gekomen en Juda 
binnengetrokken; hij belegerde de versterkte steden en dacht ze te vermeesteren.
2Ch 32:2  Toen nu Hizkia zag dat Sanherib gekomen was en aanstalten maakte tot den strijd tegen Jeruzalem,
2Ch 32:3  werd hij met zijn oversten en helden te rade om de waterbronnen buiten de stad te verstoppen. Hij 
vond medewerking:
2Ch 32:4  een menigte volks verzamelde zich en verstopte alle bronnen, alsmede de midden door het land 
stromende beek, terwijl men zeide: Wat behoeven de koningen van Assyrie bij hun komst rijkelijk water te 
vinden?
2Ch 32:5  En hij toog moedig aan het werk, herstelde geheel den verbroken muur en bouwde torens daarop, en 
richtte daarbuiten een anderen muur op, versterkte het Millo in de Davidstad en liet werpspietsen en schilden in 
menigte vervaardigen.
2Ch 32:6  Nu stelde hij krijgsoversten over het volk aan, verzamelde hen bij zich op het plein der stadspoort en 
sprak hen bemoedigend toe, aldus:
2Ch 32:7  Zijt sterk en kloek, vreest niet en weest niet vervaard voor den koning van Assyrie en die ganse 
menigte die bij hem is; want ons staat een sterkere bij dan hem:
2Ch 32:8  hem een vleselijke arm, maar ons de Heer, onze god, om ons te helpen en onze oorlogen te voeren. 
En het volk steunde op de woorden van Hizkia, Juda's koning.
2Ch 32:9  Nadezen zond Sanherib, de koning van Assyrie, zijn dienaren naar Jeruzalem, terwijl hij zelf met zijn 
ganse legermacht voor Lachis gelegerd was, tot Hizkia, den koning van Juda, en tot gans Juda dat te Jeruzalem 
was, met deze boodschap:
2Ch 32:10  Zo zegt Sanherib, de koning van Assyrie: Waarop vertrouwt gij, dat gij daar in Jeruzalem belegerd 
blijft zitten?
2Ch 32:11  Hizkia stookt u op om u van honger en dorst te laten sterven, door te zeggen: De Heer, onze god, zal 
ons redden uit de hand van den koning van Assyrie.
2Ch 32:12  Dezezelfde Hizkia heeft immers zijn hoogten en altaren weggedaan, terwijl hij tot Juda en Jeruzalem 
zeide: Slechts voor een altaar moogt gij u nederwerpen en daarop alleen offeren.
2Ch 32:13  Weet gij niet, wat ik en mijn vaderen gedaan hebben aan alle volken der wereld? Hebben de goden 
van de natien der wereld hun land uit mijn hand kunnen redden?
2Ch 32:14  Wie van alle goden dezer natien, door mijn vaderen ten ondergang gedoemd, heeft zijn volk uit mijn 
hand kunnen redden--dat uw god u zou kunnen redden uit mijn hand?
2Ch 32:15  Laat dan Hizkia u niet misleiden en op deze wijze opstoken. Gelooft hem niet; want geen enkele god 
van enige natie of enig rijk kon zijn volk uit mijn hand of die mijner vaderen redden, laat staan dat uw god u zou 
kunnen redden uit mijn hand.
2Ch 32:16  Nog meer zeiden zijn dienaren tegen den Heere God en zijn dienstknecht Hizkia.
2Ch 32:17  Ook had hij een brief geschreven om den Heer den god van Israel, te tarten en tegen hem te 
spreken, van dezen inhoud: Evenmin als de goden van de natien der wereld, die hun volken niet uit mijn hand 
gered hebben, zal de god van Hizkia zijn volk uit mijn hand redden.
2Ch 32:18  En zij riepen met luider stem het volk op den muur in het Judees toe om het vrees en angst aan te 
jagen; opdat zij de stad in hun macht kregen,
2Ch 32:19  en spraken over den god van Jeruzalem als over de goden van de volken der aarde, die maaksels 
van mensenhanden zijn.
2Ch 32:20  Naar aanleiding hiervan baden koning Hizkia en de profeet Jezaja, de zoon van Amos, en schreiden 
ten hemel.



2Ch 32:21  Toen zond de Heer een engel, die alle kloeke helden, vorsten en oversten in het leger van den 
koning van Assyrie wegvaagde; zodat deze met beschaamde kaken naar zijn land terugkeerde, en toen hij in 
den tempel van zijn god kwam, daar door zijn lijfelijke zonen met het zwaard werd geveld.
2Ch 32:22  Zo verloste de Heer Hizkia en de inwoners van Jeruzalem uit de hand van Sanherib, den koning van 
Assyrie, en uit de hand van allen, en gaf hun rust rondom.
2Ch 32:23  En velen brachten geschenken aan den Heer te Jeruzalem en kostbaarheden aan Hizkia, Juda's 
koning; van toen af werd hij hoog in het oog van alle natien.
2Ch 32:24  In die dagen werd Hizkia dodelijk krank. Toen bad hij tot den Heer, en deze sprak tot hem en gaf 
hem een teken.
2Ch 32:25  Maar Hizkia beantwoordde de ondervonden weldaden niet; want hij werd overmoedig. Daarom 
kwam gramschap over hem, alsmede over Juda en Jeruzalem.
2Ch 32:26  Daar echter Hizkia zich vernederde in zijn overmoed, evenals de inwoners van Jeruzalem, kwam des 
Heeren gramschap niet over hen in de dagen van Hizkia.
2Ch 32:27  Hizkia nu bezat zeer groten rijkdom en luister: hij maakte zich schatkamers voor zilver, goud, 
edelgesteenten, balsem, schilden en allerhande begeerlijke voorwerpen,
2Ch 32:28  magazijnen voor de opbrengst van koorn, most en olie, stallen voor alle soorten van vee, en kooien 
voor de kudden.
2Ch 32:29  Ook maakte hij steden en een groten veestapel van kleinvee en runderen; want God had hem zeer 
veel bezittingen geschonken.
2Ch 32:30  Dezezelfde Hizkia heeft ook de waterwel van den Gihon boven den grond verstopt en het water 
onder den grond westwaarts naar de Davidstad geleid. Voorspoedig was Hizkia in alles wat hij ondernam.
2Ch 32:31  Zelfs in het geval der tolken van Babels vorsten, die tot hem gezonden waren om te vragen naar het 
teken dat in het land geschied was, verliet God hem enkel om hem op de proef te stellen, ten einde te weten te 
komen alwat in zijn hart was.
2Ch 32:32  Het overige nu van Hizkia's geschiedenis en zijn vrome daden zijn beschreven in het Gezicht van 
den profeet Jezaja, den zoon van Amos, en in het boek der koningen van Juda en Israel.
2Ch 32:33  En Hizkia ging ter ruste bij zijn vaderen; men begroef hem aan den weg die opwaarts voert naar de 
graven van Davids zonen, en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem bewezen hem eer bij zijn dood. Zijn 
zoon Manasse werd koning in zijn plaats.
2Ch 33:1  Twaalf jaar was Manasse oud toen hij koning werd, en vijf en vijftig jaar regeerde hij te Jeruzalem.
2Ch 33:2  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren, naar de afschuwelijke praktijken der volken die de 
Heer voor de Israelieten uit had verdreven.
2Ch 33:3  Hij herbouwde de hoogten die zijn vader Hizkia had omvergeworpen, richtte altaren op voor de baals, 
maakte gewijde boomstammen, wierp zich voor het ganse heir des hemels neder en diende het.
2Ch 33:4  Ook bouwde hij altaren in het huis des Heeren, waarvan de Heer had gezegd: Te Jeruzalem zal mijn 
naam zijn tot in eeuwigheid.
2Ch 33:5  Hij bouwde altaren voor het ganse heir des hemels in de beide voorhoven van des Heeren huis.
2Ch 33:6  Ook heeft hij zijn zonen door vuur overgegeven in het dal van den zoon van Hinnom, waarzeggerij, 
wichelarij en toverij gepleegd, bezweerders van onderaardsche geesten en van demonen aangesteld; hij heeft 
overvloedig gedaan wat kwaad was in het oog des Heeren om hem te tergen.
2Ch 33:7  Het afgodsbeeld dat hij gemaakt had zette hij in het godshuis, waarvan God tot David en zijn zoon 
Salomo had gezegd: In dit huis en te Jeruzalem, dat ik uit alle stammen Israels heb uitverkoren, zal ik mijn naam 
tot in eeuwigheid stellen,
2Ch 33:8  en nimmermeer zal ik Israels voet doen wijken van den grond dien ik hun vaderen toegewezen heb; 
indien zij slechts zorgen te doen alwat ik hun geboden heb, naar de ganse wet, de inzettingen en de 
verordeningen die door bemiddeling van Mozes gegeven zijn.
2Ch 33:9  Zo deed Manasse Juda en de inwoners van Jeruzalem afdwalen, zodat zij meer kwaad deden dan de 
volken die de Heer voor de Israelieten uit had verdelgd.
2Ch 33:10  Toen sprak de Heer tot Manasse en zijn volk, maar zij luisterden niet.
2Ch 33:11  Daarom bracht de Heer over hen de legeroversten van den koning van Assyrie; zij grepen Manasse 
met haken, sloegen hem in ketenen en voerden hem naar Babel.
2Ch 33:12  Maar toen men hem zo benard had, heeft hij den Heer zijn god, vermurwd: hij verootmoedigde zich 
diep voor den god zijner vaderen
2Ch 33:13  en bad tot hem. En deze liet zich verbidden, verhoorde zijn smeking en bracht hem naar Jeruzalem 
tot zijn koningsschap terug. Zo wist Manasse dat de Heer God is.
2Ch 33:14  Nadezen heeft hij een buitenmuur van de Davidstad gebouwd, ten westen van den Gihon, in het dal, 
tot aan den ingang van de Vischpoort, dien om den Ofel getrokken en zeer hoog gemaakt. Voorts legde hij 
legeroversten in alle versterkte steden van Juda.
2Ch 33:15  Hij verwijderde de vreemde goden en het beeld uit des Heeren huis, ook al de altaren die hij op den 



tempelberg en in Jeruzalem had opgericht, en wierp ze buiten de stad.
2Ch 33:16  Ook bouwde hij het altaar des Heeren weder op, bracht daarop dankoffers en lofoffers, en beval 
Juda den Heer, den God van Israel te dienen.
2Ch 33:17  Intussen offerde het volk nog op de hoogten, maar alleen aan den Heer, hun god.
2Ch 33:18  Het overige nu der geschiedenis van Manasse, zijn gebed tot zijn god en de woorden der zieners die 
in naam van den Heer, den god van Israel, tot hem gesproken hebben, dit staat in de Geschiedenis der 
koningen van Israel.
2Ch 33:19  En zijn gebed, en hoe God zich door hem liet verbidden, en al zijn zonden en overtredingen, en op 
welke plaatsen hij hoogten gebouwd en de gewijde boomstammen en beelden opgericht heeft, voor zijn 
verootmoediging, dit is beschreven in de Geschiedenis der zieners.
2Ch 33:20  Manasse ging ter ruste bij zijn vaderen, en men begroef hem in den tuin van zijn paleis; zijn zoon 
Amon werd koning in zijn plaats.
2Ch 33:21  Twee en twintig jaar was Amon oud, toen hij koning werd, en twee jaar regeerde hij te Jeruzalem.
2Ch 33:22  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren evenals zijn vader Manasse had gedaan; aan alle 
beelden die zijn vader Manasse gemaakt had bracht Amon offers en diende ze.
2Ch 33:23  Maar hij heeft zich niet voor den Heer verootmoedigd, zoals zijn vader Manasse zich verootmoedigd 
had; want deze Amon heeft grote schuld op zich geladen.
2Ch 33:24  Zijn dienaren maakten een samenzwering tegen hem en doodden hem in zijn paleis;
2Ch 33:25  waarop het volk des lands allen die de samenzwering tegen koning Amon gemaakt hadden versloeg 
en zijn zoon Jozia in zijn plaats koning maakte.
2Ch 34:1  Acht jaar was Jozia oud toen hij koning werd, en een en dertig jaar regeerde hij te Jeruzalem.
2Ch 34:2  Hij deed wat recht was in het oog des Heeren en bewandelde de wegen van zijn vader David, zonder 
af te wijken ter linker [hand] of ter rechterhand.
2Ch 34:3  Reeds in het achtste jaar zijner regering, toen hij nog jong was, begon hij naar den god van zijn vader 
David te vragen, en in het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem te reinigen van de hoogten, de gewijde 
boomstammen en de gesneden en de gegoten beelden.
2Ch 34:4  Men wierp in zijn tegenwoordigheid de altaren der baals omver, de zonnebeelden die daarop waren 
aangebracht hieuw hij af, hij verbrijzelde en vergruisde de gewijde boomstammen, de gesneden en de gegoten 
beelden; waarna hij het stof strooide op de graven dergenen die hun geofferd hadden.
2Ch 34:5  Ook verbrandde hij beenderen van priesters op hun altaren en reinigde zo Juda en Jeruzalem.
2Ch 34:6  Desgelijks in de steden van Manasse, Efraim, Simeon, zelfs in Naftali--in haar rondom liggende 
puinhopen--
2Ch 34:7  wierp hij de altaren en de gewijde boomstammen omver, vergruisde de beelden tot stof en hieuw alle 
zonnebeelden af, in het ganse land van Israel. Daarop keerde hij naar Jeruzalem terug.
2Ch 34:8  In het achttiende jaar zijner regering--toen hij bezig was met het reinigen van land en tempel--zond hij 
Sjafan, den zoon van Asalja, Maazeja, den stadsoverste, en Joah, den zoon van Joahaz, den kanselier om het 
huis van den Heer, zijn god, te herstellen.
2Ch 34:9  Bij Hilkia, den hogepriester, gekomen, stelden zij het in den tempel gebrachte geld, dat de Levieten-
dorpelwachters bijeengegaard hadden van Manasse, Efraim en het ganse overschot van Israel, alsmede van 
gans Juda, Benjamin en de inwoners van Jeruzalem,
2Ch 34:10  dat stelden zij ter hand aan de opzichters van de werklieden in des Heeren huis. Dezen gaven het 
aan de werklieden die in des Heeren huis bezig waren om het te herstellen en te stevigen;
2Ch 34:11  zij gaven het aan de timmerlieden en de metselaars, tot aankoop van gehouwen stenen en van hout 
voor de binten, en om de vertrekken die de koningen van Juda verdorven hadden te zolderen.
2Ch 34:12  En die mannen handelden bij het werk op goed vertrouwen. Opzichters over hen waren: de Levieten 
Jahath en Obadja, uit de zonen van Merari, benevens Zacharja en Mesjullam, uit de Kehathieten, voor de leiding 
van het werk; en alle Levieten die kundig waren in het bespelen van muziekinstrumenten
2Ch 34:13  hadden het opzicht over de lastdragers en over alle werklieden bij elk soort van arbeid; ook waren 
ettelijke Levieten schrijvers, ambtlieden en portiers.
2Ch 34:14  Toen zij nu het in des Heeren huis gebrachte geld uit de kist haalden, vond de priester Hilkia het 
boek der wet die de Heer door Mozes gegeven had.
2Ch 34:15  Nu richtte hij het woord tot den schrijver Sjafan en zeide: Ik heb in des Heeren huis het boek der wet 
gevonden--waarop hij het boek aan Sjafan gaf.
2Ch 34:16  Sjafan bracht het aan den koning en gaf hem tevens aldus bescheid: Alwat uw dienaren is 
opgedragen hebben zij gedaan:
2Ch 34:17  zij hebben het geld dat zich in het huis des Heeren bevond uitgestort en aan de opzichters der 
werklieden ter hand gesteld.
2Ch 34:18  Voorts verhaalde de schrijver Sjafan den koning: De priester Hilkia heeft mij een boek gegeven. En 
Sjafan las er den koning uit voor.



2Ch 34:19  Toen nu de koning de woorden der wet hoorde scheurde hij zijn klederen.
2Ch 34:20  En de koning gaf Hilkia, Ahikam, den zoon van Sjafan, Abdon, den zoon van Micha, den schrijver 
Sjafan en den dienaar des konings Azaja in last:
2Ch 34:21  Gaat den Heer voor mij en het overschot in Israel en in Juda raadplegen over de woorden van dit 
boek dat gevonden is; want groot is des Heeren gramschap, die over ons is uitgestort, omdat onze vaderen niet 
gezorgd hebben des Heeren woord te volbrengen naar alwat in dit boek geschreven staat.
2Ch 34:22  Zo gingen Hilkia en de anderen die de koning had aangewezen naar de profetes Hulda, de vrouw 
van den kleederbewaarder Sjallum, den zoon van Tokhath, den zoon van Hasra--zij woonde te Jeruzalem, in de 
Voorstad--en spraken tot haar zoals hun was opgedragen.
2Ch 34:23  En zij zeide tot hen: Zo spreekt de Heer, Israels god: Zegt den man die u tot mij gezonden heeft:
2Ch 34:24  Zo spreekt de Heer: Ik ga onheil brengen over deze plaats en haar inwoners, al de vervloekingen die 
geschreven staan in het boek dat men den koning van Juda heeft voorgelezen.
2Ch 34:25  Omdat zij mij verzaakt en aan andere goden geofferd hebben, ten einde mij te tergen met al het 
maaksel hunner handen, zo zal mijn gramschap over deze plaats uitgestort en niet uitgeblust worden.
2Ch 34:26  Maar tot den koning van Juda, die u gezonden heeft om den Heer te raadplegen, tot hem zult gij dit 
zeggen: Zo spreekt de Heer, Israels god: Wat betreft de woorden die gij hebt gehoord,
2Ch 34:27  zie, omdat uw hart week is geworden en gij u voor God vernederd hebt, toen gij mijn woorden tegen 
deze plaats en haar inwoners hoordet, en gij u voor mij vernederd, uw klederen gescheurd en voor mijn 
aangezicht geweend hebt--zo heb ook ik gehoord, spreekt de Heer.
2Ch 34:28  Ik zal u tot uw vaderen vergaderen, en gij zult in uw graf worden opgenomen in vrede, en uw ogen 
zullen al het onheil niet aanschouwen dat ik over deze plaats en haar inwoners breng. En zij brachten den 
koning bescheid.
2Ch 34:29  Toen zond de koning boden en verzamelde al de oudsten van Juda en Jeruzalem.
2Ch 34:30  En de koning ging op naar het huis des Heeren, en al de mannen van Juda en de inwoners van 
Jeruzalem met hem, alsmede de priesters en de Levieten, en het ganse volk, van den kleinste af tot den 
grootste toe; en hij las hun al de woorden voor van het boek des verbonds dat in het huis des Heeren gevonden 
was.
2Ch 34:31  Daarna ging de koning op zijn standplaats staan en sloot voor den Heer het verbond dat zij den Heer 
zouden volgen, en zijn geboden, voorschriften en inzettingen van ganser hart en ziel onderhouden om de 
woorden van het verbond die in dit boek geschreven stonden te volbrengen.
2Ch 34:32  En hij deed allen die zich in Jeruzalem en Benjamin bevonden toetreden, en de inwoners van 
Jeruzalem handelden naar het verbond van God, den god hunner vaderen.
2Ch 34:33  En Jozia verwijderde alle afschuwelijke voorwerpen uit al de streken die aan Israelieten behoorden, 
en verplichtte allen die zich onder Israel bevonden tot den dienst van den Heer, hun god. Zolang hij leefde zijn zij 
niet afgeweken van den Heer, den god hunner vaderen.
2Ch 35:1  Toen vierde Jozia te Jeruzalem pascha ter ere van den Heer. Men slachtte het pascha op den 
veertienden dag der eerste maand.
2Ch 35:2  En Jozia stelde de priesters aan bij het werk waartoe zij verplicht waren en sprak hun moed in voor 
den dienst in des Heeren huis;
2Ch 35:3  en tot de Levieten, de onderwijzers van gans Israel, de aan den Heer geheiligden, zeide hij: Plaatst de 
heilige ark in het huis dat Salomo, de zoon van David, den koning van Israel, gebouwd heeft; gij hebt niets meer 
op den schouder te dragen. Dient nu den Heer, uw god, en zijn volk Israel;
2Ch 35:4  maakt u gereed, naar uw familien in uw afdelingen, zoals die door David, den koning van Israel, en 
zijn zoon Salomo zijn opgeschreven,
2Ch 35:5  en gaat in het heiligdom staan, telkens een deel ener Levietische familie, voor groepen van familien 
uwer broeders, de leeken.
2Ch 35:6  Slacht dan het pascha en maakt het gereed voor uw broeders, u gedragende naar het woord dat de 
Heer door Mozes gesproken heeft.
2Ch 35:7  En Jozia schonk als offergave aan de leeken, aan elk die zich daar bevond, kleinvee, lammeren en 
geitjes, alle ten paaschoffer, dertigduizend stuks, en voorts drieduizend runderen; dit was van de bezittingen des 
konings.
2Ch 35:8  Ook schonken zijn vorsten vrijwillig aan het volk, aan de priesters en aan de Levieten offergaven. 
Hilkia, Zacharja en Jehiel, tempelvorsten, gaven aan de andere priesters tweeduizend zeshonderd stuks ten 
paaschoffer en driehonderd runderen.
2Ch 35:9  En Konanja en zijn broeders Sjemaja en Nethaneel, en Hasjabja, Jeiel en Jozabad, oversten der 
Levieten, schonken aan de andere Levieten vijfduizend stuks ten paaschoffer en vijfhonderd runderen.
2Ch 35:10  Nu werd de dienst vastgesteld: de priesters gingen op hun post staan, alsmede de Levieten, naar 
hun afdelingen, volgens het gebod des konings;
2Ch 35:11  zij slachtten het pascha, de priesters sprengden uit hun hand het bloed, terwijl de Levieten aan de 



dieren de huid aftrokken;
2Ch 35:12  het ten brandoffer bestemde deel zonderden zij af om het aan de familiegroepen der leeken te 
geven, ten einde het aan den Heer op te dragen, zoals in het boek van Mozes geschreven staat; evenzo 
handelde men met de runderen.
2Ch 35:13  Daarna braadden zij het pascha aan het vuur zoals het behoort, kookten de geheiligde stukken in 
potten, ketels en pannen en brachten het ijlings aan alle leeken.
2Ch 35:14  Daarna bereidden zij het voor zichzelf en voor de priesters; want de priesters, Aarons zonen, hadden 
tot in den nacht werk met het opdragen van de brandoffers en de vetstukken; daarom bereidden de Levieten het 
voor zichzelf en voor de priesters, Aarons zonen.
2Ch 35:15  En de zangers, de zonen van Azaf, stonden op hun post, naar het gebod van David en van Azaf, 
Heman en Jeduthun, des konings zieners; en de portiers, elk bij zijn poort; zij behoefden hun dienst niet in den 
steek te laten, want de Levieten, hun broeders, bereidden het voor hen.
2Ch 35:16  Zo werd op dien dag de ganse dienst des Heeren vastgesteld ten aanzien van de bereiding van het 
pascha en het opdragen van de brandoffers op des Heeren altaar, naar het gebod van koning Jozia.
2Ch 35:17  De Israelieten die zich daar bevonden vierden te dier tijd het pascha en het feest der ongezuurde 
brooden, zeven dagen lang;
2Ch 35:18  zulk een pascha was in Israel niet gevierd van de dagen van den profeet Samuel af; geen der 
koningen van Israel had zulk een pascha gevierd als Jozia vierde, met de priesters en de Levieten, gans Juda 
en Israel, daar aanwezig, en de inwoners van Jeruzalem.
2Ch 35:19  In het achttiende jaar van Jozia's regering is dit pascha gevierd.
2Ch 35:20  Na dit alles, toen Jozia den tempel weder in orde gebracht had, is Necho, de koning van Egypte, 
opgetrokken om bij Karkemis aan den Eufraat strijd te voeren.
2Ch 35:21  Toen nu Jozia hem tegemoet toog, zond Necho gezanten tot hem met de boodschap: Wat hebben 
wij met elkander te doen, koning van Juda? Niet u geldt het heden, maar het huis waarmee ik in oorlog ben. God 
heeft mij bevolen mij te haasten; wacht u u te verzetten tegen God, die met mij is; opdat hij u niet verderve.
2Ch 35:22  Doch Jozia keerde zich niet van hem af, maar had vast besloten om met hem te strijden, zonder te 
luisteren naar de woorden van Necho uit Gods mond. Hij kwam dan om te strijden in het dal van Megiddo.
2Ch 35:23  En de schutters troffen koning Jozia. Toen zeide de koning tot zijn dienaren: Brengt mij weg; want ik 
ben zwaar gewond.
2Ch 35:24  En zijn dienaren droegen hem van den strijdwagen af, vervoerden hem op zijn tweeden wagen en 
brachten hem naar Jeruzalem, waar hij stierf en in de graven zijner vaderen begraven werd. Gans Juda en 
Jeruzalem droegen rouw over Jozia,
2Ch 35:25  Jeremia dichtte een klaagzang op hem, en alle zangers en zangeressen herdachten hem in hun 
klaagliederen; wat zij nog heden doen. Men maakte die tot een inzetting voor Israel; zij staan in de Klaagliederen 
opgeschreven.
2Ch 35:26  Het overige nu der geschiedenis van Jozia en zijn daden van vroomheid overeenkomstig hetgeen in 
de wet des Heeren staat,
2Ch 35:27  zijn geschiedenis zowel de vroegere als de latere, is beschreven in het boek der koningen van Israel 
en Juda.
2Ch 36:1  Daarop nam het volk des lands Joahaz, den zoon van Jozia, en maakte hem koning in zijns vaders 
plaats te Jeruzalem.
2Ch 36:2  Drie en twintig jaar was Joahaz oud toen hij koning werd, en drie maanden regeerde hij te Jeruzalem.
2Ch 36:3  De koning van Egypte zette hem als koning te Jeruzalem af en legde het land een geldboete op van 
honderd talenten zilver en een talent goud.
2Ch 36:4  Daarna maakte de koning van Egypte zijn broeder Eljakim koning over Juda en Jeruzalem en 
veranderde zijn naam in Jojakim, terwijl Necho zijn broeder joahaz meenam en naar Egypte bracht.
2Ch 36:5  Vijf en twintig jaar was Jojakim oud toen hij koning werd, en elf jaar regeerde hij te Jeruzalem. Hij 
deed wat kwaad was in het oog van den Heer, zijn god.
2Ch 36:6  Nebukadnesar, de koning van Babel, trok tegen hem op, sloeg hem in ketenen om hem naar Babel 
weg te voeren.
2Ch 36:7  Ook bracht Nebukadnesar een deel der vaten van des Heeren huis naar Babel en plaatste ze in zijn 
paleis aldaar.
2Ch 36:8  Het overige nu der geschiedenis van Jojakim, de afschuwelijke dingen die hij bedreven heeft, en wat 
aan hem gevonden werd, is beschreven in het boek der koningen van Israel en Juda. En zijn zoon Jojachin werd 
koning in zijn plaats.
2Ch 36:9  Acht jaar was Jojachin oud toen hij koning werd, en drie maanden en tien dagen regeerde hij te 
Jeruzalem. Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren.
2Ch 36:10  Na verloop van een jaar heeft koning Nebukadnesar hem naar Babel laten halen, met de kostbare 
vaten van des Heeren huis, en zijns vaders broeder Sedekia koning gemaakt over Juda en Jeruzalem.



2Ch 36:11  Een en twintig jaar was Sedekia oud toen hij koning werd, en elf jaar regeerde hij te Jeruzalem.
2Ch 36:12  Hij deed wat kwaad was in het oog van den Heer zijn god: hij vernederde zich niet voor Jeremia, die 
uit 's Heeren mond profeteerde.
2Ch 36:13  Ook kwam hij in opstand tegen koning Nebukadnesar, die hem toch een eed bij God had doen 
zweren; maar hij was hardnekkig en verstokt van hart, zodat hij zich niet tot den Heer, den god van Israel, 
bekeerde.
2Ch 36:14  Ook pleegden alle priestervorsten en het volk zeer veel vergrijpen, naar alle afschuwelijke dingen der 
heidenen, en verontreinigden zij het huis dat de Heer te Jeruzalem geheiligd had.
2Ch 36:15  Wel liet de Heer, de god hunner vaderen hen door zijn gezanten waarschuwen, onverdroten; want hij 
had mededoogen met zijn volk en zijn woning;
2Ch 36:16  maar zij belachten Gods gezanten verachtten zijn woorden en dreven den spot met zijn profeten, 
totdat de grimmigheid des Heeren onverbiddelijk tegen zijn volk opstak.
2Ch 36:17  Toen deed hij den koning der Chaldeen tegen hen optrekken, en deze doodde hun jongelingen met 
het zwaard in hun heiligdom, zonder mededoogen voor jongeling of maagd, grijsaard en hoogbejaarde: alles 
leverde hij aan hem over.
2Ch 36:18  En alle vaten van het godshuis, grote en kleine, en de schatten van den tempel, alsmede de 
schatten van den koning en zijn vorsten, alles bracht hij naar Babel.
2Ch 36:19  Ook staken zij het godshuis in brand, wierpen den muur van Jeruzalem omver en deden al haar 
burchten in vlammen opgaan, zodat al haar kostbare vaten aan het verderf werden prijsgegeven.
2Ch 36:20  En wie door het zwaard waren overgelaten voerde hij gevankelijk naar Babel, waar zij hem en zijn 
zonen tot knechten waren, totdat het Perzische rijk de heerschappij verkreeg;
2Ch 36:21  opdat het woord des Heeren, door Jeremia's mond gesproken vervuld werd: totdat het land zijn 
sabbatten vergoed zal hebben. Zolang toch het land woest lag heeft het gerust, om zeventig jaren vol te maken.
2Ch 36:22  En in het eerste jaar van Cyrus, den koning der Perzen, heeft de Heer, opdat zijn woord, door 
Jeremia gesproken, in vervulling zou gaan, den geest van Cyrus, den koning der Perzen, opgewekt; ten gevolge 
waarvan deze in zijn ganse rijk, ook bij geschrifte, deed afkondigen:
2Ch 36:23  Aldus zegt Cyrus, de koning der Perzen: Alle rijken der aarde heeft de Heer, de god des hemels, mij 
gegeven, en hijzelf heeft mij opgedragen voor hem te Jeruzalem in Juda een huis te bouwen. Wie uwer dan tot 
enig deel van zijn volk behoort, zijn god zij met hem, en hij trekke op!
Ezr 1:1  In het eerste jaar van Cyrus, den koning der Perzen, heeft de Heer, opdat zijn woord, door Jeremia 
gesproken, in vervulling zou gaan, den geest van Cyrus, den koning der Perzen, opgewekt; ten gevolge waarvan 
deze in zijn ganse rijk, ook bij geschrifte, deed afkondigen:
Ezr 1:2  Aldus zegt Cyrus, de koning der Perzen: Alle rijken der aarde heeft de Heer, de god des hemels, mij 
gegeven, en hijzelf heeft mij opgedragen voor hem te Jeruzalem in Juda een huis te bouwen.
Ezr 1:3  Wie uwer dan tot enig deel van zijn volk behoort, zijn god zij met hem, hij trekke op naar Jeruzalem in 
Juda en bouwe het huis van den Heer, Israels god; dat is de god die te Jeruzalem woont.
Ezr 1:4  En alwie is overgebleven moet, in elke plaats waar hij verblijfhoudt, door zijn medeburgers ondersteund 
worden met zilver, goud, have en vee, ongerekend de vrijwillige gaven voor het godshuis te Jeruzalem.
Ezr 1:5  Dienvolgens maakten zich de familiehoofden van Juda en Benjamin op, de priesters en de Levieten, 
ieder wiens geest God opgewekt had om op te trekken tot het herbouwen van het huis des Heeren te Jeruzalem.
Ezr 1:6  En allen die in hun omgeving woonden verleenden hun bijstand met allerlei, met zilver, goud, have, vee 
en kostbaarheden, behalve alwat men als vrijwillige gave schonk.
Ezr 1:7  Ook leverde koning Cyrus de vaten van des Heeren huis uit, die Nebukadnesar uit Jeruzalem 
weggenomen en in het huis zijns gods geplaatst had.
Ezr 1:8  Die leverde Cyrus, de koning der Perzen, uit en stelde ze in handen van Mithredath, den schatmeester, 
die ze Sjesbassar, den vorst van Juda, voortelde.
Ezr 1:9  Hun aantal was als volgt: duizend gouden en duizend zilveren kommen, negen en twintig offerpannen,
Ezr 1:10  dertig gouden en tweeduizend vierhonderd tien zilveren bekers en nog duizend stuks andere vaten.
Ezr 1:11  Al de vaten, gouden en zilveren, vijfduizend vierhonderd negen en zestig stuks, die alle heeft 
Sjesbassar meegenomen, toen de ballingen uit Babel naar Jeruzalem werden gevoerd.
Ezr 2:1  Dit zijn de zonen van het landschap die opgetrokken zijn uit de gevangenschap der ballingen die 
Nebukadnesar, de koning van Babel, naar Babel weggevoerd had, en die teruggekeerd zijn naar Jeruzalem en 
Juda, elk naar zijn stad;
Ezr 2:2  die gekomen zijn met Zerubbabel, Jezua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Nahamani, Mordochai, Bilsjan, 
Mispar, Bigwai, Rehum, Baana. Het aantal mannen van het volk Israel was:
Ezr 2:3  de zonen van Paros, tweeduizend honderd twee en zeventig;
Ezr 2:4  die van Sjefatja, driehonderd twee en zeventig;
Ezr 2:5  die van Arah, zevenhonderd vijf en zeventig;
Ezr 2:6  die van Pahath-Moab, van de zonen van Jezua en Joab, tweeduizend achthonderd twaalf;



Ezr 2:7  die van Elam, twaalfhonderd vier en vijftig;
Ezr 2:8  die van Zattu, negenhonderd vijf en veertig;
Ezr 2:9  die van Zakkai, zevenhonderd zestig;
Ezr 2:10  die van Bani, zeshonderd twee en veertig;
Ezr 2:11  die van Bebai, zeshonderd drie en twintig;
Ezr 2:12  die van Azgad, twaalfhonderd twee en twintig;
Ezr 2:13  die van Adonikam, zeshonderd zes en zestig;
Ezr 2:14  die van Bigwai, tweeduizend zes en vijftig;
Ezr 2:15  die van Adin, vierhonderd vier en vijftig;
Ezr 2:16  die van Ater, van Hizkia, acht en negentig;
Ezr 2:17  die van Besai, driehonderd drie en twintig;
Ezr 2:18  die van Jora, honderd twaalf;
Ezr 2:19  die van Hasjum, tweehonderd drie en twintig;
Ezr 2:20  die van Gibeon, vijf en negentig;
Ezr 2:21  die van Bethlehem, honderd drie en twintig;
Ezr 2:22  de lieden van Netofa, zes en vijftig;
Ezr 2:23  die van Anathoth, honderd acht en twintig;
Ezr 2:24  de zonen van Azmaweth, twee en veertig;
Ezr 2:25  die van Kirjath-jearim, Kefira en Beeroth, zevenhonderd drie en veertig;
Ezr 2:26  die van Rama en Geba, zeshonderd een en twintig;
Ezr 2:27  de lieden van Michmas, honderd twee en twintig;
Ezr 2:28  die van Bethel en Ai, tweehonderd drie en twintig;
Ezr 2:29  de zonen van Nebo, twee en vijftig;
Ezr 2:30  die van Magbis, honderd zes en vijftig;
Ezr 2:31  die van een ander Elam, twaalfhonderd vier en vijftig;
Ezr 2:32  die van Harim, driehonderd twintig;
Ezr 2:33  die van Lod, Hadid, en Ono, zevenhonderd vijf en twintig;
Ezr 2:34  die van Jericho, driehonderd vijf en veertig;
Ezr 2:35  die van Senaa, drieduizend zeshonderd dertig.
Ezr 2:36  De priesters: de zonen van Jedaja, van het huis Jezua, negenhonderd drie en zeventig;
Ezr 2:37  die van Immer, duizend twee en vijftig;
Ezr 2:38  die van Pashur, twaalfhonderd zeven en veertig;
Ezr 2:39  die van Harim, duizend zeventien.
Ezr 2:40  De Levieten: de zonen van Jezua en die van Kadmiel, van de zonen van Hodawja, vier en zeventig.
Ezr 2:41  De zangers: de zonen van Azaf, honderd acht en twintig.
Ezr 2:42  De portiers: de zonen van Sjallum, van Ater, van Talmon, van Akkub, van Hatita, van Sjobai, in het 
geheel honderd negen en dertig.
Ezr 2:43  De geschonkenen: de zonen van Siha, van Hazufa, van Tabbaoth,
Ezr 2:44  van Keros, van Siaha, van Padon,
Ezr 2:45  van Lebana, van Hagaba, van Akkub,
Ezr 2:46  van Hagab, van Salmai van Hanan,
Ezr 2:47  van Giddel, van Gahar, van Reaja,
Ezr 2:48  van Resin, van Nekoda, van Gazzam,
Ezr 2:49  van Uzza, van Pazeah, van Bezai,
Ezr 2:50  van Asna van de Meunieten, van de Nefuzieten,
Ezr 2:51  van Bakbuk, van Hakufa van Harhur,
Ezr 2:52  van Basluth, van Mehida, van Harsja,
Ezr 2:53  van Barkos, van Sizera, van Tamah,
Ezr 2:54  van Nesiah, van Hatifa.
Ezr 2:55  De zonen van Salomo's slaven: de zonen van Sotai, van Hassofereth, van Peruda,
Ezr 2:56  van Jaala, van Darkon, van Giddel,
Ezr 2:57  van Sjefatja, van Hattil, van Pochereth-hassebajim, van Ami.
Ezr 2:58  De geschonkenen en de zonen van Salomo's slaven waren in het geheel driehonderd twee en 
negentig.
Ezr 2:59  En dit zijn zij die opgetogen waren uit Tel-melah, Tel-harsja, Kerub, Addan en Immer, maar die hun 
familie en hun stamboom niet konden aanwijzen, of zij al dan niet uit Israel stamden:
Ezr 2:60  de zonen van Delaja die van Tobia, die van Nekoda, zeshonderd twee en vijftig.
Ezr 2:61  En van de priesterzonen: de zonen van Habaja, die van Hakkos, die van Barzillai, die een dochter van 
Barzillai, den Gileadiet, tot vrouw genomen had en nu naar hun naam heette.



Ezr 2:62  Dezen zochten naar hun geslachtsregister, doch daar men dit niet vond, werden zij van het 
priesterschap buitengesloten.
Ezr 2:63  De tirsjatha verbood hun van het hoogheilige te eten, totdat er weer een priester met de uriem en 
tummiem zou staan.
Ezr 2:64  De ganse gemeente bestond in het geheel uit twee en veertig duizend driehonderd zestig man;
Ezr 2:65  ongerekend hun slaven en slavinnen; dezen waren ten getale van zevenduizend driehonderd zeven en 
dertig. En zij hadden tweehonderd zangers en zangeressen.
Ezr 2:66  Hun paarden waren zevenhonderd zes en dertig in getal, hun muildieren tweehonderd vijf en veertig,
Ezr 2:67  hun kamelen vierhonderd vijf en dertig, hun ezels zesduizend zevenhonderd twintig.
Ezr 2:68  Enige familiehoofden nu schonken, zodra zij tot het huis des Heeren te Jeruzalem gekomen waren, 
vrijwillige gaven voor het godshuis om het op zijn plaats weer op te richten;
Ezr 2:69  naar vermogen droegen zij bij tot den schat waaruit de dienst werd bekostigd: een en zestig duizend 
darieken goud, vijfduizend pond zilver en honderd priestergewaden.
Ezr 2:70  Zo woonden de priesters, de Levieten, een deel van het volk, de zangers, de portiers en de 
geschonkenen in hun steden, en gans Israel in zijn steden.
Ezr 3:1  Tegen de nadering van de zevende maand, toen de Israelieten in de steden woonden, verzamelde zich 
het volk als een enig man te Jeruzalem.
Ezr 3:2  En Jezua, de zoon van Josadak, met zijn broeders de priesters, alsmede Zerubbabel, de zoon van 
Sjealtiel, met zijn broeders, maakten zich op en herbouwden het altaar van den god van Israel om daarop 
brandoffers te brengen, naar hetgeen geschreven staat in de wet van den godsman Mozes.
Ezr 3:3  Zij richtten dan het altaar op zijn grondslagen op en brachten daarop brandoffers aan den Heer, morgen 
[brandoffers] en avondbrandoffers.
Ezr 3:4  Ook vierden zij het loofhuttenfeest, naar hetgeen geschreven staat, en brachten de brandoffers op elken 
dag ten behoorlijken getale, zoals voor elken dag was vastgesteld,
Ezr 3:5  en van toen af de vaste brandoffers en die van de nieuwe manen en alle geheiligde hoogtijden des 
Heeren, alsmede de offers van alwie een vrijwillige gave aan den Heer bracht.
Ezr 3:6  Van den eersten dag der zevende maand af zijn zij begonnen brandoffers aan den Heer te brengen, 
hoewel de grondslag des tempels nog niet gelegd was.
Ezr 3:7  Voorts gaven zij geld voor de steenhouwers en timmerlieden, en spijs, drank en olie voor de Sidoniers 
en Tyriers, om cederenstammen van den Libanon naar zee te vervoeren, naar Jafo, volgens de vergunning die 
Cyrus, de koning der Perzen, te hunnen bate gegeven had.
Ezr 3:8  In het tweede jaar nadat zij tot het godshuis te Jeruzalem waren gekomen, in de tweede maand, 
begonnen Zerubbabel, de zoon van Sjealtiel, Jezua, de zoon van Josadak, en hun broeders, de overige 
priesters en Levieten, en al de anderen die uit de ballingschap naar Jeruzalem waren gekomen, de Levieten van 
twintig jaar af en daarboven aan te stellen om het opzicht te hebben over het werk aan het huis des Heeren.
Ezr 3:9  Zo waren Jezua, zijn zonen en broeders, Kadmiel en zijn zonen, namelijk de zonen van Hodawja, en de 
zonen van Henadad, hun zonen en broeders, de Levieten, allen tezamen belast met het toezicht op de arbeiders 
aan het godshuis.
Ezr 3:10  Toen nu de bouwlieden den grondslag van des Heeren tempel gelegd hadden, gingen de priesters, in 
ambtskleeding, met de trompetten, en de Levieten, de zonen van Azaf, met cimbalen, op hun post staan om den 
Heer te loven naar de aanwijzing van David, den koning van Israel.
Ezr 3:11  En zij hieven aan met: Prijst en looft den Heer; want hij is goed, en eeuwig duurt zijn goedertierenheid 
jegens Israel. En het ganse volk hief bij dit loven van den Heer luide jubelkreten aan, omdat de grondslag van 
des Heeren huis was gelegd.
Ezr 3:12  Maar velen van de priesters, de Levieten en familiehoofden, van de ouderen, die den eersten tempel 
nog gezien hadden, weenden luidkeels toen te hunnen aanschouwen de grondslag van dezen tempel gelegd 
werd, terwijl vele anderen losbarstten in vreugdekreten.
Ezr 3:13  En het volk kon de vreugdekreten niet van het luid geween des volks onderscheiden; want het volk hief 
luide jubelkreten aan, en het gejuich werd op verren afstand gehoord.
Ezr 4:1  Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden dat de ballingen bezig waren een tempel te 
bouwen tot eer van den Heer, den god Israels,
Ezr 4:2  traden zij toe op Zerubbabel en de familiehoofden en zeiden tot hen: Laat ons met u bouwen; want 
zoogoed als gij vragen wij naar uw god, en aan hem brengen wij onze offers reeds sedert den tijd van 
Ezarhaddon, den koning van Assyrie, die ons hierheen heeft gevoerd.
Ezr 4:3  Maar Zerubbabel, Jezua en de overige familiehoofden van Israel zeiden tot hen: Wij hebben niets met u 
te maken, dat wij met u een huis voor onzen god zouden bouwen; wij alleen zullen het bouwen voor den Heer, 
den god van Israel, zoals koning Cyrus, de koning der Perzen, ons gelast heeft.
Ezr 4:4  Daarop deed het volk des lands de handen van Juda's volk verslappen en schrikte hen van het bouwen 
af:



Ezr 4:5  zij huurden tegen hen raadgevers om hun voornemen te verijdelen, waarin zij slaagden zolang Cyrus, 
de koning der Perzen, leefde en tot aan de regering van Darius, den koning der Perzen.
Ezr 4:6  En onder de regering van Ahasverus, in het begin zijner regering, schreven zij een aanklacht tegen de 
bewoners van Juda en Jeruzalem.
Ezr 4:7  En ten tijde van Artahsjasta hebben Bislam, Mithredath, Tabeel en zijn andere medestanders, aan 
Artahsjasta, den koning der Perzen, geschreven; de brief was geschreven in het Aramees en vertaald. 
(Aramees)
Ezr 4:8  Rehum, de stadhouder, en Sjimsjai, de schrijver, hebben tegen Jeruzalem een brief geschreven aan 
koning Artahsjasta, van dezen inhoud--
Ezr 4:9  toentertijd schreven Rehum, de stadhouder, en Sjimsjai, de schrijver, met de anderen, hun 
ambtgenoten, de Perzische rechters, commissarissen en opzieners, de lieden van Erech, de Babyloniers, van 
Sjusjan, die Elamieten zijn,
Ezr 4:10  en van de overige volkeren die de grote en doorluchtige Asenappar had weg gevoerd en doen wonen 
in de stad Samarie en in de andere steden aan den overkant der rivier, en zo voort.
Ezr 4:11  Aldus luidt het afschrift van den brief dien zij aan koning Artahsjasta hebben gezonden: Uw dienaren, 
de lieden van den overkant der rivier, en zo voort.
Ezr 4:12  Den koning zij bekend gemaakt dat de Joden die van u herwaarts zijn getogen te Jeruzalem zijn 
gekomen; zij herbouwen die oproerige en boze stad, brengen de muren in goeden staat en herstellen de 
grondslagen.
Ezr 4:13  Nu zij het den koning bekendgemaakt, dat, indien deze stad herbouwd en de muren in goeden staat 
gebracht worden, zij geen belasting, schatting of tol zullen opbrengen; wat aan het inkomen der koningen 
schade zal doen.
Ezr 4:14  Aangezien wij nu het zout van het paleis eten en het ons niet voegt de benadeling van den koning aan 
te zien, daarom zenden wij den koning bericht en doen hem weten,
Ezr 4:15  dat men eens navorsche in het boek der gedenkwaardigheden van uw vaderen. Gij zult daarin vinden 
en daaruit vernemen dat deze stad een onhandelbare stad was, die schade toebracht aan koningen en 
landschappen, en dat men van oudsher oproer in haar maakte; daarom is deze stad verwoest.
Ezr 4:16  Wij verwittigen den koning, dat, indien deze stad herbouwd en de muren in goeden staat gebracht 
worden, gij daardoor aan den overkant der rivier uw gezag zult verliezen.
Ezr 4:17  De koning zond bericht aan Rehum, den stadhouder, en Sjimsjai, den schrijver, en aan de anderen, 
hun medestanders, die in Samarie en de overige streken van den overkant der rivier woonden: Heil, en zo voort.
Ezr 4:18  De brief dien gij ons gezonden hebt is mij duidelijk voorgelezen.
Ezr 4:19  Dienvolgens is op een door mij gegeven bevel een onderzoek ingesteld en heeft men gevonden dat 
van oudsher deze stad zich tegen koningen verheft en afval en oproer in haar gemaakt wordt.
Ezr 4:20  En machtige koningen hebben over Jeruzalem geregeerd, die gebieders waren over het gehele land 
aan den overkant der rivier, en aan wie belasting, schatting en tol werd opgebracht.
Ezr 4:21  Geeft dan last dat die mannen het werk staken; opdat deze stad niet herbouwd worde voordat daartoe 
door mij last wordt gegeven.
Ezr 4:22  En zorgt hierin geen verzuim te plegen; waartoe zou dit bederf tot nadeel van koningen, verder gaan?
Ezr 4:23  Zodra het afschrift van den brief van koning Artahsjasta aan Rehum en Sjimsjai, den schrijver, en hun 
medestanders was voorgelezen, gingen zij in aller ijl naar Jeruzalem tot de Joden en noodzaakten hen met 
geweld en kracht om den arbeid te staken.
Ezr 4:24  Toen werd het werk aan het godshuis te Jeruzalem gestaakt en bleef het rusten tot het tweede jaar 
van de regering van Darius, den koning der Perzen.
Ezr 5:1  Haggai, de profeet, en Zacharja, de zoon van Iddo, profeteerden tot de Joden die in Juda en Jeruzalem 
woonden, in den naam van Israels god.
Ezr 5:2  Toen maakten zich op Zerubbabel, de zoon van Sjealtiel, en Jezua, de zoon van Josadak, en zij 
begonnen het godshuis te Jeruzalem te bouwen, en met hen waren de profeten van God, die hen 
ondersteunden.
Ezr 5:3  Te dier tijd kwamen tot hen Tatthenai, de landvoogd van het gebied aan den overkant der rivier, en 
Sjethar-bozenai met hun medeambtenaren, en spraken tot hen aldus: Wie heeft u vergunning gegeven dit huis 
te bouwen en deze bouwstoffen in gereedheid te brengen?
Ezr 5:4  Hoe heten de mannen die dezen bouw ondernemen?
Ezr 5:5  Maar daar het oog van hun god op de oudsten der Joden rustte, noodzaakten zij hen niet het werk te 
staken voordat de beslissing van Darius zou zijn aangekomen. Zij zouden dan over de zaak een schrijven 
uitvaardigen.
Ezr 5:6  Afschrift van den brief dien Tatthenai, de landvoogd van het gebied aan den overkant der rivier, en 
Sjethar-bozenai met zijn ambtgenoten, de commissarissen van den overkant der rivier, aan koning Darius 
gezonden hebben.



Ezr 5:7  Zij zonden hem een bericht, waarin het volgende geschreven stond: Aan koning Darius alle heil!
Ezr 5:8  Den koning zij bekendgemaakt dat wij ons naar het landschap Juda hebben begeven, tot het huis van 
den groten God; dit wordt opgebouwd van blokken steen, hout wordt op de wanden gelegd, en het werk wordt 
zorgvuldig verricht en vordert onder hun hand.
Ezr 5:9  Toen hebben wij bij die oudsten navraag gedaan en tot hen aldus gesproken: Wie heeft u vergunning 
gegeven, dit huis te bouwen en deze bouwstoffen in gereedheid te brengen?
Ezr 5:10  Ook hebben wij hun naar hun namen gevraagd om u inlichting te kunnen geven door u de namen te 
schrijven van de mannen die aan hun hoofd staan.
Ezr 5:11  Hierop hebben zij ons het volgende bescheid gegeven: Wij zijn dienstknechten van den God van 
hemel en aarde, en wij herbouwen het huis dat vele jaren voordezen gebouwd is en dat een grote koning van 
Israel gebouwd en voltooid heeft.
Ezr 5:12  Daarom, omdat onze vaderen den God des hemels hebben vertoornd, heeft hij hen overgeleverd aan 
Nebukadnesar, den koning van Babel, den Chaldeer; deze heeft dit huis verwoest en het volk naar Babel 
weggevoerd.
Ezr 5:13  Doch in het eerste jaar van Cyrus, den koning van Babel, heeft koning Cyrus last gegeven dit huis te 
herbouwen;
Ezr 5:14  ook heeft koning Cyrus de gouden en zilveren vaten van het godshuis die Nebukadnesar uit den 
tempel te Jeruzalem meegenomen en in den tempel te Babel gebracht had, uit den tempel te Babel te voorschijn 
gehaald, waarna zij werden overgegeven aan Sjesbassar, dien hij tot landvoogd aanstelde
Ezr 5:15  en tot wien hij zeide: Neem deze vaten, trek heen en zet ze neder in den tempel te Jeruzalem, en 
worde het godshuis op zijn vroegere plaats herbouwd.
Ezr 5:16  Toen is die Sjesbassar gekomen, heeft de grondslagen van het godshuis in Jeruzalem gelegd, en van 
toen af tot nu toe is er aan gebouwd, maar het is niet voltooid. --
Ezr 5:17  Indien het nu den koning goeddunkt, worde in des konings schatkamer daar te Babel een onderzoek 
ingesteld, of door koning Cyrus vergunning is gegeven om dit godshuis te Jeruzalem te herbouwen. En dan doe 
de koning ons zijn besluit omtrent deze zaak toekomen.
Ezr 6:1  Toen stelde men op bevel van koning Darius een onderzoek in in de boekerij te Babel, waar men de 
schatten neerlegde,
Ezr 6:2  en werd in den burcht te Ahmetha, dat in het landschap Medie ligt, een rol gevonden waarop 
geschreven stond: Oorkonde.
Ezr 6:3  In het eerste jaar van koning Cyrus heeft koning Cyrus dit bevel gegeven: Het godshuis te Jeruzalem, 
dit huis zal herbouwd worden tot een plaats waar men offers brengt, met stevige fundamenten; zestig el zal het 
hoog en zestig el breed zijn,
Ezr 6:4  van drie lagen gehouwen steen en een laag hout. De kosten zullen uit de koninklijke kas betaald 
worden.
Ezr 6:5  Ook zal men de gouden en zilveren vaten van het godshuis die Nebukadnesar uit den tempel te 
Jeruzalem weggenomen en naar Babel gebracht heeft, teruggeven; opdat zij in den tempel te Jeruzalem op hun 
plaats komen en gij ze in het godshuis nederzet.
Ezr 6:6  Derhalve, Tatthenai, landvoogd van het gebied aan den overkant der rivier, Sjethar-bozenai, gij moet 
met uw ambtgenoten, de commissarissen van den overkant der rivier, verre blijven van die plaats.
Ezr 6:7  Laat den arbeid aan dat godshuis ongehinderd voortgaan: dat de landvoogd der Joden en hun oudsten 
het herbouwen op zijn plaats.
Ezr 6:8  Voorts wordt door mij last gegeven, hoe gij met die oudsten der Joden moet medewerken tot den bouw 
van dit godshuis: uit 's konings inkomsten van de schatting die aan den overkant der rivier geheven wordt zullen 
stipt aan die mannen de kosten worden betaald; hetgeen niet nagelaten mag worden.
Ezr 6:9  En wat nodig is, zowel jonge stieren als rammen en lammeren tot brandoffers voor den God des 
hemels, tarwe, zout, wijn en olie, naar het voorschrift der priesters te Jeruzalem, worde hun zonder verzuim dag 
aan dag verstrekt;
Ezr 6:10  opdat zij liefelijke offergeuren ontsteken voor den God des hemels en bidden voor het leven des 
konings en zijner zonen.
Ezr 6:11  Voorts wordt door mij gelast, dat, wanneer iemand aan deze beschikking iets verandert, tot straf een 
balk uit zijn huis gehaald en hij opgehangen daaraan vastgehecht en zijn huis tot een mesthoop gemaakt zal 
worden.
Ezr 6:12  En God, die zijn naam daar heeft doen wonen, stote ieder neder, koning of volk, die zijn hand uitstrekt 
om het te wijzigen of aan dit godshuis te Jeruzalem schade toe te brengen. Ik, Darius, heb dit bevel gegeven; 
stipt worde het uitgevoerd!
Ezr 6:13  Toen hebben Tatthenai, de landvoogd van het gebied aan den overkant der rivier, Sjethar-bozenai en 
hun medeambtenaren stipt gehandeld overeenkomstig den last dien koning Darius hun had doen toekomen.
Ezr 6:14  En de oudsten der Joden bouwden en vorderden goed, door het profeteren van den profeet Haggai en 



van Zacharja, den zoon van Iddo; zij bouwden en voltooiden krachtens bevel van den god van Israel en 
krachtens bevel van Cyrus, Darius en Artahsjasta, den koning der Perzen.
Ezr 6:15  Zo was dit huis gereed den derden dag van de maand Adar; dit was het zesde jaar der regering van 
koning Darius.
Ezr 6:16  Nu vierden de Israelieten, de priesters, de Levieten en de overige ballingen de inwijding van dit 
godshuis met vreugde,
Ezr 6:17  en brachten ter inwijding van dit godshuis ten offer honderd stieren, tweehonderd rammen vierhonderd 
lammeren, en ten schuldoffer voor gans Israel twaalf bokken, naar het getal der stammen van Israel.
Ezr 6:18  En zij stelden de priesters aan, naar hun klassen, en de Levieten, naar hun afdelingen, over den dienst 
van God, die te Jeruzalem woont, naar hetgeen in het boek van Mozes geschreven staat.
Ezr 6:19  De ballingen vierden het pascha op den veertienden van de eerste maand.
Ezr 6:20  Want de priesters hadden zich gereinigd, en de Levieten waren allen tot den laatsten man toe rein. Zo 
slachtten zij het pascha voor al de ballingen, ook voor hun broeders, de priesters, en voor zichzelf.
Ezr 6:21  En het werd gegeten door de Israelieten die uit de ballingschap teruggekeerd waren, en door allen die 
zich van de onreinheid der volken des lands afgezonderd en zich bij hen aangesloten hadden om den Heer, den 
god van Israel, te zoeken.
Ezr 6:22  Ook vierden zij met vreugde zeven dagen het feest der ongezuurde brooden; want de Heer had hun 
vreugde bereid en het hart van den koning van Assur tot hen gewend om hen te ondersteunen bij het werk van 
het huis van God, den god van Israel.
Ezr 7:1  Nadezen, onder de regering van Artahsjasta, den koning der Perzen, is Ezra, de zoon van Seraja, den 
zoon van Azarja, den zoon van Hilkia,
Ezr 7:2  den zoon van Sjallum, den zoon van Sadok, den zoon van Ahitub,
Ezr 7:3  den zoon van Amarja, den zoon van Azarja, den zoon van Merajoth,
Ezr 7:4  den zoon van Zerahja, den zoon van Uzzi, den zoon van Bukki,
Ezr 7:5  den zoon van Abisjua, den zoon van Pinehas, den zoon van Eleazar, den zoon van Aaron, den 
hogepriester,
Ezr 7:6  deze Ezra dan is opgetrokken uit Babel; hij was een geleerde, grondig bekend met de wet van Mozes, 
welke de Heer, de god van Israel, gegeven heeft. En de koning stond hem, daar de hand van den Heer, zijn god, 
over hem was, alwat hij verlangde toe.
Ezr 7:7  Dientengevolge trokken ettelijke Israelieten, alsmede priesters, Levieten, zangers, portiers en 
geschonkenen, naar Jeruzalem op, in het zevende jaar van koning Artahsjasta.
Ezr 7:8  En hij kwam te Jeruzalem in de vijfde maand; dit was des konings zevende jaar;
Ezr 7:9  want op den eersten dag der eerste maand heeft hij den tocht uit Babel aanvaard, en op den eersten 
van de vijfde maand is hij, daar des Heeren zegenende hand over hem was, te Jeruzalem aangekomen;
Ezr 7:10  want Ezra had er zijn hart op gezet, de wet des Heeren te zoeken en te betrachten en inzetting en 
recht in Israel te onderwijzen.
Ezr 7:11  Aldus luidt het afschrift van den brief dien koning Artahsjasta gegeven heeft aan Ezra, den priester-
schriftgeleerde, die geleerd was in de woorden van des Heeren geboden en inzettingen betreffende Israel:
Ezr 7:12  Artahsjasta, de koning der koningen, aan Ezra, den priester, den geleerde in de wet van den God des 
hemels: Volkomen, en zo voort.
Ezr 7:13  Door mij wordt gelast dat in mijn koninkrijk ieder van het volk Israel, van zijn priesters en van de 
Levieten die zich vrijwillig aanbiedt om naar Jeruzalem te trekken met u trekken mag;
Ezr 7:14  nademaal gij vanwege den koning en zijn zeven raadsheren gezonden wordt om een onderzoek in te 
stellen naar Juda en Jeruzalem, op grond van de wet uws gods, die gij in de hand hebt,
Ezr 7:15  en om het zilver en het goud over te brengen dat de koning en zijn raadsheren vrijwillig schenken aan 
den god van Israel, wiens woning te Jeruzalem is,
Ezr 7:16  alsmede al het zilver en goud dat gij zult verkrijgen in het ganse landschap Babel, met de vrijwillige 
giften van het volk en de priesters die zij zullen schenken voor het huis van hun god te jeruzalem.
Ezr 7:17  Daarom zult gij voor dat geld nauwgezet kopen stieren, rammen, lammeren, met de daarbij behorende 
meel [offers] en plengoffers en ze op het altaar van uw godshuis te Jeruzalem ten offer brengen.
Ezr 7:18  Wat u en uw broederen zal goeddunken met het overige zilver en goud te doen, dat moogt gij doen, 
naar den wil van uw god;
Ezr 7:19  maar lever de vaten die men u geeft voor den eredienst in uw godshuis voltallig af voor den god van 
Jeruzalem.
Ezr 7:20  En wat gij voor andere benodigdheden van uw godshuis nog te betalen zult hebben kunt gij betalen uit 
de koninklijke schatkist.
Ezr 7:21  Voorts wordt door mij, koning Artahsjasta, gelast aan alle schatmeesters aan den overkant der rivier: 
Alles wat Ezra, de priester, de geleerde in de wet van den god des hemels, u vragen zal moet stiptelijk worden 
geleverd,



Ezr 7:22  tot een bedrag van honderd talenten zilver, honderd ton tarwe, honderd vaten wijn, honderd vaten olie, 
en zout zonder beperking.
Ezr 7:23  Alwat overeenkomstig het gebod van den God des hemels is moet hoogst nauwgezet voor het huis 
van den God des hemels gedaan worden; want waarom zou er gramschap losbreken tegen de regering van den 
koning en van zijn zonen?
Ezr 7:24  Voorts wordt u kond gedaan, dat het niet vrijstaat aan enig priester, Leviet, zanger, portier, 
geschonkene of een anderen bedienaar van dit godshuis belasting, schatting of tol op te leggen.
Ezr 7:25  En gij, Ezra, stel, naar de wijsheid uws gods die gij bezit, overheden en rechters aan om recht te 
spreken over het ganse volk aan den overkant der rivier, voor zover zij de wetten uws gods kennen; hem die ze 
niet kent zult gij ze leren.
Ezr 7:26  En ieder die de wet uws gods of die van den koning niet opvolgt, aan hem zal strikt recht gedaan 
worden: hij zal hetzij ter dood of tot verbanning of tot boete en gevangenis worden veroordeeld.
Ezr 7:27  Geloofd zij de Heer, de god onzer vaderen, die dit den koning in het hart gaf tot versiering van het huis 
des Heeren te Jeruzalem,
Ezr 7:28  en die mij gunst heeft doen vinden bij den koning en zijn raadsheren en bij al de machtige vorsten des 
konings. Ik nu gevoelde mij gesterkt, daar de hand van den Heer, mijn god, over mij was, en bracht uit Israel 
hoofden bijeen om met mij te trekken.
Ezr 8:1  Dit nu zijn hun familiehoofden, met opgave van hun geslacht, die onder de regering van koning 
Artahsjasta met mij uit Babel zijn getogen:
Ezr 8:2  uit de zonen van Pinehas Gersjom; uit die van Ithamar Daniel; uit die van David Hattus,
Ezr 8:3  de zoon van Sjechanja; uit die van Paros Zacharja--met hem stonden op het register honderd vijftig 
mannen--
Ezr 8:4  uit die van Pahath-Moab Eljehoenai, de zoon van Zerahja, en met hem tweehonderd mannen;
Ezr 8:5  uit die van Zatthu Sjechanja, de zoon van Jahaziel, en met hem driehonderd mannen;
Ezr 8:6  uit die van Adin Ebed, de zoon van Jonathan, en met hem vijftig mannen;
Ezr 8:7  uit die van Elam Jezaja, de zoon van Athalja en met hem zeventig mannen;
Ezr 8:8  uit die van Sjefatja Zebadja, de zoon van Michael, en met hem tachtig mannen;
Ezr 8:9  uit die van Joab Obadja, de zoon van Jehiel, en met hem tweehonderd achttien mannen;
Ezr 8:10  uit die van Bani Sjelomith de zoon van Jozifja, en met hem honderd zestig mannen;
Ezr 8:11  uit die van Bebai Zacharja, de zoon van Bebai, en met hem acht en twintig mannen;
Ezr 8:12  uit die van Azgad Johanan, de zoon van Hakkatan, en met hem honderd tien mannen;
Ezr 8:13  uit die van Adonikam hoofden van lageren rang, wier namen waren: Elifelet, Jeiel en Sjemaja, en met 
hen zestig mannen,
Ezr 8:14  en uit die van Bigwai Uthai, en met hem zeventig mannen.
Ezr 8:15  Ik verzamelde hen aan de rivier die naar Ahawa stroomt, en wij legerden ons daar drie dagen. Toen ik 
nu achtgaf op het volk en de priesters, trof ik daar niemand van de Levieten aan.
Ezr 8:16  Daarom zond ik Eliezer, Ariel, Sjemaja Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharja en Mesjullam, 
hoofden, benevens Jojarib en Elnathan, leraars,
Ezr 8:17  met een opdracht tot Iddo, het hoofd in de plaats Kazifja, en gaf hun in den mond wat zij moesten 
zeggen aan Iddo, zijn broeders en de geschonkenen die te Kazifja wonen: dat zij ons dienaren voor het huis van 
onzen god zouden brengen.
Ezr 8:18  Dienvolgens brachten zij ons, daar de zegenende hand onzes gods over ons was, enige mannen van 
doorzicht: uit de zonen van Mahli, den zoon van Levi, den zoon van Israel, Sjerebja met zijn zonen en broeders, 
achttien man,
Ezr 8:19  en Hasjabja met Jezaja, uit de zonen van Merari, met zijn broeders en zonen, twintig man;
Ezr 8:20  voorts van de geschonkenen die David en de vorsten ten dienste der Levieten geschonken hadden 
tweehonderd twintig, die allen met name vermeld zijn.
Ezr 8:21  Nu kondigde ik daar, aan de rivier de Ahawa, een vasten af; opdat wij ons zouden verootmoedigen 
voor onzen god om van hem af te bidden een voorspoedige reis voor ons, onze kinderen en al onze have.
Ezr 8:22  Want ik schaamde mij den koning te vragen om een legermacht en ruiters tot onze bescherming tegen 
vijanden onderweg; want wij hadden tot den koning gezegd: De hand onzes gods is zegenend over allen die 
hem zoeken, maar zijn macht en zijn toorn zijn tegen allen die hem verzaken.
Ezr 8:23  Zo vastten wij en baden onzen god hierom, en hij liet zich door ons verbidden.
Ezr 8:24  Toen zonderde ik twaalf van de priestervorsten af, alsmede Sjerebja en Hasjabja met een tiental uit 
hun broeders,
Ezr 8:25  en woog hun af het zilver, het goud en de vaten, de wijgaven van het huis onzes gods, welke de 
koning, zijn raadsheren en vorsten en gans Israel dat daar woonde geschonken hadden.
Ezr 8:26  Zo stelde ik hun afgewogen ter hand: aan zilver zeshonderd vijftig talenten, en zilveren vaten ter 
zwaarte van honderd talenten, aan goud honderd talenten,



Ezr 8:27  twintig gouden bekers ter waarde van duizend darieken en twee vaten van geglansd koper, even 
kostbaar als goud.
Ezr 8:28  En ik zeide tot hen: Gij zijt aan den Heer geheiligd, de vaten zijn heilig, en het zilver en goud is 
vrijwillige gave aan den Heer, den god uwer vaderen;
Ezr 8:29  waakt er over en bewaart het totdat gij het kunt afwegen aan de priestervorsten, de Levieten en de 
familiehoofden van Israel te Jeruzalem, in de vertrekken van des Heeren huis.
Ezr 8:30  Hierop namen de priesters en de Levieten het zilver en het goud, alsmede de vaten, in ontvangst om 
ze naar Jeruzalem in het huis onzes gods te brengen.
Ezr 8:31  Toen braken wij op van de rivier de Ahawa, op den twaalfden dag der eerste maand om naar 
Jeruzalem te trekken. En de hand onzes gods was over ons: hij verloste ons uit de hand van vijand en belager 
op den weg,
Ezr 8:32  en wij kwamen te Jeruzalem. Nadat wij daar drie dagen hadden vertoefd,
Ezr 8:33  werden den vierden dag in het huis onzes gods het zilver, het goud en de vaten gewogen en ter hand 
gesteld aan den priester Meremoth, den zoon van Uria, en aan Eleazar, den zoon van Pinehas, terwijl de 
Levieten Jozabad, de zoon van Jezua, en Noadja, de zoon van Binnuj, bij hen waren;
Ezr 8:34  alles werd geteld en gewogen, en het gezamenlijke gewicht te dier tijd opgeschreven.
Ezr 8:35  De uit de gevangenschap gekomenen, de ballingen, brachten brandoffers aan den god van Israel: 
twaalf stieren voor gans Israel, zes en negentig rammen, twee en zeventig lammeren, twaalf zondofferbokken, 
alles ten brandoffer voor den Heer.
Ezr 8:36  Voorts overhandigden zij de bevelschriften des konings aan de koninklijke satrapen en landvoogden 
van het gebied aan den overkant der rivier; waarop dezen aan het volk en het godshuis hulp verleenden.
Ezr 9:1  Zodra men hiermede gereed was, traden de vorsten op mij toe en zeiden: Het volk, Israel, de priesters 
en de Levieten, heeft zich niet afgezonderd van de volken der landen, in hun afschuwelijkheden, van de 
Kanaanieten, Hittieten, Perizzieten, Jebuzieten, Ammonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten;
Ezr 9:2  want zij hebben uit hun dochteren voor zichzelf en hun zonen vrouwen genomen, zodat het heilige zaad 
zich met de volkeren der landen vermengd heeft; en de vorsten en regenten zijn in dit vergrijp voorgegaan.
Ezr 9:3  Toen ik dit hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, trok mij het haar uit hoofd en baard en zat 
ontzet terneder.
Ezr 9:4  En tot mij verzamelden zich allen die ontsteld waren door de geboden van Israels god over het vergrijp 
der ballingen. Ontzet bleef ik zitten tot aan het avondoffer.
Ezr 9:5  Maar toen het de tijd van dit offer was, stond ik uit mijn verootmoediging op, terwijl ik mijn kleed en mijn 
mantel scheurde, boog mij op de knieen, strekte de handen uit tot den Heer, mijn god,
Ezr 9:6  en zeide: Mijn god, ik ben te beschaamd en verlegen om mijn aangezicht tot u, mijn god, op te beuren; 
want onze zonden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is hemelhoog.
Ezr 9:7  Van den tijd onzer vaderen af tot op dezen dag toe zijn wij in grote schuld; om onze zonden zijn wij, 
onze koningen en onze priesters overgeleverd aan de koningen der landen, aan zwaard en gevangenschap, aan 
plundering en beschaming des aangezichts, zoals nog heden het geval is.
Ezr 9:8  En nu is sedert kort vanwege den Heer, onzen god, erbarmen betoond, zodat hij ons een rest heeft 
overgelaten en ons een steunpunt heeft gegeven in zijn heilige plaats om onze ogen te verhelderen en ons in 
onze dienstbaarheid een weinig verademing te schenken.
Ezr 9:9  Want wel zijn wij dienstbaar; doch in onze dienstbaarheid heeft onze god ons niet verlaten, maar ons 
gunst doen vinden bij de koningen der Perzen, zodat zij ons verademing schonken om het huis van onzen God 
weder op te richten en zijn puinhopen te herstellen, en ons een muur gaven in Juda en Jeruzalem.
Ezr 9:10  Wat kunnen wij nu, o onze god, na deze dingen zeggen? Want wij hebben de geboden verzaakt
Ezr 9:11  die gij gegeven hebt door uw dienaren de profeten, als zij zeiden: Het land waarin gij komt om het in 
bezit te nemen is een vervuild land door de vuilheid van de volkeren der landen, door de afschuwelijke dingen 
waarmee zij het in hun onreinheid van het ene einde tot het andere vervuild hebben;
Ezr 9:12  geeft dan uw dochters niet aan hun zonen en neemt voor uw zonen hun dochters niet, en bevordert 
nooit of nimmer hun geluk en hun welzijn; opdat gij sterk wordt en het goede des lands eet en dit voor altijd aan 
uw zonen ter bezitting laat.
Ezr 9:13  Na alles wat ons overkomen is om onze boze werken en onze grote schuld--want gij, onze god, hebt 
nog verschoonend een deel onzer tekortkoming voorbijgezien en ons een rest, zoals hier is, gelaten--
Ezr 9:14  zouden wij weder uw geboden verbreken en ons vermaagschappen met deze afschuwelijke volken? 
Zoudt gij dan niet tegen ons toornen totdat wij vernietigd zijn, zonder overschot en zonder rest?
Ezr 9:15  Heer, god van Israel, gij zijt rechtvaardig; want als een rest zijn wij thans overgebleven. Hier zijn wij 
voor uw aangezicht in onze schuld; want wij kunnen hierom voor u niet bestaan.
Ezr 10:1  Terwijl nu Ezra bad en de schuldbekentenis aflegde, wenend en zich nederwerpend voor het godshuis, 
had een zeer grote menigte uit Jeruzalem mannen, vrouwen en kinderen, zich bij hem verzameld; want het volk 
was in een heftig geween uitgebarsten.



Ezr 10:2  En Sjechanja, de zoon van Jehiel, uit de zonen van Elam, nam het woord en zeide tot Ezra: Wij 
hebben een vergrijp gepleegd tegen onzen god, door vreemde vrouwen, van de volkeren des lands, in huis te 
nemen. Toch is er te dezen hoop voor Israel.
Ezr 10:3  Laat ons dan een verbond met onzen god sluiten, dat wij alle vrouwen en die uit haar geboren zijn 
zullen wegzenden, volgens den raad van mijn heer en van hen die ontsteld zijn door het gebod onzes gods; en 
naar de wet zal gehandeld worden.
Ezr 10:4  Op! want de zaak rust op u, en wij zijn met u; wees sterk en handel.
Ezr 10:5  Nu stond Ezra op en deed de priestervorsten, de Levieten en gans Israel zweren dat naar dit woord 
gehandeld zou worden, en zij legden den eed af.
Ezr 10:6  Hierop verliet Ezra de plaats voor het godshuis ging naar de kamer van Johanan, den zoon van 
Eljasjib, en overnachtte aldaar, zonder brood te eten of water te drinken; want hij rouwde over het vergrijp der 
ballingen.
Ezr 10:7  Nu deed men in Juda en Jeruzalem een oproeping uitgaan tot alle ballingen, dat zij zich te Jeruzalem 
zouden verzamelen;
Ezr 10:8  wie niet binnen drie dagen kwam, al zijn have zou, volgens besluit der vorsten en oudsten, met den 
banvloek getroffen worden, en hij zelf zou van de gemeente der ballingen worden afgescheiden.
Ezr 10:9  Dientengevolge verzamelden zich na drie dagen alle mannen van Juda en Benjamin te Jeruzalem; het 
was de negende maand, op den twintigsten dier maand; en al het volk zette zich op het plein van het godshuis, 
bevend vanwege de zaak zelf en vanwege de stortregens.
Ezr 10:10  En Ezra, de priester, stond op en zeide tot hen: Gij hebt een vergrijp gepleegd en vreemde vrouwen 
in huis genomen, waardoor gij de schuld van Israel vermeerderd hebt.
Ezr 10:11  Brengt dan hulde aan den Heer, den god uwer vaderen, en doet wat hem behaagt: zondert u af van 
de volken des lands en van de vreemde vrouwen.
Ezr 10:12  Hierop antwoordde de ganse gemeente en zeide met luider stem: Zo, naar uw woord, zijn wij 
verplicht te handelen.
Ezr 10:13  Edoch, het volk is talrijk, en het is de regentijd, zodat het buiten niet is uit te houden; ook is het geen 
werk voor een of twee dagen, daar wij in deze zaak veel misdreven hebben.
Ezr 10:14  Laten toch onze vorsten voor de ganse gemeente optreden, en dat alle bewoners onzer steden die 
vreemde vrouwen in huis genomen hebben, met de oudsten en rechters van elke stad, op bepaalde tijden hier 
komen; ten einde den gloeienden toorn onzes gods te dezer zake van ons af te wenden.
Ezr 10:15  Slechts Jonathan, de zoon van Azael, en Jahzeja, de zoon van Tikwa, kwamen hiertegen in verzet, 
terwijl Mesjullam en de Leviet Sjabbethai hen ondersteunden.
Ezr 10:16  En de ballingen deden alzo. Dienvolgens zonderde Ezra, de priester, enige mannen af, de 
familiehoofden naar hun familien, allen met name vermeld, en dezen hielden zitting op den eersten dag van de 
tiende maand om de zaak te onderzoeken,
Ezr 10:17  en zij kwamen gereed met al de mannen die vreemde vrouwen in huis genomen hadden, den eersten 
dag van de eerste maand.
Ezr 10:18  Onder de zonen der priesters bleken er te zijn die vreemde vrouwen in huis genomen hadden; van de 
zonen van Jezua, den zoon van Josadak, en zijn broeders: Maazeja, Eliezer, Jarib en Gedalja.
Ezr 10:19  Zij verbonden zich met handslag hun vrouwen weg te zenden, en verplichtten zich tot het offer van 
een ram wegens hun schuld.
Ezr 10:20  Van de zonen van Immer: Hanani en Zebadja;
Ezr 10:21  van de zonen van Harim: Maazeja, Elia, Sjemaja, Jehiel en Uzzia;
Ezr 10:22  van de zonen van Pashur: Eljoenai, Maazeja, Ismael, Nethaneel, Jozabad en Eleaza.
Ezr 10:23  Onder de Levieten: Jozabad, Sjimei, Kelaja, dat is Kelita, Pethahja, Juda en Eliezer.
Ezr 10:24  Onder de zangers: Eljasjib, en onder de portiers: Sjallum, Telem en Uri.
Ezr 10:25  Onder Israel: van de zonen van Paros, Ramja, Izzia, Malkia, Mijjamin, Eleazar, Malkia en Benaja;
Ezr 10:26  van die van Elam: Mattanja, Zacharja, Jehiel, Abdi, Jeremoth en Elia;
Ezr 10:27  van die van Zattu: Eljoenai Eljasjib, Mattanja, Jeremoth, Zabad en Aziza;
Ezr 10:28  van die van Bebai: Johanan, Hananja, Zabbai, Athlai;
Ezr 10:29  van die van Bani: Mesjullam, Malluch, Adaja, Jasjub, Sjeal, Jeremoth;
Ezr 10:30  van die van Pahat-Moab: Adna, Kelal, Benaja, Maazeja, Mattanja, Besaleel, Binnuj en Manasse;
Ezr 10:31  van die van Harim: Eliezer, Issjia, Malkia, Sjemaja, Simeon,
Ezr 10:32  Benjamin, Malluch, Sjemarja;
Ezr 10:33  van die van Hasjum: Mattenai, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse, Sjimei;
Ezr 10:34  van die van Bani: Maadai, Amram en Uel,
Ezr 10:35  Benaja, Bedeja, Keluhu,
Ezr 10:36  Vanja, Meremoth, Eljasjib,
Ezr 10:37  Mattanja, Mattenai en Jaazai,



Ezr 10:38  Bani, Binnuj, Sjimei,
Ezr 10:39  Sjelemja, Nathan, Adaja,
Ezr 10:40  Machnadbai, Sjasjai, Sjarai,
Ezr 10:41  Azareel, Sjelemja, Sjemarja,
Ezr 10:42  Sjallum, Amarja, Jozef;
Ezr 10:43  van die van Nebo: Jeiel, Mattithja, Zabad, Zebina, Jaddai, Joel, Benaja.
Ezr 10:44  Deze allen hadden vreemde vrouwen genomen en hadden kinderen bij haar.
Neh 1:1  De geschiedenis van Nehemja, den zoon van Hachalja. In de maand Kislew van het twintigste jaar, 
toen ik in den burg Sjusjan was,
Neh 1:2  kwam Hanani, een mijner broeders, met enige mannen uit Juda. Toen ik hun vroeg naar de Judeers, 
de rest die van de gevankelijk weggevoerden was overgebleven, en naar Jeruzalem,
Neh 1:3  zeiden zij tot mij: De overgeblevenen, zij die van de gevankelijk weggevoerden daar in het landschap 
zijn overgebleven, verkeren in groten nood en smaad, terwijl de muur van Jeruzalem verwoest ligt en haar 
poorten verbrand zijn.
Neh 1:4  Zodra ik dit hoorde, zette ik mij wenend neer en bedreef rouw, dagen lang: ik vastte en bad tot den God 
des hemels
Neh 1:5  en zeide: Ach, Heer, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid 
handhaaft voor hen die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden,
Neh 1:6  moge toch uw oor luisterend en mogen uw ogen geopend zijn om het gebed van uw dienstknecht te 
horen, dat ik thans voor u uitspreek, dag en nacht, ten gunste van uw dienstknechten, de Israelieten, en waarin 
ik belijdenis doe van de zonden die de Israelieten tegen u hebben bedreven; ook ik en mijns vaders huis hebben 
gezondigd.
Neh 1:7  Wij hebben tegen u zeer slecht gehandeld en de geboden, inzettingen en verordeningen niet 
onderhouden die gij aan uw dienstknecht Mozes gegeven hebt.
Neh 1:8  Gedenk toch het woord dat gij uw dienstknecht Mozes gelast hebt te spreken: Indien gij u misdraagt, 
zal ik u verstrooien onder de volken;
Neh 1:9  maar indien gij u tot mij bekeert, zodat gij mijn geboden onderhoudt en ze volbrengt, dan zal ik, al 
waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, hen van daar herzamelen en brengen naar de plaats die ik 
heb uitverkoren om aldaar mijn naam te doen wonen;
Neh 1:10  zij zijn toch uw dienstknechten en uw volk, die gij door uw grote kracht en uw sterke hand verlost hebt.
Neh 1:11  Och Heer, moge toch uw oor luisteren naar het gebed van uw dienstknecht en naar dat uwer 
dienstknechten die verlangen uw naam te vrezen; schenk heden uw dienstknecht voorspoed, en geef dat hij 
erbarmen vinde in het oog van dien man. Ik toch was schenker des konings.
Neh 2:1  In de maand Nizan van het twintigste jaar van koning Artahsjasta, toen hij eens bij den wijn zat, hief ik 
den beker op en gaf dien aan den koning; ik nu was in zijn tegenwoordigheid nooit bedroefd geweest.
Neh 2:2  De koning zeide tot mij: Hoe ziet gij er zo bedroefd uit, daar gij toch niet ziek zijt? Dit kan niet anders 
dan harteleed zijn. Toen werd ik uitermate bevreesd
Neh 2:3  en zeide tot den koning: De koning zal tot in eeuwigheid leven! Hoe zou ik er niet bedroefd uitzien, daar 
de stad waar de graven zijn mijner vaderen woest ligt en haar poorten door vuur zijn verteerd?
Neh 2:4  Toen zeide de koning tot mij: Wat zoudt gij dan wensen? Nu bad ik tot den God des hemels
Neh 2:5  en zeide tot den koning: Indien het u goeddunkt en uw dienaar geschikt is in uw oog, belast mij dan met 
een zending naar Juda, naar de stad waar de graven mijner vaderen zijn; opdat ik haar herbouwe.
Neh 2:6  Hierop zeide de koning, terwijl de gemalin naast hem zat, tot mij: Hoelang moet uw reis duren? en 
wanneer kunt gij terugkeren? Het dacht dan den koning goed mij een zending op te dragen, en ik gaf hem een 
bepaalden tijd op.
Neh 2:7  Voorts zeide ik tot den koning: Indien het den koning goeddunkt, mogen mij brieven worden 
medegegeven aan de landvoogden aan den overkant der rivier, dat zij mij laten doortrekken totdat ik in Juda 
kom;
Neh 2:8  alsmede een brief aan Azaf, den bewaker van den koninklijken lusthof, dat hij mij hout levere om de 
poorten van den burg die tot den tempel behoort van balken te voorzien, alsmede voor den stadsmuur en voor 
het huis dat ik zal betrekken. En de koning gaf ze mij, daar de zegenende hand mijns Gods over mij was.
Neh 2:9  Toen ik bij de landvoogden aan den overkant der rivier kwam, gaf ik hun 's konings brieven; ook 
legeroversten en ruiters had de koning mij medegegeven.
Neh 2:10  Doch zodra Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonietische dienaar, het hoorden, waren zij er 
grotelijks over ontstemd dat iemand gekomen was om te trachten iets goeds voor de Israelieten tot stand te 
brengen.
Neh 2:11  Toen ik te Jeruzalem gekomen en daar drie dagen geweest was,
Neh 2:12  stond ik des nachts op; ik had slechts enkele mannen bij mij en had aan niemand medegedeeld wat 
mijn God mij in het hart gaf om voor Jeruzalem te doen; ook had ik geen dier bij mij behalve dat waarop ikzelf 



reed.
Neh 2:13  Ik ging dan des nachts de stad uit door de Dalpoort, in de richting van de Drakenbron, naar de 
Mestpoort, en nam de muren van Jeruzalem die verwoest waren in ogenschouw; ook waren haar poorten door 
het vuur verteerd.
Neh 2:14  Ik ging door tot de Bronpoort en den Koningsvijver; maar hier was geen ruimte voor het dier waarop ik 
reed om er door te komen.
Neh 2:15  Zo klom ik des nachts in het dal naar boven, nam den muur in ogenschouw, keerde toen door de 
Dalpoort in de stad terug en kwam zo thuis.
Neh 2:16  De regenten nu wisten niet, waarheen ik gegaan was en wat ik beoogde; ik had het aan de Joden, de 
priesters, de edelen, de regenten en de overigen die met het werk te doen hadden, tot nog toe niet 
medegedeeld.
Neh 2:17  Nu zeide ik tot hen: Gij ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem woest ligt en haar poorten 
verbrand zijn. Welaan, laten wij den muur van Jeruzalem herbouwen; opdat wij niet langer een voorwerp van 
smaad zijn.
Neh 2:18  Hierbij wees ik er hun op, hoe zegenend de hand mijns Gods over mij geweest was, en wat de koning 
tot mij gezegd had. En zij zeiden: Wij zullen ons opmaken en bouwen--en sloegen met moed de hand aan het 
goede werk.
Neh 2:19  Maar toen Sanballat, de Horoniet, Tobia, de Ammonietische dienaar, en Gesjem, de Arabier, het 
hoorden, bespotten en smaadden zij ons en zeiden: Wat voert gij daar uit? maakt gij opstand tegen den koning?
Neh 2:20  Doch ik stond hun te woord en zeide tot hen: De God des hemels zelf zal het ons doen gelukken, en 
wij, zijn dienaren, zullen ons opmaken en bouwen; maar gij hebt deel noch recht noch gedachtenis in Jeruzalem.
Neh 3:1  De hogepriester Eljasjib maakte zich op met zijn broeders, de priesters, en zij herbouwden de 
Schaapspoort; zij wijdden haar en plaatsten er de deuren in; voorts tot den toren Hammea, dien zij wijdden, tot 
den toren Hananeel.
Neh 3:2  Naast hem bouwden de lieden van Jericho; naast hen bouwde Zakkur, de zoon van Imri.
Neh 3:3  De Vischpoort is herbouwd door de lieden van Senaa; zij legden er balken in en voorzagen haar van 
deuren, sluitbomen en grendels;
Neh 3:4  naast hen verrichtte het herstellingswerk Meremoth, de zoon van Uria, den zoon van Hakkos; naast 
hen Mesjullam, de zoon van Berechja, den zoon van Mesjzabeel; naast hen Sadok, de zoon van Baana;
Neh 3:5  naast hen deden het de Tekoieten, doch hun adellijken bogen den nek niet tot den dienst huns Heeren.
Neh 3:6  De Oude poort is hersteld door Jojada, den zoon van Pazeah, en Mesjullam, den zoon van Bezodeja; 
zij legden er balken in en voorzagen haar van deuren, sluitbomen en grendels;
Neh 3:7  naast hen verrichtten het herstellingswerk Melatja, de Gibeoniet, en Jadon, de Meronothiet, de lieden 
van Gibeon en Mispa, die tot den ambtszetel van den landvoogd van den overkant der rivier behoorden;
Neh 3:8  naast hen Uzziel, de zoon van Harhaja, van het goudsmedengild; naast hem Hananja, van het 
specerijbereidersgild; zij lieten Jeruzalem tot den breeden muur liggen;
Neh 3:9  naast hen Refaja, de zoon van Hur, overste van het halve district Jeruzalem;
Neh 3:10  naast hem Jedaja, de zoon van Harumaf, tegenover zijn huis; naast hem Hattus, de zoon van 
Hasjabneja;
Neh 3:11  een tweede gedeelte is hersteld door Malkia, den zoon van Harim, en Hassjub, den zoon van Pahath-
Moab, alsmede de Bakoventoren;
Neh 3:12  naast hen verrichtte het herstellingswerk Sjallum, de zoon van Hallohes, overste van het halve district 
Jeruzalem, hijzelf met zijn dochters.
Neh 3:13  De Dalpoort is hersteld door Hanun en de inwoners van Zanoah; zij herbouwden haar en voorzagen 
haar van deuren, sluitbomen en grendels; alsmede duizend ellen muur tot aan de Mestpoort.
Neh 3:14  De Mestpoort is hersteld door Malkia, den zoon van Rechab, den overste van het district Beth-
hakkerem; hij herbouwde haar en voorzag haar van deuren, sluitbomen en grendels.
Neh 3:15  De Bronpoort is hersteld door Sjallun, den zoon van Kolhoze, den overste van het district Mispa; hij 
herbouwde haar, bracht haar onder dak en voorzag haar van deuren, sluitbomen en grendels; alsmede de muur 
van den vijver der waterleiding bij den koningstuin, tot aan de trappen die van de Davidstad afwaarts lopen.
Neh 3:16  Op hem volgend verrichtte het herstellingswerk Nehemja, de zoon van Azbuk, de overste van het 
halve district Beth-sur, tot tegenover de Davidsgraven en tot den aangelegden vijver en het heldenhuis.
Neh 3:17  Op hem volgend verrichtten het herstellingswerk de Levieten: Rehum de zoon van Bani; naast hem 
Hasjabja, de overste van het halve district Keila, voor zijn district;
Neh 3:18  op hem volgend hun broeders: Binnuj, de zoon van Henadad, de overste van het halve district Keila,
Neh 3:19  en naast dezen Ezer, de zoon van Jezua, de overste van Mispa, een tweede gedeelte, tegenover het 
punt waar het tuighuis naar de Bocht oploopt.
Neh 3:20  Op hem volgend verrichtte het herstellingswerk Baruch, de zoon van Zakkai, een tweede gedeelte, 
van de Bocht tot den ingang van het huis van den hogepriester Eljasjib;



Neh 3:21  op hem volgend Meremoth, de zoon van Uria, den zoon van Hakkos, een tweede gedeelte, van den 
ingang van het huis van Eljasjib tot de grens van Eljasjibs huis.
Neh 3:22  Op hem volgend de priesters uit de Jordaanstreek;
Neh 3:23  op hen volgend Benjamin en Hassjub, tegenover hun huis; op hen volgend Azarja, de zoon van 
Maazeja, den zoon van Ananja, in de nabijheid van zijn huis;
Neh 3:24  op hem volgend Binnuj, de zoon van Henadad, een tweede gedeelte, van het huis van Azarja tot de 
Bocht, tot aan den hoek.
Neh 3:25  Palal, de zoon van Uzai, tegenover de Bocht en den van het paleis vooruitspringenden hoogsten 
toren, bij het gevangenhof; op hem volgend Pedaja, de zoon van Paros.
Neh 3:26  De geschonkenen woonden op den Ofel tot tegenover de Waterpoort, ten oosten, en den 
vooruitspringenden toren.
Neh 3:27  Op hem volgend verrichtten het herstellingswerk de Tekoieten, een tweede gedeelte, van het punt 
tegenover den groten vooruitspringenden toren tot aan den Ofelmuur.
Neh 3:28  Van de Paardenpoort af deden het de priesters, elk tegenover zijn huis;
Neh 3:29  op hen volgend Sadok, de zoon van Immer, tegenover zijn huis; op hem volgend Sjemaja, de zoon 
van Sjechanja, de bewaker van de Oostpoort;
Neh 3:30  op hem volgend Hananja, de zoon van Sjelemja, en Hanun, de zesde zoon van Salaf, een tweede 
gedeelte; op hem volgend Mesjullam, de zoon van Berechja, tegenover zijn kamer;
Neh 3:31  op hem volgend Malkia, van het goudsmedengild, tot het huis der geschonkenen en dat der 
kooplieden, tegenover de poort van het Mifkad tot de bovenkamer op den Hoek;
Neh 3:32  tussen de bovenkamer op den Hoek en de Schaapspoort verrichtten de goudsmeden en kooplieden 
het herstellingswerk.
Neh 4:1  Zodra Sanballat hoorde dat wij bezig waren den muur te herbouwen, ontstak hij in toorn en was hij 
uitermate ontstemd, en den spot drijvend met de Joden,
Neh 4:2  zeide hij, in tegenwoordigheid van zijn broeders en het heir van Samarie: Wat voeren die stumpers van 
Joden daar uit? Zullen zij het overlaten aan God? offers brengen? het vandaag nog afmaken? de stenen doen 
herleven uit de hopen stof, al zijn die door brand vernield?
Neh 4:3  En Tobia de Ammoniet, die bij hem stond, zeide: Wat zij ook bouwen, als een vos er op springt, dan 
scheurt hij hun stenen muur vaneen.
Neh 4:4  Hoor, onze God, hoe wij een voorwerp van minachting zijn geworden; doe hun hoon op hun eigen 
hoofd neerkomen en geef hen ter plundering over in een land van ballingschap;
Neh 4:5  dek hun schuld niet toe, en worde hun zonde van voor uw aangezicht niet weggewist; want zij stonden 
tergend tegenover de bouwers.
Neh 4:6  Intussen bouwden wij voort aan den muur. Weldra was hij in zijn gansen omvang ter halver hoogte 
hersteld, en het volk had hart voor den arbeid.
Neh 4:7  Doch toen Sanballat en Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het werk 
aan Jeruzalems muren vorderde en de scheuren begonnen gedicht te worden, ontstaken zij in hevigen toorn
Neh 4:8  en spanden zij allen met elkander samen om Jeruzalem te gaan beoorlogen en onder het volk 
verwarring te stichten.
Neh 4:9  Toen baden wij tot onzen God en stelden tegen hen, dag en nacht, een wacht op uit vrees voor hen.
Neh 4:10  Ook zeide Juda: De kracht der lastdragers bezwijkt, en het puin is veel; wij kunnen aan den muur niet 
bouwen.
Neh 4:11  En onze tegenstanders dachten: Zij mogen niets weten en merken voordat wij midden onder hen 
komen en hen doden; zo zullen wij het werk doen ophouden.
Neh 4:12  Als nu de Joden die in hun nabijheid woonden kwamen, en tienmaal, uit allerlei plaatsen, tot ons 
zeiden: Gij moet tot ons terugkeren--
Neh 4:13  stelde ik in de lage plaatsen achter den muur, in de verschansing, daar stelde ik het volk naar 
geslachten op, met hun zwaarden, lansen en bogen.
Neh 4:14  Ik zag toe, stond op en zeide tot de edelen, de regenten en het overige volk: Vreest niet voor hen; 
denkt aan den groten en geduchten Heer en strijdt voor uw broeders, uw zonen en dochters, uw vrouwen en 
huisgezinnen.
Neh 4:15  Toen nu onze vijanden hoorden dat het ons bekend geworden was en God hun raad verijdeld had, 
keerden wij allen naar den muur, ieder tot zijn werk, terug.
Neh 4:16  Van dien dag af was de helft van mijn gevolg aan het werk bezig en hield de andere helft de lansen, 
schilden, bogen en pantsers, terwijl de oversten achter het ganse huis Juda stonden.
Neh 4:17  Wat de bouwlieden van den muur betreft, de lastdragers droegen puin weg; met de ene hand deed 
men het werk, terwijl de andere het wapen vasthield;
Neh 4:18  en de metselaars hadden elk zijn zwaard aan de lenden gegord terwijl zij metselden, en de man die 
de bazuin stak stond nevens mij.



Neh 4:19  En ik zeide tot de edelen, de regenten en al het overige volk: Het werk is groot en omvangrijk, zodat 
wij op den muur ver uiteenstaan, op een groten afstand van elkander;
Neh 4:20  op de plaats van waar gij het geluid der bazuin hoort komen, derwaarts moet gij u bij ons verzamelen; 
onze God zal voor ons strijden.
Neh 4:21  Zo deden wij het werk, terwijl de helft van hen met lansen gewapend was, van het krieken van den 
dageraad totdat de sterren te voorschijn kwamen.
Neh 4:22  Ook zeide ik te dier tijd tot het volk: leder moet met zijn gevolg binnen Jeruzalem overnachten; zodat 
zij ons des nachts tot een wacht, des daags tot een werkkracht zijn.
Neh 4:23  Ikzelf, mijn gevolg en de lieden mijner lijfwacht, wij legden nooit onze klederen af; elk had zijn wapen 
aan zijn rechterhand.
Neh 5:1  Eens ontstond er een groot geroep van het volk, mannen en vrouwen, tegen hun broeders, de Joden.
Neh 5:2  Sommigen zeiden: Wij, met onze zonen en dochters, zijn talrijk; wij moeten koorn hebben om te eten 
en in het leven te blijven.
Neh 5:3  Anderen zeiden: Onze akkers, wijngaarden en huizen moeten wij verpanden om koorn te verkrijgen in 
den duren tijd.
Neh 5:4  Weder anderen zeiden: Wij hebben op onze akkers en wijngaarden geld opgenomen voor de belasting 
aan den koning.
Neh 5:5  Welnu, ons lijf is zo goed als dat van onze broeders, onze kinderen zijn zo goed als die van hen, en 
toch moeten wij onze zonen en dochters tot slaven maken; ja, van onze dochters zijn er reeds enige slavinnen 
geworden, zonder dat wij er iets tegen vermogen, daar onze akkers en wijngaarden in andere handen zijn 
overgegaan.
Neh 5:6  Ik ontroerde hevig, toen ik hun geroep en deze woorden hoorde,
Neh 5:7  overlegde de zaak bij mijzelf en zeide verwijtend tot de edelen en regenten: Vordert gij van elkander 
schulden in? En ik belegde tegen hen een grote vergadering,
Neh 5:8  waarin ik tot hen zeide: Wij hebben onze Joodse broeders die aan de heidenen verkocht waren, voor 
zover onze middelen toelieten, losgekocht, en nu zoudt gij weder uw broeders verkopen, en zij zouden aan ons 
verkocht worden? Zij zwegen en konden niet antwoorden.
Neh 5:9  Toen zeide ik: Het is niet goed wat gij doet. Moest gij niet in de vreze van onzen God wandelen om den 
hoon van de volken, onze vijanden?
Neh 5:10  Ook ikzelf, mijn broeders en mijn gevolg; wij hebben geld en koorn van hen te vorderen; wij willen die 
schuldvordering laten varen.
Neh 5:11  Geeft hun nog heden hun akkers, wijngaarden, olijventuinen en huizen terug, alsmede de 
schuldvordering van geld of koorn, most of olie, welke gij aan hen hebt.
Neh 5:12  Hierop zeiden zij: Wij zullen het teruggeven en de schuld niet van hen invorderen; wij zullen doen 
zoals gij zegt. Nu riep ik de priesters en nam hun den eed af dat zij alzo doen zouden.
Neh 5:13  Ook schudde ik mijn kleed uit en zeide: Zo schudde God ieder die dit woord niet gestand doet uit zijn 
huis en vermogen, en zo zij hij uitgeschud en ledig! Hierop zeide de ganse vergadering: Amen--en prees den 
Heer. En het volk deed naar dit woord.
Neh 5:14  Ook heb ik, van den dag af dat de koning mij heeft aangesteld om in het land Juda hun landvoogd te 
zijn, van het twintigste tot het twee en dertigste jaar van koning Artahsjasta, twaalf jaren lang, evenmin als mijn 
broeders, het brood van den landvoogd gegeten.
Neh 5:15  De vroegere landvoogden, zij die mij voorgegaan zijn, hadden het volk zware lasten opgelegd en van 
hen voor brood en wijn dagelijks veertig sikkels zilver genomen; ook hadden de lieden van hun gevolg den baas 
gespeeld over het volk. Maar ik heb zo niet gedaan, uit vrees voor God.
Neh 5:16  Ook heb ik den bouw van dezen muur ondersteund, en geen stuk grond hebben wij genomen, terwijl 
toch al de lieden van mijn gevolg daar bij het werk verzameld waren.
Neh 5:17  Voorts had ik van de Joden en de regenten, die van de omwonende volken tot ons kwamen, honderd 
vijftig aan mijn tafel.
Neh 5:18  Wat voor elken dag werd toebereid--een rund, zes uitgelezen stuks kleinvee en gevogelte--dat werd 
op mijn kosten toebereid alsmede wat telkens voor tien dagen van allerlei wijnen in overvloed werd ingeslagen; 
met dat al heb ik het brood van den landvoogd niet begeerd, omdat de dienst zwaar op dit volk drukte.
Neh 5:19  Gedenk, o mijn God, mij ten goede alwat ik voor dit volk gedaan heb.
Neh 6:1  Zodra het Sanballat, Tobia, Gesjem, den Arabier, en onzen overigen vijanden was ter ore gekomen dat 
ik den muur herbouwd had en er geen scheur in was overgebleven--al had ik nog geen deuren in de poorten 
geplaatst--
Neh 6:2  zonden Sanballat en Gesjem mij de volgende boodschap: Kom laten wij een samenkomst hebben te 
Kefirim in de vallei van Ono--waarbij zij kwaad tegen mij in den zin hadden.
Neh 6:3  Maar ik zond boden tot hen met het antwoord: Een groot werk heb ik onder handen; daarom kan ik niet 
komen. Waarom zou het werk blijven rusten? wat gebeuren zou zodra ik er de hand aftrok en tot u kwam.



Neh 6:4  Nog vier keren zonden zij mij dezelfde boodschap; maar ik gaf hun hetzelfde antwoord.
Neh 6:5  Nu zond Sanballat nogmaals voor den vijfden keer, zijn knecht tot mij, met een open brief bij zich
Neh 6:6  waarin geschreven stond: Onder de volken loopt het gerucht, en Gesjem zegt het ook, dat gij en de 
Joden van zins zijt oproer te maken, dat gij daarom den muur herbouwt, en dat gij op het punt staat koning over 
hen te worden.
Neh 6:7  Ook zoudt gij profeten hebben aangesteld om van u te Jeruzalem te roepen: Koning in Juda! Nu 
mochten dergelijke dingen eens den koning ter ore komen! Kom dus, laten wij samen beraadslagen.
Neh 6:8  Toen liet ik hun zeggen: Er is niets van dien aard als gij zegt gebeurd, maar gij hebt het zelf uitgedacht.
Neh 6:9  Want zij wilden allen ons vrees aanjagen, denkende: Dan zullen hun handen bij het werk verslappen en 
komt het niet tot stand. --Nu dan stevig mijn handen!
Neh 6:10  Eens trad ik het huis binnen van Sjemaja, den zoon van Delaja, den zoon van Mehetabeel, terwijl 
deze daar was opgesloten. Hij zeide: Laten wij in het godshuis samenkomen, in het tempelhuis; dan sluiten wij 
de deuren daarvan; want zij komen u doden, van nacht komen zij u doden.
Neh 6:11  Doch ik zeide: Zou een man als ik vluchten? En wie van mijns gelijken zou het tempelhuis kunnen 
binnentreden en in leven blijven? Ik ga er niet in.
Neh 6:12  Ik begreep, dat niet God hem gezonden had, maar dat hij die profetie over mij had gesproken dewijl 
Tobia en Sanballat hem omgekocht hadden.
Neh 6:13  Hij was omgekocht opdat ik dit uit vrees doen en een misstap begaan zou; dan zou dit hun aanleiding 
tot een boosaardig gerucht hebben gegeven om mij te smaden.
Neh 6:14  Denk, mijn God, aan Tobia en Sanballat en doe hun naar deze hun werken, alsmede aan de profetes 
Noadja en de overige profeten die mij vrees wilden aanjagen.
Neh 6:15  Den vijf en twintigsten van Elul, in twee en vijftig dagen, was de muur voltooid.
Neh 6:16  Zodra nu al onze vijanden dit hoorden, werden alle volkeren rondom ons bevreesd en daalden in 
eigen schatting; zij begrepen dat dit werk vanwege onzen God was tot stand gebracht.
Neh 6:17  Nog schreven in die dagen de edelen van Juda veel brieven die naar Tobia gingen, en desgelijks 
kwamen er van Tobia aan hen;
Neh 6:18  want hij had in Juda velen die met hem verbonden waren, daar hij een schoonzoon was van 
Sjechanja, den zoon van Arah, en zijn zoon Jonathan met de dochter van Mesjullam, den zoon van Berechja, 
gehuwd was.
Neh 6:19  Ook vertelden zij mij van zijn goede hoedanigheden en brachten mijn woorden aan hem over. Tobia 
had brieven geschreven om mij vrees aan te jagen.
Neh 7:1  Toen nu de muur herbouwd was, zette ik de deuren in en werden de portiers, de zangers en de 
Levieten aangesteld.
Neh 7:2  Ik droeg het bestuur over Jeruzalem op aan mijn broeder Hanani en aan Hananja, den overste van den 
burg; want deze was een boven velen betrouwbaar en godvrezend man;
Neh 7:3  en zeide tot hen: De poorten van Jeruzalem mogen niet geopend worden voordat de zon heet is, en 
terwijl de portiers nog op hun post staan moet men de deuren dichtmaken en zult gij sluiten; voorts moet gij 
wachtposten van inwoners van Jeruzalem opstellen, ieder op zijn eigen post, ieder tegenover zijn huis.
Neh 7:4  Daar nu de stad wijd van omvang en groot, en het volk dat er in woonde weinig was, en er geen huizen 
gebouwd waren,
Neh 7:5  gaf mijn God mij in het hart de edelen, de regenten en het volk bijeen te roepen om een geslachtslijst 
aan te leggen. En ik vond de geslachtslijst van hen die in den beginne waren opgetrokken, waarin ik geschreven 
vond:
Neh 7:6  Dit zijn de zonen van het landschap die opgetrokken zijn uit de gevangenschap der ballingen, die 
Nebukadnesar, de koning van Babel, naar Babel gevoerd had, en die teruggekeerd zijn naar Jeruzalem en Juda, 
elk naar zijn stad,
Neh 7:7  die gekomen zijn met Zerubbabel, Jezua, Nehemja, Azarja, Raamja, Nahamani, Mordochai, Bilsjan, 
Mispereth, Bigwai, Rehum, Baana. Het aantal mannen van het volk Israel was:
Neh 7:8  De zonen van Paros, tweeduizend honderd twee en zeventig;
Neh 7:9  die van Sjefatja, driehonderd twee en zeventig;
Neh 7:10  die van Arah, zeshonderd twee en vijftig;
Neh 7:11  die van Pahath-Moab, van de zonen van Jezua en Joab, tweeduizend achthonderd achttien;
Neh 7:12  die van Elam, twaalfhonderd vier en vijftig;
Neh 7:13  die van Zattu, achthonderd vijf en veertig;
Neh 7:14  die van Zakkai, zevenhonderd zestig;
Neh 7:15  die van Binnuj, zeshonderd acht en veertig;
Neh 7:16  die van Bebai, zeshonderd acht en twintig;
Neh 7:17  die van Azgad, tweeduizend driehonderd twee en twintig;
Neh 7:18  die van Adonikam, zeshonderd zeven en zestig;



Neh 7:19  die van Bigwai, tweeduizend zeven en zestig;
Neh 7:20  die van Adin, zeshonderd vijf en vijftig;
Neh 7:21  die van Ater, van Hizkia, acht en negentig;
Neh 7:22  die van Hasjum, driehonderd acht en twintig;
Neh 7:23  die van Besai, driehonderd vier en twintig;
Neh 7:24  die van Harif, honderd twaalf;
Neh 7:25  die van Gibeon, vijf en negentig;
Neh 7:26  de lieden van Bethlehem en Netofa, honderd acht en tachtig;
Neh 7:27  die van Anathoth, honderd acht en twintig;
Neh 7:28  die van Beth-azmaweth, twee en veertig;
Neh 7:29  die van Kirjath-jearim, Kefira en Beeroth, zevenhonderd drie en veertig;
Neh 7:30  die van Rama en Geba, zeshonderd een en twintig;
Neh 7:31  die van Michmas, honderd twee en twintig,
Neh 7:32  die van Bethel en Ai, honderd drie en twintig;
Neh 7:33  die van Nebo, twee en vijftig,
Neh 7:34  de zonen van een ander Elam, twaalfhonderd vier en vijftig;
Neh 7:35  die van Harim, driehonderd twintig;
Neh 7:36  die van Jericho, driehonderd vijf en veertig;
Neh 7:37  die van Lod, Hadid en Ono, zevenhonderd een en twintig;
Neh 7:38  die van Senaa, drieduizend negenhonderd dertig.
Neh 7:39  De priesters: de zonen van Jedaja, van het huis Jezua, negenhonderd drie en zeventig;
Neh 7:40  die van Immer, duizend twee en vijftig;
Neh 7:41  die van Pashur, twaalfhonderd zeven en veertig;
Neh 7:42  die van Harim, duizend zeventien.
Neh 7:43  De Levieten: de zonen van Jezua en die van Kadmiel, van de zonen van Hodawja, vier en zeventig.
Neh 7:44  De zangers: de zonen van Azaf, honderd acht en veertig.
Neh 7:45  De portiers: de zonen van Sjallum, van Ater, van Talmon, van Akkub, van Hatita, van Sjobai, honderd 
acht en dertig.
Neh 7:46  De geschonkenen: de zonen van Siha, van Hazufa, van Tabbaoth,
Neh 7:47  van Keros, van Sia, van Padon,
Neh 7:48  van Lebana, van Hagaba, van Salmai,
Neh 7:49  van Hanan, van Giddel, van Gahar,
Neh 7:50  van Reaja, van Resin, van Nekoda,
Neh 7:51  van Gazzam, van Uzza, van Pazeah,
Neh 7:52  van Bezai, van de Meunieten, van de Nefisjezieten,
Neh 7:53  van Bakbuk, van Hakufa, van Harbur,
Neh 7:54  van Basluth, van Mehida, van Harsja,
Neh 7:55  van Barkos, van Sizera, van Tamah,
Neh 7:56  van Nesiah, van Hatifa.
Neh 7:57  De zonen van Salomo's slaven: de zonen van Sotai, van Sofereth, van Perida,
Neh 7:58  van Jaala, van Darkon, van Giddel,
Neh 7:59  van Sjefatja, van Hattil, van Pochereth-hassebajim, van Amon.
Neh 7:60  De geschonkenen en de zonen van Salomo's slaven waren in het geheel drie honderd twee en 
negentig.
Neh 7:61  Dit zijn zij die wel opgetogen waren uit Tel-melah, Tel-harsja, Kerub, Addon en Immer, maar die hun 
familien en hun stamboom niet konden aanwijzen, of zij al dan niet uit Israel stamden:
Neh 7:62  de zonen van Delaja, die van Tobia, die van Nekoda, zeshonderd twee en veertig.
Neh 7:63  En van de priesters: de zonen van Habaja, die van Hakkos, die van Barzillai, die een dochter van 
Barzillai tot vrouw had genomen en nu naar haar naam heette.
Neh 7:64  Dezen zochten naar hun geslachtsregister, doch daar men dit niet vond, werden zij van het 
priesterschap buitengesloten.
Neh 7:65  De tirsjatha verbood hun van het hoogheilige te eten, totdat er weer een priester met de uriem en 
tummiem zou staan.
Neh 7:66  De ganse gemeente bestond in het geheel uit twee en veertig duizend driehonderd zestig man;
Neh 7:67  ongerekend hun slaven en slavinnen; dezen waren ten getale van zevenduizend driehonderd zeven 
en dertig. En zij hadden tweehonderd vijf en veertig zangers en zangeressen.
Neh 7:68  
Neh 7:69  De kamelen waren vierhonderd vijf en dertig in getal, de ezels zesduizend zevenhonderd twintig.
Neh 7:70  En ettelijke familiehoofden schonken giften voor den dienst. De tirsjatha gaf tot den schat: in goud 



duizend darieken en vijftig plengschalen, benevens vijfhonderd dertig priestergewaden.
Neh 7:71  Enige familiehoofden gaven aan den schat waaruit de dienst werd bekostigd: aan goud twintigduizend 
darieken en aan zilver tweeduizend tweehonderd pond.
Neh 7:72  Hetgeen de rest van het volk gaf bedroeg: aan goud twintigduizend darieken, aan zilver tweeduizend 
pond, en zeven en zestig priestergewaden.
Neh 7:73  Zo woonden de priesters, de Levieten, de portiers, de zangers, een deel van het volk, de 
geschonkenen en gans Israel in hun steden. (08-1) Tegen de nadering van de zevende maand, toen de 
Israelieten in hun steden woonden,
Neh 8:1  (08-2) verzamelde zich het volk als een man op het plein voor de Waterpoort en zeide tot Ezra, den 
schriftgeleerde, dat hij het boek van Mozes wet, die de Heer aan Israel had gegeven, zou halen.
Neh 8:2  (08-3) En Ezra, de priester bracht de wet voor de gemeente, mannen, vrouwen en allen die in staat 
waren er naar te luisteren, op den eersten dag der zevende maand.
Neh 8:3  (08-4) Hij las daaruit voor, van dat het licht werd tot den middag, op het plein voor de Waterpoort, aan 
de mannen, de vrouwen en alwie het verstaan konden en het oor van het ganse volk hing aan het boek der wet.
Neh 8:4  (08-5) En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhevenheid, die men voor deze gelegenheid 
vervaardigd had, en naast hem stonden, aan zijn rechterhand Mattithja, Sjema, Anaja, Azarja, Uria, Hilkia en 
Maazeja, en aan zijn linkerhand Pedaja, Misjael, Malkia, Hasjum en Hasbaddana, Zacharja en Mesjullam.
Neh 8:5  (08-6) En Ezra opende het boek ten aanschouwen van het ganse volk; want hij stak boven het ganse 
volk uit; en zodra hij het opende, stond het ganse volk op.
Neh 8:6  (08-7) En Ezra loofde den Heer, den groten God; waarop het ganse volk antwoordde: Amen! Amen! 
met opsteking der handen, en zij bogen en wierpen zich voor den Heer neder, het aangezicht op den grond.
Neh 8:7  (08-8) En de Levieten Jezua, Bani, Sjerebja Jamin, Akkub, Sjabbethai, Hodia, Maazeja, Kelita, Azarja, 
Jozabad, Hanan, Pelaja onderrichtten het volk in de wet, terwijl dit op zijn plaats bleef.
Neh 8:8  (08-9) Zij lazen uit het boek, uit de wet Gods voor, duidelijk en met daarbij gevoegde verklaring, zodat 
men het voorgelezene verstond.
Neh 8:9  (08-10) Toen zeide Nehemja--hij was de tirsjatha--met Ezra, den priester en schriftgeleerde, en de 
Levieten die het volk onderrichtten, tot het ganse volk: Deze dag is aan den Heer, uw God, geheiligd, bedrijft 
geen rouw en weent niet--want het ganse volk weende op het horen van de woorden der wet.
Neh 8:10  (08-11) Voorts zeide hij tot hen: Gaat heen eet lekkere spijzen en drinkt zoete dranken en zendt 
daarvan geschenken aan hen voor wie niets toebereid is; want de dag is onzen Heer heilig. En weest niet 
bedroefd; want de vreugde in den Heer, die is uw sterkte.
Neh 8:11  (08-12) En de Levieten brachten het ganse volk tot kalmte, zeggende: Weest bedaard want de dag is 
heilig, en weest niet bedroefd.
Neh 8:12  (08-13) Toen ging het ganse volk heen om te eten en te drinken, geschenken te geven en grote 
vreugde te bedrijven; want zij hadden achtgeslagen op de woorden die men hun had toegesproken.
Neh 8:13  (08-14) En den tweeden dag verzamelden zich de familiehoofden van het ganse volk, de priesters en 
de Levieten bij Ezra, den schriftgeleerde om kennis te nemen van de woorden der wet.
Neh 8:14  (08-15) Zij vonden geschreven in de wet welke de Heer door Mozes gegeven had, dat de Israelieten 
op het feest in de zevende maand in loofhutten moesten verblijfhouden,
Neh 8:15  (08-16) en dat zij in al hun steden en in Jeruzalem moesten uitroepen en afkondigen: Trekt naar het 
gebergte en haalt takken van olijven en oleasters, van mirten en palmen, van loofrijke bomen, om hutten te 
maken, naar de Schrift.
Neh 8:16  (08-17) En het volk ging de stad uit, haalde ze en maakte zich hutten, elk op zijn dak, alsmede in hun 
hoven, in de voorhoven des tempels, op het plein van de Waterpoort en op dat van de Efraimspoort.
Neh 8:17  (08-18) De ganse gemeente, de uit de gevangenschap teruggekeerden, maakte hutten en woonde in 
die hutten; want van den tijd van Jozua, den zoon van Nun, af tot dien dag toe hadden de Israelieten zo niet 
gedaan; en er heerste zeer grote vreugde.
Neh 8:18  (08-19) En dagelijks las hij voor uit het boek der wet, van den eersten dag af tot den laatsten toe. Zij 
vierden het feest zeven dagen, en op den achtsten was het hoogtijd, naar de verordening.
Neh 9:1  En op den vier en twintigsten van dezelfde maand verzamelden zich de Israelieten, vastend, in 
rouwkleederen en met aarde op het hoofd.
Neh 9:2  Toen scheidde zich het nakroost van Israel van alle buitenlanders af, en zij gingen staan en legden 
belijdenis af van hun zonden en de schuld hunner vaderen.
Neh 9:3  En terwijl zij opstonden op hun plaats, lazen zij gedurende een vierde deel van den dag uit het boek der 
wet van den Heer, hun god, en gedurende een ander vierde deel legden zij een schuldbekentenis af en wierpen 
zij zich neder voor den Heer, hun god.
Neh 9:4  En op het gestoelte der Levieten traden Jezua en Bani, Kadmiel, Sjebanja, Bunni, Sjerebja, Bani, 
Kenani en riepen met luider stem tot den Heer, hun god.
Neh 9:5  En de Levieten Jezua en Kadmiel, Bani, Hasjabneja, Sjerebja, Hodia, Sjebanja, Pethahja zeiden: Op, 



looft den Heer, uw god, van eeuwigheid tot eeuwigheid! En laat men uw heerlijken naam loven, die allen lof en 
prijs tebovengaat.
Neh 9:6  En Ezra zeide: Gij alleen zijt de Heer; gij hebt den hemel, ook den hoogsten hemel met zijn ganse heir, 
gemaakt, de aarde met alwat daarop, de wateren met alwat daarin is; gij houdt dat alles in leven, en het heir des 
hemels werpt zich voor u neder.
Neh 9:7  Gij zijt de Heere God, die Abraham uitverkoren, hem uit Ur der Chaldeen geleid en hem den naam 
Abraham gegeven hebt.
Neh 9:8  En daar gij zijn hart voor uw aangezicht gelovig hebt bevonden, hebt gij met hem het verbond gesloten 
dat gij het land der Kanaanieten, Hittieten, Amorieten, Perizzieten, Jebuzieten en Girgasjieten, dat gij dat aan 
zijn nakroost geven zoudt. En gij hebt uw woord gestandgedaan; want gij zijt rechtvaardig.
Neh 9:9  En toen gij de ellende onzer vaderen in Egypte zaagt en hun geschrei hoordet aan de Schelfzee,
Neh 9:10  hebt gij tekenen en wonderen gedaan aan Farao, al zijn dienaren en het ganse volk zijns lands; want 
gij wist dat zij verwaten tegen hen gehandeld hadden. Zo hebt gij u een naam gemaakt, gelijk gij thans hebt.
Neh 9:11  De zee hebt gij voor hen gekliefd, zodat zij midden door de zee over het droge trokken, en hun 
vervolgers hebt gij in de kolken geworpen, als een steen in machtige wateren.
Neh 9:12  In een wolkkolom hebt gij des daags hen geleid en in een vuurkolom des nachts om hun den weg te 
verlichten waarlangs zij moesten gaan.
Neh 9:13  En op den berg Sinai zijt gij nedergedaald, hebt van den hemel met hen gesproken en hun rechte 
verordeningen en betrouwbare wetten, goede inzettingen en geboden gegeven.
Neh 9:14  Ook hebt gij hun uw heiligen sabbat afgekondigd en hun geboden, inzettingen en wetten gegeven 
door uw dienstknecht Mozes.
Neh 9:15  Ook gaaft gij hun brood uit den hemel voor den honger, en deedt gij water uit de rots te voorschijn 
komen voor hun dorst. En gij zeidet tot hen dat zij het land in bezit zouden komen nemen waaromtrent gij uw 
hand hadt opgestoken dat gij het hun geven zoudt.
Neh 9:16  Maar zij, onze vaderen, waren overmoedig en hardnekkig en luisterden niet naar uw geboden;
Neh 9:17  zij weigerden te luisteren en gedachten niet de wonderwerken die gij voor hen gedaan hadt, maar 
toonden zich hardnekkig en stelden een opperhoofd aan om tot hun dienstbaarheid in Egypte terug te keren. 
Maar gij zijt een god van vergeving, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en hebt 
hen niet aan hun lot overgelaten.
Neh 9:18  Zelfs hebben zij zich een gegoten stier gemaakt en gezegd: Dat is uw god, die u uit Egypte heeft 
opgevoerd--en grote smaadredenen uitgesproken.
Neh 9:19  Toch hebt gij in uw groot erbarmen hen niet in de woestijn aan hun lot overgelaten: de wolkkolom, zij 
is overdag niet van hen geweken en heeft niet opgehouden hen op den weg te leiden, noch de vuurkolom des 
nachts om voor hen den weg te verlichten waarlangs zij moesten gaan.
Neh 9:20  En uw goeden geest hebt gij gegeven om hen te onderrichten; gij hebt uw manna van hun mond niet 
geweerd en hun water gegeven voor den dorst.
Neh 9:21  Veertig jaren lang hebt gij hen in de woestijn onderhouden, zodat zij aan niets gebrek hadden: hun 
klederen zijn niet versleten en hun voeten niet doorgelopen.
Neh 9:22  En gij hebt hun koninkrijken en volken gegeven en ze aan hen uitgedeeld: zij namen in bezit het land 
van Sihon, den koning van Hesbon, en dat van Og, den koning van Bazan.
Neh 9:23  En gij hebt hun zonen gegeven zo talrijk als de sterren des hemels, en hen gebracht in het land 
waarvan gij tot hun vaderen gezegd hadt dat zij het in bezit zouden komen nemen.
Neh 9:24  En toen die zonen het land binnenkwamen en het in bezit namen, hebt gij de inwoners des lands, de 
Kanaanieten, voor hen geknakt en aan hen overgeleverd, zowel hun koningen als de volken des lands, om naar 
goedvinden met hen te handelen.
Neh 9:25  Zo hebben zij versterkte steden en een vet land veroverd, huizen vol van allerlei goede gaven, 
uitgehouwen waterbakken, wijngaarden en olijfbomen en tal van vruchtbomen in bezit genomen. Maar toen zij 
gegeten hadden, verzadigd waren, vet waren geworden en weelderig leefden van uw grote weldaden,
Neh 9:26  zijn zij weerspannig geworden en in opstand gekomen tegen u, hebben zij uw wet achter hun rug 
geworpen, uw profeten die hen vermaanden om hen tot u terug te brengen gedood, en grote smaadredenen 
uitgesproken.
Neh 9:27  Daarom hebt gij hen aan hun tegenstanders overgeleverd, die hen benauwden; maar als zij ten tijde 
hunner benauwdheid tot u riepen, hoordet gij in den hemel en gaaft gij hun in uw groot erbarmen redders om 
hen uit de hand hunner tegenstanders te redden.
Neh 9:28  Doch zodra zij rust hadden gekregen deden zij weder kwaad voor uw aangezicht; als gij hen dan 
opnieuw overliet aan hun vijanden en dezen hen vertraden, dan riepen zij u weder aan en hoordet gij uit den 
hemel en verlostet hen naar uw erbarmen, vele malen.
Neh 9:29  Gij vermaandet hen om hen terug te brengen tot uw wet; maar zij, in hun overmoed, wilden niet horen 
naar uw geboden en zondigden tegen uw verordeningen, bij welker opvolging een mens zal leven; zij keerden 



weerspannig den schouder af, waren hardnekkig en wilden niet luisteren.
Neh 9:30  En gij hadt vele jaren geduld met hen en vermaandet hen door uw geest, door middel van de profeten; 
maar zij leenden het oor niet. Daarom hebt gij hen overgeleverd aan de volken der landen.
Neh 9:31  Maar in uw groot erbarmen hebt gij hen niet vernietigd noch verlaten; want gij zijt een genadig en 
barmhartig god.
Neh 9:32  Nu dan, onze God, grote sterke en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid bewaart; 
mogen in uw oog niet gering zijn al de rampen die ons, onze koningen, vorsten, priesters en profeten, onze 
vaderen en uw ganse volk hebben getroffen, van den tijd der koningen van Assur af tot heden toe.
Neh 9:33  Gij waart rechtvaardig bij alwat ons overkomen is, want gij hebt trouw gehandeld; maar wij hebben 
ons goddeloos gedragen;
Neh 9:34  ook onze koningen, vorsten, priesters en onze vaderen hebben uw wet niet betracht en niet geluisterd 
naar de geboden en vermaningen die gij hun gegeven hebt.
Neh 9:35  Zij hebben bij het bestaan van hun rijk en bij den groten zegen dien gij hun gegeven hadt, en in het 
uitgestrekte en vette land dat gij te hunner beschikking hadt gesteld, u niet gediend en zich van hun boze 
gedragingen niet bekeerd.
Neh 9:36  Zie, nu zijn wijzelf dienstknechten in het land dat gij onzen vaderen geschonken hadt om de vruchten 
en het goede daarvan te eten; ja, wijzelf zijn dienstknechten in dit land,
Neh 9:37  en het brengt zijn rijk gewas voort voor de koningen die gij over ons gesteld hebt om onze zonden; zij 
beschikken over ons lijf en ons vee naar hun goedvinden, en wij zijn in groten nood.
Neh 9:38  Maar in al deze omstandigheden gaan wij een verbintenis aan en brengen die op schrift; en onze 
vorsten, Levieten, priesters komen op het bezegelde stuk te staan.
Neh 10:1  Op de bezegelde stukken stonden: Nehemja, de tirsjatha, de zoon van Hachalja, en Sedekia;
Neh 10:2  Seraja, Azarja, Jeremia,
Neh 10:3  Pashur, Amarja, Malkia,
Neh 10:4  Hattus, Sjebanja, Malluch,
Neh 10:5  Harim, Meremoth, Obadja,
Neh 10:6  Daniel, Ginnethon, Baruch,
Neh 10:7  Mesjullam, Abia, Mijjamin,
Neh 10:8  Maazja, Bilgai, Sjemaja; dit waren de priesters.
Neh 10:9  En de Levieten: Jezua, de zoon van Azarja, Binnuj, van de zonen van Henadad, Kadmiel,
Neh 10:10  en hun broeders Sjebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
Neh 10:11  Micha, Rehob, Hasjabja,
Neh 10:12  Zakkur, Sjerebja, Sjebanja,
Neh 10:13  Hodia, Bani, Jamin.
Neh 10:14  De volkshoofden: van Paros, Pahath-Moab, Elam, Zattu, Bani,
Neh 10:15  Bunni, Azgad, Bebai,
Neh 10:16  Adonia, Bigwai, Adin,
Neh 10:17  Ater, Hizkia, Azzur,
Neh 10:18  Hodia, Hasjum, Besai,
Neh 10:19  Harif, Anathoth, Nibai,
Neh 10:20  Magpias, Mesjullam, Hezir,
Neh 10:21  Mesjezabeel, Sadok, Jaddua,
Neh 10:22  Pelatja, Hanan, Anaja,
Neh 10:23  Hosjea, Hananja, Hassjub,
Neh 10:24  Hallohes, Pilha, Sjobek,
Neh 10:25  Rehum, Hasjabna, Maazeja;
Neh 10:26  voorts Arah, Hanan, Anan,
Neh 10:27  Malluch, Harim, Baana.
Neh 10:28  En de rest van het volk, de priesters, de Levieten, de portiers, de zangers, de geschonkenen, en 
alwie zich hadden afgezonderd van de volken der landen tot de wet Gods, hun vrouwen, hun zonen en 
dochteren voor zover zij tot jaren des onderscheids waren gekomen,
Neh 10:29  sloten zich bij hun broeders, hun adel, aan en namen, met een vervloeking en een eed, op zich, te 
wandelen in de wet Gods, die door Mozes, den dienstknecht Gods, was gegeven, en te onderhouden en te 
betrachten al de geboden van den Heer, onzen God, en zijn inzettingen en verordeningen;
Neh 10:30  voorts, dat wij onze dochters niet zouden geven aan de volkeren des lands en hun dochters niet 
zouden nemen voor onze zonen.
Neh 10:31  Ook zouden wij van de volkeren des lands, die hun waren en allerlei granen op den sabbatdag ter 
markt brachten, niets kopen op den sabbat of op een heiligen dag, en in het zevende jaar het land braak laten 
liggen en elke schuldvordering laten varen.



Neh 10:32  Voorts stelden wij voor onszelf de verplichting vast, jaarlijks het derde van een sikkel te geven voor 
den dienst van het huis onzes Gods,
Neh 10:33  voor het stapelbrood, het vaste meeloffer en het vaste brandoffer, de offers van sabbat en nieuwe 
maan, voor de feestoffers, de wij [offers] en zondoffers om Israel verzoening te doen toekomen, en voor elk werk 
aan het huis onzes Gods.
Neh 10:34  Ook wierpen wij, de priesters, de Levieten en het volk, het lot in zake de levering van hout, dat dit in 
het huis onzes Gods gebracht zou worden, naar onze familien, jaarlijks op bepaalde tijdstippen, ter verbranding 
op het altaar van den Heer, onzen God, zoals in de wet geschreven staat.
Neh 10:35  En dat wij de eerstelingen van onzen grond en die van alle soorten van boomvruchten jaarlijks in den 
tempel zouden brengen,
Neh 10:36  alsmede de eerstgeborenen van onze zonen en van ons vee, zoals in de wet geschreven staat, en 
de eerstgeborenen van onze runderen en ons kleinvee, dat wij ze in het huis onzes Gods zouden brengen aan 
de priesters, die daar dienst doen;
Neh 10:37  ook de keur van ons meel, van onze gaven en van alle soorten van boomvruchten, van most en van 
olie, zouden wij aan de priesters brengen om ze neer te leggen in de kamers van het huis onzes Gods, en het 
tiend van onzen grond aan de Levieten, terwijl zij, de Levieten, in al onze akkerbouw drijvende steden het tiend 
zouden inzamelen.
Neh 10:38  En de priester, Aarons zoon, zou bij de Levieten zijn, als dezen het tiend inzamelden, en de Levieten 
zouden het tiend van het tiend naar het huis onzes Gods brengen in de kamers van het magazijn.
Neh 10:39  Want naar die kamers zouden de Israelieten en de Levieten de gaven van het koorn, den most en de 
olie brengen, aangezien daar de vaten van het heiligdom, benevens de dienstdoende priesters, de portiers en 
de zangers waren. Wij wilden het huis van onzen God niet verwaarlozen.
Neh 11:1  De oversten des volks woonden te Jeruzalem, en het overige volk wierp het lot om een tiende deel 
naar Jeruzalem, de heilige stad, te brengen; opdat het zich daar zou vestigen, terwijl de andere negen tienden in 
de steden zouden wonen.
Neh 11:2  En het volk zegende alle mannen die zich vrijwillig in Jeruzalem vestigden.
Neh 11:3  Dit zijn de hoofden van het landschap die te Jeruzalem en in de steden van Juda woonden. Zij 
woonden, elk op zijn erfdeel, in hun steden: Israel, de priesters, de Levieten, de geschonkenen en de zonen van 
Salomo's slaven.
Neh 11:4  Te Jeruzalem woonden Judeers en Benjaminieten. Van de Judeers: Athaja, de zoon van Uzzia, den 
zoon van Zacharja, den zoon van Amarja, den zoon van Sjefatja, den zoon van Mahalaleel, van de zonen van 
Peres;
Neh 11:5  en Maazeja, de zoon van Baruch, den zoon van Kolhoze, den zoon van Hazaja, den zoon van Adaja, 
den zoon van Jojarib, den zoon van Zacharja, den zoon van den Sjelaniet.
Neh 11:6  De zonen van Peres die te Jeruzalem woonden waren in het geheel vierhonderd acht en zestig kloeke 
mannen.
Neh 11:7  En dit zijn de Benjaminieten: Sallu, de zoon van Mesjullam, den zoon van Joed, den zoon van Pedaja, 
den zoon van Kolaja, den zoon van Maazeja, den zoon van Ithiel, den zoon van Jezaja;
Neh 11:8  en op hem volgend: Gabbai Sallai, negenhonderd acht en twintig;
Neh 11:9  voorts Joel, de zoon van Zichri, de over hen gestelde beambte, en Juda, de zoon van Hassenua, 
plaatsvervangend hoofd der stad.
Neh 11:10  Van de priesters: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jachin,
Neh 11:11  Seraja, de zoon van Hilkia, den zoon van Mesjullam, den zoon van Sadok, den zoon van Merajoth, 
den zoon van Ahitub, den tempelvorst;
Neh 11:12  met hun broeders, die den dienst voor den tempel waarnamen, achthonderd twee en twintig; voorts 
Adaja, de zoon van Jeroham, den zoon van Pelalja, den zoon van Amsi, den zoon van Zacharja, den zoon van 
Pashur, den zoon van Malkia,
Neh 11:13  en zijn broeders, hoofden van familien, tweehonderd twee en veertig; voorts Amassai, de zoon van 
Azareel, den zoon van Ahzi, den zoon van Mesjillemoth, den zoon van Immer,
Neh 11:14  en zijn broeders, krachtvolle mannen, honderd acht en twintig; en over hen was gesteld Zabdiel, de 
zoon van Haggedolim.
Neh 11:15  En van de Levieten: Sjemaja, de zoon van Hassjub, den zoon van Azrikam, den zoon van Hasjabja, 
den zoon van Bunni.
Neh 11:16  Sjabbethai en Jozabad van de hoofden der Levieten, waren gesteld over de uitwendige 
aangelegenheden des tempels.
Neh 11:17  Mattanja, de zoon van Micha, den zoon van Zabdi, den zoon van Azaf, was hoofd van het lofgezang, 
die het "Looft hem" bij het gebed aanhief, Bakbukja de tweede onder zijn broeders; voorts Abda, de zoon van 
Sjammua, den zoon van Galal, den zoon van Jeduthun.
Neh 11:18  In het geheel was het aantal Levieten in de heilige stad tweehonderd vier en tachtig.



Neh 11:19  En de portiers: Akkub, Talmon en hun broeders, die de wacht hielden aan de poorten, honderd twee 
en zeventig.
Neh 11:20  De overige Israelieten, priesters en Levieten woonden in alle steden van Juda, elk op zijn erfdeel.
Neh 11:21  De geschonkenen woonden op den Ofel, en Siha en Gispa waren over hen gesteld.
Neh 11:22  De opziener der Levieten te Jeruzalem was Uzzi, de zoon van Bani, den zoon van Hasjabja, den 
zoon van Mattanja, den zoon van Micha, uit de zonen van Azaf, de zangers, voor den dienst in het huis Gods;
Neh 11:23  want er was hun aangaande een bevel des konings en een verbintenis aangaande de zangers, wat 
hun dagtaak betreft.
Neh 11:24  En Pethahja, de zoon van Mesjezabeel, uit de zonen van Juda's zoon Zerah, stond den koning ter 
zijde in alle aangelegenheden van het volk.
Neh 11:25  En wat de vlekken op hun velden betreft, er woonden Judeers in Kirjath-arba en onderhoorigheden, 
in Dibon en onderhoorigheden, in Jekabseel en haar vlekken,
Neh 11:26  in Jesjua, Molada, Beth-pelet,
Neh 11:27  Hasar-sjual, Bersjeba en onderhoorigheden,
Neh 11:28  Siklag, Mechona en onderhoorigheden,
Neh 11:29  En-rimmon, Sorea en Jarmuth,
Neh 11:30  Zanoah, Adullam en haar vlekken, Lachis en haar velden, Azeka en onderhoorigheden. Zo waren zij 
gelegerd van Bersjeba tot het dal van Hinnom.
Neh 11:31  De Benjaminieten van Geba af, Michmas, Ajja, Bethel en onderhoorigheden,
Neh 11:32  Anathoth, Nob, Ananja,
Neh 11:33  Hasor, Rama, Gittaim,
Neh 11:34  Hadid, Seboim, Neballat,
Neh 11:35  Lod en Ono, het Handwerkersdal.
Neh 11:36  En van de Levieten behoorden Judeesche afdelingen bij Benjamin.
Neh 12:1  Dit zijn de priesters en de Levieten die opgetrokken zijn met Zerubbabel, den zoon van Sjealtiel, en 
Jezua: Seraja, Jeremia, Ezra,
Neh 12:2  Amarja, Malluch, Hattus,
Neh 12:3  Sjechanja, Harim, Meremoth,
Neh 12:4  Iddo, Ginnethoi, Abia,
Neh 12:5  Mijjamin, Maadja, Bilga,
Neh 12:6  Sjemaja en jojarib, Jedaja,
Neh 12:7  Sallu, Amok, Hilkia, Jedaja. Dit waren de hoofden van de priesters en van hun broeders ten tijde van 
Jezua.
Neh 12:8  En de Levieten: Jezua, Binnuj, Kadmiel, Sjerebja, Juda, Mattanja, die met zijn broeders over het 
lofgezang was gesteld,
Neh 12:9  voorts Bakbukja en Unni, hun broeders, naar rangorde van dienst, tegenover hen.
Neh 12:10  En Jezua verwekte Jojakim, Jojakim verwekte Eljasjib, Eljasjib verwekte jojada,
Neh 12:11  Jojada verwekte Jonathan, en Jonathan verwekte Jaddua.
Neh 12:12  Ten tijde van Jojakim waren priesters, familiehoofden: van Seraja, Meraja; van Jeremia, Hananja;
Neh 12:13  van Ezra, Mesjullam; van Amarja, Johanan;
Neh 12:14  van Malluch, Jonathan; van Sjebanja, Jozef;
Neh 12:15  van Harim, Adna; van Merajoth, Helkai;
Neh 12:16  van Iddo, Zacharja; van Ginnethon, Mesjullam;
Neh 12:17  van Abia, Zichri; van Minjamin,.....; van Moad Piltai;
Neh 12:18  van Bilga, Sjammua; van Sjemaja, Jonathan;
Neh 12:19  van Jojarib, Mattenai; van Jedaja, Uzzi;
Neh 12:20  van Sallai, Kallai; van Amok, Eber;
Neh 12:21  van Hilkia, Hasjabja; van Jedaja, Nethaneel.
Neh 12:22  Wat de Levieten betreft, ten tijde van Eljasjib, Jojada, Johanan en Jaddua zijn familiehoofden 
opgeschreven en de priesters tot de regering van Darius, den Pers.
Neh 12:23  De zonen van Levi, de familiehoofden, zijn opgeschreven in het boek der kronieken. Tot den tijd van 
Johanan, den zoon van Eljasjib,
Neh 12:24  waren hoofden der Levieten: Hasjabja, Sjerebja, Jezua en Kadmiel. En hun broeders, die tegenover 
hen stonden om het "Prijst hem" en "Looft hem" aan te heffen, naar het gebod van David, den man Gods, 
afdeling naast afdeling, waren:
Neh 12:25  Mattanja, Bakbukja, Obadja. Portiers, de wacht houdende bij de magazijnen der poorten, waren: 
Mesjullam, Talmon, Akkub.
Neh 12:26  Dezen leefden ten tijde van Jojakim, den zoon van Jezua, den zoon van Josadak, en ten tijde van 
Nehemja, den landvoogd, en van Ezra, den priesterschriftgeleerde.



Neh 12:27  Bij de inwijding van den muur zocht men de Levieten op uit al hun woonplaatsen om hen naar 
Jeruzalem te brengen, tot deelneming aan de inwijding met vreugdebetoon, dankzegging en liederen, met 
cimbalen, luiten en citers.
Neh 12:28  En de zonen der zangers verzamelden zich, zowel van de streek rondom Jeruzalem als van de 
dorpen der Netofathieten,
Neh 12:29  van Beth-gilgal en van de velden van Geba en Azmaweth; want de zangers hadden vlekken voor 
zich gebouwd rondom Jeruzalem.
Neh 12:30  Nadat de priesters en Levieten zich gereinigd hadden, reinigden zij het volk, de poorten en den 
muur.
Neh 12:31  Hierna liet ik de vorsten van Juda den muur beklimmen en stelde ik twee grote koren op; het ene 
ging naar rechts op den muur, in de richting van de Mestpoort;
Neh 12:32  daarachter gingen Hosjaja, en de helft der vorsten van Juda,
Neh 12:33  Azarja, Ezra en Mesjullam,
Neh 12:34  Juda en Benjamin, Sjemaja en Jeremia,
Neh 12:35  en enige zonen van priesters met trompetten; Zacharja, de zoon van Jonathan, den zoon van 
Sjemaja, den zoon van Mattanja, den zoon van Michaja, den zoon van Zakkur, den zoon van Azaf,
Neh 12:36  en zijn broeders Sjemaja, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Vethanee, Juda, Hanani, met 
muziekinstrumenten van David, den man Gods; en Ezra, de schriftgeleerde, aan hun spits.
Neh 12:37  Gekomen bij de Bronpoort, trokken zij, recht voor zich uit, de trappen der Davidstad op, over den 
opgang naar den muur bij Davids paleis, tot aan de Waterpoort, ten oosten.
Neh 12:38  En het tweede koor, dat naar links ging en dat ikzelf met de helft des volks volgde, trok over den 
muur van bij den Bakoventoren tot den Breeden muur,
Neh 12:39  dan van bij de Efraimspoort, langs de Oude poort, de Vischpoort, de torens Hananeel en Hammea, 
tot aan de Schaapspoort, waarna zij bij de Gevangenispoort standhielden.
Neh 12:40  De beide koren stelden zich op in den tempel; ook ikzelf met de helft der regenten
Neh 12:41  en de priesters Eljakim, Maazeja, Minjamin, Michaja, Eljoenai, Zacharja, Hananja, met trompetten,
Neh 12:42  en Maazeja, Sjemaja, Eleazar, Uzzi, Johanan, Malkia, Elam en Ezer. En de zangers lieten zich 
horen, onder leiding van Jizrahja.
Neh 12:43  En men bracht te dien dage grote offers en was vrolijk, daar God hun grote vreugde bereid had; ook 
de vrouwen en kinderen waren vrolijk, zodat de vreugde van Jeruzalem in de verte gehoord werd.
Neh 12:44  Te dien dage werden mannen aangesteld, belast met het opzicht over de kamers welke bestemd 
waren voor de schatten: de wijgaven, de keurgaven en de tienden om daarin, naar de volgorde van de landerijen 
der steden, de vastgestelde aandelen voor de priesters en de Levieten te bergen; want Juda had vreugde aan 
de dienstdoende priesters en Levieten.
Neh 12:45  Zij namen de verplichtingen jegens hun God en die in zake der reinheid waar, evenzo de zangers en 
de portiers, naar het gebod van David en zijn zoon Salomo;
Neh 12:46  want in Davids tijd, vanouds, was Azaf het hoofd der zangers en van het lofgezang en van het "Looft 
God".
Neh 12:47  En gans Israel bracht in den tijd van Zerubbabel en in dien van Nehemja het den zangers en den 
portiers toekomende op, hun nooddruft voor elken dag; zij wijdden het aan de Levieten, en dezen wijdden 
daarvan aan de zonen van Aaron.
Neh 13:1  Te dien dage werd uit het boek van Mozes aan het volk voorgelezen en vond men daarin geschreven: 
Geen Ammoniet noch Moabiet zal ooit of immer in de vergadering Gods komen;
Neh 13:2  want zij zijn den Israelieten niet met brood en water tegemoet gekomen, en Bileam heeft die tegen 
hen gehuurd om hen te vervloeken; maar onze God heeft den vloek in zegen verkeerd.
Neh 13:3  Toen zij nu de wet hadden gehoord, zonderden zij al het volk van gemengden bloede van Israel af.
Neh 13:4  Voordezen had de priester Eljasjib, die over de kamers van het huis van onzen God gesteld en met 
Tobia verwant was,
Neh 13:5  dezen een grote kamer ingeruimd, waar men vroeger placht neder te leggen het meeloffer, den 
wierook, het gereedschap en het tiend van het koorn, den most en de olie, hetgeen den Levieten, zangers en 
portiers toekwam, en de wijgaven voor de priesters.
Neh 13:6  Toen dit alles voorviel, was ik niet te Jeruzalem; want in het twee en dertigste jaar van Artahsjasta, 
den koning van Babel, was ik bij den koning gekomen, en enigen tijd later ben ik, na den koning verlof gevraagd 
te hebben,
Neh 13:7  te Jeruzalem wedergekeerd. Toen ik nu kennis kreeg van het kwaad dat Eljasjib gedaan had, door 
voor Tobia een kamer in te ruimen in de voorhoven van het godshuis,
Neh 13:8  was ik zeer ontstemd; ik liet al het huisraad van Tobia uit de kamer werpen,
Neh 13:9  gelastte de kamers te reinigen en bracht al de gereedschappen des tempels, het meeloffer en den 
wierook er in terug.



Neh 13:10  Ook kwam ik te weten dat de aandelen voor de Levieten hun niet waren gegeven, en dat dezen, de 
Levieten en de zangers, die den dienst moesten waarnemen, dientengevolge, elk naar zijn akker, waren 
uitgeweken.
Neh 13:11  Daarom richtte ik verwijten tot de regenten en zeide: Waarom heeft men het godshuis verwaarloosd? 
Ik bracht hen weder bijeen en stelde hen op hun post
Neh 13:12  en gans Juda bracht nu het tiend van het koorn, den most en de olie naar de magazijnen.
Neh 13:13  En ik stelde als beheerders over de magazijnen aan: den priester Sjelemja, den schrijver Sadok, en 
Pedaja, die tot de Levieten behoorden, en als hun helpers: Hanan, den zoon van Zakkur, den zoon van 
Mattanja; want zij golden voor betrouwbaar; hun taak was het doen van uitkering aan hun broeders.
Neh 13:14  Gedenk mijner hierom, mijn God, en wis de diensten niet uit die ik aan het huis mijns Gods en den 
dienst daarvan bewezen heb.
Neh 13:15  In die dagen zag ik, hoe sommigen in Juda perskuipen traden op den sabbat, vrachten koorn 
binnenhaalden en op ezels laadden, ook wijn, druiven, vijgen en allerlei waren, en die op sabbatdag in 
Jeruzalem brachten, en ik waarschuwde hen nadrukkelijk toen zij levensmiddelen verkochten.
Neh 13:16  Ook de Tyriers die in de stad woonden brachten er vis en allerhande koopwaren en verkochten ze 
op den sabbat aan de Judeers en in Jeruzalem.
Neh 13:17  Hierover richtte ik verwijten tot de edelen van Juda en zeide tot hen: Welk een boos stuk begaat gij, 
den sabbatdag te ontwijden!
Neh 13:18  Zo hebben immers uw vaderen gehandeld, ten gevolge waarvan onze God al dezen rampspoed over 
ons en over deze stad gebracht heeft; en nu maakt gij dat de toorn over Israel nog heviger wordt door den 
sabbat te ontwijden.
Neh 13:19  Zodra nu de poorten van Jeruzalem voor den sabbat in het donker lagen, werden op mijn last de 
deuren gesloten en verbood ik ze te openen voordat de sabbat voorbij was; en ik plaatste enigen van mijn 
gevolg bij de poorten, opdat op den sabbatdag geen vracht zou binnenkomen.
Neh 13:20  Toen nu de kramers en de handelaars in allerlei waren een en andermaal buiten Jeruzalem hadden 
overnacht,
Neh 13:21  waarschuwde ik hen en zeide tot hen: Wat blijft gij daar den nacht over voor den muur! Indien gij dit 
weer doet, zal ik de hand aan u slaan. Van dien tijd af zijn zij op den sabbat niet meer gekomen.
Neh 13:22  Voorts gelastte ik den Levieten dat zij zich zouden reinigen en zouden komen om de poorten te 
bewaken, ten einde den sabbatdag heilig te houden. Gedenk mijner ook hierom, mijn God, en spaar mij naar de 
grootheid uwer goedertierenheid.
Neh 13:23  In denzelfden tijd liet ik het oog vallen op de Joden die Asdodietische, Ammonietische of 
Moabietische vrouwen hadden in huis genomen
Neh 13:24  en wier kinderen voor de helft, terwijl zij geen Joods konden spreken, Asdodietisch spraken, of de 
taal van welk volk ook.
Neh 13:25  Ik richtte verwijten tot hen en vervloekte hen; ik sloeg enige van hun mannen en trok hun de haren 
uit, en ik bezwoer hun bij God: Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen, noch van hun dochters vrouwen 
nemen voor uw zonen of voor uzelf.
Neh 13:26  Om dezulken immers is Salomo, de koning van Israel, tot zonde vervallen. Hoewel onder de grote 
volken geen koning aan hem gelijk geweest is en hij een geliefde was bij zijn God, die hem tot koning over gans 
Israel had aangesteld, hebben de vreemde vrouwen ook hem tot zonde verleid.
Neh 13:27  Zou het dan voor u niet ongehoord zijn al dit grote kwaad te doen, en u aan onzen God te vergrijpen 
door vreemde vrouwen te huwen?
Neh 13:28  En een der zonen van Jojada, den zoon van den hogepriester Eljasjib, was schoonzoon van 
Sanballat, den Horoniet; daarom joeg ik hem uit mijn omgeving weg.
Neh 13:29  Gedenk hunner mijn God om de ontwijding van het priesterschap en van Gods verbond met de 
priesterschap en met de Levieten.
Neh 13:30  Ik reinigde hen van al het uitheemsche, stelde de verplichtingen der priesters en der Levieten, van 
elk in zijn dienst, vast,
Neh 13:31  en trof schikkingen omtrent de levering van het hout op bepaalde tijden en omtrent de eerstelingen. 
Gedenk mijner hierom, mijn God, ten goede.
Est 1:1  Ten tijde van Ahasweros--dit is de Ahasweros die regeerde van Indie tot Ethiopie, honderd zeven en 
twintig provincien--
Est 1:2  in dien tijd, toen koning Ahasweros op zijn koninklijken troon in den burg Sjusjan zat,
Est 1:3  in het derde jaar zijner regering, richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren; het heir der 
Perzen en Meden, de edelen en vorsten der provincien stonden voor hem,
Est 1:4  terwijl hij den rijkdom zijner koninklijke heerlijkheid en de luistervolle pracht zijner grootheid ten toon 
spreidde, veel dagen achtereen, honderd tachtig dagen.
Est 1:5  En na afloop dier dagen richtte de koning voor al het volk dat zich in den burg Sjusjan bevond, van den 



aanzienlijkste tot den geringste, in den hof van den tuin van het koninklijk paleis een maaltijd van zeven dagen 
aan.
Est 1:6  Witte, bonte en violetkleurige stoffen, vastgemaakt met linnen en purperen koorden aan zilveren bogen 
en marmeren zuilen! gouden en zilveren rustbedden op den mozaiekvloer van malachiet en marmer, van 
parelmoer en zwarten steen!
Est 1:7  drank gereikt in gouden bekers, de een verschillend van den ander, en koningswijn in overvloed, naar 's 
konings rijkdom!
Est 1:8  Het drinken ging naar het voorschrift: niemand drong; want zo had de koning al zijn hogen hofbeambten 
gelast: Dat men naar ieders believen moest handelen.
Est 1:9  Ook de koningin Wasti had in het paleis van koning Ahasweros een vrouwenmaaltijd aangericht.
Est 1:10  Op den zevenden dag nu, toen de koning vrolijk was van den wijn, beval hij Mehuman, Bizzeta, 
Harbona, Bigta, Abagta, Zethar en Karkas, de zeven kamerlingen die voor koning Ahasweros dienstdeden,
Est 1:11  koningin Wasti met de koninklijke kroon voor den koning te brengen om haar schoonheid aan de 
volken en vorsten te tonen; want zij was schoon van uiterlijk.
Est 1:12  Maar koningin Wasti weigerde op het bevel des konings, hetwelk de kamerlingen haar overbrachten, te 
komen. Toen werd de koning zeer vergramd, en zijn toorn ontbrandde in hem.
Est 1:13  En de koning zeide tot de wijzen, de kenners der tijden--want in zulke gevallen pleegt de koning zich te 
beraden met al de kenners van wet en recht;
Est 1:14  die hem het naast stonden waren Karsjena, Sjethar, Admatha, Tarsjis, Meres, Marsena, Memuchan, 
de zeven vorsten der Perzen en Meden, die het aangezicht des konings zagen, de ereplaatsen bekleedden in 
het rijk: --
Est 1:15  Wat volgens het recht te doen met koningin Wasti, omdat zij aan het bevel van koning Ahasweros, 
hetwelk de kamerlingen haar hebben overgebracht, niet gehoorzaamd heeft?
Est 1:16  Hierop zeiden Memuchan en de vorsten tot den koning: Niet tegen den koning alleen heeft koningin 
Wasti zich misdragen, maar tegen al de vorsten en al de volken, in alle provincien van koning Ahasweros;
Est 1:17  want het geval van de koningin zal bekend worden aan alle vrouwen, en maken dat zij haar mannen 
zullen minachten, wanneer men verhaalt: Koning Ahasweros beval de koningin Wasti voor hem te brengen, en 
zij is niet gekomen.
Est 1:18  Dienzelfden dag nog zullen de vorstinnen der Perzen en Meden, als zij het geval van de koningin 
horen, het vertellen aan alle vorsten des konings; en dan geen gebrek aan minachting en gramstorigheid!
Est 1:19  Indien het den koning goeddunkt, worde door hem een koninklijk bevel uitgevaardigd en opgeschreven 
in de wetten van Perzen en Meden, onherroepelijk: Dat Wasti niet meer voor koning Ahasweros kome! En haar 
koninklijke waardigheid geve de koning aan een andere, die beter is dan zij.
Est 1:20  Wanneer dan deze verordening des konings, die hij uitvaardigen zal, in zijn gehele koninkrijk--want dat 
is groot! --vernomen wordt, dan zullen alle vrouwen ere geven aan haar mannen, van den aanzienlijksten tot den 
geringsten.
Est 1:21  Dit dacht den koning en den vorsten goed; de koning deed naar den raad van Memuchan
Est 1:22  en zond brieven naar alle provincien des konings, naar elke provincie in haar eigen schrift en naar elk 
volk in zijn eigen taal, dat ieder man heer in zijn huis zou zijn en bevelen kon wat hem behaagde.
Est 2:1  Nadezen, toen de gramschap van koning Ahasweros bedaard was, dacht hij weder aan Wasti, aan 
hetgeen zij gedaan had en aan hetgeen over haar besloten was.
Est 2:2  Toen zeiden de jongelingen des konings, die hem bedienden: Men zoeke voor den koning jonge 
maagden, schoon van uiterlijk;
Est 2:3  de koning stelle beambten aan in alle provincien van zijn rijk, die alle jonge maagden, schoon van 
uiterlijk, verzamelen moeten en naar den burg Sjusjan brengen, in het vrouwentimmer, onder de hoede van 
Hegai, den kamerling des konings, den bewaker der vrouwen, en men geve haar de schoonheidsmiddelen die 
zij behoeven.
Est 2:4  En het meisje dat den koning behaagt zal koningin worden in plaats van Wasti. Dit dacht den koning 
goed, en hij deed alzo.
Est 2:5  Nu was in den burg Sjusjan een Jood, Mordochai geheten, de zoon van Jair, den zoon van Sjimei, den 
zoon van Kis, een Benjaminiet,
Est 2:6  die weggevoerd was uit Jeruzalem onder de ballingen die met Jechonja, den koning van Juda, door 
Nebukadnesar, den koning van Babel weggevoerd waren.
Est 2:7  Hij was voogd over Hadassa, dat is Ester, de dochter van zijn oom; want zij had vader noch moeder; en 
het meisje was fraai van gedaante en schoon van uiterlijk. Mordochai had haar bij den dood van haar vader en 
haar moeder als dochter aangenomen.
Est 2:8  Toen nu het bevel des konings en zijn verordening afgekondigd werden en veel meisjes verzameld en 
naar den burg Sjusjan gebracht werden, onder de hoede van Hegai, werd ook Ester meegenomen naar het 
paleis en onder de hoede van Hegai, den bewaker der vrouwen, gesteld.



Est 2:9  Daar het meisje hem behaagde en zij gunst bij hem vond maakte hij spoed met haar haar 
schoonheidsmiddelen en haar spijzen en dranken te geven en de zeven hiervoor geschiktste meisjes uit het 
paleis bij haar te plaatsen; waarop hij haar met haar meisjes deed verhuizen naar de beste vertrekken van het 
vrouwentimmer.
Est 2:10  Ester nu had niet gezegd van welk volk en van welke afkomst zij was; want Mordochai had haar 
verboden dit mee te delen.
Est 2:11  En Mordochai wandelde dagelijks langs den hof van het vrouwentimmer om te vernemen naar den 
welstand van Ester, en hoe het haar ging.
Est 2:12  Telkens als de beurt van een meisje kwam om bij koning Ahasweros gebracht te worden, nadat zij 
twaalf maanden lang behandeld was naar de verordening op de vrouwen--want zolang duurden voor haar de 
dagen der voorbereiding: zes maanden werden zij behandeld met mirreolie en zes met balsems en allerlei 
schoonheidsmiddelen der vrouwen--
Est 2:13  werd zo het meisje naar den koning gebracht, dan werd haar alwat zij verlangde uit het vrouwentimmer 
meegegeven naar het verblijf des konings.
Est 2:14  Was zij des avonds naar binnen gegaan en des morgens teruggekeerd naar een tweede 
vrouwentimmer, onder de hoede van Sjaasgaz, den kamerling des konings, die de bijvrouwen bewaakte, dan 
kwam zij niet meer bij den koning, tenzij de koning lust in haar had, en zij met name geroepen werd.
Est 2:15  Toen nu Ester de dochter van Abihail, den oom van Mordochai, die haar als dochter aangenomen had, 
aan de beurt kwam om naar den koning gebracht te worden, vroeg zij niets dan wat Hegai, de kamerling des 
konings die de vrouwen bewaakte, haar aanbeval. Zo viel Ester in den smaak van allen die haar zagen.
Est 2:16  In de tiende maand, dat is de maand Tebeth, van het zevende jaar der regering van koning 
Ahasweros, werd Ester tot hem in het koninklijk verblijf gevoerd.
Est 2:17  En de koning kreeg Ester meer lief dan alle andere vrouwen; zij beviel en bekoorde hem meer dan alle 
andere maagden; daarom plaatste hij de koninklijke kroon op haar hoofd en maakte haar koningin in plaats van 
Wasti.
Est 2:18  Toen richtte de koning een groten maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren, het Estermaal, 
verordende een vrijen dag voor de provincien en deelde geschenken uit met koninklijke mildheid.
Est 2:19  Toen nu ten tweeden male maagden verzameld werden, terwijl Mordochai in de poort des konings 
zat--
Est 2:20  Ester had, zoals Mordochai haar bevolen had, niet gezegd van welke afkomst en van welk volk zij was; 
Ester gehoorzaamde Mordochai zoals toen zij onder voogdij bij hem was--
Est 2:21  in die dagen, terwijl Mordochai in de poort des konings zat, werden Bigtan en Teres, twee kamerlingen 
des konings, uit de dorpelwachters, gramstorig en trachtten de hand aan koning Ahasweros te slaan.
Est 2:22  Maar Mordochai kwam dit te weten en deelde het aan koningin Ester mede, en Ester zeide het uit 
naam van Mordochai aan den koning.
Est 2:23  Toen de zaak onderzocht en waar bevonden was, werden die twee aan een paal opgehangen en werd 
het opgeschreven in het boek der kronieken, dat voor den koning lag.
Est 3:1  Daarna maakte koning Ahasweros Haman, den zoon van Hammedatha, den Agagiet, aanzienlijk en 
machtig; hij plaatste zijn zetel hoger dan dien der overige groten die bij hem waren.
Est 3:2  En alle dienaren des konings die in de poort des konings zich ophielden bogen voor Haman en wierpen 
zich voor hem neer; want zo had de koning aangaande hem gelast; maar Mordochai boog niet en wierp zich niet 
neer.
Est 3:3  Toen zeiden de dienaren des konings die in des konings poort zich ophielden tot Mordochai: Waarom 
overtreedt gij des konings bevel?
Est 3:4  En als zij dit dag aan dag tot hem zeiden en hij niet naar hen hoorde, deelden zij het aan Haman mede 
om te zien of de woorden van Mordochai van kracht zouden zijn; want hij had hun medegedeeld dat hij een Jood 
was.
Est 3:5  Toen nu Haman zag dat Mordochai niet voor hem boog of zich nederwierp, werd hij vervuld van 
gramschap.
Est 3:6  Maar het was hem te min de hand aan Mordochai alleen te slaan, en daar men hem had medegedeeld 
tot welk volk Mordochai behoorde, zocht Haman naar een middel om alle Joden in het ganse koninkrijk van 
Ahasweros, de volksgenoten van Mordochai, om te brengen.
Est 3:7  In de eerste maand, dat is de maand Nizan, van het twaalfde jaar van koning Ahasweros wierpen zij het 
pur, dat is het lot, voor Haman, voor elken dag, voor elke maand om op een dag het geslacht van Mordochai uit 
te roeien; het lot viel op den dertienden dag der twaalfde maand, dat is de maand Adar.
Est 3:8  Toen zeide Haman tot koning Ahasweros: Er is een volk, in al de provincien van uw koninkrijk verstrooid 
en verspreid onder de andere; het heeft wetten welke van die van alle andere volken verschillen, en aan des 
konings wetten gehoorzaamt het niet. Het betaamt niet dat de koning het ongemoeid laat.
Est 3:9  Indien het den koning goeddunkt, dan worde een schriftelijk bevel uitgevaardigd om het uit te roeien, en 



tienduizend talenten zilver weeg ik af aan hen die met het werk belast zijn om het in de schatkist des konings te 
storten.
Est 3:10  Hierop deed de koning zijn zegelring van zijn hand en gaf dien aan Haman, den zoon van 
Hammedatha, den Agagiet, den Jodenvervolger,
Est 3:11  en de koning zeide tot Haman: Dat zilver is u geschonken; ook het volk om er mee te doen wat u 
goeddunkt.
Est 3:12  Nu werden, op den dertienden dag der eerste maand, de schrijvers des konings ontboden, en men 
schreef alwat Haman beval aan de stadhouders des konings en aan de landvoogden die elk over een provincie, 
en aan de vorsten die elk over een volk gesteld waren, naar elke provincie in haar eigen schrift, naar elk volk in 
zijn eigen taal; het werd in naam van koning Ahasweros geschreven en met 's konings zegelring verzegeld.
Est 3:13  Zo werden met ijlboden brieven gezonden naar alle provincien des konings, dat men zou verdelgen, 
doden en ombrengen alle Joden, van den jongsten tot den oudsten, kinderen en vrouwen, op een en denzelfden 
dag, op den dertienden der twaalfde maand, dat is de maand Adar, en dat men hun have zou plunderen.
Est 3:14  Het afschrift hield in, dat in elke provincie een verordening zou uitgevaardigd worden, openbaar aan 
alle volken, op dien dag gereed te zijn.
Est 3:15  De ijlboden gingen uit, gedreven door des konings woord, en de verordening werd in den burg Sjusjan 
uitgevaardigd. De koning en Haman gingen zitten drinken, terwijl de stad Sjusjan in beroering was.
Est 4:1  Toen Mordochai alwat geschied was vernam, verscheurde hij zijn klederen, hulde zich in rouwgewaad 
en as, ging zijn huis uit, de stad door, luid en bitter krijtende.
Est 4:2  Zo kwam hij tot voor de poort des konings; want in rouwgewaad mocht men de poort des konings niet 
binnengaan.
Est 4:3  Insgelijks was in alle provincien, waar ook het bevel des konings en zijn verordening aankwam, grote 
rouw onder de Joden, vasten, geween en misbaar; velen spreidden zak en as als leger.
Est 4:4  Toen nu de dienaressen en kamerlingen van Ester het haar kwamen meedelen, werd de koningin zeer 
angstig en zond zij gewaden om Mordochai daarmede te kleden en het rouwgewaad van hem weg te nemen; 
maar hij nam ze niet aan.
Est 4:5  Hierop riep Ester Hathach, een van 's konings kamerlingen, dien hij haar ten dienste gesteld had, en gaf 
hem last ten aanzien van Mordochai om te vernemen, wat dat betekende en waarom dat geschiedde.
Est 4:6  Hathach dan ging naar buiten tot Mordochai op het stadsplein voor de poort des konings,
Est 4:7  en Mordochai deelde hem alwat hem overkomen was mede en het bedrag van het geld dat Haman 
beloofd had voor des konings schatkist te zullen afwegen, als prijs voor de vergunning de Joden om te brengen;
Est 4:8  ook gaf hij hem een afschrift van het bevelschrift hen om te brengen dat in Sjusjan uitgevaardigd was; 
opdat hij Ester zou inlichten, haar de zaak verhalen en haar gelasten naar den koning te gaan, ten einde hem 
genade te vragen en van hem gunst af te smeken voor haar volk.
Est 4:9  Hathach ging naar binnen en deelde aan Ester mede wat Mordochai gezegd had
Est 4:10  waarop Ester aan Hathach opdroeg het navolgende aan Mordochai te zeggen:
Est 4:11  Alle dienaren des konings en de bewoners van 's konings provincien weten dat voor ieder, man of 
vrouw, die ongeroepen tot den koning in het binnenhof komt dezelfde wet geldt: hen te doden; tenzij de koning 
hem den gouden schepter toereikt; dan blijft hij in leven. Ik ben nu de laatste dertig dagen niet bij den koning 
ontboden.
Est 4:12  Toen men aan Mordochai de woorden van Ester overbracht,
Est 4:13  liet Mordochai haar antwoorden: Meen niet dat van alle Joden gij alleen in het huis des konings het 
leven zult behouden.
Est 4:14  Immers, indien gij nu zwijgt, zullen de Joden wel van elders verademing en redding erlangen, maar zult 
gij en uws vaders huis omkomen. En wie weet, of gij niet juist voor een tijd als deze tot de koninklijke 
waardigheid gekomen zijt.
Est 4:15  Toen liet Ester aan Mordochai dit bescheid geven:
Est 4:16  Ga, verzamel alle Joden die zich in Sjusjan bevinden en vast om mijnentwil: eet en drinkt niets drie 
dagen lang, nacht en dag. Ik zal eveneens met mijn dienaressen vasten. En alzo zal ik tegen de wet in bij den 
koning binnentreden; kom ik dan om, dan kom ik om.
Est 4:17  En Mordochai ging heen en deed alles wat Ester hem gelast had.
Est 5:1  Den derden dag trok Ester een koninklijk gewaad aan en ging staan in het binnenhof van het paleis, 
tegenover de koningszaal, terwijl de koning in de koningszaal op zijn koninklijken troon zat, tegenover den 
ingang der zaal.
Est 5:2  Zodra hij nu de koningin in het voorhof zag staan, vond zij gunst in zijn oog, en de koning reikte den 
gouden schepter dien hij in de hand had aan Ester toe; waarop Ester nadertrad en de punt van den schepter 
aanraakte.
Est 5:3  De koning zeide tot haar: Wat hebt gij, koningin Ester, en wat is uw verlangen? Tot de helft van mijn 
koninkrijk--het zal u ingewilligd worden.



Est 5:4  En Ester zeide: Indien het den koning goeddunkt, kome de koning met Haman heden aan den maaltijd 
dien ik hem bereid heb.
Est 5:5  De koning zeide: Haalt terstond Haman, opdat geschiede naar het woord van Ester. Zo kwam de koning 
met Haman aan den maaltijd dien Ester bereid had.
Est 5:6  Bij het drinkgelag zeide de koning tot Ester: Wat is uw bede? Zij zal ingewilligd worden. En wat is uw 
verlangen? Tot de helft mijns koninkrijks--er zal naar gedaan worden.
Est 5:7  Ester antwoordde: Mijn bede en mijn verlangen is:
Est 5:8  indien ik gunst in het oog des konings gevonden heb, en het den koning goeddunkt mijn bede in te 
willigen en naar mijn verlangen te doen, dan kome de koning met Haman morgen weder aan den maaltijd dien ik 
bereiden zal; dan zal ik morgen 's konings vraag beantwoorden.
Est 5:9  Dien dag ging Haman het paleis uit, vrolijk en goedsmoeds; maar toen hij Mordochai zag, die in des 
konings poort niet opstond en niet voor hem sidderde, werd Haman met gramschap tegen Mordochai vervuld.
Est 5:10  Hij bedwong zich echter en ontbood, thuis gekomen, zijn vrienden en zijn vrouw Zeres;
Est 5:11  hij weidde uit over de heerlijkheid van zijn rijkdom, het aantal zijner zonen en al de grootheid die de 
koning hem geschonken had, en hoe deze hem verheven had boven de vorsten en de dienaren des konings.
Est 5:12  Voorts zeide Haman: Zelfs heeft de koningin Ester nevens den koning niemand dan mij tot den maaltijd 
dien zij bereid heeft doen komen. Ook tegen morgen ben ik weer door haar met den koning genodigd.
Est 5:13  Maar dit alles baat mij niet, zolang ik den Jood Mordochai in 's konings poort zie zitten.
Est 5:14  Toen zeiden zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden tot hem: Dat men een paal make, vijftig el hoog, vraag 
morgen aan den koning dat men er Mordochai aan hange en ga dan vrolijk met den koning naar den maaltijd! 
Dit stond Haman aan, en hij liet den paal oprichten.
Est 6:1  In dien nacht week de slaap van den koning en beval hij het geschiedboek, de kronieken, te halen. Toen 
men hem daaruit voorlas,
Est 6:2  vond men geschreven dat Mordochai aangifte had gedaan betreffende Bigtan en Teres, twee 
kamerlingen des konings, uit de dorpelwachters, die getracht hadden de hand aan koning Ahasweros te slaan.
Est 6:3  En de koning zeide: Welke eer en grootheid is hiervoor aan Mordochai geschonken? Waarop de 
jongelingen des konings die hem bedienden zeiden: Hem is niets geschonken.
Est 6:4  Nu zeide de koning: Wie is in het voorhof? Haman nu was in het buitenhof van het paleis gekomen om 
den koning te vragen dat hij Mordochai aan den paal zou ophangen dien hij opgericht had.
Est 6:5  De jongelingen des konings zeiden dus tot hem: Haman staat in het voorhof. De koning hernam: Laat 
hem binnenkomen.
Est 6:6  Toen Haman binnengekomen was, zeide de koning tot hem: Wat zal men den man doen wien de koning 
eer wil bewijzen? Haman dacht: Wien zou de koning meer eer willen bewijzen dan mij?
Est 6:7  en zeide dus tot den koning: De man wien de koning eer wil bewijzen--wel,
Est 6:8  men brenge een koninklijk gewaad, waarmede de koning bekleed is geweest, en een paard waarop de 
koning gereden heeft en op welks kop een koninklijke kroon heeft gestaan,
Est 6:9  men stelle dat gewaad en dat paard ter hand aan een der groten des konings, der edelen; deze moet 
den man dien de koning wil eren met dat kleed tooien, op dat paard in de straten der stad rondvoeren, en voor 
hem uit roepen: Zo doet men den man dien de koning wil eren!
Est 6:10  De koning antwoordde Haman: Haal ijlings het kleed en het paard, zoals gij gezegd hebt, en doe zo 
aan Mordochai, den Jood, die in de poort des konings zit. Laat niets van hetgeen gij gesproken hebt 
achterwege.
Est 6:11  Dientengevolge haalde Haman het kleed en het paard, tooide Mordochai, voerde hem in de straten der 
stad rond en riep voor hem uit: Zo doet men den man dien de koning wil eren!
Est 6:12  Daarna keerde Mordochai naar des konings poort terug. En Haman spoedde zich naar zijn huis, in 
rouw en het hoofd omhuld.
Est 6:13  Hij verhaalde alwat hem wedervaren was aan zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden; waarop zijn wijzen 
en zijn vrouw Zeres tot hem zeiden: Indien die Mordochai, voor wien gij nu aanvankelijk reeds gevallen zijt, uit 
het geslacht der Joden is, zult gij niet tegen hem opgewassen zijn, maar zeker geheel voor hem vallen.
Est 6:14  Zij spraken nog met hem, toen de kamerlingen des konings Haman met spoed kwamen halen voor den 
maaltijd dien Ester bereid had.
Est 7:1  De koning en Haman kwamen dan met koningin Ester maaltijd houden.
Est 7:2  En ook op dezen tweeden dag zeide de koning bij het drinkgelag tot Ester: Welke bede hebt gij nu, 
koningin Ester? Zij zal ingewilligd worden. En wat is uw verlangen? Tot de helft mijns koninkrijks--er zal naar 
gedaan worden.
Est 7:3  Toen antwoordde de koningin Ester: Indien ik gunst in uw oog, o koning, gevonden heb en het den 
koning goeddunkt, dan worde mij op mijn bede mijn leven geschonken, en op mijn verlangen dat van mijn volk;
Est 7:4  want wij zijn verkocht, ik en mijn volk om verdelgd, gedood en omgebracht te worden. Indien wij nog tot 
slaven en slavinnen verkocht waren, zou ik gezwegen hebben; want de verdrukking zou niet in aanmerking 



komen bij de schade des konings.
Est 7:5  Toen zeide koning Ahasweros tot koningin Ester: Wie is de man? en waar is hij wien zijn hart ingegeven 
heeft om zo te handelen?
Est 7:6  En Ester zeide: Een vijandig en nijdig man, Haman, die booswicht! En Haman kromp ineen voor het oog 
van den koning en de koningin.
Est 7:7  Toen stond de koning gramstorig op van het drinkgelag en ging den tuin van het paleis in, terwijl Haman 
achterbleef om van koningin Ester levensbehoud af te smeken; want hij zag dat van 's konings wege het onheil 
over hem besloten was.
Est 7:8  Toen de koning uit den tuin van het paleis naar de zaal van het drinkgelag terugkeerde en Haman op 
het rustbed waarop koningin Ester lag was neergevallen, zeide de koning: Ook nog de koningin bij mij aan huis 
geweld aandoen! Nauwelijks was het woord over des konings lippen, of men omwond Hamans gelaat.
Est 7:9  En Harbona, een der kamerlingen, zeide tot den koning: Zie, de paal dien Haman heeft doen maken 
voor Mordochai, die een heilzaam woord voor den koning gesproken heeft, staat, vijftig el hoog, bij Hamans 
huis. Hangt hem er aan, zeide de koning.
Est 7:10  Zo hingen zij Haman aan den paal dien hij voor Mordochai opgericht had, en 's koning gramschap was 
gestild.
Est 8:1  Te dien dage schonk koning Ahasweros aan koningin Ester het huis van Haman, den Jodenvervolger, 
en Mordochai kwam in 's konings tegenwoordigheid; want Ester had meegedeeld, in welke betrekking hij tot 
haar stond.
Est 8:2  De koning deed den zegelring dien hij van Haman had doen wegnemen van zijn vinger en gaf dien aan 
Mordochai, en Ester stelde Mordochai aan over het huis van Haman.
Est 8:3  Daarna sprak Ester opnieuw, terwijl zij aan 's konings voeten neerviel tot hem en smeekte hem 
weenende het boze plan van Haman, den Agagiet, en hetgeen hij tegen de Joden beraamd had ongedaan te 
maken.
Est 8:4  Toen de koning aan Ester den gouden schepter toegestoken had, stond zij op, bleef voor den koning 
staan
Est 8:5  en zeide: Indien het den koning goeddunkt en ik gunst bij hem gevonden heb, indien de zaak den 
koning zuiver toeschijnt en ik hem welgevallig ben, laat dan een bevelschrift uitgevaardigd worden om de 
brieven te herroepen waarin het plan staat van Haman, den zoon van Hammedatha, den Agagiet, die hij 
geschreven heeft om de Joden in al de provincien des konings om te brengen.
Est 8:6  Want hoe zou ik het onheil dat mijn volk zal treffen kunnen aanzien? hoe kunnen aanzien den 
ondergang van mijn maagschap?
Est 8:7  En koning Ahasweros zeide tot koningin Ester en den Jood Mordochai: Zie, ik heb het huis van Haman 
aan Ester gegeven en hemzelf heeft men aan den paal gehangen, omdat hij de hand tegen de Joden heeft 
uitgestoken.
Est 8:8  Schrijft gij nu in des konings naam aangaande de Joden naar het u goeddunkt, en verzegelt het met des 
konings zegelring; want een geschrift dat in naam des konings geschreven en met des konings zegelring 
verzegeld is kan niet herroepen worden.
Est 8:9  Aanstonds werden de schrijvers des konings ontboden, in de derde maand, dat is de maand Siwan, op 
den drie en twintigsten dag daarvan, en naar alwat Mordochai gelastte schreef men aan de Joden, aan de 
stadhouders, aan de landvoogden en aan de vorsten der provincien, van Indie tot Ethiopie, honderd zeven en 
twintig provincien, naar elke provincie in haar eigen schrift en aan elk volk in zijn eigen taal, en aan de Joden in 
hun geschrift en in hun taal.
Est 8:10  Hij schreef dan in naam van koning Ahasweros, verzegelde het met des konings zegelring en zond 
brieven door bereden ijlboden, gezeten op harddravers, renpaarden uit de koninklijke stoeterij:
Est 8:11  dat de koning den Joden in alle steden toestond zich te verzamelen en voor hun leven op te komen, 
door te verdelgen, te doden en om te brengen alle manschappen van volk of provincie die hen zouden 
benauwen, met vrouwen en kinderen en hun have buit te maken,
Est 8:12  in al de provincien van koning Ahasweros, op een en denzelfden dag, den dertienden der twaalfde 
maand dat is de maand Adar.
Est 8:13  Het geschrift hield den last in, dat in alle provincien een verordening zou uitgevaardigd worden, 
openbaar aan alle volken, dat op dien dag de Joden gereed moesten zijn om zich te wreken op hun vijanden.
Est 8:14  De ijlboden, op harddravers gezeten, op renpaarden, gingen uit, gejaagd en gedreven door des 
konings woord, en de verordening werd uitgevaardigd in den burg Sjusjan.
Est 8:15  En Mordochai ging heen uit 's konings tegenwoordigheid met een koninklijk gewaad van violet en wit, 
een groten gouden diadeem en een mantel van fijn linnen en purper, terwijl de stad Sjusjan jubelde van vreugde:
Est 8:16  voor de Joden was het licht en vreugde, blijdschap en eer.
Est 8:17  Ook in alle provincien en steden, waar ook het bevel des konings en zijn verordening aankwam, was 
onder de Joden vreugde en blijdschap, maaltijd en feestdag, en velen van de bevolking des lands gingen tot het 



Jodendom over; want de schrik voor de Joden was op hen gevallen.
Est 9:1  In de twaalfde maand nu, dat is de maand Adar, op den dertienden dag daarvan, op den dag waarop 
het woord des konings en zijn verordening tot uitvoering zouden komen, op dien dag, waarop de vijanden der 
Joden gehoopt hadden hen meester te worden maar juist het omgekeerde geschiedde: dat de Joden zelf 
meester werden van hun haters,
Est 9:2  verzamelden zich de Joden in hun steden in alle provincien van koning Ahasweros om de hand te slaan 
aan hen die hun onheil zochten; en niemand hield stand voor hen; want de schrik voor hen was op alle volkeren 
gevallen.
Est 9:3  En alle vorsten der provincien, de stadhouders, de landvoogden en zij die voor des konings dienst 
zorgden steunden de Joden; want de schrik voor Mordochai was op hen gevallen.
Est 9:4  Mordochai toch was machtig in het huis des konings, en zijn roem verbreidde zich door alle provincien; 
want de man Mordochai werd steeds machtiger.
Est 9:5  En de Joden richtten een slachting aan onder hun vijanden, een slachting van zwaard, doodslag en 
verdelging, en deden met hun haters naar hun believen.
Est 9:6  In den burg Sjusjan doodden en verdelgden de Joden vijfhonderd man.
Est 9:7  En zij doodden Pasjandatha en Dalfon en Aspatha
Est 9:8  en Poratha en Adalja, en Andatha
Est 9:9  en Parmasta en Arizai en Aridai en Waizatha,
Est 9:10  de tien zonen van Haman, den zoon van Hammedatha, den Jodenvervolger; maar aan den buit 
sloegen zij de hand niet.
Est 9:11  Toen op dienzelfden dag aan den koning was medegedeeld, hoevelen in den burg Sjusjan gedood 
waren,
Est 9:12  zeide de koning tot koningin Ester: In den burg Sjusjan hebben de Joden gedood en verdelgd 
vijfhonderd man benevens de tien zonen van Haman; wat zullen zij in de overige provincien des konings gedaan 
hebben! Wat is nu uw bede? Zij zal worden ingewilligd. En wat is uw verlangen? Er zal naar gedaan worden.
Est 9:13  Hierop zeide Ester: Indien het den koning goeddunkt, dan worde ook morgen aan de Joden te Sjusjan 
vergunning gegeven te doen als heden, en men hange de tien zonen van Haman aan den paal.
Est 9:14  Toen zeide de koning dat aldus moest geschieden: een verordening werd in Sjusjan uitgevaardigd, en 
de tien zonen van Haman hing men op.
Est 9:15  Dientengevolge verzamelden zich de Joden te Sjusjan ook op den veertienden dag der maand Adar en 
doodden in Sjusjan driehonderd man; maar aan den buit sloegen zij de hand niet.
Est 9:16  De overige Joden, zij die in de provincien des konings woonden, verzamelden zich en kwamen voor 
hun leven op, koelden hun gemoed aan hun vijanden en doodden van hun haters vijf en zeventig duizend man; 
maar aan den buit sloegen zij de hand niet.
Est 9:17  Dit geschiedde op den dertienden der maand Adar, en zij hadden rust op den veertienden dier maand 
en maakten dien dag tot een dag van maaltijd en vroolijkheid.
Est 9:18  Maar de Joden te Sjusjan hadden zich op den dertienden en den veertienden der maand verzameld en 
op den vijftienden gerust; zodat zij dezen tot een dag van maaltijd en vroolijkheid maakten.
Est 9:19  Daarom vierden de Joden op het land, zij die in de open steden wonen, den veertienden dag der 
maand Adar als een dag van vroolijkheid en maaltijd, als een feestdag, waarop men elkander geschenken 
zendt.
Est 9:20  En Mordochai schreef deze dingen op en zond brieven aan alle Joden in alle provincien van koning 
Ahasweros, aan hen die dichtbij en aan hen die veraf woonden
Est 9:21  om voor hen vast te stellen dat zij jaarlijks den veertienden en den vijftienden der maand Adar vieren 
zouden
Est 9:22  --omdat dit de dagen waren waarop de Joden hun gemoed hadden gekoeld aan hun vijanden en dit de 
maand was die voor hen van jammer verkeerd was in vroolijkheid, van rouw in een feestdag--opdat zij die dagen 
zouden maken tot dagen van maaltijd en vroolijkheid, waarop men elkander geschenken en aan de armen giften 
zond.
Est 9:23  De Joden nu hebben als regel aangenomen wat zij begonnen waren te doen en wat Mordochai hun 
geschreven had.
Est 9:24  Want Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, de vervolger van alle Joden, had een plan 
gemaakt tegen de Joden om hen om te brengen, en had het pur, dat is het lot, geworpen, om hen te beroeren 
en om te brengen;
Est 9:25  maar toen zij voor den koning kwam, heeft deze mondeling en schriftelijk bevolen dat het boze plan 
hetwelk hij tegen de Joden beraamd had op zijn hoofd zou terugkomen, en heeft men hemzelf en zijn zonen aan 
den paal gehangen.
Est 9:26  Daarom noemde men die dagen Purim, naar het pur. Daarom, om den gansen inhoud van den brief, 
om hetgeen zij in deze zaak gezien hadden en om hetgeen hun wedervaren was,



Est 9:27  stelden de Joden vast en namen zij aan voor zichzelf, voor hun nakroost en voor allen die zich bij hen 
zouden voegen, voor altijd, dat zij die twee dagen jaarlijks zouden vieren, volgens het geschrift dat er over 
handelt en op den bepaalden tijd,
Est 9:28  en dat die dagen zouden worden herdacht en gevierd, geslacht uit geslacht in, in alle familien, 
provincien, steden. En deze purimdagen zullen niet te loor gaan onder de Joden, en hun herdenking zal niet 
verdwijnen uit hun nakroost.
Est 9:29  En koningin Ester, de dochter van Abihail, en de Jood Mordochai schreven zeer nadrukkelijk, dat men 
den inhoud van dien tweeden brief over Purim zou gestanddoen.
Est 9:30  En hij zond brieven aan alle Joden in de honderd zeven en twintig provincien van het rijk van 
Ahasweros met woorden van vrede en trouw,
Est 9:31  dat men die purimdagen zou vaststellen op hun bepaalden tijd, zoals de Jood Mordochai en koningin 
Ester voorheen vastgesteld hadden, en zoals zijzelf voor zich en hun nakroost bepalingen over vasten en daarbij 
behorende weeklachten vastgesteld hadden.
Est 9:32  En het bevel van Ester regelde alwat op die purimdagen betrekking heeft, en het werd in het boek 
opgeschreven.
Est 10:1  En koning Ahasweros legde aan het vasteland en aan de eilanden der zee belastingen op.
Est 10:2  En al zijn geweldig en machtig werk benevens het bericht over de grootheid van Mordochai, welke de 
koning hem verleend had, zijn immers geschreven in het boek der kronieken van de koningen der Meden en 
Perzen?
Est 10:3  Want de Jood Mordochai was de eerste na koning Ahasweros; groot was hij onder de Joden en 
welgevallig aan zijn talrijke broeders het goede zoekende voor zijn volk en vrede verkondigende aan geheel zijn 
nakroost.
Job 1:1  Er was eens in het land Us een man, Job genaamd; die man was deugdzaam en rechtschapen, 
godvrezend en tegen het kwaad op zijn hoede;
Job 1:2  hem werden zeven zonen en drie dochters geboren,
Job 1:3  en hij bezat zevenduizend stuks kleinvee, drieduizend kamelen, vijfhonderd koppels runderen, 
vijfhonderd ezelinnen en een zeer talrijken slavenstoet. Zo was die man aanzienlijker dan alle Oosterlingen.
Job 1:4  Zijn zonen nu richtten, ieder op zijn beurt een maaltijd aan en nodigden hun drie zusters om met hen te 
eten en te drinken.
Job 1:5  Als dan de reeks dier dagen van maaltijd rond was geweest, deed Job hen komen en heiligde hen; dan 
bracht hij den volgenden morgen brandoffers, voor elk hunner een; want, dacht Job, misschien hebben mijn 
kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwelgezegd. Zo deed Job altijd.
Job 1:6  Eens kwamen de zonen Gods zich bij den Heer stellen, en onder hen kwam ook de Satan.
Job 1:7  En de Heer zeide tot den Satan: Van waar komt gij? De Satan antwoordde den Heer: Ik heb de aarde 
doorkruist en ben op haar rondgetrokken.
Job 1:8  Hierop zeide de Heer tot den Satan: Hebt gij gelet op mijn dienaar Job? Zijns gelijke is er toch niet op 
aarde: een zo deugdzaam en rechtschapen man, godvrezend en op zijn hoede tegen het kwaad.
Job 1:9  De Satan antwoordde den Heer: Is Job godvrezend voor niet?
Job 1:10  Gij hebt immers hem en zijn gezin en alwat hem toebehoort aan alle kanten omheind; het werk zijner 
handen hebt gij gezegend, en zijn vee heeft zich geweldig uitgebreid in het land.
Job 1:11  Maar strek uw hand eens uit en tast alwat hem toebehoort aan; of hij u ook in het aangezicht 
vaarwelzeggen zal!
Job 1:12  En de Heer zeide tot den Satan: Welaan, alwat hem toebehoort is aan u overgeleverd. Alleen naar 
hemzelf moogt gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan uit 's Heeren tegenwoordigheid heen.
Job 1:13  Eens dan, toen Jobs zonen en dochteren om te eten en wijn te drinken ten huize van hun oudsten 
broeder waren,
Job 1:14  kwam een bode tot hem en zeide: De runderen waren aan het ploegen, en de ezelinnen graasden in 
de nabijheid,
Job 1:15  daar deden de Sjabeers een inval en roofden ze weg; de knechten versloegen zij met het scherp van 
het zwaard; ik alleen ben ontkomen om het u te melden.
Job 1:16  Nog sprak deze, toen een ander kwam en zeide: Vuur Gods is van den hemel gevallen en heeft het 
kleinvee en de knechten verzengd en verteerd; ik alleen ben ontkomen om het u te melden.
Job 1:17  Nog sprak deze toen een ander kwam en zeide: De Chaldeen, in drie benden verdeeld, deden een 
aanval op de kamelen en roofden ze weg; de knechten versloegen zij met het scherp van het zwaard; ik alleen 
ben ontkomen om het u te melden.
Job 1:18  Nog sprak deze, toen een ander kwam en zeide: Uw zonen en dochteren aten en dronken wijn ten 
huize van hun oudsten broeder,
Job 1:19  toen plotseling een hevige wind van over de woestijn opkwam en het huis aan de vier hoeken 
aangreep; het viel op de jongelieden, en zij stierven; ik alleen ben ontkomen om het u te melden.



Job 1:20  Toen stond Job op, verscheurde zijn mantel, schoor zijn hoofd kaal, viel ter aarde en wierp zich neder,
Job 1:21  zeggende: Naakt ben ik uit den schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik derwaarts wederkeren; de 
Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd!
Job 1:22  In dit alles heeft Job niet gezondigd en tot God geen onvertogen woord gericht.
Job 2:1  Eens kwamen de zonen Gods zich bij den Heer stellen; onder hen kwam ook de Satan.
Job 2:2  En de Heer zeide tot den Satan: Van waar komt gij? De Satan antwoordde den Heer: Ik heb de aarde 
doorkruist en ben op haar rondgetrokken.
Job 2:3  Hierop zeide de Heer tot den Satan: Hebt gij gelet op mijn dienaar Job? Zijns gelijke toch is er niet op 
aarde: een zo deugdzaam en rechtschapen man, godvrezend en op zijn hoede tegen het kwaad; en nog 
volhardt hij in zijn deugd, hoewel gij mij hebt opgezet om hem zonder grond in het ongeluk te storten.
Job 2:4  De Satan antwoordde den Heer: Huid voor huid; en alwat de mens heeft geeft hij voor zijn leven.
Job 2:5  Maar strek uw hand eens uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan; dan zal hij u gewis in het 
aangezicht vaarwel zeggen.
Job 2:6  Hierop zeide de Heer tot den Satan: Welaan, hij is aan u overgeleverd; maar ontzie zijn leven.
Job 2:7  Toen ging de Satan uit 's Heeren tegenwoordigheid heen en sloeg Job met boze zweren, van zijn 
voetzool tot zijn hoofdschedel;
Job 2:8  hij nam een scherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij in de as zat.
Job 2:9  Zijn vrouw zeide tot hem: Gij volhardt nog in uw deugd? Zeg God vaarwel en sterf!
Job 2:10  Doch hij zeide tot haar: Gij spreekt als een zottin. Ook het goede nemen wij van God aan, zouden wij 
dan het kwade niet aannemen? In dit alles heeft Job niet gezondigd met zijn lippen.
Job 2:11  Toen nu drie vrienden van Job, Elifaz van Teman, Bildad van Sjuah en Sofar van Naama, van al de 
rampen die hem getroffen hadden hoorden, verlieten zij hun woonplaatsen en kwamen bij elkander om hem te 
gaan beklagen en troosten.
Job 2:12  Toen zij op enigen afstand de ogen opsloegen, herkenden zij hem niet; nu begonnen zij luide te 
wenen, verscheurden hun klederen en strooiden as op hun hoofd.
Job 2:13  Zeven dagen en zeven nachten zaten zij bij hem op den grond, zonderdat iemand een woord tot hem 
zeide; want zij zagen dat de smart zeer groot was.
Job 3:1  Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag.
Job 3:2  Job hief aan en zeide:
Job 3:3  Verga de dag waarop ik geboren werd, de nacht die zeide: Een jongsken is ontvangen.
Job 3:4  Die dag, duisternis worde hij, God in den hooge bekommere zich om hem niet, geen licht schiete op 
hem zijn stralen!
Job 3:5  Eische duisternis en donkerheid hem op, legere zich een wolkgevaarte over hem, mogen 
dagverduisteringen hem verschrikken!
Job 3:6  Die nacht, neme hem het donker weg, hij voege zich niet bij de dagen des jaars, kome niet in der 
maanden getal!
Job 3:7  Zie, die nacht zij doods, geen juichtoon dringe tot hem door!
Job 3:8  Dat de dagvervloekers hem verwensen, zij die de kunst verstaan het Gedrocht op te wekken!
Job 3:9  Dat de starren zijner schemering verduisterd worden, hij hope op licht, dat niet daagt, verlustige zich 
niet in de wimpers van den dageraad!
Job 3:10  Hij toch sloot de deuren van den schoot mijner moeder niet, noch onttrok het leed aan mijn ogen.
Job 3:11  Waarom stierf ik niet komende uit den moederschoot, gaf ik den geest niet zodra ik dien verliet?
Job 3:12  Waarom kwamen een paar knieen mij tegen waarom borsten, zodat ik zoog?
Job 3:13  Anders zou ik nu nederliggen en rusten, ik zou ingeslapen zijn en stilte hebben,
Job 3:14  naast koningen en rijksbestierders, die voor zich puinhopen herbouwden,
Job 3:15  naast vorsten, rijk in goud, die hun huizen gevuld hadden met zilver.
Job 3:16  Of ik zou, als een weggestopte misgeboorte, niet bestaan, als kinderen die het licht niet aanschouwd 
hebben.
Job 3:17  Daar hebben de bozen het woelen gestaakt; daar vinden zij wier kracht uitgeput is rust;
Job 3:18  gevangenen zijn er altegader van zorgen vrij, horen er de stem des drijvers niet;
Job 3:19  klein en groot is daar gelijk; de slaaf is er vrij van zijn meester.
Job 3:20  Waarom geeft hij den rampspoedige het licht, het leven aan de zielsbedroefden?
Job 3:21  die uitzien naar den dood, die niet komt, ijveriger naar hem graven dan naar schatten,
Job 3:22  die zich tot jubelens toe zouden verheugen, juichen wanneer zij het graf vonden.
Job 3:23  Waarom aan een wiens weg verborgen is, wien God elken uitgang afgesneden heeft?
Job 3:24  Want zo geregeld als mijn brood komt mijn zuchten, mijn smartkreten storten zich als water uit.
Job 3:25  Nauw toch beef ik voor iets, of het genaakt mij, en wat ik ducht overkomt mij.
Job 3:26  Nauw heb ik kalmte en rust en vrede gevonden, of de onrust is daar!
Job 4:1  Elifaz van Teman antwoordde en zeide:



Job 4:2  Zal het u verdrieten, indien wij beproeven tot u te spreken? Maar woorden bedwingen, wie kan dat?
Job 4:3  Zie, gij hebt velen terechtgewezen en slappe handen gesterkt;
Job 4:4  den struikelende hebben uw woorden opgericht, en knikkende knieen hebt gij gestevigd.
Job 4:5  Maar nu het u overkomt, laat gij den moed zinken, nu het u treft, zijt gij verbijsterd.
Job 4:6  Uw godsvrucht is immers uw toeverlaat, de onberispelijkheid van uw wandel uw hoop?
Job 4:7  Gedenk toch: Wie kwam ooit onschuldig om, en waar zijn immer rechtschapenen verdelgd?
Job 4:8  voor zover ik gezien heb, slechts wie onrecht ploegen en rampspoed zaaien, die maaien het ook;
Job 4:9  door Gods adem gaan zij te gronde, door het blazen van zijn toorn komen zij om. --
Job 4:10  Het gebrul van den leeuw, het gehuil van den liebaard, de tanden der jonge leeuwen zijn uitgerukt;
Job 4:11  de oude leeuw komt om bij gebrek aan buit, de welpen der leeuwinnen verstrooien zich. --
Job 4:12  Eens kwam steelsgewijze een woord tot mij, waarvan mijn oor een gefluister opving,
Job 4:13  ten tijde van het spel der gedachten, uit nachtgezichten geboren, wanneer een diepe slaap op de 
mensen valt.
Job 4:14  Schrik en siddering overvielen mij, al mijn beenderen beefden van schrik;
Job 4:15  een ademtocht streek langs mijn aangezicht, deed het haar van mijn lichaam trillen.
Job 4:16  Daar stond iets, maar ik onderscheidde de gedaante niet, een gestalte voor mijn ogen! Ik hoorde het 
lispelen ener stem:
Job 4:17  Zou een mens ooit recht hebben voor God, of een man rein zijn voor zijn Maker?
Job 4:18  Zie, in zijn dienaren stelt hij geen vertrouwen, en in zijn gezanten vindt hij gebreken;
Job 4:19  hoeveel te meer in hen die leemen hutten bewonen, wier grondslag is in het stof, die als motten 
fijngedrukt worden;
Job 4:20  van den morgen tot den avond worden zij verpletterd, onopgemerkt komen zij voor eeuwig om.
Job 4:21  Wordt hun koord losgerukt, dan sterven zij immers, en wel in hun onnozelheid.
Job 5:1  Roep slechts! Zal iemand u antwoorden? En tot wien der heiligen zoudt gij u keren?
Job 5:2  Want den dwaas vermoordt de spijt, den onnozele doodt zijn ijveren.
Job 5:3  Ik heb wel gezien hoe een dwaas wortel schoot, maar vervloekte aanstonds zijn woning.
Job 5:4  Zijn zonen blijven van hulp verstoken, worden vertrapt in de poort, zonderdat iemand hen redt.
Job 5:5  Wat zij ingeoogst hebben eet een hongerige op, die hun den ram uit de kudde steelt, en een dorstige 
aast op hun rijkdom.
Job 5:6  Want niet uit het stof komt het onheil te voorschijn, en de rampspoed ontspruit niet aan den grond;
Job 5:7  maar de mens wordt tot een rampspoed geboren, zoals vonken naar boven vliegen.
Job 5:8  In uw plaats zou ik het bij God zoeken, en mijn woorden tot de godheid richten,
Job 5:9  die grote, ondoorgrondelijke dingen doet, wonderen zonder tal:
Job 5:10  hij geeft den regen over de aarde, zendt het water uit over de velden;
Job 5:11  hij zet nederigen op een hooge plaats, zodat treurenden krachtige hulp erlangen;
Job 5:12  hij verbreekt de plannen der schranderen, zodat hun handen niets degelijks uitvoeren;
Job 5:13  hij vangt de wijzen in hun schranderheid, zodat de toeleg der geslepenen verijdeld wordt;
Job 5:14  over dag stuiten zij op duisternis, alsof het nacht was, tasten zij rond op den middag;
Job 5:15  hij redt van het zwaard, van zijn scherp, uit de hand des sterken den arme;
Job 5:16  zo is er hoop voor den geringe, en sluit de boosheid haar mond.
Job 5:17  Zie, gelukkig de man dien God kastijdt! Versmaad dus de tucht des Machtigen niet.
Job 5:18  Hij toch kwetst, maar verbindt ook, hij wondt, maar zijn handen helen;
Job 5:19  in zes noden redt hij u, in zeven zal geen kwaad u genaken:
Job 5:20  in hongersnood verlost hij u van den dood, in oorlog uit het geweld van het zwaard;
Job 5:21  bij het geeselen der tong wordt gij verborgen, gij hebt niets te vrezen wanneer de verwoesting komt;
Job 5:22  verwoesting en broodsgebrek kunt gij belachen, voor het gedierte des velds hebt gij niet te vrezen.
Job 5:23  Want dan hebt gij een verbond met de stenen des velds, en is het gedierte des velds met u bevriend.
Job 5:24  Dan weet gij dat uw tent in vrede is, en bij het rondzien in uw woning vermist gij niets;
Job 5:25  gij weet dat uw kroost talrijk is, en uw nazaten zijn als het gras des velds.
Job 5:26  Zo komt gij op rijpen leeftijd in het graf gelijk een garve op haar tijd wordt opgetast.
Job 5:27  Zie, dit hebben wij nagespoord; zo is het; wij hebben het gehoord; pas gij het op uzelven toe.
Job 6:1  Job antwoordde en zeide:
Job 6:2  Och of mijn spijtigheid gewogen werd, en men tegelijk al mijn leed op de schaal hief!
Job 6:3  Dan zou het zwaarder blijken dan het zand der zee. Daarom waren mijn woorden onbedachtzaam.
Job 6:4  Want in mij steken de pijlen des Machtigen, waarvan mijn geest het gif inzuigt; Gods verschrikkingen 
beroeren mij.
Job 6:5  Balkt de woudezel bij het gras, of loeit het rund bij kostelijk voeder?
Job 6:6  Kan het laffe zonder zout gegeten worden, of is er smaak in slijmerig koolsap?
Job 6:7  Met afkeer weiger ik er aan te raken; toch is het mij tot dagelijks brood.



Job 6:8  Och dat mijn bede vervuld werd, en God mijn hoop verwezenlijkte!
Job 6:9  dat het God behaagde mij te verpletteren, zijn hand in beweging te zetten en mij af te snijden;
Job 6:10  opdat mij de troost verbleve--opspringen zou ik in meedogenloze smart--dat ik de woorden des 
Heiligen niet verloochend had.
Job 6:11  Wat is mijn kracht, dat ik zou kunnen wachten? en waar gaat het met mij heen, dat ik geduld zou 
oefenen?
Job 6:12  Ben ik dan zo sterk als steen, of is mijn vlees van metaal?
Job 6:13  Ik ben immers volslagen hulpeloos, en alle verstand is van mij geweken!
Job 6:14  Den vertwijfelende komt welwillendheid toe van zijn vriend, ook al laat hij de vrees voor den Machtige 
varen.
Job 6:15  Mijn broeders bleken onbetrouwbaar als een beek, als waterstromen die buiten de oevers treden,
Job 6:16  die troebel zijn van het ijs, stromen waarin de sneeuw een wijkplaats zoekt;
Job 6:17  wanneer zij aan de warmte zijn blootgesteld, drogen zij uit, zodra het heet wordt, verdwijnen zij van 
hun plaats.
Job 6:18  Karavanen buigen haar weg derwaarts af, stijgen in de wildernis op om te vergaan.
Job 6:19  Karavanen van Tema hadden er naar uitgezien, reizigers van Sjeba er hun hoop op gevestigd;
Job 6:20  zij werden beschaamd in hun verwachting, er bij komende, stonden zij schaamrood.
Job 6:21  Zo zijt gij nu voor mij geworden: nauw ziet gij mijn schrikkelijken staat, of gij wordt bevreesd.
Job 6:22  Heb ik dan gezegd: Geeft mij iets, en staat mij uit uw vermogen een geschenk af?
Job 6:23  of redt mij uit de hand van den verdrukker, verlost mij uit de hand der geweldenaars?
Job 6:24  Onderwijst mij, dan zal ik zwijgen, doet mij inzien, waarin ik gefeild heb.
Job 6:25  Hoe krachtig toch zijn ware woorden, en hoe treft de berisping van een wijze!
Job 6:26  Denkt gij woorden te berispen? In den wind gesproken is de taal van een wanhopige.
Job 6:27  Zelfs over een wees zoudt gij het lot werpen, en over uw vriend zoudt gij sjacheren.
Job 6:28  Nu dan, wilt u tot mij wenden; ik zal u toch niet in het aangezicht beliegen.
Job 6:29  Maakt het anders! Dat er geen onrecht geschiede; ja, anders! laat nog recht gedaan worden.
Job 6:30  Is er onrecht op mijn tong? of kan mijn gehemelte de rampen niet onderscheiden?
Job 7:1  Heeft niet de mens zwaren dienst op aarde, en zijn niet zijn dagen als die eens daglooners?
Job 7:2  Zoals een slaaf die hijgt naar de schaduw, en een daglooner die naar zijn loon verlangt,
Job 7:3  zo heb ik maanden van ellende als mijn deel gekregen, zijn mij nachten vol moeite beschoren.
Job 7:4  Leg ik mij neder, dan denk ik: Wanneer mag ik opstaan! maar de avond rekt zich, en ik word zat van het 
woelen tot aan de schemering.
Job 7:5  Mijn vlees is met maden en harde korsten bekleed, mijn huid trekt samen, en dan ettert zij weder.
Job 7:6  Mijn dagen zijn sneller dan een weversspoel, en lopen zonder hoop ten einde.
Job 7:7  Bedenk toch dat mijn leven een ademtocht is; mijn oog ziet het geluk niet weder;
Job 7:8  het oog van wie naar mij omziet zal mij niet aanschouwen; uw oog richt zich op mij, en ik ben er niet.
Job 7:9  Gelijk een wolk verdwijnt en heengaat zo stijgt wie ter onderwereld nederdaalt niet op;
Job 7:10  hij keert naar zijn huis niet weder, en zijn woonplaats weet van hem niet meer.
Job 7:11  Daarom zal ook ik mijn mond niet sparen: spreken wil ik in de benauwdheid van mijn geest, klagen in 
de bittere droefenis mijner ziel.
Job 7:12  Ben ik een zee of een zeemonster, dat gij een wacht tegen mij opstelt?
Job 7:13  Denk ik: Mijn bed zal mij troost aanbrengen, mijn legerstede mij mijn klacht helpen dragen--
Job 7:14  dan jaagt gij mij door dromen schrik aan, ontroert gij mij door gezichten;
Job 7:15  zodat ikzelf verworging verkies, den dood boven mijn smarten.
Job 7:16  Ik heb er genoeg van! Niet tot in eeuwigheid zal ik leven; laat van mij af, want mijn dagen zijn vluchtig.
Job 7:17  Wat is de mens dat gij hem zo hoog stelt en hem uw aandacht wijdt,
Job 7:18  dat gij morgen aan morgen acht op hem slaat, elk ogenblik hem op de proef stelt!
Job 7:19  Wanneer zult gij eindelijk uw oog eens van mij afwenden; mij den tijd gunnen mijn speeksel door te 
slikken?
Job 7:20  Heb ik gezondigd, wat doe ik u daarmede? gij menschenbewaker! Waarom hebt gij mij tot een mikpunt 
voor u gesteld; zodat ik voor u tot een last ben geworden?
Job 7:21  En waarom vergeeft gij mijn misdrijf niet, en gaat gij mijn schuld niet voorbij? Straks toch leg ik mij in 
het stof neder; gij ziet naar mij om, en ik ben er niet.
Job 8:1  Bildad van Sjuah antwoordde en zeide:
Job 8:2  Hoelang zult gij op deze wijze spreken, en zullen de woorden van uw mond aan een hevigen wind gelijk 
zijn?
Job 8:3  Zou God het recht verdraaien? zou de Machtige gerechtigheid vervalsen?
Job 8:4  Indien uw kinderen tegen hem gezondigd hebben, heeft hij hen aan hun wangedrag overgeleverd.
Job 8:5  Maar als gij naar God uitziet en u smekend tot den Machtige wendt,



Job 8:6  dan zal hij, indien gij zuiver en rechtschapen zijt, zich over u opmaken en uw gerechte woning 
herstellen;
Job 8:7  dan zal uw vorige staat gering schijnen, uw latere zeer hoog zijn.
Job 8:8  Immers, doe navraag bij een vorig geslacht, let op hetgeen hun vaderen hebben nagevorst--
Job 8:9  want wij zijn van gisteren en hebben geen kennis, daar onze dagen op aarde een schaduw zijn.
Job 8:10  Zij, zij zullen u leren, zij het u zeggen, uit hun hart zullen zij spreuken voortbrengen:
Job 8:11  Schiet de bies op buiten een moeras? groeit het rietgras buiten het water?
Job 8:12  Nog is het in vollen bloei, mag nog niet afgesneden worden, daar verdort het, vroeger dan enig ander 
gras!
Job 8:13  Zo vergaat het allen die God vergeten, en loopt de hoop des goddelozen op niets uit;
Job 8:14  zijn betrouwen is een herfstdraad, het voorwerp van zijn toeverlaat een spinneweb:
Job 8:15  steunt hij op zijn huis, het houdt niet, grijpt hij er zich aan vast, het blijft niet staan.
Job 8:16  Daar staat hij saprijk in de zon, over den hof waarin hij zich bevindt spreiden zijn scheuten zich uit,
Job 8:17  over steenhopen kronkelen zich zijn wortels, tussen stenen boort hij door;
Job 8:18  maar rukt men hem van zijn plaats weg, dan verloochent deze hem: Ik heb u nooit gezien.
Job 8:19  Zie, zo gaat het met de vreugde zijns levens, en uit het stof spruit een ander voort.
Job 8:20  Zie, God acht den brave niet gering, en vat de kwaaddoeners niet bij de hand.
Job 8:21  Straks vervult hij uw mond met lachen, uw lippen met gejuich.
Job 8:22  Uw haters hullen zich in schaamte, en de tent der goddelozen is weg.
Job 9:1  Job antwoordde en zeide:
Job 9:2  Ja waarlijk, ik weet wel dat het zo is, en ook: Hoe zou een mens recht hebben bij God?
Job 9:3  Indien hij zich in een strijd met hem wilde inlaten, zou hij hem niet op een van de duizend vragen 
kunnen antwoorden.
Job 9:4  Hem, den wijze van hart, den geweldige in kracht, wie trotseerde hem ooit en bleef ongedeerd?
Job 9:5  Hem, die bergen verzet zonderdat zij het bemerken, ze heeft omgekeerd in zijn toorn;
Job 9:6  die de aarde bevend van haar plaats doet wijken, zodat haar zuilen trillen;
Job 9:7  die de zon verbiedt te stralen en de starren achter een zegel opsluit;
Job 9:8  die den hemel uitspande, geheel alleen, en treedt over de hoogten der zee;
Job 9:9  die den Beer en den Orion gemaakt heeft, de Pleiaden en de Kamers van het Zuiden;
Job 9:10  die grote, ondoorgrondelijke dingen doet, wonderen zonder tal.
Job 9:11  Daar komt hij op mij los zonderdat ik hem zie, hij nadert zonderdat ik hem bemerk!
Job 9:12  Daar grijpt hij toe! Wie zal hem weerhouden? wie tot hem zeggen: Wat doet gij?
Job 9:13  God laat zijn toorn niet varen. Onder hem kromden zich de helpers van het Monster;
Job 9:14  en zou ik hem dan antwoorden, in het spreken met hem mijn woorden kiezen?
Job 9:15  ik, die, al heb ik gelijk, toch niet zou kunnen antwoorden, hem, die mij komt vonnissen om genade zou 
moeten smeken.
Job 9:16  Indien ik riep en hij mij antwoordde, geloof ik niet dat hij mij zou aanhoren,
Job 9:17  hij, die in een stormwind op mij aanvalt, zonder grond mij wonde op wonde toebrengen zou,
Job 9:18  mij zelfs niet zou toelaten adem te scheppen, maar mij met bittere pijn zou verzadigen.
Job 9:19  Komt het aan op kracht van den sterke (daar is hij! op recht) "Wie dagvaardt mij?"
Job 9:20  Zelfs indien ik gelijk had, zou zijn mond mij ongelijk geven, al was ik onberispelijk, hij zou mij tot een 
schuldige maken.
Job 9:21  Onberispelijk ben ik--ik bekreun mij niet om mijn leven, ik geef niets om mijn aanzijn;
Job 9:22  het is om het even; daarom spreek ik het uit: Braven en bozen verdelgt hij.
Job 9:23  Indien de geesel plotseling dodelijk treft, lacht hij met de vertwijfeling van onschuldigen.
Job 9:24  De aarde is aan bozen overgeleverd; het aangezicht harer bestierders omhult hij. Doet hij het niet, wie 
dan?
Job 9:25  En mijn dagen ijlden sneller dan een renbode, zij vloden weg zonder geluk gezien te hebben;
Job 9:26  zij vlogen voorbij, met rieten schepen wedijverend, als een arend die neerschiet op een prooi.
Job 9:27  Wanneer ik denk: Laat ik mijn klagen vergeten, mijn droef gelaat veranderen en weer opluiken--
Job 9:28  dan ducht ik weer al mijn smarten, breng mij te binnen dat gij mij niet als een onschuldige behandelen 
zult.
Job 9:29  Ik moet nu eenmaal ongelijk hebben--waartoe zou ik mij dan tevergeefs afmatten?
Job 9:30  Al was ik mij met sneeuw, al reinig ik mijn handen met loog,
Job 9:31  toch dompelt gij mij in een groeve, zodat mijn klederen een afschuw van mij krijgen;
Job 9:32  want hij is niet een mens als ik, dat ik hem zou te woord staan, dat wij met elkander een rechtsstrijd 
zouden kunnen beginnen.
Job 9:33  Och of er een scheidsrechter tussen ons ware, die zijn hand op ons beiden legde,
Job 9:34  die Gods roede van mij afnam, zodat de vrees voor hem mij niet meer verschrikte!



Job 9:35  Dan zou ik spreken zonder vrees voor hem te koesteren; want uit mijzelf doe ik dat niet.
Job 10:1  Ik walg van het leven; dies wil ik aan mijn klachten den vrijen loop laten, spreken in de bittere droefenis 
mijner ziel.
Job 10:2  Ik zeg tot God: Behandel mij niet als een schuldige; deel mij mede, waarom gij tegen mij strijdt.
Job 10:3  Brengt het u voordeel aan, als gij verdrukt, het gewrocht uwer handen voor niets acht, en over de 
plannen der bozen licht laat schijnen?
Job 10:4  Hebt gij ogen van vlees, het gezichtsvermogen van een mens;
Job 10:5  is uw levensduur als die eens mensen, uwer jaren tal als dat eens mans,
Job 10:6  dat gij naar mijn schuld zoekt, en naar mijn zonde vorst?
Job 10:7  En dat, ofschoon gij weet dat ik geen boosdoener ben en niemand uit uw hand redden kan!
Job 10:8  Uw handen hebben mij met zorg gevormd en gemaakt; en zoudt gij mij nu weer vernietigen?
Job 10:9  Bedenk toch dat gij mij als van leem gemaakt hebt; en zoudt gij mij tot stof doen terugkeren?
Job 10:10  Deedt gij mij niet als melk vloeien, mij niet stremmen als kaas?
Job 10:11  Met huid en vlees bekleeddet gij mij, gij doorweefdet mij met beenderen en spieren.
Job 10:12  Leven en gunst hebt gij mij geschonken, uw zorg heeft over mijn adem gewaakt.
Job 10:13  Maar tevens hadt gij dit bij uzelf besloten, ik weet dat dit bij u vaststond:
Job 10:14  Als ik zondigde, zoudt gij mij in het oog houden, en mij niet ongestraft laten voor mijn schuld.
Job 10:15  Was ik schuldig, wee mij! en had ik gelijk, ik zou mijn hoofd toch niet mogen opheffen, zat van smaad 
en gedrenkt met ellende.
Job 10:16  Verhief het zich toch, gij zoudt als een leeuw jacht op mij maken, telkens opnieuw uw wondermacht 
aan mij betonen,
Job 10:17  telkens andere getuigen tegen mij doen optreden, uw gramschap tegen mij gedurig groter maken, 
leger op leger tegen mij oproepen.
Job 10:18  Waarom toch hebt gij mij uit den moederschoot doen komen? Ik had den geest moeten geven 
voordat een oog mij zag;
Job 10:19  ik had moeten zijn alsof ik er niet geweest was, moest van den schoot af ten grave zijn gedragen.
Job 10:20  Zijn mijn levensdagen niet luttel? Laat dan van mij af, opdat ik een weinig opluike,
Job 10:21  voordat ik heenga om niet weer te keren, naar het land van duisternis en donkerheid,
Job 10:22  het land van duisternis en wanorde, waar het licht glanst als de donkerheid.
Job 11:1  Sofar van Naama antwoordde en zeide:
Job 11:2  Mag een woordenvloed onbeantwoord blijven, moet een lippenheld gelijkkrijgen?
Job 11:3  Uw gezwets zou de lieden tot zwijgen brengen? gij zoudt hoonen zonderdat men u aan de kaak stelt?
Job 11:4  Gij durft zeggen: Zuiver is mijn leer, en rein ben ik in uw oog?
Job 11:5  Och of God eens sprak, tegen u de lippen opende,
Job 11:6  u de verborgenheden der wijsheid meedeelde, dat deze een dubbele maat van inzicht bevatten--dan 
zoudt gij erkennen dat God nog een deel uwer schuld voorbijziet.
Job 11:7  Zoudt gij reiken tot wat God peilt, reiken tot de grens van de kennis des Machtigen?
Job 11:8  Hoger is zij dan de hemel--wat kunt gij doen? dieper dan de onderwereld--wat kunt gij weten?
Job 11:9  Langer van afmeting dan de aarde is zij, en breeder dan de zee.
Job 11:10  Indien hij op iemand loskomt, hem in hechtenis neemt en de vierschaar spant, wie zal hem 
weerhouden?
Job 11:11  Want hij kent de snode lieden, hij ziet de slechtheid zonder er opzettelijk acht op te geven;
Job 11:12  maar een leeghoofd krijgt verstand wanneer een woudezelsveulen als mens wordt geboren.
Job 11:13  Wanneer gij uw hart bereidt, uw handen uitbreidt tot hem--
Job 11:14  kleeft er slechtheid aan uw hand, verwijder die! laat in uw tenten geen onrecht wonen! --
Job 11:15  Dan zult gij uw gelaat vrij van smet kunnen opheffen, en vaststaan zonder te vrezen.
Job 11:16  Ja, dan vergeet gij den druk, denkt er aan als aan water dat voorbijgevloten is;
Job 11:17  klaarder dan de middag rijst u het leven, zij het donker, het wordt als de morgenstond.
Job 11:18  Gij zult vertrouwen, omdat er hoop is, en na te hebben rondgezien gerust u nederleggen.
Job 11:19  Dan ligt gij, zonderdat iemand u opschrikt, en velen dingen naar uw gunst.
Job 11:20  Maar de ogen der bozen worden dof: elke wijkplaats ging hun verloren; hun hoop is het uitblazen van 
den laatsten adem.
Job 12:1  Job antwoordde en zeide:
Job 12:2  Waarlijk, gij zijt me een volk, en met u zal de wijsheid uitsterven!
Job 12:3  Zoveel verstand als gij heb ik ook wel; ik doe voor u niet onder; trouwens, wie weet dergelijke dingen 
niet?
Job 12:4  Moet hij die tot God roept, opdat die hem antwoorde, zijns naasten spot zijn? een voorwerp van spot 
wie onberispelijk rechtschapen is?
Job 12:5  Voor het ongeluk verachting, naar den dunk van den welgeborgene, een stoot voor hen wier voet 



wankelt;
Job 12:6  doch vredig staan de tenten der verdelgers, onbezorgdheid is het deel van hen die God tarten, van 
hem die in zijn hand God draagt.
Job 12:7  Maar ondervraag slechts de dieren, dat die u leren, het gevogelte des hemels, dat dit u inlichte;
Job 12:8  of spreek tot de aarde, dat zij u lere, en dat de vissen der zee u mededelingen doen!
Job 12:9  Wie onder die allen weet niet dat de hand des Heeren dit gedaan heeft?
Job 12:10  van hem, in wiens hand de ziel is van alwat leeft en de adem van alle menselijk vlees.
Job 12:11  Moet niet het oor beweringen toetsen, zoals het gehemelte spijzen keurt?
Job 12:12  Bij bejaarden zou wijsheid zijn, in lengte van dagen doorzicht?
Job 12:13  Bij hem is wijsheid en macht, hij heeft beleid en doorzicht.
Job 12:14  Haalt hij omver, er wordt niet weer opgebouwd; kerkert hij een man, er wordt niet ontsloten;
Job 12:15  houdt hij de wateren tegen, dan drogen zij op, laat hij ze los, dan woelen zij het land om.
Job 12:16  Bij hem is sterkte en verstand, in zijn hand is de verleide en de verleider;
Job 12:17  raadsheren doet hij berooid daarheengaan, en richters stelt hij aan de kaak;
Job 12:18  hij maakt de banden van koningen los, en bindt een gordel om hun lenden;
Job 12:19  priesters doet hij berooid gaan, en lang bestaande geslachten brengt hij ten val;
Job 12:20  hij beneemt de spraak aan hen op wie men zich verlaten kon, en berooft ouden van de gave des 
onderscheids;
Job 12:21  hij stort verachting uit over edelen en maakt den gordel der machtigen slap;
Job 12:22  hij legt diepten bloot uit de duisternis, en doet het stikdonker in het licht treden;
Job 12:23  hij maakt natien groot en richt ze te gronde, breidt volken uit en voert ze weg;
Job 12:24  hij berooft 's lands volkshoofden van verstand doet hen in een ongebaande wildernis ronddolen:
Job 12:25  zij tasten in de duisternis waar geen licht is, hij doet hen ronddolen als beschonkenen.
Job 13:1  Zie, alles heb ik met eigen oog gezien, met eigen oor gehoord en in mij opgenomen;
Job 13:2  wat gij weet weet ik evengoed, ik doe voor u niet onder.
Job 13:3  Maar ik wil tot den Machtige spreken, mij lust het tegen God te pleiten;
Job 13:4  terwijl gij leugensmeden zijt, altemaal kwakzalvers.
Job 13:5  Och of gij ganschelijk stilzweegt! Dat zou voor wijsheid van u doorgaan.
Job 13:6  Hoort toch naar mijn terechtwijzing, luistert naar de verwijten mijner lippen.
Job 13:7  Moogt gij om God te verdedigen onrecht spreken, te zijner eer onwaarheid zeggen?
Job 13:8  Moogt gij partijdig voor hem zijn, of als pleitbezorgers voor God optreden?
Job 13:9  Zal het goed uitkomen, wanneer hij u in verhoor neemt? of denkt gij hem te bedriegen, zoals men een 
mens bedriegt?
Job 13:10  Tuchtigen, ja tuchtigen zal hij u, indien gij heimelijk partijdig zijt;
Job 13:11  zijn hoogheid zal u gewis doen ontstellen, de schrik voor hem zal op u vallen.
Job 13:12  Uw kernspreuken zijn spreuken van as, uw schansen leemen schansen.
Job 13:13  Zwijgt, laat mij met rust; ik wil spreken, overkome mij wat wil!
Job 13:14  Ik neem mijn vlees tussen mijn tanden, en vat mijn leven in mijn hand:
Job 13:15  wil hij mij doden, ik wacht hem af; maar mijn gedrag wil ik voor hem rechtvaardigen.
Job 13:16  Zelfs zal reeds dit mij tot redding zijn dat geen goddeloze voor zijn aangezicht komt.
Job 13:17  Hoort dan goed naar mijn rede, leent aan mijn verklaring het oor.
Job 13:18  Zie, ik zet de zaak uiteen; ik weet dat het recht aan mijn zijde is.
Job 13:19  Wie is er die mij durft bestrijden? Dan zou ik zwijgen en den geest geven.
Job 13:20  Bespaar mij slechts twee dingen; dan zal ik mij voor uw aangezicht niet verbergen:
Job 13:21  houd uw hand van mij terug, en laat de schrik voor u mij niet ontstellen.
Job 13:22  Roep gij nu, en ik zal antwoorden; of als ik moet spreken, geef dan bescheid.
Job 13:23  Hoeveel overtredingen en zonden heb ik? maak mij mijn wanbedrijf en mijn zonde bekend.
Job 13:24  Waarom verbergt gij uw aangezicht, en houdt gij mij voor een vijand van u?
Job 13:25  Moet gij een verwaaid blad schrik aanjagen, een drogen stoppel achternazetten?
Job 13:26  dat gij over mij zulk een bitter lot beschikt, mij doet boeten voor de overtredingen mijner jeugd,
Job 13:27  mijn voeten in het blok steekt, al mijn gangen bewaakt en aan mijn voetzolen perken stelt--
Job 13:28  en dat een man die vervalt als vermolmd hout, als een kleed dat door de mot is verteerd!
Job 14:1  De mens, uit een vrouw geboren, kort van dagen en vol onrust,
Job 14:2  ontluikt en verwelkt als een bloem, vliedt als een schaduw en houdt geen stand.
Job 14:3  En op zulk een vestigt gij uw oog, hem dwingt gij met u in het gericht te treden?
Job 14:4  Kon slechts een reine geboren worden uit een onreine! 't Gebeurt niet enen.
Job 14:5  Indien zijn dagen zijn vastgesteld, het getal zijner maanden bij u bepaald is, gij hem perken gesteld 
hebt die hij niet kan overschrijden,
Job 14:6  wend dan uw blik van hem af en houd op; dat hij althans als een huurling in zijn dag behagen 



scheppe.
Job 14:7  Want voor een boom is nog hoop: wordt hij afgehouwen, hij loopt weer uit, en zijn loten blijven niet 
achterwege;
Job 14:8  als zijn wortel in den grond veroudert, zijn tronk in het stof afsterft,
Job 14:9  dan loopt hij weer uit zodra hij water ruikt, en maakt takken als een pas geplante boom.
Job 14:10  Maar sterft een man, hij ligt daar; geeft een mens den geest, waar is hij?
Job 14:11  Gelijk wanneer water uit den groten plas is verdwenen, de rivier wegvloeit en uitdroogt,
Job 14:12  zo staat een man, als hij zich heeft neergelegd, niet weder op; zolang de hemel er is ontwaken zij 
niet, zij worden niet wakker uit hun slaap.
Job 14:13  Och of gij mij in het dodenrijk verstaakt, mij verborgt totdat uw toorn afgewend is, mij een tijd steldet 
en dan weder aan mij dacht!
Job 14:14  Als een mens sterft, zou hij kunnen herleven? Dan zou ik al mijn dagen van zwaren dienst wachten 
totdat ik afgelost werd;
Job 14:15  gij zoudt roepen, en ik zou u antwoorden; naar het maaksel uwer hand zoudt gij verlangen;
Job 14:16  dan zoudt gij mijn schreden tellen, maar niet loeren op mijn zonde;
Job 14:17  veeleer in een buidel mijn misdrijven verzegelen, mijn schuld overpleisteren.
Job 14:18  Edoch, gelijk een berg in stukken valt, een rots van haar plaats wordt gerukt,
Job 14:19  stenen door het water afgeslepen worden, een wolkbreuk het stof der aarde medevoert, zo hebt gij 
der hoop des mensen den bodem ingeslagen.
Job 14:20  Gij overweldigt hem voor altijd, en hij gaat heen; gij verandert zijn gelaat en zendt hem weg.
Job 14:21  Komen zijn zonen in ere, hij weet het niet, komen zij in minachting, hij bemerkt niets van hen.
Job 14:22  Alleen over hemzelf voelt zijn vlees pijn, over hemzelf draagt zijn ziele rouw.
Job 15:1  Elifaz van Teman antwoordde en zeide:
Job 15:2  Mag een wijze winderige wetenschap ten beste geven, zich opvullen met oostenwind,
Job 15:3  zijn zaak bepleiten met beuzelpraat, met beweringen waarmee hij niets uitricht?
Job 15:4  Ook brengt gijzelf zo schade toe aan de godsvrucht, en doet afbreuk aan de overpeinzing voor God.
Job 15:5  Want uw schuld legt u woorden op de lippen, en gij kiest de taal der sluwen;
Job 15:6  uw eigen mond veroordeelt u, niet ik, uw eigen lippen getuigen tegen u.
Job 15:7  Werdt gij voor alle mensen geboren? zijt gij eer dan de heuvelen ter wereld gebracht?
Job 15:8  Luistert gij toe in den raad Gods, en eigent gij u de wijsheid toe?
Job 15:9  Wat weet gij, dat wij niet zouden weten? wat doorziet gij, dat wij niet zouden verstaan?
Job 15:10  Onder ons zijn grijzen, hoogbejaarden, rijker in dagen dan uw vader.
Job 15:11  Zijn u te min de vertroostingen Gods? een met zachtheid tot u gesproken woord?
Job 15:12  Wat sleept uw hartstocht u mede, wat rollen uw ogen,
Job 15:13  dat gij uw wrevel tegen God keert, zulke woorden aan uw mond laat ontglippen!
Job 15:14  Wat is een mens, dat hij rein zou wezen, dat hij rechtschapen zou zijn, de uit een vrouw geborene!
Job 15:15  Zie, zelfs in zijn heiligen stelt God geen vertrouwen, en de hemel is niet rein in zijn oog;
Job 15:16  hoeveel te minder de afschuwelijke, verdorvene, de mens die onrecht drinkt als water!
Job 15:17  Ik zal u onderrichten, luister naar mij, wat ik gezien heb zal ik vertellen,
Job 15:18  wat de wijzen verkondigen, zonder iets te verhelen, als van hun vaderen ontvangen;
Job 15:19  alleen aan dezen was het land gegeven, nog verkeerde geen vreemde onder hen.
Job 15:20  Al zijn dagen leeft de boze in kwelling, zoveel jaren als voor den geweldenaar zijn weggelegd.
Job 15:21  Schrikwekkende geluiden treffen zijn oren, in vollen vrede overvalt hem de verdelger.
Job 15:22  Hij mist het vertrouwen aan de duisternis te ontkomen: hij is bestemd voor het zwaard;
Job 15:23  voortvluchtig zoekt hij naar brood; waar het te vinden? hij weet dat de dag der duisternis ophanden is.
Job 15:24  Hem verschrikken benauwdheid en angst, die als een koning, ten oorlog gereed, hem aangrijpt.
Job 15:25  Immers, hij heeft tegen God zijn hand uitgestrekt en durft den Machtige trotseren;
Job 15:26  hij loopt met uitgestrekten hals op hem toe, met zijn dikken schildrug.
Job 15:27  Immers, hij heeft zijn aangezicht met zijn vet bedekt en een vetlaag gelegd op zijn lenden,
Job 15:28  zich gevestigd in verwoeste steden, in huizen waarin men niet mocht wonen, die bestemd waren 
puinhopen te blijven.
Job 15:29  Hij blijft niet rijk, zijn vermogen heeft geen bestand, en zijn schaduw breidt zich op den grond niet uit;
Job 15:30  hij ontgaat de duisternis niet; een gloed doet zijn loten verdorren, en zijn vrucht wordt door den wind 
verwaaid.
Job 15:31  Hij vertrouwe niet op hetgeen ijdel is! Bedrogen komt hij uit, want iets ijdels ontvangt hij in ruil.
Job 15:32  Voordat zijn dag is gekomen verwelkt hij en groenen zijn twijgen niet meer;
Job 15:33  hij is als een wijnstok die ontijdig zijn druiven laat vallen, als een olijf die zijn bloesems afwerpt.
Job 15:34  Want de bent der goddelozen is onvruchtbaar, een vuur verteert de tenten der omkoopbaarheid;
Job 15:35  zij zijn zwanger van moeite en baren onheil, hun schoot brengt teleurstelling tot rijpheid.



Job 16:1  Job antwoordde en zeide:
Job 16:2  Dergelijke woorden heb ik reeds in overvloed gehoord. Gij allen zijt bezwarende vertroosters.
Job 16:3  Komt er nu een eind aan de winderige woorden? Of wat prikkelt u tot antwoorden?
Job 16:4  Ik zou evenals gij kunnen spreken, waart gij slechts in mijn plaats. Dan kon ik ook wel woorden tegen 
u samenkoppelen, het hoofd over u schudden;
Job 16:5  ik kon u met mijn mond bemoedigen, en het beklag mijner lippen niet achterwegehouden.
Job 16:6  Indien ik spreek, mijn leed wordt er niet door verminderd, en houd ik mij stil, wat win ik er mee?
Job 16:7  Doch nu heeft hij mij mismoedig gemaakt; zijn gehele schaar heeft mij in ellende gedompeld;
Job 16:8  mijn rimpels getuigen er van; zij staan op, indien ik het wilde loochenen, weerspreken mij in het 
aangezicht.
Job 16:9  Zijn toorn verscheurt en bestookt mij, hij knarst tegen mij de tanden, als mijn belager, wet hij de ogen 
tegen mij.
Job 16:10  Zij sperren den mond tegen mij op; smadelijk slaan zij mij op de kaken; gezamenlijk trekken zij tegen 
mij op.
Job 16:11  God levert mij over aan de snoodaards, werpt mij in de handen der bozen.
Job 16:12  Ik leefde in vrede, toen hij mij knakte; hij greep mij bij den nek en smakte mij neer, hij stelde mij zich 
ten doelwit;
Job 16:13  zijn spietsen vliegen om mij heen, hij doorboort meedoogenloos mijn nieren, hij doet mijn gal op den 
grond stromen;
Job 16:14  bres op bres stoot hij in mij, hij stormt op mij los als een krijgsheld.
Job 16:15  Ik heb een rouwkleed over mijn huid genaaid, en mijn hoorn in het stof gestoken;
Job 16:16  mijn aangezicht is rood van het wenen, en op mijn wimpers ligt een zwarte nacht--
Job 16:17  alhoewel geen geweldenarij aan mijn handen kleeft en mijn gebed rein is.
Job 16:18  Aarde, bedek mijn bloed niet, vinde mijn gekrijt geen rustplaats!
Job 16:19  Reeds nu leeft mijn getuige in den hemel, mijn pleitbezorger in den hooge.
Job 16:20  Bespotten mij mijn vrienden, naar God is mijn schreiend oog gekeerd,
Job 16:21  dat hij den mens in zijn geschil met God recht verschaffe, en in het geschil tussen den enen mens en 
den anderen;
Job 16:22  want de jaren die voor mij liggen zijn te tellen, en ik ga den weg waarlangs ik niet weerkeer.
Job 17:1  Mijn geest is verwoest, mijn dagen zijn uitgeblust; mij rest slechts het graf.
Job 17:2  Voorwaar, bespottingen zijn mijn deel, en op bitterheden moet mijn oog rusten.
Job 17:3  Geef toch een pand voor mij bij u; wie anders zal voor mij handslag geven?
Job 17:4  Want hun hart hebt gij gesloten voor het inzicht; daarom zult gij hen niet verhoogen.
Job 17:5  Als iemand vrienden voor het gerecht brengt om ze te verkopen, zullen de ogen zijner kinderen dof 
worden;
Job 17:6  zij hebben mij gemaakt tot een spreekwoord der volken; ik ben een teken in hun ogen;
Job 17:7  mijn oog is dof geworden van verdriet, en al mijn leden zijn aan een schaduw gelijk.
Job 17:8  De braven staan er ontsteld van, de onschuldige komt tegen den goddeloze in opstand.
Job 17:9  Toch blijft de rechtschapene zijn weg bewandelen, en neemt hij die rein van handen is toe in kracht.
Job 17:10  Maar al komt gij allen gedurig terug, een wijze vind ik onder u toch niet.
Job 17:11  Mijn levensdagen zijn voorbijgegaan, mijn plannen vernietigd, alwat ik omdroeg in mijn hart;
Job 17:12  terwijl zij den nacht tot dag maken, wordt het licht dat nabij is voor mij in duisternis verkeerd.
Job 17:13  Indien ik hoop op de onderwereld, als op mijn tehuis, in de duisternis mijn leger gespreid heb,
Job 17:14  tot de groeve heb geroepen: Gij zijt mijn moeder! tot het gewormte: Mijn zuster!
Job 17:15  waar is dan ergens mijn hoop? mijn geluk, wie kan het ontdekken?
Job 17:16  Met mij dalen zij ter onderwereld neder--indien er maar tegelijk rust in het stof is.
Job 18:1  Bildad van Sjuah antwoordde en zeide:
Job 18:2  Hoelang nog zult gijlieden strikken spannen voor woorden? Komt tot inzicht, dan kunnen wij spreken.
Job 18:3  Waarom worden wij met het vee gelijkgesteld, gelden wij als stompzinnigen in uw oog?
Job 18:4  Gij, iemand die in zijn toorn zichzelf verscheurt, zou om uwentwil de aarde ontvolkt, een rots van haar 
plaats gerukt worden?
Job 18:5  Stellig gaat het licht des bozen uit, en blijft de vlam van zijn vuur niet schijnen;
Job 18:6  het licht in zijn tent wordt duisternis, de lamp die boven hem hangt gaat uit.
Job 18:7  Belemmerd worden zijn veerkrachtige schreden, zijn eigen overleg doet hem struikelen;
Job 18:8  want hij geraakt met zijn voeten in een net, en over vlechtwerk wandelt hij;
Job 18:9  een strik grijpt zijn hiel, een slagnet houdt hem vast;
Job 18:10  op den grond schuilt voor hem een koord, en op zijn pad ligt een val.
Job 18:11  Van rondom beangstigen hem schrikwekkende verschijningen, zij jagen, hem op den voet volgend, 
hem herwaarts en derwaarts.



Job 18:12  Het ongeluk hongert naar hem, de ondergang staat gereed als hij dreigt te vallen.
Job 18:13  Verteerd worden de stukken van zijn huid, verteerd de stukken van zijn lijf door den eerstgeborene 
des doods.
Job 18:14  Gerukt wordt hij uit zijn tent, waar hij zich zeker waande, en weggeleid tot den koning der 
verschrikking.
Job 18:15  Verderf huist in zijn tent over zijn woning wordt zwavel gestrooid.
Job 18:16  Van onderen verdorren zijn wortels, van boven verwelken zijn twijgen;
Job 18:17  zijn aandenken is van de aarde teloorgegaan, en hij heeft geen naam meer op het wijde veld.
Job 18:18  Hij wordt uitgestoten uit het licht in het donker, van den aardbodem weggejaagd.
Job 18:19  Hij heeft geslacht noch nakroost onder zijn volk, niemand blijft over in het oord waar hij toefde.
Job 18:20  Over zijn val staan de Westerlingen ontsteld, en zijn de Oosterlingen van siddering bevangen.
Job 18:21  Niet anders gaat het met de woningen des euveldaders, zo met de woonplaats van hem die zich aan 
God niet stoort.
Job 19:1  Job antwoordde en zeide:
Job 19:2  Hoelang nog zult gij mij krenken, mij met woorden verbrijzelen?
Job 19:3  Reeds tien keer beschimpt gij mij, smaalt gij op mij zonder u te schamen.
Job 19:4  Zelfs al heb ik inderdaad mij misdragen, dan ben alleen ik mijn feil mij bewust;
Job 19:5  en wilt gij inderdaad tegen mij een hogen toon voeren, zo moet gij bewijzen dat ik mijn schande 
verdiend heb.
Job 19:6  Erkent toch dat God mij verongelijkt en met zijn net mij omvangen heeft.
Job 19:7  Zie, ik roep: Geweld! maar krijg geen antwoord, schreeuw, maar mij wordt geen recht gedaan.
Job 19:8  Hij heeft mijn weg versperd, zodat ik niet voort kan, over mijn paden spreidt hij duisternis uit.
Job 19:9  Mijn eer heeft hij mij ontroofd, de kroon mij van het hoofd genomen;
Job 19:10  aan alle kanten haalt hij mij omver, en--daar ga ik! hij trekt mijn hoop uit als een stuk hout.
Job 19:11  Hij deed zijn toorn tegen mij ontbranden, en beschouwde mij als zijn vijand;
Job 19:12  samen rukken zijn scharen op, banen zich een weg tot mij, legeren zich rondom mijn tent.
Job 19:13  Mijn broeders hebben zich van mij verwijderd, mijn bekenden zijn mij ganschelijk vreemd geworden;
Job 19:14  mijn verwanten zijn verdwenen, mijn vertrouwden hebben mij vergeten;
Job 19:15  mijn huisgenoten en slavinnen beschouwen mij als een vreemde; ik ben in hun oog een onbekende 
geworden.
Job 19:16  Roep ik mijn slaaf, hij antwoordt mij niet, met mijn mond moet ik hem smeken.
Job 19:17  Mijn vrouw is van mij vervreemd, mijn eigen kinderen moet ik naar de ogen zien.
Job 19:18  Zelfs kleine kinderen minachten mij: als ik opsta, hebben zij iets tegen mij in te brengen.
Job 19:19  Al mijn vertrouwelingen hebben een afschuw van mij, zij die ik liefhad hebben zich tegen mij gekeerd.
Job 19:20  Aan mijn huid en mijn vlees kleeft mijn gebeente, slechts met de huid mijner tanden ben ik ontkomen.
Job 19:21  Ontfermt, ontfermt u mijner, mijn vrienden, want Gods hand heeft mij getroffen.
Job 19:22  Waarom vervolgt gij mij, zoals God? en verscheurt gij onverzadigbaar mijn vlees?
Job 19:23  Och of mijn woorden opgeschreven, och of zij in een boek opgetekend werden!
Job 19:24  met een ijzeren griffel en lood voor altijd in een rots werden uitgehouwen!
Job 19:25  Maar ik, ik weet: Mijn losser leeft en zal eindelijk optreden op het stof.
Job 19:26  En nadat mijn huid--dit hier--in flarden gegaan is, en ik van mijn vlees beroofd ben, zal ik God 
aanschouwen;
Job 19:27  ja, ikzelf zal hem aanschouwen, met eigen ogen zal ik, geen ander, hem zien; mijn nieren in mijn 
binnenste worden verteerd van verlangen.
Job 19:28  Wanneer gij dan zegt: Wat zullen wij hem vervolgen! daar de wortel der zaak in hem gevonden is--
Job 19:29  ducht dan het zwaard; want dit zijn zwaard-overtredingen; opdat gij moogt weten: Er is een rechter.
Job 20:1  Sofar van Naama antwoordde en zeide:
Job 20:2  Juist daarom geven mij mijn overpeinzingen bescheid, en omdat het in mij stormt.
Job 20:3  Ik hoor een tuchtrede vol smaad tegen mij maar een geest uit mijn inzicht antwoordt mij.
Job 20:4  Weet gij dit uit den ouden tijd? van dat de mens op aarde geplaatst is?
Job 20:5  Neen, want het juichen der bozen duurt kort, en de vreugde des goddelozen slechts een ogenblik.
Job 20:6  Al verheft zich zijn grootheid hemelhoog, en raakt zijn hoofd aan de wolken,
Job 20:7  als zijn eigen uitwerpselen, zo gaat hij voorgoed te gronde, die hem gezien hebben zeggen: Waar is 
hij?
Job 20:8  als een droom vliegt hij weg, spoorloos, hij verdwijnt als een nachtgezicht.
Job 20:9  Het oog dat hem bespeurde ziet hem niet meer, en zijn woonplaats aanschouwt hem niet weder.
Job 20:10  Zijn zonen moeten de gunst van behoeftigen zoeken, en met eigen hand moet hij zijn vermogen weer 
weggeven.
Job 20:11  Al zijn zijn beenderen vol jeugdige kracht, deze legt zich met hem op het stof.



Job 20:12  Hoe zoet ook het boze in zijn mond is, hoe hij het ook verbergt onder zijn tong,
Job 20:13  het spaart en niet wil laten varen, het tegen zijn gehemelte terughoudt,
Job 20:14  toch wordt zijn spijs in zijn ingewanden iets anders, adderengal in zijn binnenste.
Job 20:15  Hij zwolg schatten in en moet die weder uitspuwen, God drijft ze uit zijn buik;
Job 20:16  adderengif moet hij inzuigen, een slangentong zal hem doden.
Job 20:17  Hij mag zich niet verlustigen in beken, in vlietende stromen van honing en room;
Job 20:18  het met moeite verworvene geeft hij terug, zonder het door te slikken, als goed voor ruiling bestemd, 
zonder er genot van te hebben.
Job 20:19  Want behoeftigen sloeg hij neer en liet hij aan hun lot over, een huis roofde hij--maar hij bouwt het 
niet op;
Job 20:20  want daar zijn begeerte nooit voldaan was, ontkomt hij niet met hetgeen hem lief is;
Job 20:21  daar niets ontging aan zijn vraatzucht, heeft zijn geluk geen bestand.
Job 20:22  In de volheid van zijn overvloed wordt het hem bang, het onheil treft hem met alle macht.
Job 20:23  Opdat hij zijn buik er mee vulle, laat God op hem zijn blakenden toorn los en doet over hem smarten 
regenen.
Job 20:24  Hij zal voor de ijzeren wapenrusting vluchten, de bronzen boog zal hem doorboren.
Job 20:25  Hij trekt den pijl uit zijn rug, en de schicht gaat uit zijn gal; doodsschrik komt over hem.
Job 20:26  Volslagen duisternis is bewaard voor hetgeen hij gespaard heeft, hemzelven verteert een vuur, dat 
niet aangeblazen is; kwalijk vergaat het den overgeblevene in zijn tent.
Job 20:27  De hemelen openbaren zijn schuld, en de aarde staat tegen hem op.
Job 20:28  Weggevoerd wordt de opbrengst van zijn huis, weggespoeld op den dag van Gods toorn.
Job 20:29  Dit is des bozen lot van Gods wege, dit het hem van de godheid toegewezen deel.
Job 21:1  Job antwoordde en zeide:
Job 21:2  Luistert, luistert toch naar hetgeen ik zeg; hierin althans mogen uw vertroostingen bestaan!
Job 21:3  Verdraagt mij, opdat ik spreke; nadat ik uitgesproken heb kunt gij spotten.
Job 21:4  Mijn klacht geldt immers geen mensen. En waarom zou ik niet mismoedig mogen worden?
Job 21:5  Wendt u tot mij en staat verstomd, en legt de hand op den mond.
Job 21:6  Wanneer ik er aan denk, dan word ik verbijsterd, en grijpt een huivering mijn vlees aan.
Job 21:7  Waarom blijven de bozen in leven, worden zij oud, ja, nemen zij toe in kracht?
Job 21:8  Hun kroost hebben zij steeds bij zich, hun nakomelingen zijn voor hun ogen;
Job 21:9  hun huizen genieten ongestoorden vrede, geen roede Gods valt daarop;
Job 21:10  hun stier bespringt zonder te missen, hun koe kalft zonder te misdragen;
Job 21:11  zij leiden hun knapen uit als een kudde, hun kinderen springen huppelend rond;
Job 21:12  zij zingen bij tamboerijn en citer, verheugen zich bij de tonen der schalmei.
Job 21:13  Zo slijten zij hun dagen in voorspoed en dalen in een oogwenk ter onderwereld.
Job 21:14  Toch zeiden zij tot God: Blijf ver van ons; wij hebben geen lust in de kennis uwer wegen!
Job 21:15  wat is de Machtige, dat wij hem zouden dienen; en wat zou het ons baten dat wij hem biddend 
genaakten?
Job 21:16  Zie, hun voorspoed ligt niet in hun eigen hand, het voornemen der bozen loopt ver met het zijne 
uiteen,
Job 21:17  en--hoe dikwijls wordt de lamp der bozen uitgeblust, komt over hen de ondergang, deelt hij hun in zijn 
toorn weeen toe?
Job 21:18  hoe dikwijls worden zij als stro voor den wind, als kaf dat de storm medevoert?
Job 21:19  Spaart God de straf zijner zonden voor zijn zonen op? Hij moest ze hem zelven betaaldzetten, opdat 
hij het mocht voelen!
Job 21:20  Met eigen ogen moest hij zijn ongeluk aanschouwen, zelf drinken van des Machtigen verbolgenheid.
Job 21:21  Want wat geeft hij om zijn huis na zijn dood, wanneer het aantal zijner levensmaanden ten einde is?
Job 21:22  Wil men God leren, hoe het gaan moet, hem, die de machten in den hooge richt?
Job 21:23  De een sterft echt welgedaan, volkomen rustig en tevreden;
Job 21:24  zijn lichaam is vol vet, het merg zijner beenderen wordt gedrenkt;
Job 21:25  de ander daarentegen sterft bitter te moede, zonder van het goede genoten te hebben.
Job 21:26  Samen liggen zij op het stof, en het gewormte bedekt hen.
Job 21:27  Zie, ik ken uw overleggingen wel, en uw bedenkselen waarmede gij mij onrecht doet.
Job 21:28  Wanneer gij zegt: Waar is het huis van den tiran? waar de tent die den bozen tot woning strekte?
Job 21:29  hebt gij dan bij reizigers niet uitgevorst--hun bewijzen kunt gij toch niet wraken--
Job 21:30  dat de boze gespaard wordt ten dage des ondergangs, weggeleid ten dage van de uitbarsting des 
toorns?
Job 21:31  En wie houdt hem zijn gedrag voor ogen? wie zet hem betaald wat hij gedaan heeft?
Job 21:32  Hij wordt naar zijn graf gebracht, en een grafheuvel waakt over hem;



Job 21:33  zacht drukken hem de kluiten des dals; en de gehele wereld betreedt zijn voetspoor; zoals voor hem 
het ontelbaar velen deden.
Job 21:34  Wat zijn dan uw troostgronden nietig! en uw antwoorden--slechts laagheid rest er van.
Job 22:1  Elifaz van Teman antwoordde en zeide:
Job 22:2  Kan een mens aan God een dienst bewijzen? Neen, zichzelven bewijst de verstandige een dienst.
Job 22:3  Is het een voordeel voor den Machtige dat gij rechtschapen zijt, een gewin dat gij onberispelijk 
wandelt?
Job 22:4  Zou hij om uw godsvrucht u bestraffen, met u in het gericht treden?
Job 22:5  Zeker is uw boosheid groot en zijn uw overtredingen eindeloos.
Job 22:6  Zonder noodzaak naamt gij borgtocht van uw broeders, berooiden trokt gij de klederen uit.
Job 22:7  Gij gaaft den dorstige geen water te drinken, den hongerige onthieldt gij brood.
Job 22:8  Den man met sterken arm, hem behoort het land; de hoogaanzienlijke, die moet het bewonen;
Job 22:9  maar weduwen zondt gij met ledige handen weg, en de armen der wezen werden verbroken.
Job 22:10  Daarom zijn er strikken rondom u, en verbijstert u plotseling de schrik.
Job 22:11  Het licht werd u duisternis, gij ziet niets, en de watervloed overstelpt u.
Job 22:12  Is God niet hemelhoog? Zie toch, hoe hoog de hoogste starren staan!
Job 22:13  Maar nu denkt gij: Wat weet God? kan hij door de duisternis heen gericht houden?
Job 22:14  Wolken omhullen hem, zodat hij niet ziet, en over het hemelgewelf wandelt hij. --
Job 22:15  Zoudt gij den overouden weg houden, dien boze mensen steeds betreden hebben?
Job 22:16  die voor hun tijd zijn meegesleurd, wien de grond onder de voeten wegspoelde als een stroom;
Job 22:17  die tot God zeiden: Weg van ons! en: wat de Machtige hun zou kunnen maken!
Job 22:18  En hij had toch hun huizen met geluk vervuld; terwijl het voornemen der bozen ver met het zijne 
uiteenliep.
Job 22:19  De rechtschapenen zien het met vreugde, de onschuldige drijft met hen den spot.
Job 22:20  Ja waarlijk, hun levende have is vernietigd; wat hun overbleef is door het vuur verteerd!
Job 22:21  Gewen u toch aan God, opdat gij in vrede moogt leven en uw inkomsten daardoor goed mogen zijn.
Job 22:22  Neem toch uit zijn mond onderricht aan, en leg zijn woorden in uw hart weg.
Job 22:23  Indien gij u tot den Machtige keert, u verootmoedigt, de ongerechtigheid verwijdert uit uw tent,
Job 22:24  het edel metaal in het stof werpt, op den rotsgrond der beken het goud van Ofir,
Job 22:25  dan zal de Machtige uw edel metaal zijn, hij het fijnste zilver voor u wezen.
Job 22:26  Dan toch zult gij u verlustigen in den Machtige, en tot God uw aangezicht opheffen;
Job 22:27  wanneer gij tot hem bidt, zal hij u antwoorden, en moogt gij u van uw geloften kwijten.
Job 22:28  Besluit gij tot iets, het komt tot stand, en op uw wegen straalt het licht.
Job 22:29  Want hij vernedert den hoogmoedige, maar den deemoedige redt hij;
Job 22:30  hij doet den onschuldige ontkomen; deze toch ontkomt door de reinheid zijner handen.
Job 23:1  Job antwoordde en zeide:
Job 23:2  Ook thans is mijn klagen weerspannigheid; zijn hand drukt zwaar op mijn zuchten.
Job 23:3  Och of ik wist, waar ik hem vinden kon, of ik komen kon tot zijn zetel!
Job 23:4  Dan zou ik de zaak voor hem uiteenzetten, mijn mond vullen met woorden van verweer.
Job 23:5  Ik zou willen weten, met welke woorden hij mij antwoorden, willen vernemen, wat hij tot mij zeggen 
zou.
Job 23:6  Zou hij met overmacht tegen mij strijden? Als hij slechts op mij lette!
Job 23:7  Dan zou daar een brave voor hem staan pleiten, en ik voorgoed aan mijn rechter ontkomen.
Job 23:8  Doch ga ik naar het oosten, hij is er niet, naar het westen, ik bespeur hem niet;
Job 23:9  gaat hij in het noorden werken, ik merk het niet; wendt hij zich naar het zuiden, ik zie het niet.
Job 23:10  Want hij weet hoe mijn wandel is, toetste hij mij, ik kwam als goud te voorschijn:
Job 23:11  in zijn spoor bleef mijn voet ik hield zijn weg zonder af te buigen;
Job 23:12  van het gebod zijner lippen week ik niet, in mijn boezem borg ik de woorden van zijn mond.
Job 23:13  Maar als hij iets verkiest, wie zal hem keren? begeert hij iets, dan voert hij het uit.
Job 23:14  Want hij zal volvoeren wat over mij besloten is, hij heeft nog veel dergelijke dingen in den zin.
Job 23:15  Daarom sta ik voor hem verbijsterd, als ik het indenk, sidder ik voor hem.
Job 23:16  God heeft mijn hart week gemaakt, de Machtige heeft mij verbijsterd.
Job 23:17  Want ik ben niet radeloos wegens de duisternis zelve, en omdat de donkerte mijn aangezicht bedekt.
Job 24:1  Waarom heeft de Machtige zich geen tijden voorbehouden, en zien zij die hem kennen zijn 
gerichtsdagen niet?
Job 24:2  Grenzen verlegt men, een kudde rooft men en laat ze weiden:
Job 24:3  den ezel der wezen voert men weg, den stier der weduwe neemt men te pand.
Job 24:4  Men dringt de armen van den weg af, de nooddruftigen des lands houden zich altegader verborgen.
Job 24:5  Daar gaan zij als woudezels de woestijn in om met hun dagwerk den kost op te halen; de wildernis 



levert hun brood voor de kinderen;
Job 24:6  op het veld oogsten zij des nachts, en den wijngaard des rijken lezen zij na.
Job 24:7  Naakt overnachten zij, zonder kleding; zij hebben geen dekking in de koude.
Job 24:8  Van den stortregen der bergen worden zij doorweekt, bij gebrek aan een schuilplaats, drukken zij zich 
tegen de rotsen.
Job 24:9  Men rooft den wees van de moederborst, en neemt den zuigeling van den nooddruftige tot pand.
Job 24:10  Naakt gaan zij daarheen, zonder kleding, en zelf hongerig, torsen zij garven;
Job 24:11  tussen rijen olievaten hongeren zij, zij treden perskuipen, terwijl zij zelf dorstlijden.
Job 24:12  Uit de stad stijgt het gekerm van stervenden op, krijt de ziel van verslagenen. Maar God vindt het niet 
ergerlijk.
Job 24:13  Anderen zijn vijanden geworden van het licht, kennen zijn wegen noch blijven op zijn paden.
Job 24:14  Bij avond maakt zich de moordenaar op, doodt een nooddruftige en arme, en des nachts sluipt de 
dief rond.
Job 24:15  Het oog van den overspeler neemt de schemering waar; niemand, denkt hij, kan mij zien! en hij dekt 
zijn gelaat met een sluier,
Job 24:16  graaft in het donker in huizen door. Overdag sluiten zij zich op, willen van het daglicht niets weten;
Job 24:17  want hun allen is het stikdonker een morgenstond, daar zij met de verschrikkingen van het stikdonker 
vertrouwd zijn.
Job 24:18  Snel drijven zij voort op de oppervlakte des waters, hun erfdeel wordt vervloekt in het land, zij keren 
zich niet meer naar hun wijnberg.
Job 24:19  Evenals droogte en hitte het sneeuwwater wegroven, zo het dodenrijk de zondaren.
Job 24:20  De moederschoot vergeet hem, het gewormte vergast zich aan hem; zo wordt hij niet meer herdacht, 
wordt de ongerechtigheid als een stuk hout gebroken.
Job 24:21  Wie een onvruchtbare, een die niet baarde, plundert, aan een weduwe geen weldaad bewijst,
Job 24:22  al sleurt hij door zijn kracht sterken mede, hij staat daar, maar kan van zijn leven niet zeker zijn.
Job 24:23  God verleent hem gerustheid, opdat hij leune, terwijl zijn oog op den weg der zondaren is gevestigd.
Job 24:24  Een korten tijd staan zij hoog, straks zijn zij niet meer; ineen zinken zij, als planten die 
verschrompelen; als de top van een aar verwelken zij.
Job 24:25  Indien dit zo niet is, wie logenstraft mij? wie doet mijn rede te niet?
Job 25:1  Bildad van Sjuah antwoordde en zeide:
Job 25:2  Heerschappij en verschrikking zijn bij hem, bij hem die vrede maakt in den hooge, waar hij woont.
Job 25:3  Zijn zijn scharen te tellen? over wien verheft zich zijn licht niet?
Job 25:4  Hoe zou dan de mens gelijkhebben bij God? hoe de uit een vrouw geborene rein zijn?
Job 25:5  Zie, zelfs de maan schijnt niet helder, de starren zijn niet rein in zijn oog;
Job 25:6  hoeveel te minder de mens, een made, het menschenkind, een worm!
Job 26:1  Job antwoordde en zeide:
Job 26:2  Hoe goed hebt gij de onmacht geholpen, den arm van een krachteloze gered!
Job 26:3  Wat goeden raad hebt gij der onnozelheid gegeven! verstand hebt gij in overvloed tentoongespreid!
Job 26:4  Met wiens hulp hebt gij woorden verkondigd? en wiens geest is van u uitgegaan?
Job 26:5  De schimmen krimpen weg onder het water en zijn bewoners;
Job 26:6  naakt ligt de onderwereld voor hem, de hel heeft geen omhulsel;
Job 26:7  voor hem die het noorden over den baaierd spande, de aarde ophing over het niet;
Job 26:8  hij bond het water in zijn wolken samen, zonderdat deze daaronder scheurden;
Job 26:9  hij bedekte het gezicht van zijn troon waarover hij zijn wolken heeft uitgebreid;
Job 26:10  hij trok een kring over de watervlakte tot waar het licht aan de duisternis grenst.
Job 26:11  Des hemels zuilen schokten heen en weder, stonden verbijsterd van zijn donderende stem.
Job 26:12  Door zijn kracht heeft hij de zee opgezweept, door zijn beleid het Monster verpletterd;
Job 26:13  zijn adem heeft den hemel helder gemaakt, zijn hand de Vluchtende Slang verslagen.
Job 26:14  Zie, dit zijn de uiteinden zijner wegen. Wat anders dan het gefluister van een woord is het dat wij 
horen? Wie zou zijn machtigen donder verstaan?
Job 27:1  Job ging voort zijn spreuk aan te heffen en zeide:
Job 27:2  Zo waar als God leeft, die van mij geweerd heeft wat mij toekwam, de Machtige, die mijn leven 
verbitterd heeft--
Job 27:3  want in mij is nog ten volle mijn adem, in mijn neus de geest van God--
Job 27:4  mijn lippen spreken geen onrecht, over mijn tong komt geen bedrog.
Job 27:5  Verre zij het van mij, u gelijk te geven; eer sterf ik dan dat ik ophoud oprecht te zijn.
Job 27:6  Ik heb volgehouden dat ik rechtschapen ben en geef het niet op, mijn hart verwijt mij nimmer iets
Job 27:7  Dat het lot van den boze mijn vijand treffe, mijn tegenstander dat van den onrechtpleger!
Job 27:8  Want welke hoop heeft de goddeloze wanneer hij gefnuikt wordt, wanneer God zijn leven opeist?



Job 27:9  Zal God zijn geschrei horen, wanneer de nood over hem komt?
Job 27:10  Of kan hij zich in den Machtige verlustigen, God te allen tijde aanroepen?
Job 27:11  Ik zal u onderrichten in Gods handelwijze, wat de Machtige voorheeft niet verhelen.
Job 27:12  Gij allen hebt het trouwens zelf gezien; waarom zijt gij zo lichtvaardig?
Job 27:13  Dit is, naar Gods raad, het deel van den boosdoener, het erfdeel dat de geweldenaars van den 
Machtige verkrijgen:
Job 27:14  heeft hij veel zonen, zij zijn voor het zwaard bestemd, en zijn nakomelingen worden niet verzadigd 
met brood;
Job 27:15  wie van hem overblijven worden door de pest begraven, en hun weduwen bewenen hen niet.
Job 27:16  Al hoopt hij geld op als stof en schaft hij zich klederen aan als leem,
Job 27:17  hij schaft aan, en de rechtschapene draagt ze, en het geld, den brave valt het ten deel.
Job 27:18  Hij heeft als een spin zijn huis gebouwd, aan een hut gelijk, door een wachter opgeslagen.
Job 27:19  Rijk legt hij zich neer, maar dit herhaalt hij niet: hij doet zijn ogen open, en weg is het!
Job 27:20  Verschrikkingen overvallen hem als waterstromen; in den nacht heeft een stormwind hem gestolen;
Job 27:21  de oostenwind tilt hem op, en daar gaat hij! Hij stormt hem weg van zijn plaats;
Job 27:22  werpt zonder erbarmen stenen naar hem; vluchten, vluchten moet hij voor hem.
Job 27:23  Men slaat over hem de handen ineen, men fluit uit zijn woonplaats hem na.
Job 28:1  Want er zijn plaatsen vanwaar het zilver komt, oorden waar men het goud wast;
Job 28:2  het ijzer wordt uit den grond gehaald, en steen smelt men tot koper.
Job 28:3  Als men een eind heeft gemaakt aan de duisternis, doorvorst men de diepste plaatsen, het gesteente 
der zwartste donkerheid;
Job 28:4  men brak een mijngang uit ver van der mensen woonplaats; zij die van de wandelaars vergeten zijn 
hingen daar, zweefden er ver van de mensen.
Job 28:5  Van de aarde, waaruit het brood ontspruit, wordt het ingewand als door vuur omgewoeld;
Job 28:6  in haar stenen schuilt de saffier en haar stof bevat goud.
Job 28:7  De gier kent den weg daarheen niet, het oog van den valk heeft dien niet gespeurd,
Job 28:8  de roofdieren hebben hem niet betreden, de leeuw is er niet over gegaan.
Job 28:9  De mens heeft zijn hand aan het hard gesteente geslagen, de bergen van hun grondslag af 
omgewoeld;
Job 28:10  in de rotsen heeft hij gangen uitgebroken, en allerlei kostbaarheden heeft zijn oog aanschouwd;
Job 28:11  de bronnen der wateraderen heeft hij verstopt; zo brengt hij het verborgene aan het licht.
Job 28:12  Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden? en waar is het oord waar de schranderheid vertoeft?
Job 28:13  De mens kent den weg tot haar niet, en in het land der levenden wordt zij niet aangetroffen.
Job 28:14  De oceaan zegt: In mij is zij niet--en de zee zegt:
Job 28:15  Zij is niet bij mij. Zij wordt niet betaald met gedegen goud, geen zilver afgewogen als haar prijs;
Job 28:16  zij wordt niet afgewogen tegen goud van Ofir, tegen den kostbaren onyx en den saffier;
Job 28:17  goud en glas kunnen niet bij haar halen, noch wordt zij tegen gulden voorwerpen ingeruild;
Job 28:18  paarlen en kristal kan men naast haar niet noemen, de vangst van de wijsheid is meer waard dan die 
der koralen:
Job 28:19  de topazen van Ethiopie kunnen niet halen bij haar, tegen zuiver goud wordt zij niet opgewogen.
Job 28:20  Die wijsheid nu, van waar komt zij? en waar is het oord waar de schranderheid vertoeft?
Job 28:21  Zij is onttrokken aan het oog van alwat leeft, verborgen voor de vogelen des hemels.
Job 28:22  De hel en de dood zeggen: Wij hebben wel eens van haar horen spreken!
Job 28:23  God weet den weg tot haar, hij kent het oord waar zij vertoeft;
Job 28:24  want hij schouwt tot de einden der aarde, alwat onder de hemelen is ziet hij.
Job 28:25  Toen hij voor den wind de kracht afwoog, van het water de maat bepaalde,
Job 28:26  toen hij den regen wetten voorschreef, den bliksemschichten hun weg,
Job 28:27  toen zag hij haar en keurde haar, stelde haar op haar plaats en doorgrondde haar.
Job 28:28  Maar tot den mens zeide hij: Zie, den Heer te vrezen, dat is wijsheid, van het kwaad te wijken, dat is 
doorzicht.
Job 29:1  Job ging voort zijn spreuk aan te heffen en zeide:
Job 29:2  Och of ik was als in vorige maanden, als in de dagen waarin God mij behoedde!
Job 29:3  toen hij zijn lamp boven mijn hoofd deed schijnen, ik bij zijn licht in de duisternis wandelde;
Job 29:4  zoals ik was in de dagen van mijn nazomer, toen God mijn tent beschutte,
Job 29:5  toen de Machtige nog met mij was, mijn knapen mij nog omringden,
Job 29:6  toen mijn schreden zich baadden in room, en de rots in mijn nabijheid oliestromen uitstortte.
Job 29:7  Als ik uitging naar de stadspoort, op het plein mijn zetel deed nederzetten,
Job 29:8  verborgen knapen zich bij mijn aanblik, stonden bejaarden op en bleven staan;
Job 29:9  vorsten ontzagen zich te spreken en legden de hand op den mond;



Job 29:10  de stem der aanzienlijken liet zich niet horen, hun tong kleefde aan hun gehemelte.
Job 29:11  Want wie van mij hoorde prees mij gelukkig, wie mij zag gaf getuigenis van mijn voorspoed.
Job 29:12  Immers, ik redde den behoeftige die om bijstand kreet, den wees die geen helper had.
Job 29:13  De zegenbede van den zwerveling kwam op mij, en het hart der weduwe deed ik juichen.
Job 29:14  De rechtschapenheid was mijn kleed, ik het hare, ten mantel en tulband was mij het recht dat ik 
voorstond.
Job 29:15  Het oog was ik voor den blinde, de voet voor den kreupele.
Job 29:16  Een vader was ik voor de armen, de twistzaak van mij onbekenden onderzocht ik;
Job 29:17  dan verbrak ik het gebit van den onrechtpleger, en rukte den buit hem uit de tanden.
Job 29:18  Ik dacht: Tegelijk met mijn nest zal ik oud worden, mijn dagen zullen talrijk zijn als die van den fenix.
Job 29:19  Mijn wortel staat open voor het water, de dauw zal des nachts op mijn takken liggen;
Job 29:20  mijn eer is altijd nieuw, mijn boog zal zich verjongen in mijn hand.
Job 29:21  Naar mij luisterde men vol verwachting, zwijgend hoorde men mijn raad aan.
Job 29:22  Had ik gesproken, dan sprak niemand meer, mijn rede stroomde op hen neder.
Job 29:23  Zij wachtten op mij als op hemelwater, zij sperden den mond op als naar lenteregen.
Job 29:24  Lachte ik hen uit, dan verloren zij hun zelfvertrouwen; maar van mijn aangezicht deden zij het licht 
niet tanen.
Job 29:25  Verkoos ik mij tot hen te begeven, dan ging ik als een hoofdman zitten, liet mij neder als een koning 
te midden der schare, als iemand die treurenden troost.
Job 30:1  En thans lachen mensen die beneden mij staan mij uit, mensen wier vaders mij te min waren om bij 
mijn herdershonden te zetten.
Job 30:2  Waartoe zou mij trouwens hunner handen sterkte baten? Hun is alle kracht verlorengegaan;
Job 30:3  van gebrek en honger zijn zij ineengeschrompeld, zij die de wildernis afknagen, het land der 
woestijnen en woestenijen;
Job 30:4  die de zeeporselein die op struiken wast afplukken, en wien de wortel der brem tot voedsel dient.
Job 30:5  Uit de samenleving worden zij weggejaagd, als dieven roept men hen na.
Job 30:6  In huiveringwekkende diepten moeten zij wonen, in aardholen en rotsspleten;
Job 30:7  tussen struiken balken zij, onder netels hokken zij bijeen;
Job 30:8  als een dwaas en eerloos gebroedsel zijn zij uit het land weggegeeseld.
Job 30:9  En thans ben ik het voorwerp van hun spot geworden, dien ik hun tot stof voor gebabbel.
Job 30:10  Met afschuw blijven zij op een afstand van mij, en zij ontzien zich niet mij in het gezicht te spuwen;
Job 30:11  daar God mijn teugel losgemaakt en mij vernederd heeft, hebben zij ook den breidel voor mij 
weggeworpen.
Job 30:12  Aan mijn rechterhand rijst het gebroed op, zij stoten mijn voeten weg en banen tegen mij hun 
onheilspaden.
Job 30:13  Zij hebben mijn weg vernield, bewerken mijn ondergang, zonderdat zij een helper hebben!
Job 30:14  Als door een wijde bres rukken zij aan, onder het rollend puin zijn zij komen aanstormen.
Job 30:15  Iets ijzingwekkends heeft zich tegen mij gekeerd, als de wind jaagt het mijn aanzien weg, en als een 
wolk gaat mijn geluk voorbij.
Job 30:16  Thans stort zich mijn ziel in mij uit, houden de dagen der ellende mij vast.
Job 30:17  De nacht doorboort mijn gebeente, zodat het verteert, mijn pijnigers gaan nooit ter ruste;
Job 30:18  door het grote geweld wordt mijn vlees onkenbaar, het omsluit mij als mijn onderkleed.
Job 30:19  Hij heeft mij in het slijk geworpen; zodat ik van stof en as niet te onderscheiden ben.
Job 30:20  Ik riep tot u, maar gij gaaft mij geen antwoord. Ik stond daar, en gij lettet op mij;
Job 30:21  gij werdt mij tot een gruwzamen vijand, bestooktet mij met forsche hand;
Job 30:22  hieft mij op op den wind en deedt mij daarheenrijden, deedt mij vergaan in noodweer.
Job 30:23  Ik weet het wel: Gij voert mij ten dode, naar de verzamelplaats van alwat leeft.
Job 30:24  Maar zal men niet bij een ruine de hand uitsteken, bij iemands ondergang gekrijt aanheffen?
Job 30:25  Heb ikzelf niet geweend over den zwaar gedrukte? ben ik niet zielsbedroefd geweest over den arme?
Job 30:26  Want op het goede hoopte ik, maar het kwade kwam; terwijl ik op het licht wachtte, kwam de 
duisternis;
Job 30:27  mijn binnenste kookte rusteloos, dagen van ellende overvielen mij;
Job 30:28  ik ging daarheen, zwart, maar niet door het branden der zon, om hulp roepende stond ik in de 
gemeente;
Job 30:29  een broeder ben ik geworden voor de jakhalzen, een gezel voor de struisen.
Job 30:30  Mijn huid is zwart geworden en valt van mij af, mijn gebeente gloeit van hitte.
Job 30:31  Zo heeft mijn citer slechts treurklanken, mijn schalmei slechts klaagtonen.
Job 31:1  Ik had een verbond met mijn ogen gesloten: hoe zou ik een maagd aangezien hebben!
Job 31:2  Wat toch is het lot dat God daarboven beschikt? het erfdeel dat de Machtige in den hooge geeft?



Job 31:3  Immers, den ondergang voor den ongerechte, tegenspoed voor hen die kwaad doen?
Job 31:4  Slaat hij niet mijn wegen gade? telt hij niet al mijn schreden?
Job 31:5  Indien ik ooit met leugens omging of mijn voet zich tot bedrog gespoed heeft--
Job 31:6  wege God mij slechts op een eerlijke weegschaal, opdat hij mijn braafheid erkenne--
Job 31:7  indien mijn tred van den weg afgeweken, mijn hart mijn ogen achternagelopen is, of een vlek aan mijn 
handen kleeft,
Job 31:8  dan moge ik zaaien en een ander er van eten, en worde hetgeen ik geplant heb ontworteld!
Job 31:9  Indien mijn hart zich om een vrouw verlokken liet en ik geloerd heb aan de deur van mijn naaste,
Job 31:10  dan moge mijn vrouw voor een ander malen en mogen vreemden zich over haar heenbuigen!
Job 31:11  Want dat zou een schanddaad zijn, een schuld, voor rechters te boeten;
Job 31:12  dat ware een vuur dat tot de hel branden en van al mijn inkomsten de wortels verteren zou.
Job 31:13  Indien ik het recht van mijn slaaf of slavin versmaadde, wanneer zij zich bij mij beklaagden,
Job 31:14  wat zou ik dan doen, als God opstond? wat hem antwoorden, wanneer hij een onderzoek instelde?
Job 31:15  Heeft niet hij die mij in den noederschoot schiep ook hem geschapen? heeft niet een en dezelfde ons 
daarin gevormd?
Job 31:16  Indien ik ooit aan armen een begeerte afsloeg, de ogen ener weduwe deed versmachten,
Job 31:17  indien ik ooit mijn brood alleen at, zonderdat de wees er een deel van nuttigde--
Job 31:18  want van mijn jeugd af eerde deze mij als een vader, van den schoot mijner moeder leidde ik gene--
Job 31:19  indien ik ooit een zwerveling zonder kleed zag, en dat aan een arme dekking ontbrak,
Job 31:20  zonderdat zijn lenden mij zegenden, en hij verwarmd werd van de vacht mijner schapen;
Job 31:21  indien ik ooit mijn handen heb opgeheven tegen een wees, als ik zag dat ik in de poort hulp kon 
vinden--
Job 31:22  dan moge mij de schouder uit den rug vallen, mij de arm uit de pijp worden gebroken!
Job 31:23  Want ik schrik terug voor den ondergang dien God bewerkt; vanwege zijn hoogheid vermag ik niets.
Job 31:24  Indien ik op goud mijn betrouwen gesteld, edel metaal mijn toevlucht genoemd heb;
Job 31:25  indien ik mij verheugd heb dat mijn vermogen zo groot was en dat mijn hand macht had erlangd;
Job 31:26  indien ik gelet heb op het licht, omdat het zo helder schijnt, op de maan, die in luister haar weg aflegt;
Job 31:27  zodat mijn hart er heimelijk door verlokt werd, en mijn hand ten kus mijn mond aanraakte--
Job 31:28  ook dit zou een schuld zijn, voor den rechter te boeten; want ik zou God daar boven verloochend 
hebben--
Job 31:29  indien ik mij verheugde in den onspoed mijns vijands, mij opwond wanneer het onheil hem trof,
Job 31:30  en ik niet veeleer mijn gehemelte verbood te zondigen, dat het niet met een verwensching zijn dood 
vroeg;
Job 31:31  indien mijn tentgenoten niet gezegd hebben: Vindt men er een die van zijn vleesspijzen onverzadigd 
bleef? --
Job 31:32  neen, geen vreemde behoefde buiten te overnachten: mijn deuren opende ik voor den reiziger;
Job 31:33  indien ik, gelijk men pleegt te doen, mijn feilen heb verborgen, door mijn schuld in mijn boezem te 
versteken,
Job 31:34  omdat ik bang was voor den groten hoop, de minachting der familien mij schrik aanjoeg, zodat ik mij 
stilhield en de deur niet uitkwam;
Job 31:35  
Job 31:36  
Job 31:37  
Job 31:38  indien mijn akker tegen mij riep, zijn voren gezamenlijk weenden,
Job 31:39  indien ik zonder hem betaald te hebben zijn opbrengst heb verteerd, eigenaar het leven heb 
uitgeblazen; (031-40a) dan mogen in plaats van tarwe doornen opschieten, en onkruid in plaats van gerst! (031-
35) Och of iemand mij wilde aanhoren! Ziehier mijn onderteekening; de Machtige antwoorde mij! En heeft mijn 
tegenpartij een stuk geschreven, (031-36) ik zal het voorzeker op mijn schouder nemen, het mij als een kroon 
ombinden, den (031-37) mijn schreden, een voor een, hem aanwijzen, als een vorst hem naderen.
Job 31:40  (031-40b) Hier eindigen de woorden van Job.
Job 32:1  Toen die drie mannen ophielden Job te beantwoorden, omdat hij in eigen oog rechtschapen was,
Job 32:2  ontbrandde de toorn van Elihu, den zoon van Baracheel, van Buz, uit het geslacht van Ram: tegen Job 
ontbrandde zijn toorn, omdat hij had volgehouden tegenover God gelijk te hebben;
Job 32:3  en tegen diens drie vrienden ontbrandde zijn toorn, omdat zij geen antwoord hadden gevonden 
waardoor zij Job van ongelijk hadden overtuigd.
Job 32:4  Elihu nu had gewacht terwijl zij met Job spraken, omdat zij ouder van dagen waren dan hij;
Job 32:5  maar nu Elihu zag dat van die drie mannen geen antwoord meer kwam, ontbrandde zijn toorn.
Job 32:6  Zo hief Elihu, de zoon van Baracheel, van Buz, aan en zeide: Ik ben nog jong, en gij zijt bedaagd; 
daarom schroomde ik en vreesde u mee te delen wat ik weet.



Job 32:7  Ik dacht: Laat de bedaagdheid spreken, de veelheid van jaren wijsheid meedelen.
Job 32:8  Maar de geest Gods is in den mens, en de adem des Machtigen, die geeft hem doorzicht.
Job 32:9  Niet de bejaarden hebben de wijsheid, niet de ouden hebben inzicht in wat recht is.
Job 32:10  Daarom zeg ik: Luistert naar mij; ook ik zal meedelen wat ik weet.
Job 32:11  Zie, ik heb gewacht op wat gij zeggen zoudt, het oor te luisteren gelegd naar verstandige taal van u, 
of gij de rechte woorden vondt.
Job 32:12  Maar hoewel ik acht op u gaf, is er niemand die Job weerlegt, geen van u beantwoordt zijn woorden.
Job 32:13  Zegt nu niet: Wij hebben wijsheid bij hem aangetroffen; God, geen mens kan hem verslaan--
Job 32:14  tegen mij toch heeft hij geen woord ingebracht, en ik zal hem niet met de uwe beantwoorden.
Job 32:15  Versaagd zijn zij; zij antwoorden niet meer; de woorden zijn van hen afgereisd.
Job 32:16  Ik heb gewacht, terwijl zij niet spraken--want zij stonden daar en antwoorden niet meer--
Job 32:17  nu wil ik op mijn beurt gaan antwoorden, ook ik wil mededelen wat ik weet;
Job 32:18  want ik ben vol van woorden, de geest in mijn binnenste dringt mij.
Job 32:19  Zie, mijn binnenste is als wijn in een vat zonder opening; als nieuwe zakken zal het barsten.
Job 32:20  Ik wil spreken om lucht te krijgen, mijn lippen openen en aanheffen.
Job 32:21  Niemand wil ik naar de ogen zien, geen mens wil ik vleien;
Job 32:22  want vleien kan ik niet; alras zou mijn schepper mij wegnemen.
Job 33:1  Maar hoor nu, Job, naar mijn toespraak, luister naar al mijn woorden.
Job 33:2  Zie, ik heb den mond geopend, mijn tong onder mijn gehemelte spreekt.
Job 33:3  Recht uit het hart komen mijn woorden, wat mijn lippen weten spreken zij zuiver uit.
Job 33:4  Gods geest heeft mij geschapen, de adem des Machtigen mij het leven ingeblazen.
Job 33:5  Indien gij kunt, antwoord mij dan, breng uw bewijzen tegen mij in, stel u op.
Job 33:6  Zie, ik sta in dezelfde verhouding tot God als gij: ook ik ben uit leem gekneed.
Job 33:7  Dus zal geen vrees voor mij u doen schrikken, en mijn hand op u niet drukken.
Job 33:8  Gij hebt te mijnen aanhoren gezegd, ik heb uw woorden wel verstaan:
Job 33:9  Rein ben ik, door geen wanbedrijf bevlekt, zuiver ben ik en schuldeloos;
Job 33:10  maar hij vindt voorwendsels om zich van mij af te keren, houdt mij voor zijn vijand;
Job 33:11  hij steekt mijn voeten in het blok, en bewaakt al mijn gangen.
Job 33:12  Zie, hierin hebt gij ongelijk, antwoord ik u; want God is meer dan een mens.
Job 33:13  Waarom klaagt gij over hem, dat hij op geen uwer woorden bescheid doet?
Job 33:14  God toch spreekt wel op een manier, en op twee, zonderdat gij het merkt.
Job 33:15  In den droom, in het nachtgezicht, wanneer een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimering op 
de legerstede,
Job 33:16  dan opent hij het oor der mensen en verschrikt hen door waarschuwingen;
Job 33:17  om den mens van iets af te houden, een man voor hoogmoed te behoeden;
Job 33:18  dat hij zijn leven beware voor de groeve, zijn bestaan voor een gewelddadigen dood.
Job 33:19  Of hij wordt op zijn legerstede getuchtigd door smarten, onophoudelijk woedt er strijd in zijn 
gebeente.
Job 33:20  Zijn bestaan doet hem walgen van brood, zijn leven van de keurigste spijs;
Job 33:21  zijn vlees slinkt tot iets onzichtbaars weg, zijn gebeente, eens voor het oog verborgen, wordt ontbloot,
Job 33:22  en zijn leven komt der groeve nabij, zijn bestaan den doodsengelen.
Job 33:23  Is er dan voor hem een engel-tolk, een uit duizend om den mens te leren wat hem betaamt,
Job 33:24  en erbarmt die zich over hem en zegt: Red hem en laat hem niet neerdalen in de groeve; ik heb een 
losprijs gevonden--
Job 33:25  dan wordt zijn vlees vetter dan in zijn jeugd, en keert hij terug tot zijn jonkheid;
Job 33:26  hij bidt tot God, en deze neemt hem welgevallig aan, doet hem zijn aangezicht met gejuich 
aanschouwen, en vergeldt den mens zijn deugd.
Job 33:27  Dan zingt hij zo dat allen hem horen en zegt: Ik had gezondigd en wat recht is verdraaid; maar mij is 
niet gelijk met gelijk betaald.
Job 33:28  Hij heeft mijn leven gered, het niet ter groeve doen nederdalen, en mijn bestaan verlustigt zich nog in 
het licht.
Job 33:29  Zie, dit alles doet God twee, drie keren met een mens:
Job 33:30  zijn leven terugbrengen van de groeve, zodat hij bestraald wordt door het levenslicht.
Job 33:31  Luister, Job, hoor naar mij; zwijg en laat mij spreken.
Job 33:32  Indien er iets te zeggen is, antwoord mij dan; want gaarne zou ik u gelijk willen geven;
Job 33:33  zo niet, hoor gij dan naar mij; zwijg, opdat ik u wijsheid lere.
Job 34:1  Elihu hief aan en zeide:
Job 34:2  Hoort, wijzen, naar mijn woorden, kundigen, leent mij het oor!
Job 34:3  Het oor toch toetst beweringen, zoals het gehemelte spijs keurt.



Job 34:4  Laten wij voor onszelf uitmaken, wat recht, met elkander te weten komen, wat goed is.
Job 34:5  Want Job heeft gezegd: Ik heb mij deugdzaam gedragen, en God heeft van mij geweerd wat mij 
toekwam.
Job 34:6  Mijn goed recht zou ik verzaken? Onheelbaar is mijn pijlwonde, zonder dat ik mij misdragen heb.
Job 34:7  Waar is een man als Job, die godslastering als water opdrinkt,
Job 34:8  er op uit is om het gezelschap van boosdoeners te zoeken, den omgang met slechte lieden?
Job 34:9  Want hij zegt: Het baat een mens niet dat hij behagen in den omgang met God heeft. --
Job 34:10  Hoort daarom, verstandige lieden, naar mij: verre zij het dat God kwaad zou doen, de Machtige 
onrecht.
Job 34:11  Neen, hij vergeldt den mens zijn daden, regelt zijn lot naar zijn gedrag.
Job 34:12  Wis en zeker handelt God nooit onbillijk, verdraait de Machtige het recht niet.
Job 34:13  Wie heeft de aarde onder zijn beheer gesteld? wie de gehele wereld ineengezet?
Job 34:14  Indien hij zijn geest tot zich deed weerkeren, zijn adem terugnam,
Job 34:15  zou alle vlees tegader sterven, de mens tot stof terugkeren.
Job 34:16  Indien gij verstandig zijt, hoor hiernaar, leen het oor aan mijn woorden.
Job 34:17  Kan soms een die het recht haat de teugels voeren? of durft gij een machtigen rechtvaardige in het 
ongelijk stellen?
Job 34:18  Hem die tot een koning zegt: Nietswaardige! tot edelen: Booswicht!
Job 34:19  die geen vorst naar de ogen ziet, op geen edelman meer achtslaat dan op een arme; omdat zij allen 
het maaksel zijner handen zijn.
Job 34:20  In een oogwenk, midden in den nacht, sterven zij, edelen wankelen, en weg gaan zij; opgeruimd 
wordt een machtige zonderdat een hand zich roert.
Job 34:21  Zijn oog toch gaat over de wegen des mensen, hij ziet al diens schreden;
Job 34:22  geen duisternis of donkerte is er waarin de boosdoeners zich kunnen verbergen.
Job 34:23  Want hij stelt voor een mens geen termijn, waarop deze tot God ten gerichte moet komen;
Job 34:24  hij verplettert machtigen zonder onderzoek en stelt anderen in hun plaats.
Job 34:25  Derhalve, hij kent hun gedragingen, keert hen in den nacht onderstboven, en zij worden verbrijzeld;
Job 34:26  tot straf voor hun boosheid maakt hij hen te schande, ter plaatse waar ieder het ziet;
Job 34:27  omdat zij van hem zijn afgeweken en op geen zijner wegen achtsloegen,
Job 34:28  maar het geschrei der armen tot hem deden komen, zodat hij het geschrei der nooddruftigen hoort.
Job 34:29  Geeft hij rust, wie durft veroordelen? verbergt hij voor iemand zijn aangezicht, wie durft naar dezen 
omzien? om het even of het een volk dan wel een mens geldt;
Job 34:30  opdat geen goddeloze mensen heerschappij voeren, zulken die voor het volk valstrikken zijn.
Job 34:31  Als gij tot God zegt: Ik boet zonder slecht gehandeld te hebben;
Job 34:32  onderricht mij, totdat ik het zie; indien ik kwaad deed, ik zal het niet weder doen--
Job 34:33  moet hij dan naar uw goedvinden vergelden? Gij hebt immers afgekeurd; gijzelf moet dus kiezen, niet 
ik; spreek dan uit wat gij weet.
Job 34:34  Verstandige lieden zullen tot mij zeggen, en een wijs man die mij aanhoort:
Job 34:35  Job spreekt niet met kennis, zijn woorden zijn niet verstandig.
Job 34:36  Mocht Job voorgoed getoetst worden, omdat hetgeen hij inbracht onder kwaaddoeners thuis behoort;
Job 34:37  want hij voegt bij zijn zonden een misdrijf, door in ons gezelschap onbehoorlijke taal tegen God uit te 
slaan.
Job 35:1  Elihu hief aan en zeide:
Job 35:2  Houdt gij dit voor goed, meent gij dit met "mijn gerechtigheid voor God",
Job 35:3  dat gij vraagt, wat het u baat? en: Wat baat het mij meer dan wanneer ik een zondaar was? --
Job 35:4  Ik zal u bescheid geven, en uw vrienden met u.
Job 35:5  Blik naar den hemel en aanschouw, zie op naar de wolken, hoeveel hoger zij zijn dan gij.
Job 35:6  Hebt gij gezondigd, wat deert gij den hemel? zijn uw misdrijven talrijk, wat doet gij hem?
Job 35:7  Zijt gij rechtschapen, wat geeft gij hem? of wat erlangt hij uit uw hand?
Job 35:8  Den mens, zoals gij er een zijt, raakt uw boosheid, het menschenkind uw rechtschapenheid.
Job 35:9  Men klaagt wel over de vele verdrukkingen, roept over den sterken arm der groten,
Job 35:10  maar men zegt niet: Waar is God, die ons gemaakt heeft, die psalmen in den nacht geeft?
Job 35:11  die ons meer leert dan aan de dieren der aarde, ons verstandiger maakt dan de vogelen des hemels.
Job 35:12  Zo roept men, zonderdat hij antwoordt, over den overmoed der slechten.
Job 35:13  Maar naar ijdel geroep hoort God niet, daarnaar ziet de Machtige niet om;
Job 35:14  hoeveel te minder, nu gij zegt dat gij niets van hem ziet! de beslissing ligt bij hem, en men kan op 
hem wachten!
Job 35:15  Derhalve, omdat zijn toorn nog niet heeft gestraft, zou hij niet veel kennis hebben genomen van 
misdrijven!



Job 35:16  Job opent zijn mond ijdellijk, spreekt grote woorden zonder kennis.
Job 36:1  Elihu ging voort en zeide:
Job 36:2  Wacht nog een ogenblik, opdat ik u lere; want er is nog ter ere Gods te spreken.
Job 36:3  Ik wil mijn kennis hoog ophalen, en mijn schepper rechtvaardigen;
Job 36:4  want, waarlijk, mijn woorden zijn niet onwaar; een die het goed weet is bij u.
Job 36:5  Zie, God is machtig, maar acht niets gering, machtig door kracht van verstand.
Job 36:6  Hij laat den boze niet in leven, en verschaft recht aan de verdrukten.
Job 36:7  Hij wendt het oog niet af van de rechtschapenen, bij koningen op den troon, daar zet hij hen voorgoed, 
zodat zij hoog verheven zijn.
Job 36:8  Doch zijn zij in ketenen geklonken, in koorden van ellende gevangen,
Job 36:9  dan brengt hij hun daardoor hun gedrag onder het oog, en hun misdrijven, dat zij zich overmoedig 
gedragen;
Job 36:10  dan opent hij hun oor voor de vermaning, en zegt hun aan, zich te bekeren van slechtheid.
Job 36:11  Horen zij en onderwerpen zij zich, dan zullen zij hun dagen in voorspoed doorbrengen, hun jaren in 
blijden staat.
Job 36:12  Maar horen zij niet, dan sterven zij een gewelddadigen dood, geven den geest in onverstand.
Job 36:13  De goddelozen van hart ontsteken in toorn, roepen niet wanneer hij hen bindt;
Job 36:14  dies sterven zij in de jeugd, verliezen het leven met de ontuchtigen.
Job 36:15  Den ellendige geeft hij door zijn ellende uitredding, opent hij door de verdrukking het oor.
Job 36:16  Zo lokt hij ook u uit den muil van den nood naar een ruim, onbekrompen leven, naar de 
behaaglijkheid van uw met vette spijzen gevulde tafel.
Job 36:17  Gij ondergingt volop het oordeel dat den boze treft, oordeel en gericht houden u in toorn vast;
Job 36:18  opdat de overvloed u niet verlokken zou, de grote losprijs dien gij zoudt kunnen geven u niet zou 
verleiden.
Job 36:19  Zou hij een heil bewerken zonder nood, zonder alle mogelijke krachtsinspanning?
Job 36:20  Verlang niet naar den nacht waarin volken van hun plaats oprijzen.
Job 36:21  Neem u in acht, keer u niet tot de slechtheid; hiermee zoudt gij meer dan ellende verkozen hebben.
Job 36:22  Zie, God oefent geweldige kracht; wie is als onderwijzer aan hem gelijk?
Job 36:23  Wie heeft hem voor zijn gedrag bestraft? wie tot hem gezegd: Gij hebt verkeerd gedaan?
Job 36:24  Denk er aan zijn handelwijze te prijzen, die door de stervelingen bezongen wordt,
Job 36:25  waarop alle mensen staren, die men van verre gadeslaat.
Job 36:26  Zie, God is verheven, niet te begrijpen; het aantal zijner jaren, het is onberekenbaar.
Job 36:27  Want hij zondert de waterdruppels af, die voor zijn vloed zuiveren regen leveren,
Job 36:28  dien de wolken doen neerstromen, doen neerdruppelen op vele mensen.
Job 36:29  Hoeveel te minder begrijpt men de uitbreiding der wolken, het dreunen van zijn omhulsel;
Job 36:30  zie, om zich heen heeft hij zijn licht uitgebreid, en de diepten der zee heeft hij bedekt.
Job 36:31  Want daarmede richt hij de volken, en geeft hij spijze in overvloed;
Job 36:32  beide handen bestraalt hij met licht, en zendt het af op een tegenstander.
Job 36:33  Zijn krijgsgeschreeuw doet hem kennen, terwijl hij toornig ijvert tegen de ongerechtigheid.
Job 37:1  Ja, hierover beeft mijn hart, en springt het op van zijn plaats.
Job 37:2  Hoort, hoort naar het bulderen zijner stem, het geloei dat uit zijn mond komt;
Job 37:3  onder den gansen hemel laat hij het los, alsmede zijn licht aan de zomen der aarde.
Job 37:4  Daarop volgt een brullend geluid, dondert hij met majestueuze stem, hij houdt den bliksem niet achter, 
wanneer zijn stem gehoord wordt.
Job 37:5  God dondert met zijn stem verwonderlijk, hij die grote dingen doet, die wij niet begrijpen.
Job 37:6  Want hij zegt tot de sneeuw: Val op aarde! tot de regenstromen: Weest hevig!
Job 37:7  Alle mensen sluit hij op; opdat elk sterveling zijn werk erkenne;
Job 37:8  de wilde dieren gaan in hun schuilhoeken, en blijven in hun leger.
Job 37:9  Uit zijn kamer komt de wervelwind, uit de voorraadschuren de koude.
Job 37:10  Door zijn adem maakt God ijs, slaat hij de watervlakte in boeien.
Job 37:11  Ook belaadt hij met vocht de wolken, breidt hij zijn lichtend zwerk uit.
Job 37:12  Dit wendt zich naar alle kanten volgens zijn leiding om te doen alwat hij het opdraagt op het 
wereldrond.
Job 37:13  Indien tot roede, dan kwijnt de aarde, indien tot zegen, hij doet haar dien vinden.
Job 37:14  Leen hieraan het oor, Job, sta stil en let op Gods wonderen!
Job 37:15  Begrijpt gij het, wanneer God haar iets opdraagt, en het licht van zijn zwerk doet flikkeren?
Job 37:16  Begrijpt gij iets van de uitbreiding der wolken, van de wonderen des Alwetenden?
Job 37:17  gij, wiens klederen heet worden wanneer de aarde rustig nederligt in de zuiderzon?
Job 37:18  Kunt gij, zoals hij, tot een uitspansel maken het zwerk, dat vast is als een gegoten spiegel?



Job 37:19  Doe ons weten, wat wij hem zeggen zullen; wij kunnen niets aanvoeren vanwege de duisternis.
Job 37:20  Moet men hem mededelen dat ik ga spreken? Heeft dan ooit iemand gezegd in het ongeluk te willen 
geraken?
Job 37:21  Nu dan, men zag geen licht: het straalde achter het zwerk; daar strijkt de wind voorbij en doet het 
glanzen.
Job 37:22  Uit het verborgene komt het goud te voorschijn; maar ontzagwekkende majesteit dekt God.
Job 37:23  Den Machtige, wij hebben hem niet gevonden; hij, geducht in krachtsbetoon en richten, en groot in 
gerechtigheid, hij antwoordt niet.
Job 37:24  Daarom vrezen hem de mensen, en ziet hij naar geen der wijzen om.
Job 38:1  Toen antwoordde de Heer Job in den storm en zeide:
Job 38:2  Wie maakt daar wijs beleid tot duisternis door woorden zonder verstand?
Job 38:3  Omgord als een man uw lenden; ik zal u ondervragen, licht gij mij in.
Job 38:4  Waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? Deel het mede, indien gij inzicht hebt.
Job 38:5  Wie heeft haar afmetingen bepaald, dat gij ze zoudt kennen? of wie heeft het meetsnoer over haar 
gespannen?
Job 38:6  Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd,
Job 38:7  onder het eenstemmig gejuich der morgensterren, onder het gejubel van al de zonen Gods?
Job 38:8  Wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen zij bruisend uit den moederschoot kwam,
Job 38:9  toen ik wolken tot haar kleed maakte, duisternis tot haar windselen,
Job 38:10  toen ik mijn perken voor haar uitbrak, sluitboom en deuren aanbracht,
Job 38:11  toen ik tot haar sprak: Tot hiertoe en niet verder! hier zal de trots uwer golven bedaren.
Job 38:12  Hebt gij zolang gij leeft ooit den morgen ontboden, den dageraad zijn plaats aangewezen,
Job 38:13  opdat hij de zomen der aarde zou aangrijpen en de bozen er van zouden worden afgeschud?
Job 38:14  Zij verandert als leem waarin een zegel gedrukt wordt, de dingen staan daar als een kleed;
Job 38:15  den bozen wordt hun licht onttrokken, de opgeheven arm wordt gebroken.
Job 38:16  Zijt gij gekomen tot de bronnen der zee, hebt gij verkeerd in de diepten des oceaans?
Job 38:17  Hebt gij de poorten des doods ontdekt, zaagt gij de poorten der stikdonkere plaats?
Job 38:18  Hebt gij de aarde in haar uitgebreidheid overzien? Deel het mede, indien gij haar geheel kent.
Job 38:19  Waar is de weg naar de woning des lichts, en de duisternis, waar heeft zij haar verblijf;
Job 38:20  zodat gij mij naar zijn gebied zoudt kunnen brengen, en de paden kendet naar zijn huis?
Job 38:21  Gij weet het zeker wel, want toen werdt gij geboren, en het aantal uwer dagen is groot!
Job 38:22  Zijt gij gekomen bij de schuren der sneeuw, hebt gij de schatkameren van den hagel gezien,
Job 38:23  dien ik heb opgespaard voor den tijd der benauwdheid, voor den dag van kamp en strijd?
Job 38:24  Waar is de weg naar de plaats waar het licht zich splitst, en van waar de oostenwind zich verspreidt 
over de aarde?
Job 38:25  Wie heeft kanalen gespleten voor den stortvloed, wie wegen voor de bliksemschichten
Job 38:26  om regen te geven op het onbewoonde land, de wildernis waarin geen mensen wonen;
Job 38:27  om woestijn en woestenij te verzadigen, het dorstige land groeizaam te maken?
Job 38:28  Heeft de regen een vader? of wie heeft de dauwdroppelen verwekt?
Job 38:29  Uit wier schoot is het ijs te voorschijn gekomen, en wie heeft den rijp des hemels geteeld?
Job 38:30  Als tot steen trekken zich de wateren samen, en de oppervlakte des oceaans wordt in banden 
geslagen.
Job 38:31  Kunt gij de banden der Pleiaden vlechten, of de boeien van den Orion losmaken?
Job 38:32  Brengt gij op haar tijd de planeten naar buiten, en leidt gij den Beer met zijn jongen?
Job 38:33  Kent gij de wetten des hemels, of bepaalt gij zijn invloed op de aarde?
Job 38:34  Kunt gij uw stem doen doordringen tot de wolken, zodat een stroom van water u bedekt?
Job 38:35  Zendt gij de bliksemen uit, opdat zij heengaan? en zeggen zij tot u: Hier zijn wij?
Job 38:36  Wie heeft wijsheid neergelegd in de stapelwolken, wie doorzicht geschonken aan de nevelen?
Job 38:37  Wie kan met wijsheid de wolken aftellen; de waterzakken des hemels, wie legt ze om,
Job 38:38  wanneer het stof samenvloeit tot een stuk gietwerk, de kluiten aan elkander kleven?
Job 38:39  (039-1) Kunt gij voor de leeuwin buit vangen, den honger der welpen stillen,
Job 38:40  (039-2) wanneer zij wegduiken in holen, in het struikgewas op de loer liggen?
Job 38:41  (039-3) Wie geeft der raaf haar prooi, wanneer haar jongen tot God roepen en zonder voedsel 
rondfladderen?
Job 39:1  (039-4) Kent gij den tijd waarop de gemzen werpen, neemt gij het baren der hinden waar?
Job 39:2  (039-5) Telt gij de maanden van haar dracht, kent gij den tijd waarop zij werpen?
Job 39:3  (039-6) Zij krommen zich, brengen haar jongen ter wereld, zij drijven de vrucht harer barensweeen uit.
Job 39:4  (039-7) Haar jongen worden sterk, groeien op in het veld, straks zijn zij weg zonder tot haar terug te 
keren.



Job 39:5  (039-8) Wie heeft den woudezel vrijgelaten? wie zijn banden losgemaakt,
Job 39:6  (039-9) van hem wien ik de woestijn tot woning, de steppe tot verblijfplaats aangewezen heb?
Job 39:7  (039-10) Hij belacht het stadsgewoel, luistert niet naar het geroep van den drijver,
Job 39:8  (039-11) maar doorsnuffelt de bergen als zijn weide, en zoekt er allerlei groen kruid op.
Job 39:9  (039-12) Zou de woudos u willen dienen? zou hij overnachten aan uw krib?
Job 39:10  (039-13) Kunt gij den woudos met touwen aan de voor binden? zou hij achter u lopend den dalgrond 
eggen?
Job 39:11  (039-14) Zoudt gij, omdat zijn kracht zo groot is, op hem vertrouwen aan hem uw arbeid overlaten?
Job 39:12  (039-15) Durft gij op hem rekenen, dat hij uw zaad inbrengen en op uw dorschvloer inzamelen zal?
Job 39:13  (039-16) Vrolijk klapwiekt de struisvogel; is het een zachtaardige vleugel en veder?
Job 39:14  (039-17) Neen; zij laat haar eieren op den grond liggen, en broedt ze uit in het zand,
Job 39:15  (039-18) vergetend dat een voet ze vertreden, het gedierte des velds ze verpletteren kan.
Job 39:16  (039-19) Hard behandelt zij haar jongen, als waren zij haar vreemd; of haar moeite vergeefs is, deert 
haar niet;
Job 39:17  (039-20) want God heeft haar het verstand ontzegd, haar geen deel aan het doorzicht gegeven;
Job 39:18  (039-21) anders zou zij zich wel in de hoogte verheffen, en spotten met het paard en zijn ruiter.
Job 39:19  (039-22) Geeft gij aan het paard sterkte? bekleedt gij zijn nek met manen?
Job 39:20  (039-23) Doet gij het huppelen als een sprinkhaan? Hoe ontzagwekkend is zijn fier gesnuif!
Job 39:21  (039-24) Het krabt in het dal, zich in zijn kracht verheugend, en trekt uit, der wapenrusting tegemoet,
Job 39:22  (039-25) spot met de vrees en wordt niet vervaard, deinst voor het zwaard niet terug.
Job 39:23  (039-26) Boven hem rinkelt de pijlkoker, het lemmet der lans en de strijdknots.
Job 39:24  (039-27) Onstuimig en wild verslindt het den bodem, en staat niet stil als de bazuin klinkt;
Job 39:25  (039-28) het hinnikt zo vaak de bazuin wordt gestoken, reeds van verre ruikt het den strijd, de 
donderende stem der aanvoerders en het krijgsgeschreeuw.
Job 39:26  (039-28) Is het de vrucht van uw doorzicht dat de havik vliegt, de vleugels naar het zuiden uitspreidt?
Job 39:27  (039-30) Is het op uw last dat de arend zulk een vlucht neemt, dat hij zijn nest in de hoogte bouwt?
Job 39:28  (039-31) Op een rots woont en nestelt hij, op rotsklip en bergtop.
Job 39:29  (039-32) Van daar loert hij op voedsel, in de verte zien zijn ogen;
Job 39:30  (039-33) zijn jongen slurpen bloed en waar gesneuvelden liggen is hij.
Job 40:1  (039-34) Toen sprak de Heer tot Job en zeide:
Job 40:2  (039-35) Zal nu de bediller een geding met den Machtige beginnen? Hij die God terechtwees geve 
hierop bescheid!
Job 40:3  (039-36) En Job antwoordde den Heer en zeide:
Job 40:4  (039-37) Zie, ik ben te gering; welk bescheid zal ik u geven? Ik leg de hand op den mond;
Job 40:5  (039-38) eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weder; tweemaal, maar ik ga er niet mede 
voort.
Job 40:6  (040-1) Toen antwoordde de Heer Job in den storm en zeide:
Job 40:7  (040-2) Omgord als een man uw lenden; ik zal u ondervragen, licht gij mij in!
Job 40:8  (040-3) Wilt gij zelfs mijn recht verbreken? mij in het ongelijk stellen om zelf gelijk te hebben?
Job 40:9  (040-4) Hebt gij dan een arm als God en kunt gij donderen met een stem als de zijne?
Job 40:10  (040-5) Tooi u dan eens met heerlijkheid en hoogheid, bekleed u met majesteit en luister.
Job 40:11  (040-6) Stort uw toorn in stromen uit, zie naar alwat hoog is, en verneder het;
Job 40:12  (040-7) zie naar alwat hoog is, en buig het, en verpletter de bozen ineens.
Job 40:13  (040-8) Berg hen altegader weg in het stof, omwikkel hun aangezichten in het verborgen land.
Job 40:14  (040-9) Dan zal ook ik u loven; omdat uw rechterhand u redt.
Job 40:15  (040-10) Zie, daar is het Reuzendier, hetwelk ik, evenals u, gemaakt heb: het eet gras als een rund!
Job 40:16  (040-11) Zie eens die kracht in zijn lenden, die sterkte in zijn buikspieren;
Job 40:17  (040-12) hij houdt zijn staart stijf als een ceder, de pezen zijner dijen zijn ineengevlochten.
Job 40:18  (040-13) Zijn beenderen zijn koperen pijpen, zijn schonken als ijzeren staven.
Job 40:19  (040-14) Hij is de eersteling van Gods wegen, gemaakt om er mede te spelen;
Job 40:20  (040-15) want voedsel leveren hem de bergen, waar spelen alle dieren des velds;
Job 40:21  (040-16) hij legt zich neer onder lotusbomen, verscholen in riet en slijk;
Job 40:22  (040-17) lotusbomen dekken hem om hem te beschaduwen, stroomwilgen omringen hem.
Job 40:23  (040-18) Al zwelt de rivier, hij spoedt zich niet angstig weg, hij blijft onbezorgd, ook al bruist een 
Jordaan tegen zijn muil;
Job 40:24  (040-19) met zijn ogen vat hij hem, met strikken omringt hij hem.
Job 41:1  (040-20) Kunt gij het Gedrocht met een haak ophalen, hem met een snoer de tong neerdrukken?
Job 41:2  (040-21) Trekt gij een twijg door zijn neus, doorboort gij zijn kaak met een ring?
Job 41:3  (040-22) Zal hij tot u veel smekingen richten, of zoete woordjes tot u spreken?



Job 41:4  (040-23) Zal hij met u een verbond sluiten, zodat gij hem voorgoed aan u dienstbaar maakt?
Job 41:5  (040-24) Kunt gij met hem spelen als met een vogel, en hem voor uw meisjes vastbinden?
Job 41:6  (040-25) Verhandelen hem de viskopers, zullen zij hem verdelen onder de kooplieden?
Job 41:7  (040-26) Kunt gij zijn huid volzetten met spietsen, zijn kop met visschersharpoenen?
Job 41:8  (040-27) Sla de hand aan hem; denk aan den te voeren strijd, en--doe het niet weer!
Job 41:9  (040-28) Al komt uw hoop bedrogen uit, velt zijn aanblik ook God terneder?
Job 41:10  (041-1) Hij is niet vermetel wanneer hij hem opwekt. En wie zou dan voor mijn aangezicht 
standhouden?
Job 41:11  (041-2) Wie heeft mij aangevallen en is ongedeerd gebleven? Alwat ergens onder den hemel is 
behoort mij.
Job 41:12  (041-3) Ik kan niet zwijgen van zijn leden, van zijn kracht en zijn kunstig samenstel.
Job 41:13  (041-4) Wie heeft van voren zijn kleed opgelicht? wie dringt door in zijn dubbel gebit?
Job 41:14  (041-5) wie heeft de deurvleugels van zijn aangezicht geopend? Rondom zijn tanden is verschrikking.
Job 41:15  (041-6) Zijn rug bestaat uit rijen schilden saamgevoegd als met een engsluitend zegel:
Job 41:16  (041-7) het ene ligt vlak naast het andere; de wind zelfs kan er niet tussenkomen;
Job 41:17  (041-8) zij hangen nauw tezamen, grijpen in elkander, onafscheidelijk.
Job 41:18  (041-9) Zijn niezen doet licht schitteren, zijn ogen gelijken den wimpers van den dageraad;
Job 41:19  (041-10) uit zijn muil komen fakkels, schieten vuurvonken uit.
Job 41:20  (041-11) Uit zijn neusgaten stijgt rook op, als uit een pot die op een vuur van twijgen staat.
Job 41:21  (041-12) Zijn adem zet kolen in vlam, en vlammen komen uit zijn muil.
Job 41:22  (041-13) Op zijn nek woont de kracht, voor hem uit springt de ontzetting op.
Job 41:23  (041-14) Zijn vleeskwabben zitten vast, zijn aan hem gegoten, onbeweeglijk;
Job 41:24  (041-15) als gegoten is zijn hart, vast als steen, vast als een onderste molensteen.
Job 41:25  (041-16) Verheft hij zich, dan worden machtigen bevreesd, van verbijstering staan zij weerloos.
Job 41:26  (041-17) Treft iemand hem met een zwaard, dit houdt het niet uit, evenmin als speer, steenklomp of 
pantser.
Job 41:27  (041-18) Hij acht ijzer als stro, koper als vermolmd hout.
Job 41:28  (041-19) Geen pijl jaagt hem op de vlucht, slingersteenen worden voor hem als kaf;
Job 41:29  (041-20) als kaf telt hij schichten, en hij lacht met het suizen der knots.
Job 41:30  (041-21) Onder aan zijn buik zijn puntige scherven, als een dorschslede drukt hij er mee op het slijk.
Job 41:31  (041-22) Hij doet de diepte koken als een ketel, hij maakt de zee aan een zalfpot gelijk;
Job 41:32  (041-23) hij laat een lichtend spoor achter, als had de oceaan zilverwit haar.
Job 41:33  (041-24) Zijns gelijke is er niet in het stof, gemaakt als hij is om nooit te versagen;
Job 41:34  (041-25) alwat hoog is ziet hij onder de ogen, koning is hij over alle roofdieren.
Job 42:1  En Job antwoordde den Heer en zeide:
Job 42:2  Ik weet dat gij alles vermoogt en geen van uw voornemens verijdeld wordt.
Job 42:3  "Wie hult daar door onverstand wijs beleid in duisternis?" Dus, ik heb gesproken zonder inzicht te 
hebben, over zaken mij te wonderbaar en boven mijn begrip.
Job 42:4  "Hoor toch, ik zal spreken; ik zal u ondervragen, licht gij mij in!"
Job 42:5  Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen; maar thans heb ikzelf u gezien.
Job 42:6  Daarom herroep ik en doe boete in stof en as.
Job 42:7  Nadat de Heer dit tot Job gesproken had, zeide de Heer tot Elifaz van Teman: Mijn toorn is ontbrand 
tegen u en uw twee vrienden, omdat gij niet, zoals mijn dienaar Job, oprecht over mij gesproken hebt.
Job 42:8  Neemt dan nu zeven stieren en zeven rammen; gaat daarmee tot mijn dienaar Job, brengt ze voor u 
ten brandoffer, en laat mijn dienaar Job voor u bidden; want alleen mijn gunstige gezindheid jegens hem zal mij 
weerhouden u de straf der dwaasheid te doen ondergaan; want gij hebt niet, zoals mijn dienaar Job, oprecht 
over mij gesproken.
Job 42:9  Zo gingen Elifaz van Teman, Bildad van Sjuah en Sofar van Naama heen en deden zoals de Heer hun 
gelast had; waarop de Heer Job goedgunstig verhoorde.
Job 42:10  Nu heeft de Heer het lot van Job gewend--toen hij bad voor zijn vrienden--en gaf hij Job het dubbele 
van alwat hij bezeten had.
Job 42:11  Toen kwamen al zijn broeders, zusters en voormalige bekenden en aten met hem in zijn huis; zij 
beklaagden en troostten hem over al den rampspoed dien de Heer over hem gebracht had, en zij schonken hem 
elk een goudstuk en een gouden ring.
Job 42:12  De Heer maakte Jobs lateren staat gezegender dan zijn vorigen: hij bezat veertienduizend stuks 
kleinvee, zesduizend kamelen, duizend paar runderen en duizend ezelinnen.
Job 42:13  Ook kreeg hij zeven zonen en drie dochters:
Job 42:14  de eerste noemde hij Jemima, de tweede Kesia, de derde Kerenhappuch.
Job 42:15  In het ganse land werden geen vrouwen gevonden zo schoon als de dochters van Job; en haar vader 



gaf haar een erfdeel onder haar broeders.
Job 42:16  Nadezen leefde Job nog honderd veertig jaar; hij zag zijn kinderen en kindskinderen, vier geslachten,
Job 42:17  en stierf oud en zat van dagen.
Psa 1:1  Gelukkig hij die niet treedt in de raadslagen der bozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in 
den kring der spotters;
Psa 1:2  die veeleer zijn vreugde vindt in de wet van den Heer, dag en nacht van zijn wet bij zichzelf spreekt.
Psa 1:3  Hij gelijkt een boom, aan vlietend water geplant, die zijn vrucht op zijn tijd geeft, en welks loof niet 
verwelkt: in alwat hij doet is hij voorspoedig.
Psa 1:4  Gans anders de bozen, gans anders! Aan het kaf zijn zij gelijk, door den wind opgejaagd.
Psa 1:5  Dies houden de bozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de gemeente der 
rechtschapenen.
Psa 1:6  Want de Heer slaat ach op den weg der rechtschapenen; maar de weg der bozen loopt uit op den 
ondergang.
Psa 2:1  Wat woelen de volken, wat kramen de natien ijdele taal uit!
Psa 2:2  De koningen der aarde smeden plannen, de vorsten spannen samen tegen den Heer en zijn gezalfde:
Psa 2:3  "Rijten wij hun banden stuk, werpen wij hun koorden van ons!"
Psa 2:4  Hij die in den hemel zetelt belacht hen, de Heer spot met hen;
Psa 2:5  straks spreekt hij tot hen in zijn toorn, verbijstert hen in zijn gramschap.
Psa 2:6  "Maar ik, ik heb mijn koning aangesteld op den Sion, mijn heiligen berg."
Psa 2:7  Ik wil verhalen van 's Heeren besluit; de Heer heeft tot mij gezegd: Gij zijt mijn zoon; ik heb heden u 
verwekt.
Psa 2:8  Vraag mij slechts, zo wil ik u de volkeren ten erve geven, de einden der aarde als bezitting.
Psa 2:9  Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen verbrijzelen als aarden vaten.
Psa 2:10  Nu dan, koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, wereldbestuurders!
Psa 2:11  Brengt den Heer met vreze uw hulde, juicht al sidderend hem ter eer.
Psa 2:12  Huldigt hem, opdat hij niet toorne en gij te gronde gaat; want zeer haast ontbrandt zijn toorn. Heil allen 
die tot hem de toevlucht nemen!
Psa 3:1  Een psalm van David, op zijn vlucht voor zijn zoon Absalom. (03-2) Heer, hoe talrijk zijn mijn 
wederpartijders! Talrijk zijn zij die tegen mij opstaan,
Psa 3:2  (03-3) talrijk zij die van mij zeggen: Er is geen heil voor hem bij zijn God.
Psa 3:3  (03-4) Doch gij, Heer, zijt een schild dat mij dekt, mijn roem en een die mijn hoofd verheft.
Psa 3:4  (03-5) Als ik luide tot den Heer roep, verhoort hij mij van zijn heiligen berg.
Psa 3:5  (03-6) Ik legde mij neder en sliep in, ik ontwaakte, omdat de Heer mij steunde.
Psa 3:6  (03-7) Ik vrees voor geen tienduizenden volks, die rondom tegen mij hebben postgevat.
Psa 3:7  (03-8) Sta op, Heer, red mij, mijn God! Want gij sloegt al mijn vijanden op de kaak, braakt de tanden der 
bozen stuk.
Psa 3:8  (03-9) Bij den Heer is het heil; uw zegen ruste op uw volk!
Psa 4:1  Voor den orkestmeester, bij snarenspel. Een psalm van David. (04-2) Verhoor mij als ik roep, o mijn 
gerechte God, die uit de benauwdheid mij in de ruimte bracht, ontferm u mijner en hoor mijn gebed.
Psa 4:2  (04-3) Mensenkinderen, hoelang zal mijn eer tot smaad zijn, zult gij ijdelheid beminnen, leugen 
najagen?
Psa 4:3  (04-4) Erkent toch dat de Heer mij wonderbare gunst bewezen heeft: De Heer hoort als ik tot hem roep.
Psa 4:4  (04-5) Beeft, en zondigt niet; denkt na op uw legerstede, en zwijgt stil!
Psa 4:5  (04-6) Brengt gerechte offers, en vertrouwt op den Heer.
Psa 4:6  (04-7) Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, 
Heer!
Psa 4:7  (04-8) Gij hebt mij vreugde in het hart gegeven, meer dan men heeft bij overvloed van koorn en most.
Psa 4:8  (04-9) In vrede zal ik en mij neerleggen en inslapen; want gij, Heer, gij doet mij afgezonderd, onbezorgd 
wonen.
Psa 5:1  Voor den orkestmeester, bij de fluiten. Een psalm van David. (05-2) Leen het oor aan mijn woorden, 
Heer, let op mijn stille klacht;
Psa 5:2  (05-3) luister naar mijn schreien, mijn koning en mijn God; want tot u rijst mijn gebed.
Psa 5:3  (05-4) Heer, des morgens hoort gij mijn stem, des morgens draag ik het u voor en zie uit.
Psa 5:4  (05-5) Gij toch zijt geen god die in snoodheid behagen schept, geen boze mag bij u vertoeven;
Psa 5:5  (05-6) geen pralers mogen u onder de ogen komen; gij haat alle euveldaders;
Psa 5:6  (05-7) gij richt de logensprekers te gronde; van bloedvergieters en bedriegers gruwt de Heer.
Psa 5:7  (05-8) Maar ik mag door uw grote gunst uw huis binnengaan, mij nederwerpen voor uw heiligen tempel, 
in vreze voor u.
Psa 5:8  (05-9) Heer, geleid mij, gij rechtvaardige, om mijn belagers; effen voor uw aangezicht mijn weg.



Psa 5:9  (05-10) Want in hun mond is niets betrouwbaars, hun binnenste is verderf, hun keel een open graf, zij 
hebben een gladde tong.
Psa 5:10  (05-11) Verklaar hen schuldig, o God, laat hen falen in hun voornemens, stoot hen weg in hun talrijke 
ongerechtigheden; want zij zijn weerspannig tegen u.
Psa 5:11  (05-12) Dan zullen allen die tot u vlieden zich verheugen, zullen voor altijd jubelen zij die door u 
beschermd worden, in u juichen alwie uw naam liefhebben.
Psa 5:12  (05-13) Want gij zegent den rechtschapene, Heer; als een rondas beschut hen uw welgevallen.
Psa 6:1  Voor den orkestmeester, bij snarenspel. Op de wijze van "De achtste." Een psalm van David. (06-2) 
Heer, kastijd mij niet in uw toorn, tuchtig mij niet in uw verbolgenheid.
Psa 6:2  (06-3) Ontferm u mijner, Heer, want ik kwijn weg, genees mij, Heer, want mijn gebeente is verbijsterd.
Psa 6:3  (06-4) Ja, mijn ziel is zeer verbijsterd. Gij dan, Heer, hoelang nog?
Psa 6:4  (06-5) Kom terug, Heer, bevrijd mij, red mij om uw goedertierenheid.
Psa 6:5  (06-6) Want in den dood wordt aan u niet gedacht; wie looft u in het schimmenrijk?
Psa 6:6  (06-7) Ik ben afgemat van mijn zuchten, nacht op nacht doe ik mijn bed zwemmen, doorweek ik mijn 
sponde met mijn tranen.
Psa 6:7  (06-8) Mijn oog is vervallen van verdriet, zwak is het geworden van het smalen mijner tegenstanders.
Psa 6:8  (06-9) Wijkt allen van mij, gij euveldaders; want de Heer heeft naar mijn wenen gehoord;
Psa 6:9  (06-10) gehoord heeft de Heer naar mijn smeken, de Heer neemt mijn bede aan.
Psa 6:10  (06-11) Al mijn vijanden zullen beschaamd, gans verbijsterd staan; plotseling wijken, beschaamd 
staan.
Psa 7:1  Een lierzang van David, gedicht ter eer van den Heer om de woorden van Kusji, den Benjaminiet. (07-
2) Heer, mijn God, tot u neem ik de toevlucht, verlos mij van al mijn vervolgers en red mij;
Psa 7:2  (07-3) opdat zij niet als een leeuw mij verscheuren, wegsleepend zonderdat iemand redt.
Psa 7:3  (07-4) Heer, mijn God, indien ik deze dingen gedaan heb: indien onrecht kleeft aan mijn handen,
Psa 7:4  (07-5) indien ik slecht bejegend heb wie met mij in vrede leefde, of hem die mij zonder oorzaak 
bekampte heb uitgeplunderd,
Psa 7:5  (07-6) dan mag de vijand mij vervolgen en inhalen, mijn leven tegen den grond vertrappen, en 
vernedere hij mijn ziel in het stof!
Psa 7:6  (07-7) Sta op, Heer, in uw toorn, verhef u tegen de woede mijner tegenstanders, waak op te mijner 
hulp, gij die het gericht verordend hebt!
Psa 7:7  (07-8) Een schaar van natien omringe u, zet u boven haar in den hooge neer.
Psa 7:8  (07-9) De Heer zal de volkeren vonnissen, verschaf mij recht, Heer, naar mijn gerechtigheid, naar de 
onberispelijkheid van mijn gedrag.
Psa 7:9  (07-10) Neme toch de slechtheid der bozen een einde, en doe den brave stevig staan, gij die hart en 
nieren toetst, rechtvaardige God!
Psa 7:10  (07-11) Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost.
Psa 7:11  (07-12) God is een billijk rechter, een god die dag aan dag vergramd is.
Psa 7:12  (07-13) Bekeert men zich niet, hij wet zijn zwaard; hij heeft den boog gespannen en aangelegd,
Psa 7:13  (07-14) dodelijke wapenen tegen hen bereid; hij maakt zijn schichten tot brandpijlen.
Psa 7:14  (07-15) Zie, men is in arbeid van onheil, gaat zwanger van rampspoed en baart teleurstelling.
Psa 7:15  (07-16) Een kuil heeft men gegraven en gedolven, en men is gevallen in de groeve die men maakte.
Psa 7:16  (07-17) Zo keert de rampspoed op hun eigen hoofd terug, en daalt de geweldenarij op hun eigen 
schedel neder.
Psa 7:17  (07-18) Ik wil den Heer loven naar zijn rechtvaardigheid, met stem en snaren den naam van den Heer, 
den Allerhoogste.
Psa 8:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "De Gattietische." Een psalm van David. (08-2) Heer, onze 
Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, van u, die uw majesteit aan den hemel geplaatst hebt.
Psa 8:2  (08-3) Uit den mond van kindekens en zuigelingen hebt gij een sterkte gegrondvest, wegens uw 
tegenstanders om vijand en wraakgierige te doen verstommen.
Psa 8:3  (08-4) Wanneer ik uw hemel, het gewrocht uwer vingeren, aanzie, de maan en de starren, die gij op 
haar plaats gezet hebt--
Psa 8:4  (08-5) wat is de mens, dat gij zijner gedenkt, het menschenkind, dat gij op hem achtgeeft?
Psa 8:5  (08-6) Gij maaktet hem slechts weinig minder dan een god, kroont hem met heerlijkheid en luister;
Psa 8:6  (08-7) gij doet hem heersen over de werken uwer handen, plaatstet alles onder zijn voeten:
Psa 8:7  (08-8) kleinvee en runderen altegader, alsmede de dieren des velds,
Psa 8:8  (08-9) de vogelen des hemels en de vissen der zee, alwat over de paden der zeeen trekt.
Psa 8:9  (08-10) Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde!
Psa 9:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "Jonge vrouwen". Een psalm van David. (09-2) Ik wil u loven, 
Heer, met geheel mijn hart, verhalen al uw wonderdaden;



Psa 9:2  (09-3) ik wil mij in u verheugen en jubelen, met stem en snaren uw naam, Allerhoogste, bezingen;
Psa 9:3  (09-4) omdat mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en omkomen uit schrik voor u.
Psa 9:4  (09-5) Want gij hebt mijn recht gehandhaafd, mijn pleit gevoerd, u op den troon nedergezet, als 
rechtvaardig rechter.
Psa 9:5  (09-6) Gij hebt de volkeren bestraft, de bozen te gronde gericht, hun naam uitgewist voor altijd en 
eeuwig.
Psa 9:6  (09-7) Verstomd is de vijand, voorgoed ten einde zijn de smaadredenen; hun wortel hebt gij uitgerukt, 
hun gedachtenis is te niet gegaan.
Psa 9:7  (09-8) In verwarring gebracht heeft hen de Heer, die zetelt tot in eeuwigheid; hij heeft zijn troon ten 
gerichte vastgezet,
Psa 9:8  (09-9) en zal de wereld rechtvaardig vonnissen, de natien naar billijkheid richten.
Psa 9:9  (09-10) Dies zij de Heer een toevluchtsoord voor den vertrapte, een toevluchtsoord in benarde tijden;
Psa 9:10  (09-11) dat zij die uw naam kennen op u vertrouwen; want gij hebt hen die naar u vroegen niet 
verlaten, Heer.
Psa 9:11  (09-12) Roemt met stem en snaren den Heer, die Sion bewoont, verkondigt onder de volken zijn 
daden!
Psa 9:12  (09-13) Want hij die bloed invordert heeft hunner gedacht, het gekrijt der ellendigen niet vergeten.
Psa 9:13  (09-14) Ontferm u mijner, Heer, zie de ellende waarin mijn haters mij stortten, gij die mij optilt, uit de 
poorten des doods!
Psa 9:14  (09-15) Opdat ik al uw lof vermelde, in de poorten der dochter Sions juiche in het door u geschonken 
heil.
Psa 9:15  (09-16) Verzonken zijn de volken in de groeve die zij maakten, in het net dat zij verstaken is hun voet 
gevangen.
Psa 9:16  (09-17) De Heer heeft zich doen kennen, heeft gericht geoefend, in het werk zijner eigen handen is de 
boze verstrikt. (Ruisend spel).
Psa 9:17  (09-18) Dat de bozen ter onderwereld terugkeren, alle heidenen, die godvergetenen!
Psa 9:18  (09-19) Jaag hun schrik aan, Heer, laat de heidenen ervaren dat zij slechts mensen zijn!
Psa 9:19  (09-20) Niet voor altijd toch wordt de arme vergeten, niet voor eeuwig gaat de hoop der ellendigen te 
loor.
Psa 9:20  (09-21) Sta op, Heer, laat de sterveling niet machtig zijn; dat de heidenen gevonnist worden voor uw 
aangezicht!
Psa 10:1  Waarom, Heer, blijft gij van verre staan? houdt gij u schuil in benarde tijden?
Psa 10:2  Door der bozen overmoed verkeert de ellendige in angst; laten zij gevangen worden in de aanslagen 
die zij gesmeed hebben!
Psa 10:3  Verdwaasd is de boze in zijn hartstocht, en de winzuchtige zegt den Heer vaarwel.
Psa 10:4  De boze hoont met opgetrokken neus den Heer; hij straft niet; er is geen God! zo zijn al zijn 
overleggingen.
Psa 10:5  Zijn wegen hebben bestand, te allen tijde, uw gerichten zijn aan zijn blik onttrokken; al zijn 
tegenstanders, hij blaast tegen hen.
Psa 10:6  Hij zegt bij zichzelf: Ik zal niet wankelen; geslacht uit geslacht in, zullen mijn schreden niet onvast zijn.
Psa 10:7  Zijn mond is vol bedrog en kwelling, onder zijn tong is moeite en onheil.
Psa 10:8  Hij ligt in hinderlaag in de hoven, in verborgen plaatsen moordt hij den onschuldige; zijn ogen loeren 
op den onmachtige.
Psa 10:9  Hij loert in verborgen plaatsen, als een leeuw in zijn hol, hij loert om den ellendige te vangen, hij vangt 
hem door hem te trekken in zijn net.
Psa 10:10  De rechtschapene wordt verbrijzeld, zinkt neder, en de onmachtigen vallen in zijn klauwen.
Psa 10:11  Hij zegt bij zichzelf: God vergeet het, hij heeft zijn gelaat verborgen, hij krijgt er nooit iets van te zien.
Psa 10:12  Sta op, Heer; God, hef uw hand op; vergeet de ellendigen niet.
Psa 10:13  Waarom hoont de booswicht God, zegt hij bij zichzelf: Gij zult het niet straffen?
Psa 10:14  Gij hebt het gezien; gij let op moeite en verdriet om het in uw hand te nemen; aan u laat de 
onmachtige het over, voor den wees zijt gij steeds een helper geweest.
Psa 10:15  Verbreek den arm des bozen, en wat de slechten aangaat-- als gij zijn boosheid zoekt, zoudt gij ze 
niet vinden?
Psa 10:16  De Heer is koning voor eeuwig en altoos, de heidenen zijn verdwenen uit zijn land.
Psa 10:17  Gij hoort den wens der deemoedigen, Heer, gij richt hun hart, gij scherpt uw oor
Psa 10:18  om recht te verschaffen aan den wees en den vertrapte. De mens, die van de aarde stamt, jage niet 
langer schrik aan.
Psa 11:1  Voor den orkestmeester. Van David. Tot den Heer neem ik mijn toevlucht; wat zegt gij tot mij: Zwerf 
als een vogel naar het gebergte!



Psa 11:2  Want zie, de bozen spannen den boog, leggen hun pijl op het koord om in het duister de oprechten 
van hart te treffen.
Psa 11:3  Wanneer de pilaren worden omvergehaald, wat heeft de rechtschapene dan uitgericht? --
Psa 11:4  De Heer is in zijn heilig paleis, de Heer--in den hemel heeft hij zijn troon; zijn ogen zien op de wereld 
neder, zijn wimpers toetsen de mensenkinderen.
Psa 11:5  De Heer toetst den rechtschapene en den boze, en den minnaar van geweld haat hij;
Psa 11:6  hij zal over de bozen kolen vuurs en zwavel doen regenen, en een brandende wind is de hun 
beschoren beker;
Psa 11:7  want de Heer is rechtvaardig, minnaar van gerechte daden; de oprechten zullen zijn aangezicht zien.
Psa 12:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "De achtste". Een psalm van David. (012-2) Breng redding, 
Heer, want er zijn geen vromen meer, de getrouwen zijn onder de mensenkinderen verdwenen;
Psa 12:2  (012-3) men liegt elkander voor, spreekt dubbelhartig, met vleiende lippen.
Psa 12:3  (012-4) Roeie de Heer alle vleiende lippen uit, elke grootsprekende tong,
Psa 12:4  (012-5) hen die zeggen: Met onze tong zijn wij sterk; onze lippen staan ons ten dienste; wie is heer 
over ons?
Psa 12:5  (012-6) Om den ondergang der ellendigen, om het gekerm der armen wil ik nu opstaan, zegt de Heer, 
hen in heilstaat zetten, hun in lichtglans verschijnen.
Psa 12:6  (012-7) De woorden van den Heer zijn reine woorden, zilver, gezuiverd in den smeltkroes, goud, 
zevenmaal gelouterd.
Psa 12:7  (012-8) Gij, Heer, zult ons bewaren, tegen dit geslacht beschermen tot in eeuwigheid.
Psa 12:8  (012-9) De bozen wandelen rond, terwijl de dwaasheid onder de mensenkinderen het hoofd opsteekt.
Psa 13:1  Voor den orkestmeester. Een psalm van David. (013-2) Hoelang, Heer, zult gij mij voorgoed vergeten? 
hoelang uw gelaat voor mij verbergen?
Psa 13:2  (013-3) Hoelang zal ik smart omdragen in mijn ziel, kommer in mijn hart, dag aan dag? Hoelang zal 
mijn vijand zich boven mij verheffen?
Psa 13:3  (013-4) Zie neder, antwoord mij, Heer, mijn God. Verhelder mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode,
Psa 13:4  (013-5) opdat mijn vijand niet zegge: Ik heb hem overwonnen! mijn tegenstanders niet juichen omdat 
ik wankel.
Psa 13:5  (013-6) Ja, ik vertrouw op uw goedertierenheid; mijn hart wil juichen over het heil dat gij geeft,
Psa 13:6  ter ere van den Heer wil ik zingen, omdat hij mij heeft welgedaan.
Psa 14:1  Voor den orkestmeester. Van David. De dwaas zegt bij zichzelf: Er is geen God. Zij gedragen zich 
slecht, afschuwelijk; er is niemand die goed handelt.
Psa 14:2  De Heer blikt uit den hemel neder op de mensenkinderen om te zien of er een verstandige is, een die 
naar God vraagt.
Psa 14:3  Allen zijn afgeweken, tegader verdorven, niemand is er die goed handelt, neen niemand.
Psa 14:4  Hebben dan al die euveldoeners geen kennis, zij, die mijn volk opeten zoals men brood opeet, die den 
Heer niet aanroepen?
Psa 14:5  Daar overmeestert hen de schrik; want God is bij het rechtschapen geslacht.
Psa 14:6  Het beleid des ellendigen maakt hen te schande; want de Heer is zijn toevlucht.
Psa 14:7  Och of uit Sion Israels redding daagde! Wanneer de Heer het lot zijns volks wendt, zal Jakob jubelen, 
Israel zich verheugen.
Psa 15:1  Een psalm van David. Heer, wie mag vertoeven in uw tent, wie wonen op uw heiligen berg?
Psa 15:2  Hij die onberispelijk van wandel, rechtschapen van gedrag is, en waarheid spreekt met zijn hart;
Psa 15:3  die geen lastertaal op de tong neemt, den naaste geen kwaad berokkent, zijn medemens geen smaad 
aandoet;
Psa 15:4  in wiens oog een verworpeling verachtelijk is, maar die den godvrezende eert; die wat hij tot zijn 
schade bij eede beloofde niet verruilt;
Psa 15:5  die zijn geld nooit op rente uitleent, geen geschenk aanneemt ten nadele van een onschuldige. Wie zo 
handelt zal nimmer wankelen.
Psa 16:1  Een kleinood van David. Bewaar mij, o God, want tot u neem ik mijn toevlucht.
Psa 16:2  Ik zeg tot den Heer: Gij zijt mijn heer, ik vind geen geluk buiten u.
Psa 16:3  Wat de heiligen betreft die op aarde zijn, de machtigen in wie hij al zijn welbehagen heeft,
Psa 16:4  talrijk zijn de smarten van hen die hun God tegen een anderen verruild hebben; hun plengoffers van 
bloed zal ik niet plengen, hun namen niet op mijn lippen nemen.
Psa 16:5  De Heer is erf en beker, mij beschoren; gij blijft mijn lot besturen;
Psa 16:6  de snoeren zijn mij gevallen in lieflijke dreven, ja, mijn erfdeel bekoort mij.
Psa 16:7  Ik wil den Heer loven, die mij goeden raad gegeven heeft, zelfs des nachts onderwezen mij mijn 
nieren.
Psa 16:8  Ik stel mij den Heer steeds voor ogen; als hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.



Psa 16:9  Dies verheugt zich mijn hart en juicht mijn gemoed; ook zal mijn vlees in veiligheid wonen.
Psa 16:10  Want gij zult mij niet aan de onderwereld prijsgeven, niet toestaan dat uw vrome de groeve ziet.
Psa 16:11  Gij zult mij den weg ten leven bekendmaken; verzadiging van vreugde is voor uw aangezicht, allerlei 
liefelijks in uw rechterhand voor altijd.
Psa 17:1  Een gebed van David. Hoor, Heer, naar een gerechte zaak, luister naar mijn gekrijt, leen het oor aan 
mijn bede, van eerlijke lippen gevloeid.
Psa 17:2  Van voor uw aangezicht ga mijn vrijspraak uit; uw ogen zien scherp.
Psa 17:3  Toetst gij mijn hart, let gij er des nachts op en beproeft gij mij, dan vindt gij bij mij geen boze plannen, 
mijn mond pleegt geen overtreding.
Psa 17:4  Wat ook de mensen deden, ik heb, naar de woorden uwer lippen, mij gewacht voor de paden der 
geweldenaars.
Psa 17:5  Mijn treden bleven in uw sporen, mijn schreden hebben niet gewankeld.
Psa 17:6  Ik roep tot u, want gij, o God, antwoordt mij; neig uw oor tot mij, hoor naar mijn woorden;
Psa 17:7  betoon uw wondergrote gunst, gij redder! redder van hen die tegen de wederpartijders hulp zoeken bij 
uw rechterhand;
Psa 17:8  bewaar mij als den appel van het oog, versteek mij in de schaduw uwer vleugelen,
Psa 17:9  voor de bozen, die mij verdelgen, voor mijn vijanden die mij woedend omsingelen.
Psa 17:10  Zij hebben hun hart met vet toegesloten, met hun mond overmoedig gesproken.
Psa 17:11  Nauw bespeuren zij mij, of zij omringen mij zien loerend uit om mij ter aarde te werpen.
Psa 17:12  Hij gelijkt op een leeuw, tuk op verscheuren, op een leeuwenwelp die in hinderlaag ligt.
Psa 17:13  Sta op, Heer, treed hem onder de ogen, verneder hem, uw zwaard doe mij aan den boze ontkomen.
Psa 17:14  Laten zij, Heer, door uw hand den dood vinden, afgesneden van hun deel onder de levenden, en vul 
hun buik met wat gij opgespaard hebt; mogen de zonen er mee verzadigd worden, en dezen wat er van overblijft 
aan hun kinderen nalaten!
Psa 17:15  Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen aan uw 
aanblik.
Psa 18:1  Voor den orkestmeester. Van 's Heeren dienaar David, die tot den Heer de woorden van dit lied 
gesproken heeft, toen de Heer hem uit de hand van al zijn vijanden, ook uit die van Saul verlost had. (018-2) Hij 
zeide: Ik zal u verhoogen, Heer, mijn sterkte!
Psa 18:2  (018-3) De Heer is mijn rotskloof, mijn veste, mijn bevrijder; mijn God is de rotssteen, waarop ik bouw, 
mijn schild, mijn hoorn des heils, mijn burcht.
Psa 18:3  (018-4) Prijzend roep ik den Heer aan, en van mijn vijanden word ik verlost.
Psa 18:4  (018-5) Mij omgaf een branding des doods, stromen des verderfs verschrikten mij;
Psa 18:5  (018-6) koorden van het schimmenrijk omvingen mij, strikken des doods lagen mij in den weg.
Psa 18:6  (018-7) Toen het mij bang was, riep ik den Heer aan, kreet ik tot mijn God; hij hoorde uit zijn paleis 
mijn stem, mijn hulpgeroep drong in zijn oren.
Psa 18:7  (018-8) Daar schokte en schudde de aarde, beefden de grondvesten der bergen, en schokten, omdat 
hij in toorn was ontstoken;
Psa 18:8  (018-9) rook steeg op uit zijn neus, vuur kwam verterend uit zijn mond, brandende kolen gingen van 
hem uit.
Psa 18:9  (018-10) Hij neigde den hemel en daalde neder, een donker zwerk onder zijn voeten;
Psa 18:10  (018-11) hij reed op den cherub en kwam gevlogen, schoot toe op de vleugelen des winds;
Psa 18:11  (018-12) legde duisternis als zijn omhulsel rondom zich, te zijner bedekking donkere wateren, dichte 
wolken.
Psa 18:12  (018-13) Uit den glans voor hem kwamen voort hagel en kolen vuurs.
Psa 18:13  (018-14) En in den hemel donderde de Heer, liet de Allerhoogste zijn stem weerklinken;
Psa 18:14  (018-15) hij schoot pijlen af, waarmee hij hen verstrooide, slingerde bliksems, waarmee hij hen in 
beroering bracht.
Psa 18:15  (018-16) Zichtbaar werden de beddingen der zee, blootgelegd de grondvesten des aardrijks, door uw 
toornende stem, Heer, door het blazen van den adem van uw neus.
Psa 18:16  (018-17) Hij reikte uit den hooge, vatte mij, trok mij uit grote wateren;
Psa 18:17  (018-18) hij verloste mij uit de macht mijner vijanden, mijner haters, die mij te sterk waren.
Psa 18:18  (018-19) Ten dage mijns ongeluks traden zij mij in den weg, maar toen was de Heer mij ten steun:
Psa 18:19  (018-20) hij leidde mij uit in de ruimte, redde mij, daar hij welgevallen aan mij had.
Psa 18:20  (018-21) De Heer behandelde mij naar mijn gerechtigheid, vergold mij naar de reinheid mijner 
handen.
Psa 18:21  (018-22) Want ik heb 's Heeren wegen gehouden en ben niet door zonde afgeweken van mijn God:
Psa 18:22  (018-23) al zijn verordeningen hield ik voor ogen, zijn inzettingen verwijderde ik niet van mij.
Psa 18:23  (018-24) Ik was onberispelijk voor hem, en nam mij in acht, dat ik niet schuldig werd.



Psa 18:24  (018-25) Zo vergold mij de Heer naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen voor zijn 
ogen.
Psa 18:25  (018-26) Jegens hem die u aanhangt betoont gij u aanhankelijk, jegens een onberispelijk man 
onberispelijk;
Psa 18:26  (018-27) met den reine handelt gij als een reine, maar met den verkeerde gaat gij arglistig te werk.
Psa 18:27  (018-28) Gij toch redt ellendig volk, en doet de hovaardigen de ogen neerslaan.
Psa 18:28  (018-29) Want gij, Heer, laat mijn lamp schijnen, mijn God brengt in mijn duisternis licht;
Psa 18:29  (018-30) met u toch breek ik een wal door, met mijn God spring ik over een muur.
Psa 18:30  (018-31) Die God, onberispelijk is zijn weg, 's Heeren eis is beproefd; een schild is hij voor allen die 
op hem bouwen.
Psa 18:31  (018-32) Want wie is God buiten den Heer, wie een rotssteen behalve onze God?
Psa 18:32  (018-33) die God, die mij met kracht omgordt, mijn weg onberispelijk baant,
Psa 18:33  (018-34) mijn voeten maakt als die van hinden, en mij op mijn hoogten plaatst;
Psa 18:34  (018-35) die mijn handen oefent ten strijde, mijn armen den koperen boog leert spannen.
Psa 18:35  (018-36) Gij schenkt mij uw heil aanbrengend schild, uw rechterhand ondersteunt mij, en uw 
nederbuigende goedheid maakt mij groot;
Psa 18:36  (018-37) gij geeft ruimte onder mij voor mijn schreden, en mijn enkels wankelen niet.
Psa 18:37  (018-38) Dies zal ik mijn vijanden vervolgen, inhalen, niet keren voordat ik hen gans vernietigd heb;
Psa 18:38  (018-39) ik zal hen verpletteren, zodat zij niet weer kunnen opstaan, zij zullen blijven liggen onder 
mijn voeten.
Psa 18:39  (018-40) Gij toch omgordt mij met kracht ten strijde, doet mijn tegenstanders zich onder mij 
krommen,
Psa 18:40  (018-41) dwingt mijn vijanden mij den rug toe te keren, en mijn haters, ik verdelg hen.
Psa 18:41  (018-42) Zij krijten, maar er is geen helper tot den Heer, maar hij antwoordt hun niet.
Psa 18:42  (018-43) Ik vermaal hen als stof op het plein, vertrap hen als slijk op de straat.
Psa 18:43  (018-44) Zo doet hij mij ontkomen aan de twisten der volken, stelt mij tot hoofd van natien. Zelfs 
dienen mij volkeren, die ik niet ken;
Psa 18:44  (018-45) nauw hebben zij van mij gehoord of zij gehoorzamen mij; buitenlanders vleien mij;
Psa 18:45  (018-46) buitenlanders raken in verwarring, vlieden sidderend uit hun sloten.
Psa 18:46  (018-47) De Heer leeft! Geloofd zij mijn rotssteen, hoogverheven worde de God mijns heils!
Psa 18:47  (018-48) die God, die mij wraak verschaft, en volkeren mij onderdanig maakt,
Psa 18:48  (018-49) die mij doet ontkomen aan mijn vijanden. Ja, voor mijn tegenstanders voert gij mij op de 
hoogte, van geweldenaars verlost gij mij.
Psa 18:49  (018-50) Dies wil ik, Heer, u loven onder de natien, met stem en snaren uw naam prijzen,
Psa 18:50  (018-51) van u, die zijn koning grote overwinningen verleent en gunst bewijst aan zijn gezalfde, aan 
David en zijn kroost, tot in eeuwigheid.
Psa 19:1  Voor den orkestmeester. Een psalm van David. (019-2) De hemelen vermelden Gods heerlijkheid, en 
het uitspansel verkondigt zijner handen werk.
Psa 19:2  (019-3) De ene dag doet den anderen sprake toestromen, de ene nacht deelt den anderen kennis 
mede,
Psa 19:3  (019-4) zonder spraak en zonder woorden, zonderdat hun geluid wordt gehoord.
Psa 19:4  (019-5) Over de ganse aarde loopt hun stem, tot het einde der wereld gaan hun woorden. Voor de zon 
heeft hij in de zee een tent geplaatst,
Psa 19:5  (019-6) en deze, een bruidegom gelijk die uit zijn slaapvertrek treedt, verheugt zich als een held bij het 
doorlopen van de baan.
Psa 19:6  (019-7) Zij gaat uit van het ene einde des hemels, en loopt dien tot het andere einde rond; terwijl niets 
bedekt is voor haar gloed.
Psa 19:7  (019-8) 's Heeren wet is onberispelijk, de ziel verkwikkend; 's Heeren voorschriften zijn betrouwbaar, 
den eenvoudige verstandig makend;
Psa 19:8  (019-9) 's Heeren inzettingen zijn recht, het hart verheugend; 's Heeren gebod is zuiver, de ogen 
verlichtend;
Psa 19:9  (019-10) 's Heeren dienst is rein standhoudend voor altijd; 's Heeren verordeningen zijn waarheid, 
altemaal doelmatig,
Psa 19:10  (019-11) zij, die begeerlijker zijn dan goud, dan veel edel metaal, zoeter dan honing, dan wat uit de 
raten leekt.
Psa 19:11  (019-12) Ook uw dienaar laat zich daardoor vermanen; ze te onderhouden geeft rijk loon.
Psa 19:12  (019-13) Afdwalingen, wie bemerkt ze? Spreek mij vrij van de verborgene!
Psa 19:13  (019-14) Bescherm ook uw dienaar tegen overmoedigen, laat hen niet over mij heersen. Dan zal ik 
onberispelijk wezen, vrij van grove overtreding.



Psa 19:14  (019-15) Mogen de woorden van mijn mond u welgevallig zijn, en zij de overdenking van mijn hart 
voor uw aangezicht, Heer, mijn rots en losser!
Psa 20:1  Voor den orkestmeester. Een psalm van David. (020-2) Verhore u de Heer ten dage der benauwdheid, 
verhooge u de naam van Jakobs God!
Psa 20:2  (020-3) hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion;
Psa 20:3  (020-4) hij gedenke al uw gaven en uw brandoffer, hij vinde het vet;
Psa 20:4  (020-5) hij schenke u wat uw hart begeert en vervulle al uw voornemens.
Psa 20:5  (020-6) Mogen wij jubelen over uw heil, de vaan opsteken den naam onzes Gods aanroepend! 
vervulle de Heer al uw beden!
Psa 20:6  (020-7) Nu weet ik, dat de Heer zijn gezalfde heil schenkt, hem verhoort uit zijn heiligen hemel, door 
reddend machtsbetoon zijner rechterhand.
Psa 20:7  (020-8) Mogen dezen sterk zijn door wagenen, genen door paarden, wij zijn het door den naam van 
den Heer, onzen God.
Psa 20:8  (020-9) Zij krommen zich, vallen, maar wij rijzen op, staan overeind.
Psa 20:9  (020-10) Heer, geef den koning heil, en verhoor ons wanneer wij roepen.
Psa 21:1  Voor den orkestmeester. Een psalm van David. (021-2) Heer, in uw macht verheugt zich de koning; 
hoe luide juicht hij in uw bijstand!
Psa 21:2  (021-3) Gij stondt hem den wens toe zijns harten, weigerdet hem de bede zijner lippen niet;
Psa 21:3  (021-4) want gij komt hem met rijke zegeningen tegemoet, zet hem een gouden kroon op het hoofd.
Psa 21:4  (021-5) Leven vroeg hij u, gij gaaft het hem, lengte van dagen, voor altoos en eeuwig.
Psa 21:5  (021-6) Groot is zijn heerlijkheid door uw bijstand, majesteit en luister deelt gij hem toe.
Psa 21:6  (021-7) Want gij maakt hem tot een gezegende voor eeuwig, verblijdt hem met vreugde voor uw 
aangezicht.
Psa 21:7  (021-8) De koning toch vertrouwt op den Heer, en door de gunst des Allerhoogsten wankelt hij niet.
Psa 21:8  (021-9) Uw hand zal uw vijanden bereiken, uw rechterhand bereiken uw haters.
Psa 21:9  (021-10) Gij zult hen aan een vurigen oven gelijkmaken, wanneer gij hen aanziet; de Heer zal in zijn 
toorn hen verslinden, het vuur hen verteren.
Psa 21:10  (021-11) Hun vrucht zult gij van de aarde verdelgen, hun kroost van onder de mensenkinderen.
Psa 21:11  (021-12) Wanneer zij onheil over u willen brengen, boze plannen beramen, zullen zij niets vermogen.
Psa 21:12  (021-13) Gij toch zult hen den schouder doen keren, met uw boogpezen mikken op hun aangezicht.
Psa 21:13  (021-14) Verhef u, Heer, in uw macht; dat wij met lied en snarenspel uw sterkte roemen!
Psa 22:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "De hinde des dageraads." Een psalm van David. (022-2) 
Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ver van mijn hulp blijven de woorden mijner jammerklacht.
Psa 22:2  (022-3) Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet, des nachts, maar ik kom niet tot rust.
Psa 22:3  (022-4) Toch zijt gij de Heilige, zetelend op Israels lofzangen.
Psa 22:4  (022-5) Op u hebben onze vaderen vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en gij hebt hen verlost.
Psa 22:5  (022-6) Tot u riepen zij, en zij ontkwamen; zij hebben op u vertrouwd en werden niet beschaamd.
Psa 22:6  (022-7) Doch ik ben een worm en geen man, gehoond door de mensen, veracht van het volk.
Psa 22:7  (022-8) Alwie mij zien drijven den spot met mij, krullen de lippen, schudden het hoofd:
Psa 22:8  (022-9) De Heer is zijn losser, die geve hem uitkomst, die verlosse hem; hij heeft immers een 
welgevallen in hem. --
Psa 22:9  (022-10) Gij zijt mijn beschermer van mijn geboorte af, die mij vertrouwend deedt liggen aan de borst 
mijner moeder.
Psa 22:10  (022-11) U was ik aanbetrouwd van de geboorte her, van den schoot mijner moeder af zijt gij mijn 
God.
Psa 22:11  (022-12) Wees niet ver van mij, want de nood is nabij, en er is geen helper.
Psa 22:12  (022-13) Vele varren hebben mij omsingeld, stieren van Bazan omringen mij;
Psa 22:13  (022-14) zij sperren den mond tegen mij op, als een verscheurende, brullende leeuw.
Psa 22:14  (022-15) Als water ben ik uitgestort, al mijn beenderen zijn ontwricht, mijn hart is aan was gelijk, is 
gesmolten in mijn binnenste.
Psa 22:15  (022-16) Droog als een scherf is mijn gehemelte, mijn tong kleeft vast in mijn mond; gij strekt mij uit 
in het stof des doods.
Psa 22:16  (022-17) Want honden hebben mij omsingeld, een bende boosdoeners houdt mij ingesloten, zij 
hebben mijn handen en voeten belemmerd.
Psa 22:17  (022-18) Ik kan al mijn beenderen tellen; zij zien toe, gluren mij aan;
Psa 22:18  (022-19) zij verdelen mijn klederen onder elkander, werpen het lot over mijn gewaad.
Psa 22:19  (022-20) Wees gij dan, Heer, niet verre! haast u, mijn steun, mij ter hulpe!
Psa 22:20  (022-21) Bevrijd mijn leven van het zwaard, het enige dat ik heb uit der honden macht.
Psa 22:21  (022-22) Red mij uit den muil der leeuwen, mij arme van de hoornen der woudossen.



Psa 22:22  (022-23) Laat mij uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden der gemeente u prijzen.
Psa 22:23  (022-24) Gij die den Heer vreest prijst hem, verheerlijkt allen hem, zaad Jakobs, weest allen voor 
hem beducht, zaad Israels.
Psa 22:24  (022-25) Hij toch heeft veracht noch verfoeid de ellende des ellendigen, zijn aangezicht voor hem 
niet verborgen, maar naar hem gehoord, toen hij tot hem kreet.
Psa 22:25  (022-26) Gij legt mij het danklied in de talrijke vergadering op de lippen, mijn geloften wil ik betalen 
ten aanschouwen van wie hem vrezen.
Psa 22:26  (022-27) De deemoedigen zullen eten en verzadigd worden, zij die den Heer zoeken zullen hem 
loven, hun hart zal opleven voor altijd.
Psa 22:27  (022-28) Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich keren tot den Heer, alle geslachten der 
volken zich neerwerpen voor zijn aangezicht;
Psa 22:28  (022-29) want aan den Heer behoort het koningsschap, hij is heerscher over de volken.
Psa 22:29  (022-30) Voor hem alleen zullen zich neerwerpen alle welgedanen der aarde, voor zijn aangezicht 
zich krommen allen die nederdalen in het stof; maar mijn ziel is levend voor hem,
Psa 22:30  (022-31) mijn kroost zal hem dienen; men zal van den Heer gewagen aan het komende geslacht,
Psa 22:31  (022-32) zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren wordt; want hij heeft het gedaan.
Psa 23:1  Een psalm van David. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken:
Psa 23:2  hij doet mij nederliggen in grasrijke weiden, hij voert mij aan wateren waar ik rust vind.
Psa 23:3  Hij verkwikt mijn ziel, leidt mij in het rechte spoor om zijns naams wil.
Psa 23:4  Al ga ik door een stikdonker dal, ik ducht geen leed, want gij zijt met mij, uw staf en uw stok, die 
geleiden mij.
Psa 23:5  Gij richt voor mij een tafel aan onder het oog mijner tegenstanders, gij zalft mijn hoofd met olie, mijn 
beker vloeit over.
Psa 23:6  Zeker, voorspoed en zegen zullen mij levenslang volgen en ik zal wonen in het huis van den Heer in 
lengte van dagen.
Psa 24:1  Van David. Een psalm. Aan den Heer behoort de aarde en haar volheid, de wereld met wie haar 
bewonen.
Psa 24:2  Want hij heeft haar op zeeen gegrondvest, op stromen zet hij haar vast.
Psa 24:3  Wie mag den berg van den Heer beklimmen? wie staan in zijn heilige plaats?
Psa 24:4  Die zuiver van handen en rein van hart is, die zich niet tot leugen laat vervoeren, noch valse eeden 
doet.
Psa 24:5  Hij zal zegen van den Heer ontvangen, gerechtigheid van den God zijns heils.
Psa 24:6  Zo is het geslacht van hen die naar hem vragen, die het aangezicht zoeken van Jakobs God.
Psa 24:7  Heft, poorten, uw bogen op, verheft u, overoude ingangen, dat de koning der ere inga!
Psa 24:8  Wie is de koning der ere? De Heer, sterk en heldhaftig, de Heer, de krijgsheld.
Psa 24:9  Heft, poorten, uw bogen op, heft ze op, overoude ingangen, dat de koning der ere inga!
Psa 24:10  Wie is die koning der ere? De Heer der heirscharen, hij is de koning der ere.
Psa 25:1  Van David. Naar u, Heer, gaat mijn zielsverlangen uit, mijn God.
Psa 25:2  Op u vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden! dat mijn vijanden zich niet vrolijk over mij maken!
Psa 25:3  Alwie op u hopen worden ook niet beschaamd; beschaamd staan zij die trouweloos handelen, zonder 
baat.
Psa 25:4  Maak mij uw wegen bekend, Heer, leer mij uw paden.
Psa 25:5  Doe mij wandelen in uw waarheid en leer mij; want gij zijt de God mijns heils; op u hoop ik den gansen 
dag.
Psa 25:6  Gedenk, Heer, de bewijzen uwer barmhartigheid en goedertierenheid; want die zijn van oudsher.
Psa 25:7  De zonden mijner jeugd en mijn overtredingen, gedenk ze niet; gedenk gij mijner naar uw gunst om 
uw goedheid, Heer.
Psa 25:8  Goed en billijk is de Heer; daarom wijst hij zondaren den weg.
Psa 25:9  Hij doet deemoedigen het pad van het recht betreden, en leert deemoedigen zijn weg.
Psa 25:10  Alle paden van den Heer zijn genade en trouw voor hen die zijn verbond en zijn voorschriften 
bewaren.
Psa 25:11  Om uws naams wil, Heer, scheld mijn schuld kwijt; want zij is zwaar.
Psa 25:12  Wie is de man die den Heer vreest? Hij zal hem den weg wijzen dien hij kiezen moet.
Psa 25:13  Hijzelf zal overnachten in den voorspoed, zijn kroost het land beerven.
Psa 25:14  's Heeren omgang is voor hen die hem vrezen, en zijn verbond wil hij hun bekendmaken.
Psa 25:15  Mijn ogen zijn voortdurend op den Heer geslagen: want hij zal mijn voeten uit het net trekken.
Psa 25:16  Keer u tot mij en wees mij genadig; want ik ben eenzaam en ellendig.
Psa 25:17  Maak lucht voor de benauwdheid van mijn hart; voer mij uit mijn angsten.
Psa 25:18  Zie mijn ellende en moeite aan, en vergeef al mijn zonden.



Psa 25:19  Zie, hoe talrijk mijn vijanden zijn, en dat zij mij haten met geweldigen haat.
Psa 25:20  Bewaar mijn leven en red mij; laat mij niet beschaamd worden; want tot u neem ik mijn toevlucht.
Psa 25:21  Mogen braafheid en oprechtheid mij behoeden; want op u hoop ik, Heer.
Psa 25:22  Verlos, o God, Israel uit al zijn benauwdheden.
Psa 26:1  Van David. Verschaf mij recht, Heer, want ik heb onberispelijk gewandeld, en zonder te wankelen op 
den Heer vertrouwd.
Psa 26:2  Toets mij, Heer, en stel mij op de proef, louter mijn nieren en mijn hart.
Psa 26:3  Want uw goedertierenheid staat mij voor ogen, en in uw waarheid heb ik gewandeld.
Psa 26:4  Ik zit niet bij snode lieden neder, met gluipers ga ik niet om;
Psa 26:5  ik haat de bijeenkomst der euveldoeners, en met booswichten zit ik niet neder.
Psa 26:6  Ik was mijn handen in onschuld, en maak den omgang om uw altaar, Heer,
Psa 26:7  om met luider stem een loflied aan te heffen en al uw wonderwerken te verkondigen.
Psa 26:8  Heer, ik heb de stede van uw huis lief, de woonplaats uwer heerlijkheid.
Psa 26:9  Raap mij niet weg met de zondaren, mijn leven niet met de bloedvergieters,
Psa 26:10  in wier handen schanddaden zijn, en wier rechterhand vol is van omkoopprijs.
Psa 26:11  Doch ik wandel onberispelijk. Verlos mij en ontferm u mijner!
Psa 26:12  Mijn voet staat op effen grond; in de volle gemeente wil ik den Heer loven.
Psa 27:1  De Heer is mijn licht en mijn heil, wien zou ik vrezen? De Heer is de sterkte van mijn leven, voor wien 
zou ik sidderen?
Psa 27:2  Komen mij euveldoeners te na om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders en vijanden, zelf struikelen, 
vallen zij.
Psa 27:3  Al legert zich tegen mij een heir, mijn hart vreest niet; al ontbrandt een oorlog tegen mij, toch ben ik 
onbezorgd.
Psa 27:4  Een zaak heb ik van den Heer gevraagd, daarnaar zoek ik: te wonen in des Heeren huis al mijn 
levensdagen, de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en rond te zien in zijn paleis.
Psa 27:5  Want hij bergt mij onder een beschermend dak ten dage des onheils, versteekt mij in de schuts zijner 
tent, plaatst mij hoog op een rots,
Psa 27:6  Dies steek ik mijn hoofd op boven mijn vijanden; na plechtigen omgang offer ik in zijn tent offers onder 
feestgedruis; met zang en snarenspel wil ik aanheffen tot eer van den Heer.
Psa 27:7  Hoor, Heer, hoe ik luide roep, ontferm u mijner en antwoord mij.
Psa 27:8  Van uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht! Ik wil uw aangezicht zoeken, Heer.
Psa 27:9  Verberg uw aangezicht niet voor mij, wijs niet in toorn uw dienaar af; gij zijt mijn hulp geweest; 
verstoot, verlaat mij niet, God mijns heils.
Psa 27:10  Al verlaten mij vader en moeder, de Heer zal mij opnemen.
Psa 27:11  Wijs mij, Heer, uw weg, en geleid mij op een effen pad om mijn belagers.
Psa 27:12  Lever mij niet over aan de woede mijner tegenstanders; want tegen mij zijn opgestaan valse 
getuigen, en een mens die geweld ademt.
Psa 27:13  Indien ik eens niet vertrouwde 's Heeren goedertierenheid te zien in het land der levenden!
Psa 27:14  Hoop op den Heer, wees sterk, en onversaagd zij uw hart; ja, hoop op den Heer.
Psa 28:1  Van David. Tot u, Heer, roep ik; mijn Rotssteen, keer u niet stom van mij af; opdat ik niet door uw 
zwijgen hun die ter groeve dalen gelijk worde.
Psa 28:2  Verhoor mijn smeekbeden, als ik tot u krijt, mijn handen ophef naar uw allerheiligste.
Psa 28:3  Ruk mij niet weg met de booswichten en euveldaders, die vriendelijk spreken tot hun naaste, terwijl er 
boosheid is in hun hart.
Psa 28:4  Geef hun naar hun doen en naar de slechtheid van hun gedrag, geef hun naar hunner handen werk, 
doe met hen naar wat zij hebben verdiend.
Psa 28:5  Want zij letten niet op 's Heeren daden en het werk zijner handen; hij werpe hen neder en bouwe hen 
niet op!
Psa 28:6  Geloofd zij de Heer; want hij heeft mijn smeekbeden verhoord.
Psa 28:7  De Heer is mijn sterkte en mijn schild: op hem vertrouwde mijn hart, en ik werd geholpen; dies jubelt 
mijn hart, en zal ik met mijn lied hem loven.
Psa 28:8  De Heer is een sterkte voor zijn volk; een bolwerk der redding voor zijn gezalfde is hij.
Psa 28:9  Verlos uw volk en zegen uw erve, weid en draag hen tot in eeuwigheid.
Psa 29:1  Een psalm van David. Geeft aan den Heer, gij godenzonen, geeft aan den Heer heerlijkheid en macht!
Psa 29:2  Geeft aan den Heer de eer zijns naams, werpt u voor den Heer neder in heiligen feestdos!
Psa 29:3  De stem van den Heer klinkt over de wateren, de volheerlijke God dondert, de Heer dondert over grote 
wateren.
Psa 29:4  De stem van den Heer is krachtig, de stem van den Heer is vol majesteit;
Psa 29:5  de stem van den Heer verbreekt ceders, de Heer verbreekt de cederen van den Libanon;



Psa 29:6  hij doet den Libanon opspringen als een stierkalf, den Sirjon als een jongen woudos.
Psa 29:7  De stem van den Heer zendt gespleten vuurvlammen uit.
Psa 29:8  De stem van den Heer doet de woestijn sidderen, ja, sidderen doet de Heer de woestijn van Kades.
Psa 29:9  De stem van den Heer doet de hinden werpen, ontschorst de wouden, terwijl in zijn paleis ieder roept: 
Ere!
Psa 29:10  Eens zetelde de Heer over den zondvloed, en de Heer zetelt als koning voor altijd.
Psa 29:11  De Heer zal macht aan zijn volk geven, de Heer zal zijn volk zegenen met vrede.
Psa 30:1  Een psalm--een tempelwijdingslied--van David. (030-2) Ik zal u verhoogen, Heer, omdat gij mij hebt 
opgetrokken, en niet toegelaten dat mijn vijanden zich over mij verheugen.
Psa 30:2  (030-3) Heer, mijn God, ik kreet tot u en gij genaast mij;
Psa 30:3  (030-4) Heer, gij hebt mij uit de onderwereld doen opkomen, mij uit het midden van hen die ten grave 
dalen in het leven teruggebracht.
Psa 30:4  (030-5) Zingt tot eer van den Heer, gij, zijn vromen! looft zijn heiligen naam.
Psa 30:5  (030-6) Want een ogenblik dure zijn toorn, een gans leven duurt zijn welgevallen; des avonds kome 
het geween overnachten, des morgens is er gejuich.
Psa 30:6  (030-7) Ik nu dacht in mijn onbezorgd bestaan: wankelen zal ik nimmer. --
Psa 30:7  (030-8) Gij, Heer, hadt in uw welgevallen mijn berg stevig neergezet. Daar verborgt gij uw aangezicht, 
en ik werd verbijsterd.
Psa 30:8  (030-9) Tot u, Heer, riep ik, smekend wendde ik mij tot den Heer:
Psa 30:9  (030-10) Wat hebt gij er aan dat mijn bloed wordt vergoten, dat ik in de groeve nederdaal? Zal het stof 
u loven, zal het uw trouw verkondigen?
Psa 30:10  (030-11) Hoor, Heer, en ontferm u mijner; Heer, wees mij een helper!
Psa 30:11  (030-12) Gij hebt mijn weeklacht in een reidans verkeerd, mijn rouwkleed losgemaakt en mij met 
vreugde omgord;
Psa 30:12  (030-13) opdat mijn gemoed u ter ere zinge zonder te zwijgen. Heer, mijn God, ik zal u loven tot in 
eeuwigheid.
Psa 31:1  Voor den orkestmeester. Een psalm van David. (031-2) Tot u, Heer, neem ik de toevlucht; laat mij niet 
beschaamd worden voor eeuwig. Geef mij uitkomst door uw gerechtigheid,
Psa 31:2  (031-3) neig uw oor tot mij, bevrijd mij ijlings; wees mij tot een burg op een rots, tot een bergveste om 
mij te redden.
Psa 31:3  (031-4) Want gij zijt mijn rotskloof, mijn veste; om uws naams wil zult gij mij leiden en stieren.
Psa 31:4  (031-5) Gij zult mij trekken uit het net dat zij heimelijk voor mij gespreid hebben; want gij zijt mijn burg.
Psa 31:5  (031-6) Aan uw hand vertrouw ik mijn adem toe, gij verlost mij, Heer, getrouwe God.
Psa 31:6  (031-7) Gij haat hen, die op ijdele nietigheden achtslaan; maar ik vertrouw op den Heer.
Psa 31:7  (031-8) Ik wil mij juichend verblijden in uw gunst, omdat gij mijn ellende hebt aangezien, op mijn 
zielsbenauwdheid achtgeslagen,
Psa 31:8  (031-9) mij niet in des vijands hand overgeleverd, maar mijn voeten op een ruime plaats gezet hebt.
Psa 31:9  (031-10) Ontferm u mijner, Heer; want het is mij bang; van verdriet vervalt mijn oog, mijn ziel en mijn 
lichaam;
Psa 31:10  (031-11) want mijn levensdagen vergaan in jammer, mijn jaren in gezucht, mijn kracht is gestruikeld 
in mijn ellende, mijn gebeente is vervallen.
Psa 31:11  (031-12) Voor al mijn tegenstanders ben ik een smaad geworden, voor mijn naburen in hooge mate, 
een schrik voor mijn bekenden; wie mij op straat zien, gaan voor mij uit den weg.
Psa 31:12  (031-13) Ik ben vergeten, uit de gedachtenis geraakt als een dode, ben aan een verloren voorwerp 
gelijk geworden.
Psa 31:13  (031-14) Want ik hoor het gemompel van velen--schrik rondom! Terwijl zij tegen mij samenspannen, 
smeden zij het plan mij het leven te benemen.
Psa 31:14  (031-15) Maar ik vertrouw op u, Heer; ik zeg: Gij zijt mijn God.
Psa 31:15  (031-16) In uw hand zijn mijn lotgevallen; verlos mij uit de hand mijner vijanden en vervolgers.
Psa 31:16  (031-17) Doe uw glanzend aangezicht schijnen over uw dienaar, red mij door uw goedertierenheid.
Psa 31:17  (031-18) Heer, dat ik niet beschaamd worde, want ik roep tot u; mogen de bozen beschaamd 
worden, ter onderwereld varen,
Psa 31:18  (031-19) verstommen de leugenlippen, die tegen den rechtschapene verwaten spreken, in 
hoogmoed en verachting.
Psa 31:19  (031-20) Hoe groot is het geluk, Heer, dat gij hebt weggelegd voor hen die u vrezen, bereid voor hen, 
die tot u de toevlucht nemen, ten aanschouwen der mensenkinderen!
Psa 31:20  (031-21) Gij bergt hen in de schuts van uw aangezicht voor der lieden achterklap, brengt hen onder 
een beschermend dak tegen het hekelen der tongen.
Psa 31:21  (031-22) Geloofd zij de Heer, omdat hij mij zijn gunst bewezen heeft, ten tijde der benauwdheid, 



verwonderlijk groot.
Psa 31:22  (031-23) Ik dacht in mijn angstige gejaagdheid dat ik uit uw oog verstoten was; maar gij hebt naar 
mijn smeking gehoord, als ik tot u kreet.
Psa 31:23  (031-24) Hebt allen den Heer lief, gij zijn vromen; de Heer beschermt de getrouwen en geeft hem die 
trots handelt ruimschoots loon naar werk.
Psa 31:24  (031-25) Weest sterk, en onversaagd zij uw hart, gij allen die uitziet naar den Heer.
Psa 32:1  Van David. Een kunstig lied. Zalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is;
Psa 32:2  zalig de man wien de Heer de schuld niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.
Psa 32:3  Zolang ik zweeg, teerde mijn gebeente weg, terwijl ik den gansen dag jammerde.
Psa 32:4  Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, ik werd als een veld bij zomerdroogte.
Psa 32:5  Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn schuld verheelde ik niet; ik zeide: Ik wil mijn overtredingen voor 
den Heer belijden--en gij vergaaft mijn zondeschuld!
Psa 32:6  Dies bidde elke vrome tot u ten tijde der benauwdheid, bij een overstroming bereiken de grote wateren 
hem niet.
Psa 32:7  Gij zijt mij een beschutting, bewaart mij voor benauwdheid, omringt mij als mijn bevrijder.
Psa 32:8  Ik wil u onderrichten, u den weg wijzen dien gij gaan moet; ik wil u raden; op u is mijn oog.
Psa 32:9  Wees niet als een paard of een muilezel, zonder verstand, die men door toom en gebit moet 
beteugelen, voordat zij tot u kunnen gebracht worden.
Psa 32:10  Veel smarten lijdt de boze, maar wie op den Heer vertrouwt, hem zal hij met gunst omringen.
Psa 32:11  Verblijdt u in den Heer en juicht, rechtschapenen, jubelt allen die oprecht van hart zijt.
Psa 33:1  Jubelt, rechtschapenen in den Heer; den deugdzamen past een loflied.
Psa 33:2  Looft den Heer met de citer, speelt voor hem op de tiensnarige luit.
Psa 33:3  Heft te zijner eer een nieuw lied aan, speelt schoon met jubelende tonen.
Psa 33:4  Want oprecht is het woord van den Heer, en al zijn daden zijn gekenmerkt door trouw;
Psa 33:5  hij heeft recht en gerechtigheid lief; de aarde is vol van 's Heeren goedertierenheid.
Psa 33:6  Door het woord van den Heer zijn de hemelen gemaakt, door den adem van zijn mond al hun heir;
Psa 33:7  hij stapelt het water der zee op, plaatst de oceanen in voorraadschuren.
Psa 33:8  Vreze voor den Heer de ganse aarde, zij de gehele bevolking der wereld voor hem beducht;
Psa 33:9  want hij sprak, en het was er, hij gebood, en daar stond het.
Psa 33:10  De Heer heeft den raadslag der natien verbroken, verijdeld de overleggingen der volken.
Psa 33:11  De raad van den Heer staat vast voor eeuwig, de overleggingen van zijn hart geslacht uit geslacht in.
Psa 33:12  Gelukkig de natie wier God de Heer is, het volk hetwelk hij zich ten erve verkoren heeft.
Psa 33:13  Uit den hemel schouwt de Heer, ziet hij naar alle mensenkinderen;
Psa 33:14  uit zijn woonplaats laat hij de ogen weiden over alle bewoners der aarde,
Psa 33:15  hij, die aller harten vormt en let op al hun werken.
Psa 33:16  Een koning behaalt de zege niet door een sterk leger, een held wordt niet gered door grote kracht;
Psa 33:17  het paard faalt de overwinning te verlenen, doet niet ontkomen door zijn grote sterkte.
Psa 33:18  Zie, het oog van den Heer is gericht op hen die hem vrezen, op hen die uitzien naar zijn 
goedertierenheid;
Psa 33:19  om hen te redden van den dood, hen in hongersnood in het leven te houden.
Psa 33:20  Onze ziel wacht op den Heer; hij is onze hulp en ons schild;
Psa 33:21  want in hem verblijdt zich ons hart, omdat wij vertrouwen op zijn heiligen naam.
Psa 33:22  Zij uw goedertierenheid, Heer, zo over ons als wij uitzien naar u!
Psa 34:1  Van David, toen hij zich als een krankzinnige gedragen had bij Abimelech, deze hem weggejaagd had 
en hij heengegaan was. (034-2) Te allen tijde wil ik den Heer prijzen, voortdurend zal zijn lof in mijn mond zijn.
Psa 34:2  (034-3) Mijn ziel looft den Heer; mogen de deemoedigen het horen en zich verblijden!
Psa 34:3  (034-4) Verheerlijkt met mij den Heer, verhoogen wij tezamen zijn naam!
Psa 34:4  (034-5) Ik heb den Heer gezocht, en hij heeft mij verhoord; van alwat ik duchtte heeft hij mij bevrijd.
Psa 34:5  (034-6) Ziet op hem en luikt op; uw aangezicht zal niet schaamrood worden.
Psa 34:6  (034-7) Hier is een ellendige, die riep, en de Heer hoorde, redde hem uit al zijn noden.
Psa 34:7  (034-8) De engel des Heeren legert zich rondom hen die hem vrezen, en schenkt hun uitredding.
Psa 34:8  (034-9) Smaakt en ziet, dat de Heer goed is; gelukkig de man die tot hem zijn toevlucht neemt!
Psa 34:9  (034-10) Vreest den Heer, gij zijn heiligen; want wie hem vrezen hebben geen gebrek.
Psa 34:10  (034-11) Leeuwenwelpen lijden armoede en honger, maar wie den Heer zoeken, hun ontbreekt het 
aan niets goeds.
Psa 34:11  (034-12) Komt, kinderen, hoort naar mij; ik wil u de vreze van den Heer leren.
Psa 34:12  (034-13) Waar is de man die lust heeft in het leven, die lengte van dagen wenst, om het goede te 
zien?
Psa 34:13  (034-14) Behoed uw tong voor het kwade, en uw lippen voor bedrieglijk spreken.



Psa 34:14  (034-15) Wijk van het kwade en doe het goede, zoek den vrede en jaag dien na.
Psa 34:15  (034-16) Het aangezicht van den Heer is tegen de kwaaddoeners gekeerd, om hun gedachtenis van 
de aarde te verdelgen;
Psa 34:16  (034-17) de ogen van den Heer rusten op de rechtschapenen, zijn oren zijn gewend naar hun gekrijt.
Psa 34:17  (034-18) Zij roepen, en de Heer hoort, bevrijdt hen uit al hun noden.
Psa 34:18  (034-19) De Heer is den gebrokenen van hart nabij, en redt de verbrijzelden van geest.
Psa 34:19  (034-20) Al zijn de rampen des rechtschapenen vele, uit die alle bevrijdt hem de Heer.
Psa 34:20  (034-21) Hij behoedt al zijn beenderen, geen daarvan wordt gebroken.
Psa 34:21  (034-22) Onspoed doodt den boze, zij die den rechtschapene haten boeten er voor.
Psa 34:22  (034-23) De Heer verlost het leven zijner dienaren, zij die tot hem de toevlucht nemen staan niet 
schuldig.
Psa 35:1  Van David. Bestrijd, Heer, hen die mij bestrijden, bekamp hen die mij bekampen.
Psa 35:2  Grijp schild en rondas, sta op, mij ter hulp.
Psa 35:3  Ontbloot speer en strijdbijl tegen mijn vervolgers, zeg tot mijn ziel: Ik ben uw redding.
Psa 35:4  Dat beschaamd en te schande worden zij die mij naar het leven staan, dat terugdeinzen en 
schaamrood worden zij die mijn ongeluk beramen;
Psa 35:5  dat zij gelijk worden aan kaf voor den wind, terwijl de engel des Heeren hen voortdrijft;
Psa 35:6  duister en glibberig zij hun weg, terwijl de engel des Heeren hen vervolgt.
Psa 35:7  Want zonder reden hebben zij heimelijk voor mij hun net gespreid, zonder reden een kuil voor mijn 
leven gegraven.
Psa 35:8  Onvoorziens kome over hem verdelging, vange hem het net dat hij gespreid heeft; hij storte in het 
verderf!
Psa 35:9  Maar ik zal juichen in den Heer, in de redding die hij geeft mij verblijden.
Psa 35:10  Mijn ganse gebeente zal zeggen: Heer, wie is u gelijk? u, die den ellendige bevrijdt van wie hem te 
sterk is, den ellendige en arme van wie hem berooft.
Psa 35:11  Handlangers van het geweld treden op als getuigen en vragen mij naar dingen waarvan ik niets weet;
Psa 35:12  zij vergelden mij kwaad voor goed, maken mij kinderloos.
Psa 35:13  En ik--toen zij ziek waren droeg ik het rouwkleed, kastijdde mij met vasten, terwijl mijn gebed in mijn 
boezem terugkeerde.
Psa 35:14  Als om een vriend, een broeder van mij, ging ik in het zwart daarheen, als een die over zijn moeder 
rouw bedrijft boog ik mij neer.
Psa 35:15  Doch zij verheugen zich als ik wankel en scholen samen, zij scholen samen tegen mij, onvoorziens 
slaande, zij roepen zonder ophouden,
Psa 35:16  in goddeloosheid spotten zij, knarsen tegen mij de tanden.
Psa 35:17  Heer, hoelang zult gij toezien? Red mijn leven van hun gebrul, het enige dat ik heb, uit de macht der 
leeuwen.
Psa 35:18  Dat ik u love in een talrijke vergadering, u prijze onder een grote schare!
Psa 35:19  Laten zich over mij niet vrolijk maken wie mij ten onrechte vijandig zijn, noch met de ogen knippen 
wie mij zonder reden haten;
Psa 35:20  want woorden van vrede spreken zij niet, maar zij bedenken leugens tegen de stillen in den lande;
Psa 35:21  zij sperren tegen mij den mond op en zeggen: Ha, ha, wij hebben het met eigen ogen gezien!
Psa 35:22  Gij, Heer, hebt het gezien, zwijg niet, Heer, blijf niet verre van mij.
Psa 35:23  Waak op, word wakker om mij recht te verschaffen, mijn God en Heer, om voor mij op te komen.
Psa 35:24  Verschaf mij recht, naar uw gerechtigheid, Heer, mijn God; laten zij zich niet vrolijk maken over mij,
Psa 35:25  niet zeggen bij zich zelf: Ha, dat doet ons goed! niet zeggen: Wij hebben hem vernietigd!
Psa 35:26  Dat beschaamd en schaamrood worden tegader zij die zich vrolijk maken over mijn ongeluk; dat met 
schaamte en smaad worden overdekt zij die een hogen toon tegen mij voeren.
Psa 35:27  Mogen jubelen en zich verheugen zij die behagen scheppen in mijn zege; dat zij voortdurend 
zeggen: Verheerlijkt worde de Heer die behagen schept in den vrede zijns dienaars!
Psa 35:28  Dan zal mijn tong gewagen van uw gerechtigheid, van uw lof den gansen dag.
Psa 36:1  Van 's Heeren dienaar, van David. (036-2) De zonde geeft den boze haar orakels in het hart; geen 
schrik voor God staat hem voor ogen.
Psa 36:2  (036-3) Zij toch vleit hem in het aangezicht om zijn schuld uit te vinden en hem te haten.
Psa 36:3  (036-4) De woorden van zijn mond zijn slechtheid en bedrog, hij houdt op zich verstandig en goed te 
gedragen.
Psa 36:4  (036-5) Slechtheid bedenkt hij op zijn legerstede, hij treedt op een niet goeden weg, versmaadt het 
kwade niet.
Psa 36:5  (036-6) Heer, hemelhoog is uw goedertierenheid, tot de wolken reikt uw trouw.
Psa 36:6  (036-7) Uw gerechtigheid is als Gods bergen, uw gerichten zijn als de grote oceaan; mens en dier redt 



gij, Heer.
Psa 36:7  (036-8) Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God! Dies zoeken de mensenkinderen een toevlucht in 
de schaduw uwer vleugelen;
Psa 36:8  (036-9) zij laven zich met het vette van uw huis, gij drenkt hen uit den stroom uwer liefelijke gaven;
Psa 36:9  (036-10) want bij u is de levensbron, in uw licht zien wij licht.
Psa 36:10  (036-11) Bestendig uw goedertierenheid voor hen die u kennen, uw gerechtigheid voor de oprechten 
van hart.
Psa 36:11  (036-12) Vertrede mij de voet der hoovaardij niet, make de hand der bozen mij niet tot zwerveling.
Psa 36:12  (036-13) Daar zijn de euveldaders gevallen, neergestoten zonder te kunnen opstaan!
Psa 37:1  Van David. Wees niet afgunstig op de kwaaddoeners, noch naijverig op hen die onrecht plegen;
Psa 37:2  want als gras worden zij weldra afgesneden, en zij verwelken als groen kruid.
Psa 37:3  Vertrouw op den Heer en doe het goede, bewoon het land en weid er in veiligheid;
Psa 37:4  verlustig u in den Heer; zo zal hij uw hartewenschen inwilligen.
Psa 37:5  Beveel uw weg aan den Heer, en vertrouw op hem: hij zal het doen;
Psa 37:6  hij zal uw gerechtigheid als het licht doen te voorschijn komen, en wat u toekomt als den middag.
Psa 37:7  Zwijg stil voor den Heer en verbeid hem, wees niet afgunstig op hem wiens weg voorspoedig is, op 
hem die boze plannen uitvoert.
Psa 37:8  Geef den toorn op en laat de gramschap varen, wees niet afgunstig, wat slechts tot kwaaddoen leidt;
Psa 37:9  want de kwaaddoeners worden uitgeroeid, maar die op den Heer hopen, zij beerven het land.
Psa 37:10  Nog een kleine wijle, en de boze is niet meer: gij tuurt naar zijn plaats, en weg is hij!
Psa 37:11  Maar de deemoedigen beerven het land en verlustigen zich in overvloed van heil.
Psa 37:12  De boze belaagt den rechtschapene en knarst de tanden tegen hem.
Psa 37:13  De Heer belacht hem; want hij ziet dat zijn dag komt.
Psa 37:14  De bozen hebben het zwaard getrokken, den boog gespannen om den ellendige en arme te vellen, 
te slachten de oprechten van gedrag;
Psa 37:15  hun zwaard dringt in hun eigen hart, en hun bogen breken.
Psa 37:16  Beter het karig deel des rechtschapenen dan de overvloed van vele bozen;
Psa 37:17  want de armen der goddelozen worden verbroken, maar de Heer steunt de rechtschapenen.
Psa 37:18  De Heer slaat acht op de dagen der braven, en hun erve zal duurzaam zijn;
Psa 37:19  zij worden ten tijde des onheils niet beschaamd, en verzadigd in de dagen van hongersnood.
Psa 37:20  Want de bozen komen om, 's Heeren vijanden vergaat het als den pronk der weiden, zij verdwijnen 
als rook, zij verdwijnen.
Psa 37:21  De boze leent en geeft niet terug, maar de rechtschapene toont ontferming en geeft;
Psa 37:22  want de door den Heer gezegenden beerven het land, maar de door hem vervloekten worden 
uitgeroeid.
Psa 37:23  Vanwege den Heer worden de schreden vastgezet eens mans in wiens wandel hij welbehagen heeft;
Psa 37:24  valt hij, dan ploft hij niet neer; want de Heer schraagt zijn hand.
Psa 37:25  Jong ben ik geweest, ook ben ik oud geworden, maar nooit heb ik een rechtschapene verlaten 
gezien, noch zijn kroost brood zoekende.
Psa 37:26  Voortdurend toont hij ontferming en leent uit, en zijn kroost wordt tot een zegenspreuk.
Psa 37:27  Wijk van het kwade en doe het goede, zo zult gij een duurzame woning hebben;
Psa 37:28  want de Heer heeft het recht lief en verlaat zijn vromen niet. Onrechtplegers worden verdelgd, het 
kroost der goddelozen wordt uitgeroeid;
Psa 37:29  maar de rechtschapenen zullen het land beerven, voorgoed daarin wonen.
Psa 37:30  De mond des rechtschapenen doet wijsheid horen, en zijn tong spreekt wat recht is;
Psa 37:31  de wet van zijn God is in zijn hart; zijn schreden wankelen niet.
Psa 37:32  De boze loert op den rechtschapene en zoekt hem om het leven te brengen;
Psa 37:33  maar de Heer zal dezen niet aan hem overlaten, noch gedogen dat hij schuldig wordt verklaard 
wanneer hij gericht wordt.
Psa 37:34  Hoop op den Heer en bewaar zijn weg; dan zal hij u verhoogen om het land te beerven, en zult gij de 
uitroeiing van de goddelozen aanschouwen.
Psa 37:35  Ik heb een boze gezien, een geweldenaar, een die zich uitbreidde als een ceder van den Libanon;
Psa 37:36  maar toen ik voorbijkwam, weg was hij! ik zocht hem, maar hij was niet te vinden.
Psa 37:37  Sla den vrome gade en zie naar den oprechte, want een man des vredes heeft nakroost;
Psa 37:38  maar de slechtaards komen altemaal om, het nakroost der bozen wordt uitgeroeid.
Psa 37:39  Hulp erlangen de rechtschapenen van den Heer, die hun schuilplaats is in tijd van nood.
Psa 37:40  De Heer helpt en verlost hen, hij verlost hen van de bozen en redt hen; omdat zij tot hem toevlucht 
hebben genomen.
Psa 38:1  Een psalm van David. Bij het brengen van de aandenkingsgave. (038-2) Heer, kastijd mij niet in uw 



gramschap, tuchtig mij niet in uw verbolgenheid.
Psa 38:2  (038-3) Want uw pijlen zijn in mij gedrongen, uw hand is op mij neergedaald.
Psa 38:3  (038-4) Geen gave plek is aan mijn vlees vanwege uw grimmigheid, geen rust in mijn gebeente 
vanwege mijn zonde.
Psa 38:4  (038-5) Want mijn overtredingen zijn mij over het hoofd gewassen, zij bezwaren mij als een te 
drukkende last.
Psa 38:5  (038-6) Mijn wonden rieken en dragen, vanwege mijn verdwaasdheid;
Psa 38:6  (038-7) ik ben gekromd en diep neergebogen, den gansen dag ga ik in het zwart;
Psa 38:7  (038-8) want mijn lenden zijn vol ontsteking, er is geen gave plek aan mijn vlees.
Psa 38:8  (038-9) Ik ben stijf geworden, hard geslagen, ik brul het uit, harder dan een leeuwin brult.
Psa 38:9  (038-10) Heer, alwat ik verlang is u bekend, mijn zuchten is voor u niet verborgen.
Psa 38:10  (038-11) Mijn hart bonst, mijn kracht is mij ontzonken, zelfs begeeft mij het licht mijner ogen.
Psa 38:11  (038-12) Mijn vrienden en gezellen houden zich op een afstand van mijn plaag, mijn 
naastbestaanden blijven van verre staan.
Psa 38:12  (038-13) Zij die mijn leven bedreigen spannen strikken wie mijn ongeluk zoeken zeggen 
onheilspellende woorden, en hebben den gansen dag leugens in den mond.
Psa 38:13  (038-14) Maar ik ben als een dove, ik hoor niet, als een stomme, die den mond niet opendoet.
Psa 38:14  (038-15) Ik ben als iemand die niets hoort, die geen verwijt op de lippen neemt.
Psa 38:15  (038-16) Want u, Heer, verbeid ik; gij zult antwoorden, Heer, mijn God.
Psa 38:16  (038-17) Ik denk toch: Als zij zich maar niet over mij verblijden, geen hogen toon tegen mij voeren bij 
het wankelen van mijn voet!
Psa 38:17  (038-18) Want ik ben op het punt te vallen, mijn lijden is mij geen ogenblik uit de gedachte;
Psa 38:18  (038-19) mijn schuld toch moet ik belijden, ik moet bekommerd zijn over mijn zonde.
Psa 38:19  (038-20) En zij die mij onverdiend vijandig zijn zijn sterk, talrijk zijn zij die mij zonder reden haten,
Psa 38:20  (038-21) en die kwaad vergelden voor goed, mij bestrijden tot loon daarvoor dat ik het goede zocht.
Psa 38:21  (038-22) Verlaat mij niet, Heer, mijn God, blijf niet verre van mij;
Psa 38:22  (038-23) spoed u mij ter hulpe, Heer, gij, mijn heil.
Psa 39:1  Voor den orkestmeester. Van Jeduthun. Een psalm van David. (039-2) Ik dacht: Ik wil op mijn gedrag 
letten, dat ik geen misslag bega met mijn tong; ik wil mijn mond een breidel aanleggen, zolang de boze nog in 
mijn tegenwoordigheid is.
Psa 39:2  (039-3) Stom was ik, stil, somber zwijgend; maar mijn smart werd vernieuwd,
Psa 39:3  (039-4) mijn hart werd brandend in mijn binnenste, als ik stil klaagde, gloeide er een vuur; toen barstte 
ik los.
Psa 39:4  (039-5) Doe mij mijn einde kennen, Heer, leer mij, welke de maat mijner dagen is; dat ik wete, hoe 
vergankelijk ik ben.
Psa 39:5  (039-6) Zie, enige handbreedten lang hebt gij mijn dagen gemaakt, mijn levensduur is als niets voor 
uw oog, tot louter ijdelheid is alwat mens heet gesteld.
Psa 39:6  (039-7) Als niet meer dan een schaduwbeeld wandelt de mens rond, louter voor niets maakt hij zoveel 
drukte, hij stapelt op, en weet niet wie het naar zich toehalen zal.
Psa 39:7  (039-8) Daarom, waarop wacht ik, Heer? Mijn hoop, die is op u.
Psa 39:8  (039-9) Verlos mij van al mijn overtredingen, maak mij niet tot een smaad voor den dwaas.
Psa 39:9  (039-10) Ik ben stom en open den mond niet; want gij hebt het gedaan.
Psa 39:10  (039-11) Neem uw plaag van mij weg; ik verga door den greep uwer hand.
Psa 39:11  (039-12) Met bestraffing van zijn schuld tuchtigt gij den mens, doet zijn kostbaarheden als motten 
tenietgaan; louter ijdelheid is alwat mens heet.
Psa 39:12  (039-13) Hoor naar mijn gebed, Heer, en leen het oor aan mijn gekrijt, zwijg niet op mijn tranen; want 
ik ben een vreemde bij u, een opgezetene, als al mijn vaderen.
Psa 39:13  (039-14) Wend den blik van mij af, opdat ik opluike, voordat ik heenga en er niet meer ben.
Psa 40:1  Voor den orkestmeester. Van David. Een psalm. (040-2) Al mijn hoop had ik gesteld op den Heer; 
daar neigde hij zich tot mij en verhoorde mijn krijten;
Psa 40:2  (040-3) hij trok mij op uit de groeve des verderfs, uit het slijk van den modderpoel, zette mijn voeten op 
een rots, gaf vastheid aan mijn schreden.
Psa 40:3  (040-4) Hij legde mij een nieuw lied op de lippen, een lofzang ter eer van onzen God. Mogen velen het 
zien en vrezen, en hun vertrouwen stellen op den Heer!
Psa 40:4  (040-5) Heil den man die den Heer maakt tot zijn betrouwen, en zich niet wendt tot woelgeesten, tot 
hen die op leugenpaden dolen.
Psa 40:5  (040-6) Grote dingen hebt gij, Heer, mijn God, gedaan; uw wonderen en beschikkingen met ons zijn 
niet uiteen te zetten; wilde ik ze meedelen en uitspreken, zij waren te veel om op te tellen.
Psa 40:6  (040-7) In offers en gaven hebt gij geen welgevallen--gij hebt mij geopende oren gegeven--brandoffers 



noch zondoffers vraagt gij.
Psa 40:7  (040-8) Toen zeide ik: Zie, ik kom! In een boekrol staat het mij voorgeschreven.
Psa 40:8  (040-9) Uw welbehagen te volbrengen, mijn God, dat is mijn lust, en uw wet is in mijn binnenste.
Psa 40:9  (040-10) Ik bracht een heilmare in de talrijke vergadering; neen, ik sluit mijn lippen niet; Heer, gij weet 
het.
Psa 40:10  (040-11) Uw gerechtigheid heb ik niet in mijn hart verborgen, van uw getrouwheid en uw heil heb ik 
gesproken, uw goedertierenheid en trouw niet verloochend voor de talrijke vergadering.
Psa 40:11  (040-12) Gij, Heer, zult uw erbarming mij niet onthouden, uw goedertierenheid en trouw zullen mij 
voortdurend behoeden.
Psa 40:12  (040-13) Want rampen omgeven mij zonder tal, mijn zonden hebben mij ingehaald--ik kan niet meer 
zien; zij zijn talrijker dan de haren mijns hoofds--mijn hart is mij ontzonken.
Psa 40:13  (040-14) Het behage u, Heer, mij te verlossen, Heer, spoed u mij ter hulpe.
Psa 40:14  (040-15) Dat beschaamd en schaamrood worden tegader zij die mij naar het leven staan om het te 
verdelgen; dat terugdeinzen en te schande worden zij die behagen hebben in mijn ongeluk;
Psa 40:15  (040-16) dat verstommen vanwege hun schande zij die van mij zeggen: Ha, ha!
Psa 40:16  (040-17) Maar mogen in u zich verblijden en verheugen allen die u zoeken; mogen voortdurend 
zeggen: Verheerlijkt worde de Heer! zij die uw heil liefhebben.
Psa 40:17  (040-18) En ik, ellendige en arme, de Heer zal voor mij zorgen; mijn hulpe en mijn redder zijt gij; talm 
niet, o mijn God.
Psa 41:1  Voor den orkestmeester. Een psalm van David. (041-2) Wel hem die achtslaat op den geringe; ten 
dage des onheils zal de Heer hem uitkomst geven.
Psa 41:2  (041-3) De Heer zal hem bewaren en in het leven houden; hij wordt gelukkig geprezen in den lande, 
en gij zult hem niet overleveren aan de woede zijner vijanden.
Psa 41:3  (041-4) De Heer zal hem ondersteunen op het ziekbed; wanneer hij krank is, spreidt gij zijn leger 
zacht.
Psa 41:4  (041-5) Ik dacht: Heer, ontferm u mijner, genees mij toch, want ik heb tegen u gezondigd.
Psa 41:5  (041-6) Mijn vijanden wensen mij kwaad toe: Wanneer zal hij sterven en zijn naam verdwijnen? --
Psa 41:6  (041-7) Komt iemand mij zien, dan spreekt hij vals, zijn hart zamelt slechtheid op, hij gaat naar buiten, 
vertelt het op straat.
Psa 41:7  (041-8) Mijn haters altegader fluisteren onder elkander over mij, mij kwalijkgezind, denken zij na over 
het onheil dat mij treffen kan:
Psa 41:8  (041-9) Iets noodlottigs is hem ingegoten: wie eens is gaan liggen staat niet weder op! --
Psa 41:9  (041-10) Zelfs mijn vriend, hij op wien ik vertrouwde, mijn disgenoot, heeft den hiel tegen mij 
opgeheven.
Psa 41:10  (041-11) Maar gij, Heer, ontferm u mijner en houd mij staande; dan zal ik het hun betaaldzetten.
Psa 41:11  (041-12) Hieraan erken ik dat gij welgevallen aan mij hebt, dat mijn vijand niet juichen zal over mij.
Psa 41:12  (041-13) Mij toch, om mijn braafheid hebt gij mij gesteund en voor altijd voor uw aangezicht 
geplaatst.
Psa 41:13  (041-14) Geloofd zij de Heer, de God Israels, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen, Amen!
Psa 42:1  Voor den orkestmeester. Een kunstig lied. Van de Korahieten. (042-2) Gelijk een hinde die naar 
waterstromen smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God!
Psa 42:2  (042-3) Mijn ziel dorst naar God, naar God, die mijn leven is; wanneer zal ik komen en zien het 
aangezicht Gods?
Psa 42:3  (042-4) Mijn tranen zijn mij dag en nacht tot spijze, omdat men den gansen dag tot mij zegt: Waar is 
uw God?
Psa 42:4  (042-5) Hieraan wil ik denken en in mij mijn ziel uitstorten: Hoe ik optrok in feestgewaad naar het huis 
van God, onder gejubel en lofzangen, een feestvierende schare!
Psa 42:5  (042-6) Wat buigt gij u neder, mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Wacht op God, want toch zal ik hem 
weder loven, mijn verlossing en mijn God.
Psa 42:6  (042-7) In mij buigt mijn ziel zich neder; dies gedenk ik uwer in het land van den jordaan, krijt ik van 
den berg Hermon.
Psa 42:7  (042-8) De ene vloed roept den anderen bij het gedruis uwer waterstromen, al uw brandingen en 
golven zijn over mij heengegaan.
Psa 42:8  (042-9) Des daags zal de Heer zijn gunst beschikken, des nachts geldt hem mijn lied, een gebed tot 
den God die mijn leven is.
Psa 42:9  (042-10) Ik zal tot God zeggen: Mijn rotssteen, waarom hebt gij mij vergeten, waarom moet ik door 
des vijands druk in het zwart gaan?
Psa 42:10  (042-11) Een doodssteek in mijn gebeente is mij de hoon mijner tegenstanders, als zij al den dag tot 
mij zeggen: Waar is uw God?



Psa 42:11  (042-12) Wat buigt gij u neder, mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Wacht op God, want toch zal ik 
hem weder loven, mijn verlossing en mijn God.
Psa 43:1  Verschaf mij recht, o God, en kom voor mij op, verlos mij uit de macht van een goddeloos volk, van 
bedrieglijke en ongerechte mensen.
Psa 43:2  Want gij zijt de God die mij kracht geeft; waarom hebt gij mij verstoten? waarom moet ik door des 
vijands druk in het zwart rondgaan?
Psa 43:3  Zend uw licht en uw trouw, dat die mij leiden, mij brengen naar uw heiligen berg en uw woning;
Psa 43:4  opdat ik kome naar het altaar Gods, tot den God mijner jubelende vreugde, en met de citer u love, 
God, mijn God!
Psa 43:5  Wat buigt gij u neder, mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Wacht op God, want toch zal ik hem weder 
loven, mijn verlossing en mijn God.
Psa 44:1  Voor den orkestmeester. Van de Korahieten. Een kunstig lied. (044-2) O God, met eigen oren hebben 
wij gehoord, onze vaderen hebben het ons verhaald, wat gij gewrocht hebt in hun dagen, in de dagen van ouds.
Psa 44:2  (044-3) Gij hebt met eigen hand natien verdreven en hen geplant; volken geteisterd, en hen 
uitgebreid.
Psa 44:3  (044-4) Want niet door hun zwaard hebben zij het land in bezit genomen, en niet hun arm heeft hun 
redding aangebracht, maar uw rechterhand en uw arm, het licht van uw aangezicht; omdat gij welbehagen in 
hen hadt.
Psa 44:4  (044-5) Gij, gij zijt mijn koning, o God; beschik de redding van Jakob.
Psa 44:5  (044-6) Met uw hulp stoten wij onze vijanden neer, gewapend met uw naam vertreden wij onze 
tegenstanders.
Psa 44:6  (044-7) Want op mijn boog vertrouw ik niet, mijn zwaard zal mij geen redding aanbrengen;
Psa 44:7  (044-8) maar gij redt ons van onze vijanden, en maakt onze haters beschaamd.
Psa 44:8  (044-9) In God hebben wij den gansen dag geroemd, en uw naam loven wij altijd door.
Psa 44:9  (044-10) Maar nu hebt gij ons verstoten, teschandegemaakt, en trekt niet uit in onze legerscharen.
Psa 44:10  (044-11) Gij doet ons terugdeinzen voor de tegenstanders, die ons haten hebben zich door 
plundering verrijkt;
Psa 44:11  (044-12) gij levert ons over als slachtvee, verstrooit ons onder de natien;
Psa 44:12  (044-13) gij verkoopt uw volk voor een spotprijs, behaalt geen winst door hetgeen gij voor hen maakt;
Psa 44:13  (044-14) gij stelt ons tot een smaad voor onze naburen, tot spot en beschimping voor onze 
omgeving;
Psa 44:14  (044-15) gij stelt ons tot een spreekwoord onder de natien, doet de volken over ons het hoofd 
schudden.
Psa 44:15  (044-16) Al den dag staat mijn schande mij voor ogen, bedekt beschaming mijn aangezicht
Psa 44:16  (044-17) om de taal van smaders en hooners om den aanblik van vijand en wraakgierige.
Psa 44:17  (044-18) Dit alles is ons overkomen, hoewel wij u niet vergeten en uw verbond niet trouweloos 
verbroken hadden.
Psa 44:18  (044-19) Ons hart is niet afvallig geweest, onze treden zijn van uw pad niet afgeweken,
Psa 44:19  (044-20) dat gij ons moest verbrijzelen in een drakenoord, en ons hullen in het stikdonker.
Psa 44:20  (044-21) Indien wij den naam van onzen God hadden vergeten, onze handen hadden uitgebreid naar 
een vreemden god,
Psa 44:21  (044-22) zou God dit niet uitvorschen? Hij toch is de kenner der hartsgeheimen.
Psa 44:22  (044-23) Neen, om u worden wij al den dag gedood, zijn wij geacht als vee voor de slachtbank.
Psa 44:23  (044-24) Ontwaak; wat slaapt gij, Heer! Word wakker, verstoot niet voorgoed.
Psa 44:24  (044-25) Wat verbergt gij uw aangezicht, vergeet gij onze ellende en verdrukking?
Psa 44:25  (044-26) Want onze ziel is in het stof neergebogen, ons lijf kleeft aan den grond.
Psa 44:26  (044-27) Sta op, ons ter hulpe, en verlos ons, om uw goedertierenheid.
Psa 45:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "Lelien". Van de Korahieten. Een kunstig lied. Een 
minnezang. (045-2) Een vrolijk lied trilt in mijn hart; ik ga mijn werk aan een koning voordragen, mijn tong is als 
de pen van een vaardig schrijver.
Psa 45:2  (045-3) Schooner zijt gij dan enig ander menschenkind, vriendelijkheid is over uw lippen uitgegoten; 
daarom heeft God u gezegend voor eeuwig.
Psa 45:3  (045-4) Gord u het zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw luister.
Psa 45:4  (045-5) Wees voorspoedig, rijd uit, ter wille van trouw, deemoed en gerechtigheid, en lere uw 
rechterhand u vreselijke daden verrichten!
Psa 45:5  (045-6) Uw pijlen zijn scherp, volken vallen onder u, des konings vijanden verdwijnen.
Psa 45:6  (045-7) Uw troon zal zijn voor eeuwig en altijd, een schepter van billijkheid is de schepter van uw 
koningsschap.
Psa 45:7  (045-8) Gij hebt de gerechtigheid lief en haat de slechtheid; daarom heeft God, uw God, u gezalfd, 



met vreugdeolie als geen uwer genoten.
Psa 45:8  (045-9) Van mirre, aloe en kassia geuren al uw klederen; uit elpenbeenen paleizen ruist snarenspel 
dat u verheugt.
Psa 45:9  (045-10) Koningsdochters zijn onder uw schonen, aan uw rechterhand staat de gemalin, met goud van 
Ofir getooid.
Psa 45:10  (045-11) Hoor, dochter, zie en neig uw oor, vergeet uw volk en uws vaders huis;
Psa 45:11  (045-12) indien de koning uw schoonheid begeert--hij toch is uw heer--werp u dan voor hem neder;
Psa 45:12  (045-13) de dochter van Tyrus zal met geschenken tot u komen, de rijkste volken zullen uw gunst 
zoeken!
Psa 45:13  (045-14) Louter heerlijkheid is de koningsdochter daarbinnen, goudbrocaat is haar kledij;
Psa 45:14  (045-15) in geborduurde klederen wordt zij tot den koning geleid; maagden, die haar volgen, haar 
gezellinnen, worden tot u gebracht.
Psa 45:15  (045-16) Voortgeleid worden zij onder vreugdebetoon en gejuich; zo treden zij het koninklijk paleis 
binnen.
Psa 45:16  (045-17) In de plaats uwer vaderen zullen uw zonen komen, gij zult hen aanstellen tot vorsten in het 
ganse land.
Psa 45:17  (045-18) Ik zal uw naam van geslacht tot geslacht vermelden; dies zullen volken u loven voor eeuwig 
en altijd.
Psa 46:1  Voor den orkestmeester. Van de Korahieten. Op de wijze van "jonge vrouwen". Een lied. (046-2) God 
is ons een toevlucht en sterkte, een die in hooge mate bevonden is een hulp in nood.
Psa 46:2  (046-3) Daarom vrezen wij niet, al raakte de aarde uit haar voegen, al wankelden de bergen en 
stortten zij in het hart der zee.
Psa 46:3  (046-4) Laat bruisen, schuimen haar wateren, laat trillen de bergen bij haar overmoedig geweld, de 
Heer der heirscharen is met ons, een toevluchtsoord is voor ons de God Jakobs.
Psa 46:4  (046-5) De armen ener rivier brengen der Godsstad vreugde, waar de Allerhoogste zijn woning 
geheiligd heeft.
Psa 46:5  (046-6) God is in haar midden: zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van den 
morgen.
Psa 46:6  (046-7) Toen de volken bruisten, de koninkrijken wankelden, deed hij zijn stem horen, werd de aarde 
verbijsterd.
Psa 46:7  (046-8) De Heer der heirscharen is met ons, een toevluchtsoord is voor ons de God Jakobs.
Psa 46:8  (046-9) Komt, aanschouwt de daden van den Heer, die wonderen verricht op aarde,
Psa 46:9  (046-10) die tot het einde der aarde de oorlogen doet ophouden, den boog breekt, de lans stukslaat, 
strijdwagens verbrandt.
Psa 46:10  (046-11) Laat af en erkent dat ik God ben; ik wil hoog zijn onder de volken, hoog op de aarde.
Psa 46:11  (046-12) De Heer der heirscharen is met ons, een toevluchtsoord is voor ons de God Jakobs.
Psa 47:1  Voor den orkestmeester. Van de Korahieten. Een psalm. (047-2) Klapt, volken, allen in de handen, 
juicht met jubelkreten ter eer van God.
Psa 47:2  (047-3) Want geducht is de Heer, de Allerhoogste, een groot koning over de ganse aarde;
Psa 47:3  (047-4) hij maakt volkeren aan ons onderdanig, en legt natien onder onze voeten;
Psa 47:4  (047-5) hij kiest voor ons ons erfdeel uit, den trots van Jakob, dien hij liefheeft.
Psa 47:5  (047-6) God steeg op onder gejuich, de Heer met bazuingeschal;
Psa 47:6  (047-7) zingt, zingt Gode met stem en snaren, zingt, zingt onzen koning ter ere;
Psa 47:7  (047-8) want koning der ganse aarde is God; heft aan een kunstig lied.
Psa 47:8  (047-9) God is koning over de natien, heeft zich neergezet op zijn heiligen troon.
Psa 47:9  (047-10) De edelen der volken hebben zich verzameld, als volk van Abrahams God; want Gode 
behoren de schilden der aarde; hoog is hij verheven.
Psa 48:1  Een lied. Een psalm. Van de Korahieten. (048-2) Groot is de Heer en zeer te prijzen, in de stad van 
onzen God, op zijn heiligen berg.
Psa 48:2  (048-3) Schoon door zijn verhevenheid, een lust der ganse aarde is de berg Sion, het hooge Noorden, 
de stad des groten konings.
Psa 48:3  (048-4) God heeft zich in haar burchten als een toevlucht doen kennen.
Psa 48:4  (048-5) Want zie, de koningen waren saamgerot, waren met elkander aangerukt;
Psa 48:5  (048-6) nauw zagen zij haar, of zij stonden ontzet, werden verbijsterd, vloden in angst.
Psa 48:6  (048-7) Siddering greep hen daar aan, smart als die ener barende vrouw.
Psa 48:7  (048-8) Zo breekt gij Tarsjisvaarders met den oostenwind.
Psa 48:8  (048-9) Wat wij gehoord hadden, dat hebben wij gezien in de stad van den Heer der heirscharen, in de 
stad van onzen God; God zal haar bevestigen voor eeuwig.
Psa 48:9  (048-10) In het midden van uw paleis, o God, denken wij aan uw goedertierenheid.



Psa 48:10  (048-11) Zo groot als uw naam is, o God, zo groot is de lof die u toegebracht zal worden aan de 
einden der aarde; van gerechtigheid is uw rechterhand vol.
Psa 48:11  (048-12) Verheugen zal zich de berg Sion, juichen zullen Juda's dochters om uw gerichten.
Psa 48:12  (048-13) Trekt Sion om, trekt er om heen, telt haar torens,
Psa 48:13  (048-14) let op haar borstwering, beschouwt haar burchten om te verhalen aan een volgend geslacht
Psa 48:14  (048-15) dat zo God is, onze God; voor eeuwig en altoos zal hij ons geleiden.
Psa 49:1  Voor den orkestmeester. Van de Korahieten. Een psalm. (049-2) Hoort allen hiernaar, volkeren, 
luistert allen, bewoners der wereld,
Psa 49:2  (049-3) allen, mensenkinderen en stervelingen, rijken en armen tegader.
Psa 49:3  (049-4) Mijn mond zal wijze leringen uitspreken, wat uit mijn hart opwelt is verstandige taal;
Psa 49:4  (049-5) ik wil mijn oor lenen aan een spreuk, bij citerklank mijn raadsel oplossen:
Psa 49:5  (049-6) Waarom moet ik zien de dagen des bozen, waarin de snoodheid mijner belagers mij omringt,
Psa 49:6  (049-7) van hen, die vertrouwen op hun vermogen, en op de grootheid van hun rijkdom zich 
beroemen?
Psa 49:7  (049-8) Evenwel, zich loskopen kan niemand, niemand kan aan God een losprijs voor zichzelf geven--
Psa 49:8  (049-9) zo kostbaar toch ware de losprijs voor zijn leven, dat hij daarvan voorgoed moet afzien--
Psa 49:9  (049-10) om tot in eeuwigheid te leven en de groeve niet te aanschouwen.
Psa 49:10  (049-11) Want hij ziet: wijzen sterven; de dwaas en de redeloze komen tegader om en laten aan 
anderen hun vermogen na;
Psa 49:11  (049-12) graven zijn hun huizen voor eeuwig, hun woningen van geslacht tot geslacht, en hun naam 
sterft weg op aarde.
Psa 49:12  (049-13) En de mens in aanzien die geen doorzicht heeft is gelijk aan de dieren die vergaan.
Psa 49:13  (049-14) Dit is de weg van hen die zorgeloos leven, en van hen, die met vleitaal hen achternalopen:
Psa 49:14  (049-15) als schapen zinken zij ter onderwereld, de dood weidt hen, en zij gaan regelrecht ten grave; 
hun gestalte is bestemd tot verdwijnen, de onderwereld strekt hun ter woning.
Psa 49:15  (049-16) Maar God zal mijn leven loskopen; want hij ontrukt mij aan de macht der onderwereld.
Psa 49:16  (049-17) Vrees niet wanneer een mens rijk wordt, en de heerlijkheid van zijn huis toeneemt;
Psa 49:17  (049-18) want wanneer hij sterft, zal hij niets van dat alles meenemen, zijn heerlijkheid volgt hem in 
de groeve niet.
Psa 49:18  (049-19) Al acht hij zichzelf in zijn leven gelukkig--al roemt men u omdat gij u tegoed kunt doen,
Psa 49:19  (049-20) gij zult bij het geslacht uwer vaderen komen, die tot in eeuwigheid het licht niet zien.
Psa 49:20  (049-21) De mens in aanzien maar die geen doorzicht heeft is gelijk aan de dieren die vergaan.
Psa 50:1  Een psalm van Azaf. De godheid, God, de Heer, heeft gesproken, de aarde geroepen van den opgang 
der zon tot haar ondergang;
Psa 50:2  uit Sion, het toppunt van schoonheid, is God in lichtglans verschenen.
Psa 50:3  Onze God komt en kan niet zwijgen; vuur gaat verterend voor hem uit, rondom hem stormt het hevig.
Psa 50:4  Hij roept den hemel daarboven toe, en de aarde, dat hij zijn volk wil richten:
Psa 50:5  Vergadert mij mijn vromen, die met mij onder offers het verbond sluiten. --
Psa 50:6  De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid; want God, hij is rechter.
Psa 50:7  Hoor, mijn volk, dat ik spreke, Israel, dat ik u vermane; God, uw God, ben ik.
Psa 50:8  Ik verwijt u niets aangaande uw offeranden, uw brandoffers zijn mij voortdurend voor ogen.
Psa 50:9  Ik behoef uit uw huis geen stier te nemen, noch bokken uit uw stallen;
Psa 50:10  want mij behoort al het gedierte des wouds, de beesten op de bergen Gods;
Psa 50:11  ik ken al de vogels van het gebergte, en wat zich beweegt over het veld staat mij voor den geest.
Psa 50:12  Indien ik honger had, ik zou het u niet zeggen; want mij behoort het aardrijk en zijn volheid.
Psa 50:13  Zou ik stierevlees eten, of bokkenbloed drinken?
Psa 50:14  Offer Gode lof, betaal den Allerhoogste uw geloften,
Psa 50:15  en roep mij aan ten dage der benauwdheid; ik zal u redden, en gij zult mij eren.
Psa 50:16  Maar tot den boze zegt God: Wat vermeet gij u mijn inzettingen op te sommen? en hoe kunt gij mijn 
verbond op de lippen nemen?
Psa 50:17  En dat terwijl gij de tucht haat en mijn woorden achter u werpt!
Psa 50:18  Ziet gij een dief, dan loopt gij met hem mede, en met overspelers maakt gij gemene zaak.
Psa 50:19  Gij laat uw mond los in slechtheid, en uw tong knoopt bedrog aaneen.
Psa 50:20  Daar zit gij kwaad te spreken van uw broeder, en geeft een duw aan den zoon uwer moeder!
Psa 50:21  Dewijl ik, toen gij die dingen deedt, zweeg, waant gij dat ik aan u gelijk ben. Ik zal met scherp verwijt 
voor uw ogen de zaak uiteenzetten.
Psa 50:22  Let toch hierop, Godvergeters! opdat ik niet verscheure zonderdat iemand redt.
Psa 50:23  Wie lof offert zal mij eren, en wie deugdzaam wandelt, ik zal hem Gods heil doen zien.
Psa 51:1  Voor den orkestmeester. Een psalm van David; (051-2) toen de profeet Nathan tot hem kwam, nadat 



hij tot Bathsjeba was gekomen. (051-3) Ontferm u mijner, o God, naar uw goedertierenheid; delg naar uw groot 
erbarmen mijn overtredingen uit.
Psa 51:2  (051-4) Was mij gans schoon van mijn schuld, en reinig mij van mijn zonden;
Psa 51:3  (051-5) want ik ben mij van mijn overtredingen bewust, en mijn zonde staat mij voortdurend voor den 
geest.
Psa 51:4  (051-6) Tegen u alleen heb ik gezondigd, gedaan wat kwaad is in uw oog; opdat het blijke dat gij 
rechtvaardig zijt in uw richten, onberispelijk in uw vonnissen.
Psa 51:5  (051-7) Zie, in schuld ben ik geboren, en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
Psa 51:6  (051-8) Zie, aan waarheid in het binnenste hebt gij welgevallen; doe mij dan daarbinnen wijsheid 
verstaan.
Psa 51:7  (051-9) Ontzondig mij met hysop, opdat ik rein worde, was mij schoon, zodat ik blanker word dan 
sneeuw.
Psa 51:8  (051-10) Verzadig mij met vroolijkheid en vreugde; juiche het gebeente dat gij verbrijzeld hebt.
Psa 51:9  (051-11) Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, en delg al mijn ongerechtigheid uit.
Psa 51:10  (051-12) Schep mij een rein hart, o God, en leg in mij een nieuwen, standvastigen geest.
Psa 51:11  (051-13) Stoot mij niet weg van voor uw aangezicht, en neem uw heiligen geest niet van mij.
Psa 51:12  (051-14) Hergeef mij de blijdschap over uw heil, en steun mij door een gewilligen geest.
Psa 51:13  (051-15) Ik wil afvalligen uw wegen leren, zodat zondaars zich bekeren tot u.
Psa 51:14  (051-16) Red mij van bloedschuld, o God, God mijner hulpe, mijn tong moge jubelen over uw 
gerechtigheid.
Psa 51:15  (051-17) Heer, ontsluit mijn lippen, en moge mijn mond uw lof vermelden.
Psa 51:16  (051-18) Want gij hebt geen welgevallen in offeranden, dat ik die zou geven, in brandoffers schept gij 
geen behagen.
Psa 51:17  (051-19) De Gode gevallige offeranden zijn een verslagen geest; een verslagen en verbrijzeld hart 
acht gij, o God, niet gering.
Psa 51:18  (051-20) Doe in uw welbehagen Sion goed; herbouw de muren van Jeruzalem.
Psa 51:19  (051-21) Dan zult gij welgevallen hebben in gerechte offers, in brandoffer en aloffer; dan zal men 
stieren offeren op uw altaar.
Psa 52:1  Voor den orkestmeester. Een kunstig lied van David; (052-2) toen Doeg de Edomiet aan Saul kwam 
mededelen: David is in het huis van Ahimelech gekomen. (052-3) Wat draagt gij roem op slechtheid, trotseert gij 
den vrome den gansen dag!
Psa 52:2  (052-4) Uw tong zint op onheil, aan een vlijmend, verraderlijk scheermes gelijk.
Psa 52:3  (052-5) Gij doet liever kwaad dan goed, spreekt liever logen dan waarheid,
Psa 52:4  (052-6) gij hebt voorliefde voor elk woord dat verderf brengt, voor de verraderlijke tong.
Psa 52:5  (052-7) Zo ook zal God u omverwerpen voor immer, u aangrijpen en wegsleuren uit uw tent u 
ontwortelen uit het land der levenden.
Psa 52:6  (052-8) De rechtschapenen zullen het zien en vrezen; zij zullen zich over hem vrolijk maken en 
zeggen:
Psa 52:7  (052-9) Ziedaar nu den man die God niet maakte tot zijn sterkte, maar op zijn groten rijkdom 
vertrouwde, zich verliet op zijn vermogen! --
Psa 52:8  (052-10) Maar ik zal zijn als een lommerrijke olijf in Gods huis; ik vertrouw op Gods gunst voor eeuwig 
en altijd.
Psa 52:9  (052-11) Ik zal u eeuwig loven, omdat gij het gedaan hebt, verkondigen dat uw naam goed is, in het 
bijzijn uwer vromen.
Psa 53:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "De ziekte van". Een kunstig lied van David. (053-2) De 
dwaas zegt bij zichzelf: Er is geen God. Zij gedragen zich slecht, doen afschuwelijke dingen; er is niemand, die 
goed handelt.
Psa 53:2  (053-3) God blikt uit den hemel neder op de mensenkinderen om te zien of er een verstandige is, een 
die naar God vraagt.
Psa 53:3  (053-4) Allen zijn afgedoold, tegader verdorven; niemand is er die goed handelt, neen niemand.
Psa 53:4  (053-5) Hebben dan die euveldoeners geen kennis, zij, die mijn volk opeten zoals men brood opeet, 
die God niet aanroepen?
Psa 53:5  (053-6) Daar overmeestert hen de schrik; zonderdat er verschrikking is, want God heeft der 
goddelozen beenderen verstrooid; zij zijn te schande geworden, want God heeft hen versmaad.
Psa 53:6  (053-7) Och of uit Sion Israels redding daagde! Wanneer God het lot zijns volks wendt, zal Jakob 
juichen, Israel zich verheugen.
Psa 54:1  Voor den orkestmeester, bij snarenspel. Een kunstig lied van David, (054-2) toen de Zifieten aan Saul 
kwamen zeggen: Weet gij wel dat David zich bij ons schuilhoudt? (054-3) God, red mij door uw naam, verschaf 
mij recht door uw macht.



Psa 54:2  (054-4) God, hoor mijn gebed, leen het oor aan de woorden mijns monds.
Psa 54:3  (054-5) Want verwaten mensen zijn tegen mij opgestaan, en geweldenaars staan mij naar het leven; 
zij houden God niet voor ogen.
Psa 54:4  (054-6) Zie, God is mij een helper, onder hen die mij steunen is de Heer;
Psa 54:5  (054-7) hij zal het kwade op mijn belagers zelf doen neerkomen. Verdelg hen in uw trouw!
Psa 54:6  (054-8) Dan zal ik met gewillig hart u offers brengen, lovend getuigen dat uw naam goed is, Heer;
Psa 54:7  (054-9) omdat hij uit allen nood mij verlost heeft, en mijn oog op mijn vijanden heeft neergezien.
Psa 55:1  Voor den orkestmeester, bij snarenspel. Een kunstig lied van David. (055-2) Leen het oor, o God, aan 
mijn gebed, onttrek u niet aan mijn smeking;
Psa 55:2  (055-3) luister naar mij en antwoord mij; ik smelt in klachten weg en kreun
Psa 55:3  (055-4) om des vijands stem, des bozen geroep; want zij brengen ongeluk over mij en bestoken mij 
grimmig.
Psa 55:4  (055-5) Mijn hart krimpt ineen in mijn boezem, en doodsschrik is op mij gevallen.
Psa 55:5  (055-6) Vrees en huivering bekruipen mij, en angst heeft mij overdekt.
Psa 55:6  (055-7) Ik dacht: Had ik toch wieken als een duif, ik zou wegvliegen en elders gaan wonen.
Psa 55:7  (055-8) Ja, ver weg zou ik vluchten, in de woestijn een nachtverblijf zoeken;
Psa 55:8  (055-9) haastig zou ik mij bergen voor stormwind en noodweer.
Psa 55:9  (055-10) Verwar, Heer, verdeel hun spraak; want ik heb geweld en twist in de stad aanschouwd;
Psa 55:10  (055-11) dag en nacht gaan zij over de muren om haar heen, terwijl ongeluk en moeite in haar 
heersen.
Psa 55:11  (055-12) Onheil heerst in haar, en van haar plein wijkt kwelling noch bedrog.
Psa 55:12  (055-13) Want het is geen vijand, die mij hoont--dat zou ik dragen; het is geen hater van mij, die zich 
tegen mij opblaast--voor hem zou ik mij dekken;
Psa 55:13  (055-14) maar gij, mijns gelijke, mijn vriend, mijn vertrouwde;
Psa 55:14  (055-15) met wien ik in zoete vertrouwelijkheid verkeerde en rondging in het godshuis in de joelende 
schare.
Psa 55:15  (055-16) Moge de dood hen verstrikken! dat zij levend in het schimmenrijk dalen! want slechtheid 
heerst in hun woning, in hun binnenste.
Psa 55:16  (055-17) Ik voor mij roep tot God, en de Heer zal mij redden.
Psa 55:17  (055-18) Des avonds, des morgens en des middags klaag en kreun ik, en hij hoort naar mij.
Psa 55:18  (055-19) Hij verlost mij en geeft mij vrede, zodat zij mij niet tenakomen; want talrijk zijn zij die mij 
bijstaan.
Psa 55:19  (055-20) God zal horen, hij die van oudsher troont hen vernederen, hen, die onveranderlijk dezelfden 
zijn en God niet vrezen.
Psa 55:20  (055-21) Hij stak zijn hand uit tegen hen die met hem bevriend waren, ontwijdde het verbond waarin 
hij was opgenomen;
Psa 55:21  (055-22) gladder dan boter was zijn gelaat, maar zijn hart oorlog, zachter dan olie waren zijn 
woorden, toch waren het dolken.
Psa 55:22  (055-23) Werp uw last op den Heer, hij zal voor u zorgen: hij laat den rechtschapene niet voorgoed 
wankelen.
Psa 55:23  (055-24) En gij, God, zult hen doen nederdalen in den put des verderfs; mensen van bloed en bedrog 
zullen hun dagen niet ter helfte brengen. Maar ik, ik vertrouw op u.
Psa 56:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "Een duif van ver verwijderde terebinten". Een kleinood van 
David, toen de Filistijnen hem in Gath vasthielden. (056-2) Ontferm u mijner, o God, want mensen grijpen naar 
mij, den gansen dag verdrukken mij bestrijders.
Psa 56:2  (056-3) Mijn belagers grijpen den gansen dag; want talrijk zijn zij die mij bestrijden.
Psa 56:3  (056-4) Als ik voor hun overmoed bevreesd ben, zal ik op u mijn vertrouwen stellen.
Psa 56:4  (056-5) Op God--ik wil zijn woord loven--op God heb ik mijn vertrouwen gesteld, ik vrees niet; wat zal 
vlees mij doen?
Psa 56:5  (056-6) Den gansen dag spreken zij krenkende woorden, tegen mij zijn al hun overleggingen om 
kwaad te doen.
Psa 56:6  (056-7) Zij scholen samen, liggen op de loer, zij letten op mijn schreden, daar zij hopen mijn leven weg 
te nemen.
Psa 56:7  (056-8) Vergeld hen naar hun ongerechtigheid, verneder in toorn de volken, o God.
Psa 56:8  (056-9) Gij hebt de dagen mijner omzwerving geteld, mijn tranen in uw kruik gedaan; staat het niet in 
uw boek?
Psa 56:9  (056-10) Daar deinzen mijn vijanden terug ten dage dat ik roep; dit weet ik, dat God de mijne is.
Psa 56:10  (056-11) Op God--ik wil zijn woord loven--
Psa 56:11  (056-12) op God heb ik mijn vertrouwen gesteld, ik vrees niet; wat zal vlees mij doen?



Psa 56:12  (056-13) Tot de geloften die ik u, o God, deed acht ik mij gehouden; ik zal lofoffers u betalen;
Psa 56:13  (056-14) omdat gij mijn leven van den dood hebt gered en mijn voeten, dat zij zich niet stieten; opdat 
ik voor Gods aangezicht zou wandelen in het levenslicht.
Psa 57:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "Verderf niet". Een kleinood van David; toen hij voor Saul in 
de spelonk vluchtte. (057-2) Ontferm u mijner, o God, ontferm u mijner; want tot u neem ik de toevlucht, in de 
schaduw uwer vleugelen wil ik een toevlucht zoeken, totdat het onheil voorbijgaat.
Psa 57:2  (057-3) Ik roep tot God, den Allerhoogste, tot God, die het voor mij volbrengt.
Psa 57:3  (057-4) Hij zal uit den hemel zenden om mij te redden--hij hoont mijn bestrijder--zenden zal God zijn 
gunst en trouw.
Psa 57:4  (057-5) Ik lig te midden van leeuwen, van vuurschietenden, neder, van mensenkinderen wier tanden 
speren en pijlen zijn, wier tong een scherp zwaard is.
Psa 57:5  (057-6) Verhef u boven den hemel, o God, over de ganse aarde worde uw heerlijkheid verbreid!
Psa 57:6  (057-7) Zij hebben een net gelegd voor mijn treden, mijn ziel neergebogen, een kuil voor mij 
gegraven--zij zijn er zelf in gevallen!
Psa 57:7  (057-8) Gesterkt is mijn hart, o God, gesterkt is mijn hart; ik wil met zang en snarenspel roemen.
Psa 57:8  (057-9) Waak op, mijn gemoed; waak op, luit en citer; ik wil den dageraad wekken.
Psa 57:9  (057-10) Ik wil u loven, Heer, onder de volken, met stem en snaren u roemen onder de natien.
Psa 57:10  (057-11) Want hemelhoog is uw gunst, tot de wolken uw trouw.
Psa 57:11  (057-12) Verhef u boven den hemel, o God, over de ganse aarde worde uw heerlijkheid verbreid!
Psa 58:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "Verderf niet". Van David. Een kleinood. (058-2) Spreekt gij, 
goden, inderdaad recht? richt gij de mensenkinderen naar billijkheid?
Psa 58:2  (058-3) Neen, gij allen doet verkeerde dingen op aarde, uw handen wegen geweldenarij af.
Psa 58:3  (058-4) Afvallig zijn de bozen van den moederschoot af, van hun geboorte af dwalen de 
leugensprekers.
Psa 58:4  (058-5) Zij zijn giftig als giftige slangen, als een dove adder die haar oor toestopt,
Psa 58:5  (058-6) die niet luistert naar de tovenaars, naar den volleerden bezweerder.
Psa 58:6  (058-7) God, breek hun de tanden in den mond stuk; sla, Heer, de kiezen der leeuwenwelpen uit.
Psa 58:7  (058-8) Laten zij verdwijnen als water dat afloopt, als gras dat wordt afgesneden,
Psa 58:8  (058-9) als een slak die wegsmeltend voortkruipt, een misgeboorte die het zonlicht niet gezien heeft.
Psa 58:9  (058-10) Voordat uw ketels de doornen bemerken, vaagt hij ze als in gramschap weg.
Psa 58:10  (058-11) De rechtschapene zal zich verheugen omdat hij wraak ziet, hij zal zijn voeten baden in des 
bozen bloed,
Psa 58:11  (058-12) en men zal zeggen: Toch plukt de rechtschapene vruchten; toch zijn er goden die op aarde 
gerichtoefenen.
Psa 59:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "Verderf niet". Een kleinood van David; toen Saul op het 
huis het oog liet houden, ten einde hem te doden. (059-2) Verlos mij van mijn vijanden, mijn God, ontruk mij aan 
hen die tegen mij opstaan.
Psa 59:2  (059-3) Verlos mij van de euveldaders, red mij van de bloedmenschen.
Psa 59:3  (059-4) Want zie, zij leggen mij lagen, machtigen scholen tegen mij samen, zonder vergrijp of zonde 
van mijn kant, Heer;
Psa 59:4  (059-5) buiten mijn schuld lopen zij toe en bereiden zich ten strijde. Waak op, kom mij tegemoet en 
zie.
Psa 59:5  (059-6) Ja, gij, Heer, God, Heirscharen, God Israels, ontwaak om alle natien te kastijden. Verschoon 
geen der euveldaders.
Psa 59:6  (059-7) Avond aan avond keren zij weder, gaan huilend als honden de stad rond.
Psa 59:7  (059-8) Zie, zij smalen met hun mond, smaadredenen zijn op hun lippen; want--wie hoort het?
Psa 59:8  (059-9) Maar gij, Heer, belacht hen, gij spot met alle natien.
Psa 59:9  (059-10) Mijn sterkte, u ter eer zal ik zingen en spelen; want God is mijn burg, mijn goedertieren God;
Psa 59:10  (059-11) God komt mij tegemoet, doet mij neerzien op mijn belagers.
Psa 59:11  (059-12) Dood hen niet, opdat mijn volk het niet vergete; doe hen omdolen door uw kracht, en stort 
hen neder, Heer, mijn schild,
Psa 59:12  (059-13) om de zonde van hun mond, het woord hunner lippen; laat hen gevangen worden in hun 
hoogmoed om de eeden en leugens die zij vertellen.
Psa 59:13  (059-14) Verdelg hen in grimmigheid, verdelg, opdat zij verdwijnen; laten zij weten dat God heerst in 
Jakob, tot aan de einden der aarde.
Psa 59:14  (059-15) Avond aan avond keren zij weder, gaan huilend als honden de stad rond.
Psa 59:15  (059-16) Zij dolen rond om voedsel, morren indien zij niet verzadigd worden.
Psa 59:16  (059-17) Maar ik zal zingen van uw macht, des morgens jubelen over uw goedertierenheid; want gij 
zijt mij ten burg geweest, een toevlucht ten dage dat het mij bang was.



Psa 59:17  (059-18) Mijn Sterkte, u ter eer zal ik zingen en spelen; want God is mijn toevluchtsoord, mijn 
goedertieren God.
Psa 60:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "Een lelie der Wet". Een kleinood van David om van buiten 
te doen leren; (060-2) toen hij oorlog voerde met Stroomland-Aram en Aram-Soba, en Joab terugkeerde en van 
de Edomieten in het Zoutdal twaalfduizend man versloeg. (060-3) God, gij hebt ons verstoten, zijt door ons heen 
gebroken, hebt getoornd--herstel ons!
Psa 60:2  (060-4) Gij hebt de aarde doen schudden, haar gespleten. Herstel haar breuken; want zij is wankelend 
geworden.
Psa 60:3  (060-5) Gij hebt uw volk harde dingen doen beleven, ons met zwijmelwijn gedrenkt.
Psa 60:4  (060-6) Gij hebt aan hen die u vrezen een banier gegeven om te vluchten voor den boog.
Psa 60:5  (060-7) Opdat uw geliefden verlost worden, breng redding door uw rechterhand en verhoor mij!
Psa 60:6  (060-8) God heeft gesproken bij zijn heiligheid dat ik zal jubelen, Sichem verdelen en de vallei van 
Sukkoth uitmeten.
Psa 60:7  (060-9) Mij behoort Gilead, mij Manasse, Efraim is de beschutting van mijn hoofd, Juda mijn 
heerschersstaf;
Psa 60:8  (060-10) Moab is mijn waschbekken, op Edom werp ik mijn schoeisel, over Filistea weergalmt mijn 
gejuich.
Psa 60:9  (060-11) Wie zal mij voeren in de versterkte stad? wie geleidt mij tot Edom?
Psa 60:10  (060-12) Gij toch, o God, hebt ons verworpen, en trekt, o God, niet uit in onze legerscharen.
Psa 60:11  (060-13) Bied ons hulp tegen den onderdrukker, daar bijstand van mensen ijdel is.
Psa 60:12  (060-14) Met God zullen wij kracht oefenen, en hij zal onze vijanden vertreden.
Psa 61:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "Het snarenspel van". Van David. (061-2) Hoor, o God, naar 
mijn gekrijt, luister naar mijn gebed.
Psa 61:2  (061-3) Van het einde der aarde roep ik tot u, bij het verkwijnen van mijn hart; zet mij op een rotssteen 
die mij anders te hoog is.
Psa 61:3  (061-4) Want gij zijt mij een toevlucht, een sterke toren tot schuts tegen den vijand.
Psa 61:4  (061-5) Laat mij voor eeuwig in uw tent verkeren, toevlucht vinden, geborgen onder uw vleugelen.
Psa 61:5  (061-6) Gij toch, o God, hoort naar mijn geloften, geeft een bezitting aan hen die uw naam vrezen.
Psa 61:6  (061-7) Gij zult de levensdagen des konings verlengen, zijn jaren, als van geslacht tot geslacht;
Psa 61:7  (061-8) hij zal zetelen voor eeuwig voor het aangezicht Gods; vroomheid en trouw zullen hem 
behoeden.
Psa 61:8  (061-9) Zo moge ik uw naam met stem en snaren roemen, voor altijd, om dag aan dag u mijn geloften 
te betalen.
Psa 62:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "Jeduthun". Een psalm van David. (062-2) Ja, mijn ziel keert 
zich in stilheid tot God; van hem is mijn heil.
Psa 62:2  (062-3) Ja, hij is mijn rotssteen en mijn heil, mijn toevluchtsoord--ik zal niet wankelen.
Psa 62:3  (062-4) Hoelang nog zult gij op een mens losstormen, gezamenlijk moorddadig aanvallen, als op een 
hellenden wand, een muur, die op het vallen staat?
Psa 62:4  (062-5) Ja, zij beramen om hem van zijn hoogte neer te stoten, zij scheppen behagen in leugen: met 
hun mond zegenen, met hun hart vloeken zij.
Psa 62:5  (062-6) Ja, mijn ziel, wees stil voor God; want op hem rust mijn hoop.
Psa 62:6  (062-7) Ja, hij is mijn rotssteen en mijn heil, mijn burg--ik zal niet wankelen.
Psa 62:7  (062-8) Bij God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rotssteen en mijn toevlucht is in God.
Psa 62:8  (062-9) Vertrouwt allen op hem, gij leden der gemeente, stort uw hart voor hem uit; God is ons een 
toevlucht.
Psa 62:9  (062-10) Ja, ijdelheid zijn de mensenkinderen, de zonen des mans stellen te leur: in de weegschaal 
moeten zij naar boven gaan, altegader zijn zij minder dan ijdelheid.
Psa 62:10  (062-11) Vertrouwt niet op afpersing, stelt niet ijdellijk uw hoop op roof; wanneer het vermogen 
aanwast, zet er uw hart niet op.
Psa 62:11  (062-12) Een ding heeft God gezegd, twee heb ik gehoord: Dat bij God sterkte is,
Psa 62:12  (062-13) en bij u, Heer, goedertierenheid; want gij vergeldt den mens naar zijn werk.
Psa 63:1  Een psalm van David; toen hij zich in de woestijn van Juda ophield. (063-2) God, gij zijt mijn God, ik 
verlang naar u, mijn ziel dorst naar u, naar u smacht mijn vlees, in een droog en verschroeid land zonder water.
Psa 63:2  (063-3) Zo heb ik in het heiligdom naar u uitgezien om uw sterkte en heerlijkheid te aanschouwen;
Psa 63:3  (063-4) want uw goedertierenheid is kostelijker dan het leven; mijn lippen roemen u.
Psa 63:4  (063-5) Zo wil ik u loven levenslang, uw naam aanroepend mijn handen opheffen.
Psa 63:5  (063-6) Als met vet en merg word ik verzadigd, en met jubelende lippen roemt mijn mond,
Psa 63:6  (063-7) wanneer ik aan u denk op mijn legerstede, in nachtwaken over u prevel.
Psa 63:7  (063-8) Want gij zijt mij tot hulpe, en in de schaduw uwer vleugelen mag ik jubelen.



Psa 63:8  (063-9) Trouw hangt mijn ziel u aan; uw rechterhand steunt mij.
Psa 63:9  (063-10) Maar die daar, tot hun eigen verderf staan zij mij naar het leven, verzinken zullen zij in de 
diepten der aarde;
Psa 63:10  (063-11) men zal hen prijsgeven aan het zwaard, de prooi van jakhalzen zullen zij worden.
Psa 63:11  (063-12) Doch de koning zal zich in God verheugen, beroemen zal zich ieder die bij hem zweert; 
want gesnoerd wordt de mond der leugensprekers.
Psa 64:1  Voor den orkestmeester. Een psalm van David. (064-2) Hoor, God, naar mij, wanneer ik klaag, 
behoed mijn leven tegen den schrik door den vijand gewekt;
Psa 64:2  (064-3) dek mij tegen den aanslag der kwaaddoeners, tegen het woelen der euveldaders,
Psa 64:3  (064-4) die hun tong scherpen als een zwaard, hun pijl spannen--bittere taal--
Psa 64:4  (064-5) om in het verborgene op den deugdzame aan te leggen; onverhoeds leggen zij op hem aan, 
zonder schroom.
Psa 64:5  (064-6) Zij verstouten zich tot een boos stuk, spreken er over, valstrikken te leggen, zeggen: Wie ziet 
naar hen om?
Psa 64:6  (064-7) Met schrander overleg denken zij ongerechtigheden uit: wij zijn gereed; een goed overlegd 
plan! en ieders binnenste en hart is ondoorgrondelijk.
Psa 64:7  (064-8) Daar treft God hen met een pijl, onverhoeds vallen de slagen op hen.
Psa 64:8  (064-9) Hun tong doet hen struikelen; alwie hen aanziet schudt het hoofd.
Psa 64:9  (064-10) Alle mensen vrezen en vermelden Gods werk; zij geven acht op hetgeen hij doet.
Psa 64:10  (064-11) De rechtschapene verblijdt zich in den Heer en vindt een toevlucht bij hem, en alle 
oprechten van hart zullen zich beroemen.
Psa 65:1  Voor den orkestmeester. Een psalm van David. Een lied. (065-2) U komt een loflied toe, o God, in 
Sion; aan u moeten geloften betaald worden.
Psa 65:2  (065-3) Gij, hoorder der gebeden, tot u moet alle vlees komen.
Psa 65:3  (065-4) Velerlei zonden zijn mij te machtig geworden; maar gij, gij verzoent onze overtredingen.
Psa 65:4  (065-5) Gelukkig hij, dien gij verkiest en doet naderen om uw voorhoven te bewonen; opdat wij 
verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis.
Psa 65:5  (065-6) Met geduchte daden antwoordt gij ons in gerechtigheid, gij, God van ons heil, toeverlaat van al 
de verre einden van aarde en zee,
Psa 65:6  (065-7) die in uw kracht bergen vastzet, zelf omgord met sterkte,
Psa 65:7  (065-8) die het bruisen der zeeen sust, het bruisen harer golven, en het rumoer der natien;
Psa 65:8  (065-9) zodat de bevolking der verre streken voor uw tekenen vreest. Waar de morgen kriekt en waar 
de avond daalt brengt gij gejuich.
Psa 65:9  (065-10) Gij geeft acht op het aardrijk en laaft het; gij zegent het rijkelijk met een stroom Gods, vol 
water; gij bereidt koorn voor de mensen; want daartoe bereidt gij het aardrijk.
Psa 65:10  (065-11) Gij drenkt zijn voren, effent zijn kluiten; door regenvlagen maakt gij het werk, gij zegent zijn 
gewas.
Psa 65:11  (065-12) Zo kroont gij het jaar uwer goedheid, en uw voetsporen druipen van vet;
Psa 65:12  (065-13) de oasen der woestijn druipen, en de heuvels omgorden zich met gejuich;
Psa 65:13  (065-14) de weiden zijn bekleed met kudden, de dalen zijn in koorn gehuld; zij jubelen om strijd en 
zingen.
Psa 66:1  Voor den orkestmeester. Een lied. Een psalm. Juicht Gode ter eer, gij ganse aarde,
Psa 66:2  roemt met stem en snaren de heerlijkheid zijns naams, maakt heerlijk den lofzang op hem.
Psa 66:3  Zegt tot God: Hoe geducht is uw werk! om uw grote kracht vleien u uw vijanden.
Psa 66:4  De ganse aarde werpe zich voor u neer en roeme u, roeme met stem en snaren uw naam.
Psa 66:5  Komt en ziet de daden Gods, die voor de mensenkinderen geducht is in zijn doen:
Psa 66:6  hij maakt de zee tot droog land, te voet gaat men de rivier door. Dies willen wij in hem ons verblijden.
Psa 66:7  Hij heerst door zijn sterkte voor eeuwig, zijn ogen zien neer op de natien, de weerspannigen durven 
zich niet verheffen.
Psa 66:8  Looft, volken, onzen God, laat luide zijn lof weerklinken,
Psa 66:9  van hem die ons in het leven behield, en niet toeliet dat onze voet wankelde.
Psa 66:10  Want gij, o God, hebt ons getoetst, ons gelouterd zoals het zilver gelouterd wordt.
Psa 66:11  Gij hebt ons in het net doen lopen, een last ons op de lenden gelegd,
Psa 66:12  stervelingen over ons hoofd doen rijden; wij zijn in het vuur en in het water gekomen; maar gij hebt 
ons in de ruimte geleid.
Psa 66:13  Ik zal met brandoffers uw huis binnengaan, u mijn geloften betalen,
Psa 66:14  geloften waartoe mijn lippen zich ontsloten hebben, die mijn mond toen het mij bang was heeft 
uitgesproken.
Psa 66:15  Brandoffers van vette dieren zal ik u brengen, met den offergeur van rammen, runderen en bokken 



zal ik aanbieden.
Psa 66:16  Komt, hoort allen mij verhalen, gij godvrezenden, wat hij aan mij gedaan heeft.
Psa 66:17  Met mijn mond riep ik hem aan, een lofverheffing was onder mijn tong.
Psa 66:18  Had ik in mijn hart iets slechts beoogd, zo had de Heer mij niet verhoord.
Psa 66:19  Maar God heeft verhoord, geluisterd naar mijn gebed.
Psa 66:20  Geloofd zij God, die mijn bede niet afgewezen, noch zijn gunst mij onttrokken heeft.
Psa 67:1  Voor den orkestmeester, bij snarenspel. Een psalm. Een lied. (067-2) God ontferme zich over ons en 
zegene ons, hij doe zijn lichtend aangezicht bij ons schijnen;
Psa 67:2  (067-3) opdat op aarde uw weg bekend worde, onder alle natien uw heil.
Psa 67:3  (067-4) Loven zullen u de volken, o God, alle volken tegader zullen u loven;
Psa 67:4  (067-5) verblijden zullen zich de natien en jubelen, omdat gij de volkeren in billijkheid richt en de 
natien op aarde geleidt.
Psa 67:5  (067-6) Loven zullen u de volken, o God, alle volken tegader zullen u loven.
Psa 67:6  (067-7) Het aardrijk geeft zijn beschot; God, onze God, zegent ons.
Psa 67:7  (067-8) God zegent ons; opdat alle einden der aarde hem vrezen.
Psa 68:1  Voor den orkestmeester. Van David. Een psalm. Een lied. (068-2) God staat op, zijn vijanden stuiven 
uiteen, zijn haters vluchten voor hem;
Psa 68:2  (068-3) gelijk rook wegdrijft drijven zij weg; gelijk was voor het vuur smelt gaan de bozen te gronde 
voor God.
Psa 68:3  (068-4) Maar de rechtschapenen jubelen blijde voor Gods aangezicht, zijn verblijd met vreugdebetoon.
Psa 68:4  (068-5) Zingt Gode ter eer, roemt met stem en snaren zijn naam; baant een weg voor hem die rijdt 
door de wildernis, verheugt u in den Heer en jubelt voor zijn aangezicht,
Psa 68:5  (068-6) voor der wezen vader, der weduwen rechter, voor God in zijn heilige woning,
Psa 68:6  (068-7) voor God, die aan de eenzamen een tehuis geeft, die gevangenen in welstand uitleidt--terwijl 
de weerspannigen in een barre woestenij blijven.
Psa 68:7  (068-8) God, toen gij uittoogt voor uw volk uit, voortschreedt in de wildernis,
Psa 68:8  (068-9) beefde de aarde, en deed de hemel het stromen voor God, den God van Israel.
Psa 68:9  (068-10) Met een milden regen besproeit gij, o God, uw erfdeel, en is het uitgeput, gij herstelt het;
Psa 68:10  (068-11) uw kudde heeft er zich in nedergezet; in uw goedheid, God, bereidt gij het voor den 
ellendige.
Psa 68:11  (068-12) De Heer doet een woord weerklinken; talrijk is de vrouwenschaar die blijde tijding brengt;
Psa 68:12  (068-13) de koningen der heirscharen, vlieden, vlieden, en de leden des gezins verdelen buit.
Psa 68:13  (068-14) Zoudt gij nederliggen tussen de schuttingen--de vleugels der duif zijn met zilver bedekt, 
haar wieken met goudgelen glans--
Psa 68:14  (068-15) terwijl de Machtige koningen verstrooit, als sneeuw op den Salmon?
Psa 68:15  (068-16) Een goddelijke berg is het gebergte van Bazan, een veeltoppige berg het gebergte van 
Bazan.
Psa 68:16  (068-17) Waarom, gij veeltoppig gebergte, ziet gij afgunstig naar den berg dien God tot woonplaats 
begeerd heeft, en waarop de Heer ook wonen zal voor altijd?
Psa 68:17  (068-18) Gods wagenen zijn tienduizenden, duizenden bij duizenden; de Heer komt van den Sinai in 
het heiligdom.
Psa 68:18  (068-19) Gij zijt in den hooge opgestegen, hebt gevangenen meegevoerd, geschenken ontvangen 
onder de mensen; zelfs weerspannigen moeten wonen bij den Heere God.
Psa 68:19  (068-20) Geloofd zij de Heer; dag aan dag draagt hij ons, God is ons heil.
Psa 68:20  (068-21) God is ons een God die heil aanbrengt, God de Heer heeft uitkomsten tegen den dood.
Psa 68:21  (068-22) Ja, God verplettert den kop zijner vijanden, den schedel van den boze, die in zijn zonden 
leeft.
Psa 68:22  (068-23) De Heer heeft gezegd: Ik zal hen terugbrengen uit den smeltoven, terugbrengen uit de 
kolken der zee;
Psa 68:23  (068-24) opdat gij uw voet moogt wassen in bloed, de tong uwer honden er van roodgeverfd worde.
Psa 68:24  (068-25) Men ziet uw optocht, o God, den optocht van mijn God, mijn koning, in het heiligdom.
Psa 68:25  (068-26) Voorop gaan zangers, daarachter muzikanten, te midden van vrouwen met tamboerijnen.
Psa 68:26  (068-27) Zij loven God in de volle gemeente, den Heer op Israels feestgetijden.
Psa 68:27  (068-28) Daar zijn: Benjamin, de geringe, als aanvoerder, de vorsten van Juda in drommen, de 
vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali.
Psa 68:28  (068-29) Betoon, o God, uw sterkte, wees sterk o God, die voor ons hebt gewerkt,
Psa 68:29  (068-30) uit uw paleis ten bate van Jeruzalem. Mogen koningen u geschenken brengen:
Psa 68:30  (068-31) een schat van kalmus, een kudde stieren, Met runderen uit Pathros, zilverstaven van 
volkeren, wier gaven welgevallig zijn.



Psa 68:31  (068-32) Mogen aanzienlijken uit Egypte komen, Ethiopie ijlings zijn hand naar God uitstrekken.
Psa 68:32  (068-33) Koninkrijken der aarde, zingt Gode ter eer, roemt den Heer met stem en snaren,
Psa 68:33  (068-34) hem die rijdt in den overouden hemel der hemelen, die, hoort! met zijn stem een machtig 
geluid geeft.
Psa 68:34  (068-35) Geeft sterkte Gode, wiens majesteit over Israel is, en wiens sterkte zetelt in het zwerk.
Psa 68:35  (068-36) Geducht is God uit zijn heiligdom, Israels God; hij verleent aan het volk sterkte en macht. 
Geloofd zij God!
Psa 69:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "Lelien". Van David. (069-2) Red mij, o God, want het water 
is tot de lippen gekomen; ik verzink in een grondelozen modderpoel,
Psa 69:2  (069-3) ik ben geraakt in diepten van water, en een vloed overstelpte mij.
Psa 69:3  (069-4) Ik ben afgemat van het roepen, mijn keel is hees mijn ogen worden dof van het wachten op 
mijn God.
Psa 69:4  (069-5) Talrijker dan mijn hoofdharen zijn zij die mij onverdiend haten; menigvuldiger dan mijn 
beenderen zij die mij zonder grond vijandig zijn; zo moet ik teruggeven wat ik niet geroofd heb.
Psa 69:5  (069-6) God, gij, gij kent mijn verdwaasdheid, en mijn overtredingen zijn voor u niet verborgen.
Psa 69:6  (069-7) Laten in mij niet te schande worden zij die op u hopen, Heer, Heer der heirscharen, laten in mij 
niet beschaamd worden zij die u zoeken, God Israels.
Psa 69:7  (069-8) Want om u draag ik smaad, bedekt schaamte mijn aangezicht;
Psa 69:8  (069-9) ik ben vreemd geworden aan mijn broeders, een onbekende voor de zonen mijner moeder;
Psa 69:9  (069-10) want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd, en de versmading dergenen die u smaden is op 
mij gevallen.
Psa 69:10  (069-11) Al vastende, weende ik zielsbedroefd, en dit werd mij tot smaad;
Psa 69:11  (069-12) ik bekleedde mij met een treurgewaad, en werd hun ten spreekwoord;
Psa 69:12  (069-13) zij die in de poort zitten hebben het over mij, alsook de liedjes der slempers.
Psa 69:13  (069-14) Maar ik--mijn gebed rijst tot u, Heer, ten tijde des welbehagens, antwoord mij, o God, in uw 
grote goedertierenheid, in trouw aan het door u toegezegde heil.
Psa 69:14  (069-15) Verlos mij uit het slijk, dat ik niet verzinke, worde ik gered van mijn haters en uit diepten van 
water.
Psa 69:15  (069-16) Laat de watervloed mij niet overstelpen, de kolk mij niet verzwelgen, de put zijn mond niet 
over mij sluiten.
Psa 69:16  (069-17) Antwoord mij, Heer, want zegenrijk is uw goedertierenheid, wend u tot mij naar uw grote 
erbarming.
Psa 69:17  (069-18) Verberg uw aangezicht niet voor uw dienaar; want het is mij bang--antwoord mij spoedig.
Psa 69:18  (069-19) Treed mij nader, red mijn leven, verlos mij om mijn vijanden.
Psa 69:19  (069-20) Gij weet, hoe ik gehoond, beschaamd en gesmaad word; al mijn tegenstanders staan u 
voor ogen.
Psa 69:20  (069-21) De hoon breekt mij het hart, en ik vertwijfel; ik hoopte op iemand die deelneming betuigde, 
maar er was er geen, op troosters, maar ik vond ze niet;
Psa 69:21  (069-22) zij gaven mij vergif tot spijze, en voor mijn dorst gaven zij mij azijn te drinken.
Psa 69:22  (069-23) Moge de tafel die voor hen staat hun tot een net worden, en tot een valstrik voor hun vrede.
Psa 69:23  (069-24) Mogen hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien, en maak dat hun lenden 
voortdurend wankelen.
Psa 69:24  (069-25) Stort uw gramschap over hen uit, en dat de hitte uws toorns hen treffe.
Psa 69:25  (069-26) Worde hun kamp een woeste plek, niemand wone in hun tenten.
Psa 69:26  (069-27) Want zij vervolgen hen die gij geslagen hebt, en vertellen van de smart der door u 
neergevelden.
Psa 69:27  (069-28) Voeg schuld bij hun schuld en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid;
Psa 69:28  (069-29) dat zij uit het boek des levens uitgewist worden, en niet opgeschreven worden met de 
rechtschapenen.
Psa 69:29  (069-30) Doch mij, ellendige en geplaagde, mij zal uw heil, o God, verhoogen.
Psa 69:30  (069-31) Roemen wil ik Gods naam in een lied, hem verheerlijken in een lofzang;
Psa 69:31  (069-32) wat aan den Heer welgevalliger zal zijn dan een stier, dan een var met horens en hoeven.
Psa 69:32  (069-33) De deemoedigen zien het en verheugen zich; gij die naar God vraagt, uw harte leve op!
Psa 69:33  (069-34) Want de Heer hoort naar de armen, en veracht zijn gevangenen niet.
Psa 69:34  (069-35) Roemen moeten hem hemel en aarde, de zeeen en alwat zich daarin beweegt.
Psa 69:35  (069-36) Want God zal Sion redden, en Juda's steden herbouwen; men zal zich daar neerzetten en 
ze bezitten,
Psa 69:36  (069-37) het kroost zijner dienaren zal ze beerven, en zij die zijn naam liefhebben zullen er wonen.
Psa 70:1  Voor den orkestmeester. Van David. Bij het brengen van de aandenkingsgave. (070-2) God, kom mij 



verlossen, Heer, spoed u mij ter hulpe.
Psa 70:2  (070-3) Dat beschaamd en schaamrood worden zij die mij naar het leven staan; dat terugdeinzen en 
te schande worden zij die behagen scheppen in mijn ongeluk;
Psa 70:3  (070-4) dat wederkeren vanwege hun schande zij die zeggen: Ha, ha!
Psa 70:4  (070-5) Maar mogen in u zich verblijden en verheugen allen die u zoeken, en mogen voortdurend 
zeggen: Verheerlijkt worde God! zij die uw heil liefhebben.
Psa 70:5  (070-6) En ik, ellendige en arme, God, spoed u tot mij; mijn hulpe en mijn redder zijt gij, Heer, talm 
niet.
Psa 71:1  Tot u, Heer, neem ik de toevlucht; laat mij niet beschaamd worden voor eeuwig.
Psa 71:2  Bevrijd mij door uw gerechtigheid en geef mij uitkomst; neig uw oor tot mij en red mij,
Psa 71:3  wees mij tot burg op een rots, tot een bergveste om mij te redden; want gij zijt mijn rotskloof, mijn 
veste.
Psa 71:4  Mijn God, red mij uit des bozen hand, uit de vuist van den onrechtpleger en tiran.
Psa 71:5  Want gij zijt mijn hoop, Heere God, mijn toevlucht van der jeugd af.
Psa 71:6  U was ik toevertrouwd van de geboorte her, van den moederschoot af zijt gij mijn weldoener; u geldt 
steeds mijn loflied.
Psa 71:7  Voor velen ben ik als een toonbeeld geworden; maar gij zijt mijn sterke toevlucht.
Psa 71:8  Mijn mond is vol van uw lof, den gansen dag vol van uw heerlijkheid.
Psa 71:9  Verwerp mij niet ten tijde des ouderdoms, verlaat mij niet wanneer mijn kracht vervalt.
Psa 71:10  Want mijn vijanden leggen mij lagen, zij die loeren op mijn leven beraadslagen samen:
Psa 71:11  "God heeft hem verlaten, vervolgt hem; grijpt hem, want er is geen redder".
Psa 71:12  God, wees niet verre van mij, mijn God, spoed u mij ter hulpe.
Psa 71:13  Dat beschaamd en te schande worden zij die het op mijn leven gemunt hebben, dat in hoon en 
smaad gehuld worden zij die mijn onheil zoeken.
Psa 71:14  Maar ik, ik wil volhardend wachten, en al uw lof vermeerderen;
Psa 71:15  mijn mond zal gewagen van uw gerechtigheid, den gansen dag van uw heil; want ik ken er de mate 
niet van.
Psa 71:16  Ik kom vermelden de sterke daden van den Heere God, ik zal roemen uw gerechtigheid, de uwe 
alleen.
Psa 71:17  God, gij hebt mij onderwezen van der jonkheid af, tot heden verkondig ik uw wonderen.
Psa 71:18  Zelfs tot in ouderdom en grijsheid, o God, verlaat mij niet, totdat ik getuigd heb van uw arm, aan het 
komende geslacht van uw sterke daden.
Psa 71:19  Uw gerechtigheid, o God, reikt tot den hooge, gij, die grote dingen gedaan hebt, o God, wie is u 
gelijk?
Psa 71:20  Gij, die mij wel veel noden en rampen hebt doen zien, maakt mij weer levend, en trekt mij op uit de 
oceanen.
Psa 71:21  Wil mij nog meer verhoogen en wederom mij troosten.
Psa 71:22  Dan wil ook ik u prijzen onder de volkeren, Heer, prijzen met citerspel uw trouw, mijn God; ik zal bij 
de luit u, Heilige Israels, psalmen zingen.
Psa 71:23  Jubelen zullen mijn lippen, als ik u loof met stem en snaren; u loven zal ik, ik, dien gij hebt verlost.
Psa 71:24  Ook zal mijn tong den gansen dag van uw gerechtigheid spreken; want beschaamd en schaamrood 
staan zij die mijn onheil zoeken.
Psa 72:1  Van Salomo. Geef, o God, uw recht den koning, den koningszoon uw gerechtigheid:
Psa 72:2  oordele hij uw volk naar gerechtigheid, uw ellendigen naar recht.
Psa 72:3  Dat de bergen vrede dragen voor het volk en de heuvelen door gerechtigheid;
Psa 72:4  hij verschaffe recht aan de ellendigen van het volk, redde de zonen des armen en vertrappe den 
verdrukker.
Psa 72:5  Hij leve zolang de zon schijnt, en zolang de maan er is, geslacht uit geslacht in.
Psa 72:6  Hij zij als de regen die op het grasveld neerdaalt, als een regenvlaag die het land besproeit.
Psa 72:7  Bloeie in zijn dagen de gerechtigheid, en groot zij de vrede totdat er geen maan meer is.
Psa 72:8  Hij heersche van zee tot zee, van de rivier tot de uiteinden der aarde.
Psa 72:9  Dat voor hem tegenstanders zich buigen, zijn vijanden stof lekken;
Psa 72:10  dat de koningen van Tarsjis en van de kustlanden schatting brengen, de koningen van Sjeba en 
Seba gaven schenken;
Psa 72:11  ja, dat alle koningen zich voor hem nederwerpen, alle natien hem dienen.
Psa 72:12  Hij toch bevrijdt den arme die om hulp schreit, den ellendige en hem die geen helper heeft;
Psa 72:13  hij spaart den geringe en arme, het leven der armen redt hij;
Psa 72:14  uit verdrukking en geweld verlost hij hen, en kostelijk is hun bloed in zijn oog.
Psa 72:15  Dies leve hij, en geve men hem goud van Sjeba, bidde men voortdurend voor hem, zegene men hem 



den gansen dag.
Psa 72:16  Overvloed van koorn zij in het land op der bergen top, zijn vrucht ruise als de Libanon, uit de steden 
schiete men bloeiend op, als het kruid der aarde.
Psa 72:17  Zijn naam dure voor eeuwig; zolang de zon schijnt bloeie zijn naam. Mogen alle geslachten der 
aarde zich daarmee zegen toebidden; alle natien hem gelukkig prijzen.
Psa 72:18  Geloofd zij de Heer, God, de God van Israel, die wonderen doet, hij alleen,
Psa 72:19  en geloofd zij zijn heerlijke naam tot in eeuwigheid, vervulle zijn heerlijkheid de ganse aarde. Amen, 
Amen!
Psa 72:20  Einde der gebeden van David, den zoon van Izai.
Psa 73:1  Een psalm van Azaf. Wel is God goed voor Israel, voor hen die rein zijn van hart;
Psa 73:2  toch waren bijkans mijn voeten gestruikeld, verschilde het weinig of mijn schreden waren uitgegleden;
Psa 73:3  want ik was afgunstig op de overmoedigen, als ik zag dat het den bozen welging.
Psa 73:4  Immers banden hebben zij niet, gezond en welgedaan is hun lichaam,
Psa 73:5  zij delen niet in de moeite der stervelingen, worden niet geplaagd als gewone mensen.
Psa 73:6  Daarom is hoogmoed hun halssieraad, omhult hen geweldenarij als een kleed.
Psa 73:7  Hun schuld dringt uit het vet naar buiten, de inbeeldingen des harten lopen over;
Psa 73:8  zij spotten en spreken boosaardig, spreken uit de hoogte tot onderdrukking;
Psa 73:9  zij zetten een mond op tegen den hemel, en hun tong beweegt zich op aarde.
Psa 73:10  Daarom verzadigen zij zich met brood, slorpen zij volop water,
Psa 73:11  en zeggen: Hoe zou God het bespeuren, de Allerhoogste er kennis van dragen?
Psa 73:12  Zie, zo zijn de bozen, en immer onbezorgd, worden zij steeds welvarender.
Psa 73:13  Gans en al tevergeefs heb ik mijn hart zuiver gehouden, mijn handen gewassen in onschuld;
Psa 73:14  den gansen dag toch word ik geslagen, elken morgen word ik opnieuw getuchtigd.
Psa 73:15  Had ik gezegd: Zo iets moet ik vertellen--dan zou ik verraad gepleegd hebben aan het geslacht uwer 
zonen.
Psa 73:16  Daarom dacht ik na om het te begrijpen; ijdele moeite was het in mijn oog.....
Psa 73:17  totdat ik Gods heiligdommen binnentrad en lette op der bozen einde.
Psa 73:18  Ja, gij zet hen op een glibberigen bodem, doet hen vervallen tot puinhopen.
Psa 73:19  Hoe zijn zij eensklaps ter verwoesting geworden, vergaan, omgekomen door verschrikkingen!
Psa 73:20  Als een droom na het wakker worden, zo, Heer, versmaadt gij hun schaduwbeeld, wanneer gij 
ontwaakt.
Psa 73:21  Toen mijn hart wrevelig werd, ik in mijn nieren een pijnlijken steek voelde,
Psa 73:22  toen was ik reddeloos, onverstandig, was ik bij u als een dier.
Psa 73:23  Maar ik ben voortdurend bij u, gij hebt mijn rechterhand gevat;
Psa 73:24  naar uw raad zult gij mij leiden, en daarna aannemen met ere.
Psa 73:25  Wien anders heb ik in den hemel? en nevens u lust mij niets op aarde.
Psa 73:26  Al bezwijkt mijn vlees en hart, God is voor eeuwig de rotssteen van mijn hart en mijn deel.
Psa 73:27  Want zie, zij die ver van u zijn gaan te gronde, en gij verdelgt alwie van u wegboeleert;
Psa 73:28  maar ik--nabij God te zijn is mij kostelijk; ik heb bij den Heere God mijn toevlucht gezocht om al uw 
werken te verhalen.
Psa 74:1  Een kunstig lied van Azaf. Waarom, o God, hebt gij voorgoed verstoten, rookt uw toorn tegen de 
kudde die gij weidt?
Psa 74:2  Denk aan uw gemeente, die gij oudtijds verworven hebt, die gij hebt losgekocht om erfelijk uw stam te 
zijn, aan den berg Sion, dien gij tot woonplaats genomen hebt.
Psa 74:3  Hef uw treden op naar de voorgoed in puin liggende plaats; alles heeft de vijand in het heiligdom 
vernield.
Psa 74:4  Uw tegenstanders brulden midden in uw plaats der samenkomst; zij hebben de tekenen van uw 
heilige plaats verwoest,
Psa 74:5  zoals iemand van boven met een bijl in het kreupelhout slaat;
Psa 74:6  de graveersels altegader hakten zij uit, met hamer en houweel beukten zij ze;
Psa 74:7  zij staken uw heiligdom in brand, slechtten en ontwijdden de woning van uw naam.
Psa 74:8  Zij zeiden bij zichzelf: Laat ons hen altegader uitroeien! zij hebben alle godshuizen in het land 
verbrand;
Psa 74:9  onze tekenen zien wij niet meer. Er is geen profeet meer, noch iemand bij ons die weet tot hoelang.
Psa 74:10  Hoelang, o God, zal de tegenstander hoonen, de vijand uw naam voorgoed beschimpen?
Psa 74:11  Waarom zoudt gij uw hand terugtrekken, en uw rechterhand in uw boezem houden?
Psa 74:12  En God is mijn koning van oudsher, die heilsdaden verrichtte midden op aarde.
Psa 74:13  Gij hebt door uw kracht de zee gekliefd, de koppen der Draken op het water verpletterd;
Psa 74:14  gij hebt de koppen van het Gedrocht verbrijzeld, het ter spijze gegeven aan het ras der 



woestijndieren;
Psa 74:15  gij hebt door splijting bron en beek geschapen, gij altijdvlietende stromen drooggelegd;
Psa 74:16  u is de dag, u ook de nacht; gij hebt hemellichten en zon op hun plaats gesteld;
Psa 74:17  gij al de grenzen der aarde bepaald, zomer en winter, gij hebt ze gemaakt.
Psa 74:18  Denk hieraan, Heer: De vijand schimpt, en een dwaas volk smaadt uw naam.
Psa 74:19  Geef toch het leven uwer tortelduif niet aan het gedierte over, vergeet niet voor altijd het leven uwer 
ellendigen.
Psa 74:20  Zie neder op uw verbond; want de duistere plaatsen des lands zijn met geweld vervuld.
Psa 74:21  Laat de vertrapte niet beschaamd terugkeren, moge de ellendige en arme uw naam prijzen.
Psa 74:22  Sta op, o God, kom op voor uw zaak, denk aan den hoon u bestendig door een dwaas aangedaan;
Psa 74:23  vergeet niet het geraas van uw tegenpartijders, het getier uwer wederstanders, dat voortdurend 
opstijgt.
Psa 75:1  Voor den orkestmeester. "Verderf niet". Een psalm van Azaf. Een lied. (075-2) Wij loven u, o God, wij 
loven; zij die uw naam aanroepen gewagen van uw wonderen. --
Psa 75:2  (075-3) Wanneer ik den rechten tijd aangrijp, dan richt ik in billijkheid;
Psa 75:3  (075-4) al siddert de aarde met al haar bewoners, ik heb haar zuilen vastgezet. --
Psa 75:4  (075-5) Ik zeg tot de overmoedigen: Roemt niet! en tot de bozen:
Psa 75:5  (075-6) Draagt den hoorn niet hoog! Draagt uw hoorn niet zo hoog tegen den Hooge, spreekt niet 
verwaten tegen den Rotssteen;
Psa 75:6  (075-7) want niet uit het oosten of uit het westen, noch uit de woestijn komt de verhooging;
Psa 75:7  (075-8) maar God is rechter: dezen vernedert en genen verhoogt hij.
Psa 75:8  (075-9) Want een beker is in des Heeren hand met schuimenden wijn, vol gemengden drank, en hij 
schenkt daaruit; zelfs de droesem moet opgeslorpt en gedronken worden door alle bozen der aarde.
Psa 75:9  (075-10) Maar ik zal voor eeuwig jubelen, met stem en snaren den God Jakobs loven,
Psa 75:10  (075-11) en alle hoornen der bozen zal ik afslaan; verhoogd zullen worden de hoornen der 
rechtschapenen.
Psa 76:1  Voor den orkestmeester, bij snarenspel. Een psalm van Azaf. Een lied. (076-2) God is in Juda bekend, 
groot is zijn naam in Israel.
Psa 76:2  (076-3) In Salem was zijn tent, in Sion zijn woning.
Psa 76:3  (076-4) Daar verbrak hij de schichten van den boog, schild, zwaard en oorlog.
Psa 76:4  (076-5) Geducht zijt gij, heerlijk, van de eeuwige bergen.
Psa 76:5  (076-6) Der plundering prijsgegeven werden de stoutmoedigen, in slaap zijn zij gedompeld, geen der 
kloeke mannen vermocht iets.
Psa 76:6  (076-7) Door uw toornende stem, God Jakobs, waren wagens en paarden in diepen slaap gevallen.
Psa 76:7  (076-8) Gij, gij zijt geducht, wie kan voor u staande blijven, zodra uw toorn ontbrand is?
Psa 76:8  (076-9) Uit den hemel deedt gij een vonnis horen; de aarde vreesde en hield zich stil,
Psa 76:9  (076-10) toen God ten gerichte opstond om alle deemoedigen des lands te redden.
Psa 76:10  (076-11) Want der mensen gramschap moet u loven, wat uw gramschap overliet feestvieren u ter 
eer.
Psa 76:11  (076-12) Doet geloften aan den Heer, uw God, en betaalt ze; dat allen die rondom hem wonen den 
Ontzagwekkende geschenken brengen,
Psa 76:12  (076-13) hem, die den overmoed der vorsten afmaait, geducht is voor de koningen der aarde.
Psa 77:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "Jeduthun". Van Azaf. Een psalm. (077-2) Ik wil tot God 
roepen en krijten; ik wil tot God roepen, en hij zal mij het oor lenen.
Psa 77:2  (077-3) Ten dage mijner benauwdheid vroeg ik naar den Heer, mijn hand strekte zich des nachts uit 
zonder te verstijven, mijn ziel weigerde zich te laten vertroosten.
Psa 77:3  (077-4) Ik wil aan God denken en kreunen, wil spreken, maar mijn geest is onmachtig.
Psa 77:4  (077-5) Gij houdt mij de ogen open; ik ben ontroerd en kan niet spreken.
Psa 77:5  (077-6) Ik wil peinzen over de oude dagen, de lang vervlogen jaren;
Psa 77:6  (077-7) wil des nachts herdenken, hoe ik de snaren roerde, bij mijzelf spreken en mijn geest vorst na:
Psa 77:7  (077-8) Zal de Heer dan voor altijd verstoten? zal hij nooit weder welbehagen hebben?
Psa 77:8  (077-9) is zijn goedertierenheid voorgoed ten einde? is het met zijn belofte gedaan, alle geslachten 
door?
Psa 77:9  (077-10) vergeet God zich te ontfermen? sluit hij in toorn zijn erbarming af?
Psa 77:10  (077-11) Ik zeide: Dit is het wat mij krenkt, dat de rechterhand des Allerhoogsten veranderd is.
Psa 77:11  (077-12) Ik zal de daden van den Heer vermelden; want ik wil herdenken uw wonderen van ouds.
Psa 77:12  (077-13) Ik zal van al uw werk gewagen en spreken van uw daden.
Psa 77:13  (077-14) God, uw weg is in heiligheid; wie is een groot God als God?
Psa 77:14  (077-15) Gij zijt God, wonderen verrichtend, gij hebt uw macht bekend gemaakt onder de volken.



Psa 77:15  (077-16) Gij hebt met sterken arm uw volk verlost, de zonen van Jakob en Jozef.
Psa 77:16  (077-17) De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u en sidderden, zelfs de vloeden beefden!
Psa 77:17  (077-18) de wolken ontlastten zich in waterstromen, het zwerk deed geratel horen, ook vlogen uw 
pijlen rond;
Psa 77:18  (077-19) uw donder dreunde in de dwarreling, bliksemschichten verlichtten het aardrijk, de aarde 
beefde en schudde.
Psa 77:19  (077-20) Door de zee ging uw weg, uw pad door grote wateren, uw sporen werden niet onderkend.
Psa 77:20  (077-21) Gij leiddet uw volk als schapen, door Mozes en Aaron.
Psa 78:1  Een kunstig lied van Azaf. Leen het oor, mijn volk, aan mijn onderrichting, neigt uw oren naar de 
woorden van mijn mond.
Psa 78:2  Ik wil mijn mond openen tot een spreuk, raadselen uit den voortijd doen stromen.
Psa 78:3  Wat wij gehoord hebben en weten, wat onze vaderen ons hebben verhaald,
Psa 78:4  willen wij voor hun zonen niet verhelen, aan een volgend geslacht verhalend des Heeren roemruchte 
daden, zijn krachtsbetoon en de wonderen die hij verricht heeft.
Psa 78:5  Hij stelde geboden op in Jakob, en een wet gaf hij in Israel, waaromtrent hij onzen vaderen gebood ze 
aan hun zonen bekend te maken;
Psa 78:6  opdat het komende geslacht ze zou weten, de zonen die geboren werden zouden optreden en er van 
verhalen aan hun zonen.
Psa 78:7  Zo zouden zij op God hun betrouwen zetten en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden 
inachtnemen;
Psa 78:8  niet gelijk worden aan hun vaderen, een onhandelbaar en weerspannig geslacht, een geslacht welks 
hart wankelmoedig was, welks geest zich niet trouw aan God hield.
Psa 78:9  
Psa 78:10  Zij hielden het verbond Gods niet, en weigerden te wandelen in zijn wet;
Psa 78:11  zij vergaten wat hij gedaan had, en de wonderen die hij hun had getoond.
Psa 78:12  Ten aanschouwen van hun vaderen deed hij wonderen in het land van Egypte, het veld van Soan;
Psa 78:13  hij kliefde de zee en deed hen er doortrekken; en maakte dat de wateren hoopsgewijze bleven staan;
Psa 78:14  hij geleidde hen overdag in de wolk, en den gehelen nacht door in een vuurlicht;
Psa 78:15  hij spleet rotssteenen in de woestijn, en drenkte rijkelijk als met vloeden;
Psa 78:16  hij deed stromen uit de rots komen, en water afvloeien als rivieren.
Psa 78:17  Maar zij gingen nog voort tegen hem te zondigen, door in de woestijn weerspannig te zijn tegen den 
Allerhoogste.
Psa 78:18  Zij stelden in hun hart God op de proef, door spijs tot levensonderhoud te vragen,
Psa 78:19  en spraken tegen God; zij zeiden: Zou God bij machte zijn een tafel in de woestijn aan te richten?
Psa 78:20  Wel sloeg hij den rotssteen, zodat water vloeide en beken stroomden; maar zou hij ook brood 
kunnen geven, of vlees verschaffen aan zijn volk? --
Psa 78:21  Daarom werd de Heer, dit horende, gramstorig, en ontbrandde een vuur in Jakob, ja, toorn steeg op 
tegen Israel;
Psa 78:22  omdat zij niet geloofden in God, niet vertrouwden op zijn hulp.
Psa 78:23  Hij gaf den wolken daarboven een bevel, en opende de deuren des hemels;
Psa 78:24  hij deed manna over hen regenen tot spijs en gaf hun het koorn des hemels;
Psa 78:25  mensen aten engelenbrood, hij zond hun teerkost tot verzadiging;
Psa 78:26  hij deed den oostenwind in den hemel opbreken, voerde door zijn sterkte den zuidenwind aan,
Psa 78:27  en deed over hen vlees regenen als stof, gevleugelde vogels als het zand der zeeen;
Psa 78:28  hij deed ze vallen midden in zijn legerplaats, rondom zijn woning.
Psa 78:29  Zij aten en werden ten volle verzadigd, hij willigde hun hun begeerte in.
Psa 78:30  Nog hadden zij niet genoeg van hun begeren, nog was hun eten in hun mond,
Psa 78:31  of de toorn Gods stak tegen hen op; hij richtte een slachting aan onder hun welgedanen, en velde 
Israels jongelingen.
Psa 78:32  Met dat al zondigden zij weder, en geloofden niet aan zijn wonderen.
Psa 78:33  Dies liet hij hen hun dagen in vluchtigheid doorbrengen, hun jaren in verbijstering;
Psa 78:34  of zij, wanneer hij hen doodde, naar hem vragen, en zich bekerend, naar God zouden uitzien.
Psa 78:35  En ja, zij gedachten dat God hun rotssteen was, en de allerhoogste God hun losser;
Psa 78:36  maar zij gaven hem mooie woorden, en bedrogen hem met hun tong;
Psa 78:37  hun hart hield niet aan hem vast, en zij bleven aan zijn verbond niet getrouw.
Psa 78:38  Maar hij is barmhartig, verzoent schuld en verderft niet, wendt vaak zijn toorn af en wekt niet zijn 
ganse grimmigheid op.
Psa 78:39  Hij gedacht dat zij vlees zijn, een wind, die heengaat en niet weerkeert.
Psa 78:40  Hoe vaak zijn zij in de woestijn tegen hem weerspannig geweest, hebben zij hem bedroefd in de 



wildernis!
Psa 78:41  Herhaaldelijk hebben zij God op de proef gesteld, en den Heilige Israels gegriefd.
Psa 78:42  Zij gedachten niet zijn machtsbetoon, den tijd waarin hij hen verlost had van den tegenstander,
Psa 78:43  toen hij in Egypte zijn tekenen deed, zijn wonderen in het veld van Soan:
Psa 78:44  hij veranderde de Nijlarmen in bloed, en hun stromen in wat zij niet konden drinken;
Psa 78:45  hij zond onder hen muggen, die hen verteerden, en kikvorsen, die hen verdierven;
Psa 78:46  hij gaf hun gewas aan den kaalvreter, aan den sprinkhaan de vrucht van hun arbeid;
Psa 78:47  hij deed hun wijnstok sterven door den hagel, hun moerbeziebomen door den ijzel;
Psa 78:48  hij leverde aan den hagel hun vee over, hun kudden aan de bliksemschichten.
Psa 78:49  Hij liet tegen hen los zijn gloeienden toorn, gramschap en woede en nood, een zending van 
ongeluksboden;
Psa 78:50  hij bakende een pad voor zijn toorn af, verschoonde henzelf niet van den dood, maar gaf hun leven 
over aan de pest;
Psa 78:51  hij sloeg alle eerstgeborenen in Egypte, de eerstelingen hunner sterkte in de tenten van Cham.
Psa 78:52  Hij deed zijn volk opbreken als schapen, leidde hen als een kudde in de woestijn;
Psa 78:53  hij voerde hen zo dat zij zonder zorg of schrik konden wezen, en de zee bedekte hun vijanden;
Psa 78:54  hij bracht hen naar zijn heilig grondgebied naar den berg, dien zijn rechterhand zich verworven had;
Psa 78:55  hij verdreef natien voor hen uit, deed die ten erve toevallen, liet Israels stammen in haar tenten 
wonen.
Psa 78:56  Maar zij stelden wederspannig God, den Allerhoogste, op de proef, en onderhielden zijn 
voorschriften niet;
Psa 78:57  evenals hun vaderen, waren zij afvallig, trouweloos, wispelturig als een onbetrouwbare boog;
Psa 78:58  zij tergden hem door hun hoogten, maakten zijn ijverzucht gaande door hun beelden.
Psa 78:59  God hoorde het en werd gramstorig, en hij versmaadde Israel zeer;
Psa 78:60  hij gaf prijs de woning van Sjilo, de tent waarin hij onder de mensen woonde;
Psa 78:61  hij leverde zijn sterkte over aan ballingschap, zijn luister in de hand des tegenstanders;
Psa 78:62  hij gaf zijn volk aan het zwaard over, en op zijn erfdeel was hij gramstorig.
Psa 78:63  Zijn jongelingen verteerde een vuur, en zijn maagden bleven onbezongen;
Psa 78:64  zijn priesters vielen door het zwaard, en zijn weduwen weenden niet.
Psa 78:65  Toen ontwaakte de Heer, als een die sliep, als een held die luid schreeuwend uit zijn roes opstaat,
Psa 78:66  sloeg zijn tegenstanders van achteren, deed hun eeuwige schande aan.
Psa 78:67  Doch hij versmaadde de tent van Jozef, en verkoos den stam Efraim niet,
Psa 78:68  maar hij verkoor den stam Juda, den berg Sion, dien hij liefhad;
Psa 78:69  hij bouwde zijn heiligdom vast als den hemel, als de aarde, die hij voor eeuwig gegrondvest heeft;
Psa 78:70  en hij verkoor David zijn dienaar, nam hem van de schaapskooien,
Psa 78:71  haalde hem van achter de zoogende schapen om te weiden zijn volk Jakob, Israel, zijn erve.
Psa 78:72  En hij hoedde hen naar de braafheid van zijn hart, leidde hen met ervaren hand.
Psa 79:1  Een psalm van Azaf. God, heidenen zijn gekomen in uw erfdeel, hebben uw heilig paleis 
verontreinigd, Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt.
Psa 79:2  Zij gaven de lijken uwer dienaren den vogelen des hemels tot spijs, het vlees uwer vromen aan het 
wild gedierte;
Psa 79:3  zij vergoten hun bloed rondom Jeruzalem als water, zonderdat iemand hen begroef.
Psa 79:4  Wij zijn een smaad voor onze naburen geworden, een spot en beschimping voor onze omgeving.
Psa 79:5  Hoelang, Heer, zult gij voor altijd toornen, zal uw naijver branden als een vuur?
Psa 79:6  Stort uw verbolgenheid uit over de natien die u niet kennen, en over de koninkrijken die uw naam niet 
aanroepen;
Psa 79:7  want zij hebben Jakob verslonden en zijn woonstede verwoest.
Psa 79:8  Reken ons niet toe de schuld der voorvaderen, ras kome uw barmhartigheid ons tegemoet; want wij 
zijn zeer verzwakt.
Psa 79:9  Help. ons, God van ons heil, om de eer uws naams, bevrijd ons en verzoen onze zonden om uws 
naams wil.
Psa 79:10  Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is hun God? Dat voor onze ogen aan de heidenen 
bekend worde de wraak voor het vergoten bloed uwer dienaren.
Psa 79:11  Kome voor uw aangezicht het gekerm van den gevangene; verlos, naar de sterkte van uw arm, de 
ter dood verwezenen,
Psa 79:12  en doe onzen naburen zevenvoudig in den schoot terugkeren den smaad dien zij u, o Heer, hebben 
aangedaan.
Psa 79:13  Maar wij, wij zijn uw volk, de kudde die gij weidt. Wij willen u loven voor eeuwig, allen komenden 
geslachten uw lof verkondigen.



Psa 80:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "Lelien der Wet". Van Azaf. Een psalm. (080-2) Herder 
Israels, leen het oor, gij die Jozef als schapen leidt, die troont op de cherubs, verschijn in lichtglans!
Psa 80:2  (080-3) Betoon opnieuw uw kracht aan de spits van Efraim, van Benjamin en Manasse, en kom om 
ons te redden.
Psa 80:3  (080-4) God, herstel ons, en doe uw lichtend aangezicht schijnen, opdat wij gered worden.
Psa 80:4  (080-5) Heer, God, Heirscharen, hoelang rookt uw toorn bij het gebed uws volks?
Psa 80:5  (080-6) Gij spijzigdet hen met tranenbrood, drenktet hen rijkelijk met tranen,
Psa 80:6  (080-7) maakt ons tot een twistappel voor onze naburen; zodat onze vijanden met ons spotten.
Psa 80:7  (080-8) God, Heirscharen, herstel ons, en doe uw lichtend aangezicht schijnen, opdat wij gered 
worden.
Psa 80:8  (080-9) Een wijnstok deedt gij uit Egypte komen, gij verdreeft natien en planttet hem,
Psa 80:9  (080-10) gij maaktet plaats voor hem; hij schoot wortel en vervulde het land,
Psa 80:10  (080-11) zijn schaduw bedekte bergen, zijn twijgen Gods cederen;
Psa 80:11  (080-12) hij strekte zijn takken uit tot de zee, zijn loten naar de rivier.
Psa 80:12  (080-13) Waarom hebt gij gaten gebroken in zijn muur, zodat allen die er langs gaan hem 
kaalplukken,
Psa 80:13  (080-14) de ever uit het woud hem opvreet, wat zich over het veld beweegt hem afweidt?
Psa 80:14  (080-15) God, Heirscharen, keer toch weder, schouw uit den hemel en zie, sla acht op dezen 
wijnstok,
Psa 80:15  (080-16) en bevestig wat uw rechterhand geplant heeft.
Psa 80:16  (080-17) Als vuilnis is hij verbrand; door uw dreigenden aanblik komen zij om.
Psa 80:17  (080-18) Zij uw hand over den man die aan uw rechterhand staat, over den mensenzoon dien gij 
voor u hebt grootgebracht.
Psa 80:18  (080-19) Zo zullen wij niet van u afwijken; als gij ons doet herleven, zullen wij uw naam aanroepen.
Psa 80:19  (080-20) Heer, God, Heirscharen, herstel ons, en doe uw lichtend aangezicht schijnen, opdat wij 
gered worden.
Psa 81:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "De Gattietische". Van Azaf. (081-2) Jubelt ter eer van God, 
onze sterkte, juicht ter eer van Jakobs God.
Psa 81:2  (081-3) Stemt een lied aan en laat de pauken horen, de liefelijke citer met de luit.
Psa 81:3  (081-4) Steekt de bazuin op nieuwemaan, op vollemaan voor onzen feestdag;
Psa 81:4  (081-5) want dit is een inzetting voor Israel, een verordening van den God Jakobs;
Psa 81:5  (081-6) hij heeft het als gebod in Jozef ingesteld, toen hij uittoog tegen Egypteland. Ik hoor een taal 
die ik niet kende:
Psa 81:6  (081-7) Ik heb zijn schouder ontheven van den last, zijn handen lieten den draagkorf los.
Psa 81:7  (081-8) In de benauwdheid riept gij, en ik verloste u, ik antwoordde u in donderomhulsel, toetste u bij 
het water van Meriba.
Psa 81:8  (081-9) Hoor, mijn volk, opdat ik u vermane, Israel, och of gij naar mij horen wildet!
Psa 81:9  (081-10) Er zal onder u geen vreemde god zijn, en gij zult u voor geen buitenlandschen god 
neerwerpen.
Psa 81:10  (081-11) Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland heb opgevoerd; doe uw mond wijd open, 
opdat ik dien vulle.
Psa 81:11  (081-12) Maar mijn volk heeft naar mij niet gehoord, en Israel is mij niet ter wille geweest.
Psa 81:12  (081-13) Dies liet ik hen gaan in de verstoktheid van hun hart, en wandelden zij in hun raadslagen.
Psa 81:13  (081-14) Och of mijn volk naar mij hoorde, Israel op mijn wegen wandelde!
Psa 81:14  (081-15) Welhaast zou ik hun vijanden vernederen, mijn hand doen nederkomen op hun 
tegenstanders;
Psa 81:15  (081-16) des Heeren haters zouden hem vleien, en hun tijd zou komen voor eeuwig.
Psa 81:16  (081-17) Met vet van tarwe zou ik hem spijzigen, ik zou u verzadigen met honing uit den rotssteen.
Psa 82:1  Een psalm van Azaf. God staat in de godsvergadering, richt te midden der goden:
Psa 82:2  Hoelang zult gij onrechtvaardig oordelen en het gelaat der bozen opheffen?
Psa 82:3  Richt den geringe en den wees, verschaft recht aan den ellendige en behoeftige,
Psa 82:4  redt den geringe en arme, verlost hem uit de hand der bozen.
Psa 82:5  Zij weten niets en begrijpen niets, wandelen in de duisternis; alle grondvesten der aarde wankelen.
Psa 82:6  Ik had gedacht dat gij goden waart, altemaal zonen des Allerhoogsten;
Psa 82:7  maar als mensen zult gij sterven, als alle vorsten vallen.
Psa 82:8  Sta op, God, richt de aarde; want gij zult alle natien tot uw erve maken.
Psa 83:1  Een lied. Een psalm van Azaf. (083-2) God, houd u niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos;
Psa 83:2  (083-3) want zie, uw vijanden tieren, uw haters dragen het hoofd omhoog.
Psa 83:3  (083-4) Tegen uw volk smeden zij een listigen aanslag, zij beraadslagen met elkaar tegen uw 



beschermelingen;
Psa 83:4  (083-5) zij zeggen: Komt, laat ons hen uitroeien uit de rij der natien; zodat de naam van Israel niet 
meer vermeld wordt. --
Psa 83:5  (083-6) Want een van zin hebben zij een plan gemaakt, en hebben tegen u een verbond gesloten,
Psa 83:6  (083-7) de tenten van Edom en de Ismaelieten, Moab en de Hagarenen,
Psa 83:7  (083-8) Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus;
Psa 83:8  (083-9) ook Assur heeft zich bij hen aangesloten, is den zonen van Lot ten arm geworden.
Psa 83:9  (083-10) Doe met hen als met Midian, als met Sizera en Jabin aan de beek Kisjon,
Psa 83:10  (083-11) die verdelgd zijn bij Endor, tot mest op den akker zijn geworden.
Psa 83:11  (083-12) Maak hun edelen als Oreb en Zeeb, al hun machthebbers als Zebah en Salmunna,
Psa 83:12  (083-13) hen die zeggen: Laat ons in bezit nemen de woonsteden Gods!
Psa 83:13  (083-14) Mijn God, maak hen als dorre bladeren, als kaf voor den wind.
Psa 83:14  (083-15) Als een vuur dat een bos verteert, en als een vlam die bergen in brand steekt,
Psa 83:15  (083-16) vervolg hen zo met uw storm, verbijster hen door uw wervelwind.
Psa 83:16  (083-17) Bedek hun gelaat met schande; opdat zij uw naam zoeken, Heer.
Psa 83:17  (083-18) Dat zij beschaamd en verbijsterd worden voor immer, schaamrood worden en omkomen;
Psa 83:18  (083-19) opdat zij weten dat uw naam Heer is, en gij alleen de Allerhoogste zijt op geheel de aarde.
Psa 84:1  Voor den orkestmeester. Op de wijze van "De Gattietische". Van de Korahieten. Een psalm. (084-2) 
Hoe liefelijk is uw woning, Heer der heirscharen!
Psa 84:2  (084-3) Mijn ziel verlangt, ja smacht naar des Heeren voorhoven; mijn hart en mijn vlees jubelen tot 
den levenden God.
Psa 84:3  (084-4) Ja, de mus heeft een verblijf gevonden, de zwaluw een nest waarin zij haar jongskens 
neerlegt, uw altaren, Heer der heirscharen, mijn koning en mijn God.
Psa 84:4  (084-5) Gelukkig zij die uw huis bewonen; telkens weder prijzen zij u.
Psa 84:5  (084-6) Gelukkig zij die sterkte in u vinden, in wier hart het is tot u op te gaan.
Psa 84:6  (086-7) Trekken zij door het pijnbomendal, dan maken zij het tot een oord van bronnen, en overdekt 
de voorjaarsregen het met zegeningen.
Psa 84:7  (084-8) Zij gaan voort van kracht tot kracht; de godheid, God, zal op den Sion gezien worden.
Psa 84:8  (084-9) Heer, God, Heirscharen, hoor naar mijn gebed, leen het oor, God van Jakob.
Psa 84:9  (084-10) Zie, God, op ons schild en sla het oog op het aangezicht van uw gezalfde.
Psa 84:10  (084-11) Een dag toch in uw voorhoven is meer waard dan duizend; ik wil liever bij het huis mijns 
Gods aan den drempel staan dan wonen in de tenten der boosheid.
Psa 84:11  (084-12) Want de Heere God is een zon en schild, de Heer geeft gunst en eer: hij onthoudt het 
goede niet aan hen wier wandel onberispelijk is.
Psa 84:12  (084-13) Heer der heirscharen, gelukkig de mens die op u vertrouwt!
Psa 85:1  Voor den orkestmeester. Van de Korahieten. Een psalm. (085-2) Gij hebt, Heer, welbehagen getoond 
in uw land, het lot van Jakob gewend;
Psa 85:2  (085-3) vergeven de schuld van uw volk, al hun zonden bedekt;
Psa 85:3  (085-4) uw verbolgenheid gans en al laten varen, afgelaten van de hitte uws toorns.
Psa 85:4  (085-5) Herstel ons, God, die ons heil zijt, en doe uw wrevel over ons te niet.
Psa 85:5  (085-6) Zult gij voor eeuwig tegen ons vergramd zijn? uw toorn laten duren van geslacht tot geslacht?
Psa 85:6  (085-7) Zult gij ons niet weder levend maken; opdat uw volk zich in u verblijde?
Psa 85:7  (085-8) Toon ons, Heer, uw goedertierenheid, en geef ons uw heil.
Psa 85:8  (085-9) Ik wil horen, wat de godheid, Heer, spreekt; want hij zal van vrede spreken tot zijn volk en zijn 
vromen, tot hen die zich met vertrouwen naar hem keren.
Psa 85:9  (085-10) Ja, hun die hem vrezen is zijn heil nabij; zodat heerlijkheid zal wonen in ons land.
Psa 85:10  (085-11) Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen malkaar;
Psa 85:11  (085-12) de trouw ontspruit aan de aarde, en de gerechtigheid ziet neer van den hemel.
Psa 85:12  (085-13) Ook geeft de Heer overvloed, en brengt ons land zijn gewas voort.
Psa 85:13  (085-14) Gerechtigheid gaat voor hem uit, en let op den weg zijner schreden.
Psa 86:1  Een gebed van David. Neig, Heer, uw oor en antwoord mij; want ellendig ben ik en arm;
Psa 86:2  behoed mijn leven, want ik ben vroom; red gij, mijn God, uw dienaar, hem die op u vertrouwt.
Psa 86:3  Ontferm u mijner, Heer; want tot u roep ik al den dag.
Psa 86:4  Maak uw dienaar zielsverheugd; want naar u, Heer, gaat mijn zielsverlangen uit.
Psa 86:5  Gij toch, Heer, zijt goed en vergevensgezind, groot in goedertierenheid voor alwie u aanroepen.
Psa 86:6  Leen, Heer, het oor aan mijn gebed, en luister naar mijn smekingen.
Psa 86:7  Ten dage mijner benauwdheid roep ik u aan; want gij zult mij antwoorden.
Psa 86:8  Uws gelijke is er niet onder de goden, Heer, en niets evenaart uw werken.
Psa 86:9  Alle volken die gij gemaakt hebt zullen zich voor u komen nederwerpen, Heer, en uw naam 



verheerlijken.
Psa 86:10  Want gij zijt groot en doet wonderen; gij zijt God, gij alleen.
Psa 86:11  Wijs mij, Heer, uw weg; dan zal ik wandelen in uw waarheid; vereenig al de krachten mijns harten tot 
de vrees van uw naam.
Psa 86:12  Ik zal u loven, Heer, mijn God, met gans mijn hart, en uw naam eren tot in eeuwigheid;
Psa 86:13  want uw goedertierenheid jegens mij is groot: gij redt mijn leven uit het schimmenrijk daarbeneden.
Psa 86:14  O God, overmoedigen zijn tegen mij opgetreden, een schaar van geweldenaars staat mij naar het 
leven, zij houden u niet voor ogen.
Psa 86:15  Maar gij, Heer, zijt een barmhartig en ontfermend God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en 
trouw.
Psa 86:16  Wend u tot mij en ontferm u mijner, geef uw sterkte aan uw dienaar, en red den zoon uwer 
dienstmaagd.
Psa 86:17  Doe aan mij een teken ten goede; opdat mijn haters tot hun beschaming zien dat, gij, Heer, mij helpt 
en vertroost.
Psa 87:1  Van de Korahieten. Een psalm. Een lied.
Psa 87:2  De Heer bemint zijn stichting op de heilige bergen, de poorten van Sion boven alle woningen van 
Jakob.
Psa 87:3  Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, stad Gods--
Psa 87:4  Ik wil het Monster en Babel vermelden als zulken die mij kennen; zie Filistea en Tyrus benevens 
Ethiopie--deze is daar geboren! --
Psa 87:5  Maar van Sion zal men zeggen: Man voor man is daar geboren; en hij, de Allerhoogste, bevestigt 
haar;
Psa 87:6  wanneer de Heer, de volken en vorsten beschrijft, telt hij: Deze is daar geboren!
Psa 87:7  Zingend en dansend roept men: Al mijn bronnen zijn in u!
Psa 88:1  Een lied. Een psalm van de Korahieten. Voor den orkestmeester. Op de wijze van "De ziekte van". 
Om te zingen. Een kunstig lied van Heman, den Ezrahiet. (088-2) Heer, mijn God, ik krijt des daags, ik roep des 
nachts voor uw aangezicht.
Psa 88:2  (088-3) Dat mijn gebed tot u doordringe; neig uw oor naar mijn geschrei.
Psa 88:3  (088-4) Want ik ben van lijden verzadigd, mijn leven is het dodenrijk nabij.
Psa 88:4  (088-5) Men telt mij onder hen die ter groeve dalen, ik ben geworden als een man zonder 
levenskracht.
Psa 88:5  (088-6) Ik lig daar onder de doden, ben gelijk aan verslagenen, die in het graf liggen, aan wie gij niet 
meer denkt; daar zij aan uw hand zijn ontrukt.
Psa 88:6  (088-7) Gij hebt mij in de groeve, in de diepte neergelegd, in het duistere oord, in de diepe kolken.
Psa 88:7  (088-8) Uw gramschap drukt op mij, al uw brandingen hebt gij opontboden.
Psa 88:8  (088-9) Gij hebt mijn bekenden ver van mij verwijderd, mij voor hen tot een voorwerp van afschuw 
gemaakt, een opgeslotene, een die niet kan uitgaan.
Psa 88:9  (088-10) Mijn oog kwijnt van ellende; ik roep tot u, Heer, den gansen dag, breid tot u mijn handen uit.
Psa 88:10  (088-11) Zult gij aan de doden een wonder doen? zullen schimmen opstaan om u te loven?
Psa 88:11  (088-12) Zal in het graf van uw goedertierenheid verhaald worden, in de hel van uw trouw?
Psa 88:12  (088-13) Zal in de duisternis uw wondermacht worden erkend, in het land der vergetelheid uw 
gerechtigheid?
Psa 88:13  (088-14) Maar ik krijt tot u, Heer, en des morgens komt mijn gebed u tegemoet.
Psa 88:14  (088-15) Waarom, Heer, verstoot gij mij, en verbergt gij voor mij uw aangezicht?
Psa 88:15  (088-16) Ik ben ellendig en zieltogend van jongs af, ik draag uw verschrikkingen en ben verlamd.
Psa 88:16  (088-17) Uw toorngloed is over mij heengegaan, uw verschrikkingen vernietigen mij;
Psa 88:17  (088-18) zij omringen mij al den dag als water, omsingelen mij altegader.
Psa 88:18  (088-19) Gij hebt van mij vriend en makker verwijderd, ver van de duisternis mijn bekenden.
Psa 89:1  Een kunstig lied van Ethan, den Ezrahiet. (089-2) 's Heeren gunstbewijzen wil ik eeuwig bezingen, 
aan geslacht na geslacht uw trouw verkondigen met mijn mond.
Psa 89:2  (089-3) Want gij spraakt: Voor eeuwig staat het gebouw mijner gunst, zolang de hemel duurt zal mijn 
trouw stevig zijn.
Psa 89:3  (089-4) Ik heb een verbond met mijn uitverkorene gesloten, een eed gedaan aan David, mijn dienaar:
Psa 89:4  (089-5) Tot in eeuwigheid zal ik uw nakroost stevigen, ik zal uw troon opbouwen van geslacht tot 
geslacht.
Psa 89:5  (089-6) De hemelen loven uw wondermacht, Heer, ook uw trouw, in de vergadering der heiligen.
Psa 89:6  (089-7) Wie toch in het zwerk evenaart den Heer, is onder de godenzonen aan den Heer gelijk?
Psa 89:7  (089-8) God, zeer geweldig in den raad der heiligen, groot en geducht boven allen die hem omringen,
Psa 89:8  (089-9) Heer, God der heirscharen, wie is u gelijk? Sterk zijt gij, Heer, en uw trouw omringt u.



Psa 89:9  (089-10) Gij beheerst den overmoed der zee, wanneer haar golven zich verheffen, stilt gij ze.
Psa 89:10  (089-11) Gij hebt het Monster als een verslagene verbrijzeld, door uw sterken arm uw vijanden 
verstrooid.
Psa 89:11  (089-12) U behoort de hemel, u ook de aarde, de wereld en al haar volheid hebt gij gegrondvest.
Psa 89:12  (089-13) Noord en Zuid, gij hebt ze geschapen; Tabor en Hermon jubelen in uw naam.
Psa 89:13  (089-14) U is de arm met de kracht, sterk is uw hand, hoog uw rechter.
Psa 89:14  (089-15) Recht en gerechtigheid is de grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw treden 
voor uw aangezicht.
Psa 89:15  (089-16) Gelukkig het volk dat den jubelkreet kent en in het licht van uw aangezicht, Heer, wandelt,
Psa 89:16  (089-17) dat in uw naam den gansen dag juicht en verhoogd wordt door uw gerechtigheid.
Psa 89:17  (089-18) Want gij zijt hun machtig sieraad, en door uw welbehagen wordt onze hoorn verhoogd;
Psa 89:18  (089-19) immers, bij den Heer is ons schild, onze koning bij Israels Heilige.
Psa 89:19  (089-20) Eens spraakt gij tot uw vromen in een gezicht, en zeidet: Ik heb een kroon aan een held 
toebedeeld, een jongeling uit het volk;
Psa 89:20  (089-21) ik heb David, mijn dienaar, gevonden, hem gezalfd met mijn heilige olie;
Psa 89:21  (089-22) hem dien mijn hand stevig zal vasthouden, dien mijn arm zal sterk maken.
Psa 89:22  (089-23) Geen vijand zal hem bedriegen, geen booswicht verdrukken;
Psa 89:23  (089-24) neen, ik zal zijn tegenstanders voor hem verpletteren, zijn haters zal ik verslaan.
Psa 89:24  (089-25) Mijn trouw en goedertierenheid zullen met hem zijn, door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd 
worden.
Psa 89:25  (089-26) Ik zal zijn hand op de zee leggen, zijn rechter op de rivieren.
Psa 89:26  (089-27) Hij zal tot mij zeggen: Mijn vader zijt gij, mijn God en de rotssteen van mijn heil--
Psa 89:27  (089-28) en ik zal hem stellen tot eerstgeborene, hoog boven de koningen der aarde.
Psa 89:28  (089-29) Voor eeuwig zal ik hem mijn gunst bewaren, en duurzaam is mijn verbond met hem;
Psa 89:29  (089-30) ik doe zijn nakroost bestaan voor altijd, zijn troon zolang de hemel er is.
Psa 89:30  (089-31) Indien zijn zonen mijn wet verzaken en niet wandelen in mijn verordeningen,
Psa 89:31  (089-32) indien zij mijn inzettingen ontwijden en mijn geboden niet onderhouden,
Psa 89:32  (089-33) dan zal ik hun overtredingen met de roede bestraffen, en hun schuld met slagen;
Psa 89:33  (089-34) maar mijn gunst zal ik hun niet onttrekken, mijn trouw niet verloochenen;
Psa 89:34  (089-35) ik zal mijn verbond niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is.
Psa 89:35  (089-36) Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid: Nooit zal ik aan David mijn woord breken;
Psa 89:36  (089-37) zijn kroost zal voor eeuwig bestaan; zijn troon zal bestendig als de zon voor mij zijn,
Psa 89:37  (089-38) eeuwig zal hij vaststaan als de maan een duurzame getuige in het zwerk.
Psa 89:38  (089-39) En zelf hebt gij nu verstoten en versmaad, in toorn gehandeld met uw gezalfde,
Psa 89:39  (089-40) verworpen het verbond met uw dienaar, zijn kroon ontwijd ter aarde geworpen.
Psa 89:40  (089-41) Gij hebt in al zijn muren gaten gebroken, zijn vestingen tot een puinhoop gemaakt;
Psa 89:41  (089-42) alwie er langs kwam heeft hem uitgeplunderd, hij is tot een schimp voor zijn naburen 
geworden.
Psa 89:42  (089-43) Hoog opgeheven hebt gij de rechterhand zijner tegenstanders, gij hebt al zijn vijanden blijde 
gemaakt.
Psa 89:43  (089-44) Daarbij hebt gij zijn zwaard achterwaarts doen keren, hem niet laten standhouden in den 
strijd.
Psa 89:44  (089-45) Den staf, dien hij in de hand droeg hebt gij weggenomen, en zijn troon ter aarde geworpen.
Psa 89:45  (089-46) Verkort hebt gij de dagen zijner jonkheid, en hem met schande overdekt.
Psa 89:46  (089-47) Hoelang, Heer, zult gij u voorgoed verbergen? zal uw gramschap branden als een vuur?
Psa 89:47  (089-48) Gedenk, Heer, wat het leven is, tot welk een ijdel bestaan gij alle mensenkinderen 
geschapen hebt.
Psa 89:48  (089-49) Wie is er die blijft leven en den dood niet ziet, die zijn leven redt uit de macht van het 
schimmenrijk?
Psa 89:49  (089-50) Waar zijn uw vorige gunstbewijzen, Heer, die gij in uw trouw bij eede aan David toegezegd 
hebt?
Psa 89:50  (089-51) Gedenk, Heer, den hoon uw dienaren aangedaan, dat ik in mijn boezem den smaad der 
volken draag, waarmee uw vijanden hoonen, Heer,
Psa 89:51  (089-52) waarmee zij hoonen de voetstappen van uw gezalfde.
Psa 89:52  (089-53) Geloofd zij de Heer tot in eeuwigheid! Amen, Amen.
Psa 90:1  Een gebed van den godsman Mozes. Heer, gij zijt ons een schuilplaats geweest in tal van geslachten.
Psa 90:2  Eer de bergen geboren waren en gij aarde en wereld hadt gebaard, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid 
zijt gij God.
Psa 90:3  Gij doet den mens tot stof wederkeren, en zegt: Keert weder, mensenkinderen!



Psa 90:4  Want duizend jaren zijn in uw oog als de dag van gisteren; want hij gaat voorbij als een nachtwake.
Psa 90:5  Spoelt gij hen weg dan zijn zij als de slaap in den morgen, als het gras dat verdwijnt:
Psa 90:6  des morgens bloeit het, dan verdwijnt het, des avonds wordt het afgesneden en verdort.
Psa 90:7  Want door uw toorn zijn wij weggeslonken, verbijsterd zijn wij door uw grimmigheid;
Psa 90:8  gij hebt onze schulden u voor ogen gesteld, onze verborgen zonden in het volle licht van uw 
aangezicht;
Psa 90:9  want al onze dagen zijn door uw verbolgenheid verdwenen; wij hebben onze jaren als een zucht 
doorleefd.
Psa 90:10  Onze leeftijd hij duurt zeventig, op zijn hoogst tachtig jaren, en het heerlijkst daarvan is jammer en 
onheil; want in een oogwenk is het voorbij en zijn wij daarheengevlogen.
Psa 90:11  Wie beseft de kracht van uw toorn, en naardat gij te vrezen zijt uw verbolgenheid?
Psa 90:12  Onze dagen tellen, leer ons dat; opdat wij een wijs hart bekomen.
Psa 90:13  Keer weder, Heer! --Hoelang nog? --en heb deernis met uw dienstknechten.
Psa 90:14  Verzadig ons in den morgenstond met uw gunst, opdat wij jubelen en ons verblijden al onze dagen.
Psa 90:15  Verblijd ons zoveel dagen als gij ons verdrukt hebt, zoveel jaren als wij rampspoed hebben gezien.
Psa 90:16  Laat aan uw dienstknechten zichtbaar worden wat gij doet, uw luister aan hun kinderen;
Psa 90:17  en de liefelijkheid van den Heer, onzen God, zij over ons. Breng gij bij ons tot stand het werk onzer 
handen, ja, het werk onzer handen, breng het tot stand.
Psa 91:1  Gezeten in de schuts des Allerhoogsten, in de schaduw van den Machtige overnachtend,
Psa 91:2  mag ik tot den Heer zeggen: Mijn toevlucht en mijn veste, mijn God, op wien ik vertrouw.
Psa 91:3  Want hij redt u uit den strik des vogelaars, van de verderfelijke pest;
Psa 91:4  met zijn wieken beschermt hij u, onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en 
schut.
Psa 91:5  Gij hebt niet te vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl die vliegt overdag,
Psa 91:6  voor de pest, die rondsluipt in het donker, voor den giftigen wind, die op den middag verwoestingen 
aanricht.
Psa 91:7  Al vallen duizend aan uw zijde, tienduizend aan uw rechterhand, tot u genaakt het niet.
Psa 91:8  Gij hebt slechts met uw ogen toe te zien, en gade te slaan de bestraffing der bozen.
Psa 91:9  Want van u, van u is de Heer de toevlucht, den Allerhoogste hebt gij tot uw schuilplaats gesteld;
Psa 91:10  u zal geen onheil treffen, geen plaag zal uw tent genaken.
Psa 91:11  Want hij zal aangaande u zijn engelen gelasten u te behoeden op al uw wegen;
Psa 91:12  op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot;
Psa 91:13  op leeuw en adder zult gij treden, vertrappen zult gij leeuwenwelp en draak.
Psa 91:14  Daar hij mij liefheeft, zal ik hem doen ontkomen, ik zal hem verhoogen, omdat hij mijn naam kent.
Psa 91:15  Roept hij mij aan, zo zal ik hem antwoorden, ik zal hem bijstaan in de benauwdheid, hem redden en 
verheerlijken;
Psa 91:16  met lengte van dagen zal ik hem verzadigen, hem mijn heil doen aanschouwen.
Psa 92:1  Een psalm. Een lied voor den sabbatdag. (092-2) Goed is het den Heer te loven, met stem en snaren 
uw naam, o Allerhoogste, te roemen,
Psa 92:2  (092-3) des morgens uw goedertierenheid te vermelden, des nachts uw trouw,
Psa 92:3  (092-4) bij de harp en de luit, bij het ruisend spel op de citer.
Psa 92:4  (092-5) Want gij, Heer, hebt mij verblijd door uw daden; ik jubel over de werken uwer hand.
Psa 92:5  (092-6) Hoe groot zijn uw werken, Heer! Uitermate diep zijn uw gedachten.
Psa 92:6  (092-7) De redeloze verstaat het niet, en de dwaas ziet dit niet in.
Psa 92:7  (092-8) Als de bozen uitsproten als planten, alle euveldaders bloeiden, was het, opdat zij voorgoed 
verdelgd werden;
Psa 92:8  (092-9) terwijl gij, Heer, zetelt in den hooge voor eeuwig.
Psa 92:9  (092-10) Want zie, uw vijanden, Heer, gaan te gronde, verstrooid worden alle euveldaders;
Psa 92:10  (092-11) maar gij maakt mijn hoorn hoog als dien van een woudos, overgiet mij met versche olie;
Psa 92:11  (092-12) met wellust ziet mijn oog op mijn bestrijders, horen mijn oren van hen die tegen mij opstaan.
Psa 92:12  (092-13) De rechtschapene gedijt als de palm, groeit als de ceder op den Libanon;
Psa 92:13  (092-14) geplant in des Heeren huis, schieten zij loten in de voorhoven onzes Gods;
Psa 92:14  (092-15) nog als zij oud zijn dragen zij vrucht, zijn zij saprijk en fris
Psa 92:15  (092-16) om te vermelden dat de Heer gerecht is, mijn Rotssteen en Een in wien niets verkeerds 
wordt gevonden.
Psa 93:1  De Heer is koning. Hij heeft zich met hoogheid bekleed; bekleed heeft zich de Heer, met macht zich 
omgord; ook heeft hij de wereld vastgezet, onwankelbaar.
Psa 93:2  Vast staat uw troon van ouds; van eeuwigheid zijt gij.
Psa 93:3  Hebben stromen, Heer, verheven, stromen verheven hun bruisen, zullen stromen verheffen hun 



geklots--
Psa 93:4  meer dan het bruisen van veel wateren, de ontzagwekkende, de brandingen der zee, is de Heer 
ontzagwekkend in den hooge.
Psa 93:5  Uw voorschriften zijn zeer betrouwbaar; aan uw huis komt heiligheid toe, Heer, tot in lengte van 
dagen.
Psa 94:1  God der wrake, Heer, God der wrake, verschijn in lichtglans!
Psa 94:2  Verhef u, richter der aarde, doe der trotschaards handelwijze op hun hoofd nederkomen!
Psa 94:3  Hoelang zullen de bozen, Heer, hoelang zullen de bozen jubelen?
Psa 94:4  Zij smalen, spreken verwaten taal, zij voeren een hoog woord, al die euveldaders.
Psa 94:5  Uw volk, Heer, vertrappen zij, uw erfdeel onderdrukken zij;
Psa 94:6  zij doden weduwe en vreemde, vermoorden wezen,
Psa 94:7  en zeggen: De Heer ziet het niet, Jakobs God merkt het niet op.
Psa 94:8  Geeft acht, gij redelozen onder het volk, en gij dwazen, wanneer zult gij verstandig worden?
Psa 94:9  Hij die het oor plant, zou hij niet horen? hij die het oog vormt, zou hij niet zien?
Psa 94:10  zou hij die tucht oefent over natien niet kastijden, hij die den mens tot kennis brengt?
Psa 94:11  De Heer kent de overdenkingen der mensen; want zij zijn niets dan ijdelheid.
Psa 94:12  Heil den man over wien gij tucht oefent, Heer, en dien gij onderricht uit uw wet;
Psa 94:13  om hem rust te verschaffen van de dagen des onspoeds, terwijl voor den boze de groeve gedolven 
wordt.
Psa 94:14  Want de Heer zal zijn volk niet verstoten, zijn erfdeel niet laten varen;
Psa 94:15  want het recht zal weder rechtvaardig worden, en daarbij zullen zich aansluiten alle oprechten van 
hart.
Psa 94:16  Wie zal het voor mij opnemen tegen de boosdoeners? wie voor mij optreden tegen de euveldaders?
Psa 94:17  Ware de Heer mij niet tot hulp, zo had ik reeds in het stille graf gelegen.
Psa 94:18  Als ik denk: Mijn voet wankelt--dan steunt mij uw goedertierenheid, Heer;
Psa 94:19  heb ik veel zorgen in mijn binnenste, dan verkwikken mij uw vertroostingen.
Psa 94:20  Heeft met u gemeenschap de stoel des verderfs, die op gezag der wet onheil sticht?
Psa 94:21  Zij maken jacht op het leven der rechtschapenen en veroordelen onschuldig bloed.
Psa 94:22  Maar de Heer werd mij tot een burg, mijn God tot een rotssteen, een toevluchtsoord;
Psa 94:23  hij doet hun snoodheid op henzelf nederkomen, en verdelgt hen in hun boosheid; de Heer, onze 
God, verdelgt hen.
Psa 95:1  Komt, laat ons jubelen tot eer van den Heer juichen voor den Rotssteen van ons heil;
Psa 95:2  laten wij met een lofzang voor zijn aangezicht treden, met stem en snaren juichen hem ter eer!
Psa 95:3  Want een grote God is de Heer, een koning, groot boven alle goden,
Psa 95:4  hij, in wiens hand de diepten der aarde zijn, en wien de spitsen der bergen behoren;
Psa 95:5  wiens de zee is, die hij zelf gemaakt heeft, en het droge, dat zijn handen hebben gevormd.
Psa 95:6  Komt werpen wij ons neder en buigen wij ons, knielen wij voor den Heer, onzen maker;
Psa 95:7  want hij is onze God, en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Wildet gij toch 
heden naar hem horen!
Psa 95:8  Verhardt uw hart niet, als bij Meriba, als ten dage van Massa in de woestijn,
Psa 95:9  waar uw vaderen mij op de proef stelden, mij toetsten en toch zagen wat ik deed.
Psa 95:10  Veertig jaren had ik een walg van dit geslacht, en ik zeide: Het is een volk met een dwaalziek hart--
maar zij sloegen geen acht op mijn wegen.
Psa 95:11  Dies zwoer ik in mijn toorn: Voorwaar, zij zullen mijn rust niet binnengaan!
Psa 96:1  Zingt tot eer van den Heer een nieuw lied, zingt allen, gij aardbewoners, den Heer ter eer;
Psa 96:2  zingt den Heer ter eer, looft zijn naam, boodschapt zijn heil van zee tot zee,
Psa 96:3  vermeldt onder de natien zijn eer, onder alle volkeren zijn wonderen.
Psa 96:4  Want groot is de Heer en zeer te prijzen, geducht is hij boven alle goden;
Psa 96:5  immers, alle goden der volken zijn afgoden, en de Heer heeft den hemel gemaakt.
Psa 96:6  Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, macht en heerlijkheid in zijn heiligdom.
Psa 96:7  Geeft aan den Heer, gij geslachten der volkeren, geeft aan den Heer eer en macht;
Psa 96:8  geeft aan den Heer de eer zijns naams, draagt geschenken aan en komt in zijn voorhoven;
Psa 96:9  werpt u voor den Heer neder in heiligen feestdos. Krimpt allen voor hem ineen, gij aardbewoners!
Psa 96:10  Zegt onder de natien: De Heer is koning; ook heeft hij de wereld vastgezet, onwankelbaar, hij richt de 
volkeren in billijkheid.
Psa 96:11  De hemel verblijde zich, de aarde zij verheugd, buldere de zee en haar volheid,
Psa 96:12  juiche het veld en alwat er op is! Dan zullen alle bomen des wouds jubelen voor den Heer;
Psa 96:13  want hij komt, hij komt om de aarde te richten; hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de 
volkeren in zijn trouw.



Psa 97:1  De Heer is koning. De aarde verheuge zich, dat zich verblijden der kustlanden menigte!
Psa 97:2  Wolken en donkerheid zijn rondom hem, gerechtigheid en gericht is het steunsel van zijn troon;
Psa 97:3  vuur gaat voor hem uit en zet aan alle kanten zijn tegenstanders in vlam.
Psa 97:4  Zijn bliksems verlichtten de wereld; de aarde zag het en kromp ineen.
Psa 97:5  Bergen versmolten als was voor den Heer, voor den Heer der ganse aarde.
Psa 97:6  De hemelen verkondigden zijn gerechtigheid, en alle volkeren zagen zijn heerlijkheid.
Psa 97:7  Alle beeldendienaars worden te schande, zij die op de afgoden zich beroemen. Werpt u allen voor 
hem neder, gij goden!
Psa 97:8  Sion heeft het met blijdschap gehoord, de dochters van Juda verheugen zich om uw gerichten, Heer;
Psa 97:9  want gij, Heer, zijt hoog boven de ganse aarde, hoog verheven zijt gij boven alle goden.
Psa 97:10  Gij die den Heer liefhebt, haat het kwade! De Heer bewaart het leven zijner vromen, verlost hen uit 
der bozen hand.
Psa 97:11  Licht gaat op voor den rechtschapene, blijdschap voor de oprechten van hart.
Psa 97:12  Verblijdt u, rechtschapenen, in den Heer, looft zijn heiligen naam!
Psa 98:1  Een psalm. Zingt ter ere van den Heer een nieuw lied; want hij heeft wonderen gedaan; hem hielp zijn 
rechterhand en heilige arm.
Psa 98:2  De Heer heeft zijn heil doen kennen, voor het oog der natien zijn gerechtigheid geopenbaard:
Psa 98:3  hij heeft gedacht aan zijn goedertierenheid jegens jakob, aan zijn trouw jegens het huis Israel; alle 
einden der aarde hebben gezien het heil onzes Gods.
Psa 98:4  Juicht, aardbewoners, allen tot eer van den Heer, barst los in gejubel, speelt en zingt,
Psa 98:5  speelt en zingt tot eer van den Heer met de citer, met citer en psalmgezang,
Psa 98:6  met trompetten en bazuingeschal. Juicht voor het aangezicht van den koning God!
Psa 98:7  Buldere de zee en haar volheid, het aardrijk en die het bewonen;
Psa 98:8  laten de stromen in de handen klappen, de bergen tegader jubelen voor den Heer;
Psa 98:9  want hij komt, hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, de volkeren 
in billijkheid.
Psa 99:1  De Heer is koning--dat de volkeren beven! hij troont op de cherubs--dat de aarde siddere!
Psa 99:2  De Heer is groot in Sion, en hoog verheven is hij over alle volkeren.
Psa 99:3  Dat zij loven uw groten en geduchten naam! Heilig is hij.
Psa 99:4  De machtige koning mint recht. Gijzelf hebt vastgesteld wat billijk is, recht en gerechtigheid hebt gij in 
Jakob geoefend.
Psa 99:5  Verhoogt den Heer, onzen God, en werpt u neer voor zijn voetbank! Heilig is hij.
Psa 99:6  Mozes en Aaron waren onder zijn priesters, Samuel was onder hen die zijn naam aanroepen. Zij 
riepen tot den Heer en hij verhoorde hen,
Psa 99:7  in de wolkzuil sprak hij tot hen. Zij hadden zijn voorschriften onderhouden, de inzettingen die hij hun 
gegeven had.
Psa 99:8  Heer, onze God, gij hebt hen verhoord; gij waart voor hen een vergevend God, en een die wreekte 
hun euveldaden.
Psa 99:9  Verhoogt den Heer, onzen God, en werpt u neder voor zijn heiligen berg! Want heilig is de Heer, onze 
God.
Psa 100:1  Een psalm bij het lofoffer. Juicht, aardbewoners, allen tot eer van den Heer;
Psa 100:2  dient den Heer met blijdschap, komt jubelend voor zijn aangezicht!
Psa 100:3  Erkent dat de Heer God is: hij heeft ons gemaakt en hem behoren wij, wij, zijn volk, de kudde die hij 
weidt.
Psa 100:4  Treedt zijn poorten binnen met lofzang, zijn voorhoven met een lied; looft hem, prijst zijn naam.
Psa 100:5  Want goed is de Heer, eeuwig duurt zijn goedertierenheid, en tot het verste geslacht zijn trouw.
Psa 101:1  Van David. Een psalm. Van vroomheid en recht wil ik zingen, met stem en snaren u, Heer, ter eer;
Psa 101:2  ik wil tonen te weten wat een onberispelijke wandel is-- wanneer komt gij tot mij? Onberispelijk van 
hart verkeer ik in mijn huis;
Psa 101:3  ik stel niet voor mijn ogen nietswaardige dingen; uitspattingen haat ik, ik ben er niet mede besmet;
Psa 101:4  een verkeerd hart blijft verre van mij, van kwaad wil ik niet weten;
Psa 101:5  wie heimelijk op zijn naaste veel te zeggen heeft, dien wil ik verdelgen; wie hoog van ogen is en 
opgeblazen van hart, dien kan ik niet uitstaan.
Psa 101:6  Mijn oog is op de getrouwen in het land, dat zij bij mij wonen; wie een onberispelijken wandel leidt, 
die mag mij dienen.
Psa 101:7  In mijn huis mag niet wonen wie omgaat met bedrog; wie leugen spreekt kan niet bestaan voor mijn 
ogen.
Psa 101:8  Elken morgen wil ik verdelgen alle bozen in het land om uit te roeien uit des Heeren stad alle 
euveldaders.



Psa 102:1  Gebed voor een ellendige, als hij verkwijnt en voor den Heer zijn klacht uitstort. (0102-2) Heer, hoor 
mijn gebed, en laat mijn gekrijt tot u komen.
Psa 102:2  (0102-3) Verberg uw aangezicht niet voor mij ten dage als het mij bang is, neig uw oor tot mij ten 
dage als ik roep; verhoor mij ijlings.
Psa 102:3  (0102-4) Want mijn dagen verdwijnen als rook, en mijn gebeente staat als een vuurhaard in gloed;
Psa 102:4  (0102-5) verzengd als gras en verdord is mijn hart; want ik vergeet mijn brood te eten;
Psa 102:5  (0102-6) vanwege mijn luid gekerm kleeft mijn gebeente aan mijn vlees.
Psa 102:6  (0102-7) Ik gelijk een kraai in de woestijn, ben als een uil in woeste plaatsen,
Psa 102:7  (0102-8) ik ben slapeloos en klaag als een eenzame vogel op het dak.
Psa 102:8  (0102-9) Den gansen dag hoonen mij mijn vijanden, zij die tegen mij razen gebruiken mijn naam als 
een vloek;
Psa 102:9  (0102-10) want ik eet as als brood, en meng wat ik drink met tranen,
Psa 102:10  (0102-11) vanwege uw verbolgenheid en uw gramschap; gij toch hebt mij opgenomen en 
weggeworpen.
Psa 102:11  (0102-12) Mijn dagen zijn als een lang geworden schaduw, en ik, ik verdor als gras.
Psa 102:12  (0102-13) Maar gij, Heer, zetelt tot in eeuwigheid, uw naam blijft van geslacht tot geslacht.
Psa 102:13  (0102-14) Gij, gij zult opstaan, u over Sion erbarmen; want het is tijd u over haar te ontfermen, 
omdat de bestemde tijd is gekomen.
Psa 102:14  (0102-15) Want uw knechten hangen met liefde aan haar stenen en hebben deernis met haar puin.
Psa 102:15  (0102-16) Mogen de natien den naam van den Heer vrezen, en alle koningen der aarde uw 
heerlijkheid,
Psa 102:16  (0102-17) omdat de Heer Sion herbouwd heeft, verschenen is in zijn heerlijkheid,
Psa 102:17  (0102-18) zich tot het gebed van den hulpeloze gewend en hun gebed niet veracht heeft.
Psa 102:18  (0102-19) Opgeschreven worde dit voor een volgend geslacht, en een volk dat geschapen wordt 
prijze den Heer;
Psa 102:19  (0102-20) want hij heeft uit zijn heilige hoogte neergezien, de Heer heeft uit den hemel den blik op 
de aarde geslagen
Psa 102:20  (0102-21) om het kermen der gebondenen te horen, los te maken de aan den dood vervallenen;
Psa 102:21  (0102-22) opdat men in Sion den naam van den Heer vermelde en zijn roem in Jeruzalem,
Psa 102:22  (0102-23) als de volkeren altegader zich verzamelen de koninkrijken om den Heer te dienen.
Psa 102:23  (0102-24) Hij heeft op den weg mijn kracht gebroken, mijn dagen verkort.
Psa 102:24  (0102-25) Mijn God--zeg ik--ruk mij niet weg op de helft mijner dagen; uw jaren duren alle 
geslachten door.
Psa 102:25  (0102-26) Voormaals hebt gij de aarde gegrondvest, en de hemel is het gewrocht uwer handen;
Psa 102:26  (0102-27) zij vergaan, gij blijft; als een kleed zullen zij tegader verslijten, gij verwisselt ze als een 
kleedingstuk, en zij verdwijnen;
Psa 102:27  (0102-28) maar gij blijft dezelfde, en uw jaren nemen geen einde.
Psa 102:28  (0102-29) De zonen uwer dienstknechten zullen wonen, hun kroost zal blijven bestaan voor uw 
aangezicht.
Psa 103:1  Van David. Loof den Heer, mijn ziel, en alwat in mij is zijn heiligen naam!
Psa 103:2  Loof den Heer, mijn ziel, en vergeet geen zijner weldaden;
Psa 103:3  van hem, die u alle schuld vergeeft, al uw krankheden geneest,
Psa 103:4  die uw leven verlost uit de groeve, met goedertierenheid en erbarmen u kroont,
Psa 103:5  die uw sierlijke gestalte met schoonheid verzadigt, zodat uw jeugd als die eens arends zich 
vernieuwt.
Psa 103:6  De Heer volvoert gerechte daden en verschaft allen verdrukten recht.
Psa 103:7  Hij leerde Mozes zijn wegen kennen, Israels zonen zijn grote werken:
Psa 103:8  barmhartig en ontfermend is de Heer, lankmoedig en groot van goedertierenheid;
Psa 103:9  niet eindeloos twist hij, en hij wrokt niet voor eeuwig.
Psa 103:10  Hij heeft ons niet behandeld naar onze zonden, ons niet gedaan naar onze schuld;
Psa 103:11  maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over hen die hem 
vrezen;
Psa 103:12  zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons verwijderd;
Psa 103:13  gelijk een vader zich erbarmt over zijn kinderen, zo heeft de Heer zich erbarmd over hen die hem 
vrezen.
Psa 103:14  Want hij weet hoe wij zijn gevormd, hij bedenkt dat wij stof zijn.
Psa 103:15  De mens--als het gras zijn zijn dagen, als een bloem op het veld, zo bloeit hij;
Psa 103:16  gaat een windvlaag over hem heen, weg is hij, en zijn woonplaats weet van hem niet meer.
Psa 103:17  Maar des Heeren gunst is van eeuwigheid tot eeuwigheid over hen die hem vrezen, en zijn 



gerechtigheid is voor kindskinderen;
Psa 103:18  voor hen die zijn verbond handhaven en denken aan zijn voorschriften om die te betrachten.
Psa 103:19  De Heer heeft zijn troon gevestigd in den hemel, en over alles gaat zijn koningsheerschappij.
Psa 103:20  Looft den Heer, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volbrengt, terwijl gij luistert naar 
zijn woord!
Psa 103:21  Looft allen den Heer, gij zijn heiren, gij zijn dienaren, die zijn welbehagen volvoert!
Psa 103:22  Looft allen den Heer, gij zijn werken, aan alle plaatsen zijner heerschappij! Loof den Heer, mijn ziel!
Psa 104:1  Loof den Heer, mijn ziel! Heer, mijn God, gij zijt zeer groot, met majesteit en luister hebt gij u 
bekleed.
Psa 104:2  Hij hult zich in het licht als in een mantel, spant den hemel als een tentgordijn uit,
Psa 104:3  hij, die in de wateren zijn opperzalen zoldert, wolken tot zijn wagen maakt, daarheen vaart op de 
vleugelen des winds;
Psa 104:4  winden maakt hij tot zijn boden, tot zijn dienaren vlammend vuur.
Psa 104:5  Hij heeft de aarde op haar steunsels gegrondvest, zodat zij nooit ofte nimmer wankelt.
Psa 104:6  Den oceaan hadt gij er over gedekt als een kleed, boven de bergen stonden de wateren;
Psa 104:7  zij vloden voor uw bestraffende taal, voor uw donderende stem spoedden zij zich angstig weg--
Psa 104:8  bergen rezen op, valleien zonken in--naar de plaats die gij voor hen bestemd hadt;
Psa 104:9  gij steldet een grens die zij niet mochten overschrijden, zij mochten de aarde niet weder bedekken.
Psa 104:10  Hij is het die bronnen uitzendt in de dalen: tussen bergen vloeien zij daarheen,
Psa 104:11  zij drenken al het gedierte des velds, de woudezels lessen hun dorst;
Psa 104:12  daarbij wonen de vogelen des hemels, uit de twijgen laten zij zich horen.
Psa 104:13  Hij drenkt de bergen uit zijn opperzalen; van de vrucht uwer werken wordt de aarde verzadigd;
Psa 104:14  hij doet het gras uitspruiten voor het vee, de gewassen ten dienste des mensen om uit de aarde het 
brood te doen voortkomen,
Psa 104:15  den wijn, die 's mensen hart verheugt om het aangezicht te doen blinken van olie, en het brood dat 
's mensen krachten schraagt.
Psa 104:16  Verzadigd worden de bomen van den Heer, de cederen van den Libanon, door hem geplant,
Psa 104:17  waarin de vogelen nestelen, de ooievaar, welks woning de cypressen zijn;
Psa 104:18  de hooge bergen zijn voor de steenbokken, de rotskloven een toevluchtsoord voor de klipdassen.
Psa 104:19  Hij heeft de maan gemaakt voor feestgetijden, de zon weet den tijd waarop zij moet ondergaan.
Psa 104:20  Beschikt gij duisternis, zo wordt het nacht; dan komen alle dieren des wouds in beweging,
Psa 104:21  de leeuwenwelpen brullen om buit om hun spijs te vragen van God;
Psa 104:22  gaat de zon op, zo trekken zij zich terug en leggen zich neder in hun holen;
Psa 104:23  de mens gaat uit naar zijn werk, naar zijn arbeid tot aan den avondstond.
Psa 104:24  Hoe talrijk zijn uw werken, Heer! Gij hebt ze alle met wijsheid gewrocht; vol is de aarde van uw 
eigendom.
Psa 104:25  Daar hebt gij de zee, groot en wijd van omvang; daarin is een gewemel, ontelbaar, dieren, klein en 
groot;
Psa 104:26  daar trekken schepen heen en weder, het Gedrocht, dat gij geformeerd hebt om er mede te spelen.
Psa 104:27  Zij allen wachten op u, dat gij hun spijze geeft te rechter tijd.
Psa 104:28  Gij geeft hun, zij nemen tot zich; gij opent uw hand, zij worden met het goede verzadigd.
Psa 104:29  Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verbijsterd; neemt gij hun adem weg, zij geven den geest en 
keren tot hun stof terug;
Psa 104:30  zendt gij uw geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt gij het gelaat des aardrijks.
Psa 104:31  Dure des Heeren eer in eeuwigheid, verblijde de Heer zich in zijn werken,
Psa 104:32  hij, bij wiens aanblik de aarde siddert, bij wiens aanraking de bergen rooken!
Psa 104:33  Ik wil zingen tot eer van den Heer zolang ik leef, zolang ik er nog ben met stem en snaren roemen 
mijn God.
Psa 104:34  Moge mijn lofrede hem aangenaam zijn; ik, ja ik zal mij verblijden in den Heer.
Psa 104:35  Mogen de zondaars van de aarde worden weggevaagd, en de bozen, totdat zij niet meer zijn. Loof 
den Heer, mijn ziel!
Psa 105:1  Hallelujah! Looft den Heer, roept zijn naam aan, maakt onder de volkeren zijn daden bekend;
Psa 105:2  zingt hem ter eer, roemt hem met stem en snaren, gewaagt van al zijn wonderen;
Psa 105:3  roemt in zijn heiligen naam, verblijde zich het hart van hen die den Heer zoeken.
Psa 105:4  Vraagt naar den Heer en zijn kracht, zoekt te allen tijde zijn aangezicht.
Psa 105:5  Gedenkt de wonderen die hij heeft gedaan, zijn tekenen en de vonnissen zijns monds,
Psa 105:6  kroost van Abraham, zijn dienaar, zonen van Jakob, zijn uitverkorenen!
Psa 105:7  Hij, de Heer, is onze God; zijn vonnissen zijn op de ganse aarde.
Psa 105:8  Hij gedenkt eeuwig zijn verbond, tot in het duizendste geslacht hetgeen hij heeft verordend,



Psa 105:9  het verbond, met Abraham gesloten, zijn eed aan Izaak gedaan;
Psa 105:10  hij heeft dien aan Jakob voorgoed bevestigd, aan Israel als een eeuwig verbond,
Psa 105:11  zeggende: U geef ik het land Kanaan, als het u toegewezen erve--
Psa 105:12  toen zij nog gering in aantal waren, weinigen en als vreemden daarin toevend.
Psa 105:13  En toen zij trokken van volk tot volk, van het ene rijk naar een andere natie,
Psa 105:14  liet hij geen mens toe hen te verdrukken, maar tuchtigde koningen om hunnentwil:
Psa 105:15  Tast mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad!
Psa 105:16  Toen hij een hongersnood in het land riep, elken staf van brood verbrak,
Psa 105:17  zond hij een man voor hen uit: Jozef werd als slaaf verkocht;
Psa 105:18  men knelde zijn voeten in boeien, in ijzer werd hij geslagen,
Psa 105:19  tot den tijd dat zijn woord uitkwam, de uitspraak van den Heer hem beproefd verklaarde.
Psa 105:20  Een koning zond heen en bevrijdde hem, een volkerenbeheerscher verloste hem;
Psa 105:21  hij stelde hem tot heer over zijn huis, tot meester over al zijn bezittingen
Psa 105:22  om naar goedvinden zijn vorsten te knevelen, zijn oudsten tot rede te brengen.
Psa 105:23  Toen kwam Israel in Egypte, verkeerde Jakob in het land van Cham;
Psa 105:24  hier maakte hij zijn volk zeer vruchtbaar en talrijker dan zijn tegenstanders.
Psa 105:25  Hij veranderde hun hart, zodat zij zijn volk haatten, arglistige plannen smeedden tegen zijn 
dienaren.
Psa 105:26  Hij zond Mozes, zijn dienstknecht, Aaron, dien hij had uitverkoren;
Psa 105:27  hij deed onder hen de door hem aangekondigde tekenen, en wonderen in het land van Cham:
Psa 105:28  hij zond duisternis en maakte het donker, maar zij verzetten zich tegen zijn woorden;
Psa 105:29  hij veranderde hun wateren in bloed en deed de vissen daarin sterven;
Psa 105:30  hun land wemelde van kikvorsen, in de vertrekken hunner koningen;
Psa 105:31  hij sprak, en daar kwamen vliegen, muggen in gans hun gebied;
Psa 105:32  hij gaf hun hagel als regen, vlammend vuur in hun land;
Psa 105:33  hij sloeg hun wijnstok en vijgeboom, en verbrijzelde het geboomte op hun grondgebied;
Psa 105:34  hij sprak, en daar kwamen sprinkhanen en verslinders zonder tal;
Psa 105:35  die verslonden alle gewassen in hun land, verslonden de vrucht van hun bodem;
Psa 105:36  hij sloeg alle eerstgeborenen in hun land, de eerstelingen hunner ganse kracht.
Psa 105:37  Toen deed hij hen uitgaan met zilver en goud, en onder zijn stammen was niemand die struikelde.
Psa 105:38  Egypte verblijdde zich bij hun uittocht; want de schrik voor hen was op hen gevallen.
Psa 105:39  Hij breidde een wolk uit als dekkleed, en een vuur om den nacht te verlichten;
Psa 105:40  op hun verzoek deed hij kwakkelen komen en verzadigde hen met hemelspijs;
Psa 105:41  hij opende rotsen, en wateren vloeiden, stroomden door de dorre plaatsen, een rivier!
Psa 105:42  Want hij dacht aan zijn heilig woord tot Abraham, zijn dienaar,
Psa 105:43  en deed zijn volk uitgaan onder gejuich, onder gejubel zijn uitverkorenen;
Psa 105:44  hij gaf hun landen van natien, en wat volkeren moeizaam verwierven namen zij in bezit;
Psa 105:45  opdat zij zijn inzettingen zouden onderhouden en zijn wetten bewaren. Hallelujah!
Psa 106:1  Hallelujah! Looft den Heer, want hij is goed, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid.
Psa 106:2  Wie kan des Heeren sterke daden vermelden, geheel zijn roem verkondigen?
Psa 106:3  Gelukkig hij die het recht in acht neemt, die gerechtigheid beoefent te allen tijd.
Psa 106:4  Gedenk mijner, Heer, met het welbehagen aan uw volk betoond, zie naar mij om met uw heil;
Psa 106:5  opdat ik met wellust aanschouwe het geluk uwer uitverkorenen, mij verblijde in de blijdschap uwer 
natie, met uw erfdeel mij beroeme.
Psa 106:6  Wij hebben gezondigd, met onze vaderen, slecht gehandeld, kwaad bedreven.
Psa 106:7  Onze vaderen hebben in Egypte uw wonderen niet verstaan, niet gedacht aan uw talrijke 
gunstbewijzen, en bij de Schelfzee zich tegen den Allerhoogste verzet;
Psa 106:8  maar hij redde hen om zijns naams wil om zijn grote macht te tonen.
Psa 106:9  Hij sprak de Schelfzee toornend toe, en zij werd droog, hij leidde hen door de vloeden, als door een 
steppe;
Psa 106:10  hij redde hen uit des haters hand en verloste hen uit 's vijands macht;
Psa 106:11  het water bedekte hun tegenstanders, geen enkele hunner bleef over.
Psa 106:12  Toen geloofden zij aan zijn woorden, bezongen zijn roem.
Psa 106:13  Doch ras vergaten zij zijn werken, zagen niet uit naar zijn raad,
Psa 106:14  maar lieten zich in de woestijn door gretigheid vervoeren, en stelden in de wildernis God op de 
proef;
Psa 106:15  toen gaf hij hun wat zij vroegen, en zond hij hun de uittering in het lijf.
Psa 106:16  Ook werden zij in het leger afgunstig op Mozes, op Aaron, des Heeren heilige;
Psa 106:17  daar opende zich de aarde en verslond Dathan, en bedekte de schare van Abiram,



Psa 106:18  en een vuur ontbrandde onder hun schare, een vlam verteerde de goddelozen.
Psa 106:19  Zij maakten bij den Horeb een stier, en wierpen zich voor een gegoten beeld neer;
Psa 106:20  zij verruilden hun eer voor de afbeelding van een grasetend rund.
Psa 106:21  Zij vergaten God, die hen redde, die grote werken deed in Egypte,
Psa 106:22  wonderen in het land van Cham, geduchte daden bij de Schelfzee.
Psa 106:23  Toen zeide hij hen te zullen verdelgen--ware niet Mozes, zijn uitverkorene, voor hem in de bres 
gaan staan om zijn gramschap te weerhouden van verdelgen.
Psa 106:24  En zij versmaadden het begeerlijke land, geloofden zijn woord niet;
Psa 106:25  zij morden in hun tenten, luisterden niet naar den Heer.
Psa 106:26  Toen stak hij de hand tegen hen op, dat hij hen zou doen vallen in de woestijn,
Psa 106:27  hun kroost zou verstrooien onder de natien en hen verspreiden in de landen.
Psa 106:28  En zij koppelden zich aan Baal-Peor, aten van de offers aan dode wezens,
Psa 106:29  wekten ergernis op door hun handelwijze; weshalve een plaag onder hen uitbrak.
Psa 106:30  Toen trad Pinehas op en kwam tussenbeide, en de plaag hield op;
Psa 106:31  dit werd hem tot gerechtigheid aangerekend, geslacht uit geslacht in, voor eeuwig.
Psa 106:32  Voorts verwekten zij gramschap bij het water van Meriba, waardoor het Mozes slecht ging om hen;
Psa 106:33  want zij verzetten zich tegen zijn geest, en hij liet zich een onbedacht woord ontglippen.
Psa 106:34  Zij verdelgden de volkeren niet waaromtrent de Heer hun dit bevolen had,
Psa 106:35  maar vermengden zich met de natien en leerden hun werken:
Psa 106:36  zij dienden hun afgoden, en die werden hun ten valstrik;
Psa 106:37  zij offerden hun zonen en hun dochteren aan de demonen;
Psa 106:38  zij vergoten onschuldig bloed, het bloed hunner zonen en dochteren, die zij aan de afgoden van 
Kanaan offerden; zodat het land door bloed bezoedeld werd.
Psa 106:39  Zij verontreinigden zich door hun werken en boeleerden in hun gedragingen.
Psa 106:40  Dies ontbrandde des Heeren toorn tegen zijn volk, en kreeg hij een afschuw van zijn erfdeel;
Psa 106:41  hij leverde hen aan de natien over, en hun haters werden hun beheerschers;
Psa 106:42  hun vijanden verdrukten hen, en zij moesten zich onder hen bukken.
Psa 106:43  Herhaaldelijk bevrijdde hij hen; maar zij verzetten zich in hun eigenzinnigheid; zo zonken zij weg in 
hun schuld.
Psa 106:44  Toen hij zag hoe bang het hun was. en hij hun weeklachten hoorde,
Psa 106:45  gedacht hij hun ten zegen zijn verbond, hij had deernis naar den rijkdom zijner goedertierenheid
Psa 106:46  en deed hen erbarmen vinden bij allen die hen gevankelijk wegvoerden.
Psa 106:47  Red ons, Heer, onze God! en herzamel ons uit de natien; opdat wij uw heiligen naam loven en in uw 
glorie roemen.
Psa 106:48  Geloofd zij de Heer, Israels God, van eeuwigheid tot eeuwigheid! En het ganse volk zegge: Amen! 
Hallelujah!
Psa 107:1  Looft den Heer, want hij is goed, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid!
Psa 107:2  Zo zullen des Heeren verlosten spreken, zij die hij verlost heeft uit den nood,
Psa 107:3  en uit de landen herzameld, van oost en west, van het noorden en den zeekant.
Psa 107:4  Zij doolden in de woestijn, op ongebaande wegen, een bewoonde stad vonden zij niet;
Psa 107:5  gekweld werden zij door honger en dorst, en hun ziel verkwijnde in hen.
Psa 107:6  Zij kreten tot den Heer toen het hun bang was; hij verloste hen uit hun angsten,
Psa 107:7  hij deed hen treden op een effen weg; opdat zij konden gaan naar een bewoonde stad.
Psa 107:8  Dat zij den Heer loven om zijn goedertierenheid om zijn wonderbare werken aan de 
mensenkinderen;
Psa 107:9  omdat hij de dorstige ziel gelaafd, de hongerige met het goede verzadigd heeft!
Psa 107:10  Mensen die in duisternis en stikdonker zaten, in ellende en ijzer geklonken--
Psa 107:11  want zij hadden zich verzet tegen de woorden Gods, en den raadslag des Allerhoogsten gesmaad;
Psa 107:12  daarom had hij hun hart door moeite gebogen, waren zij gestruikeld zonderdat iemand hen hielp.
Psa 107:13  Zij kreten tot den Heer toen het hun bang was; hij redde hen uit hun angsten,
Psa 107:14  hij voerde hen uit duisternis en stikdonker en verbrak hun boeien.
Psa 107:15  Dat zij den Heer loven om zijn goedertierenheid om zijn wonderbare werken aan de 
mensenkinderen;
Psa 107:16  omdat hij koperen deuren verbroken, ijzeren grendels stukgeslagen heeft!
Psa 107:17  Mensen, krank vanwege hun zondigen wandel, die lijden moesten om hun overtredingen--
Psa 107:18  zij hadden een afschuw van alle spijs en waren reeds dicht bij de poorten des doods.
Psa 107:19  Zij kreten tot den Heer toen het hun bang was; hij redde hen uit hun angsten,
Psa 107:20  hij zond zijn woord uit en genas hen, hij deed hen aan hun groeve ontkomen.
Psa 107:21  Dat zij den Heer loven om zijn goedertierenheid, om zijn wonderbare werken aan de 



mensenkinderen;
Psa 107:22  dat zij lofoffers brengen en jubelend zijn werken vermelden!
Psa 107:23  Mensen die op schepen de zee bevoeren, handel dreven op grote wateren--
Psa 107:24  zij hebben des Heeren werken gezien en zijn wonderen in de kolken;
Psa 107:25  hij sprak en deed een stormwind opsteken, die haar golven opzweepte;
Psa 107:26  zij rezen ten hemel en daalden in de diepten; hun ziel versmolt in wee;
Psa 107:27  zij tuimelden, waggelden als beschonkenen, en al hun wijsheid werd te schande.
Psa 107:28  Zij kreten tot den Heer toen het hun bang was; hij bevrijdde hen uit hun angsten,
Psa 107:29  hij maakte den storm tot een suizen, en de golven der zee werden stil.
Psa 107:30  Zij verheugden zich dat de zee bedaarde, dat hij hen voerde naar de door hen gewenschte 
havenplaats.
Psa 107:31  Dat zij den Heer loven om zijn goedertierenheid, om zijn wonderbare daden aan de 
mensenkinderen,
Psa 107:32  hem verhoogen in de vergadering des volks, in den raad der oudsten hem roemen!
Psa 107:33  Hij maakt stromen tot een woestijn, bronrijke oorden tot een dorstigen bodem,
Psa 107:34  vruchtbaar land tot zilten grond, vanwege de boosheid der bewoners.
Psa 107:35  Hij maakt een woestijn tot een waterplas, een dorre streek tot een bronrijk oord;
Psa 107:36  daar doet hij hongerigen wonen, die er een bewoonde stad stichten,
Psa 107:37  akkers bezaaien en wijnbergen beplanten, die vruchten leveren om in te zamelen.
Psa 107:38  Hij zegent hen, zodat zij zich sterk vermenigvuldigen, en maakt dat hun veestapel niet klein is.
Psa 107:39  En nemen zij in aantal af en zinken zij, door den druk van onheil en jammer--
Psa 107:40  hij stort verachting uit voor edelen en doet hen in een padloze wildernis ronddolen;
Psa 107:41  den arme heft hij op uit de ellende en maakt de geslachten talrijk als kudden.
Psa 107:42  De deugdzamen zien het met vreugde, en de boosheid sluit haar mond.
Psa 107:43  Wie wijs is geve hierop acht, en lette op des Heeren gunstbewijzen.
Psa 108:1  Een lied. Een psalm van David. (0108-2) Gesterkt is mijn hart, o God; ik wil met zang en snarenspel 
roemen, ja, dat wil mijn gemoed.
Psa 108:2  (0108-3) Waak op, luit en citer; ik wil den dageraad wekken.
Psa 108:3  (0108-4) Ik wil u loven, Heer, onder de volken, en met stem en snaren u roemen onder de natien.
Psa 108:4  (0108-5) Want hoger dan de hemel is uw gunst, tot de wolken uw trouw.
Psa 108:5  (0108-6) Verhef u boven den hemel, o God, en over de ganse aarde worde uw heerlijkheid verbreid.
Psa 108:6  (0108-7) Opdat uw geliefden verlost worden, brenge ons uw rechterhand redding en verhooring!
Psa 108:7  (0108-8) God heeft gesproken bij zijn heiligheid dat ik zal jubelen, Sichem verdelen en de vallei van 
Sukkoth uitmeten.
Psa 108:8  (0108-9) Mij behoort Gilead, mij Manasse, Efraim is de beschutting van mijn hoofd, Juda mijn 
heerschersstaf;
Psa 108:9  (0108-10) Moab is mijn waschbekken, op Edom werp ik mijn schoeisel, over Filistea zal ik juichen.
Psa 108:10  (0108-11) Wie zal mij voeren in de versterkte stad? wie geleidt mij tot Edom?
Psa 108:11  (0108-12) Gij toch, o God, hebt ons verworpen, en trekt, o God, niet uit in onze legerscharen.
Psa 108:12  (0108-13) Bied ons hulp tegen den onderdrukker, daar bijstand van mensen ijdel is.
Psa 108:13  (0108-14) Met God zullen wij kracht oefenen, en hij zal onze vijanden vertreden.
Psa 109:1  Voor den orkestmeester. Van David. Een psalm. God, in wien ik roem, zwijg niet!
Psa 109:2  Want zij hebben een mond vol boosheid, een mond vol bedrog tegen mij opengedaan, tot mij 
gesproken met een leugentong;
Psa 109:3  met woorden van haat hebben zij mij omgeven, zonder reden tegen mij gestreden.
Psa 109:4  Tot loon voor mijn liefde belagen zij mij, terwijl ik een en al biddende ben;
Psa 109:5  zij vergolden mij kwaad voor goed en haat voor de liefde die ik bewees.
Psa 109:6  Stel over hem een boze aan, en sta een aanklager aan zijn rechterhand;
Psa 109:7  voor het gericht gedaagd, worde hij schuldig verklaard, en zijn gebed gelde als zonde.
Psa 109:8  Mogen zijn dagen weinige zijn; een ander krijge zijn ambt;
Psa 109:9  mogen zijn kinderen wezen worden, zijn vrouw worde weduwe;
Psa 109:10  mogen zijn kinderen bedelend omdolen, verjaagd worden uit hun bouwvallen.
Psa 109:11  Aze de woekeraar op alwat hij bezit, en worde zijn have door vreemden geplunderd:
Psa 109:12  Hij hebbe niemand wiens gunst bestendig is, niemand die zich over zijn wezen ontfermt;
Psa 109:13  zijn nakomelingschap zij ter uitroeiing bestemd, reeds in het volgend geslacht worde haar naam 
uitgewist.
Psa 109:14  De schuld zijner vaderen blijve bij den Heer in gedachtenis, niet uitgewist worde de zonde zijner 
moeder;
Psa 109:15  de Heer hebbe die voortdurend voor ogen, opdat hij hun nagedachtenis van de aarde verdelge;



Psa 109:16  omdat hij er niet aan dacht goedertierenheid te bewijzen, maar den ellendigen, armen, blooden man 
ten dode vervolgde.
Psa 109:17  Hij had den vloek lief--zo treffe die hem! Hij had geen lust aan den zegen--zo blijve die verre van 
hem!
Psa 109:18  Hij trok den vloek aan als een gewaad--zo dringe die als water in zijn binnenste, als olie in zijn 
gebeente;
Psa 109:19  de vloek zij hem tot een kleed waarin hij zich hult, en tot een gordel dien hij voortdurend draagt.
Psa 109:20  Dit zij vanwege den Heer het loon mijner tegenstanders, van hen die vervloekingen over mij 
uitspreken.
Psa 109:21  Maar, gij, Heer, o Heer, handel met mij om uws naams wil; verlos mij naar den rijkdom uwer 
goedertierenheid;
Psa 109:22  want ik ben arm en ellendig, en mijn hart krimpt in mijn boezem ineen.
Psa 109:23  Gelijk een schaduw als zij lang wordt slink ik weg, ik ben als een sprinkhaan afgeschud;
Psa 109:24  mijn knieen knikken van het vasten, en mijn vlees is door gebrek aan olie verschrompeld.
Psa 109:25  Zo ben ik hun ten hoon geworden; als zij mij zien, schudden zij het hoofd.
Psa 109:26  Help mij, Heer, mijn God! red mij naar uw goedertierenheid;
Psa 109:27  opdat zij erkennen dat dit uw hand is, dat gij, Heer, het gedaan hebt.
Psa 109:28  Al vloeken zij, wil gij zegenen! Dat zij die tegen mij opstaan te schande worden, en dat uw 
dienstknecht zich verblijde;
Psa 109:29  dat mijn tegenstanders bekleed worden met smaadheid en zich hullen in hun schande als in een 
mantel!
Psa 109:30  Luid zal ik den Heer loven met mijn mond, hem prijzen te midden ener schare;
Psa 109:31  want hij staat aan de rechterhand des armen om hem te redden uit de macht van hen die hem 
veroordelen.
Psa 110:1  Van David. Een psalm. Zo spreekt de Heer tot mijn heer: Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw 
vijanden tot uw voetbank heb gemaakt.
Psa 110:2  Uw machtigen schepter zal de Heer uitstrekken uit Sion. --Heers in het midden uwer vijanden!
Psa 110:3  Uw volk biedt zich gewillig aan ten dage van uw heirban; in heiligen feesttooi uit den schoot van den 
dageraad rijst de dauw uwer jongelingschap voor u op.
Psa 110:4  Gezworen heeft de Heer, en het zal hem niet berouwen: Gij zijt priester voor eeuwig op de wijze van 
Melchisedek.
Psa 110:5  De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen ten dage zijns toorns;
Psa 110:6  hij houdt gericht onder de natien, tast lijken op, verplettert hoofden op een uitgestrekt veld;
Psa 110:7  onderweg drinkt hij uit de beek. Dies heft hij het hoofd omhoog.
Psa 111:1  Hallelujah! Ik wil den Heer van ganser harte loven in den kring der oprechten en in de gemeente.
Psa 111:2  Groot zijn 's Heeren werken voorwerp van onderzoek voor alwie er een welgevallen aan heeft;
Psa 111:3  majesteit en luister is zijn doen, en zijn gerechtigheid duurt voor altijd.
Psa 111:4  Hij heeft gemaakt dat men zijn wonderen gedenkt; ontfermend en barmhartig is de Heer.
Psa 111:5  Spijs gaf hij hun die hem vrezen; voor eeuwig gedenkt hij zijn verbond.
Psa 111:6  Hij deed zijn volk zijn machtige werken kennen, door hun te geven het erve der heidenen.
Psa 111:7  De werken zijner handen zijn trouw en recht, betrouwbaar zijn al zijn beschikkingen,
Psa 111:8  vastgesteld voor altijd, voor eeuwig, in trouw en oprechtheid uitgevoerd.
Psa 111:9  Verlossing heeft hij aan zijn volk gezonden, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en geducht is 
zijn naam.
Psa 111:10  Het begin der wijsheid is de vrees voor den Heer, een goed inzicht hebben allen die haar 
beoefenen. Zijn roem duurt voor altijd.
Psa 112:1  Hallelujah! Gelukkig hij die den Heer vreest, een innig welgevallen heeft aan zijn geboden!
Psa 112:2  Zijn kroost zal machtig zijn op aarde; het geslacht der oprechten zal gezegend zijn;
Psa 112:3  overvloed en rijkdom zijn in zijn huis, en zijn gerechtigheid duurt voor altijd.
Psa 112:4  In de duisternis gaat een licht op voor de oprechten, voor hem die ontfermend, barmhartig, 
rechtschapen is.
Psa 112:5  Het gaat hem goed die ontfermend is en uitleent, die zijn aangelegenheden bezorgt naar recht.
Psa 112:6  Want nimmermeer zal hij wankelen; de rechtschapene wordt eeuwig herdacht.
Psa 112:7  Voor een slechte tijding vreest hij niet, rustig is zijn hart, vertrouwend op den Heer;
Psa 112:8  vast is zijn hart, hij vreest niet, totdat hij op zijn tegenstanders neerziet.
Psa 112:9  Hij heeft uitgestrooid, den armen gegeven, zijn gerechtigheid duurt voor altijd; hoog verheft zich zijn 
hoorn in eer.
Psa 112:10  De boze ziet het en ergert zich, knarst met de tanden en smelt weg; op niets loopt de wens der 
bozen uit.



Psa 113:1  Hallelujah! Prijst, dienaren van den Heer, prijst 's Heeren naam!
Psa 113:2  Zij des Heeren naam geloofd van nu af tot in eeuwigheid;
Psa 113:3  van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat zij 's Heeren naam geprezen!
Psa 113:4  Hoog verheven boven alle volkeren is de Heer, hoger dan de hemel is zijn heerlijkheid.
Psa 113:5  Wie is als de Heer, onze God, die woont in den hooge,
Psa 113:6  die schouwt in de diepte, in den hemel en op aarde?
Psa 113:7  die den geringe doet opstaan uit het stof, uit het slijk den nooddruftige verhoogt
Psa 113:8  om hem te plaatsen bij de edelen, bij de edelen zijns volks;
Psa 113:9  die de onvruchtbare huisvrouw blijde doet wonen als moeder der kinderen? Hallelujah!
Psa 114:1  Toen Israel uit Egypte toog, Jakobs huis uit een volk van vreemde tale,
Psa 114:2  werd Juda zijn heiligdom, Israel zijn rijksgebied.
Psa 114:3  De zee zag het en vlood, de Jordaan week terug;
Psa 114:4  de bergen sprongen op als rammen, de heuvelen als lammeren.
Psa 114:5  Wat hebt gij, zee, dat gij vliedt, gij, Jordaan, dat gij terugwijkt,
Psa 114:6  gij, bergen, dat gij opspringt als rammen, gij, heuvelen, als lammeren?
Psa 114:7  Krimp, aarde, ineen voor het aangezicht des Heeren, voor het aangezicht van Jakobs God,
Psa 114:8  die den rotssteen verandert in een waterplas, den kei in een waterwel.
Psa 115:1  Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam geef eer om uw goedertierenheid, om uw trouw.
Psa 115:2  Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is toch hun God? --
Psa 115:3  En onze God is in den hemel; hij doet alwat hij wil.
Psa 115:4  Hun afgoden zijn zilver en goud, maaksel van mensenhand:
Psa 115:5  een mond hebben zij, maar zij spreken niet, ogen, maar zij zien niet,
Psa 115:6  oren, maar zij horen niet, een neus, maar zij ruiken niet;
Psa 115:7  handen, doch zij tasten niet, voeten, doch zij gaan niet, met hun keel geven zij geen geluid.
Psa 115:8  Daaraan worden hun makers gelijk, allen die er op vertrouwen.
Psa 115:9  Israel, vertrouw gij op den Heer--hij is hun hulp en hun schild.
Psa 115:10  Huis van Aaron, vertrouw op den Heer--hij is hun hulp en hun schild.
Psa 115:11  Godvrezenden, vertrouwt op den Heer--hij is hun hulp en hun schild.
Psa 115:12  De Heer gedenkt onzer: zegenen zal hij, zegenen het huis Israel, zegenen het huis van Aaron,
Psa 115:13  zegenen de godvrezenden, de kleinen met de groten.
Psa 115:14  De Heer vermenigvuldige u, uzelf en uw kinderen!
Psa 115:15  Gezegend zijt gij van den Heer, den maker van hemel en aarde;
Psa 115:16  de hemel, de hemel is voor den Heer, en de aarde gaf hij den mensenkinderen.
Psa 115:17  Niet de doden zullen den Heer roemen, niet zij die naar het stille oord afdalen;
Psa 115:18  maar wij zullen den Heer prijzen, van nu af tot in eeuwigheid. Hallelujah!
Psa 116:1  Ik heb den Heer lief; want hij hoort naar mij, naar mijn smeekgebeden;
Psa 116:2  hij toch neigde tot mij zijn oor in de dagen dat ik riep.
Psa 116:3  Strikken des doods omgaven mij, angsten van het schimmenrijk bevingen mij, nood en jammer 
ondervond ik;
Psa 116:4  maar ik riep den naam van den Heer aan: Ach, Heer, red mijn leven!
Psa 116:5  Ontfermend is de Heer en gerecht, en onze God is een erbarmer.
Psa 116:6  De Heer behoedt de eenvoudigen; ben ik zwak, dan redt hij mij.
Psa 116:7  Keer weder, mijn ziel, tot uw rust; want de Heer heeft u welgedaan.
Psa 116:8  Immers, gij hebt mijn leven aan den dood ontrukt, mijn oog aan de tranen, mijn voet aan den val.
Psa 116:9  Ik zal voor 's Heeren aangezicht verkeren in de landen der levenden.
Psa 116:10  Ik heb vertrouwen; want ik zeg: Ik was zeer terneergebogen--
Psa 116:11  ik dacht in mijn angstige gejaagdheid: Alle mensen liegen.
Psa 116:12  Hoe zal ik aan den Heer vergelden al zijn weldaden, mij bewezen?
Psa 116:13  Den beker des heils zal ik opheffen en aanroepen den naam van den Heer;
Psa 116:14  mijn geloften zal ik aan den Heer betalen, mag het zijn, in tegenwoordigheid van gans zijn volk.
Psa 116:15  Te kostelijk is in 's Heeren oog de dood zijner vromen.
Psa 116:16  Ach, Heer, ik ben toch uw knecht, ik ben uw knecht, een zoon uwer dienstmaagd; gij slaakt mijn 
banden.
Psa 116:17  U zal ik een lofoffer brengen, en 's Heeren naam zal ik aanroepen;
Psa 116:18  mijn geloften zal ik aan den Heer betalen, mag het zijn, in tegenwoordigheid van gans zijn volk,
Psa 116:19  in de voorhoven van des Heeren huis, in uw midden, Jeruzalem. Hallelujah!
Psa 117:1  Prijst, volkeren, allen den Heer, roemt allen hem, natien;
Psa 117:2  want machtig is over ons zijn goedertierenheid, en eeuwig duurt zijn trouw. Hallelujah!
Psa 118:1  Looft den Heer, want hij is goed, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid.



Psa 118:2  Zegge toch Israel: Want eeuwig duurt zijn goedertierenheid.
Psa 118:3  Zegge toch Aarons huis: Want eeuwig duurt zijn goedertierenheid.
Psa 118:4  Zeggen toch de godvrezenden: Want eeuwig duurt zijn goedertierenheid.
Psa 118:5  Uit de engte riep ik tot den Heer; mij verhorend, leidde de Heer mij in de ruimte.
Psa 118:6  De Heer is mijn; ik zal niet vrezen; wat zouden mensen mij doen?
Psa 118:7  Onder hen die mij helpen is de Heer; dies zal ik op hen die mij haten neerzien.
Psa 118:8  Beter tot den Heer de toevlucht te nemen dan te vertrouwen op mensen;
Psa 118:9  beter tot den Heer de toevlucht te nemen dan te vertrouwen op edelen.
Psa 118:10  Alle natien hebben mij omringd--met den naam van den Heer zal ik hen neervellen;
Psa 118:11  zij hebben mij omringd van alle kanten--met den naam van den Heer zal ik hen neervellen;
Psa 118:12  zij hebben mij omringd als bijen, vlammen op als een doornenvuur--met den naam van den Heer zal 
ik hen neervellen.
Psa 118:13  Gij hebt mij wel duchtig gestoten om mij te doen vallen, maar de Heer heeft mij geholpen.
Psa 118:14  Mijn kracht en mijn lied is de Heer, die mij tot redding was.
Psa 118:15  Jubeltoon en zegezang in de tenten der rechtschapenen; 's Heeren rechterhand doet sterke daden;
Psa 118:16  's Heeren rechterhand verhoogt,! 's Heeren rechterhand doet sterke daden!
Psa 118:17  Niet sterven zal ik, maar leven en 's Heeren daden vermelden.
Psa 118:18  Wel heeft de Heer mij getuchtigd, maar aan den dood leverde hij mij niet over.
Psa 118:19  Ontsluit mij de poorten der gerechtigheid; ik wil er door binnentreden, den Heer loven.
Psa 118:20  Dit is de poort van den Heer; rechtschapenen zullen er door binnengaan.
Psa 118:21  Ik loof u, omdat gij mij hebt verhoord en mij tot redding waart.
Psa 118:22  De steen dien de bouwlieden hebben verworpen is tot een hoeksteen geworden;
Psa 118:23  vanwege den Heer is dit geschied; wonderbaar is het in onze ogen.
Psa 118:24  Dit is de dag dien de Heer gemaakt heeft; laten wij thans juichen en blijde zijn.
Psa 118:25  Och, Heer, geef toch heil! Och, Heer, geef toch voorspoed!
Psa 118:26  Gezegend met 's Heeren naam zij hij die binnentreedt! Wij zegenen ulieden uit 's Heeren huis.
Psa 118:27  De Heer is God; hij deed licht voor ons schijnen. Bereidt het feest met twijgen tot aan de hoornen 
van het altaar.
Psa 118:28  Gij zijt mijn God, dien ik zal loven; mijn God, ik zal u verhoogen.
Psa 118:29  Looft den Heer, want hij is goed, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid.
Psa 119:1  Gelukkig zij die onberispelijk zijn van wandel, die treden in 's Heeren wet.
Psa 119:2  Gelukkig zij die zijn voorschriften inachtnemen, van ganser harte naar hem vragen;
Psa 119:3  die ook geen onrecht pleegden, op zijn wegen traden.
Psa 119:4  Gij hebt uw bevelen gegeven, opdat men ze vlijtig onderhoude.
Psa 119:5  Och of mijn wandel vast zij in het onderhouden van uw inzettingen;
Psa 119:6  dan word ik niet te schande, als ik het oog houd op al uw geboden.
Psa 119:7  Ik zal met een oprecht hart u loven, als ik uw gerechte verordeningen leer kennen.
Psa 119:8  Uw inzettingen wil ik onderhouden; verlaat mij niet geheel en al.
Psa 119:9  Waarmee zal de jongeling zijn pad rein houden? Door op te letten volgens uw woord.
Psa 119:10  Met geheel mijn hart vraag ik naar u; laat mij niet afdwalen van uw geboden.
Psa 119:11  Ik berg uw eis in mijn hart; opdat ik niet tegen u zondige.
Psa 119:12  Geloofd zijt gij, Heer! leer mij uw inzettingen.
Psa 119:13  Met mijn lippen tel ik op al de verordeningen van uw mond;
Psa 119:14  in den weg uwer voorschriften verheug ik mij, als over rijkdommen, welke ook.
Psa 119:15  Uw bevelen wil ik overpeinzen en het oog houden op uw paden;
Psa 119:16  aan uw inzettingen zal ik mij verkwikken, uw woord zal ik niet vergeten.
Psa 119:17  Schenk uw knecht het voorrecht te leven; opdat ik uw woord onderhoude.
Psa 119:18  Neem het bedeksel weg van voor mijn ogen; opdat ik wonderen zie in uw wet.
Psa 119:19  Een vreemde ben ik op aarde; verberg voor mij uw wetten niet.
Psa 119:20  Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw verordeningen te allen tijd.
Psa 119:21  Gij bestraft vervloekte overmoedigen, die afdwalen van uw geboden;
Psa 119:22  onthef mij van smaad en verachting; want ik neem uw voorschriften in acht.
Psa 119:23  Al zitten vorsten bijeen en beraadslagen tegen mij, uw dienstknecht overpeinst uw inzettingen;
Psa 119:24  ja, uw voorschriften zijn mij een verkwikking, uw bevelen mijn raadgevers.
Psa 119:25  Mijn ziel kleeft aan het stof; schenk mij leven naar uw woord;
Psa 119:26  ik heb mijn wandel blootgelegd, en gij hebt mij verhoord; leer mij uw inzettingen,
Psa 119:27  geef mij inzicht in den weg uwer bevelen; opdat ik uw wonderen overpeinze.
Psa 119:28  Mijn ziel schreit van weemoed; richt mij op, naar uw woord.
Psa 119:29  Doe den weg der leugen ver van mij zijn, en begenadig mij met uw wet;



Psa 119:30  den weg der trouw heb ik gekozen, uw verordeningen heb ik voor mij gesteld;
Psa 119:31  ik ben gehecht aan uw voorschriften; Heer, maak mij niet te schande!
Psa 119:32  Den weg uwer geboden wil ik lopen; want gij verruimt mij het hart.
Psa 119:33  Onderricht mij, Heer, in den weg uwer inzettingen, opdat ik dien houde ten einde toe;
Psa 119:34  geef mij doorzicht, opdat ik uw wet inachtneme, ze onderhoude van ganser harte;
Psa 119:35  doe mij het pad uwer geboden betreden; want daarin heb ik lust.
Psa 119:36  Neig mijn hart naar uw voorschriften, en niet naar vuig gewin;
Psa 119:37  maak dat mijn ogen niet naar het ijdele zien; schenk mij leven op uw wegen.
Psa 119:38  Doe jegens uw dienstknecht uw belofte gestand, die verbonden is aan de vrees voor u;
Psa 119:39  doe voorbijgaan den smaad dien ik ducht; want goed zijn uw verordeningen.
Psa 119:40  Zie, ik heb een verlangen naar uw bevelen; schenk mij leven door uw gerechtigheid.
Psa 119:41  Ook mogen uw gunstbewijzen, Heer, mij ten deel vallen, uw heil, naar uw belofte;
Psa 119:42  opdat ik hem die mij hoont tewoordsta; want op uw woord vertrouw ik.
Psa 119:43  En onttrek het woord der waarheid niet gans en al aan mijn mond; want ik verbeid uw gericht.
Psa 119:44  Ook wil ik uw wet steeds onderhouden, voor eeuwig en altijd;
Psa 119:45  opdat ik wandele op een ruime plaats; want ik vraag naar uw bevelen.
Psa 119:46  Ik wil voor koningen van uw voorschriften spreken, zonder mij te schamen.
Psa 119:47  En ik verkwik mij aan uw geboden, die ik liefheb,
Psa 119:48  en hef mijn handen tot uw geboden op, en overpeins uw inzettingen.
Psa 119:49  Gedenk het woord, tot uw dienstknecht gesproken; daar gij mij hoop gegeven hebt.
Psa 119:50  Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw belofte mij leven schenkt.
Psa 119:51  Overmoedigen hebben zeer den spot met mij gedreven; van uw wet week ik niet af.
Psa 119:52  Ik denk aan uw gerichten van ouds, en ik troost mij, Heer.
Psa 119:53  Toorngloed greep mij aan vanwege de bozen, vanwege hen die uw wet laten varen.
Psa 119:54  Uw inzettingen geven mij stof tot roemen met stem en snaren, waar ik ook verkeer;
Psa 119:55  ik gedenk des nachts uw naam, Heer, en onderhoud uw wet.
Psa 119:56  Dit is mij ten deel gevallen omdat ik uw bevelen inachtnam.
Psa 119:57  Mijn deel is de Heer, ik heb beloofd uw woorden te onderhouden;
Psa 119:58  van ganser harte zoek ik u te vermurwen; ontferm u mijner, naar uw belofte.
Psa 119:59  Ik overwoog welken weg ik gaan zou, en stierde mijn voeten naar uw voorschriften heen;
Psa 119:60  ik spoedde mij zonder talmen tot het onderhouden van uw geboden.
Psa 119:61  Al omgeven mij strikken van bozen, uw wet vergeet ik niet;
Psa 119:62  te middernacht sta ik op om u te loven voor uw gerechte verordeningen;
Psa 119:63  ik ben een medestander van allen die u vrezen en uw bevelen onderhouden.
Psa 119:64  Van uw goedertierenheid, Heer, is de aarde vol; leer mij uw inzettingen.
Psa 119:65  Gij hebt uw dienstknecht welgedaan, Heer, naar uw woord.
Psa 119:66  Leer mij met juistheid oordelen en verstaan; want ik vertrouw op uw geboden.
Psa 119:67  Voordat ik in den druk kwam dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw eis.
Psa 119:68  Gij zijt goed en goeddoende; leer mij uw inzettingen.
Psa 119:69  Overmoedigen hebben mij leugens aangewreven; ik neem van ganser hart uw bevelen in acht.
Psa 119:70  Stomp is hun hart, als een van vet; ik verkwik mij aan uw gebod.
Psa 119:71  Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest; opdat ik uw inzettingen leerde.
Psa 119:72  De wet van uw mond is mij kostbaarder dan duizenden goud [stukken] en zilverstukken.
Psa 119:73  Uw handen hebben mij gemaakt en vastgesteld; geef mij doorzicht, opdat ik uw geboden lere.
Psa 119:74  Zij, die u vrezen, zullen, mij ziende, zich verblijden; want uw woord verbeid ik.
Psa 119:75  Ik weet, Heer, dat uw vonnissen gerecht zijn, en dat gij in trouw mij verdrukt hebt.
Psa 119:76  Strekke toch uw goedertierenheid om mij te vertroosten, naar uw belofte, aan uw dienstknecht 
gedaan.
Psa 119:77  Worde uw erbarmen mijn deel, opdat ik leve; want uw wet is mij een verkwikking.
Psa 119:78  Dat de overmoedigen te schande worden, daar zij mij vals hebben verdrukt; ik wil overpeinzen uw 
bevelen.
Psa 119:79  Dat zich tot mij wenden zij die u vrezen en uw voorschriften kennen.
Psa 119:80  Zij mijn hart onberispelijk in uw inzettingen; opdat ik niet te schande worde.
Psa 119:81  Mijn ziel smacht naar uw heil, uw woord verbeid ik;
Psa 119:82  mijn ogen zien smekend uit naar uw belofte en vragen: Wanneer zult gij mij troosten?
Psa 119:83  Want al ben ik geworden als een zak in den rook, uw inzettingen vergat ik niet.
Psa 119:84  Hoeveel zijn de levensdagen van uw dienstknecht? Wanneer voltrekt gij het vonnis aan mijn 
vervolgers?
Psa 119:85  Overmoedigen hebben voor mij kuilen gedolven, mensen die niet leven naar uw wet.



Psa 119:86  Al uw geboden zijn waarheid. Onverdiend vervolgen zij mij. Help mij!
Psa 119:87  Bijna hadden zij mij op aarde vernietigd, en toch had ik uw bevelen niet verzaakt.
Psa 119:88  Schenk mij leven, naar uw goedertierenheid; opdat ik onderhoude de geboden van uw mond.
Psa 119:89  Voor eeuwig, Heer, staat uw woord vast in den hemel;
Psa 119:90  uw trouw duurt van geslacht tot geslacht; gij hebt de aarde op haar plaats gezet, en zij blijft staan;
Psa 119:91  naar uw verordeningen bestaat zij nog heden; want alles is u dienstbaar.
Psa 119:92  Ware uw wet niet mijn verkwikking geweest, dan was ik te gronde gegaan in mijn ellende.
Psa 119:93  Nooit ofte nimmer zal ik uw bevelen vergeten; want daardoor schenkt gij mij leven.
Psa 119:94  Aan u behoor ik; red mij! want ik vraag naar uw bevelen.
Psa 119:95  De bozen wachten mij op om mij om te brengen; ik zal acht geven op uw voorschriften.
Psa 119:96  Aan elke zaak heb ik een einde gezien, maar uw gebod is onbegrensd.
Psa 119:97  Hoe lief heb ik uw wet! Den gansen dag is zij het voorwerp mijner overpeinzing.
Psa 119:98  Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden; want voor eeuwig zijn zij de mijne;
Psa 119:99  ik heb meer verstand dan al mijn leermeesters; want uw voorschriften zijn mij een voorwerp van 
overpeinzing;
Psa 119:100  ik heb meer inzicht dan de ouden; want ik neem uw bevelen in acht.
Psa 119:101  Van elk verkeerd pad hield ik mijn voeten terug om uw woord te onderhouden;
Psa 119:102  van uw verordeningen week ik niet af; want gij onderrichttet mij.
Psa 119:103  Hoe strelend voor mijn gehemelte zijn uw beloften, strelender dan honing voor mijn mond.
Psa 119:104  Door uw bevelen krijg ik inzicht; dus haat ik ieder leugenpad.
Psa 119:105  Uw woord is mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn weg.
Psa 119:106  Ik zwoer en deed mijn eed gestand, dat ik uw gerechte verordeningen zou onderhouden.
Psa 119:107  Ik ben in zeer groten druk; Heer, schenk mij leven naar uw woord.
Psa 119:108  Laten u, Heer, de vrijwillige offers van mijn mond gevallen, en leer mij uw verordeningen.
Psa 119:109  Voortdurend stond mijn leven op het spel maar ik heb uw wet niet vergeten;
Psa 119:110  bozen spreidden voor mij een strik, maar ik dwaalde van uw bevelen niet af.
Psa 119:111  Ik heb voor eeuwig uw voorschriften ten erfdeel gekregen; zij zijn toch de vreugde van mijn hart.
Psa 119:112  Ik neigde mijn hart tot het betrachten uwer inzettingen, voor altijd, ten einde toe.
Psa 119:113  Weifelaars haat ik, maar uw wet heb ik lief,
Psa 119:114  Mijn schuts en schild zijt gij; uw woord verbeid ik.
Psa 119:115  Wijkt van mij, boosdoeners; opdat ik inachtneme de geboden mijns Gods.
Psa 119:116  Ondersteun mij, naar uw belofte, opdat ik leve, en laat mij aan mijn verwachting niet te schande 
worden.
Psa 119:117  Schraag mij, opdat ik gered worde; zo zal ik mij steeds aan uw inzettingen verkwikken.
Psa 119:118  Gij verwerpt allen die van uw inzettingen afdwalen; want hun sluwheid is vergeefs;
Psa 119:119  als afval acht gij alle bozen op aarde; daarom heb ik uw voorschriften lief.
Psa 119:120  Mijn vlees huivert van schrik voor u, en ik vrees uw oordelen.
Psa 119:121  Recht en gerechtigheid heb ik beoefend; laat mij niet over aan mijn verdrukkers;
Psa 119:122  blijf borg voor uw dienstknecht ten goede; dat de overmoedigen mij niet verdrukken.
Psa 119:123  Mijn ogen zien smachtend uit naar uw heil en naar uw gerechte belofte.
Psa 119:124  Behandel uw dienstknecht naar uw goedertierenheid en leer mij uw inzettingen.
Psa 119:125  Ik ben uw dienstknecht, geef mij doorzicht, opdat ik uw voorschriften lere kennen.
Psa 119:126  Het is tijd voor den Heer om te handelen: men heeft uw wet verbroken.
Psa 119:127  Daarom heb ik uw geboden lief meer dan goud en edel metaal;
Psa 119:128  daarom keur ik al uw bevelen goed, haat ik ieder leugenpad.
Psa 119:129  Wondervol zijn uw voorschriften; daarom geeft mijn ziel er acht op.
Psa 119:130  De onthulling uwer woorden verspreidt licht, geeft doorzicht den eenvoudigen.
Psa 119:131  Ik sper mijn mond open en snak; want ik verlang naar uw geboden.
Psa 119:132  Wend u tot mij en ontferm u mijner; zoals hun die uw naam liefhebben toekomt.
Psa 119:133  Zet mijn treden vast in uw eis, en laat generlei kwaad mij beheersen.
Psa 119:134  Verlos mij van verdrukking door mensen; opdat ik uw bevelen onderhoude.
Psa 119:135  Doe uw aangezicht lichtend op uw dienstknecht stralen, en leer mij uw inzettingen.
Psa 119:136  Mijn ogen lopen over als waterbeken, omdat men uw wet niet onderhoudt.
Psa 119:137  Gij, Heer, zijt gerecht, en billijk zijn uw verordeningen.
Psa 119:138  Gij hebt in gerechtigheid uw geboden gegeven en in trouw alleszins.
Psa 119:139  Van ergernis verga ik; omdat mijn tegenstanders uw woorden hebben vergeten.
Psa 119:140  Uw eis is alleszins beproefd, en uw dienstknecht heeft dien lief.
Psa 119:141  Al ben ik klein en veracht, uw bevelen vergeet ik niet.
Psa 119:142  Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, en uw wet is waarheid.



Psa 119:143  Al treffen mij nood en druk, uw geboden zijn mijn verkwikking.
Psa 119:144  Uw voorschriften zijn voor eeuwig gerechtigheid; geef mij doorzicht, opdat ik leve.
Psa 119:145  Ik roep met geheel het hart; verhoor mij, Heer! uw inzettingen wil ik inachtnemen.
Psa 119:146  Ik roep u aan, red mij; opdat ik uw voorschriften onderhoude.
Psa 119:147  Ik ben de morgenschemering voor met mijn gekrijt, uw woord verbeid ik;
Psa 119:148  mijn ogen zijn de nachtwaken voor om uw eis te overpeinzen.
Psa 119:149  Luister naar mij, naar uw goedertierenheid; Heer, schenk mij leven, volgens uw recht.
Psa 119:150  Nabij zijn zij die schanddaden najagen, die zich ver houden van uw wet.
Psa 119:151  Nabij zijt gij, Heer, en al uw geboden zijn waarheid.
Psa 119:152  Van ouds weet ik uit uw voorschriften dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
Psa 119:153  Zie mijn ellende aan en bevrijd mij; want ik vergat uw wet niet.
Psa 119:154  Voer mijn pleit en verlos mij; schenk mij leven, naar uw belofte.
Psa 119:155  Van de bozen is het heil verre; want zij vragen niet naar uw inzettingen.
Psa 119:156  Talrijk, Heer, zijn de blijken van uw erbarmen; schenk mij leven, naar uw verordeningen.
Psa 119:157  Talrijk zijn mijn vervolgers en tegenstanders; ik wijk van uw voorschriften niet.
Psa 119:158  Ik walg bij het zien van trouwelozen, van hen die uw eis niet onderhouden.
Psa 119:159  Zie dat ik uw bevelen liefheb; Heer, schenk mij leven naar uw goedertierenheid.
Psa 119:160  De som uwer woorden is waarheid, en eeuwig duren al uw gerechte verordeningen.
Psa 119:161  Vorsten vervolgen mij zonder reden, maar mijn hart siddert voor uw woorden;
Psa 119:162  ik verheug mij over uw belofte, als een die groten buit vindt.
Psa 119:163  Leugen haat en verafschuw ik, uw wet heb ik lief.
Psa 119:164  Zevenmaal daags roem ik u, vanwege uw gerechte verordeningen.
Psa 119:165  Rijke vrede is het deel van de minnaars uwer wet, geen struikelblok ligt hun in den weg.
Psa 119:166  Ik wacht op uw heil, Heer, en uw geboden betracht ik;
Psa 119:167  ik onderhoud uw voorschriften en heb ze zielslief;
Psa 119:168  ik onderhoud uw bevelen en voorschriften; want al mijn wegen liggen bloot voor u.
Psa 119:169  Moge mijn klacht tot u doordringen, Heer; geef mij doorzicht, naar uw woord;
Psa 119:170  moge mijn smeking tot u komen; verlos mij, naar uw belofte.
Psa 119:171  Mijn lippen zullen lofliederen doen stromen; want gij leert mij uw inzettingen.
Psa 119:172  Mijn tong zal uw belofte bezingen; want al uw geboden zijn gerechtigheid.
Psa 119:173  Zij uw hand gereed om mij te helpen; want uw bevelen heb ik verkoren.
Psa 119:174  Ik verlang naar uw heil, Heer, en uw wet is mij een verkwikking.
Psa 119:175  Moge mijn ziel leven, opdat zij u prijze, en moge uw gericht mij helpen!
Psa 119:176  Ik dool rond als een verdwaald schaap; zoek uw dienstknecht; want uw geboden vergat ik niet.
Psa 120:1  Een bedevaartslied. Tot den Heer, toen het mij bang was, riep ik en hij verhoorde mij.
Psa 120:2  Heer, verlos mij van de leugenlippen, van de bedriegelijke tong.
Psa 120:3  Wat kan u geven, wat u daaraan toevoegen een tong die bedriegt?
Psa 120:4  Scherpgepunte oorlogspijlen, alsmede kolen van bremhout.
Psa 120:5  Wee mij, dat ik bij Mesjech vertoef, mijn woning heb bij Kedars tenten!
Psa 120:6  Te lang reeds woont mijn ziel bij den hater van den vrede;
Psa 120:7  ik ben een en al vrede; doch ik zeg geen woord, of zij zijn uit op strijd.
Psa 121:1  Een lied voor de bedevaarten. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen?
Psa 121:2  Mijn hulp komt van den Heer, den schepper van hemel en aarde.
Psa 121:3  Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw herder zal niet sluimeren.
Psa 121:4  Neen, hij sluimert noch slaapt, de hoeder Israels.
Psa 121:5  De Heer is uw hoeder, de Heer uw schaduw aan uw rechterhand:
Psa 121:6  overdag zal de zon u niet steken, noch bij nacht de maan.
Psa 121:7  De Heer zal u voor elk onheil behoeden. uw leven behoeden;
Psa 121:8  de Heer zal uw uitgaan en ingaan behoeden, van nu af tot in eeuwigheid.
Psa 122:1  Een bedevaartslied. Van David. Ik verblijdde mij toen men tot mij zeide: Laat ons gaan naar 's 
Heeren huis!
Psa 122:2  Onze voeten staan in uw poorten, Jeruzalem!
Psa 122:3  Jeruzalem, gij goedgebouwde, een vast aaneengesloten stad,
Psa 122:4  waarheen de stammen opgaan, de stammen van den Heer--naar het voorschrift van Israel--om te 
loven den naam des Heeren;
Psa 122:5  want daar staan zetels ten gerichte, de zetels van Davids huis.
Psa 122:6  Bidt om vrede voor Jeruzalem! Mogen rustig leven zij die u liefhebben!
Psa 122:7  Vrede zij op uw borstwering, rust in uw burchten!
Psa 122:8  Ter wille van mijn broeders en mijn vrienden wil ik spreken van vrede in u;



Psa 122:9  ter wille van het huis van den Heer, onzen God, wil ik uw welzijn zoeken.
Psa 123:1  Een bedevaartslied. Tot u hef ik mijn ogen op, tot u, die troont in den hemel.
Psa 123:2  Zie, gelijk het oog van slaven op de hand van hun heer, gelijk het oog ener slavin op de hand harer 
gebiedster, zo is ons oog gevestigd op den Heer, onzen God, totdat hij zich eindelijk onzer ontfermt.
Psa 123:3  Ontferm u onzer, Heer, ontferm u onzer; want wij zijn van verachting meer dan verzadigd;
Psa 123:4  meer dan verzadigd is onze ziel van den spot der zorgelozen, van de verachting der trotschaards.
Psa 124:1  Een bedevaartslied. Van David. Ware de Heer niet voor ons geweest--zo spreke Israel--
Psa 124:2  ware de Heer niet voor ons geweest, toen mensen tegen ons opstonden,
Psa 124:3  dan hadden zij ons levend verslonden, toen hun toorn tegen ons ontbrandde;
Psa 124:4  dan hadden de wateren ons overstelpt, was een vloed over ons heengegaan;
Psa 124:5  dan waren over ons heengegaan de overmoedige wateren.
Psa 124:6  Geprezen zij de Heer, die ons niet ter prooi gaf aan hun tanden.
Psa 124:7  Wij ontkwamen levend, als een vogel aan des vogelvangers strik: de strik brak, en wij waren vrij.
Psa 124:8  Onze hulp is in den naam van den Heer, den schepper van hemel en aarde.
Psa 125:1  Een bedevaartslied. Zij die op den Heer vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, die voor 
eeuwig staat.
Psa 125:2  Gelijk rondom Jeruzalem bergen zijn is de Heer rondom zijn volk, van nu af tot in eeuwigheid.
Psa 125:3  Want de schepter der boosheid zal niet blijven rusten op het erf der rechtschapenen; opdat de 
rechtschapenen hun handen niet uitsteken tot slechtheid.
Psa 125:4  Doe, Heer, den braven wel en hun die oprecht zijn van hart!
Psa 125:5  Maar hen die kronkelpaden inslaan, hen ruime de Heer uit den weg met de euveldaders. Vrede over 
Israel!
Psa 126:1  Een bedevaartslied. Als de Heer het lot van Sion wendde, was het ons als droomden wij.
Psa 126:2  Toen werd onze mond vervuld van lachen, onze tong van gejubel; toen zeide men onder de natien: 
De Heer heeft aan dezen een groot werk gedaan.
Psa 126:3  Ja, de Heer had een groot werk aan ons gedaan; wij waren verblijd.
Psa 126:4  Wend ons lot, Heer, als waterbeddingen in het zuiden.
Psa 126:5  Wie onder tranen zaaien zullen oogsten onder gejubel;
Psa 126:6  al wenend gaat hij daarheen, het zaaikoorn dragend, jubelend keert hij huiswaarts, dragend zijn 
garven.
Psa 127:1  Een bedevaartslied. Van Salomo. Zo de Heer het huis niet bouwt, sloven de bouwlieden er zich 
tevergeefs voor af; zo de Heer de stad niet bewaart, waakt tevergeefs de wachter.
Psa 127:2  Tevergeefs dat gij vroeg opstaat, laat opzit, het zuur verworven brood eet; evengoed geeft hij het zijn 
geliefde in den slaap.
Psa 127:3  Zie, zonen zijn een erfdeel van den Heer, een beloning is de vrucht des schoots;
Psa 127:4  als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen in de jeugd verwekt.
Psa 127:5  Gelukkig de man die met hen zijn koker gevuld heeft! Zij worden niet te schande, als zij met vijanden 
in de poort een woord spreken.
Psa 128:1  Een bedevaartslied. Gelukkig elk die den Heer vreest, die op zijn wegen gaat;
Psa 128:2  want de opbrengst van uw handenarbeid zult gij eten. Gelukkig gij! Het gaat u goed;
Psa 128:3  uw vrouw is als een vruchtbare wijnstok in het binnenvertrek van uw huis; uw zonen zijn als 
olijventelgen rondom uw dis.
Psa 128:4  Zie, zo wordt gezegend de man die den Heer vreest.
Psa 128:5  Zegene u de Heer uit Sion ruste uw oog op den voorspoed van Jeruzalem al uw levensdagen,
Psa 128:6  en aanschouw zonen van uw zonen! Vrede over Israel!
Psa 129:1  Een bedevaartslied. Hard heeft men mij van der jeugd af behandeld--zo zegge Israel--
Psa 129:2  hard mij behandeld van der jeugd af; toch hebben zij mij niet overmocht.
Psa 129:3  Ploegers hebben mijn rug beploegd, lange voren hebben zij getrokken.
Psa 129:4  De Heer is rechtvaardig, hij sneed de strengen der bozen door.
Psa 129:5  Te schande zullen worden en terugdeinzen alle haters van Sion;
Psa 129:6  zij zullen worden als gras op de daken, dat voordat het in den halm schiet verdort,
Psa 129:7  waarmee geen maaier zijn hand vult, noch een schovenbinder zijn arm.
Psa 129:8  Zodat de voorbijgangers niet zeggen: 's Heeren zegen over u! wij zegenen u met den naam van den 
Heer!
Psa 130:1  Een bedevaartslied. Uit de diepte roep ik tot u, Heer.
Psa 130:2  Heer, hoor mijn stem; dat uw oren luisteren naar mijn smeekgebed!
Psa 130:3  Zo gij, Heer, overtredingen in gedachtenis hieldt, Heer, wie zou kunnen bestaan?
Psa 130:4  Maar bij u is de vergiffenis; opdat men u vreze.
Psa 130:5  Ik hoop op den Heer, mijn ziel hoopt op zijn woord;



Psa 130:6  mijn ziel verbeidt den Heer, meer dan wachters den morgen, dan wachters den morgen.
Psa 130:7  Israel, verbeid den Heer; want bij den Heer is de goedertierenheid, bij hem verlossing, rijkelijk.
Psa 130:8  Ja, hij zal Israel verlossen van al zijn overtredingen.
Psa 131:1  Een bedevaartslied. Van David. Heer, mijn hart is niet hoog, mijn ogen zijn niet hoovaardig; ik houd 
mij niet op met grootsche dingen, met wat mij te wonderbaar is.
Psa 131:2  Ja, ik heb mijn ziel tot kalmte en stilte gebracht; als een gespeend kind bij zijn moeder; als een 
gespeend kind is mijn ziel in mij.
Psa 131:3  Israel, verbeid den Heer, van nu af tot in eeuwigheid!
Psa 132:1  Een bedevaartslied. Gedenk, Heer, David, ten goede, al de moeite die hij zich getroost heeft;
Psa 132:2  hij die zwoer aan den Heer, en een gelofte deed aan Jakobs Sterke:
Psa 132:3  Ik zal de tent van mijn huis niet binnengaan, de legerstede mijner sponde niet beklimmen,
Psa 132:4  geen slaap gunnen aan mijn ogen, geen sluimering aan mijn wimpers,
Psa 132:5  voordat ik een plaats voor den Heer heb gevonden, een woning voor Jakobs Sterke.
Psa 132:6  Zie, wij hoorden er van in Efrath, wij vonden het in Jaars veld.
Psa 132:7  Laten wij naar zijn woning gaan, ons nederwerpen voor de voetbank zijner voeten.
Psa 132:8  Sta op, Heer, kom tot uw rust, gijzelf en uw machtige ark!
Psa 132:9  Dat uw priesters zich bekleden met gerechtigheid, en uw vromen jubelen.
Psa 132:10  Sla, om David, uw dienaar, de bede van uw gezalfde niet af.
Psa 132:11  De Heer heeft aan David gezworen een betrouwbaren eed, waarvan hij niet afgaat: Van de vrucht 
uws schoots zal ik een zetten op uw troon;
Psa 132:12  indien uw zonen mijn verbond houden en mijn voorschriften die ik hun leer, zo zullen ook hun zonen 
voor altijd zitten op uw troon.
Psa 132:13  Want de Heer heeft Sion verkoren haar voor zich als woonplaats begeerd:
Psa 132:14  Dit is mijn rustplaats voor altijd; hier wil ik wonen; want haar heb ik begeerd.
Psa 132:15  Haar levensmiddelen zal ik rijkelijk zegenen, haar armen verzadigen met brood;
Psa 132:16  haar priesters zal ik met heil bekleden, haar vromen zullen vrolijk jubelen.
Psa 132:17  Daar doe ik voor David een hoorn uitspruiten, daar heb ik een lamp voor mijn gezalfde bereid;
Psa 132:18  zijn vijanden zal ik met schande bekleden; maar boven hem zal schitteren een kroon.
Psa 133:1  Een bedevaartslied. Van David. Zie, hoe goed, hoe liefelijk is het, als broeders trouw samenwonen!
Psa 133:2  Het is als de kostelijke olie op het hoofd, afvloeiende op den baard, den baard van Aaron, die 
nedergolft op den boord van zijn gewaad;
Psa 133:3  als Hermons dauw, die afvloeit op Sions bergen. Want daar beschikt de Heer den zegen, leven, tot in 
eeuwigheid.
Psa 134:1  Een bedevaartslied. Welaan, looft allen den Heer, gij 's Heeren dienaren die des nachts staat in 's 
Heeren huis!
Psa 134:2  Heft uw handen op naar het heiligdom en looft den Heer!
Psa 134:3  U zegene uit Sion de Heer de schepper van hemel en aarde!
Psa 135:1  Hallelujah! Prijst des Heeren naam, prijst hem, dienaren van den Heer,
Psa 135:2  gij die staat in 's Heeren huis in de voorhoven van het huis onzes Gods.
Psa 135:3  Prijst den Heer, want goed is de Heer; roemt met stem en snaren zijn naam, want die is liefelijk;
Psa 135:4  immers, de Heer heeft Jakob uitverkoren, Israel tot zijn eigendom;
Psa 135:5  immers, ik, ik weet dat de Heer groot is, en onze Heer meer dan alle goden.
Psa 135:6  Alwat de Heer wil doet hij, in den hemel en op de aarde, in de zeeen en in alle oceanen;
Psa 135:7  hij die de wolken omhoogtrekt van het einde der aarde, bliksemstralen voor den regen maakt, den 
wind uit zijn schatkamers tevoorschijn brengt;
Psa 135:8  die de eerstgeborenen van Egypte sloeg, zo van mens als vee;
Psa 135:9  die in uw midden, Egypte, tekenen en wonderen zond tegen Farao en al zijn dienaren;
Psa 135:10  die veel volkeren versloeg en machtige koningen doodde:
Psa 135:11  Sihon, den koning der Amorieten, en Og, den koning van Bazan, en alle koninkrijken van Kanaan--
Psa 135:12  en hun land ten erfdeel schonk, ten erfdeel aan Israel, zijn volk.
Psa 135:13  Heer, uw naam duurt eeuwig, de naam waarmee men uwer gedenkt, Heer, van geslacht tot 
geslacht;
Psa 135:14  want de Heer verschaft zijn volk recht en heeft deernis met zijn dienstknechten.
Psa 135:15  De afgoden der natien zijn zilver en goud, maaksel van mensenhand;
Psa 135:16  een mond hebben zij, maar zij spreken niet, ogen, maar zij zien niet,
Psa 135:17  oren, maar zij horen niet, ook hebben zij geen adem in hun mond.
Psa 135:18  Hun gelijk worden hun makers, ieder die op hen vertrouwt.
Psa 135:19  Huis Israel, looft den Heer, huis van Aaron, looft den Heer,
Psa 135:20  huis van Levi, looft den Heer, gij godvrezenden, looft den Heer!



Psa 135:21  Geloofd zij de Heer uit Sion, hij die woont te Jeruzalem! Hallelujah!
Psa 136:1  Looft den Heer, want hij is goed, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid.
Psa 136:2  Looft den God der goden, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid.
Psa 136:3  Looft den Heer der heren, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:4  hem, den Enige, die grote wonderen doet, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:5  die met wijsheid den hemel schiep, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:6  die de aarde uitbreidde over de wateren, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:7  die de grote lichten schiep, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:8  de zon om te heersen overdag, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:9  de maan en de starren om te heersen bij nacht, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:10  die Egypte sloeg in zijn eerstgeborenen, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:11  en Israel uitvoerde uit zijn midden, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:12  met een sterke hand en een uitgestrekten arm, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:13  die de Schelfzee in stukken sneed, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:14  Israel er midden door deed gaan, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:15  en Farao en zijn heir in de Schelfzee uitschudde, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:16  die zijn volk deed gaan door de woestijn, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:17  die grote koningen versloeg want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:18  en geweldige koningen doodde, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:19  Sihon, den koning der Amorieten, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:20  en Og, den koning van Bazan, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:21  en hun land ten erfdeel schonk, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:22  ten erfdeel aan Israel, zijn dienaar, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:23  die in onze vernedering onzer gedacht, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:24  en ons aan onze tegenstanders ontrukte, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid;
Psa 136:25  die spijze geeft aan alle vlees, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid.
Psa 136:26  Looft den God des hemels, want eeuwig duurt zijn goedertierenheid.
Psa 137:1  Aan Babels stromen, daar zaten wij en weenden, terwijl wij dachten aan Sion;
Psa 137:2  aan de wilgen die daar stonden hingen wij onze harpen op;
Psa 137:3  want daar verlangden onze overwinnaars liederen van ons, en zij die ons plunderden vreugdebetoon: 
Zingt voor ons een Sionslied! --
Psa 137:4  Hoe konden wij 's Heeren liederen zingen op vreemden bodem?
Psa 137:5  Zo ik u, Jeruzalem, vergeet, weigere mijn rechterhand haar dienst;
Psa 137:6  mijn tong kleve aan mijn gehemelte, zo ik u niet gedenk, zo ik Jeruzalem niet boven mijn hoogste 
vreugde stel!
Psa 137:7  Gedenk den zonen Edoms, Heer, den dag van Jeruzalem, hun die zeiden: Legt bloot, legt bloot! 
Naar den grond met haar! --
Psa 137:8  Gij dochter van Babel, ter verwoesting bestemde, wel hem die u vergeldt wat gij ons hebt 
aangedaan!
Psa 137:9  Wel hem die uw kinderkens aangrijpt en te pletter slaat tegen de rots!
Psa 138:1  Van David. Van ganser harte zal ik u loven, Heer, in der goden tegenwoordigheid met stem en 
snaren u roemen;
Psa 138:2  ik zal mij neerwerpen voor uw heiligen tempel en uw naam loven om uw goedertierenheid en trouw; 
want gij hebt meer gedaan dan gij beloofd hebt.
Psa 138:3  Ten dage dat ik riep verhoordet gij mij; gij gaaft mij ruimte, kracht voelde ik in mij.
Psa 138:4  Loven zullen u, Heer, alle koningen der aarde, omdat zij de woorden uws monds hebben gehoord;
Psa 138:5  en zingen zullen zij van 's Heeren wegen, omdat groot is 's Heeren heerlijkheid.
Psa 138:6  Hoog verheven toch is de Heer, en hij ziet naar den nederige om, herkent den trotschaard van verre.
Psa 138:7  Indien ik wandel midden in den nood, zult gij mij in het leven behouden, zult gij tegen mijner vijanden 
toorn de hand uitstrekken, en zal uw rechter mij redden.
Psa 138:8  De Heer zal het voor mij volbrengen. Heer, uw goedertierenheid duurt eeuwig; laat het werk uwer 
handen niet varen!
Psa 139:1  Voor den orkestmeester. Van David. Een psalm. Heer, gij doorgrondt en kent mij.
Psa 139:2  Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, gij verstaat van verre wat bij mij omgaat;
Psa 139:3  mijn gaan en mijn liggen schift gij, en met al mijn wegen zijt gij vertrouwd.
Psa 139:4  Want er is geen woord op mijn tong, of gij, Heer, kent het geheel en al.
Psa 139:5  Van achteren en van voren houdt gij mij ingesloten en legt gij uw hand op mij.
Psa 139:6  Het te begrijpen is voor mij te wonderbaar, te hoog; ik kan er niet bij.
Psa 139:7  Waarheen zou ik uw geest ontlopen, wanneer ontvlieden uw aangezicht?



Psa 139:8  Steeg ik ten hemel op--daar zijt gij; maakte ik het schimmenrijk tot mijn sponde--gij zijt er.
Psa 139:9  Sloeg ik dageraadsvleugelen uit, liet ik mij neer aan het einde der zee,
Psa 139:10  ook daar zou uw hand mij leiden, uw rechter mij aangrijpen.
Psa 139:11  Sprak ik: Dekke mij slechts de duisternis en worde het licht nacht te mijner beschutting--
Psa 139:12  ook de duisternis zou niet aan uw oog onttrekken, en de nacht zou verlichten evengoed als de dag; 
de duisternis ware aan het licht gelijk.
Psa 139:13  Want gij hebt aan mijn nieren het aanzijn gegeven, mij geweven in den schoot mijner moeder.
Psa 139:14  Ik wil u loven, omdat ik verbazend wonderbaar gevormd ben; wonderbaar zijn uw werken, en ik 
erken dit van ganser harte.
Psa 139:15  Aan uw oog was mijn gebeente niet onttrokken, toen ik in het verborgen gemaakt werd, in 's 
aardrijks diepten kunstig saamgesteld;
Psa 139:16  uw ogen zagen mijn vormeloze leden, en in uw boek waren ze alle opgeschreven; dagen werden 
geschapen, en voor mij was een daarvan bestemd.
Psa 139:17  Maar hoe onbereikbaar zijn voor mij uw gedachten, o God! hoe overweldigend groot is de som 
daarvan!
Psa 139:18  Wilde ik ze tellen--zij zijn talrijker dan de zandkorrels; bij het ontwaken ben ik nog steeds bij u.
Psa 139:19  Och of gij, God, de bozen wildet doden--bloedvergieters, weg van mij! --
Psa 139:20  hen die arglistig zich weerspannig tegen u tonen, uw naam tot valsheid op de lippen nemen.
Psa 139:21  Zou ik niet haten wie u haten, Heer, niet walgen van wie zich verheffen tegen u?
Psa 139:22  Ik haat hen met een volkomen haat; vijanden zijn zij mij.
Psa 139:23  Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn overdenkingen;
Psa 139:24  zie, of ik een weg des onheils betreed, en leid mij op een eeuwigen weg.
Psa 140:1  Voor den orkestmeester. Een psalm van David. (0140-2) Red mij, Heer, uit de macht van boze 
mensen, behoed mij voor geweldenaars,
Psa 140:2  (0140-3) die kwaad verzinnen in hun hart, dagelijks strijd verwekken;
Psa 140:3  (0140-4) zij scherpen als een slang hun tong, adderengif is onder hun lippen.
Psa 140:4  (0140-5) Bewaar mij, Heer, voor der bozen handen, behoed mij voor geweldenaars, die er op uit zijn 
mij den voet te lichten.
Psa 140:5  (0140-6) Trotschaards versteken voor mij vallen en koorden, spannen een net langs het spoor, 
zetten voor mij valstrikken op.
Psa 140:6  (0140-7) Ik zeg tot den Heer: Gij zijt mijn God; leen het oor, Heer, aan mijn smekingen.
Psa 140:7  (0140-8) Heere God, sterkte mijner redding, gij beschut ten dage der wapenrusting mijn hoofd.
Psa 140:8  (0140-9) Willig, Heer, de wensen des bozen niet in, doe niet gelukken wat hij beraamt.
Psa 140:9  (0140-10) Steken zij die mij omringen het hoofd op, dan bedekke henzelf het onheil hunner lippen.
Psa 140:10  (0140-11) Hij doe kolen op hen regenen, doe hen vallen in het vuur, in kuilen, zodat zij niet weder 
opstaan.
Psa 140:11  (0140-12) De kwaadspreker, hij zal niet standhouden op aarde, de geweldenaar, het onheil zal hem 
voortjagen met stoot op stoot.
Psa 140:12  (0140-13) Ik weet dat de Heer zal handhaven het recht des ellendigen, de rechtzaak der armen.
Psa 140:13  (0140-14) Ja, de rechtschapenen zullen uw naam loven, de deugdzamen wonen voor uw 
aangezicht.
Psa 141:1  Een psalm van David. Heer, ik roep u aan, spoed u tot mij; leen mij het oor wanneer ik tot u roep;
Psa 141:2  zij in uw oog mijn gebed als offerwierook, mijn opheffen der handen als een avondoffer.
Psa 141:3  Zet, Heer, een wacht voor mijn mond, behoed de deur mijner lippen.
Psa 141:4  Geef dat mijn hart zich niet tot iets slechts neige, zodat ik in snoodheid wandaden zou plegen, met 
mannen die euveldaders zijn; dat ik mij niet vergaste aan hun lekkernijen.
Psa 141:5  Slaat mij een gerechte, dat is goedheid; tuchtigt hij mij, dat is zalf voor het hoofd; mijn hoofd weigere 
het niet, nog rijze mijn bede onder het kwaad dat zij mij aandoen;
Psa 141:6  zelfs als hun rechters mij langs de rots naar beneden werpen, mogen zij horen dat mijn woorden 
liefelijk zijn.
Psa 141:7  Gelijk wanneer men den bodem bewerkt en doorploegt, zo ligt ons gebeente verstrooid aan den muil 
van het dodenrijk.
Psa 141:8  Want op u, Heere God, zijn mijn ogen geslagen; bij u zoek ik mijn toevlucht; giet mijn leven niet uit.
Psa 141:9  Bewaar mij voor den strik dien zij mij gespannen hebben, voor de valstrikken der euveldaders;
Psa 141:10  dat de bozen in hun eigen netten vallen, altegader, terwijl ik voorbijga!
Psa 142:1  Een kunstig lied van David, toen hij in de spelonk was. Een gebed. (0142-2) Luide krijt ik tot den 
Heer, luid smekend roep ik den Heer aan;
Psa 142:2  (0142-3) ik stort mijn klacht voor hem uit, maak hem mijn nood bekend.
Psa 142:3  (0142-4) Toen mijn geest in mij omneveld werd--en gij weet hoe mijn weg is--hebben zij op het pad 



waarop ik ging een strik voor mij verstoken.
Psa 142:4  (0142-5) Schouw ik naar rechts, of zie ik naar links--niemand die mij wil kennen; elke wijkplaats ging 
mij verloren; niemand vraagt naar mij.
Psa 142:5  (0142-6) Tot u, Heer, krijt ik; ik zeg: Gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden.
Psa 142:6  (0142-7) Luister naar mijn klacht, want ik ben zeer zwak; verlos mij van mijn vervolgers, want zij zijn 
mij te sterk.
Psa 142:7  (0142-8) Voer mij uit den kerker, opdat ik uw naam love. Rechtschapenen zullen mij omringen, 
wanneer gij mij weldoet.
Psa 143:1  Een psalm van David. Heer, hoor mijn gebed, leen het oor aan mijn smekingen; antwoord mij in uw 
trouw, in uw gerechtigheid.
Psa 143:2  En treed met uw dienstknecht niet in het gericht; geen der levenden toch heeft ooit recht voor u.
Psa 143:3  Want de vijand vervolgde mij ten dode, vertrad mijn leven tegen den grond, heeft mij doen 
nederzitten in het duister, als hen die voorlang gestorven zijn.
Psa 143:4  Dies is mijn geest in mij omneveld, mijn hart in mij ontsteld.
Psa 143:5  Ik denk aan de oude dagen, ik spreek over alwat gij deedt, ik gewaag van het werk uwer handen;
Psa 143:6  ik breid tot u mijn handen uit, mijn ziel dorst naar u, als een verschroeide bodem.
Psa 143:7  Antwoord mij spoedig, Heer! Mijn geest is uitgeput; verberg uw aangezicht niet voor mij; anders word 
ik hun die ter groeve dalen gelijk.
Psa 143:8  Doe mij in den morgenstond uw goedertierenheid horen; op u toch vertrouw ik; doe mij den weg 
kennen dien ik gaan moet; naar u toch strek ik mijn zielsverlangen uit.
Psa 143:9  Verlos mij van mijn vijanden, Heer; want tot u vlucht ik.
Psa 143:10  Leer mij te doen wat u behaagt; want gij zijt mijn God; uw goede geest leide mij op een effen pad.
Psa 143:11  Om uws naams wil, Heer, schenk mij leven, voer mij, in uw gerechtigheid, uit levensgevaar;
Psa 143:12  verdelg, in uw goedertierenheid, mijn vijanden, en richt allen die mij in het nauw brengen te gronde; 
want ik ben uw dienstknecht.
Psa 144:1  Van David. Geloofd zij de Heer, mijn rotssteen, die mijn handen oefent ten oorlog, mijn vingeren ten 
krijg;
Psa 144:2  hij, mijn sterkte en mijn veste, mijn burg en mijn bevrijder, mijn schild en een op wien ik bouw, die 
volkeren aan mij onderwerpt.
Psa 144:3  Heer, wat is de mens, dat gij hem wilt kennen, het menschenkind, dat gij acht op hem geeft?
Psa 144:4  De mens is aan iets ijdels gelijk, zijn dagen zijn als een vluchtige schaduw.
Psa 144:5  Heer, neig uw hemel en daal neder, raak de bergen aan, dat zij rooken;
Psa 144:6  slinger bliksems en verstrooi hen, schiet uw pijlen af en breng hen in beroering;
Psa 144:7  strek uw hand uit van den hooge; ontruk mij en red mij uit grote wateren, uit de hand van vreemden,
Psa 144:8  wier mond valsheid spreekt en wier rechterhand een hand van bedrog is.
Psa 144:9  God, een nieuw lied wil ik u ter ere zingen; ik wil op de tiensnarige luit voor u spelen;
Psa 144:10  voor u, die den koningen de overwinning schenkt, die David, zijn dienaar, aan het boze zwaard 
ontrukt.
Psa 144:11  Ontruk mij en red mij uit de hand van vreemden, wier mond valsheid spreekt en wier rechterhand is 
een hand van bedrog.
Psa 144:12  Opdat het zij: Onze zonen in hun jeugd aan zorgvuldig gekweekt plantsoen gelijk, onze dochteren 
aan hoekzuilen, uitgehouwen in paleisstijl;
Psa 144:13  onze voorraadschuren gevuld, verschaffend allerhande spijs; ons kleinvee duizenden werpend, 
vertienduizendvoudigd op onze beemden;
Psa 144:14  onze runderen beladen; geen bres en geen uittocht, en geen gekerm op onze pleinen. --
Psa 144:15  Gelukkig het volk dat dit lot heeft, gelukkig het volk welks God is de Heer!
Psa 145:1  Een loflied van David. Ik zal u verhoogen, mijn God en koning, en uw naam loven voor eeuwig en 
altijd;
Psa 145:2  elken dag zal ik u loven, en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd.
Psa 145:3  Groot is de Heer en zeer te prijzen, en ondoorgrondelijk zijn grootheid.
Psa 145:4  Het ene geslacht roemt bij het andere uw werken, en zij verkondigen uw sterke daden;
Psa 145:5  zij spreken van uw luistervolle heerlijke majesteit--ik wil gewagen van uw wonderen;
Psa 145:6  zij verhalen van de kracht uwer geduchte daden--ik wil uw grote werken vermelden;
Psa 145:7  zij doen de herinnering aan uw grote goedheid stromen, en jubelen in uw gerechtigheid:
Psa 145:8  Ontfermend en barmhartig is de Heer, lankmoedig en groot van goedertierenheid;
Psa 145:9  goed jegens allen is de Heer, zijn erbarmen strekt zich over al zijn werken uit.
Psa 145:10  Dat u, Heer, al uw werken loven, en uw vromen u roemen;
Psa 145:11  dat zij uw heerlijk koningsschap vermelden, gewagen van uw sterkte
Psa 145:12  om den mensenkinderen zijn sterke daden bekend te maken, de luistervolle heerlijkheid van zijn 



koningsschap.
Psa 145:13  Uw koningsschap is een koningsschap voor alle eeuwen, uw heerschappij duurt alle geslachten 
door. Betrouwbaar is de Heer in al zijn woorden, en goedertieren in al zijn werken.
Psa 145:14  De Heer steunt alwie vallen en richt alle gebogenen op.
Psa 145:15  Aller ogen wachten op u, en gij geeft hun hun spijze te rechter tijd;
Psa 145:16  uw hand openend en alwat leeft verzadigend met welbehagen.
Psa 145:17  De Heer is gerecht in al zijn wegen en goedertieren in al zijn werken.
Psa 145:18  De Heer is allen die hem aanroepen nabij, allen die hem aanroepen in waarheid.
Psa 145:19  Hij vervult de wensen van hen die hem vrezen, hoort hun gekrijt en redt hen.
Psa 145:20  De Heer behoedt allen die hem liefhebben, maar hij verdelgt alle bozen.
Psa 145:21  Den lof van den Heer zal mijn mond vermelden, en alle vlees zal loven zijn heiligen naam voor 
eeuwig en altijd.
Psa 146:1  Hallelujah! Prijs, mijn ziel, den Heer!
Psa 146:2  Ik zal den Heer prijzen terwijl ik nog leef, met stem en snaren mijn God roemen, zolang ik er nog ben.
Psa 146:3  Vertrouwt niet op edelen, niet op den mens, die niet redden kan;
Psa 146:4  gaat zijn adem uit, dan keert hij naar zijn grond terug, en is het met zijn voornemens gedaan.
Psa 146:5  Gelukkig hij wiens hulp Jakobs God is, wiens hoop is op den Heer, zijn God,
Psa 146:6  die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; die trouw blijft voor eeuwig;
Psa 146:7  die den verdrukten recht verschaft, den hongerigen brood geeft. De Heer schenkt aan gebondenen 
vrijheid;
Psa 146:8  de Heer maakt blinden ziende; de Heer richt gebogenen op; de Heer heeft rechtschapenen lief;
Psa 146:9  de Heer behoedt de vreemden, wees en weduwe houdt hij staande, maar den weg der bozen doet hij 
verkeerd lopen.
Psa 146:10  Voor eeuwig zal de Heer koning zijn, uw God Sion, geslacht uit geslacht in. Hallelujah!
Psa 147:1  Prijst den Heer; want het is goed onzen God te bezingen; want het is liefelijk--gepast is een loflied.
Psa 147:2  De Heer herbouwt Jeruzalem, herzamelt Israels verdrevenen,
Psa 147:3  hij die de gebrokenen van hart geneest en hun wonden verbindt,
Psa 147:4  die het getal der starren bepaalt, ze alle bij name roept.
Psa 147:5  Groot is onze Heer en geducht in kracht, mateloos is zijn doorzicht;
Psa 147:6  de Heer houdt deemoedigen staande, werpt bozen neder ter aarde.
Psa 147:7  Heft voor den Heer een lofzang aan, speelt op de citer tot eer van onzen God,
Psa 147:8  van hem die den hemel met wolken bedekt, regen bereidt voor de aarde, die aan de bergen gras 
doet ontspruiten,
Psa 147:9  aan het vee zijn spijze geeft, aan de jonge raven, die er om roepen.
Psa 147:10  Niet in de sterkte van het paard heeft hij welgevallen, de schenkelen des mans behagen hem niet;
Psa 147:11  de Heer heeft behagen in hen die hem vrezen, die verbeiden zijn goedertierenheid.
Psa 147:12  Roem, Jeruzalem, den Heer, prijs, Sion, uw God;
Psa 147:13  want hij maakt sterk de grendels uwer poorten, zegent in uw midden uw zonen;
Psa 147:14  hij die aan uw gebied vrede schenkt, u met vet van tarwe verzadigt;
Psa 147:15  die zijn bevel naar de aarde uitzendt, zijn woord, dat ijlings zich voortspoedt;
Psa 147:16  die sneeuw geeft als wol, rijm strooit als as,
Psa 147:17  zijn ijs aan brokken neerwerpt--wie kan standhouden voor zijn koude?
Psa 147:18  Hij zendt zijn woord uit en smelt ze, hij doet zijn wind waaien, en de wateren stromen.
Psa 147:19  Hij maakt aan Jakob zijn woorden bekend, zijn inzettingen en verordeningen aan Israel.
Psa 147:20  Zo heeft hij voor geen ander volk gedaan, en zijn verordeningen, die kennen zij niet. Hallelujah!
Psa 148:1  Hallelujah! Prijst den Heer in den hemel, prijst hem in den hooge,
Psa 148:2  prijst allen hem, gij zijn engelen, prijst allen hem, gij zijn heiren,
Psa 148:3  prijst hem, zon en maan, prijst allen hem, gij lichtende starren,
Psa 148:4  prijst hem, gij hoogste hemelen, en gij wateren boven den hemel!
Psa 148:5  Dat zij prijzen den naam van den Heer; want op zijn gebod zijn zij geschapen;
Psa 148:6  hij stelde ze vast voor altijd, voor eeuwig, gaf wetten, die zij niet mogen overschrijden.
Psa 148:7  Prijst den Heer op de aarde, gij draken en alle oceanen;
Psa 148:8  vuur en hagel, sneeuw en ijs, gij stormwind, die zijn woord volbrengt;
Psa 148:9  gij bergen en alle heuvelen, vruchtbomen en alle cederen;
Psa 148:10  gij wild gedierte en alle vee, alwat kruipt en wat vliegt;
Psa 148:11  gij koningen der aarde en alle volkeren, vorsten en alle regeerders der aarde,
Psa 148:12  jongelingen en maagden beiden grijsaards met knapen--
Psa 148:13  dat zij prijzen den naam van den Heer; want alleen zijn naam is hoog, zijn majesteit overtreft die 
van hemel en aarde.



Psa 148:14  En hij schonk een hogen hoorn aan zijn volk, oorzaak van lof voor al zijn vromen, voor Israels 
zonen, het volk dat hem nabij is. Hallelujah!
Psa 149:1  Hallelujah! Zingt tot eer van den Heer een nieuw lied, in de vergadering der vromen weerklinke zijn 
lof.
Psa 149:2  Dat Israel zich verblijde in zijn maker, Sions zonen zich in hun koning verheugen;
Psa 149:3  dat zij zijn naam prijzen met een reidans, met tamboerijn en citer spelen hem ter eer.
Psa 149:4  Want de Heer heeft in zijn volk behagen, luistert de deemoedigen op met heil;
Psa 149:5  de vromen juichen in heerlijkheid, jubelen op hun legerstede;
Psa 149:6  lofverheffingen Gods zijn in hun keel, een tweesnijdend zwaard is in hun hand
Psa 149:7  om zich te wreken op de natien, de volkeren te tuchtigen,
Psa 149:8  om hun koningen te binden met ketenen, hun edelen met ijzeren boeien
Psa 149:9  om een opgeschreven vonnis aan hen te voltrekken. Dit zal tot luister zijn voor al zijn vromen. 
Hallelujah!
Psa 150:1  Hallelujah! Prijst God in zijn heiligdom, prijst hem in zijn sterke hemelveste;
Psa 150:2  prijst hem om zijn grote daden, prijst hem naar zijn ontzaglijke grootheid;
Psa 150:3  prijst hem met bazuingeschal, prijst hem met luit en citer,
Psa 150:4  prijst hem met tamboerijn en reidans, prijst hem met snarenspel en schalmei,
Psa 150:5  prijst hem met helklinkende cimbalen, prijst hem met ruisende cimbalen.
Psa 150:6  Alwat adem heeft prijze den Heer! Hallelujah!
Pro 1:1  De spreuken van Salomo, den zoon van David, den koning van lsrael,
Pro 1:2  die dienen om wijsheid en tucht te leren, inzicht te erlangen in woorden van doorzicht;
Pro 1:3  opdat men de tucht aanneme, die tot een verstandig gedrag leidt, recht, betamelijkheid, behoorlijkheid;
Pro 1:4  om te geven den onervarenen voorzichtigheid, den jeugdigen schranderheid en gevatheid--
Pro 1:5  door te luisteren vermeerdert de wijze zijn kunde en verwerft de verstandige overleg--
Pro 1:6  opdat men begrijpe spreuken en beelden, de uitspraken van wijzen en hun raadsels.
Pro 1:7  De vrees voor den Heer is de aanvang der kennis, zotten versmaden wijsheid en tucht.
Pro 1:8  Hoor, mijn zoon, naar de vermaningen van uw vader, en sla de lessen uwer moeder niet in den wind;
Pro 1:9  want zij zijn u een sierlijke krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals.
Pro 1:10  Mijn zoon, indien zondaren u willen verleiden, bewillig niet.
Pro 1:11  Als zij zeggen: Ga met ons mede; wij willen loeren op een brave, zonder oorzaak een onschuldige 
belagen;
Pro 1:12  wij willen hen levend verzwelgen, gelijk de onderwereld, geheel en al, als hen die ter groeve dalen;
Pro 1:13  allerlei kostelijke goederen zullen wij vinden, onze huizen vullen met buit;
Pro 1:14  gij zult met ons uw aandeel krijgen, samen zullen wij een buidel hebben--
Pro 1:15  ga dan niet met hen op weg, mijn zoon, houd uw voet van hun paden af.
Pro 1:16  
Pro 1:17  Want zoals tevergeefs het net gespreid wordt voor de ogen van allerlei vogels,
Pro 1:18  zo zullen zij die op bloed loeren hun eigen leven belagen.
Pro 1:19  Aldus gaat het met allen die belust zijn op vuil gewin; zij vermoorden door onrecht zichzelf.
Pro 1:20  De wijsheid predikt op de straten, doet haar stem op de pleinen horen;
Pro 1:21  zij roept op de tinne der muren, spreekt haar woorden aan den ingang der poorten:
Pro 1:22  Hoelang zullen de onervarenen de onervarenheid liefhebben, de lichtzinnigen zich vermeien in 
lichtzinnigheid, de dwazen de kennis haten?
Pro 1:23  Indien gij u wendt tot mijn terechtwijzing, ga ik mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden 
bekendmaken.
Pro 1:24  Omdat gij toen ik riep weigerdet, en niemand toen ik de hand uitstak daarop achtgaf,
Pro 1:25  gij mijn raad geheel in den wind sloegt en van mijn terechtwijzing niet wildet weten,
Pro 1:26  zal ik ook lachen bij uw ondergang, spotten wanneer uw verschrikking komt.
Pro 1:27  Wanneer uw verschrikking komt als een onweer, uw ondergang nadert als een wervelwind, wanneer 
de benauwdheid en angst u overvalt,
Pro 1:28  dan zal men tot mij roepen, maar ik antwoord niet, zal men naar mij uitzien, maar mij niet vinden.
Pro 1:29  Daarom, omdat zij de kennis gehaat en de vreze des Heeren niet uitverkoren hebben,
Pro 1:30  van mijn raad niet wilden weten, elke terechtwijzing van mij versmaadden,
Pro 1:31  zullen zij de vruchten van hun wandel eten zat worden van hun raadslagen.
Pro 1:32  Want de afval der onnozelen doodt henzelf en de zorgeloosheid der dwazen brengt hen ten verderve.
Pro 1:33  Maar wie naar mij hoort zal gerust wonen, beveiligd tegen den schrik voor het onheil.
Pro 2:1  Mijn zoon, och of gij mijn woorden aannaamt, mijn geboden bij u weglegdet,
Pro 2:2  zodat gij uw oor te luisteren legdet naar de wijsheid, uw hart neigdet tot het verstand!
Pro 2:3  Want indien gij tot het doorzicht roept, tot het verstand uw stem verheft,



Pro 2:4  indien gij daarnaar zoekt als naar geld, er naar vorst als naar schatten,
Pro 2:5  dan zult gij de vreze voor den Heer verstaan, de kennis van God vinden.
Pro 2:6  Want de Heer geeft wijsheid, uit zijn mond komt kennis en verstand;
Pro 2:7  hij legt voor de braven beleid weg, een schild voor hen die onberispelijk wandelen;
Pro 2:8  zodat hij waakt over de paden des rechts, den weg zijner vromen behoedt.
Pro 2:9  Dan zult gij verstaan wat recht, betamelijk, behoorlijk is, elken weg van het goede.
Pro 2:10  Want wijsheid zal komen in uw hart, en kennis u zielslief zijn.
Pro 2:11  Omzichtigheid zal de wacht over u houden, verstand over u waken
Pro 2:12  om u te redden van den weg des slechten, van den mens die slinksche dingen zegt,
Pro 2:13  van hen die de paden der braafheid verlaten hebben om de wegen der duisternis te bewandelen,
Pro 2:14  die zich verheugen in kwaaddoen, juichen in slinksche streken;
Pro 2:15  mensen wier paden krom zijn, de doolwegen betreden;
Pro 2:16  om u te redden van de vreemde vrouw, van de boeleerster met haar gladde woorden,
Pro 2:17  die den echtvriend harer jeugd heeft verlaten, het verbond van haar God vergeten--
Pro 2:18  want haar huis zinkt naar den dood, en naar de schimmen leidt haar weg:
Pro 2:19  alwie bij haar hun intrek nemen keren niet terug, bereiken de paden ten leven niet.
Pro 2:20  Opdat gij de wegen der deugdzamen moogt bewandelen, de paden der rechtschapenen houden;
Pro 2:21  want de braven zullen het land bewonen, de onberispelijken daarop overblijven;
Pro 2:22  terwijl de bozen uit het land worden uitgeroeid, de trouwlozen daaruit weggerukt.
Pro 3:1  Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, uw hart geve acht op mijn geboden.
Pro 3:2  Want lengte van dagen, jaren levens en vrede zullen zij u toevoegen.
Pro 3:3  Dat de vroomheid en de trouw u niet verlaten; bind ze aan uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart;
Pro 3:4  zo zult gij bevonden worden vriendelijk en verstandig in het oog van God en mensen.
Pro 3:5  Vertrouw op den Heer met uw ganse hart, en steun niet op eigen doorzicht;
Pro 3:6  denk aan hem op al uw wegen; dan zal hij uw paden effenen.
Pro 3:7  Wees niet wijs in eigen oog, vrees den Heer en wijk van het kwaad;
Pro 3:8  dan zal aan uw vlees genezing ten deel vallen, verkwikking aan uw gebeente.
Pro 3:9  Eer den Heer met uw rijkdom, en met de keur van al uw inkomsten;
Pro 3:10  opdat uw schuren gevuld worden met koorn, uw perskuipen overvloeien van most.
Pro 3:11  Mijn zoon, versmaad de tucht des Heeren niet, en heb geen tegenzin in zijn terechtwijzing;
Pro 3:12  want de Heer kastijdt dengene dien hij liefheeft, als een vader den zoon in wien hij welbehagen heeft.
Pro 3:13  Gelukkig de mens die wijsheid gevonden heeft, de man die verstand erlangt;
Pro 3:14  want zij is hoger in prijs dan zilver, zij brengt meer op dan fijn goud;
Pro 3:15  zij is kostelijker dan koralen, al uw kleinodien evenaren haar niet;
Pro 3:16  want lengte van dagen is in haar rechter [hand], rijkdom en eer in haar linkerhand;
Pro 3:17  haar wegen zijn liefelijke wegen, al haar paden leiden tot heil;
Pro 3:18  een levensboom is zij voor wie haar aangrijpen; wie haar vasthoudt, hem wordt geluk geschonken.
Pro 3:19  De Heer heeft door wijsheid de aarde gegrondvest, door verstand den hemel vastgezet;
Pro 3:20  door zijn kennis zijn de vloeden gespleten, laten de wolken dauw druppelen.
Pro 3:21  Mijn zoon, laten zij niet wijken uit uw oog, bewaar beleid en overleg;
Pro 3:22  opdat zij leven voor uw ziel zijn, een sieraad voor uw hals.
Pro 3:23  Dan zult gij onbezorgd uw weg bewandelen en uw voet niet stoten;
Pro 3:24  wanneer gij terneerzit, zult gij niet opschrikken, zijt gij gaan liggen, dan zal uw slaap zoet zijn;
Pro 3:25  gij behoeft niet te vrezen voor wat de onnozelen opschrikt, noch wanneer het onweder komt dat de 
bozen treft;
Pro 3:26  want de Heer zal uw betrouwen zijn en uw voet voor de klem bewaren.
Pro 3:27  Onthoud het goede niet aan den arme, wanneer het in uw macht staat te helpen.
Pro 3:28  Zeg niet tot uw naaste: Kom eens weerom! of: Morgen zal ik u geven--terwijl gij het hebt.
Pro 3:29  Smeed geen kwaad tegen uw naaste, terwijl hij niets duchtend bij u woont.
Pro 3:30  Zoek niet zonder reden met iemand twist, wanneer hij u geen kwaad gedaan heeft.
Pro 3:31  Wees niet afgunstig op een man des gewelds, en laat u geen zijner wegen gevallen;
Pro 3:32  want een afschuw heeft de Heer van den valschaard maar met de braven gaat hij om.
Pro 3:33  's Heeren vloek woont in het huis van den boze maar de woning der rechtschapenen zegent hij;
Pro 3:34  met de spotters drijft hij den spot, maar aan de deemoedigen bewijst hij gunst;
Pro 3:35  de wijzen erlangen eer, maar de dwazen verkrijgen schande.
Pro 4:1  Hoort, zonen, naar 's vaders vermaning, en luistert om inzicht te leren;
Pro 4:2  immers, ik geef u heilzame lering, slaat mijn lessen niet in den wind.
Pro 4:3  Want toen ik nog een kind voor mijn vader was, een teer en enig kind onder het oog mijner moeder,
Pro 4:4  leerde hij mij en zeide tot mij: Uw hart houde aan mijn woorden vast, bewaar mijn geboden, opdat gij 



leven moogt;
Pro 4:5  verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en keer u niet af van de woorden mijns monds;
Pro 4:6  verzaak haar niet, opdat zij u beware, heb haar lief, opdat zij u behoede.
Pro 4:7  De aanvang der wijsheid is: verwerf wijsheid, verwerf inzicht voor alwat gij bezit;
Pro 4:8  omstrengel haar, opdat zij u verhooge, zij zal u tot ere brengen, wanneer gij haar omarmt
Pro 4:9  om uw hoofd een sierlijken krans schenken, u begiftigen met een prachtige kroon.
Pro 4:10  Hoor, mijn zoon, en neem mijn woorden aan, opdat u veel levensjaren toebedeeld worden.
Pro 4:11  Ik wijs u den weg der wijsheid, doe u treden in de sporen der deugd.
Pro 4:12  Bij uw gaan zullen uw schreden niet belemmerd zijn, spoedt gij u, dan zult gij niet struikelen.
Pro 4:13  Houd vast aan de tucht, laat niet los; bewaar haar, want zij is uw leven.
Pro 4:14  Kom niet op het pad der bozen, betreed den weg der slechtaards niet;
Pro 4:15  schuw hem, ga er niet over, keer er u van af en ga voorbij.
Pro 4:16  Want zij kunnen niet slapen tenzij zij kwaad doen; de slaap is hun ontroofd indien zij niet iemand ten 
val brengen.
Pro 4:17  Immers, zij eten het brood der slechtheid, en drinken den wijn der knevelarij.
Pro 4:18  Maar het pad der rechtschapenen is als het morgenlicht, dat al heller wordt, totdat het volle dag is,
Pro 4:19  is de weg der bozen als de duisternis: zij weten niet, waarover zij zullen struikelen.
Pro 4:20  Mijn zoon, luister naar hetgeen ik zeg, neig uw oor naar mijn woorden.
Pro 4:21  Dat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart.
Pro 4:22  Want zij zijn het leven voor elk die ze vindt, genezing voor zijn ganse lichaam.
Pro 4:23  Waak over uw hart met alle macht, want van daar gaat het leven uit.
Pro 4:24  Houd ver van u verdraaiing van mond, verwijder van u valsheid van lippen.
Pro 4:25  Dat uw ogen flink voor zich uit zien, uw wimpers recht voor u uit blikken.
Pro 4:26  Baken het spoor van uw voet af, en laat vast zijn al uw wegen:
Pro 4:27  wijk te rechter noch te linker af houd uw voet af van het boze.
Pro 5:1  Mijn zoon, luister naar mijn wijsheid, neig het oor tot mijn doorzicht;
Pro 5:2  opdat gij overleg moogt behouden, en uw lippen kennis bewaren.
Pro 5:3  Want wel stromen de lippen der vreemde van honingzeem en is haar gehemelte gladder dan olie,
Pro 5:4  maar ten slotte is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard;
Pro 5:5  haar voeten dalen ten dode af, haar schreden zijn naar de onderwereld gericht;
Pro 5:6  opdat zij het pad ten leven niet afbakene, gaan haar wegen ongemerkt een doolweg.
Pro 5:7  Derhalve, zonen, hoort naar mij, en wijkt van de woorden mijns monds niet af.
Pro 5:8  Houdt uw weg ver van haar, en nadert niet den ingang van haar huis;
Pro 5:9  opdat gij uw luister niet geeft aan anderen, noch uw jaren aan een wreedaard;
Pro 5:10  opdat niet vreemden zich aan uw vermogen verzadigen, en uw zuur verdiend geld in het huis van een 
onbekende komt;
Pro 5:11  zodat gij eindelijk staat te jammeren, wanneer uw lichaam en vlees wegteert,
Pro 5:12  en zegt: Och, dat ik de vermaningen gehaat heb, dat mijn hart de terechtwijzing versmaad heeft!
Pro 5:13  dat ik niet geluisterd heb naar mijn onderwijzers, mijn oor niet heb geneigd tot hen die mij leerden!
Pro 5:14  Bijna zou de grootste ellende mij getroffen hebben te midden van de vergadering en de gemeente.
Pro 5:15  Drink water uit uw eigen regenbak, bronnat uit uw eigen put.
Pro 5:16  Mag uw bron overstromen naar buiten, watervloeden op de pleinen?
Pro 5:17  Zij zullen u alleen toebehoren, niet nevens u aan anderen.
Pro 5:18  Uw bron zij gezegend, verheug u in uw jonge vrouw,
Pro 5:19  die aanminnige hinde, die bevallige gems; dat haar liefkozingen u steeds verkwikken! Moogt gij u aan 
haar liefde voortdurend overgeven!
Pro 5:20  Waarom zoudt gij, mijn zoon, u overgeven aan een vreemde, en den boezem ener boeleerster 
omarmen?
Pro 5:21  Want eens mensen wegen liggen open voor den Heer, hij bakent al zijn sporen af.
Pro 5:22  De boze wordt door zijn eigen overtredingen verstrikt, vastgehouden in de koorden zijner zonden;
Pro 5:23  hij sterft door tuchteloosheid, komt door de overmaat zijner verdwaasdheid om.
Pro 6:1  Mijn zoon, indien gij borg zijt gebleven voor uw naaste, handslag hebt gegeven voor een ander,
Pro 6:2  verstrikt zijt in de woorden van uw mond, gevangen door de woorden van uw mond,
Pro 6:3  doe dan dit, mijn zoon, en red u--want gij zijt in de handen van uw naaste gekomen--ga, werp u neder, 
bestorm uw naaste,
Pro 6:4  gun geen slaap aan uw ogen, geen sluimering aan uw wimpers,
Pro 6:5  red u als een gazelle uit den valstrik, als een vogel uit des vogelaars hand.
Pro 6:6  Ga, luiaard, tot de mier, let op haar doen en word wijs.
Pro 6:7  Hoewel zij geen aanvoerder heeft, geen opzichter of heerscher,



Pro 6:8  bereidt zij haar brood in den zomer, verzamelt zij haar spijs in den oogsttijd.
Pro 6:9  Hoelang, luiaard, zult gij neerliggen? wanneer zult gij opstaan uit uw slaap?
Pro 6:10  Een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handenvouwens, al neerliggende;
Pro 6:11  zo overvalt u de armoede als een vagebond, het gebrek als een bandiet.
Pro 6:12  Een nietswaardig mens, een heilloos man is een die met verdraaiden mond daarheengaat,
Pro 6:13  een die met zijn ogen pinkt, met de voeten wenkt, met zijn vingers teekens geeft,
Pro 6:14  slinksche streken in het hart heeft, kwaad smeedt, altijddoor het twistvuur aanstookt.
Pro 6:15  Daarom zal plotseling zijn ondergang komen, wordt hij onverwachts verbroken, onheelbaar.
Pro 6:16  Zes dingen zijn gehaat bij den Heer, van zeven heeft hij een afschuw:
Pro 6:17  trotsche ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten,
Pro 6:18  een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich ten kwade spoeden,
Pro 6:19  wie als een vals getuige leugens uitblaast, en wie het twistvuur tussen broeders aanstookt.
Pro 6:20  Geef acht, mijn zoon, op het gebod van uw vader, en sla de lessen uwer moeder niet in den wind;
Pro 6:21  bind ze voor altijd op uw hart, wind ze om uw hals;
Pro 6:22  dat zij u geleiden als gij gaat, over u de wacht houden als gij nederligt, u toespreken als gij ontwaakt.
Pro 6:23  Want een lamp is het gebod, een licht zijn de lessen, een weg ten leven zijn de terechtwijzigingen der 
tucht
Pro 6:24  om u te bewaren voor de slechte vrouw, voor de gladheid van tong der boeleerster.
Pro 6:25  Ga de lust van uw hart niet naar haar schoonheid uit, en vange zij u niet met haar oogwimpers;
Pro 6:26  want een hoer kost slechts een broodbol, maar een getrouwde vrouw maakt jacht op een kostelijk 
leven.
Pro 6:27  Kan iemand vuur in zijn schoot halen zonderdat zijn klederen verbranden?
Pro 6:28  of kan iemand over gloeiende kolen gaan zonderdat zijn voeten verschroeien?
Pro 6:29  Zo gaat het met u die tot de vrouw van zijn naaste komt, alwie haar aanroert blijft niet ongestraft.
Pro 6:30  Men veracht den dief niet als hij steelt om zijn begeerte te stillen, wanneer hij honger heeft;
Pro 6:31  wordt hij betrapt, dan betaalt hij zevenvoudig, geeft alwat hij in zijn huis heeft.
Pro 6:32  Maar een die overspel bedrijft is verstandeloos, wie zichzelf ongelukkig wil maken, die doe het!
Pro 6:33  Slaag en schande beloopt hij, zijn smaad wordt niet uitgewist.
Pro 6:34  Want ijverzucht is eens mans grimmigheid, hij verschoont niet ten dage der wraak;
Pro 6:35  hij neemt generlei losprijs aan, noch stelt hij zich tevreden met geschenken, hoe groot ook.
Pro 7:1  Mijn zoon, bewaar mijn woorden, en leg mijn geboden bij u weg;
Pro 7:2  bewaar mijn geboden, opdat gij leven moogt, en mijn lessen als uw oogappel.
Pro 7:3  Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafel uws harten.
Pro 7:4  Zeg tot de wijsheid: Gij zijt mijn zuster! noem het doorzicht: Vertrouwde--
Pro 7:5  opdat gij bewaard wordt voor de vreemde vrouw, voor de boeleerster met haar gladde woorden.
Pro 7:6  Eens toch, toen ik door het raam van mijn huis, door het tralievenster uitkeek,
Pro 7:7  zag ik onder de onervarenen, bespeurde ik onder de jongelieden een verstandelozen knaap,
Pro 7:8  zoals hij op straat een hoek omging en den weg naar huis insloeg,
Pro 7:9  in de schemering, in den avond van den dag, in het holle van den nacht, in de duisternis.
Pro 7:10  En zie, daar kwam hem een vrouw tegemoet, als een hoer opgeschikt, zinnenbetoverend--
Pro 7:11  ongedurig is zij en losbandig, haar voeten kunnen niet in huis blijven:
Pro 7:12  nu eens op straat, dan op een plein; bij elken hoek ligt zij op de loer. --
Pro 7:13  Daar greep zij hem aan en kuste hem, met een onbeschaamd gezicht zeide zij:
Pro 7:14  Ik moest dankoffers brengen, vandaag betaalde ik mijn geloften.
Pro 7:15  Daarom ben ik uitgegaan, u tegemoet, om u op te zoeken; en ik heb u gevonden!
Pro 7:16  Met dekens heb ik mijn legers bedekt, met spreien van Egyptisch linnen;
Pro 7:17  ik heb mijn bed besprenkeld met mirre, aloe en kaneel.
Pro 7:18  Kom, laat ons dronken zijn van min tot den morgen, uitgelaten zijn in liefkozingen.
Pro 7:19  Want mijn man is niet thuis, hij is op een verre reis gegaan,
Pro 7:20  den geldbuidel heeft hij meegenomen, eerst tegen vollemaan komt hij terug. --
Pro 7:21  Zij verleidde hem door haar woordenvloed, zij troonde hem mee door haar gladde lippen.
Pro 7:22  Op eens liep hij haar achterna, als een rund dat ter slachtbank gaat, als een hond, die ter tuchtiging 
wordt weggebracht,
Pro 7:23  als een vogel die zich haast naar den strik, zonder te weten dat het om zijn leven gaat, voordat een pijl 
zijn lever doorboort.
Pro 7:24  Derhalve, zonen, hoort naar mij, en luistert naar hetgeen mijn mond zegt.
Pro 7:25  Kere uw hart zich niet af naar haar wegen, dool niet op haar paden om;
Pro 7:26  want velen zijn de verslagenen die zij heeft geveld, talrijk zijn de door haar gedooden;
Pro 7:27  in haar huis zijn de wegen ter onderwereld, afdalende naar de kamers des doods.



Pro 8:1  Roept de wijsheid niet, verheft het verstand de stem niet?
Pro 8:2  Op den top der hoogten aan den weg, midden op de paden heeft zij zich geplaatst;
Pro 8:3  ter zijde van de poorten, aan den ingang der stad, waar de toegang openstaat, laat zij zich luide 
vernemen:
Pro 8:4  Tot u, mannen, roep ik, ik richt mij tot de mensenkinderen.
Pro 8:5  Leert, onervarenen, voorzichtigheid verstaan, dwazen, let goed op.
Pro 8:6  Hoort toe; want ik ga voortreffelijke dingen zeggen, mijn lippen openen zich tot wat behoorlijk is;
Pro 8:7  want mijn gehemelte spreekt waarheid, mijn lippen verafschuwen goddeloosheid;
Pro 8:8  alwat mijn mond uitspreekt is recht, er is niets arglistigs en verkeerds in;
Pro 8:9  het is alles treffend voor den verstandige, duidelijk voor hen die kennis hebben verkregen.
Pro 8:10  Neemt tucht aan, en niet geld, kennis liever dan uitgelezen goud.
Pro 8:11  Want wijsheid is kostelijker dan koralen, geen kleinodien evenaren haar.
Pro 8:12  Ik, wijsheid, bezit voorzichtigheid, en tref schrandere kennis aan.
Pro 8:13  Bestaat de vrees voor den Heer in het haten van het kwaad, van hoogmoed en hoovaardij, een 
slechten weg en een slinkschen mond haat ik.
Pro 8:14  Ik heb raad en beleid, ik heb doorzicht, ik heb kracht:
Pro 8:15  door mij regeren de koningen, verordenen de gebieders wat recht is;
Pro 8:16  door mij heersen de heerschers, de aanzienlijken, ja, alle bestuurders der aarde.
Pro 8:17  Ik voor mij, wie mij liefhebben heb ik lief, en wie naar mij uitzien zullen mij vinden.
Pro 8:18  Rijkdom en eer zijn bij mij, kostelijke schatten en heil.
Pro 8:19  Mijn vrucht is meer waard dan goud en edel metaal, mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver.
Pro 8:20  Op den weg der rechtschapenheid treed ik, midden op de paden der betamelijkheid;
Pro 8:21  om hen die mij liefhebben te verrijken en hun schatkamers te vullen.
Pro 8:22  De Heer schiep mij als de eersteling zijner wegen, voor zijn werken in den voortijd;
Pro 8:23  in het grijs verleden ben ik gemaakt, in den aanvang, voordat de aarde er was;
Pro 8:24  toen er nog geen oceanen waren ben ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water;
Pro 8:25  voordat de bergen waren neergelaten, voor de heuvelen ben ik geboren;
Pro 8:26  eer hij land en velden gemaakt had, al het stof der wereld bij elkander.
Pro 8:27  Toen hij den hemel grondvestte was ik daarbij, toen hij een kring trok op het vlak van den oceaan,
Pro 8:28  toen hij de wolken daarboven bevestigde, en de bronnen van den oceaan met kracht losbraken,
Pro 8:29  toen hij der zee haar perken stelde, en de wateren zijn bevel niet mochten overtreden, toen hij de 
grondvesten der aarde vaststelde--
Pro 8:30  te dien tijde stond ik als kunstenares hem ter zijde, mij verlustigend dag aan dag, voortdurend voor zijn 
aangezicht dartelend,
Pro 8:31  dartelend op zijn wereldrond, mij verlustigend bij de mensenkinderen.
Pro 8:32  Derhalve, zonen, hoort naar mij,
Pro 8:33  luistert naar terechtwijzing en wordt wijs; slaat ze niet in den wind. (08-32b) Gelukkig wie mijn wegen 
bewaren,
Pro 8:34  gelukkig de mens die naar mij hoort; zodat hij dag aan dag waakt aan mijn deuren, aan de posten 
mijner ingangen de wacht houdt.
Pro 8:35  Want wie mij vindt heeft het leven gevonden, en welbehagen van den Heer verkregen;
Pro 8:36  maar wie mij misloopt benadeelt zichzelf; alwie mij haten hebben den dood lief.
Pro 9:1  De wijsheid heeft haar huis gebouwd, haar zeven pilaren opgericht,
Pro 9:2  haar vee geslacht, haar wijn gemengd, ook haar tafel aangericht;
Pro 9:3  zij heeft haar dienaressen uitgezonden, zij nodigt, staande op de hoogte der stad:
Pro 9:4  Wie onervaren is kere herwaarts in! wie onverstandig is, laat mij tot hem spreken!
Pro 9:5  Komt, eet van mijn brood, en drinkt van den wijn dien ik gemengd heb;
Pro 9:6  laat de onbezonnenheid varen, opdat gij leven moogt, en betreedt den weg van het doorzicht.
Pro 9:7  Wie een spotter vermaant berokkent zich schande, wie een boze terechtwijst--voor hemzelf is het een 
smet.
Pro 9:8  Wijs een spotter niet terecht, opdat hij u niet hate, doe het den wijze, en hij zal u liefhebben.
Pro 9:9  Geef aan den wijze, zo zal hij nog wijzer worden, leer den rechtschapene, zo zal hij zijn kunde 
vermeerderen.
Pro 9:10  Het begin der wijsheid is de vrees voor den Heer, kennis van den Heilige is doorzicht;
Pro 9:11  want door haar worden uw dagen vermeerderd, en levensjaren u toegevoegd.
Pro 9:12  Zijt gij wijs, dan zijt gij dit ten bate van uzelf, zijt gij een spotter, gij alleen moet het boeten.
Pro 9:13  Vrouw Dwaasheid is ongedurig, een verleidster die geen schaamte kent.
Pro 9:14  Zij zit aan den ingang van haar huis, op een zetel op de hoogten der stad
Pro 9:15  om uit te nodigen de voorbijgangers, hen die rustig hun weg gaan:



Pro 9:16  Wie onervaren is kere herwaarts in! wie onverstandig is, laat mij tot hem spreken! --
Pro 9:17  Gestolen water smaakt goed; brood in het geheim gegeten is lekker;
Pro 9:18  maar hij weet niet dat daar schimmen zijn, dat haar gasten zijn in de valleien der onderwereld.
Pro 10:1  De spreuken van Salomo. Een wijze zoon verheugt zijn vader, maar een dwaze zoon is het hartzeer 
zijner moeder.
Pro 10:2  Niets baten schatten door goddeloosheid verkregen, maar gerechtigheid redt van den dood.
Pro 10:3  De Heer laat den rechtschapene geen honger lijden, maar wijst de begeerlijkheid der bozen af.
Pro 10:4  Arm wordt wie met slappe hand arbeidt, maar de hand der nijveren maakt rijk.
Pro 10:5  Een verstandig zoon zamelt in in den zomer, een zoon die slaapt in den oogsttijd brengt schande aan.
Pro 10:6  Zegeningen rusten op het hoofd des rechtschapenen, maar de mond der bozen verbergt geweldenarij.
Pro 10:7  De nagedachtenis des rechtschapenen dient tot zegenspreuk, maar de naam der bozen rot weg.
Pro 10:8  Een wijze van hart neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is komt ten val.
Pro 10:9  Hij wiens wandel onberispelijk is gaat veilig, wie kronkelwegen betreedt wordt betrapt.
Pro 10:10  Wie met zijn ogen pinkt veroorzaakt smart, maar wie vrijmoedig terechtwijst maakt vrede.
Pro 10:11  Een levensbron is de mond des rechtschapenen, maar de mond der bozen verbergt geweldenarij.
Pro 10:12  Haat verwekt twisten, maar de liefde bedekt alle overtredingen.
Pro 10:13  Op des verstandigen lippen wordt wijsheid aangetroffen, maar de stok is voor den rug van den 
verstandeloze.
Pro 10:14  Wijzen zamelen kennis op, maar de mond van den dwaas is een altijd dreigend onheil.
Pro 10:15  Des rijken vermogen is voor hem een sterke veste, maar der behoeftigen ongeluk is hun armoede.
Pro 10:16  Wat de rechtschapene verwerft strekt ten leven, des goddelozen inkomst tot zonde.
Pro 10:17  Het pad ten leven betreedt wie op vermaning let, maar wie terechtwijzing niet telt, raakt op den 
doolweg.
Pro 10:18  Wie haat verbergt is een leugenmond, en wie kwaadspreekt een dwaas.
Pro 10:19  Bij veelheid van woorden blijft de overtreding niet uit, wie spaarzaam zijn lippen opent handelt 
verstandig.
Pro 10:20  Uitgelezen zilver is de tong des rechtschapenen, der bozen hart heeft weinig waarde.
Pro 10:21  Des rechtschapenen lippen hoeden velen, maar de dwazen sterven door onverstand.
Pro 10:22  De zegen des Heeren, die maakt rijk, en zich afsloven voegt er niets bij.
Pro 10:23  Een dwaas vindt zijn vreugde in het bedrijven van een slechte daad, maar een man van doorzicht in 
het bezit van wijsheid.
Pro 10:24  Wat de boze ducht, dat overkomt hem, maar den wens der rechtschapenen vervult hij.
Pro 10:25  Zo ras als een wervelwind voorbijgaat verdwijnt de boze, maar de rechtschapene is duurzaam 
gegrondvest.
Pro 10:26  Wat azijn voor de tanden en rook voor de ogen is, dat is de luiaard voor zijn zender.
Pro 10:27  De vreze voor den Heer vermeerdert de dagen, maar der bozen jaren worden verkort.
Pro 10:28  Der rechtschapenen verwachting is vreugde, maar der bozen hoop loopt op niets uit.
Pro 10:29  Een sterkte voor den brave is 's Heeren bestuur maar onheil is het voor de euveldaders.
Pro 10:30  De rechtschapene zal nooit ofte nimmer wankelen, maar de bozen zullen het land niet bewonen.
Pro 10:31  Des rechtschapenen mond brengt wijsheid voort, maar de tong die slinksche dingen zegt wordt 
afgesneden.
Pro 10:32  Des rechtschapenen lippen weten wat welgevallig is, maar de mond der bozen kent slinksche 
streken.
Pro 11:1  Van een valse weegschaal heeft de Heer een afschuw, maar in eerlijk gewicht heeft hij welbehagen.
Pro 11:2  Komt de overmoed, dan komt ook de schande, maar bij de ootmoedigen is wijsheid.
Pro 11:3  Der braven onberispelijkheid is hun tot leidsvrouw, maar der trouwelozen valsheid stort hen in het 
verderf.
Pro 11:4  Rijkdom baat niet ten dage der gramschap, maar rechtschapenheid redt van den dood.
Pro 11:5  Des deugdzamen rechtschapenheid effent hem den weg, maar de boze valt door zijn boosheid.
Pro 11:6  Der braven rechtschapenheid redt hen, maar de trouwelozen worden in hun begeerlijkheid verstrikt.
Pro 11:7  Bij den dood van een boos mens gaat zijn hoop te loor, en is de verwachting der slechtaards 
uitgelopen op niets.
Pro 11:8  De rechtschapene wordt uit de benauwdheid gered, en de boze komt in zijn plaats.
Pro 11:9  Met den mond richt de goddeloze zijn naaste te gronde, maar de rechtschapenen worden door hun 
kennis gered.
Pro 11:10  Om den voorspoed der rechtschapenen jubelt een veste, en om den ondergang der bozen is er 
gejuich.
Pro 11:11  Door der braven zegenbede komt een stad in de hoogte, maar door den mond der bozen raakt zij in 
de neer.



Pro 11:12  Een verstandeloze smaalt op zijn naaste, maar een verstandig man zwijgt.
Pro 11:13  Wie als onruststoker rondloopt verklapt een geheim, maar wie betrouwbaar van geest is kan iets 
verborgen houden.
Pro 11:14  Waar overleg ontbreekt komt een volk ten val, maar waar de raadgevers talrijk zijn is heil.
Pro 11:15  Kwalijk vergaat het hem die borg blijft voor een ander, maar wie een afkeer heeft van handslag geven 
leeft gerust.
Pro 11:16  Een bevallige vrouw verkrijgt eer, en geweldenaars verkrijgen rijkdom.
Pro 11:17  Een liefderijk man bevordert zijn eigen geluk, maar een wreedaard pijnigt zijn eigen vlees.
Pro 11:18  De boze maakt winst die niet gedijt, maar wie rechtschapenheid zaait heeft een loon dat blijft.
Pro 11:19  Wie zijn zin zet op rechtschapenheid gaat ten leven, maar wie het slechte najaagt ten dode.
Pro 11:20  Een afschuw heeft de Heer van de verdraaiden van hart, maar welbehagen in hen die onberispelijk 
zijn van wandel.
Pro 11:21  Zekerlijk blijft de boze niet ongestraft, maar het kroost der rechtschapenen loopt vrij.
Pro 11:22  Een gouden ring in een varkenssnuit--een schone vrouw zonder smaak.
Pro 11:23  Der rechtschapenen wens is louter het goede, maar der goddelozen hoop is verbolgenheid.
Pro 11:24  Er zijn er die uitstrooien en nog meer krijgen, ook die meer dan betamelijk sparen en louter 
achteruitteren.
Pro 11:25  Een weldadige ziel wordt rijk gemaakt, wie drenkt wordt ook zelf gelaafd.
Pro 11:26  Wie het koorn inhoudt wordt door het volk gevloekt, maar een zegenbede komt op het hoofd van hem 
die verkoopt.
Pro 11:27  Wie naar het goede jaagt zoekt welbehagen, maar wie naar het kwade haakt, hem zal het treffen.
Pro 11:28  Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die verwelkt, maar als loof zullen de rechtschapenen uitspruiten.
Pro 11:29  Wie zijn huis in het verderf stort beerft wind, een dwaas wordt de slaaf van den wijze.
Pro 11:30  Des rechtschapenen vrucht is een levensboom, een wijze wint zielen.
Pro 11:31  Indien de rechtschapene op aarde krijgt wat hem toekomt, hoeveel te meer de boze en zondaar!
Pro 12:1  Wie de tucht liefheeft heeft kennis lief, maar wie de terechtwijzing haat is redeloos.
Pro 12:2  Een brave verkrijgt welbehagen van den Heer, maar hij veroordeelt een arglistige.
Pro 12:3  Bij slechtheid heeft een mens geen bestand, maar de wortel der rechtschapenen raakt niet los.
Pro 12:4  Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar een die zich schandelijk gedraagt is bederf in zijn 
gebeente.
Pro 12:5  De gedachten der rechtschapenen zijn gerechtigheid, maar der bozen overleggingen bedrog.
Pro 12:6  Der bozen woorden zijn als een loeren op bloed, maar de braven worden door hun mond gered.
Pro 12:7  De bozen worden omvergeworpen, en weg zijn zij! maar der rechtschapenen huis blijft staan.
Pro 12:8  Een man wordt geroemd naar gelang van zijn doorzicht, maar een verkeerde van hart is aan 
minachting blootgesteld.
Pro 12:9  Beter gering geacht en in het bezit van een slaaf, dan zich aanstellen als een voorname bij 
broodsgebrek.
Pro 12:10  Een rechtschapene weet hoe het zijn vee te moede is, maar het gemoed der bozen is wreed.
Pro 12:11  Wie zijn land bebouwt wordt met brood verzadigd, maar wie onnutte dingen najaagt is verstandeloos.
Pro 12:12  De boze begeert rampen, maar der rechtschapenen wortel is van duur.
Pro 12:13  Door de overtreding der lippen wordt de boze verstrikt, maar de rechtschapene ontkomt aan de 
benauwdheid.
Pro 12:14  Van de vrucht zijns monds krijgt iemand het goede in overvloed, en wat eens mensen handen doen 
komt op hem neer.
Pro 12:15  Een dwaas houdt zijn weg voor den rechten, maar wie naar raad hoort is wijs.
Pro 12:16  Van een dwaas wordt de ergernis onmiddellijk bekend, maar een bedachtzaam man bedekt de 
schande.
Pro 12:17  Wie rondweg waarheid spreekt zegt het rechte, maar een vals getuige pleegt verraad.
Pro 12:18  Er zijn er die zich woorden laten ontvallen als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing 
aan.
Pro 12:19  De betrouwbare lip bestaat voor altijd, maar de valse tong slechts een oogwenk.
Pro 12:20  Verraad is in het hart van hen die kwaad beramen, maar bij hen die heilzamen raad geven is 
vreugde.
Pro 12:21  Generlei onheil wedervaart den rechtschapene, maar de bozen zijn vol rampspoed.
Pro 12:22  Een afschuw heeft de Heer van leugenlippen, maar welbehagen in hen die waarheid betrachten.
Pro 12:23  Een bedachtzaam mens houdt zijn kennis voor zich, maar het hart der dwazen kraamt zijn zotheid uit.
Pro 12:24  De hand der nijveren zal heersen, maar traagheid voert tot dienstbaarheid.
Pro 12:25  Kommer in eens mensen hart drukt het neer, maar een vriendelijk woord verheugt het.
Pro 12:26  De rechtschapene zoekt zich zijn weide uit, maar de weg der bozen brengt hen op een dwaalspoor.



Pro 12:27  De traagheid vangt haar wild niet, maar een kostelijke schat voor den mens is vlijt.
Pro 12:28  Op het pad der rechtschapenheid is leven, maar de weg der overtreding voert ten dode.
Pro 13:1  Een wijze zoon wil van vermaning weten, maar een lichtzinnige hoort niet naar bedreiging.
Pro 13:2  Van de vrucht zijns monds eet iemand het goede, maar der trouwelozen begeerte is geweld.
Pro 13:3  Wie een wacht zet voor zijn mond bewaart zichzelf, wie zijn lippen wijd opent, over hem komt onheil.
Pro 13:4  De luiaard koestert begeerten, doch krijgt niets, maar het verlangen der nijveren wordt rijkelijk vervuld.
Pro 13:5  De rechtschapene haat een leugenwoord, maar de boze brengt in slechten reuk en in schande.
Pro 13:6  Rechtschapenheid bewaart den onberispelijke van wandel, maar de zonde brengt de bozen ten val.
Pro 13:7  Er zijn er die zich rijk voordoen, terwijl er niets is, ook die zich arm voordoen en een groot vermogen 
hebben.
Pro 13:8  Losgeld voor eens mensen leven is zijn rijkdom, maar de arme krijgt geen bedreiging te horen.
Pro 13:9  Der rechtschapenen licht brandt lustig, maar de lamp der bozen gaat uit.
Pro 13:10  Uit overmoed ontstaat louter twist, maar bij de ootmoedigen is wijsheid.
Pro 13:11  Een haastig verkregen vermogen krimpt in, maar wie van lieverlede verzamelt krijgt steeds meer.
Pro 13:12  Gerekte verwachting maakt het hart ziek, maar een wens die in vervulling gaat is een levensboom.
Pro 13:13  Wie het Woord minacht moet schade lijden, maar wie voor het Gebod ontzag heeft, hij krijgt wat hem 
toekomt.
Pro 13:14  De onderrichting der wijzen is een levensbron, tot vermijding van de valstrikken des doods.
Pro 13:15  Gezond verstand geeft gunst, maar de weg der trouwelozen is hun ondergang.
Pro 13:16  Elk bedachtzaam mens handelt met kennis, maar een dwaas spreidt zotheid ten toon.
Pro 13:17  Een boze gezant brengt in het ongeluk, maar een betrouwbare bode brengt genezing aan.
Pro 13:18  Armoede en schande voor wie de vermaning in den wind slaat, maar wie op de terechtwijzing 
achtgeeft wordt geeerd.
Pro 13:19  Een vervulde wens is zoet voor de ziel, maar voor de dwazen is het mijden van het kwaad iets 
afschuwelijks.
Pro 13:20  Wie met wijzen omgaat wordt wijs, maar wie met dwazen verkeert wordt verkeerd.
Pro 13:21  Zondaren vervolgt het ongeluk, maar rechtschapenen valt als loon geluk ten deel.
Pro 13:22  De brave laat erfgoed aan kleinkinderen, maar des zondaars vermogen wordt voor den 
rechtschapene opgespaard.
Pro 13:23  Rijkelijke spijs levert een ontginningswerk der armen, maar er zijn er die te gronde gaan door onrecht.
Pro 13:24  Wie de roede spaart haat zijn zoon, maar wie hem liefheeft zoekt hem met tuchtiging op.
Pro 13:25  Een rechtschapene eet tot verzadiging, maar de maag der bozen lijdt gebrek.
Pro 14:1  Der vrouwen wijsheid bouwt haar huis, maar de dwaasheid haalt het met eigen hand omver.
Pro 14:2  Wie als een braaf man wandelt vreest den Heer, maar wie op kronkelwegen gaat minacht hem.
Pro 14:3  In des dwazen mond is een stok der hoovaardij, maar der wijzen lippen bewaren hen.
Pro 14:4  Bij gemis van runderen is de krib ledig, maar rijke inkomsten heeft men door de kracht des stiers.
Pro 14:5  Een betrouwbaar getuige liegt niet, maar een vals getuige blaast leugens uit.
Pro 14:6  De spotter zoekt wijsheid, en zij is er niet, maar voor den verstandige is kennis licht te vinden.
Pro 14:7  Ga uit de tegenwoordigheid van een dwaas mens weg, en gij hebt van verstandige taal niets gemerkt.
Pro 14:8  De wijsheid van den bedachtzame is dat hij op zijn weg let, maar de zotheid der dwazen is bedrog.
Pro 14:9  Het schuldoffer spot met de dwazen, maar onder de braven woont Gods welbehagen.
Pro 14:10  Het hart kent zijn eigen bitter leed, en in zijn vreugde kan een ander zich niet mengen.
Pro 14:11  Der bozen huis zal te gronde gaan, maar der braven tent zal bloeien.
Pro 14:12  Soms houdt iemand een weg voor den rechten, die toch uitloopt op den dood.
Pro 14:13  Ook bij gelach kan het hart leed gevoelen, en de vreugde kan uitlopen op kommer.
Pro 14:14  Uit zijn wandel krijgt de afvallige van hart ruim zijn deel, ook de deugdzame man uit zijn gedragingen.
Pro 14:15  De onnozele gelooft elk woord, maar de bedachtzame let op zijn schreden.
Pro 14:16  De wijze is schroomvallig en wijkt van het kwaad, maar de dwaas is overmoedig en zorgeloos.
Pro 14:17  De lichtgeraakte doet zotheden, en de bedachtzame verdraagt.
Pro 14:18  De onnozelen verkrijgen zotheid, maar de bedachtzamen worden met kennis gekroond.
Pro 14:19  Buigt u, slechtaards, neer voor de deugdzamen, bozen voor de poorten des rechtschapenen.
Pro 14:20  Zelfs bij zijn naaste is de arme gehaat, maar de vrienden des rijken zijn talrijk.
Pro 14:21  Wie armen veracht bezondigt zich, maar wie zich over nooddruftigen ontfermt, heil hem!
Pro 14:22  Raken niet wie kwaad smeden op een doolweg? maar gunst en trouw zijn voor wie op het goede zijn 
bedacht.
Pro 14:23  In elk gesloof is voordeel, maar louter woorden brengen niets dan schade aan.
Pro 14:24  Der wijzen kroon is bedachtzaamheid, der dwazen krans zotheid.
Pro 14:25  Een eerlijk getuige redt levens, maar een die leugens uitblaast pleegt verraad.
Pro 14:26  In de vreze voor den Heer ligt een machtig vertrouwen, ook voor zijn zonen zal hij een toevlucht zijn.



Pro 14:27  De vreze voor den Heer is een levensbron om te vermijden de strikken des doods.
Pro 14:28  In de talrijkheid der natie ligt des konings luister, in gebrek aan volk des vorsten onheil.
Pro 14:29  De lankmoedige is rijk aan doorzicht, maar de opvliegende verkrijgt zotheid.
Pro 14:30  Een toegeeflijk hart is leven voor het vlees, maar naijver is een bederf voor het gebeente.
Pro 14:31  Wie een behoeftige onderdrukt smaadt diens schepper, maar wie zich over een arme ontfermt eert 
hem.
Pro 14:32  Door zijn slechtheid wordt de boze voortgedreven, maar de rechtschapene vindt een toevlucht in zijn 
deugd.
Pro 14:33  In het hart des verstandigen rust de wijsheid, maar in der dwazen binnenste wordt zij niet onderkend.
Pro 14:34  Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is de schande der natien.
Pro 14:35  Een koning heeft welbehagen in een verstandigen dienaar, maar voorwerp zijner gramschap is een 
die zich schandelijk gedraagt.
Pro 15:1  Een zacht antwoord stilt gramschap, maar een krenkend bescheid wekt toorn.
Pro 15:2  Der wijzen tong doet kennis stromen, maar der dwazen mond giet zotheid uit.
Pro 15:3  Overal waren de ogen des Heeren rond, lettend op slechten en goeden.
Pro 15:4  Toegeeflijke taal is een levensboom, maar valsheid daarin baart harteleed.
Pro 15:5  Een zot versmaadt de vermaningen zijns vaders, maar wie op terechtwijzing achtgeeft handelt 
bedachtzaam.
Pro 15:6  In des rechtschapenen huis is grote voorraad, maar des bozen inkomsten worden vernield.
Pro 15:7  Der wijzen lippen strooien kennis uit, maar in der dwazen hart is het niet richtig.
Pro 15:8  Der bozen offer is voor den Heer iets afschuwelijks, maar in het gebed der braven heeft hij 
welbehagen.
Pro 15:9  Van des bozen wandel heeft de Heer een afschuw, maar hij bemint hem die streeft naar gerechtigheid.
Pro 15:10  Een scherpe tuchtiging wacht hem die het pad verlaat, wie de terechtwijzing haat zal sterven.
Pro 15:11  Dodenrijk en hel liggen open voor den Heer, hoeveel te meer de harten der mensenkinderen!
Pro 15:12  De spotter houdt er niet van vermaand te worden, naar de wijzen gaat hij niet.
Pro 15:13  Een vrolijk hart maakt het gelaat blijde, maar bij harteleed is de geest verslagen.
Pro 15:14  Des verstandigen hart zoekt naar kennis, maar der dwazen mond houdt zich bezig met zotheid.
Pro 15:15  Een gedrukte heeft steeds kwade dagen, maar wie blij gestemd is viert altijddoor feest.
Pro 15:16  Beter weinig met vreze voor den Heer dan een grote schat met onrust er bij.
Pro 15:17  Beter een maal van groente waar liefde is dan een gemeste stier met haat er bij.
Pro 15:18  Een gramstorig man stookt twist, maar een lankmoedige legt geschil bij.
Pro 15:19  Des tragen weg is als een versperring van doornen, maar het pad der braven is gebaand.
Pro 15:20  Een wijze zoon verheugt zijn vader, maar een dwaas minacht zijn moeder.
Pro 15:21  Zotheid is een vreugd voor een verstandeloze, maar een man van doorzicht houdt den rechten weg.
Pro 15:22  Plannen mislukken door gemis van onderling overleg, maar zijn er veel raadslieden, dan gelukken zij.
Pro 15:23  Een mens schept behagen in het bescheid dat hij geeft, en hoe schoon is een woord op zijn pas!
Pro 15:24  De omzichtige gaat den levensweg, opwaarts, opdat hij mijde het dodenrijk, naar beneden.
Pro 15:25  De Heer rukt het huis der hovaardigen omver, maar zet de grenspalen der weduwe vast.
Pro 15:26  De Heer verafschuwt snode plannen, maar rein zijn vriendelijke woorden.
Pro 15:27  Wie naar oneerlijk gewin streeft stort zijn huis in het verderf, maar wie geschenken haat zal leven.
Pro 15:28  Het hart des rechtschapenen geeft omzichtig bescheid, maar der bozen mond doet snoodheden 
stromen.
Pro 15:29  Ver is de Heer van de bozen, maar der rechtschapenen bede hoort hij.
Pro 15:30  Stralende ogen verheugen het hart, een goede tijding laaft het gebeente.
Pro 15:31  Het oor dat luistert naar de terechtwijzing verkrijgt leven, het overnacht te midden der wijzen.
Pro 15:32  Wie vermaningen in den wind slaat stelt zijn leven niet op prijs, maar wie naar terechtwijzing luistert 
verkrijgt verstand.
Pro 15:33  De vreze voor den Heer is de tucht der wijsheid, en aan de eer gaat de ootmoed vooraf.
Pro 16:1  Des mensen werk zijn de overleggingen des harten, maar van den Heer komt wat de tong antwoordt.
Pro 16:2  Een mens houdt al zijn wegen voor zuiver, maar die de geesten weegt is de Heer.
Pro 16:3  Beveel uw werken aan den Heer, opdat uw plannen worden tenuitvoergelegd.
Pro 16:4  De Heer heeft alles gemaakt voor het doel dat hij er mee beoogt, ook den boze voor den dag des 
ongeluks.
Pro 16:5  Afschuw heeft de Heer van elken hoogmoedige, zekerlijk blijft deze niet ongestraft.
Pro 16:6  Door vroomheid en trouw wordt schuld gezoend, door vreze voor den Heer vermijdt men het kwaad.
Pro 16:7  Wanneer de Heer een welbehagen heeft in iemands weg, doet hij ook diens vijanden vrede met hem 
houden.
Pro 16:8  Beter weinig met deugd dan rijke inkomsten met onrecht.



Pro 16:9  Des mensen hart overdenkt zijn weg, maar de Heer stiert zijn gang.
Pro 16:10  Een godsspraak is op des konings lippen, in de rechtspraak feilt zijn mond niet.
Pro 16:11  Eerlijke balans en weegschaal zijn van den Heer, zijn werk zijn al de gewichten in den buidel.
Pro 16:12  Koningen verafschuwen het plegen van een boos stuk, want een troon staat vast door gerechtigheid.
Pro 16:13  Een koning heeft welbehagen in eerlijke lippen, hij heeft hem lief die de waarheid spreekt.
Pro 16:14  Eens konings gramschap is een doodsbode, maar een wijs man verzoent haar.
Pro 16:15  In het licht van 's konings aangezicht is leven, en zijn welbehagen is als een wolk die den 
voorjaarsregen brengt.
Pro 16:16  Het is beter wijsheid te verwerven dan goud, verkieslijker doorzicht te verwerven dan zilver.
Pro 16:17  De heirbaan der braven is het mijden van het kwade, en wie op zijn wandel achtslaat bewaart zijn 
leven.
Pro 16:18  Aan den val gaat trots vooraf, aan de struikeling hoovaardij.
Pro 16:19  Beter nederig te zijn met de ootmoedigen dan buit te delen met de hoogmoedigen.
Pro 16:20  Wie op het Woord let vindt geluk, en wie op den Heer betrouwt, heil hem!
Pro 16:21  Een wijze van hart wordt verstandig genoemd, en zoetheid van lippen vermeerdert de lering.
Pro 16:22  Goed inzicht is voor zijn bezitter een levensbron, maar de straf der zotten is zotheid.
Pro 16:23  Des wijzen hart maakt zijn mond verstandig, en vermeerdert de lering op zijn lippen.
Pro 16:24  Liefelijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel en heilzaam voor het gebeente.
Pro 16:25  Soms houdt iemand een weg voor den rechten, die toch uitloopt op den dood.
Pro 16:26  De honger van den slover drijft hem aan tot sloven, want zijn mond legt hem een zwaren last op.
Pro 16:27  Een deugniet graaft een kuil van onheil, en op zijn lippen is als een verzengend vuur.
Pro 16:28  Een man met slinksche streken stookt het twistvuur aan, een oorblazer vervreemdt vrienden.
Pro 16:29  Een gewelddadig man verleidt zijn naaste, en brengt hem op een weg die niet deugt.
Pro 16:30  Wie zijn ogen toeknijpt ziet op slinksche streken, wie zijn lippen samenperst sticht onheil.
Pro 16:31  Een heerlijke kroon is het grijze haar, op den weg der gerechtigheid wordt zij gevonden.
Pro 16:32  Een lankmoedige overtreft een held, wie zichzelf beheerst hem die een stad inneemt.
Pro 16:33  Het lot wordt in den schoot geworpen, maar alwat daardoor beslist wordt komt van den Heer.
Pro 17:1  Beter een stuk droog brood met rust er bij, dan een huis vol offervlees met twist.
Pro 17:2  Een verstandige slaaf zal heersen over een zoon die schande aanbrengt en met de broeders de 
erfenis delen.
Pro 17:3  De smeltkroes is voor het zilver, de oven voor het goud, en de Heer toetst de harten.
Pro 17:4  De slechtaard luistert naar een heilloze lip, de valsheid leent het oor aan een onheil stichtende tong.
Pro 17:5  Wie den arme hoont minacht diens schepper, wie zich verblijdt over een ongeluk blijft niet ongestraft.
Pro 17:6  Een kroon voor de grijzen zijn kindskinderen, en een eer voor de kinderen zijn hun vaders.
Pro 17:7  Aan een dwaas past geen hooge toon, hoeveel te minder aan een edelman leugentaal.
Pro 17:8  Het geschenk dunkt hem die het geeft een juweel; werwaarts hij zich ook wendt, hij slaagt.
Pro 17:9  Wie een misslag toedekt beoogt liefde, maar wie iets oververtelt vervreemdt vrienden.
Pro 17:10  Een berisping maakt meer indruk op den verstandige dan op een dwaas honderd slagen.
Pro 17:11  Een oproermaker beoogt wat slecht is; maar een wreede bode wordt tegen hem afgezonden.
Pro 17:12  Kom een van jongen beroofde berin tegen, maar niet een dwaas in zijn zotheid.
Pro 17:13  Wie goed met kwaad vergeldt, de rampspoed zal van zijn huis niet wijken.
Pro 17:14  Aan woorden den vrijen loop laten is het begin van een krakeel en voordat de twist losbarst is er 
geharrewar.
Pro 17:15  Wie een schuldige in het gelijk en wie een onschuldige in het ongelijk stelt, die beiden verafschuwt de 
Heer.
Pro 17:16  Waartoe dient geld in de hand van een dwaas? Om wijsheid te kopen, terwijl hij geen verstand heeft!
Pro 17:17  Te allen tijde heeft een vriend lief, maar een broeder wordt geboren voor den nood.
Pro 17:18  Een verstandeloos mens geeft handslag, en blijft borg bij zijn naaste.
Pro 17:19  Wie den twist liefheeft heeft het misdrijf lief, en wie zijn deur hoog maakt zoekt den ondergang.
Pro 17:20  Wie verdraaid is van hart vindt geen geluk, en wie een slinksche tong heeft valt in het ongeluk.
Pro 17:21  Wie een zot verwekt heeft, dien strekt dit tot hartzeer, en de vader van een dwaas heeft geen 
vreugde.
Pro 17:22  Een vrolijk hart doet het lichaam goed maar een verslagen geest doet het gebeente uitdrogen.
Pro 17:23  Een boze neemt een uit den buidel gehaald geschenk aan om de paden des rechts te buigen.
Pro 17:24  De verstandige houdt de wijsheid voor ogen, maar de ogen van een dwaas zijn aan het einde der 
aarde.
Pro 17:25  Een dwaze zoon is een verdriet voor zijn vader en een bittere smart voor haar die hem baarde.
Pro 17:26  Een onschuldige ook slechts een boete op te leggen is niet goed, maar edele mensen te slaan is 
uitermate slecht.



Pro 17:27  Wie spaarzaam is met zijn woorden is een die kennis heeft; een verstandig man is koelbloedig.
Pro 17:28  Zelfs een dwaas gaat als hij zwijgt voor wijs door, als hij zijn mond houdt voor verstandig.
Pro 18:1  Wie zich afscheidt zoekt eigen begeerte, hij keert zich tegen elk beleid.
Pro 18:2  De dwaas schept geen behagen in doorzicht, maar in het blootleggen van hetgeen in hem omgaat.
Pro 18:3  Komt de boze, dan komt ook de minachting, en met de schandvlek de hoon.
Pro 18:4  Diepe wateren zijn de woorden van eens mensen mond, een opborrelende beek, een bron van 
wijsheid.
Pro 18:5  Het is niet goed een boze voor te trekken, een onschuldige in het gericht op zijde te duwen.
Pro 18:6  Des dwazen lippen komen met twist aandragen, en zijn mond roept om een kloppartij.
Pro 18:7  Des dwazen mond is zijn ongeluk, zijn lippen zijn een strik voor hemzelf.
Pro 18:8  Des oorblazers woorden zijn als lekkernijen: deze glijden af naar het binnenste der maag.
Pro 18:9  Reeds wie slap zijn werk doet is een broeder van den verderver.
Pro 18:10  Een sterke toren is 's Heeren naam; de rechtschapene loopt er heen en is veilig.
Pro 18:11  Voor den rijke is zijn vermogen als een sterke veste, en als een hooge muur--in zijn verbeelding.
Pro 18:12  Aan eens mensen val gaat zijn zelfverheffing vooraf, maar aan de eer de ootmoed.
Pro 18:13  Geeft iemand antwoord voordat hij hoort, zo strekt hem dit tot zotternij en schande.
Pro 18:14  Des mensen moed draagt zijn krankheid, maar een verslagen geest, wie beurt dien op?
Pro 18:15  Des verstandigen hart verwerft kennis, en der wijzen oor zoekt naar kennis.
Pro 18:16  Iemands geschenk maakt ruim baan voor hem en brengt hem in de tegenwoordigheid van 
aanzienlijken.
Pro 18:17  Wie het eerst zijn zaak voordraagt heeft gelijk; maar dan komt de ander en rekent hem na.
Pro 18:18  Het lot beslecht twisten en scheidt sterke mannen.
Pro 18:19  Een verongelijkte broeder is erger dan een sterke veste, en broedertwisten zijn als de grendel van 
een burg.
Pro 18:20  Van de vrucht zijns monds wordt iemands maag gevuld, van hetgeen zijn lippen opbrengen wordt hij 
verzadigd.
Pro 18:21  Dood en leven zijn in de macht der tong, wie haar beteugelen genieten haar vrucht.
Pro 18:22  Wie een vrouw vond heeft iets goeds gevonden, en een bewijs van 's Heeren welbehagen 
verworven.
Pro 18:23  Smekend spreekt de arme, en de rijke antwoordt hard.
Pro 18:24  Soms brengen veel vrienden in ongeluk, maar er zijn vrienden die zich sterker hechten dan een 
broeder.
Pro 19:1  Gelukkiger een arme wiens wandel deugdzaam is dan een verdraaide van lippen die een dwaas is.
Pro 19:2  Zonder kennis deugt zelfs ijver niet, wie te haastig loopt doet een mistred.
Pro 19:3  Eens mensen eigen zotheid bederft zijn weg, maar op den Heer is zijn hart vergramd.
Pro 19:4  Welstand brengt veel vrienden aan, maar de geringe--weg gaat zijn vriend.
Pro 19:5  Een vals getuige blijft niet ongestraft, wie leugens uitblaast ontkomt niet.
Pro 19:6  Velen zoeken den aanzienlijke gunstig te stemmen, en wie geschenken geeft heeft elk tot vriend.
Pro 19:7  Geen van de broeders des armen houdt van hem, hoeveel te meer trekken zijn vrienden zich van hem 
terug!
Pro 19:8  Wie verstand verwerft heeft zijn leven lief, wie doorzicht bewaart zal geluk vinden.
Pro 19:9  Een vals getuige blijft niet ongestraft, wie leugens uitblaast komt om.
Pro 19:10  Den dwaas past de weelde niet, hoeveel te minder past het een knecht over vorsten te heersen!
Pro 19:11  Eens mensen gezond verstand maakt hem lankmoedig, en het siert hem een misslag door de vingers 
te zien.
Pro 19:12  Als het gegrom van een leeuw is des konings gramschap, maar als dauw op het kruid is zijn 
welbehagen.
Pro 19:13  Een dwaze zoon is een ongeluk voor zijn vader, en het gekijf ener vrouw is als een gestadig 
druppelend lek.
Pro 19:14  Huis en vermogen zijn een voorvaderlijk erfdeel, maar van den Heer komt een verstandige vrouw.
Pro 19:15  Luiheid doet in diepen slaap vallen, en de trage moet honger lijden.
Pro 19:16  Wie het gebod houdt behoudt zichzelf, wie niet past op zijn wandel zal sterven.
Pro 19:17  Wie zich ontfermt over een behoeftige leent aan den Heer, die hem zijn daad vergelden zal.
Pro 19:18  Tuchtig uw zoon, want er is hoop, maar laat u niet vervoeren tot drift.
Pro 19:19  Een doldriftige moet boeten; want komt gij tussenbeide, dan maakt gij het nog erger.
Pro 19:20  Hoor naar raad en neem tucht aan; opdat gij later wijs moogt worden.
Pro 19:21  Talrijk zijn de plannen in des mensen hart, maar de raadslag van den Heer, die komt tot stand.
Pro 19:22  Gewin voor een mens is zijn liefdebetoon, maar beter arm dan een bedrieger.
Pro 19:23  De vreze voor den Heer is ten leven: verzadigd overnacht men, niet door rampspoed bezocht.



Pro 19:24  Zelfs al heeft de luiaard zijn hand in den schotel gestoken, hij brengt ze niet terug naar zijn mond.
Pro 19:25  Slaat gij den spotter, de onervarene leert er uit, maar wijst gij den verstandige terecht, hij doet er 
kennis door op.
Pro 19:26  Wie zijn vader mishandelt, zijn moeder wegjaagt is een zoon die schimp en schande aanbrengt.
Pro 19:27  Houd op, mijn zoon, terechtwijzing aan te horen en dan af te dolen van verstandige woorden.
Pro 19:28  Een deugniet, die getuigenis aflegt, spot met de rechtspraak, en der bozen mond zwelgt onrecht in.
Pro 19:29  Voor de spotters liggen straffen gereed, en slagen voor den rug der dwazen.
Pro 20:1  Een lichtzinnige is de wijn, een levenmaker de drank, alwie zich daar aan overgeeft is niet wijs.
Pro 20:2  Als het gegrom van een leeuw is de schrik dien een koning aanjaagt, wie hem vertoornt vergrijpt zich 
aan zichzelf.
Pro 20:3  Het is een eer voor een man buiten twist te blijven, maar alwie dwaas is zoekt ruzie.
Pro 20:4  In den herfst ploegt de luiaard niet; vraagt hij dan vrucht in den oogsttijd, zo is er niets.
Pro 20:5  De raadslag in iemands hart zij een diep water, iemand van doorzicht diept dien toch op.
Pro 20:6  De meeste mensen ontmoeten iemand die liefderijk gezind is; maar een betrouwbaar man, wie vindt 
dien?
Pro 20:7  Iemand die deugdzaam van wandel is, een rechtschapene--gelukkig zijn kinderen na hem!
Pro 20:8  Een koning op den rechterstoel gezeten doet met zijn ogen alwat slecht is verstuiven.
Pro 20:9  Wie zal zeggen: Ik heb mijn hart zuiver gehouden, ik ben rein van zonde gebleven?
Pro 20:10  Tweeerlei gewicht en tweeerlei maat, de Heer verafschuwt die beide.
Pro 20:11  Reeds de knaap laat zich aan zijn gedrag kennen, of zijn doen rein en braaf is.
Pro 20:12  Het oor dat hoort en het oog dat ziet, de Heer heeft ze beide gemaakt.
Pro 20:13  Wees geen minnaar van den slaap, opdat gij niet tot armoede vervalt; houd de ogen open, zo zult gij 
volop brood hebben.
Pro 20:14  Duur, duur! zegt de koper, maar als hij weggaat, dan beroemt hij zich.
Pro 20:15  Er is goud en een menigte koralen, maar een kostelijk stuk is verstandige taal.
Pro 20:16  Haal zijn kleed weg, want hij bleef borg voor een ander, neem hem te pand voor vreemden.
Pro 20:17  Zoet is den mens gestolen brood, maar straks is zijn mond vol kiezel.
Pro 20:18  Door beraadslagingen komt een plan ten uitvoer, en voer oorlog met overleg.
Pro 20:19  Wie een geheim openbaart is een onruststoker; geef u dus niet af met een babbelaar.
Pro 20:20  Wie vader of moeder vloekt, zijn licht gaat uit in het stikdonker.
Pro 20:21  Een erf te haastig verkregen zal ten slotte niet ten zegen zijn.
Pro 20:22  Zeg niet: Ik zal kwaad vergelden! wacht op den Heer, dat hij u helpe.
Pro 20:23  Van tweeerlei gewicht heeft de Heer een afschuw, en een valse weegschaal is niet goed.
Pro 20:24  Door den Heer worden eens mans schreden gestierd; de mens hoe zou hij zijn weg verstaan!
Pro 20:25  Een valstrik voor een mens is het ijlings Heilig te roepen en eerst na geloften gedaan te hebben te 
overleggen.
Pro 20:26  Een wijze koning doet de bozen verstuiven, en laat het rad over hen heengaan.
Pro 20:27  Des mensen geest is een licht van den Heer, het doorzoekt al de schuilhoeken van het hart.
Pro 20:28  Vroomheid en trouw behoeden een koning, en door vroomheid schraagt hij zijn troon.
Pro 20:29  Der jongelingen sieraad is hun kracht, de tooi der bejaarden is het grijze haar.
Pro 20:30  Striemen van wonden polijsten het binnenste, slagen de schuilhoeken des harten.
Pro 21:1  Des konings hart is in 's Heeren hand als een waterbeek: hij leidt het werwaarts hem behaagt.
Pro 21:2  Een mens houdt al zijn wegen voor recht, maar die de harten weegt is de Heer.
Pro 21:3  Rechtschapen en deugdzaam handelen is aan den Heer liever dan offers.
Pro 21:4  Hoogheid van ogen en opgeblazenheid van hart, het licht der bozen is zonde.
Pro 21:5  Des vlijtigen plannen brengen louter voordeel aan, maar die van alwie zich overhaast louter schade.
Pro 21:6  Schatten door leugentaal verworven--een voortgejaagde nietigheid, strikken des doods.
Pro 21:7  Der bozen woestheid sleept hen mee; want zij weigeren recht te doen.
Pro 21:8  Een kronkelpad is des bedriegers weg, maar de eerlijke gaat recht door zee.
Pro 21:9  Beter te wonen op den hoek van een dak dan een kijfachtige vrouw tot huisgenote.
Pro 21:10  Des bozen lust gaat naar het kwade uit, zijn naaste vindt geen genade in zijn oog.
Pro 21:11  Moet de lichtzinnige boeten, dan wordt de onervarene wijs, leert men den wijze, hij neemt kennis aan.
Pro 21:12  De Rechtvaardige let op het huis des bozen en stort de bozen in het verderf.
Pro 21:13  Wie zijn oor stopt voor het geschrei des behoeftigen, hij zal zelf roepen en niet verhoord worden.
Pro 21:14  Een gift in het geheim wendt den toorn af, een geschenk in de borsttas hevige gramschap.
Pro 21:15  Dat het recht wordt gehandhaafd is een vreugde voor den rechtschapene, maar een schrik voor de 
euveldaders.
Pro 21:16  Een mens die van den weg des verstands afdwaalt kan in de gemeente der schimmen uitrusten.
Pro 21:17  Wie van vermaak houdt, wordt een prooi van het gebrek, wie van wijn en olie houdt wordt niet rijk.



Pro 21:18  De boze is een losprijs voor den rechtschapene, in de plaats der braven komt de trouweloze.
Pro 21:19  Beter in een woestijnland te wonen dan met een kijfachtige en humeurige vrouw.
Pro 21:20  Begeerlijke schatten en olie zijn in des wijzen woning, maar de dwaze mens brengt ze door.
Pro 21:21  Wie gerechtigheid en vroomheid najaagt vindt leven en eer.
Pro 21:22  Een wijze beklom wel eens een stad van helden en wierp de sterkte neer, waarop zij vertrouwde.
Pro 21:23  Wie de wacht houdt over zijn mond en tong houdt wacht over zichzelf, zich hoedend voor noden.
Pro 21:24  Een overmoedig, vermetel mens noemt men een spotter, iemand die in matelozen overmoed handelt.
Pro 21:25  De luiaard wordt door zijn begeerte gedood; want zijn handen weigeren te werken.
Pro 21:26  De boze begeert den gansen dag door, maar de rechtschapene geeft zonder karigheid.
Pro 21:27  Der bozen offer is iets afschuwelijks; hoeveel te meer, wanneer men het brengt voor een 
schanddaad!
Pro 21:28  Een leugenachtig getuige gaat te gronde, maar een man die goed toehoort mag altijd spreken.
Pro 21:29  De boze zet een onbeschaamd gezicht, maar de brave doorziet zijn gedrag.
Pro 21:30  Er is geen wijsheid, geen verstand, geen raad--tegenover den Heer.
Pro 21:31  Het paard wordt getuigd tegen den dag van den strijd maar de overwinning hangt af van den Heer.
Pro 22:1  Een goede naam is verkieslijk boven groten rijkdom, in gunst te zijn beter dan zilver en goud.
Pro 22:2  Rijken en armen ontmoeten elkander, hun aller maker is de Heer.
Pro 22:3  Een schrander mens ziet het onheil en bergt zich, maar de onnozelen lopen door en moeten boeten.
Pro 22:4  Het loon van den ootmoed en vreze voor den Heer is rijkdom, eer en leven.
Pro 22:5  Doornen, strikken liggen op den weg des verdraaiden; wie zichzelf bewaren wil blijft er ver van.
Pro 22:6  Oefen den knaap in het begin van zijn levensweg, dan zal hij, ook wanneer hij oud wordt, er niet van 
afwijken.
Pro 22:7  De rijke heerst over de armen, wie leent is de slaaf van den leenheer.
Pro 22:8  Wie onrecht zaait maait onheil en de stok zijner gramschap zal verdwijnen.
Pro 22:9  De weldadige wordt gezegend, omdat hij van zijn brood aan den behoeftige geeft.
Pro 22:10  Jaag den spotter weg, en de twist gaat heen, aan geschil en gesmaal komt een einde.
Pro 22:11  Bij den Heer bemind is de reine van hart, en hij wiens lippen welwillendheid zijn, zijn vriend is de 
koning.
Pro 22:12  's Heeren ogen slaan op de kennis acht, maar hij verijdelt des trouwelozen woorden.
Pro 22:13  De luiaard zegt: Een leeuw daarbuiten! ik mocht eens midden op straat gedood worden!
Pro 22:14  De mond der vreemde vrouwen is een diepe groeve, hij op wien de Heer vergramd is valt er in.
Pro 22:15  Zit zotternij vast aan het hart van een knaap, de tuchtroede zal haar er uit drijven.
Pro 22:16  Men onderdrukt een behoeftige--om hem rijker te maken, men geeft aan een rijke--louter tot schade!
Pro 22:17  Neig uw oor en luister naar der wijzen woorden, en richt uw hart op mijn wetenschap;
Pro 22:18  want liefelijk is het wanneer gij ze bewaart in uw binnenste, en zij met elkander bestendig op uw 
lippen zijn.
Pro 22:19  Opdat gij op den Heer uw betrouwen moogt zetten, heb ik heden u, ook u onderwezen.
Pro 22:20  Heb ik voor u niet kernspreuken opgeschreven, raadgevingen en wetenschap behelzend?
Pro 22:21  Om u waarheid te leren, betrouwbare woorden, zodat gij betrouwbare woorden ten bescheid kunt 
geven aan wie u ondervraagt.
Pro 22:22  Beroof den behoeftige niet, want hij is behoeftig, en vertrap in de poort de armen niet;
Pro 22:23  want de Heer zal het voor hen opnemen en zal hun berovers van het leven beroven.
Pro 22:24  Ga niet om met een driftkop en laat u niet in met een heethoofd;
Pro 22:25  opdat gij zijn manier van doen niet aanleert, en zo voor uzelf een strik aanschaft.
Pro 22:26  Behoor niet tot hen die handslag geven, die voor schulden borg blijven;
Pro 22:27  waarom zou men, wanneer gij niet hebt om te betalen, uw bed onder u weghalen?
Pro 22:28  Verleg de oude grenzen niet, door uw voorvaderen getrokken.
Pro 22:29  Ziet gij een man die ijverig is in zijn werk, hij mag zich koningen ten dienst stellen en behoeft geen 
onaanzienlijken te dienen.
Pro 23:1  Zit gij met een heerscher aan tafel, let dan goed op hem dien gij voor u hebt,
Pro 23:2  en zet een mes op uw keel, indien gij iemand van goeden eetlust zijt;
Pro 23:3  wees niet begerig naar zijn lekkernijen; want zij zijn een bedrieglijke spijs.
Pro 23:4  Tob u niet af om rijk te worden; laat af van daaraan uw doorzicht te besteden.
Pro 23:5  Zoudt gij uw ogen daarheen doen vliegen? Maar weg is het! Want het maakt zich vleugels, zoals een 
arend die naar den hemel vliegt.
Pro 23:6  Eet niet aan de tafel van een die wangunstig is en wees niet begerig naar zijn lekkernijen;
Pro 23:7  want hij is als iemand die bij zichzelf uitrekent; eet en drink, zegt hij tot u, maar zijn hart is u niet 
welgezind.
Pro 23:8  De bete die gij gegeten hebt zult gij uitspuwen, en uw vriendelijke woorden hebt gij verspild.



Pro 23:9  Spreek niet ten aanhoren van een dwaas; want hij minacht uw verstandige taal.
Pro 23:10  Verleg de oude grenzen niet, en kom niet op den akker van wezen;
Pro 23:11  want hun losser is sterk, hij zal het tegen u voor hen opnemen.
Pro 23:12  Neig uw hart naar terechtwijzing, en uw oor tot verstandige woorden.
Pro 23:13  Onthoud een knaap terechtwijzing niet, als gij hem stokslagen geeft, zal hij niet sterven;
Pro 23:14  gij geeft hem wel stokslagen, maar redt hem van het dodenrijk.
Pro 23:15  Mijn zoon, indien uw hart wijs is, verblijdt zich ook mijn hart;
Pro 23:16  mijn nieren zijn uitgelaten van vreugd, wanneer uw lippen het rechte zeggen.
Pro 23:17  Uw hart zij niet naijverig op de zondaren, maar veeleer altijd ijverig voor de vreze voor den Heer;
Pro 23:18  want geeft gij acht op haar, dan is er een toekomst voor u, en zal uw hoop blijken niet ijdel te zijn.
Pro 23:19  Hoor gij, mijn zoon, en word wijs, en doe uw hart den rechten weg betreden.
Pro 23:20  Houd u niet op onder de wijnzuipers, onder hen die bij vleesmalen brassen;
Pro 23:21  want een drinker en brasser wordt arm, en de slaperigheid doet in lompen gekleed gaan.
Pro 23:22  Hoor naar uw vader, naar hem die u verwekt heeft, en minacht uw moeder niet, wanneer zij oud is 
geworden.
Pro 23:23  Koop waarheid en verkoop haar niet, wijsheid, terechtwijzing en doorzicht.
Pro 23:24  Grote vreugd heeft de vader van een rechtschapene, die een wijze tot zoon heeft verblijdt zich over 
hem.
Pro 23:25  Verblijden zich uw vader en uw moeder, verheuge zich zij die u gebaard heeft!
Pro 23:26  Geef mij uw hart, mijn zoon, en dat uw ogen welgevallen hebben in mijn wegen;
Pro 23:27  want een lichtekooi is een diepe groeve, een boeleerster een enge put;
Pro 23:28  zij zit op de loer in de poort en vermeerdert de trouwelozen onder de mensen.
Pro 23:29  Bij wien is Ach? bij wien Wee? bij wien gekijf? bij wien geklaag? bij wien zijn wonden zonder reden? 
bij wien doffe ogen?
Pro 23:30  Bij hen die nog laat bij den wijn zitten, die naar binnen gaan om het mengsel te keuren.
Pro 23:31  Zie er niet naar, hoe de wijn fonkelt, hoe hij krinkelt in den beker, hoe hij zacht naar binnen gaat.
Pro 23:32  Ten slotte bijt hij als een slang, vergiftigt als een adder:
Pro 23:33  uw ogen zien vreemde dingen, uw hart spreekt allerlei verkeerdheid uit,
Pro 23:34  en gij gelijkt iemand die diep in de zee ligt, iemand die ligt op de punt ener ra.
Pro 23:35  "Zij hebben mij geslagen--ik heb er niets van gevoeld; zij hebben mij gebeukt--ik heb het niet 
gemerkt. Wanneer word ik wakker? Dan ga ik er weer op uit!"
Pro 24:1  Wees niet afgunstig op slechte mensen, en begeer hun gezelschap niet;
Pro 24:2  want hun hart zint op vernieling, hun lippen spreken tot onheil.
Pro 24:3  Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd;
Pro 24:4  door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostelijke en liefelijke goederen.
Pro 24:5  Een wijs man is sterk, iemand van kennis oefent kracht;
Pro 24:6  want met overleg kunt gij oorlog voeren, en er is heil waar de raadgevers talrijk zijn.
Pro 24:7  Peperduur is de wijsheid voor den dwaas; in de poort doet hij zijn mond niet open.
Pro 24:8  Wie met overleg kwaad doet--hem noemt men een uitgestudeerden kerel.
Pro 24:9  Zonde is een uitrekening der zotheid, iets afschuwelijks voor den mens is de spotter.
Pro 24:10  Gedraagt gij u slap ten dage der benauwdheid, dan komt uw kracht in het nauw.
Pro 24:11  Red hen die terechtgesteld zullen worden, die wankelend ten dode gaan--laat het toch niet na!
Pro 24:12  Wanneer gij zegt: Zie, wij wisten er niet van--de weger der harten, zou hij het niet opmerken? Ja, hij 
die op u let, hij draagt er wel kennis van en zal den mens naar zijn doen vergelden.
Pro 24:13  Eet honing, mijn zoon, want die smaakt goed, en honingzeem is zoet voor uw gehemelte;
Pro 24:14  erken dat de wijsheid dat ook is voor uw ziel! hebt gij haar gevonden, dan is er een toekomst, en zal 
uw hoop blijken niet ijdel te zijn.
Pro 24:15  Loer niet, booswicht, op de woning des rechtschapenen, verniel zijn verblijf niet;
Pro 24:16  want zevenmaal valt de rechtschapene en staat hij weer op, maar de bozen struikelen in den 
rampspoed.
Pro 24:17  Verblijd u niet wanneer uw vijand valt, wanneer hij struikelt verheuge zich uw hart niet;
Pro 24:18  opdat niet de Heer het zie en het hem mishage, en hij zijn toorn van hem afwende.
Pro 24:19  Wees niet afgunstig op de kwaaddoeners, noch naijverig op de bozen;
Pro 24:20  want de slechtaard heeft geen toekomst, het licht der bozen gaat uit.
Pro 24:21  Vrees, mijn zoon, den Heer en den koning, geef u niet af met hun vijanden;
Pro 24:22  want plotseling daagt hun ondergang, en het uiteinde hunner jaren, wie kent dat?
Pro 24:23  Ook deze zijn van wijzen. Partijdigheid in het gericht is niet goed.
Pro 24:24  Wie tot hem die ongelijk heeft zegt: Gij zijt in uw recht! hem zullen volken vloeken, natien verwensen.
Pro 24:25  Maar den bestraffers gaat het goed, over hen komt een bede om geluk.



Pro 24:26  Een kus op de lippen drukt wie treffelijke woorden ten bescheid geeft.
Pro 24:27  Maak uw werk buiten in orde, en bereid het op den akker; daarna kunt gij uw huis bouwen.
Pro 24:28  Leg niet zonder noodzaak getuigenis tegen iemand af, en doe geen dwaze dingen met uw lippen.
Pro 24:29  Zeg niet: Zoals hij mij deed zal ik hem doen; ik geef ieder loon naar werken.
Pro 24:30  Ik kwam eens voorbij den akker van een luiaard, voorbij den wijngaard van een verstandeloos mens,
Pro 24:31  en zie, hij was geheel begroeid met onkruid, gans bedekt met distels, en zijn stenen muur was 
omvergehaald.
Pro 24:32  Dit aanschouwende, richtte ik er mijn hart op, dit ziende, ontleende ik er een waarschuwing aan:
Pro 24:33  een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handenvouwens, al neerliggende;
Pro 24:34  zo overvalt u de armoede als een vagebond, het gebrek als een bandiet.
Pro 25:1  Ook dit zijn spreuken van Salomo, welke de mannen van Hizkia, den koning van Juda, hebben 
bijeengebracht.
Pro 25:2  Het is Gods eer iets te verbergen, der koningen eer iets uit te vorschen.
Pro 25:3  Des hemels hoogte, der aarde diepte, der koningen hart--ondoorgrondelijk zijn zij.
Pro 25:4  Weg met de slakken uit het zilver! dan komt een vat van den zilversmid te voorschijn;
Pro 25:5  weg met den boze uit des konings tegenwoordigheid! dan staat zijn troon door gerechtigheid vast.
Pro 25:6  Wees niet aanmatigend in tegenwoordigheid van een koning, en stel u niet op de plaats der groten;
Pro 25:7  want het is beter dat men tot u zegt: Ga hoger op; hierheen! dan dat men u vernedert voor een 
aanzienlijke, dien gij toch wel gezien hadt.
Pro 25:8  Ga er niet haastig op uit om te twisten; anders, wat zult gij ten slotte doen, wanneer uw naaste u aan 
de kaak stelt?
Pro 25:9  Doe uw twist met uw partij af, en maak eens anders geheim niet openbaar;
Pro 25:10  opdat niet wie het hoort u schandvlekke en gij voorgoed een slechten naam krijgt.
Pro 25:11  Gouden appels op zilveren schalen--een woord op zijn pas gesproken.
Pro 25:12  Een gouden neusring en een sieraad van edel metaal--voor het luisterend oor een wijs vermaner.
Pro 25:13  Als afkoeling door sneeuw op een oogstdag is een betrouwbare bode voor zijn zender: hij doet zijn 
heer weer opleven.
Pro 25:14  Wolken en wind, en toch geen regen--iemand die praalt met een gift waarvan niets komt.
Pro 25:15  Door lijdzaamheid wordt een machtige vermurwd, een zachte tong verbreekt beenderen.
Pro 25:16  Hebt gij honing gekregen, eet zoveel u dienstig is; opdat gij er niet zat van wordt en hem uitspuwt.
Pro 25:17  Zet niet te vaak uw voet in uws naasten huis; opdat hij u niet zat worde en u ga haten.
Pro 25:18  Een knots, een zwaard en een scherpe pijl--iemand die als een vals getuige tegen een ander 
optreedt.
Pro 25:19  Een slechte tand en een zwikkende voet--een trouweloze ten dage der benauwdheid.
Pro 25:20  Azijn op hoofdzeer--medezingen in het koor met een bedroefd hart.
Pro 25:21  Indien uw vijand hongert, geef hem brood te eten, heeft hij dorst, geef hem water te drinken;
Pro 25:22  want zo hoopt gij kolen vuurs op zijn hoofd, en de Heer zal het u vergelden.
Pro 25:23  De noordenwind brengt stortregens voort, en een heimelijk gesprek boze gezichten.
Pro 25:24  Beter te wonen op den hoek van een dak dan een kijfachtige vrouw tot huisgenote.
Pro 25:25  Fris water voor een amechtige--een goede tijding uit een ver land.
Pro 25:26  Een troebel gemaakte bron, een bedorven wel--een rechtschapene die wankelend staat voor een 
boze.
Pro 25:27  Veel honing eten is niet goed, maar het nasporen van zware dingen is een eer.
Pro 25:28  Een stad met een bres, een ontmantelde--een man zonder zelfbeheersching.
Pro 26:1  Als sneeuw in den zomer, als regen in den oogsttijd, zo slecht past eer bij een dwaas.
Pro 26:2  Zoals een mus die wegfladdert, een zwaluw die heenvliegt, zo is een onverdiende vervloeking: zij treft 
niet.
Pro 26:3  De zweep voor het paard, de toom voor den ezel, en de roede voor den rug der dwazen.
Pro 26:4  Antwoord een dwaas niet naar zijn zotheid; opdat gijzelf hem niet gelijk wordt.
Pro 26:5  Antwoord een dwaas naar zijn zotheid; opdat hij niet in eigen oog wijs zij.
Pro 26:6  Een die zichzelf de voeten afsnijdt, mishandeling te drinken krijgt--wie een boodschap laat doen door 
een dwaas.
Pro 26:7  Van een kreupele hangen de benen slap--een spreuk in den mond van dwazen.
Pro 26:8  Als wie een steen in een slinger vastbindt, zo is wie eer aan een dwaas geeft.
Pro 26:9  Een doorn in de hand van een dronkaard blijft--een spreuk in den mond van dwazen.
Pro 26:10  Veel leed veroorzaakt aan alle voorbijgangers wie een dwaas of een dronkaard in zijn dienst neemt.
Pro 26:11  Zoals een hond die naar zijn uitbraaksel terugkeert is een dwaas die op zijn zotheid terugkomt.
Pro 26:12  Ziet gij iemand die wijs is in eigen oog, van een dwaas is meer te hopen dan van hem.
Pro 26:13  De luiaard zegt: Een wild dier op den weg! een leeuw midden op straat!



Pro 26:14  Een deur draait op haar scharnieren om, en een luiaard in zijn bed.
Pro 26:15  Zelfs al heeft de luiaard zijn hand in den schotel gestoken, hij is te moe om haar naar zijn mond terug 
te brengen.
Pro 26:16  De luiaard is in eigen oog wijzer dan zeven die verstandige antwoorden geven.
Pro 26:17  Een die een hond bij de oren pakt--een voorbijganger die zich mengt in een twist die hem niet 
aangaat.
Pro 26:18  Als een roekeloze die afschiet brandpijlen, dodelijke schichten,
Pro 26:19  zo is hij die zijn naaste bedriegt en zegt: Ik doe het immers voor de grap!
Pro 26:20  Bij gebrek aan hout gaat het vuur uit, en waar geen oorblazer is bedaart de twist.
Pro 26:21  Een blaasbalg bij gloeiende kolen, hout bij vuur--een twistgierig man bij het stoken van twist.
Pro 26:22  Des oorblazers woorden zijn als lekkernijen: deze glijden af naar het binnenste der maag.
Pro 26:23  Glazuursel op een aarden vat gelegd--gloeiende lippen en een slecht hart.
Pro 26:24  Wie haat voedt ontveinst het met zijn lippen, maar in zijn binnenste bergt hij bedrog,
Pro 26:25  al klinkt zijn stem liefelijk, vertrouw hem niet; want zeven afschuwelijkheden zijn in zijn hart.
Pro 26:26  Wie haat bedrieglijk verbergt, zijn boosheid wordt in de gemeente openbaar.
Pro 26:27  Wie een kuil graaft valt er in, wie een steen omwentelt, op hem rolt die terug.
Pro 26:28  Een leugentong haat oprechtheid, een gladde mond verwekt onrust.
Pro 27:1  Beroem u niet op den dag van morgen; want gij weet niet, wat de dag baren zal.
Pro 27:2  Roeme u een ander, niet uw eigen mond, een vreemde, niet uw eigen lippen.
Pro 27:3  Zwaar is een steen, wichtig het zand, maar het humeur van een zot is zwaarder dan die beide.
Pro 27:4  Wreed is de gramschap, overstelpend de toorn, maar wie houdt stand voor de ijverzucht?
Pro 27:5  Beter onverbloemde terechtwijzing dan liefde die zich schuilhoudt.
Pro 27:6  Betrouwbaar zijn de wonden die een vriend slaat, verraderlijk de kussen van een vijand.
Pro 27:7  Een verzadigde vertreedt honingzeem, een hongerige--al het bittere is zoet.
Pro 27:8  Als een vogel die ver van zijn nest rondvliegt, zo is een man die ver van zijn woonplaats omzwerft.
Pro 27:9  Olie en reukwerk verheugen het hart, maar het zoete der boosheid krenkt de ziel.
Pro 27:10  Verzaak uw vriend noch dien uws vaders, maar betreed het huis van uw broeder niet wanneer gijzelf 
te gronde gaat. Beter een buurman die dichtbij dan een broeder die verweg is.
Pro 27:11  Wees wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart; opdat ik hem die mij hoont te woord sta.
Pro 27:12  Een schrander mens ziet het onheil en bergt zich, maar de onnozelen lopen door en moeten boeten.
Pro 27:13  Haal zijn kleed weg, want hij stond borg voor een ander, neem hem te pand voor vreemden.
Pro 27:14  Wie zijn naaste 's morgens vroeg luidkeels zegent, hem wordt dit als een vloek aangerekend.
Pro 27:15  Een gestadig druppend lek op een slagregendag en een kijfachtige vrouw gelijken op elkaar;
Pro 27:16  wie haar opsluit sluit den wind op, en zijn rechterhand ontmoet olie.
Pro 27:17  Ijzer scherpt ijzer, zo scherpt de ene mens den anderen.
Pro 27:18  Wie op een vijgeboom past zal er de vruchten van eten, wie voor zijn heer zorgt wordt geeerd.
Pro 27:19  Zoveel het ene gelaat op het andere gelijkt, zoveel het hart van den enen mens op dat van een 
ander.
Pro 27:20  Dodenrijk en hel worden niet verzadigd; evenmin worden des mensen ogen verzadigd.
Pro 27:21  De smeltkroes is voor het zilver, de oven voor het goud, en de mens geldt naar men hem prijst.
Pro 27:22  Al stampt gij den zot in een vijzel, tussen de gerstekorrels met een stamper, zijn zotheid zal van hem 
niet wijken.
Pro 27:23  Let goed op het voorkomen uwer schapen, zet uw hart op de kudden;
Pro 27:24  want welvaart is niet duurzaam; blijft zelfs een kroon van geslacht tot geslacht?
Pro 27:25  Als het gras verdwenen is, het groen zich vertoont, en de kruiden der bergen worden ingezameld,
Pro 27:26  dan hebt gij lammeren tot kleding, bokken tot koopprijs van een akker,
Pro 27:27  geitenmelk genoeg tot voedsel voor u en uw huis, en levensonderhoud voor uw slavinnen.
Pro 28:1  Zonderdat er een vervolger is vlucht de boze, maar de rechtschapene voelt zich veilig als een leeuw.
Pro 28:2  Door de misdrijven van het land krijgt het veel heerschers, maar waar verstandige mensen zijn heeft 
het recht een lang leven.
Pro 28:3  Een hoofd dat de geringen verdrukt--een regen die wegspoelt, geen brood brengt.
Pro 28:4  Wetverzakers prijzen den boze, wetbetrachters verontrusten zich over hem.
Pro 28:5  Slechte mensen verstaan het recht niet, maar zij die den Heer zoeken verstaan alles.
Pro 28:6  Gelukkiger een arme wiens wandel deugdzaam is dan een verdraaide van wandel, al is hij rijk.
Pro 28:7  Wie op de wet achtgeeft is een verstandig zoon, maar wie met brassers verkeert maakt zijn vader te 
schande.
Pro 28:8  Wie zijn vermogen vermeerdert door rente of woeker, verzamelt ten bate van een die zich ontfermt 
over behoeftigen.
Pro 28:9  Wie zijn oor afwendt van het horen naar de wet, zelfs zijn gebed is iets afschuwelijks.



Pro 28:10  Wie braven op een slechten weg leidt valt in zijn eigen kuil, maar deugdzamen zullen geluk erlangen.
Pro 28:11  Een rijk man is wijs in eigen oog, maar een verstandige behoeftige beoordeelt hem.
Pro 28:12  Juichen de rechtschapenen, dan is de luister groot; maar bij het opstaan der bozen zijn de mensen 
zoek.
Pro 28:13  Wie zijn misdrijven verbergt zal geen voorspoed hebben, maar wie ze belijdt en laat varen vindt 
erbarmen.
Pro 28:14  Gelukkig de mens die altijd angstvallig is, maar wie zijn hart verhardt valt in het ongeluk.
Pro 28:15  Een brullende leeuw en een dorstige beer--een boze heerscher over een behoeftig volk.
Pro 28:16  Een vorst zonder verstand maakt zich aan veel afpersingen schuldig, maar wie onrechtmatig gewin 
haat leeft lang.
Pro 28:17  Een man door een bloedschuld gedrukt vlucht hij naar de groeve--men houde hem niet vast!
Pro 28:18  Wie deugdzaam wandelt wordt gered, maar wie verdraaid is van wandel valt in een kuil.
Pro 28:19  Wie zijn land bebouwt wordt met brood verzadigd; wie onnutte dingen najaagt wordt verzadigd met 
armoede.
Pro 28:20  Een eerlijk man heeft veel zegen, maar wie spoedig rijk wil worden blijft niet ongestraft.
Pro 28:21  Partijdigheid is niet goed; voor een stuk brood kan iemand een misdrijf begaan.
Pro 28:22  Een man boos van oog grijpt gejaagd naar rijkdom, en hij weet niet dat gebrek over hem komen zal.
Pro 28:23  Wie een mens terechtwijst zal later dank oogsten, meer dan een die met een gladde tong spreekt.
Pro 28:24  Wie vader of moeder berooft, denkende: Er steekt geen kwaad in! is een gezel van den verderver.
Pro 28:25  De begerige stookt twist, maar wie op den Heer vertrouwt heeft volop genot.
Pro 28:26  Wie op zijn eigen hart vertrouwt, die is een dwaas, maar wie in wijsheid wandelt, die zal ontkomen.
Pro 28:27  Wie aan den arme geeft zal geen gebrek lijden, maar wie zijn ogen voor hem sluit wordt bitter 
vervloekt.
Pro 28:28  Als de bozen opstaan, schuilen de mensen weg, en komen zij om, dan worden de rechtschapenen 
talrijk.
Pro 29:1  Een man vaak terechtgewezen maar hardnekkig wordt plotseling gebroken, onheelbaar.
Pro 29:2  Worden de rechtschapenen talrijk, dan verheugt zich het volk, maar heerst een boze, dan zucht het.
Pro 29:3  Wie de wijsheid liefheeft verheugt zijn vader, maar wie met lichtekooien omgaat richt een vermogen 
tegronde.
Pro 29:4  Een koning houdt door gerechtigheid een rijk in stand, maar wie tuk is op heffingen haalt het 
onderstboven.
Pro 29:5  Een die vleitaal spreekt tot zijn naaste spreidt een net voor diens schreden.
Pro 29:6  In het misdrijf van een slecht mens is een valstrik, maar de rechtschapene zal juichen en blijde zijn.
Pro 29:7  De rechtschapene erkent het recht der behoeftigen, maar de boze verstaat geen reden.
Pro 29:8  Lichtzinnigen steken een stad in brand, maar wijzen doen toorn bedaren.
Pro 29:9  Heeft een wijs man een rechtzaak met een zot, dan maakt deze rumoer en lacht, onbedaarlijk.
Pro 29:10  Bloedmenschen haten den deugdzame, en de bozen staan hem naar het leven.
Pro 29:11  De dwaas laat zijn toorn den vrijen loop, maar de wijze weet ten slotte dien te stillen.
Pro 29:12  Een heerscher die aan leugentaal het oor leent, zijn dienaren zijn allen slecht.
Pro 29:13  De arme en de geldschieter ontmoeten elkander; die aan beider ogen het licht schenkt is de Heer.
Pro 29:14  Een koning die eerlijk de behoeftigen richt, zijn troon zal voor altijd vaststaan.
Pro 29:15  Roede en terechtwijzing geven wijsheid, maar een knaap dien men in het wild laat lopen maakt zijn 
moeder te schande.
Pro 29:16  Vermeerderen zich de bozen, dan vermeerderen zich de misdaden, en de rechtschapenen zien hen 
met vreugde vallen.
Pro 29:17  Tuchtig uw zoon, opdat hij u rust gunne en u zielsgenot bereide.
Pro 29:18  Ontbreekt openbaring, dan wordt het volk bandeloos, maar wie de wet onderhoudt, heil hem!
Pro 29:19  Met woorden wordt een slaaf niet in tucht gehouden; want ook al begrijpt hij ze, hij stoort er zich niet 
aan.
Pro 29:20  Zaagt gij een man die zich overijlt in zijn woorden, van een dwaas is meer te hopen dan van hem.
Pro 29:21  Wie zijn slaaf van jongs af verwent, voor hem loopt het op jammer uit.
Pro 29:22  Een oplopend man veroorzaakt twist, een gramstorige misgaat zich vaak.
Pro 29:23  Eens mensen hoogmoed brengt hem in vernedering, maar de nederige van geest zal eer ontvangen.
Pro 29:24  Wie deelt met een dief haat zichzelf: hij zal een bezwering horen en de zaak niet aangeven.
Pro 29:25  Menschenvrees spant een strik, maar wie op den Heer vertrouwt wordt in veiligheid gebracht.
Pro 29:26  Velen zoeken het aangezicht van een heerscher, maar van den Heer is wat den mens toekomt.
Pro 29:27  Voor een rechtschapene is een onrechtpleger iets afschuwelijks, en voor den boze is het een brave 
van wandel.
Pro 30:1  De woorden van Agur, den zoon van Jake. De godsspraak. De man spreekt: Ik heb mij afgesloofd, ik 



heb mij afgesloofd, o God, en ben weggeteerd;
Pro 30:2  want ik ben redeloos en kan geen man heten, en menschenverstand heb ik niet;
Pro 30:3  ik heb geen wijsheid geleerd, waardoor ik kennis van den Heilige zou hebben.
Pro 30:4  Wie is ten hemel opgeklommen en van daar neergedaald? wie heeft den wind in zijn vuisten 
verzameld? wie het water saamgebonden in zijn kleed? wie al de einden der aarde vastgezet? Hoe heet hij, en 
hoe zijn zoon? Wanneer gij het weet!
Pro 30:5  Alle woord Gods is beproefd; hij is een schild voor wie op hem bouwen.
Pro 30:6  Voeg aan zijn woorden niets toe; opdat hij u niet terechtwijze en gij bedrogen uitkomt.
Pro 30:7  Twee dingen vraag ik van u, onthoud ze mij niet eer ik sterf:
Pro 30:8  houd onwaarheid en leugentaal ver van mij, en geef mij armoede noch rijkdom, maar spijzig mij met 
mijn toereikend deel;
Pro 30:9  opdat ik niet, verzadigd geworden, u verloochen en zeg: Wie is de Heer! of, arm geworden, tot diefstal 
verval en mij aan den naam van mijn God vergrijp.
Pro 30:10  Verklap niet een slaaf bij zijn heer; opdat hij u niet vervloeke en gij het moet boeten.
Pro 30:11  Een geslacht dat zijn vader vloekt en zijn moeder niet zegent;
Pro 30:12  een geslacht dat rein is in eigen oog, hoewel het niet gewassen is van zijn vuiligheid;
Pro 30:13  een geslacht welks ogen hoovaardig zijn, en welks oogwimpers opgetrokken worden;
Pro 30:14  een geslacht welks tanden zwaarden zijn, welks gebit uit messen bestaat om de ellendigen weg te 
vreten van de aarde, en de armen van onder de mensen.
Pro 30:15  De bloedzuiger heeft twee dochters: Geef, geef! Drie zijn niet te verzadigen, vier zeggen nooit: 
Genoeg!
Pro 30:16  het dodenrijk en de gesloten vrouwenschoot, de aarde, die nooit van water is verzadigd, en het vuur, 
dat nooit: Genoeg! zegt.
Pro 30:17  Een oog dat met vader spot, de gehoorzaamheid aan moeder kleinacht, de raven van het dal zullen 
het uitpikken, de jonge arenden het opeten.
Pro 30:18  Drie zijn mij te wonderlijk, en vier begrijp ik niet:
Pro 30:19  den weg van den arend in de lucht, den weg der slang op een rots, den weg van een schip in volle 
zee, den weg van een man bij een vrouw.
Pro 30:20  Zo is de weg ener overspelige vrouw: zij eet, wist haar mond af en zegt: Ik heb niets verkeerds 
gedaan.
Pro 30:21  Onder drie beeft de aarde, en onder vier kan zij het niet uithouden:
Pro 30:22  onder een slaaf wanneer hij koning wordt, en een dwaas als hij van brood wordt verzadigd;
Pro 30:23  onder een niet geliefde wanneer zij een man krijgt, en een slavin wanneer zij in de plaats harer 
meesteres treedt.
Pro 30:24  Vier zijn kleinen op aarde, en toch wijzer dan wijzen:
Pro 30:25  de mieren zijn een niet sterk volk, en bereiden toch haar spijs in den zomer;
Pro 30:26  de klipdassen zijn een zwak volk, en maken toch in de rots hun woning;
Pro 30:27  een koning hebben de sprinkhanen niet, toch trekken zij gezamenlijk in goede orde uit;
Pro 30:28  de hagedis kan met de hand gegrepen worden, toch is zij in koninklijke paleizen.
Pro 30:29  Drie hebben een statigen tred, en vier een statigen gang:
Pro 30:30  de leeuw, de held onder de dieren, die voor niets of niemand terugdeinst;
Pro 30:31  het dier met de stevige lenden, of de bok, en een koning vergezeld van zijn troepen.
Pro 30:32  Indien gij u verheft, hetzij door uw dwaasheid, hetzij door uw overleg, de hand op den mond!
Pro 30:33  Want drukking van melk geeft boter, drukking van den neus geeft bloed, en drukking van het gemoed 
geeft twist.
Pro 31:1  Woorden van Lemuel, den koning van Massa, hem door zijn moeder ingeprent.
Pro 31:2  Wat, mijn zoon, zal ik u zeggen? ja wat? zoon van mijn schoot, ja wat? zoon mijner geloften.
Pro 31:3  Geef aan de vrouwen uw kracht niet, uw omgang niet aan haar die koningen in het verderf storten.
Pro 31:4  Aan koningen, Lemuel, aan koningen past het niet wijn, noch aan vorsten sterken drank te drinken;
Pro 31:5  opdat hij niet al drinkende vergete wat ingesteld is en het recht van alle ellendigen verdraaie.
Pro 31:6  Geeft sterken drank aan den verongelukte, wijn aan hen die zielsbedroefd zijn:
Pro 31:7  hij vergete al drinkende zijn armoede, en gedenke zijn zorgen niet langer.
Pro 31:8  Open uw mond ten bate van den stomme, voor de belangen van allen die wegkwijnen;
Pro 31:9  open uw mond, vonnis rechtvaardig, verschaf recht aan den ellendige en arme.
Pro 31:10  Een degelijke vrouw, wie vindt haar? Hoger dan koralen is haar waardij.
Pro 31:11  Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot, een gewin zal hij niet derven;
Pro 31:12  zij doet hem goed en geen kwaad, al haar levensdagen.
Pro 31:13  Zij ziet naar wol en vlas om, en werkt met lustige handen.
Pro 31:14  Zij is als handelsschepen: van verre haalt zij haar brood.



Pro 31:15  Zij staat op als het nog nacht is, en geeft spijs aan haar huis, aan haar dienstboden wat elk toekomt.
Pro 31:16  Zij denkt over een akker en koopt dien, uit hetgeen haar handen verdienen plant zij een wijngaard.
Pro 31:17  Met kracht omgordt zij haar lenden, en zij stevigt haar armen.
Pro 31:18  Zij bemerkt dat haar winst ruim is, des nachts gaat haar licht niet uit.
Pro 31:19  Zij slaat haar handen aan het spinrokken, haar palmen houden de spoel vast.
Pro 31:20  Haar palmen strekt zij naar den behoeftige uit, haar handen reikt zij den arme.
Pro 31:21  Zij vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want geheel haar gezin is in scharlaken gekleed.
Pro 31:22  Spreien vervaardigt zij voor zichzelf, van fijn linnen en purper is haar gewaad.
Pro 31:23  Haar man is bekend in de poorten, wanneer hij nederzit onder de oudsten des lands.
Pro 31:24  Zij vervaardigt opperkleederen en verkoopt ze, gordels levert zij aan den Kanaaniet.
Pro 31:25  Met kracht en heerlijkheid is zij getooid; zij lacht met den komenden dag.
Pro 31:26  Haar mond opent zij in wijsheid, een vrome onderrichting is op haar tong.
Pro 31:27  Zij gaat de gangen harer huisgenoten na en eet het brood der traagheid niet.
Pro 31:28  Haar zonen treden op en noemen haar gelukkig, zo ook haar man, en hij prijst haar:
Pro 31:29  Veel dochters weerden zich kloek, maar gij gaat die allen te boven. --
Pro 31:30  Bedrieglijk is de bevalligheid, ijdel de schoonheid, een vrouw die den Heer vreest, die moet geprezen 
worden.
Pro 31:31  Geeft haar van de vrucht harer handen, en dat haar werken haar prijzen in de poorten!
Ecc 1:1  De woorden van Prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.
Ecc 1:2  Ijdelheid der ijdelheden! --zegt Prediker--ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdel.
Ecc 1:3  Wat heeft de mens aan al de moeite die hij zich geeft onder de zon?
Ecc 1:4  Het ene geslacht gaat, het andere komt, en de aarde blijft eeuwig bestaan.
Ecc 1:5  En de zon gaat op, de zon gaat onder, en spoedt zich naar haar plaats, waar zij alweer opgaat.
Ecc 1:6  De wind gaat naar het zuiden en loopt om naar het noorden; altijddoor loopt de wind rond, en telkens 
opnieuw vangt hij zijn omloop aan.
Ecc 1:7  Alle stromen vloeien naar zee, maar de zee wordt niet vol; naar de plaats waarheen de stromen 
vloeien, daarheen vloeien zij altijd maar door.
Ecc 1:8  Al die dingen matten zich af--onuitsprekelijk; het oog krijgt niet gedaan met het zien, het oor geen rust 
van het horen.
Ecc 1:9  Wat er geweest is, dat zal er weer zijn, en wat gebeurd is, dat zal weer gebeuren; er is niets nieuws 
onder de zon.
Ecc 1:10  Is er iets waarvan men zou willen zeggen: Zie, dit is iets nieuws--het is er al lang geweest, in een tijd 
die ver achter ons ligt.
Ecc 1:11  Van het voorgeslacht is geen herinnering gebleven, en ook van het nageslacht, het geslacht dat 
komen zal, zal geen herinnering blijven bij hen die nog later zullen leven.
Ecc 1:12  Ik, Prediker, was koning over Israel te Jeruzalem.
Ecc 1:13  Ik legde er mij op toe, alwat onder den hemel geschiedt met wijsheid uit te vorschen en na te speuren. 
Dit is een kwade bezigheid, die God den mensenkinderen gegeven heeft om er zich mee te kwellen.
Ecc 1:14  Ik lette op al het werk dat onder de zon verricht wordt, en zie, alles was ijdelheid en najagen van wind;
Ecc 1:15  het kromme kan niet recht worden, en het ontbrekende niet worden geteld.
Ecc 1:16  Ik zeide bij mijzelf: Zie, ik heb grote en steeds groter wijsheid verworven, meer dan allen die voor mij 
over Jeruzalem hebben geregeerd, en mijn hart heeft rijkelijk wijsheid en kennis opgedaan.
Ecc 1:17  Maar toen ik er mij op toelegde om de wijsheid te leren kennen en het onverstand en de zotternij, heb 
ik ingezien dat ook dit is najagen van wind;
Ecc 1:18  want bij veel wijsheid is veel verdriet, en wie veel kennis verzamelt, verzamelt veel smart.
Ecc 2:1  Ik zeide bij mijzelf: Welaan, ik wil het met de vreugde beproeven en het goede genieten! Maar zie, ook 
dit was ijdelheid.
Ecc 2:2  Van het lachen zeide ik: Zotternij! en van de vreugde: Wat geeft zij?
Ecc 2:3  Ik overlegde bij mijzelf, mijn lichaam met wijn te goed te doen--terwijl mijn hart zich wijs zou gedragen--
en mij aan het onverstand te houden, totdat ik zou zien, wat goed is voor de mensenkinderen om levenslang 
onder den hemel te doen.
Ecc 2:4  Grote werken bracht ik tot stand: ik bouwde mij huizen, plantte wijngaarden
Ecc 2:5  legde tuinen en lusthoven aan, waarin ik allerlei vruchtbomen plantte,
Ecc 2:6  maakte watervijvers om daaruit een woud van jong plantsoen te besproeien;
Ecc 2:7  ik kocht slaven en slavinnen en had er die in mijn huis waren geboren; ook bezat ik kudden van 
runderen en kleinvee, veel meer dan allen die voor mij te Jeruzalem zijn geweest;
Ecc 2:8  ik bracht voor mij bijeen zilver en goud en een koningskas en een provincieschat, schafte mij zangers 
en zangeressen aan, en den wellust der mensenkinderen: tal van vrouwen.
Ecc 2:9  Zo werd ik groot en steeds groter, meer dan allen die voor mij te Jeruzalem zijn geweest; daarbij 



behield ik mijn wijsheid.
Ecc 2:10  En niets van hetgeen mijn ogen begeerden ontzegde ik hun; ik onthield mijn hart generlei vreugde; 
want mijn hart genoot van al mijn moeite, en dit was het deel dat ik van al mijn moeite had.
Ecc 2:11  Maar toen ik mij keerde tot al de werken die mijn handen hadden tot stand gebracht en tot al de 
moeite die ik mij gegeven had om ze tot stand te brengen--zie, alles was ijdelheid en najagen van wind; men 
heeft er niets aan onder de zon.
Ecc 2:12  Nu zette ik er mij toe om de wijsheid en het onverstand en de zotternij in ogenschouw te nemen. Wat 
toch kan de mens doen die na den koning komt? Wat deze reeds lang gedaan heeft.
Ecc 2:13  Ik zag toen dat de wijsheid zoveel boven de zotternij voor heeft als het licht boven de duisternis:
Ecc 2:14  de wijze heeft zijn ogen in zijn hoofd, terwijl de dwaas in duisternis wandelt. Maar ik erkende ook dat 
hetzelfde lot allen weervaart.
Ecc 2:15  Dus zeide ik bij mijzelf: Hetzelfde wat den dwaas weervaart zal ook mij weervaren, en waarvoor ben ik 
dan buitengewoon wijs geweest? En ik sprak bij mijzelf dat ook dit ijdelheid is.
Ecc 2:16  Immers, van den wijze blijft op den duur evenmin heugenis als van den dwaas; daar de tijd komt dat 
alles lang vergeten is. Hoe sterft toch de wijze evenals de dwaas!
Ecc 2:17  Dies haatte ik het leven; want mij mishaagde al het werk dat tot stand gebracht wordt onder de zon; 
het is toch alles ijdelheid en najagen van wind.
Ecc 2:18  En ik haatte al de moeite die ik mij gegeven had onder de zon, omdat ik wat ik daarmee verworven 
heb moet achterlaten aan hem, die na mij zijn zal.
Ecc 2:19  Wie weet of het een wijze zal zijn, dan wel een zot? En toch zal hij heersen over alwat ik met moeite 
verworven en met wijsheid uitgedacht heb onder de zon. Ook dit is ijdelheid.
Ecc 2:20  Toen wendde ik mij af om mijn hart aan de vertwijfeling over te geven vanwege al de moeite die ik mij 
gegeven had onder de zon;
Ecc 2:21  want menigeen die zich moeite gaf met wijsheid, kennis en beleid, moet de vrucht er van aan een die 
er zich geen moeite voor getroost heeft als zijn deel overgeven. Ook dit is ijdelheid en een groot kwaad.
Ecc 2:22  Want wat heeft de mens van al zijn moeite en van het streven zijns harten, waarmee hij zich afslooft 
onder de zon?
Ecc 2:23  Al zijn dagen immers zijn smarten en zijn bezigheid is verdriet; zelfs des nachts rust zijn hart niet. Ook 
dit is ijdelheid.
Ecc 2:24  Er is voor den mens niets beters dan dat hij ete en drinke en het zich aangenaam make bij zijn moeite. 
Ook hiervan heb ik gezien dat het uit Gods hand komt;
Ecc 2:25  want wie kan eten en zich te goed doen buiten hem?
Ecc 2:26  Immers, den mens die bij hem in gunst staat geeft hij wijsheid, kennis en vreugde; maar den zondaar 
geeft hij de taak te verzamelen en bijeen te garen om het af te staan aan een die bij God in gunst staat. Ook dit 
is ijdelheid en najagen van wind.
Ecc 3:1  Er is voor alles een dag, een tijd voor elke zaak onder den hemel:
Ecc 3:2  een tijd voor baren en een tijd voor sterven, een tijd voor planten en een tijd voor uitrukken van het 
geplante,
Ecc 3:3  een tijd voor doden en een tijd voor genezen, een tijd voor afbreken en een tijd voor bouwen,
Ecc 3:4  een tijd voor wenen en een tijd voor lachen, een tijd voor weeklagen en een tijd voor dansen,
Ecc 3:5  een tijd voor stenen wegwerpen en een tijd voor stenen verzamelen, een tijd voor omhelzen en een tijd 
voor ver blijven van omhelzing,
Ecc 3:6  een tijd voor zoeken en een tijd voor verslingeren, een tijd voor bewaren en een tijd voor wegwerpen,
Ecc 3:7  een tijd voor scheuren en een tijd voor naaien, een tijd voor zwijgen en een tijd voor spreken,
Ecc 3:8  een tijd voor liefhebben en een tijd voor haten, een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede.
Ecc 3:9  Wat heeft hij die het doet aan dat waarvoor hij zich moeite geeft?
Ecc 3:10  Ik zag de bezigheid die God den mensenkinderen gegeven heeft om er zich mee te kwellen.
Ecc 3:11  Alles heeft hij gemaakt behoorlijk op zijn tijd; ook heeft hij hun in het hart gegeven naar het eeuwige te 
zoeken, maar zonderdat de mens het werk dat God doet van het begin tot het einde kan nagaan.
Ecc 3:12  Ik zag in, dat niets beter voor den mens is dan zich te verblijden en het zich aangenaam te maken in 
zijn leven.
Ecc 3:13  En ook, als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn moeitevollen arbeid, dan is dit een gave 
Gods.
Ecc 3:14  Ik zag in, dat alwat God doet altijddoor hetzelfde blijft; daaraan is niets toe te voegen en daarvan is 
niets af te doen. God heeft het zo gemaakt, opdat men hem vreze.
Ecc 3:15  Alwat is was reeds, en alwat zijn zal was reeds; telkens zoekt God hetgeen voorbij is weder op.
Ecc 3:16  Voorts zag ik onder de zon naar de plaats des gerichts, daar was de boosheid! en naar de plaats der 
gerechtigheid, daar was de boosheid!
Ecc 3:17  Ik zeide bij mijzelf: Den rechtschapene en den boze zal God oordelen; want voor elke zaak komt een 



tijd, en voor elk werk zal hij daar zijn.
Ecc 3:18  Ik zeide bij mijzelf: Het is om de mensenkinderen; opdat God hen schifte en opdat zij mogen zien dat 
zij slechts vee zijn;
Ecc 3:19  want het lot van de mensenkinderen en dat van het vee--een en hetzelfde lot hebben zij: de een sterft 
evengoed als de ander; zij hebben allen denzelfden adem, en de mens heeft niets voor boven het vee; want 
alles is ijdelheid.
Ecc 3:20  Alles gaat naar een plaats; alles is uit stof, en alles keert terug naar het stof.
Ecc 3:21  Wie weet het, of de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en die van het vee afdaalt naar 
onder de aarde?
Ecc 3:22  Zo heb ik ingezien dat er niets beters is dan dat de mens zich verblijde in zijn werken; want dat is zijn 
deel; wie toch kan hem zover brengen dat hij ziet wat na hem zal zijn?
Ecc 4:1  Wederom zag ik alle verdrukkingen die plaats hebben onder de zon. Zie, daar vloeien de tranen der 
verdrukten, en zij hebben geen trooster; aan den kant hunner verdrukkers is macht, en zij hebben geen helper.
Ecc 4:2  Dies prees ik de doden, de reeds gestorvenen, gelukkig boven de levenden, de nog in leven zijnden,
Ecc 4:3  en gelukkig boven beiden hem die nog niet geboren is, die nooit gezien heeft het boze werk dat plaats 
heeft onder de zon.
Ecc 4:4  En ik zag dat alle moeite en alle beleid bij het werk ijverzucht is van den een tegen den ander. Ook dit is 
ijdelheid en najagen van wind.
Ecc 4:5  De dwaas vouwt zijn handen en eet zijn eigen vlees op.
Ecc 4:6  Beter een handvol rust dan beide vuisten vol moeite en najagen van wind.
Ecc 4:7  En wederom zag ik iets ijdels onder de zon.
Ecc 4:8  Daar staat een mens alleen, zonder een tweede, ook heeft hij zoon noch broeder; toch is er geen einde 
aan al zijn moeite, en zijn ogen worden van den rijkdom niet verzadigd. Voor wien geef ik mij dan moeite en doe 
ik mijn ziel het goede derven? Ook dit is ijdelheid en een kwade bezigheid.
Ecc 4:9  Wie met hun tweeen zijn zijn er beter aan toe dan hij die alleen is; want zij hebben bij hun moeite een 
ruim loon.
Ecc 4:10  Immers, vallen zij, dan richt de een den ander weer op maar wee den eenling als hij valt en er geen 
tweede is om hem op te richten!
Ecc 4:11  Desgelijks als twee bij elkander slapen, worden zij warm; maar hoe zal hij die alleen is warm worden?
Ecc 4:12  Voorts, overweldigt iemand een die alleen is, de twee staan hem, en niet licht wordt een drievoudig 
snoer vaneengereten.
Ecc 4:13  Beter een behoeftig maar wijs jongeling dan een oud maar dwaas koning, die er niet meer van weten 
wil zich te laten raden.
Ecc 4:14  Want gene komt uit de gevangenis om koning te worden; hoewel hij in het rijk van den ander als een 
arme geboren werd.
Ecc 4:15  Ik zag, hoe alle levenden, allen die onder de zon wandelen, het hielden met dien jongeling, den 
opvolger, die in zijn plaats zou optreden;
Ecc 4:16  eindeloos was die ganse volksmenigte aan welker spits hij ging. Toch zal zich het nageslacht niet in 
hem verblijden. Want ook dit is ijdelheid en najagen van wind.
Ecc 5:1  (04-17) Geef acht op uw voet, wanneer gij naar het godshuis gaat. Daar komen om te horen is beter 
dan het offers brengen der dwazen; want zij weten niet goed te doen.
Ecc 5:2  (05-1) Wees niet te ras met uw mond en uw hart haaste zich niet om voor God een woord uit te 
spreken, want God is in den hemel; en gij zijt op aarde; daarom moeten uw woorden weinige zijn.
Ecc 5:3  (05-2) Want zoals een droom met veel drukte, zo komt de stem van den dwaas met veel woorden.
Ecc 5:4  (05-3) Doet gij een gelofte aan God, stel de betaling er van niet uit; want hij heeft geen welgevallen aan 
dwazen; betaal wat gij belooft.
Ecc 5:5  (05-4) Beter dat gij geen gelofte doet dan dat gij er een doet en niet betaalt.
Ecc 5:6  (05-5) Laat niet toe dat uw mond op uw lichaam een schuld doe rusten; en zeg niet voor den 
godsgezant: Het was een vergissing. Waarom zou God vergramd worden over uw woorden en het werk uwer 
handen verstoren?
Ecc 5:7  (05-6) Want in veelheid van dromen en van woorden is veel ijdelheid. Vrees liever God.
Ecc 5:8  (05-7) Indien gij afpersing van den arme en ontduiking van recht en gerechtigheid in het landschap ziet, 
verwonder u over de zaak niet; want de ene aanzienlijke loert al meer dan de andere, en andere aanzienlijken 
loeren weer op hen.
Ecc 5:9  (05-8) Maar alles bijeengenomen, een zegen voor een land is dit: voor bebouwd land een koning.
Ecc 5:10  (05-9) Wie geld liefheeft wordt van geld niet verzadigd, noch wie den rijkdom liefheeft van inkomsten. 
Ook dit is ijdelheid.
Ecc 5:11  (05-10) Klimt de welvaart, dan klimt het aantal van hen die er op teren, en wat heeft de bezitter er van 
dan dat hij het mag aanzien?



Ecc 5:12  (05-11) Zoet is de slaap des arbeiders, hij hebbe weinig of veel te eten; maar de verzadiging belet den 
rijke te slapen.
Ecc 5:13  (05-12) Er is een pijnlijk kwaad dat ik zag onder de zon: rijkdom door zijn bezitter tot zijn ongeluk 
bewaard.
Ecc 5:14  (05-13) Gaat die rijkdom door een ongeval verloren en heeft hij een zoon verwekt, dan bezit deze 
niets.
Ecc 5:15  (05-14) Gelijk hij gekomen is uit den schoot zijner moeder, naakt, keert hij weer om te gaan zoals hij is 
gekomen en niets dat hij kan meedragen neemt hij voor zijn moeite mee.
Ecc 5:16  (05-15) Ja, dit is een pijnlijk kwaad; geheel zoals hij gekomen is, zo gaat hij heen; wat baat het hem 
dan dat hij zich moeite geeft voor den wind?
Ecc 5:17  (05-16) Voorts zijn al zijn dagen in duisternis en rouw, en veel verdriet, ziekte en gemelijkheid.
Ecc 5:18  (05-17) Zie, wat ik goed, wat ik gepast bevonden heb is dit, dat iemand ete en drinke en het goede 
geniete bij al de moeite die hij zich geeft onder de zon, gedurende al de levensdagen die God hem geeft; want 
dit is zijn deel.
Ecc 5:19  (05-18) Geeft God bovendien aan iemand rijkdom en schatten, en stelt hij hem in staat daarvan te 
eten en zijn deel te nemen en zich te verblijden bij zijn moeite--dit is een gave Gods.
Ecc 5:20  (05-19) Dan toch denkt iemand niet veel aan zijn levensdagen, daar God hem blijdschap des harten 
geeft.
Ecc 6:1  Er is een kwaad, dat ik gezien heb onder de zon en dat zwaar op den mens drukt:
Ecc 6:2  als God aan iemand schenkt rijkdom, schatten en eer, zodat hem niets ontbreekt van alwat hij kan 
begeren, doch God hem niet in staat stelt er van te genieten, maar een vreemde er van geniet. Dit is ijdelheid dit 
is een erg lijden.
Ecc 6:3  Als iemand honderd kinderen verwekte, veel jaren leefde en zijn levensdagen waren talrijk, doch hij 
werd niet van het goede verzadigd en hem viel ook geen begrafenis te beurt--ik zeg: Een misgeboorte is er beter 
aan toe dan hij.
Ecc 6:4  Want in ijdelheid gekomen, gaat zij in duisternis heen, en met duisternis wordt haar naam bedekt.
Ecc 6:5  Ook heeft zij de zon gezien noch gekend. Zij is er beter aan toe dan hij.
Ecc 6:6  Ja, al leefde hij tweemaal duizend jaren en hij genoot het goede niet--gaat niet alles naar een en 
dezelfde plaats?
Ecc 6:7  Alle moeite die de mens zich geeft is voor zijn mond; en toch wordt de begeerte niet gestild.
Ecc 6:8  Wat toch heeft de wijze voor boven den dwaas? wat de arme boven hem die weet hoe zich voor de 
levenden te gedragen?
Ecc 6:9  Beter het zien der ogen dan het jagen der begeerte. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind.
Ecc 6:10  Hetgeen geschiedt is voorlang met name genoemd, en het is bepaald, wat een mens zijn zal; en hij 
kan niet in het gericht treden met hem die zijn meerdere is.
Ecc 6:11  Want al kan men met een vloed van woorden veel ijdelheid uitkramen, wat baat dit den mens?
Ecc 6:12  Wie toch weet, wat voor den mens goed is in het leven, den gansen duur van zijn ijdel leven, dat hij als 
een schaduw doorbrengt? Immers, wie deelt den mens mee wat na hem zijn zal onder de zon?
Ecc 7:1  Zoals een goede naam beter is dan kostelijke olie, is de sterfdag beter dan de geboortedag.
Ecc 7:2  Beter te gaan naar een klaaghuis dan naar een waar een gastmaal is aangericht; nademaal dat het 
einde van ieder mens is en de levende het ter harte kan nemen.
Ecc 7:3  Beter verdriet dan lachen; want bij een droevig gelaat vaart het hart wel.
Ecc 7:4  Het hart der wijzen is in een klaaghuis, dat der dwazen in een huis van vreugde.
Ecc 7:5  Beter de berisping eens wijzen te horen dan dat iemand hoort het gezang van dwazen;
Ecc 7:6  want gelijk het geknetter van doornen onder een pot, zo is het lachen van den dwaas. Ook dit is 
ijdelheid.
Ecc 7:7  Want afpersing berooft een wijze van zijn verstand, en een geschenk bederft het hart.
Ecc 7:8  Beter de afloop ener zaak dan haar aanvang; beter een lankmoedige dan een hoogmoedige.
Ecc 7:9  Wees niet dadelijk in uw geest geergerd; want ergernis huist in den boezem van dwazen.
Ecc 7:10  Zeg niet: Hoe komt het dat de vroegere tijd beter was dan de tegenwoordige? want die vraag van u 
zou niet voortkomen uit wijsheid.
Ecc 7:11  Iets goeds is wijsheid met een erfdeel, als een voorrecht voor hen die de zon zien;
Ecc 7:12  want schaduw geeft de wijsheid en schaduw het geld; maar kennis heeft dit voor: de wijsheid houdt 
hem die haar bezit in het leven.
Ecc 7:13  Beschouw het werk Gods; wie toch kan recht maken wat hij krom heeft gemaakt?
Ecc 7:14  Ten dage als het u goed gaat wees goedsmoeds, en ten dage als het u slecht gaat--wel, God heeft 
evengoed den enen dag als den anderen gemaakt, omdat de mens later niets vinden zal.
Ecc 7:15  Allerlei heb ik gezien in mijn ijdel leven: Er zijn braven die met al hun braafheid omkomen en slechten 
die met al hun slechtheid lang leven.



Ecc 7:16  Wees niet al te braaf en niet overdreven wijs; waartoe zoudt gij u ongelukkig maken?
Ecc 7:17  Wees niet al te slecht en wees geen dwaas; waartoe zoudt gij voor uw tijd sterven?
Ecc 7:18  Het is goed dat gij aan het ene vasthoudt en ook van het andere uw hand niet aftrekt; de godvrezende 
toch ontkomt aan dat alles.
Ecc 7:19  De wijsheid verleent den wijze meer macht dan tien heerschers die in de stad zijn.
Ecc 7:20  Immers, er is geen mens op aarde zo braaf dat hij goed doet zonder ooit te zondigen.
Ecc 7:21  Let ook niet op alle woorden die men spreekt; opdat gij niet hoort dat uw knecht u vervloekt;
Ecc 7:22  want gij zijt u bewust ook zelf meermalen anderen vervloekt te hebben.
Ecc 7:23  Al die proeven heb ik met de wijsheid genomen. Ik dacht: Laat ik wijsheid verwerven! Maar zij bleef 
verre van mij.
Ecc 7:24  Ver weg is alwat is, en diep, diep; wie kan het vinden?
Ecc 7:25  Toen wendde ik mij af en was ik er op uit om te weten te komen en uit te vorschen, en om wijsheid en 
verstandig overleg te zoeken, en zo de slechtheid als dwaasheid en de zotternij als onverstand te leren kennen.
Ecc 7:26  En ik vond iets bitterder dan den dood: De vrouw, zelf een strik, haar hart een net, haar armen 
ketenen. Wie bij God in gunst staat ontkomt haar, maar de zondaar wordt door haar gevangen.
Ecc 7:27  Zie, zo heb ik het gevonden, zegt de Prediker, het een bij het ander nemend om een eindoordeel op te 
maken.
Ecc 7:28  Wat ik voorts vurig gezocht maar niet gevonden heb: Op duizend heb ik een man gevonden, maar een 
vrouw heb ik onder zovelen niet gevonden.
Ecc 7:29  Alleenlijk, zie, dit heb ik gevonden, dat God den mens goed gemaakt heeft, maar dat zij veel 
bedenkselen hebben gezocht.
Ecc 8:1  Wie is aan den wijze gelijk, en wie kent de verklaring der dingen als hij? Eens mensen wijsheid 
verheldert zijn gelaat en neemt de barschheid van zijn aangezicht weg.
Ecc 8:2  Neem het bevel des konings in acht, ook om den bij God gezworen eed.
Ecc 8:3  Ga niet in overijling van hem weg; laat u niet in met een slechte zaak; want hij doet alwat hij wil,
Ecc 8:4  daar 's konings woord oppermachtig is; wie toch zou het hem zeggen: Wat doet gij?
Ecc 8:5  Wie het gebod inachtneemt weet van geen slechte zaak, en eens wijzen hart weet van tijd en gericht.
Ecc 8:6  Want voor elke zaak is tijd en gericht. Het kwaad toch dat de mens doet drukt zwaar op hem;
Ecc 8:7  hij weet immers niet, wat het zijn zal; want hoe het zijn zal, wie zal het hem meedelen?
Ecc 8:8  Evenmin als een mens macht heeft over den wind om hem tegen te houden, of macht heeft over den 
dag des doods, evenmin als er vrijstelling is in oorlogstijd, evenmin zal de boosheid hem die haar bedrijft doen 
ontkomen.
Ecc 8:9  Dit alles heb ik gezien, terwijl ik achtgaf op alwat geschiedt onder de zon, in een tijd waarin de ene 
mens over den ander, tot diens ongeluk, heerschappij voert.
Ecc 8:10  Desgelijks heb ik gezien dat bozen begraven werden en de rust ingingen, terwijl uit de heilige plaats 
wegtrokken en in de stad vergeten werden zulken die zich goed hadden gedragen. Ook dit is ijdelheid.
Ecc 8:11  Daar het vonnis over het werk der slechtheid niet onverwijld voltrokken wordt, daarom hebben de 
mensenkinderen er het hart vol van om kwaad te doen;
Ecc 8:12  nademaal een zondaar honderd maal kwaad doet en er toch oud bij wordt--hoewel ik weet dat het den 
godvrezenden, hun die voor God vrezen, goed zal gaan,
Ecc 8:13  en het den boze niet goed zal gaan, en hij die voor God niet vreest evenmin lang zal leven als een 
schaduw.
Ecc 8:14  Er is iets ijdels dat op aarde geschiedt namelijk dat er braven zijn wien het gaat naar het werk der 
bozen, en dat er bozen zijn wien het gaat naar het werk der braven. Ik zeide: Ook dit is ijdelheid.
Ecc 8:15  Dies roemde ik de vreugde, dat er voor den mens niets goeds onder de zon is dan te eten, te drinken 
en vrolijk te zijn; dit blijve hem bij onder zijn moeite, gedurende de levensdagen die God hem geeft onder de 
zon.
Ecc 8:16  Toen ik er mij op toelegde om wijsheid te leren kennen en de bezigheden die op aarde verricht worden 
in ogenschouw te nemen--want dag noch nacht krijgt de mens met zijn ogen slaap te zien--
Ecc 8:17  zag ik dat de mens niets van het werk Gods, het werk dat onder de zon geschiedt, kan begrijpen; 
aangezien de mens zich moeite geeft om te zoeken maar toch niet vindt; zelfs al denkt de wijze iets te weten te 
komen, hij kan het niet vinden.
Ecc 9:1  Want aan dit alles schonk ik mijn aandacht, en dit alles trachtte ik te doorgronden: Dat de braven en 
wijzen met hun daden in Gods hand zijn; de mens weet niet, of hij liefhebben dan wel haten zal; alles ligt voor 
hem,
Ecc 9:2  alles gelijkelijk voor allen: enerlei weervaart den brave en den boze, den reine en den onreine, hem die 
offert en hem die niet offert; het gaat den goede evenzo als den zondaar, hem die zweert evenzo als hem die 
den eed vreest.
Ecc 9:3  Dit is een kwaad bij alwat geschiedt onder de zon, dat enerlei lot allen treft, en ook het hart der 



mensenkinderen vol boosheid is, en dat onverstand in hun hart woont gedurende hun leven--en daarna gaat het 
naar de doden.
Ecc 9:4  Want zolang iemand tot alle levenden behoort, is er uitzicht. Een levende hond toch is er beter aan toe 
dan een dode leeuw;
Ecc 9:5  de levenden immers weten dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets en hebben geen loon 
meer, daar de heugenis van hen verlorengaat.
Ecc 9:6  Hun liefhebben, hun haten, hun ijveren is reeds lang verdwenen, en zij hebben geen deel meer, voor 
eeuwig, aan alles wat geschiedt onder de zon.
Ecc 9:7  Welaan, eet met vreugde uw brood en drink welgemoed uw wijn; want voorlang heeft het Gode 
behaagd dat gij dit doen zoudt.
Ecc 9:8  Laten te allen tijde uw klederen wit zijn, en laat de olie op uw hoofd niet ontbreken.
Ecc 9:9  Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen van uw ijdel leven, die hij u geeft onder de 
zon, al uw ijdele dagen; want dit is uw deel onder de levenden, bij de moeite die gij u geeft onder de zon.
Ecc 9:10  Alwat uw hand vindt om te doen door uw kracht, doe dat; want er is geen werk, geen overlegging, 
geen kennis, geen wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.
Ecc 9:11  Wederom zag ik onder de zon dat de vluggen den loop noch de helden den strijd in hun hand hebben, 
en evenmin de wijzen brood, de scherpzinnigen rijkdom en de verstandigen gunst, maar zij zijn allen van tijd en 
omstandigheden afhankelijk.
Ecc 9:12  Zelfs kent de mens zijn eigen tijd niet, evenmin als de vissen die in een noodlottig net en de vogels die 
in een strik gevangen worden; evenals zij, worden de mensenkinderen verstrikt ten tijde van het ongeluk, 
wanneer dit hen plotseling overvalt.
Ecc 9:13  Ook heb ik deze proeve van wijsheid gezien onder de zon, en zij was in mijn oog zeer groot.
Ecc 9:14  Er was een kleine stad met weinig mannen daarin, en een groot koning trok tegen haar op, 
omsingelde haar en richtte grote belegeringswerktuigen tegen haar op.
Ecc 9:15  Nu bevond zich in die stad een arme wijze man, en deze redde de stad doorzijn wijsheid, doch 
niemand gedacht dien armen man.
Ecc 9:16  Toen dacht ik: Wijsheid is beter dan heldenkracht, maar de wijsheid des armen wordt niet geteld, en 
straks hoort men naar zijn woorden niet meer.
Ecc 9:17  Woorden van wijzen, rustig aangehoord, zijn meer dan het geroep van een heerscher onder de 
dwazen.
Ecc 9:18  Wijsheid is beter dan oorlogstuig; maar een man die een fout begaat bederft veel goeds.
Ecc 10:1  Een dode vlieg doet de zalf van den specerijbereider stinken en bederven; een weinig zotternij richt 
een schat van wijsheid te gronde.
Ecc 10:2  Het hart van den wijze gaat uit naar rechts, dat van den dwaas naar links;
Ecc 10:3  op welken weg een zot ook wandelt, zijn verstand is zoek, en iedereen zegt dat hij een zot is.
Ecc 10:4  Wanneer des heerschers toorn zich tegen u verheft, geef uw post niet op; want bezadigdheid herstelt 
grote feilen.
Ecc 10:5  Er is een kwaad dat ik zag onder de zon, gelijk aan een verkeerdheid die van den machthebber 
uitgaat:
Ecc 10:6  de zotheid is op hooge plaatsen gesteld, en groten en rijken moeten zitten in lagen staat;
Ecc 10:7  ik zag slaven te paard en vorsten die te voet gaan als slaven.
Ecc 10:8  Wie een kuil graaft kan er in vallen, en wie een gat in een muur maakt, hem kan een slang bijten;
Ecc 10:9  wie stenen uitbreekt kan er zich aan bezeren, en wie hout klooft kan er door in gevaar komen.
Ecc 10:10  Is het ijzer stomp geworden en heeft men de snede niet gescherpt, dan moet men zijn kracht meer 
inspannen. En dat het goed uitkomt is aan de wijsheid te danken.
Ecc 10:11  Indien de slang bijt zonder bezworen te zijn, dan heeft iemand die een bezweringsformule kent niets 
voor.
Ecc 10:12  Woorden uit eens wijzen mond zijn liefelijk, maar de lippen van een dwaas storten hem in het verderf;
Ecc 10:13  het begin van de woorden die hij spreekt is zotternij, en het einde van hetgeen hij spreekt, is 
noodlottig onverstand.
Ecc 10:14  Een zot gebruikt veel woorden; de mens weet niet, wat er zijn zal; en wat na hem zijn zal, wie zal het 
hem mededelen?
Ecc 10:15  De drukte der dwazen vermoeit hem die den weg naar de stad niet weet.
Ecc 10:16  Wee u, land, welks koning een knaap is en welks vorsten in den morgenstond maaltijd houden.
Ecc 10:17  Heil u, land, welks koning een edele is en welks vorsten te rechter tijd maaltijd houden, krachtig maar 
zonder zich te bedrinken.
Ecc 10:18  Door vadsigheid valt het gebint ineen, en door slapheid der handen wordt het huis lek.
Ecc 10:19  Om zich te vermaken richt men maaltijden aan, en de wijn maakt de levenden vrolijk, en het geld 
verantwoordt alles.



Ecc 10:20  Vloek zelfs in uw gedachten den koning niet, noch in uw slaapvertrek den rijke; want de vogelen des 
hemels mochten het geluid eens overbrengen en de gevleugelden een woord openbaren.
Ecc 11:1  Zend uw brood uit op zee; want in den loop des tijds vindt gij het terug.
Ecc 11:2  Deel mee aan zeven, ja, aan acht; want gij weet niet welk onheil op aarde zal komen.
Ecc 11:3  Als de wolken zich met stortregen vullen, gieten zij dien op de aarde uit, en als een boom valt 
zuidwaarts of noordwaarts, daar waar hij valt, daar ligt hij.
Ecc 11:4  Wie steeds achtgeeft op den wind zaait niet, en wie steeds naar de wolken ziet oogst niet.
Ecc 11:5  Evenmin als gij weet welken weg de wind neemt en hoe het gebeente in den schoot ener zwangere 
ontstaat, evenmin kent gij het werk van God, die alles maakt.
Ecc 11:6  Strooi des morgens uw zaad uit en gun ook tegen den avond uw hand geen rust; want gij weet niet 
wat gelukken zal, het een of het ander; wellicht vallen beide tegader goed uit.
Ecc 11:7  Voorts, zoet is het licht, en aangenaam is het voor de ogen de zon te zien;
Ecc 11:8  want al leeft de mens nog zoveel jaren, hij mag in al dien tijd vrolijk zijn en denken dat de dagen der 
duisternis talrijk zullen wezen; alles wat kom is ijdel.
Ecc 11:9  Wees vrolijk, jongeling in uw jeugd, en zij uw hart welgemoed in uw jongelingsdagen! Ga heen 
waarnaar uw hart uitgaat en uw ogen uitzien; maar weet dat God voor dit alles u in het gericht zal brengen.
Ecc 11:10  Weer het verdriet van uw hart en houd den onspoed ver van uw lichaam; want de jeugd en het 
morgenrood zijn ijdel.
Ecc 12:1  En gedenk uw schepper in uw jongelingsdagen voordat de onheilsdagen komen en de jaren naderen 
waarvan gij zult zeggen: Ik heb er geen lust in--
Ecc 12:2  voordat de zon verduistert, het licht, de maan en de sterren, en na den regen de wolken terugkeren;
Ecc 12:3  wanneer de bewakers van het huis beven en de kloeke lieden krom worden, de maalsters het werk 
staken, omdat zij weinige geworden zijn, en zij die door de vensters zien verdonkeren,
Ecc 12:4  de deuren aan de straat gesloten worden, terwijl het gedruis van den molen gedempt klinkt, de stem 
van den vogel wegsterft en alle tonen des lieds zwakker worden.
Ecc 12:5  Ook zijn zij bang voor een hoogte, verschrikkingen zijn op den weg. De amandelboom wordt 
versmaad, de sprinkhaan sleept zich voort, en de kapper breekt open. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, 
en de weeklagers gaan rond op de straat.
Ecc 12:6  Voordat het zilveren koord losgerukt en de gouden oliehouder stukgeslagen wordt, de emmer bij de 
bron wordt verbroken en het rad verbrijzeld in den put valt;
Ecc 12:7  voordat het stof terugkeert tot de aarde, gelijk het geweest is, en de geest tot God, die hem gegeven 
heeft.
Ecc 12:8  O ijdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker alles is ijdel!
Ecc 12:9  Nog dit: Prediker was een wijze; daarbij leerde hij het volk wetenschap; hij wikte, vorschte na en stelde 
veel spreuken in orde.
Ecc 12:10  Prediker streefde er naar, welgevallige woorden te vinden, juiste uitdrukkingen, woorden van 
waarheid.
Ecc 12:11  De woorden der wijzen zijn als prikkelen, en als ingedreven nagelen zijn de tot een bundel 
vereenigde; zij zijn door een en denzelfden herder gegeven.
Ecc 12:12  En wat hierboven uitgaat--mijn zoon, laat u waarschuwen: Aan het vele boeken maken komt geen 
einde, en diep doordenken is vermoeiing des vlezes.
Ecc 12:13  Het slotwoord is: Alles is gehoord; vrees God en houd zijn geboden; want dit is aller mensen zaak.
Ecc 12:14  Immers God zal alle werk brengen in het gericht dat over alwat verborgen is komen zal, hetzij goed of 
kwaad.
Sol 1:1  Het hooglied van Salomo.
Sol 1:2  Drenke hij mij met de kussen zijns monds; want uw liefkozingen zijn strelender dan wijn.
Sol 1:3  Liefelijk van geur zijn uw olien, uitgestorte olie is uw naam. Daarom hebben de meisjes u lief.
Sol 1:4  Trek mij mede, laten wij lopen! Heeft de koning mij in zijn kamer gebracht, dan willen wij juichen en ons 
in u verblijden, dronken worden van uw liefkozingen meer dan van wijn. Terecht hebben zij u lief.
Sol 1:5  Zwart ben ik maar liefelijk, dochters van Jeruzalem, als Kedars tenten, als Salomo's gordijnen.
Sol 1:6  Ziet er mij niet op aan, dat ik gebruind, dat ik van de zon verbrand ben; de zonen mijner moeder waren 
toornig op mij, stelden mij aan tot bewaakster van wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt!
Sol 1:7  Vertel mij, mijn zielsbeminde, waar weidt gij? waar laat gij op den middag uw schapen rusten? Opdat ik 
niet gelijke op een minzieke bij de kudden uwer makkers.
Sol 1:8  --Indien gij dat niet weet, o schoonste der vrouwen, ga dan uit, volg het spoor van het vee en hoed uw 
geiten bij de woningen der herders.
Sol 1:9  Met een merrie voor Farao's wagenen vergelijk ik u mijn liefste.
Sol 1:10  Liefelijk zijn uw kaken tussen de hangers, is uw hals in de snoeren;
Sol 1:11  gouden hangers zullen wij u maken, met zilveren knoppen.



Sol 1:12  --Zolang de koning op zijn leger lag heeft mijn nardus gegeurd;
Sol 1:13  mijn geliefde is mij een bundeltje mirre, dat overnacht tussen mijn borsten;
Sol 1:14  mijn geliefde is mij een tros hennabloemen, in de wijngaarden van En-gedi.
Sol 1:15  --Wat zijt gij schoon, mijn liefste, wat zijt gij schoon; uw ogen zijn duivenoogen!
Sol 1:16  --Wat zijt gij schoon, mijn beminde, ja, verrukkelijk; ook is ons bed een loverdak,
Sol 1:17  de binten van ons huis zijn ceders, ons paneelwerk is van cypressen.
Sol 2:1  Ik ben een bloem van Sjaron, een lelie der dalen.
Sol 2:2  --Als een lelie tussen de doornen is mijn liefste onder de meisjes.
Sol 2:3  --Als een appelboom onder de bomen des wouds is mijn beminde onder de jongelingen; verlangend 
zette ik mij neer in zijn schaduw, zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte.
Sol 2:4  Hij heeft mij het huis des wijns binnengeleid, zijn banier over mij was de liefde.
Sol 2:5  Ondersteunt mij met vruchtenkoeken, verkwikt mij met appelen, want ik ben krank van liefde.
Sol 2:6  Zijn linkerarm zij onder mijn hoofd, zijn rechter omvatte mij.
Sol 2:7  Ik bezweer u dochters van Jeruzalem, bij de gazellen of bij de hinden des velds, niet te wekken, niet op 
te wekken de liefde, voordat het haar lust.
Sol 2:8  Hoor, daar komt mijn beminde; hij springt over de bergen, hij huppelt over de heuvelen.
Sol 2:9  Mijn beminde gelijkt een gazel, of het jong van een hert. Zie, daar staat hij achter onzen muur, hij blikt 
door het venster, hij straalt door de tralien.
Sol 2:10  Mijn beminde heft aan en zegt tot mij: Sta op, mijn liefste, mijn schone kom mede,
Sol 2:11  want de winter is voorbij, de regen heeft opgehouden, is verdwenen;
Sol 2:12  de bloemen vertonen zich op den grond, de zangtijd is daar, des tortels gekir wordt in ons land 
gehoord;
Sol 2:13  de vijg kleurt zijn jonge vruchten, de wijnstokken geuren in hun bloei. Sta op, mijn liefste, mijn schone, 
kom mede.
Sol 2:14  Mijn duive in de rotsspleten, in de holen der klippen, laat mij uw gelaat zien, laat mij uw stem horen; 
want welluidend is uw stem en aanminnig uw gelaat.
Sol 2:15  "Vangt ons de vossen, de vosjes, de vernielers der wijngaarden; en onze wijngaarden staan in bloei".
Sol 2:16  Mijn beminde behoort mij, en ik behoor hem, hem die weidt onder de lelien.
Sol 2:17  Straks, als de dag koel wordt en de schaduwen vlieden kom dan, doe als een gazel, mijn beminde, of 
het jong van een hert, op geurende bergen.
Sol 3:1  Op mijn leger zocht ik des nachts mijn zielsbeminde, ik zocht hem, maar vond hem niet.
Sol 3:2  "Ik wil opstaan en in de stad rondlopen, op straten en pleinen mijn zielsbeminde zoeken." Ik zocht hem, 
maar vond hem niet.
Sol 3:3  De wachters die in de stad de ronde doen vonden mij. Hebt gij mijn zielsbeminde soms gezien?"
Sol 3:4  Nauw was ik van hen weggegaan, of daar vond ik mijn zielsbeminde! Ik vatte hem aan en liet hem niet 
los, voordat ik hem gebracht had in het huis mijner moeder, in de kamer van haar die mij baarde.
Sol 3:5  Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gazellen of bij de hinden des velds, niet te wekken, niet op 
te wekken de liefde, voordat het haar lust.
Sol 3:6  Wat stijgt daar op uit de woestijn, aan een rookzuil gelijk, omwolkt van mirre en wierook, van allerlei 
specerijen des koopmans? --
Sol 3:7  Het is Salomo's rustbed, zestig helden omringen het, van Israels helden;
Sol 3:8  allen voeren zij het zwaard, zijn zij ten strijde geoefend, ieder heeft het zwaard aan de heup om wat des 
nachts schrik aanjaagt. --
Sol 3:9  Koning Salomo heeft zich een draagbed gemaakt, van hout van den Libanon;
Sol 3:10  de zuilen er van heeft hij van zilver gemaakt, de randen van goud, de zitting van purper; van binnen is 
het bevloerd met ebbenhout. Dochters van Jeruzalem komt naar buiten,
Sol 3:11  ziet, dochters van Sion, naar koning Salomo, naar den krans dien zijn moeder hem opzette, op den 
dag van zijn huwelijk, den dag der vreugde zijns harten.
Sol 4:1  Wat zijt gij schoon, mijn liefste, wat zijt gij schoon! Uw ogen zijn duivenoogen, door uw sluier heen. Uw 
haar is als een kudde geiten die afdalen van Gileads gebergte.
Sol 4:2  Uw tanden zijn als een kudde pas geschoren schapen, opgekomen uit het wed, die allen tweelingen 
hebben, geen van haar heeft er een verloren.
Sol 4:3  Als een scharlakendraad zijn uw lippen, en liefelijk is uw mond. Als een granaatappel van binnen zijn uw 
slapen, door uw sluier heen.
Sol 4:4  Uw hals gelijkt op een Davidstoren, gebouwd voor wapenhuis; waaraan de duizend schilden hangen, al 
der helden beukelaars.
Sol 4:5  Uw beide borsten zijn als twee reeen, tweelingen ener gazelle, die weiden onder de lelien.
Sol 4:6  Straks, als de dag koel wordt en de schaduwen vlieden, ga ik naar den mirreberg en den wierookheuvel.
Sol 4:7  Alles is schoon aan u, mijn liefste, gij hebt niets dat u ontsiert.



Sol 4:8  Kom met mij van den Libanon, bruid, met mij van den Libanon; zie neder van des Amana's top, van den 
top van den Senir en den Hermon van de verblijven der leeuwen, de panterbergen.
Sol 4:9  Gij hebt mij in het hart getroffen, mijn zuster bruid! in het hart getroffen met een blik uwer ogen, met een 
buiging van uw hals.
Sol 4:10  Hoe heerlijk zijn uw liefkozingen, mijn zuster bruid! hoeveel strelender zijn uw liefkozingen dan wijn, is 
de geur uwer olien dan alle balsemgeuren!
Sol 4:11  Honingzeem drupt van uw lippen, o bruid, honing en melk is onder uw tong, de geur uwer gewaden is 
als de geur van den Libanon.
Sol 4:12  Mijn zuster bruid is een gesloten hof, een gesloten wel, een verzegelde bornput.
Sol 4:13  Uw plantsoen is een lusthof van granaten, met allerlei fijne vruchten, hennabloemen met nardussen,
Sol 4:14  nardus en saffraan, kaneel en muskaat, met allerlei wierookbomen, mirre en aloe, met velerlei 
kostelijke balsemen.
Sol 4:15  Een bron in hoven, een put van levend water, en stromen die vloeien van den Libanon.
Sol 4:16  --Op, Noorden, kom, Zuiden, doorwaai mijn hof, dat stromen zijn balsemgeuren! Kome mijn beminde in 
zijn hof, en ete hij van de fijne vruchten die hem behoren.
Sol 5:1  --lk ben in mijn hof gekomen, mijn zuster bruid, ik heb mijn mirre en balsem geplukt, gegeten van mijn 
raten en honing, gedronken van mijn wijn en melk! Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, makkers!
Sol 5:2  Ik sliep, maar mijn hart waakte--daar hoorde ik mijn beminde aankloppen! --Doe mij open, mijn zuster, 
mijn liefste, mijn duive, mijn volmaakte; want mijn hoofd is bedauwd, mijn lokken zijn met nachtdroppels 
bevochtigd.
Sol 5:3  --Ik heb mijn kleed uitgetrokken; moet ik het weer aandoen? ik heb mijn voeten gewassen; moet ik ze 
weer bezoedelen? --
Sol 5:4  Mijn beminde stak de hand door het deurgat--daar werd mijn binnenste ontroerd over hem.
Sol 5:5  Ik stond op om voor mijn beminde open te doen--daar dropen mijn handen van mirre, mijn vingers van 
vloeiende mirre, bij het aanvatten van het slot.
Sol 5:6  Ik deed voor mijn beminde de deur open; maar mijn beminde had zich omgewend, was heengegaan. 
Mijn zinnen hadden mij begeven toen hij sprak. Ik zocht hem, maar vond hem niet, ik riep hem, maar hij 
antwoordde mij niet.
Sol 5:7  Mij vonden de wachters, die in de stad de ronde doen, zij sloegen en kwetsten mij; mijn mantel namen 
mij af de wachters der muren.
Sol 5:8  Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als gij mijn beminde vindt, wat zult gij hem vertellen? Dat ik krank 
ben van liefde.
Sol 5:9  Waarin overtreft uw beminde een ander, gij schoonste der vrouwen? Waarin overtreft uw beminde een 
ander, dat gij ons zo bezweert?
Sol 5:10  Mijn beminde is glanzend en rood, uitstekend boven tienduizend:
Sol 5:11  zijn hoofd is goud, fijn goud, zijn lokken zijn palmtwijgen, zwart als een raaf;
Sol 5:12  zijn ogen als die van duiven aan waterbeken: badende in melk, schoongekast;
Sol 5:13  zijn kaken zijn als balsembedden, waarop geurige planten groeien; zijn lippen lelien, druppend van 
vloeiende mirre;
Sol 5:14  zijn handen gulden bogen, in chrysoliet gezet; zijn lijf is een elpenbeenen kunstwerk, bedekt met 
saffieren;
Sol 5:15  zijn schenkels zijn marmeren zuilen, op gouden voetstukken rustend; zijn aanblik is als de Libanon, 
uitgelezen als de cederen;
Sol 5:16  zijn gehemelte is zoetigheid; ja, hij is een en al kostelijk. Zo is mijn beminde, zo is mijn vriend, gij 
dochters van Jeruzalem!
Sol 6:1  Waarheen is uw beminde gegaan, gij schoonste der vrouwen? Waarheen heeft uw beminde zich 
gewend? Dan zullen wij hem met u zoeken.
Sol 6:2  Mijn beminde is naar zijn hof gegaan, naar de balsembedden om in de hoven te weiden en lelien te 
plukken.
Sol 6:3  Ik behoor mijn beminde, en mijn beminde behoort mij, hij die weidt onder de lelien.
Sol 6:4  Schoon zijt gij, mijn liefste, als Tirsa, liefelijk als Jeruzalem, geducht als legerbenden.
Sol 6:5  Wend uw ogen van mij af, want die overweldigen mij; uw haar is als een kudde geiten die afdalen uit 
Gilead;
Sol 6:6  uw tanden zijn als een kudde schapen, opgekomen uit het wed, die allen tweelingen hebben, geen van 
haar heeft er een verloren;
Sol 6:7  als een granaatappel van binnen zijn uw slapen, door uw sluier heen.
Sol 6:8  Zestig koninginnen zijn er, tachtig bijvrouwen, en meisjes ontelbaar;
Sol 6:9  maar enig is mijn duive, mijn volmaakte, een enige is zij voor haar moeder, de uitverkorene voor haar 
die haar baarde; jonkvrouwen zagen haar en prezen haar gelukkig, koninginnen en bijvrouwen, en loofden haar.



Sol 6:10  Wie is dat die daar neerblikt als de dageraad? schoon als de maan, rein als de zon, geducht als 
legerbenden?
Sol 6:11  Naar den notenhof was ik afgedaald om te kijken naar de uitspruitsels van den palm om te zien of de 
wijnstok uitliep, of de granaten bloeiden.
Sol 6:12  Zonderdat ik het zelf wist, hadt gij mij gezet op wagens met een edelman.
Sol 6:13  Kom weder, weder, Sjulammietische, kom weder, weder, dat wij u beschouwen! --Wat wilt gij de 
Sjulammietische beschouwen, in den Mahanaim-dans? --
Sol 7:1  Hoe schoon zijn uw passen in de schoenen, vorstendochter! De welvingen uwer heupen zijn als 
halsketenen, werk van kunstenaarshanden;
Sol 7:2  uw schoot is een welgerond bekken, waaraan de wijn niet ontbreekt; uw buik een hoop tarwe, van lelien 
omringd;
Sol 7:3  uw beide borsten zijn als twee reeen, tweelingen ener gazelle;
Sol 7:4  uw hals is als de toren van elpenbeen, uw ogen zijn als vijvers in Hesbon, bij de poort Bath-rabbim; uw 
neus is als de toren van den Libanon die naar Damaskus uitziet;
Sol 7:5  het hoofd op uw schouders is als de Karmel, en wat van uw hoofd afhangt is als purper; een koning is 
gevangen in die lokken.
Sol 7:6  Hoe schoon zijt gij, hoe aanminnig, gij geliefde, die wellust wekt!
Sol 7:7  Uw slank lijf daar gelijkt den palmboom, uw borsten zijn als druiventrossen.
Sol 7:8  Ik dacht: Ik wil den palmboom beklimmen, zijn twijgen aangrijpen; uw borsten zullen zijn als trossen van 
den wingerd. De adem van uw neus is als appelengeur,
Sol 7:9  uw gehemelte is als de beste wijn--die naar behoren voor mijn beminde vloeit, besproeiend lippen en 
tanden.
Sol 7:10  Ik behoor aan mijn beminde, en naar mij gaat zijn begeerte uit.
Sol 7:11  Kom, mijn beminde, laat ons uitgaan, het veld in; wij willen overnachten in de dorpen;
Sol 7:12  morgen vroeg gaan wij de wijngaarden in om te zien of de wijnstok is uitgelopen, of de 
druivenbloesems zijn uitgekomen, of de granaten in bloei staan. Daar wil ik u mijn liefkozingen geven.
Sol 7:13  De liefdeappelen geuren, boven onze deur is allerlei fijn ooft, jonge en oude vruchten; mijn beminde, ik 
heb ze bewaard voor u.
Sol 8:1  Och of gij mij een broeder waart, gezoogd aan de borsten mijner moeder! Dan, vond ik u daarbuiten, 
zou ik u kussen, zonderdat men mij er om minachtte.
Sol 8:2  Ik zou u meenemen, brengen in het huis mijner moeder, in de kamer van haar die mij baarde; ik zou u 
drenken met gekruiden wijn, den most mijner granaten.
Sol 8:3  Zijn linkerarm zij onder mijn hoofd, zijn rechter omvatte mij.
Sol 8:4  Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, wat zoudt gij wekken, opwekken de liefde, voordat het haar lust?
Sol 8:5  Wie komt daar uit de woestijn, leunend op haar beminde? --Onder den appelboom heb ik uw liefde 
opgewekt; daar heeft uw moeder u onder weeen gebaard, daar heeft onder weeen gebaard zij die u het aanzijn 
schonk. --
Sol 8:6  Leg mij als een zegel aan uw hart, als een zegel aan uw arm; want sterk als de dood is de liefde, 
geweldig als de onderwereld de minnedrift; haar kolen zijn vurige kolen, een vlam des Heeren.
Sol 8:7  Veel wateren kunnen de liefde niet uitblussen, stromen haar niet wegspoelen; al bood iemand al de 
schatten van zijn huis voor liefde, men zou hem smadelijk afwijzen.
Sol 8:8  Wij hebben een jeugdige zuster, nog zonder borsten; wat zullen wij met onze zuster doen als men van 
haar gaat spreken?
Sol 8:9  Is zij een muur, wij bouwen daarop een zilveren tinne; maar is zij een deur, wij sluiten die af met een 
cederen boom.
Sol 8:10  --Ik ben een muur, mijn borsten zijn als sterkten. Toen werd ik in zijn ogen als een die vrede vindt.
Sol 8:11  Salomo had een wijngaard in Baal-Hamon; hij gaf dien wijngaard den wachters over; elk moest voor de 
vruchten duizend zilverlingen betalen.
Sol 8:12  Mijn wijngaard, de mijne, is te mijner beschikking; die duizend, Salomo, zijn voor u, en tweehonderd 
voor hen die de vruchten bewaken!
Sol 8:13  O gij die verblijf houdt in de tuinen! makkers luisteren naar uw stem; laat mij u horen!
Sol 8:14  --Spoed u, mijn beminde, doe als een gazelle, of als een jong hert op de balsembergen.
Isa 1:1  Het gezicht dat Jezaja, de zoon van Amos, heeft gehad aangaande Juda en Jeruzalem, ten tijde van 
Uzzia, Jotham, Ahaz en Hizkia, koningen van Juda.
Isa 1:2  Hoort, hemelen! en leen het oor, gij aarde! want de Heer spreekt. Ik heb kinderen groot en rijk gemaakt; 
maar zij zijn van mij afvallig geworden.
Isa 1:3  Een rund kent zijn eigenaar, een ezel de krib zijns meesters; maar Israel heeft geen kennis, mijn volk 
geeft geen acht.
Isa 1:4  Wee der zondige natie, het volk met schuld beladen, het geslacht van kwaaddoeners, der kinderen die 



zich misdragen! Zij hebben den Heer verlaten, Israels Heilige versmaad, hem den rug toegekeerd.
Isa 1:5  Waar kunt gij nog meer geslagen worden, dat gij steeds verder afwijkt? Het ganse hoofd is ziek, het 
ganse hart krank;
Isa 1:6  van voetzool tot hoofdschedel geen gave plek; builen, striemen en ontstoken wonden, niet uitgedrukt of 
verbonden, noch met olie verzacht.
Isa 1:7  Uw land--een wildernis, uw steden--met vuur verbrand, uw akkers--vreemden verteren ze voor uw ogen; 
een wildernis, als had een stortregen alles onderstbovengeworpen.
Isa 1:8  En Sions dochter is overgebleven als een hutje in een wijngaard, een wachthuisje in een moestuin, als 
een belegerde stad.
Isa 1:9  Indien de Heer der heirscharen ons niet een overschot gelaten had het zou ons als Sodom vergaan zijn, 
aan Gomorra waren wij gelijk geworden.
Isa 1:10  Luistert naar 's Heeren woord, gij overheden van Sodom! leent het oor aan het gebod onzes gods, gij 
Gomorravolk!
Isa 1:11  Waartoe dient mij de menigte uwer offers? zegt de Heer. Ik ben de brandoffers van rammen en het vet 
van mestkalveren zat; het bloed van stieren, lammeren en bokken lust mij niet.
Isa 1:12  Als gij komt om mijn aangezicht te zien, wie heeft dat van u geeist?
Isa 1:13  mijn voorhoven vertreden--doet het niet langer; gaven brengen--onnut; offergeur--ik heb er een 
afschuw van; nieuwemaansdag en sabbat, vierdagen afkondigen--ik duld het niet; vasten noch hoogtij;
Isa 1:14  uw nieuwemaansdagen en feestdagen--mijn ziel haat ze; zij drukken mij als een last; ik ben moede ze 
te dragen.
Isa 1:15  Wanneer gij uw handen uitbreidt, sluit ik mijn ogen voor u; ook al vermenigvuldigt gij de gebeden, ik 
luister niet; uw handen zijn vol bloed.
Isa 1:16  Wast u, reinigt u; doet uw boze daden uit mijn oog weg; houdt op met kwaaddoen,
Isa 1:17  leert goed handelen: zoekt naar billijkheid; leidt den verdrukte; verschaft den wees recht; neemt het op 
voor de weduwe.
Isa 1:18  Komt, laat ons de zaak uitmaken, spreekt de Heer: al zijn uw zonden als scharlaken, sneeuwwit zullen 
zij worden; al zijn zij purperrood, zij zullen gelijk worden aan wol.
Isa 1:19  Indien gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten;
Isa 1:20  indien gij weigert en weerspannig blijft, zult gij door het zwaard opgegeten worden; want 's Heeren 
mond heeft het gesproken.
Isa 1:21  Hoe is zij een boeleerster geworden, de getrouwe veste! Vol recht was zij, een herberg der 
gerechtigheid, en thans vol moordenaars.
Isa 1:22  Uw zilver is in slakken veranderd, uw wijn met water vervalst.
Isa 1:23  Uw vorsten zijn onhandelbaar en heulen met dieven; allen zijn zij belust op geschenken en haken naar 
giften; den wees verschaffen zij geen recht, en de twistzaak der weduwe komt niet voor hen.
Isa 1:24  Daarom, zo spreekt de Heer, de Heer der heirscharen, Israels Sterke: Ha! ik zal mijn moed koelen aan 
mijn bestrijders, mij wreken op mijn vijanden;
Isa 1:25  ik zal mijn hand op u doen neerkomen en uw slakken in den smeltoven uitzuiveren, alle looddelen uit u 
verwijderen;
Isa 1:26  ik zal uw rechters weder maken als weleer, en uw raadsheren als in den beginne. Daarna zult gij de 
gerechte stad heten, een getrouwe veste.
Isa 1:27  Sion zal door recht verlost worden, haar inwoners door rechtschapenheid;
Isa 1:28  maar vergaan zullen de afvalligen en zondaars tegader, omkomen wie den Heer verzaken.
Isa 1:29  Want gij zult u schamen over de bomen waarin gij behagen hebt, blozen over de tuinen die gij hebt 
verkoren.
Isa 1:30  Gij toch zult worden als een boom met verwelkt loof, en als een tuin die geen water heeft;
Isa 1:31  de vermogende zal ten tonder zijn, en zijn maaksel de vonk; samen zullen zij verbranden, zonderdat 
iemand blust.
Isa 2:1  Het woord dat Jezaja, de zoon van Amos, aangaande Juda en Jeruzalem zag:
Isa 2:2  Eenmaal zal 's Heeren tempelberg aan de spits der bergen staan, en boven de heuvelen verheven zijn; 
derwaarts zullen alle natien stromen,
Isa 2:3  talrijke volkeren zullen optrekken en zeggen: Komt, laat ons opgaan naar den berg des Heeren, naar het 
huis van Jakobs god; opdat hij ons zijn wegen wijze, en wij op zijn paden wandelen! --Want van Sion zal wet 
uitgaan, 's Heeren woord van Jeruzalem.
Isa 2:4  Dan zal hij scheidsrechter zijn tussen de natien, en talrijke volkeren terechtwijzen; zij zullen dan hun 
zwaarden tot ploegscharen omsmeden, hun speren tot sikkelen; geen natie zal meer tegen een andere het 
zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren.
Isa 2:5  Nu dan, huis Jakobs, komt, laat ons wandelen in het licht des Heeren!
Isa 2:6  Want hij heeft zijn volk, het huis Jakobs, verstoten. Vol wichelaars toch zijn zij, vol tovenaars als de 



Filistijnen; lieden van vreemde herkomst hebben zij in overvloed.
Isa 2:7  Hun land is vol zilver en goud, geen einde aan hun schatten; hun land is vol paarden, geen einde aan 
hun wagenen;
Isa 2:8  hun land is vol afgoden, voor hunner handen werk werpen zij zich neder, voor hetgeen hun vingers 
gemaakt hebben.
Isa 2:9  Hef aldus over hen aan:
Isa 2:10  Ga de rotsen binnen en verberg u in het stof, uit angst voor den schrik des Heeren en den luister zijner 
majesteit, als hij zich opmaakt om de aarde te doen sidderen.
Isa 2:11  Dan wordt des mensen hoogheid kleingemaakt, der mannen trots terneergebogen; en de Heer alleen 
zal te dien dage verheven zijn.
Isa 2:12  Want er komt een dag van den Heer der heirscharen tegen alwat fier en trots, tegen alwat verheven en 
hoog is:
Isa 2:13  tegen alle trotsche en verheven ceders van den Libanon, en alle eiken van Bazan,
Isa 2:14  tegen alle trotsche bergen en alle verheven heuvelen,
Isa 2:15  tegen elken hogen toren en elken versterkten muur,
Isa 2:16  tegen alle Tarsjisvaarders en alle prachtige achterstevens.
Isa 2:17  Dan wordt des mensen hoogheid terneergebogen, der mannen trots kleingemaakt; en de Heer alleen 
zal te dien dage verheven zijn,
Isa 2:18  terwijl de afgoden gans en al verdwijnen,
Isa 2:19  en men de rotsgrotten en aardholen ingaat, uit angst voor den schrik des Heeren en den luister zijner 
majesteit, als hij zich opmaakt om de aarde te doen sidderen.
Isa 2:20  Te dien dage zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt had om zich daarvoor 
neer te buigen, voor de veldratten en vleermuizen werpen;
Isa 2:21  om de rotsspleten en steenkloven in te gaan, uit angst voor den schrik des Heeren en den luister zijner 
majesteit als hij zich opmaakt om de aarde te doen sidderen.
Isa 2:22  
Isa 3:1  Want zie, de Heer, de Heer der heirscharen, neemt weg uit Jeruzalem en Juda stok en staf:
Isa 3:2  held en krijgsman, rechter en profeet, waarzegger en oudste,
Isa 3:3  hoofdman, gunsteling en raadgever, den kunstvaardige en den ervarene in het bezweren.
Isa 3:4  En ik zal knapen als hun overheden aanstellen, en kinderen zullen over hen heersen;
Isa 3:5  de burgers zullen op elkander aandringen, elk op zijn naaste, de knaap zal den grijsaard bestormen, de 
geringe den aanzienlijke.
Isa 3:6  Als iemand in zijns vaders huis zijn broeder aangrijpt: "Gij hebt nog een kleed, en moet dus hoofd over 
ons zijn; laat dit wankelend gebouw onder uw hoede wezen!"
Isa 3:7  dan roept hij te dien dage: Ik kan het niet in de voegen houden, ook heb ik spijs noch kleding in huis; gij 
moet mij niet tot volkshoofd aanstellen!
Isa 3:8  Ja, Jeruzalem wankelt en Juda valt; omdat hun woorden en daden tegen den Heer gericht zijn, en zij zijn 
majestueuze ogen krenken.
Isa 3:9  Hun onbeschaamdheid getuigt tegen hen; hun zonden vertellen zij, als Sodom, onbewimpeld. Wee hun; 
want zij brouwen zichzelf onheil!
Isa 3:10  --Heil den rechtschapene; want het gaat hem goed: hij zal de vrucht zijner handelingen eten.
Isa 3:11  Wee den goddeloze; want het gaat hem slecht: hetgeen zijn handen verdiend hebben zal hem 
overkomen. --
Isa 3:12  Mijn volk heeft kinderen tot drijvers, en vrouwen beheersen het. Mijn volk, uw leiders zijn verleiders, en 
maken van uw paden een doolweg.
Isa 3:13  De Heer heeft zich ten gerichte gesteld; hij staat gereed om zijn volk te vonnissen;
Isa 3:14  de Heer komt ten oordeel tegen de oudsten en vorsten zijns volks: Gij, gij hebt den wijngaard afgeweid; 
het den arme ontroofde is in uw huizen!
Isa 3:15  Wat bezielt u dat gij mijn volk vertrapt, en het gelaat der nooddruftigen vermaalt? spreekt de Heer, de 
Heer der heirscharen.
Isa 3:16  De Heer sprak: Omdat Sions dochteren pronken, rondwandelen met uitgerekten hals en lonkjes om 
zich werpend met trippelenden gang en klingelende voetringen,
Isa 3:17  zal de Heer den schedel van Sions dochteren kaal maken, de Heer haar slapen ontbloten.
Isa 3:18  Te dien dage doet de Heer den opschik weg, de voetringen, voorhoofdsiersels en maantjes,
Isa 3:19  de oorknoppen, kettinkjes en sluiers,
Isa 3:20  de tulbanden, armbanden en linten,
Isa 3:21  de reukfleschjes, amuletten en zegelringen,
Isa 3:22  de neusringen, feestgewaden en overrokken,
Isa 3:23  de omslagdoeken, tassen en huiven, de opperkleederen, mutsen en hoofdbanden.



Isa 3:24  Dan zal het zijn: In plaats van balsemgeur vunsheid, in plaats van een gordel een strop, in plaats van 
gevlochten haren kaalheid, in plaats van een keurs een rouwkleed.
Isa 3:25  Uw mannen, Sion, zullen vallen door het zwaard, uw helden in den krijg;
Isa 3:26  klagen en rouwen zullen haar poorten, uitgeplunderd zit zij op den grond.
Isa 4:1  Zeven vrouwen grijpen te dien dage een man aan, met de woorden: Ons eigen brood zullen wij eten, 
met onze eigen klederen ons dekken; als wij slechts naar u mogen heten; neem onzen smaad weg!
Isa 4:2  Te dien dage zal 's Heeren uitspruitsel zijn tot sieraad en heerlijkheid, en de vrucht des lands tot 
hoogheid en tooi, voor Israels ontkomenen.
Isa 4:3  En wie in Sion overgebleven is, te Jeruzalem overgelaten, die zal heilig genoemd worden, elk ten leven 
opgeschrevene in Jeruzalem;
Isa 4:4  wanneer de Heer het vuil van Sions dochteren heeft afgewassen, en Jeruzalems bloedvlekken uit haar 
midden wegdoet, door den adem des gerichts en des wegvagens.
Isa 4:5  Dan zal de Heer scheppen over de gehele woning van den berg Sion en op haar omtrek een wolk 
overdag en rook met den glans ener lichte laaie bij nacht;
Isa 4:6  want over alwat heerlijk is zal een bedekking zijn; er zal een schutdak zijn tot schaduw tegen de hitte, tot 
toevlucht en schuilplaats tegen stortbui en regen.
Isa 5:1  Kom, laat mij zingen van mijn vriend, het lied van mijn vriend en zijn wijngaard! Mijn vriend bezit een 
wijngaard op een zeer vetten heuvel;
Isa 5:2  hij omheinde hem en zuiverde hem van stenen, beplantte hem met keurige wijnstokken; hij bouwde een 
toren daarin, ook hieuw hij een perskuip er in uit. En hij verwachtte dat hij druiven zou voortbrengen; maar hij 
bracht ontuig voort:
Isa 5:3  Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, doet uitspraak tussen mij en mijn wijngaard.
Isa 5:4  Wat was nog aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan deed? waarom bracht hij dan, terwijl ik 
druiven van hem wachtte, ontuig voort?
Isa 5:5  Welaan, laat mij u doen weten, wat ik met mijn wijngaard ga doen! Wegnemen zijn omtuining, zodat hij 
afgeweid, gaten breken in zijn muur, zodat hij vertrapt wordt.
Isa 5:6  Ik zal hem tot een wildernis maken: besnoeid noch omgespit zal hij worden; met doornen en distelen zal 
hij begroeid zijn; en den wolken zal ik verbieden hem te beregenen.
Isa 5:7  De wijngaard van den Heer der heirscharen toch is het huis Israel, en zijn lusthof zijn de mannen van 
Juda; hij verwachtte recht, en zie, het was slecht, rechtsbetrachting, en zie, het was rechtsverkrachting.
Isa 5:8  Wee hun die huis bij huis voegen, akker aan akker trekken; totdat er geen plaats meer is, en gij--alleen 
in het land zijt gevestigd!
Isa 5:9  Te mijnen aanhoren heeft de Heer der heirscharen gezworen: Voorwaar, veel huizen zullen in puin 
storten, grote en prachtige zonder bewoners zijn;
Isa 5:10  want tien morgen wijnland zal een vat opbrengen, en een ton zaaikoorn slechts een maat; (05-17) 
lammeren zullen er weiden als in een woestijn, rammen de droge streken afgrazen.
Isa 5:11  Wee hun die des morgens vroeg jagen naar drank, en tot laat in den avond zich verhitten door wijn,
Isa 5:12  die met citer en luit, tamboerijn en fluit hun drinkgelag houden, maar op 's Heeren daden geen 
achtslaan, naar zijner handen werk niet omzien!
Isa 5:13  Dies gaat mijn volk door zijn onverstand in ballingschap, zijn zijn aanzienlijken uitgemergeld van 
honger, versmacht zijn menigte van dorst.
Isa 5:14  Dies zet het dodenrijk zijn kaken wijd open, spert het zijn muil bovenmatig op, en daarin daalt neer haar 
luister en gewoel, haar gedruis en wie in haar dartelt.
Isa 5:15  Zo wordt de mens terneergebogen en de man kleingemaakt, en worden de ogen der hovaardigen 
vernederd;
Isa 5:16  terwijl de Heer der heirscharen zijn hoogheid openbaart in de rechtspraak, de heilige God zich heilig 
betoont door gerechtigheid.
Isa 5:17  
Isa 5:18  Wee hun die het strafgericht aan koorden der valsheid tot zich trekken, als aan wagenzelen het 
zondenloon!
Isa 5:19  die zeggen: Hij moge zich haasten, zijn werk bespoedigen, opdat wij het zien! laat naderen en komen 
de raadslag van Israels Heilige, opdat wij er kennis mee maken!
Isa 5:20  Wee hun die het kwade goed noemen, en het goede kwaad, die de duisternis voor licht doen 
doorgaan, en het licht voor duisternis, die het bittere voor zoet uitgeven, en het zoete voor bitter!
Isa 5:21  Wee hun die wijs zijn in eigen oog, in eigen schatting verstandig!
Isa 5:22  Wee hun die helden zijn in het wijndrinken, en dapperen in het mengen van sterken drank!
Isa 5:23  die voor geschenken den schuldige in het gelijk stellen, en hem die het recht aan zijn zijde heeft zijn 
recht onthouden!
Isa 5:24  Dies zal, evenals een vuurvlam kaf verteert, en brandend stro ineenzinkt, hun wortel als molm worden, 



hun bloem als poeder verstuiven; omdat zij het gebod van den Heer der heirscharen verworpen, het woord van 
Israels Heilige versmaad hebben.
Isa 5:25  Daarom is 's Heeren toorn tegen zijn volk ontstoken, heeft hij zijn hand er tegen uitgestrekt; hij slaat 
het, zodat de bergen beven, en hun lijken als vuilnis midden op de straat liggen. Met dat al is zijn toorn niet 
afgewend, zijn hand nog steeds uitgestrekt.
Isa 5:26  Hij zal een banier opheffen voor een volk uit de verte, het fluitend roepen van het einde der aarde. Zie, 
weldra komt het met vluggen tred;
Isa 5:27  er is geen vermoeide onder, noch een die struikelt; het sluimert noch slaapt; de gordel om zijn lenden 
wordt niet losgemaakt, de riem van zijn schoeisel niet ontgespt.
Isa 5:28  Zijn pijlen zijn gescherpt en al zijn bogen gespannen; de hoeven zijner paarden zijn steenhard, zijn 
raderen als een wervelwind.
Isa 5:29  Zijn gegrom gelijkt op dat der leeuwin, hij gromt als de jonge leeuwen; hij brult, grijpt zijn prooi, bergt 
haar, en niemand ontrukt ze hem.
Isa 5:30  Hij zal te dien dage over hem brullen als het brullen der zee; hij slaat het oog op den grond, en zie, 
duisternis der benauwdheid, door welker nevelen het licht verdonkerd werd.
Isa 6:1  In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik den Heer, gezeten op een troon, hoog en verheven; en zijn 
slippen vulden het paleis.
Isa 6:2  Serafs stonden bij hem; elke had zes vleugels: twee om het gelaat, twee om de voeten te bedekken, en 
twee om te vliegen.
Isa 6:3  Zij riepen elkander toe en zeiden: Heilig, heilig, heilig is de Heer der heirscharen; de ganse aarde is vol 
van zijn heerlijkheid!
Isa 6:4  De posten der drempels trilden van dat geroep, en het huis werd met rook gevuld.
Isa 6:5  Toen zeide ik: Wee mij, ik ben verloren! want ik, een mens met onreine lippen en die te midden van een 
volk met onreine lippen woon, ik heb met eigen oog den koning, den Heer der heirscharen, gezien.
Isa 6:6  Maar een der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar 
genomen had,
Isa 6:7  raakte daarmee mijn mond aan en zeide: Nu deze uw lippen aangeroerd heeft, wijkt uw schuld en wordt 
uw zonde verzoend.
Isa 6:8  Daarop hoorde ik den Heer zeggen: Wien zal ik zenden, en wie zal voor ons gaan? En ik zeide: Hier ben 
ik; zend mij.
Isa 6:9  Toen sprak hij: Ga heen en zeg aan dit volk: Horen zult gij, maar niet begrijpen, en zien, maar niet 
verstaan.
Isa 6:10  Maak het hart van dit volk vet, verdoof zijn oren en sluit zijn ogen; opdat het niet met de ogen zie en 
met de oren hore, met het hart begrijpe, zich bekere en genezen worde.
Isa 6:11  Ik hernam: Tot hoelang; Heer? Hij sprak: Totdat de steden vernield liggen zonder inwoners, en de 
huizen zonder mensen, het akkerland tot een wildernis verwoest wordt,
Isa 6:12  de Heer de mensen ver wegdrijft, en de verlaten plaatsen in het land talrijk zijn.
Isa 6:13  En is er nog een tiende deel in over, dan zal ook dit weer ter afweiding zijn; evenals een terebint of eik, 
waarvan na het vellen een tronk overblijft.
Isa 7:1  Ten tijde van Ahaz, den zoon van Jotham, den zoon van Uzzia, den koning van Juda, trokken Resin, de 
koning van Aram, en Pekah, de zoon van Remalja, de koning van Israel, tegen Jeruzalem op ten oorlog; en zij 
waren er niet tegen bestand.
Isa 7:2  Toen aan Davids huis bericht werd dat Aram met Efraim gemene zaak gemaakt had, trilde zijn hart en 
dat zijns volks, gelijk de bomen des wouds trillen door den wind.
Isa 7:3  En de Heer zeide tot Jezaja: Ga met uw zoon Een-rest-bekeert-zich de stad uit, Ahaz tegemoet, aan het 
einde der waterleiding van den Bovenvijver op den weg naar het Bleekersveld,
Isa 7:4  en zeg hem: Zorg kalm te blijven. Vrees niet, en uw hart worde niet week om die twee stompen van 
rookende brandhouten, bij het blaken van den toorn van Resin en den zoon van Remalja.
Isa 7:5  Omdat Aram en Efraim onheil tegen u beraamd hebben:
Isa 7:6  Laat ons optrekken tegen Juda, het in het nauw brengen en vermeesteren, en den zoon van Tabeal 
aldaar koning maken--
Isa 7:7  zo zegt de Heere God: Het zal niet tot stand komen, niet gebeuren;
Isa 7:8  want Damaskus is het hoofd van Aram, Resin dat van Damaskus--binnen vijf en zestig jaren zal Efraim 
zo verbroken worden dat het geen volk meer is--
Isa 7:9  en Samarie is het hoofd van Efraim, de zoon van Remalja dat van Samarie. Vertrouwt gij niet op mij, dan 
houdt gij het niet.
Isa 7:10  Voorts sprak Jezaja tot Ahaz:
Isa 7:11  Vraag een teken van den Heer, uw god; kies het zo diep als het schimmenrijk, of zo hoog gij maar wilt.
Isa 7:12  Maar Ahaz zeide: Ik zal er geen vragen en den Heer niet op de proef stellen.



Isa 7:13  Toen sprak hij: Hoort toch, huis Davids, is het u te gering mensen af te matten, dat gij zelfs mijn god 
afmatten wilt?
Isa 7:14  Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: Zie, een jonge vrouw wordt zwanger, baart een zoon en 
noemt hem Immanuel (God-met-ons).
Isa 7:15  Room en honing zal hij eten, totdat hij weet het kwade te verwerpen, en het goede te verkiezen.
Isa 7:16  Want voordat die knaap weet het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen zal het land voor 
welks beide koningen gij vreest ontvolkt zijn.
Isa 7:17  De Heer zal u, uw volk en uw geslacht dagen doen beleven als nooit beleefd zijn sedert Efraim afviel 
van Juda.
Isa 7:18  Te dien dage zal de Heer de muskieten fluiten die aan het eind van Egypte's stromen, en de bijen die 
in het land van Assur zijn;
Isa 7:19  zij zullen altegader komen en neerstrijken in de dalen der wildernissen en de spleten der rotsen, in alle 
doornstruiken en houtgewas.
Isa 7:20  Te dien dage zal de Heer afscheren, met het aan de overzijde van den Eufraat gehuurd scheermes, 
het haar van hoofd en benen; ook den baard zal het wegnemen.
Isa 7:21  Te dien dage zal iemand een koe en een paar geiten houden,
Isa 7:22  en van den overvloed van melk, die zij geven room eten; want room en honing zal eten alwie overblijft 
in het land.
Isa 7:23  Te dien dage zal elke plaats voor duizend wijnstokken, duizend sikkelen waard, prijsgegeven zijn aan 
doornen en distelen;
Isa 7:24  met pijl en boog gaat men er in; want het ganse land is vol doornen en distelen.
Isa 7:25  En alle bergen, weleer met de spade omgespit, men komt er niet meer, uit vrees voor de doornen en 
distelen; zij dienen om er de runderen in te jagen en om door de schapen vertrapt te worden.
Isa 8:1  De Heer sprak tot mij: Neem een grote rol en schrijf er met voor ieder leesbaar schrift op: Haastig-roof-
ijlings-buit,
Isa 8:2  en neem mij, als betrouwbaren getuige, den priester Uria en Zacharja, den zoon van Berechja.
Isa 8:3  Ik kwam tot de profetes, zij werd zwanger en baarde een zoon; waarop de Heer tot mij zeide: Noem hem 
Haastig-roof-ijlings-buit;
Isa 8:4  want voordat die knaap "mijn vader" en "mijn moeder" kan zeggen, zal de rijkdom van Damaskus en de 
buit van Samarie voor den koning van Assyrie gebracht worden.
Isa 8:5  Voorts sprak de Heer nog tot mij:
Isa 8:6  Omdat dit volk het zachtvloeiend water van den Sjiloah veracht, en versmelt voor Resin en den zoon van 
Remalja,
Isa 8:7  daarom, zie, brengt de Heer over hen des Eufraats sterke en geweldige wateren: hij wast boven al zijn 
beddingen en zwelt over al zijn oevers;
Isa 8:8  hij giert op Juda aan, overstroomt het verder en verder; hij reikt tot aan den hals en breidt zijn armen uit 
over de volle breedte uws lands. God-met-ons!
Isa 8:9  Verneemt het, volkeren, en staat verplet; leent allen het oor, gij vergelegen landen! gordt u aan, doch 
staat verplet, gordt u aan, doch staat verplet!
Isa 8:10  Smeedt een plan, maar het wordt verijdeld; spreekt een voornemen uit, maar het komt niet tot stand. 
Want God-met-ons.
Isa 8:11  Zo toch heeft de Heer tot mij gesproken, toen hij mij bij de hand greep en waarschuwde den weg dezes 
volks niet te betreden:
Isa 8:12  Noemt niet heilig alwat dit volk heilig noemt, en vreest noch siddert voor dat waarvoor zij vrezen;
Isa 8:13  de Heer der heirscharen, hem zult gij heilig achten, hij zij het dien gij vreest, voor wien gij siddert.
Isa 8:14  Hij zal zijn tot een steen waaraan men zich stoot, een rotsblok waarover men struikelt, voor de beide 
huizen Israels, tot een net en een valstrik voor Jeruzalems inwoners.
Isa 8:15  Velen zullen er over struikelen, vallen, breken, verstrikt en gevangen worden.
Isa 8:16  Toe te binden is het getuigenis, te verzegelen het onderricht in mijn leerlingen.
Isa 8:17  Ik zal den Heer verbeiden, die zijn aangezicht voor het huis Jakobs verbergt, en blijf op hem hopen.
Isa 8:18  Zie, ik en de kinderen die de Heer mij gegeven heeft, wij zijn tot tekenen en voorbeduidingen in Israel, 
vanwege den Heer der heirscharen, die op den berg Sion woont.
Isa 8:19  En wanneer men tot u zegt: Raadpleegt de onderaardsche geesten en demonen, die piepen en 
mompelen--zal niet een volk zijn god raadplegen? zal men de doden voor de levenden raadplegen?
Isa 8:20  Naar het onderricht en het getuigenis! voorwaar, zo zal hij spreken die geen dageraad heeft.
Isa 8:21  Hij zal daarin voortgaan, bezwaard en hongerig; en wanneer hem hongert zal hij in toorn uitbarsten, 
zijn koning en zijn god vloeken, nu den blik naar boven wenden,
Isa 8:22  dan naar den grond zien; en zie, in benauwdheid en duisternis is hij gejaagd, in angst en donkerheid 
gedreven.



Isa 9:1  (08-23) Maar wie beangst is geweest is nu niet meer verjaagd. Evenals de vroegere tijd over Zebulons 
en Naftali's land smaad heeft gebracht, zo brengt de latere het in ere, den zeeweg, de overzijde van den 
Jordaan, de streek der heidenen.
Isa 9:2  (09-1) Het volk dat in duisternis wandelde heeft een groot licht gezien; over hen die neerzaten in een 
somber oord is een helder licht opgegaan.
Isa 9:3  (09-2) Gij hebt zeer veel blijdschap geschonken, grote vreugde gewekt; zij verheugen zich voor uw 
aangezicht, zoals men zich verheugt in den oogst, zoals men blijde is bij het verdelen van buit.
Isa 9:4  (09-3) Het juk toch dat zij torsten, de draagstang op hun schouders, den staf van hun drijvers hebt gij 
verbroken, als op den Midiansdag.
Isa 9:5  (09-4) Immers, alle rustingen, in het strijdgewoel gedragen, en mantels in bloed gewenteld, zullen tot 
brandstof zijn, het vuur tot spijze.
Isa 9:6  (09-5) Want een kind is ons geboren, een zoon ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouder; 
men noemt hem: Wonderbaar raadsman, goddelijk held, buitbehaler, vredevorst.
Isa 9:7  (09-6) Groot is die heerschappij en eindeloos de vrede op Davids troon en over zijn koninkrijk om het te 
bevestigen en te steunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van den Heer 
der heirscharen zal dit doen.
Isa 9:8  (09-7) De Heer heeft een woord in Jakob gezonden, het zal vallen in Israel,
Isa 9:9  (09-8) en het ganse volk zal het weten, Efraim en Samarie's bevolking, die in hoogmoed en 
grootschheid des harten spreekt:
Isa 9:10  (09-9) Tichels zijn gevallen, met steenblokken herbouwen wij; wilde vijgebomen zijn geveld, ceders 
zetten wij in hun plaats!
Isa 9:11  (09-10) Maar de Heer hitst hun tegenstanders tegen hen op, brengt hun vijanden in de wapenen,
Isa 9:12  (09-11) de Arameers ten oosten, de Filistijnen ten westen; zij verslinden Israel met gulzigen mond. Met 
dat al is zijn toorn niet afgewend, zijn hand nog steeds uitgestrekt.
Isa 9:13  (09-12) Doch het volk heeft zich niet bekeerd tot hem die het sloeg, en naar den Heer der heirscharen 
niet gevraagd.
Isa 9:14  (09-13) Dies snijdt de Heer van Israel kop en staart af, boomkruin en twijg, op een dag.
Isa 9:15  (09-14) --De oudste en de gunsteling, dat is de kop, de profeet die leugens spreekt, dat is de staart. --
Isa 9:16  (09-15) De leidslieden van dit volk zijn verleiders, en zij die geleid worden zijn op een doolweg 
gebracht.
Isa 9:17  (09-16) Daarom spaart de Heer hun jongelingen niet, en erbarmt hij zich niet over hun wezen en 
weduwen; want allen zijn goddeloos en misdadig, en elke mond spreekt dwaasheid. Met dat al is zijn toorn niet 
afgewend, zijn hand nog steeds uitgestrekt.
Isa 9:18  (09-17) Want de snoodheid brandt als een vuur dat doornen en distelen verteert, het kreupelhout des 
wouds in vlam zet; zodat de dalen in rook gehuld worden.
Isa 9:19  (09-18) Door de verbolgenheid van den Heer der heirscharen is het land in vlam gezet, en het volk tot 
voedsel voor het vuur geworden. Niemand spaart zijn broeder;
Isa 9:20  (09-19) men bijt naar rechts, en blijft hongerig, vreet naar links en wordt niet verzadigd; ieder verslindt 
zijn naaste:
Isa 9:21  (09-20) Manasse Efraim en Efraim Manasse, beiden tezamen tegen Juda. Met dat al is zijn toorn niet 
afgewend, zijn hand nog steeds uitgestrekt.
Isa 10:1  Wee hun die ongerechte bepalingen invoeren, en drukkende bevelschriften opstellen
Isa 10:2  om de armen van het gericht weg te dringen, en den ellendigen mijns volks te ontroven wat hun 
toekomt; zodat de weduwen hun buit worden en zij de wezen uitplunderen!
Isa 10:3  Wat toch zult gij doen ten dage der bezoeking, bij het onweder dat van verre aankomt? Tot wien zult gij 
vluchten om hulp? waar uw schatten laten,
Isa 10:4  wanneer gij u kromt onder de gevangenen en onder de gedooden neervalt? Met dat al is zijn toorn niet 
afgewend, zijn hand nog steeds uitgestrekt.
Isa 10:5  Wee Assur, der roede van mijn toorn; den stok mijner gramschap.
Isa 10:6  Tegen een goddeloze natie zend ik hem, tegen een volk waarop ik verbolgen ben bestel ik hem om buit 
te maken, roof te roven, en om het te vertrappen als het slijk der straten.
Isa 10:7  Maar hij heeft andere bedoelingen, zelf beschouwt hij het gans anders; want te verdelgen is zijn toeleg, 
natien in getale uit te roeien.
Isa 10:8  Hij toch zegt: Zijn mijn groten niet altegader koningen?
Isa 10:9  Is het niet Kalno gegaan als Karkemis, Hamath als Arpad, Samarie als Damaskus?
Isa 10:10  Zoals ik deze koninkrijken in mijn hand gekregen heb, ofschoon hun beelden talrijker waren dan die 
van Jeruzalem en Samarie,
Isa 10:11  zou ik niet evenals ik met Samarie en haar afgoden gedaan heb, doen met Jeruzalem en haar 
godenbeelden?



Isa 10:12  Wanneer dan de Heer zijn gehele werk voltooit op den berg Sion en in Jeruzalem, zal hij de trotsche 
ontwerpen van Assurs koning en den luister zijner hoovaardige ogen bezoeken.
Isa 10:13  Hij toch zegt: In eigen kracht heb ik het gedaan, en door mijn wijsheid, want verstandig ben ik; ik heb 
de grenspalen der volken weggenomen, hun bezittingen geplunderd, in het stof doen neerdalen wie in de hoogte 
zaten.
Isa 10:14  Ik kreeg de heirmacht der volkeren in mijn hand als een vogelnestje; zoals men verlaten eieren 
opraapt, heb ik de ganse aarde opgeraapt: niet een verroerde den vleugel, of deed den snavel open en piepte. --
Isa 10:15  Zal de bijl zich verhoovaardigen tegen hem die er mee houwt? de zaag pochen tegen wie haar trekt? 
Het is alsof de roede hem die haar opheft zwaaide, de stok een mens in de hoogte hief!
Isa 10:16  Dies zal de Heer, de Heer der heirscharen, magerheid afzenden op zijn vet, en onder zijn heerlijkheid 
zal een brand woeden, zoals vuur brandt.
Isa 10:17  Israels Licht zal een vuur worden, zijn Heilige een vlam, die op een dag Assurs doornen en distelen 
verbrandt en verteert;
Isa 10:18  hij vernielt de pracht zijns wouds en zijner gaarde, lichaam en ziel; zodat het wordt als het wegkwijnen 
van een kranke,
Isa 10:19  en het overschot van de bomen zijns wouds luttel is: een knaap kan ze opschrijven.
Isa 10:20  Te dien dage zullen de rest van Israel en de ontkomenen van het huis Jakobs niet langer steunen op 
hem die hen sloeg, maar oprecht steunen op den Heer, Israels Heilige.
Isa 10:21  Een rest bekeert zich, de rest van Jakob tot den sterken god.
Isa 10:22  Want al ware uw volk, o Israel, talrijk als het zand der zee, slechts een rest bekeert zich: de 
verdelging is vast besloten, overvloeiend van gerechtigheid.
Isa 10:23  Want een verdelging en een vastbesloten vonnis voltrekt de Heer, de Heer der heirscharen, in het 
midden der ganse aarde.
Isa 10:24  Daarom, zo spreekt de Heer, de Heer der heirscharen: Vrees niet, mijn volk, dat den Sion bewoont, 
voor Assur, als hij u slaat met den stok en zijn roede tegen u opheft, gelijk in Egypte geschiedde.
Isa 10:25  Want nog een wijle, een ogenblik, dan is de gramschap ten einde, mijn toorn tegen de wereld voorbij.
Isa 10:26  Dan zal de Heer der heirscharen over hem den geesel zwaaien, als toen Midian bij den Ravensteen 
verslagen werd, en zijn roede zal hij tegen hem opheffen, gelijk u in Egypte geschiedde.
Isa 10:27  Te dien dage zal zijn last van uw schouder afgenomen, zijn juk van uw nek verwijderd worden. De 
verwoester trekt op van het noorden;
Isa 10:28  hij overvalt Ajjath, komt in Migron, laat zijn legertros bij Michmas achter;
Isa 10:29  zij trekken den bergpas door, Geba is hun nachtkwartier, Rama is ontsteld, Gibea Sauls vlucht.
Isa 10:30  Gil het uit, dochter van Gallim! luister, Lais! geef antwoord, Anathoth!
Isa 10:31  Madmena vliedt, Gebims inwoners bergen zich.
Isa 10:32  Heden nog in Nob haltgehouden; hij zwaait de hand naar den berg der dochter Sions, naar 
Jeruzalems heuvel....
Isa 10:33  Daar slaat de Heer, de Heer der heirscharen, met geweld de takken af; de hoog opgaande worden 
omgehouwen, de rijzige klein gemaakt;
Isa 10:34  de struiken van het woud worden met het ijzer gekapt, en de Libanon in al zijn heerlijkheid valt.
Isa 11:1  Maar een twijg zal ontspruiten aan Izai's tronk, een scheut zal uit zijn wortels uitbotten.
Isa 11:2  Op hem zal rusten de geest des Heeren, een geest van wijsheid en doorzicht, een geest van beleid en 
kracht, een geest van godskennis en godsvrucht.
Isa 11:3  Niet naar oogenschijn zal hij richten, noch vonnissen op hooren-zeggen;
Isa 11:4  maar onpartijdig zal hij de kleinen richten, naar billijkheid over de ellendigen des lands vonnis vellen; en 
met de roede zijns monds den geweldenaar slaan, met den adem zijner lippen den boosdoener doden.
Isa 11:5  Rechtvaardigheid zal de gordel om zijn middel, trouw de riem om zijn lenden zijn.
Isa 11:6  Dan verkeert de wolf bij het lam en ligt de panter naast het bokje neer, de stier en de leeuwenwelp op 
een weide, terwijl een jongsken ze drijft;
Isa 11:7  koe en berin grazen samen, samen liggen haar jongen neer, terwijl de leeuw gelijk het rund stro eet.
Isa 11:8  Een zuigeling speelt bij het hol ener adder, een kindje steekt zijn hand uit naar het nest ener giftslang.
Isa 11:9  Zij doen geen kwaad noch richten verderf aan op gans mijn heilig gebergte; dewijl het land vol is van 
godskennis, zoals de wateren den zeebodem bedekken.
Isa 11:10  Te dien dage zal Izai's loot, die staan zal als een banier voor de volken, door de natien geraadpleegd 
worden, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
Isa 11:11  Te dien dage zal de Heer nogmaals zijn hand opheffen om zich het overschot zijns volks te 
verwerven, wat er van overig zal zijn in Assyrie en Egypte, Pathros en Ethiopie, Elam en Sjinear, Hamath en de 
kustlanden.
Isa 11:12  Hij zal een banier opheffen voor de natien, Israels verdrevenen vergaderen en Juda's verstrooiden 
verzamelen van de vier uiteinden der aarde.



Isa 11:13  Wijken zal dan de naijver van Efraim, uitgeroeid worden Juda's vijandschap. Efraim zal Juda niet 
benijden, Juda Efraim niet vijandig behandelen;
Isa 11:14  maar zij zullen westwaarts op der Filistijnen bergrug aanvliegen, samen de Oosterlingen plunderen; 
Edom en Moab zullen hun buit zijn, de Ammonieten hun gehoorzamen.
Isa 11:15  En de Heer zal het uiteinde van Egypte's groten plas droogleggen, en zijn hand, met een krachtigen 
wind, over den Eufraat zwaaien, hem in zeven beken verdelen; zodat men geschoeid hem betreedt.
Isa 11:16  Zo zal er een heirbaan wezen voor het overschot zijns volks, voor hen die overig zijn in Assur, gelijk 
er een geweest is voor Israel, toen het optoog uit Egypteland.
Isa 12:1  Te dien dage zult gij zeggen: Ik zal u loven, Heer; want gij zijt wel op mij vertoornd geweest, maar uw 
toorn is afgewend, en gij hebt mij vertroost.
Isa 12:2  Zie, hij is de god, die mij heil geeft; vertrouwen zal ik en niet beven; want mijn kracht en mijn lied is de 
Heer, die mij tot redding was.
Isa 12:3  Wanneer gij met vreugde water zult putten uit de bronnen des heils,
Isa 12:4  zo zult gij zeggen te dien dage: Looft den Heer, roept zijn naam aan, maakt onder de volkeren zijn 
daden bekend; vermeldt dat zijn naam zeer hoog is.
Isa 12:5  Roemt met stem en snaren den Heer; want verheven dingen heeft hij gedaan; bekend is dit over 
geheel het aardrijk.
Isa 12:6  Jubel en juich, Sions bevolking! want groot is in uw midden Israels Heilige.
Isa 13:1  De godsspraak Babel, die Jezaja, de zoon van Amos, gezien heeft.
Isa 13:2  Steekt op een kalen berg een banier op; roept luide hun toe, wuift met de hand, dat zij de ingangen der 
edelen binnentrekken!
Isa 13:3  Ikzelf heb aan mijn gewijde krijgers bevelen gegeven; ook heb ik mijn helden opgeroepen als 
uitvoerders van mijn toorn, mijn overmoedige strijdlustigen.
Isa 13:4  Hoor, een gedruis op de bergen, als van een talrijk volk! Hoor, een bruisen van koninkrijken, van 
verzamelde natien! De Heer der heirscharen monstert een oorlogsheir.
Isa 13:5  Daar komen zij uit verren lande, van het einde des hemels, de Heer en de werktuigen zijner gramschap 
om de gehele aarde te teisteren.
Isa 13:6  Weeklaagt! Want de dag des Heeren is nabij; alvernielend komt hij van den Machtige.
Isa 13:7  Dies hangen alle handen slap, versmelt en ontroert ieder menschenhart.
Isa 13:8  Smarten en weeen grijpen hen aan, als een barende wringen zij zich; verbijsterd staren zij op elkander, 
gevlamd zijn hun aangezichten.
Isa 13:9  Zie, de dag des Heeren komt, meedoogenloos, een dag van verbolgenheid en blakenden toorn, die de 
aarde tot een woestenij zal maken en van haar de zondaars verdelgen.
Isa 13:10  Want des hemels starren en Orions laten hun licht niet schijnen, de zon is bij haar opgang 
verduisterd, de maan geeft haar licht niet.
Isa 13:11  Ik zal op de wereld haar boosheid verhalen, op de slechtaards hun schuld, aan den trots der 
overmoedigen een einde maken, de hoovaardij der geweldenaars vernederen.
Isa 13:12  De stervelingen zal ik schaarscher maken dan edel metaal, de mensen schaarscher dan goud van 
Ofir.
Isa 13:13  Daarom doe ik den hemel trillen, en wordt de aarde uit heur plaats geschokt: door de verbolgenheid 
van den Heer der heirscharen, op den dag van zijn blakenden toorn.
Isa 13:14  Als gejaagde hinden, als schapen, door niemand bijeengehouden, zal ieder zich naar zijn volk keren, 
ieder vluchten naar zijn land;
Isa 13:15  allen die men vindt worden doorboord, alwie gegrepen wordt valt door het zwaard.
Isa 13:16  Hun kindekens worden voor hun ogen verpletterd, hun huizen geplunderd, hun vrouwen onteerd.
Isa 13:17  Zie, ik zet tegen hen de Meden op, die zilver niet tellen, goud niet begeren;
Isa 13:18  de pezen der knapen worden vermorzeld, met de vrucht van den moederschoot geen erbarmen, voor 
kinderen geen verschoning!
Isa 13:19  Zo wordt Babel, de keur der koninkrijken, der Chaldeen pronksieraad, als Sodom en Gomorra, toen 
God ze omkeerde.
Isa 13:20  Voor altijd blijft het onbewoond, van geslacht tot geslacht van mensen verlaten; geen Arabier slaat er 
zijn tent op, geen herders legeren zich aldaar;
Isa 13:21  maar boschkatten liggen er neer, en de huizen zijn vol jakhalzen, struisen wonen daar, en satyrs 
huppelen er;
Isa 13:22  wolven huilen in de burchten, wilde honden in de lustpaleizen. Haar tijd nadert met rasse schreden, 
de dagen van haar ondergang worden niet verschoven.
Isa 14:1  Want de Heer zal zich over Jakob erbarmen, Israel opnieuw verkiezen, hen op hun eigen grond doen 
wonen; en de vreemde zal zich bij hen aansluiten, zich voegen bij het huis Jakobs;
Isa 14:2  volkeren zullen hen halen en in hun woonplaats brengen; en het huis Israel zal zich die toeeigenen, op 



's Heeren grond als slaven en slavinnen; zij zullen wegvoeren wie hen wegvoerden, hun drijvers beheersen.
Isa 14:3  En ten dage wanneer de Heer u rust heeft gegeven van uw moeiten en beroeringen en van de harde 
slavernij die u opgelegd was,
Isa 14:4  zult gij dit lied op den koning van Babel aanheffen: Zo is het dan gedaan met den drijver, gedaan met 
den dwangdienst!
Isa 14:5  De Heer heeft den stok der boosdoeners verbroken, de roede der heerschers,
Isa 14:6  van hem die in verbolgenheid volken sloeg, een slaan zonder ophouden, die in toorn natien vertrad, 
een vertreden zonder verschoning.
Isa 14:7  De ganse wereld heeft rust en vrede, zij barsten los in gejuich;
Isa 14:8  ook de cypressen verheugen zich over u, de cederen van den Libanon: "Sedert gij neerligt klimt niet 
meer op een die ons omhouwt".
Isa 14:9  Het dodenrijk beneden is om u onrustig geworden tegen uw aankomst, heeft om u de schimmen 
gewekt, alle belhamels der aarde; heeft van hun tronen doen opstaan alle koningen der natien.
Isa 14:10  Zij allen heffen aan en zeggen tot u: Ook gij zijt krachteloos gemaakt als wij; aan ons gelijk geworden!
Isa 14:11  Uw trots is neergestoten ten dodenrijk, het geruis uwer luiten; onder u zijn maden als leger gespreid, 
wormen zijn uw dek.
Isa 14:12  Hoe zijt gij van den hemel gevallen, morgenster, dageraadszoon! hoe zijt gij ter aarde geveld, 
volkenvertrapper!
Isa 14:13  En gij hadt bij uzelf gezegd: Ik wil ten hemel stijgen, hoog boven de starren Gods zetten mijn troon om 
plaats te nemen op den berg der samenkomst, diep in het noorden;
Isa 14:14  ik wil stijgen op de wolkgevaarten, den Allerhoogste gelijken--.
Isa 14:15  Wel zeker! ten dodenrijk wordt gij neergestoten, diep in de groeve.
Isa 14:16  Zij die u zien staren u aan, letten op u: "Is dit nu de man die de aarde deed sidderen, koninkrijken in 
rep en roer bracht?
Isa 14:17  die de wereld tot een woestijn maakte, haar steden vernielde, die zijn gevangenen niet losliet:
Isa 14:18  altemaal koningen van natien". Zij allen zijn met ere ter ruste gegaan, ieder in zijn grafstede;
Isa 14:19  maar gij zijt onbegraven weggeworpen, als een verafschuwde misgeboorte, overdekt met gedooden, 
met het zwaard doorboorden, met hen die in de groeve dalen, als een vertreden aas.
Isa 14:20  Gij wordt niet met hen in het graf verenigd, omdat gij uw land verdorven, uw volk gedood hebt. Voor 
eeuwig worde het kroost der kwaaddoeners vergeten!
Isa 14:21  Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed om de schuld hunner vaderen; nimmermeer zullen zij 
opstaan, de aarde in bezit nemen en de wereld vol puinhopen maken.
Isa 14:22  Ik zal tegen hen opstaan, spreekt de Heer der heirscharen, uitroeien van Babel naam en overschot, 
geslacht en nakroost, spreekt de Heer;
Isa 14:23  ik wil het maken tot een bezitting van reigers en tot waterpoelen; het wegbezemen met den bezem 
der verdelging, spreekt de Heer der heirscharen.
Isa 14:24  De Heer der heirscharen heeft gezworen: Voorwaar, zoals ik gedacht heb, zo geschiedt het; wat ik 
heb besloten, dat komt tot stand:
Isa 14:25  Ik zal Assur in mijn land verbreken, op mijn gebergte hem vertreden; dan wordt zijn juk van hen 
afgenomen, zijn last van hun schouder verwijderd.
Isa 14:26  Dit is het besluit aangaande de gehele aarde; dit de hand, over alle natien uitgestrekt;
Isa 14:27  want de Heer der heirscharen heeft een besluit genomen; wie zal het verijdelen? zijns is de 
uitgestrekte hand; wie zal haar keren?
Isa 14:28  In het sterfjaar van koning Ahaz is deze godsspraak geschied:
Isa 14:29  Verheug u niet, gij, gans Filistea! dat de roede die u sloeg gebroken is; want uit den wortel der slang 
schiet een adder uit, en haar vrucht zal een vliegende seraf zijn.
Isa 14:30  Maar op mijn weiden zullen de behoeftigen grazen, de armen veilig nederliggen; terwijl ik door honger 
uw wortel dood, uw overschot om het leven breng.
Isa 14:31  Weeklaag, gij, poort! schreeuw het uit, gij, stad! sta verbijsterd, gij, gans Filistea! want van het 
noorden komt de vijand als een rookwolk; geen afzwerver is onder zijn scharen.
Isa 14:32  En wat zal men den boden der natie antwoorden? Dat de Heer Sion gegrondvest heeft, en de 
ellendigen zijns volks in haar een toevlucht zoeken.
Isa 15:1  De godsspraak Moab. Ach, dat in den nacht der verwoesting Ar-Moab verdelgd is, ach, dat in den 
nacht der verwoesting Kir-Moab verdelgd is!
Isa 15:2  De dochter Dibons stijgt op naar de hoogten om te wenen; over Nebo en Medeba weeklaagt Moab; op 
ieders hoofd is een plek kaalgeschoren, ieders baard is afgesneden.
Isa 15:3  Op zijn straten heeft men het rouwkleed omgord, op zijn daken en pleinen weeklagen allen, 
wegsmeltend in geween.
Isa 15:4  Hesbon en Eleale krijten, tot Jahas wordt hun stem gehoord. Daarom maken Moabs slagvaardigen 



misbaar, is zijn ziel verslagen.
Isa 15:5  Mijn hart krijt over Moab, welks vluchtelingen komen tot Soar met drievoudig gejammer; want den 
Luhith-pas bestijgt men wenend, want op den weg naar Horonaim slaken zij een kreet om de breuke;
Isa 15:6  want de wateren van Nimrim worden een woestenij, dewijl het gras is verdord, het kruid vergaan, het 
groen verdwenen.
Isa 15:7  Daarom, de overwinst die zij gemaakt hebben en wat zij hebben opgelegd, zij dragen het over de 
Wilgenbeek;
Isa 15:8  want het gekrijt gaat rondom Moabs landpalen, tot Eglaim is zijn geweeklaag, en te Elim-put zijn 
geweeklaag.
Isa 15:9  Want Dimons wateren zijn vol bloed--want ik zal over Dimon nog meer rampen brengen, over Moabs 
overschot een leeuw, en over hetgeen van het land overblijft.
Isa 16:1  Zendt het lam van den beheerscher des lands van de rots de woestijn in, naar den berg der dochter 
Sions.
Isa 16:2  Gelijk vluchtende vogels, een uiteengejaagd nest, zullen Moabs dochteren zijn aan de veren van den 
Arnon.
Isa 16:3  Schaf raad, treed als bemiddelares op, maak op den vollen middag uw schaduw tot nachtelijk donker; 
verberg de verdrevenen, verraad de vluchtelingen niet;
Isa 16:4  laat Moabs verdrevenen bij u vertoeven, wees hun een schuilplaats tegen den verwoester. Wanneer de 
druk ten einde, de verwoesting voorbij, de vertreder uit het land verdwenen is,
Isa 16:5  dan zal door vroomheid een troon bevestigd worden, en daarop in getrouwheid zitten, in Davids tent, 
een die richt en streeft naar recht en ijvert voor billijkheid.
Isa 16:6  Wij hebben gehoord dat Moabs hoogmoed zeer ver gaat, zijn hoovaardij, zijn hoogmoed, zijn 
overmoed, zijn onbehoorlijk gezwets.
Isa 16:7  Daarom weeklage Moab om Moab; dat allen weeklagen, jammeren over de vruchtenkoeken van Kir-
heres!
Isa 16:8  Want Hesbons beemden zijn te schande gemaakt, Sibma's wijnstok kwijnt; beheerschers van natien 
hebben neergeslagen haar edele wingerden; die kwamen tot Jaezer, doolden de woestijn in; zijn ranken 
spreidden zich uit, staken de zee over.
Isa 16:9  Dies zal ik, evenals over Jaezer, wenen over Sibma's wijnstok, u met mijn tranen drenken, Hesbon en 
Eleale; want over uw inzameling en wijnlezing is de verwoester gevallen.
Isa 16:10  Weg is de vreugde en de blijdschap uit de gaarden; op de wijnbergen wordt gejuicht noch gejubeld; 
geen treder treedt wijn in de perskuipen; het lied is verstomd.
Isa 16:11  Daarom trilt mijn binnenste over Moab als een citer, mijn hart over Kir-heres.
Isa 16:12  En wanneer Moab op de hoogte verschijnt en zijn heiligdom binnentreedt om te bidden, dan zal het 
daarmee niets verkrijgen.
Isa 16:13  Dit is het woord hetwelk de Heer voordezen over Moab gesproken heeft;
Isa 16:14  thans zegt de Heer: Binnen drie jaren, als eens daglooners jaren, zal Moabs heerlijkheid met al dat 
groot rumoer, veracht worden en het overschot weinig, gering, onaanzienlijk zijn.
Isa 17:1  De godsspraak Damaskus. Zie, Damaskus wordt weggenomen uit de rij der steden, en wordt een 
bouwval;
Isa 17:2  haar steden zijn verlaten voor immer, worden prijsgegeven aan de kudden, die er neerliggen, door 
niemand opgeschrikt.
Isa 17:3  Verdwenen zal zijn de veste uit Efraim, het koningsschap uit Damaskus; en Arams overschot zal het 
vergaan als der heerlijkheid van Israels zonen, spreekt de Heer der heirscharen.
Isa 17:4  Te dien dage zal Jakobs heerlijkheid onbeduidend zijn, mager het vet van zijn vlees;
Isa 17:5  en het zal gaan als wanneer een maaier koorn inzamelt en zijn arm aren afsnijdt, of als wanneer 
iemand aren raapt in de vallei der Refaieten:
Isa 17:6  er blijft een nalezing in over, als bij het afslaan der olijven, twee, drie stuks boven in den top, vier, vijf 
aan de takken van den vruchtboom, spreekt de Heer, de god Israels.
Isa 17:7  Te dien dage zal de mens achtslaan op zijn Maker, en zullen zijn ogen zien naar Israels Heilige;
Isa 17:8  hij zal geen achtslaan op de altaren, het maaksel zijner handen, niet zien naar het gewrocht zijner 
vingeren, de gewijde boomstammen en zonnebeelden.
Isa 17:9  Te dien dage zullen uw steden verlaten zijn, als de verlaten plaatsen der Hiwwieten en der Amorieten, 
door dezen verlaten uit vrees voor de Israelieten, en het zal een woestenij worden;
Isa 17:10  omdat gij den god uws heils vergeten, aan den Rotssteen uwer sterkte niet gedacht hebt. Daarom, gij 
legt liefelijke plantsoenen aan, en bepoot die met uitheemsche ranken;
Isa 17:11  reeds op den dag dat gij plant doet gij uitlopen, op den morgen dat gij het zaad strooit het uitspruiten; 
maar weg is de oogst ten dage der smartelijke wonde en vlijmende pijn.
Isa 17:12  Ha, een rumoer veler volken! Aan het rumoer der zee is hun rumoer gelijk; een gedruis van natien! op 



het gedruis van geweldige wateren gelijkt hun gedruis.
Isa 17:13  Natien druisen als het druisen veler wateren; maar hij bestraft ze, en zij vlieden verweg, voortgejaagd 
als kaf op de bergen voor den wind, als dorre bladeren voor den storm uit.
Isa 17:14  Tegen den avond, daar is verschrikking! voor den morgen zijn zij verdwenen. Dat is het deel onzer 
plunderaars, het lot onzer berovers.
Isa 18:1  Ha, land van vleugelgesnor, aan gindsche zijde van Ethiopie's stromen!
Isa 18:2  Laat ik op den groten plas gezanten zenden, in biezen vaartuigen over het water. Gaat, vlugge boden, 
naar de rijzige en glanzende natie, naar het wijd en zijd gevreesde volk, een natie, gewoon te gebieden en te 
vertreden, wier land van rivieren doorsneden is.
Isa 18:3  Gij allen, bewoners der wereld, bevolking der aarde, zodra de banier op de bergen wordt opgericht, ziet 
dan uit! zodra de bazuin wordt gestoken, luistert toe!
Isa 18:4  Want aldus heeft de Heer tot mij gesproken: Ik zal rustig toezien uit mijn woonplaats, als glanzende 
hitte op den middag, als dichte dauw van de hitte van den oogsttijd. --
Isa 18:5  Immers, voor den oogst, als de bloesem rijp is en de bloem een zwellende druif wordt, zal hij de ranken 
met het snoeimes afsnijden, neemt hij de loten weg, kapt ze.
Isa 18:6  Samen worden zij overgelaten aan de roofvogels der bergen en aan het gedierte der aarde; de 
roofvogels zullen er den zomer op doorbrengen, al het gedierte der aarde zal er op overwinteren.
Isa 18:7  Te dien tijde worden aan den Heer der heirscharen geschenken gebracht, van het rijzig en glanzend 
volk, het wijd en zijd gevreesde volk, de natie, gewoon te gebieden en te vertreden, wier land van rivieren 
doorsneden is, naar de plaats van den naam van den Heer der heirscharen, den berg Sion.
Isa 19:1  De godsspraak Egypte. Zie, de Heer komt op een vlugge wolk Egypte binnenrijden; Egypte's afgoden 
sidderen voor hem, Egypte's hart versmelt in haar borst.
Isa 19:2  Ik breng de Egyptenaren onder de wapenen tegen de Egyptenaren, een broederoorlog, een 
burgerkrijg, stad tegen stad, rijk tegen rijk.
Isa 19:3  Egypte's geest raakt uitgeput in haar borst, haar raadslag zal ik verwarren; dan gaan zij de afgoden 
raadplegen en de schimmen, de onderaardsche geesten en de demonen.
Isa 19:4  En ik lever de Egyptenaren over aan een harden meester; een gestreng koning zal over hen heersen, 
spreekt de Heer, de Heer der heirscharen.
Isa 19:5  Het water in den groten plas zal verdwijnen, de rivier uitdrogen en droogliggen;
Isa 19:6  de stromen zullen verzanden, Egypte's Nijlarmen smal worden en uitdrogen, riet en bies zullen 
verwelken;
Isa 19:7  het oevergras, het groen langs den Nijl, en alle bouwland aan den Nijl, het vordert, verwaait, en weg is 
het.
Isa 19:8  Dan klagen en rouwen de vissers, allen die den angel in den Nijl werpen; zij die het net over het water 
spannen verkwijnen.
Isa 19:9  Verlegen staan zij die gehekeld vlas bewerken, en zij die witte stoffen weven.
Isa 19:10  's Lands steunpilaren zijn verbrijzeld, alle loonarbeiders zielsbedroefd.
Isa 19:11  Louter dwazen zijn Soans groten, de raadslag van Farao's wijste raadslieden is bot geworden. Hoe 
durft gij zeggen tot Farao: Zonen van wijzen zijn wij, zonen van koningen uit den voortijd! --
Isa 19:12  Waar zijn ze dan, uw wijzen? laten zij u toch meedelen en bekendmaken, wat de Heer der 
heirscharen over Egypte beraamd heeft!
Isa 19:13  Verdwaasd zijn de groten van Soan, Nofs groten zijn het spoor bijster; de hoofden harer stammen 
brengen Egypte op een doolweg.
Isa 19:14  De Heer heeft in hen een geest van duizeling gemengd; zodat zij Egypte in al zijn doen op een 
doolweg leiden, gelijk een dronkaard omdoolt in zijn uitbraaksel,
Isa 19:15  en in Egypte generlei werk wordt verricht, door kop noch staart, boomkruin noch twijg.
Isa 19:16  Te dien dage zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen, ontstellen en beven voor den zwaai der hand 
die de Heer der heirscharen tegen hen zwaait;
Isa 19:17  en Juda's bodem zal voor de Egyptenaren een schrik zijn: zo iemand er bij hen melding van maakt, 
dan beven zij vanwege hetgeen de Heer der heirscharen over hen beraamt.
Isa 19:18  Te dien dage zullen in Egypteland vijf steden zijn die de taal van Kanaan spreken en trouwzweren 
aan den Heer der heirscharen; een daarvan zal de Gerechte stad heten.
Isa 19:19  Te dien dage zal in het midden van Egypteland een altaar voor den Heer staan en een wij-steen aan 
zijn grens, tot eer van den Heer:
Isa 19:20  het zal tot een teken en een getuige zijn voor den Heer der heirscharen in Egypteland, dat, wanneer 
zij tot den Heer roepen vanwege verdrukkers, hij hun een redder zal toezenden die het voor hen opnemen en 
hen verlossen zal.
Isa 19:21  Zo zal de Heer zich aan de Egyptenaren bekendmaken, en zullen de Egyptenaren te dien dage den 
Heer erkennen, hem dienen met offers en gaven, geloften aan den Heer afleggen en ze betalen.



Isa 19:22  De Heer zal de Egyptenaren duchtig slaan en dan genezen; wanneer zij zich tot den Heer bekeren, 
zal hij zich door hen laten verbidden en hen genezen.
Isa 19:23  Te dien dage zal er een heirbaan zijn van Egypte naar Assur, en zal Assur in Egypte komen en 
Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur hem dienen.
Isa 19:24  Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur, een toonbeeld van zegen in het midden 
der aarde,
Isa 19:25  door den Heer der heirscharen gezegend met deze woorden: Gezegend mijn volk Egypte, mijn 
maaksel Assur en mijn erve Israel!
Isa 20:1  In het jaar waarin de tartan, door Sargon, den koning van Assyrie, gezonden, naar Asdod kwam, Asdod 
belegerde en innam,
Isa 20:2  te dien tijde sprak de Heer door Jezaja, den zoon van Amos: Kom aan, maak het grove kleed los van 
uw lenden en trek uw schoenen van uw voeten. Hij nu deed alzo en liep naakt en barrevoets.
Isa 20:3  En de Heer zeide: Gelijk mijn dienaar Jezaja naakt en barrevoets gelopen heeft, drie jaren lang, tot 
teken en voorbeduiding aangaande Egypte en Ethiopie,
Isa 20:4  zo zal de koning van Assyrie de Egyptische krijgsgevangenen en de Ethiopische ballingen, jongen en 
ouden, wegvoeren, naakt en barrevoets, ontbloot aan de achterdelen, Egypte's schaamte.
Isa 20:5  Dan zullen zij schrikken en zich schamen over Ethiopie, hun toeverlaat, en Egypte, hun trots,
Isa 20:6  en de bewoners van dit kustland zullen te dien dage zeggen: Indien het zo gaat met onzen toeverlaat, 
waarheen wij om hulp vloden om gered te worden van Assyrie's koning, hoe zullen wij dan ontkomen?
Isa 21:1  De godsspraak De woestijn. Als wervelwinden in het zuiden aangierend, komt het uit de woestijn, uit 
een vreselijk land.
Isa 21:2  Een hard gezicht is mij meegedeeld: De verrader verraadt, de verdelger verdelgt! Trek op, Elam! val 
aan Medie! Aan alle mededoogen heb ik een eind gemaakt.
Isa 21:3  Daarom zijn mijn lenden vol kramp, hebben weeen als barensweeen mij aangegrepen; ik voel mij te 
ellendig om te kunnen horen, ik ben te verbijsterd om te zien.
Isa 21:4  Ongestadig bonst mijn hart, angst jaagt mij ijzing aan; de schemering, die mij lief is, haar heeft het mij 
tot een verschrikking gemaakt.
Isa 21:5  De tafel aanrechten, de tapijten spreiden, eten en drinken..... Op, rijksgroten, grijpt het schild!
Isa 21:6  Want zo heeft de Heer tot mij gezegd: Ga, zet een wachter uit die meedele, wat hij ziet.
Isa 21:7  Ziet hij ruiters, twee aan twee te paard, op ezels en op kamelen, dan luistere hij scherp; zo scherp hij 
kan.
Isa 21:8  Daar riep hij: Op 's Heeren wachttoren sta ik altijddoor overdag, op mijn post houd ik alle nachten 
stand.
Isa 21:9  En zie, daar kwamen ruiters, twee aan twee te paard. Toen hief hij aan en zeide: Gevallen is Babel, 
gevallen! en al haar godenbeelden zijn tegen den grond verbrijzeld.
Isa 21:10  O mijn vertreden en gedorst volk, wat ik van den Heer der heirscharen, Israels god, heb gehoord, dat 
heb ik u medegedeeld.
Isa 21:11  De godsspraak Edom. Men roept tot mij van den Seir: Wachter, hoever is de nacht? Wachter, hoever 
is de nacht?
Isa 21:12  De wachter zegt: Morgen komt, en ook nacht. Wilt gij vragen, vraagt, komt een andermaal weder.
Isa 21:13  De godsspraak Des avonds. Zoekt des avonds herberg in het woud, karavanen van Dedanieten.
Isa 21:14  Brengt, bewoners van het land Tema, den dorstige water, komt den vluchtelingen met brood 
tegemoet.
Isa 21:15  Want voor het zwaard zijn ze op de vlucht gegaan, voor het gescherpte zwaard en den gespannen 
boog, voor al het wicht van den oorlog.
Isa 21:16  Zo toch heeft de Heer tot mij gesproken: Binnen een jaar, als eens daglooners jaren, zal al de 
heerlijkheid van Kedar verdwenen zijn,
Isa 21:17  en slechts een klein aantal der kloeke boogschutters uit Kedars zonen zal overblijven; want de Heer, 
Israels god, heeft het gezegd.
Isa 22:1  De godsspraak Het dal des gezichts. Wat hebt gij toch, dat gij, geheel uw bevolking, de daken 
beklommen hebt,
Isa 22:2  gij rumoerige, gij joelende stad, gij dartele veste? Uw verslagenen zijn niet door het zwaard verslagen, 
uw doden niet in den krijg gedood.
Isa 22:3  Al uw overheden waren tegelijk gevloden voor den boog, geweken waren al uw sterken, altegader 
geweken, verweg gevlucht.
Isa 22:4  Dies zeide ik: Wendt het oog van mij af; laat mij bitter wenen; dringt mij geen troost op over den 
ondergang der dochter mijns volks.
Isa 22:5  Want een dag van ontroering, ontroving, ontzetting heeft de Heer, de Heer der heirscharen in het dal 
des gezichts! gegil en geschreeuw naar het gebergte!



Isa 22:6  Elam heeft den pijlkoker opgenomen, met wagens en ruiters, Kir heeft het schild ontbloot.
Isa 22:7  Toen uw rijkste valleien met wagens waren gevuld en ruiters de poort berenden,
Isa 22:8  werd Juda's blinddoek weggenomen en zaagt gij te dien dage om naar het wapentuig in het huis des 
wouds;
Isa 22:9  (022-9a) opmerkend dat de breuken der Davidstad talrijk waren,
Isa 22:10  maaktet gij Jeruzalems huizen met den grond gelijk, braakt de huizen af om den muur te versterken; 
(022-9b) gij vingt het water van den Benedenvijver op
Isa 22:11  en maaktet een vergaarbak tussen de twee muren voor het water van den Ouden vijver. Maar gij 
zaagt niet om naar hem die het deed, en merktet hem niet op die het van voorlang besloot.
Isa 22:12  De Heer, de Heer der heirscharen, riep te dien dage tot geween en misbaar om het hoofd kaal te 
scheren en het rouwkleed om te gorden;
Isa 22:13  doch zie, het is vreugde en vroolijkheid, runderen doden, schapen slachten, vlees eten, wijndrinken: 
"Laat ons eten en drinken; want morgen sterven wij!"
Isa 22:14  Te mijnen aanhoren heeft de Heer der heirscharen zich geopenbaard: Deze uw schuld wordt niet 
verzoend voordat gij sterft, zegt de Heer, de Heer der heirscharen.
Isa 22:15  Zo zegt de Heer, de Heer der heirscharen: Ga binnen bij dien hooggezaghebber, bij Sjebna, den 
hofmaarschalk,
Isa 22:16  en zeg hem: Wat hebt gij hier, en wien hebt gij hier, dat gij u hier een grafstede hebt uitgehouwen? 
Gij, die in de hoogte uw grafstede uithieuwt, in de rots u een rustplaats groeft!
Isa 22:17  Zie, de Heer slingert, zoals een man slingert, u weg, stevig ingewikkeld,
Isa 22:18  vast ineengerold, als een bal, naar een wijd uitgestrekt land; daar zult gij sterven, en daarheen gaan 
uw staatsiewagens, gij schandvlek van uws heren huis!
Isa 22:19  Wanneer ik dan u van uw plaats stoot, u van uw post ternederwerp,
Isa 22:20  te dien dage zal ik roepen mijn dienaar Eljakim, Hilkia's zoon,
Isa 22:21  hem bekleden met uw gewaad, hem omgorden met uw gordel, uw waardigheid aan hem overdragen. 
Zo zal hij tot een vader worden voor Jeruzalems bevolking en voor het huis Juda.
Isa 22:22  Ik zal den sleutel van Davids huis op zijn schouder leggen: opent hij, dan sluit niemand, sluit hij, dan 
opent niemand.
Isa 22:23  Ik zal hem slaan als een bout in een betrouwbare plaats, en hij zal een erezetel zijn voor zijn geslacht.
Isa 22:24  Maar hangt men daaraan al de zwaarte van zijn geslacht, de spruiten en de loten, al het kleine 
huisraad, kommen en allerlei kruiken,
Isa 22:25  dan zal te dien dage, spreekt de Heer der heirscharen, de bout wijken, ofschoon geslagen in een 
betrouwbare plaats; hij breekt af, valt, en de last die er aan hangt wordt vernield; want de Heer heeft het 
gesproken.
Isa 23:1  De godsspraak Tyrus. Weeklaagt, Tarsjisvaarders, omdat uw haven verwoest is; uit het land der 
Kittiers is het hun openbaar geworden.
Isa 23:2  Staat verstomd, bewoners van het kustland, Sidons kooplieden, zeebeploegers,
Isa 23:3  wier boden waren op vele wateren. Het zaaisel van den Stroom, de oogst van den Nijl waren haar 
inkomsten, zij was de handelaarster der natien.
Isa 23:4  Sta beschaamd, Sidon, want de zee, de zeevesting, spreekt: Heb ik geen weeen gehad, niet gebaard, 
geen jongelingen grootgebracht en maagden opgevoed?
Isa 23:5  Wanneer het in Egypte gehoord wordt, grijpt rouw over de tijding aangaande Tyrus het aan.
Isa 23:6  Steekt over naar Tarsjis, weeklaagt, bewoners van het kustland!
Isa 23:7  Is dit uw dartele stad, wier vorige staat dagteekende van oudsher, wier voeten haar ver wegdroegen 
om zich te vestigen?
Isa 23:8  Wie heeft dit beraamd over Tyrus, de kronenuitdeelster, wier kooplieden vorsten, wier handelaars 
groten der aarde waren?
Isa 23:9  De Heer der heirscharen heeft het beraamd om den trots van alwat sierlijk is te ontluisteren om alle 
groten der aarde klein te maken.
Isa 23:10  Overstroom uw land als de Nijl, gij, dochter van Tarsjis, er is voortaan geen belemmering meer.
Isa 23:11  De Heer heeft zijn hand over de zee uitgestrekt, koninkrijken doen beven, aangaande Kanaan gelast 
haar vestingen te vernielen.
Isa 23:12  Hij sprak: Gij zult niet langer dartelen, geschandvlekte jonkvrouw, dochter van Sidon! Maak u op, 
steek over naar de Kittiers; ook daar zult gij geen rust vinden.
Isa 23:13  Zie, het land der Chaldeen! Dat is het volk; het is er niet geweest. Assur heeft het aan de 
steppendieren toegewezen; zij hebben hun torens opgericht, zijn burchten verwoest, het tot een bouwval 
gemaakt.
Isa 23:14  Weeklaagt, Tarsjisvaarders! want uw sterkte is verwoest.
Isa 23:15  Te dien dage zal Tyrus vergeten worden zeventig jaar lang, alsof het de regeringsduur van een 



koning was. Na verloop van zeventig jaren zal het met Tyrus gaan naar het hoerenliedje:
Isa 23:16  Neem de citer, ga rond in de stad, vergeten deerne! speel fraai, zing veel; opdat men weer uwer 
gedenke.
Isa 23:17  Na verloop van zeventig jaren zal de Heer naar Tyrus omzien en zal zij haar hoerenloon terugkrijgen 
en boeleren met alle koninkrijken der wereld die op den aardbodem zijn.
Isa 23:18  Maar haar winsten en haar loon zullen aan den Heer worden gewijd; zij worden opgehoopt noch 
weggeborgen, maar haar winsten zullen ten deel vallen aan hen die voor den Heer wonen, tot overvloedige spijs 
en weidsche kleding.
Isa 24:1  Zie, de Heer maakt de aarde leeg en veeg, keert haar onderstboven en verstrooit de bewoners.
Isa 24:2  Het vergaat den leek als den priester, den slaaf als zijn heer, der slavin als haar meesteres, den koper, 
als den verkoper, den geldschieter als hem die te leen krijgt, den schuldeiser als den schuldenaar.
Isa 24:3  De aarde wordt gans en al geleegd en schoongeveegd; want de Heer heeft dit woord gesproken.
Isa 24:4  De aarde rouwt, verflauwt, de wereld verkwijnt, verflauwt; de hoogten der aarde verkwijnen.
Isa 24:5  De aarde is bezoedeld onder haar bewoners; want zij hebben de wetten overtreden, de inzettingen 
ontdoken, het eeuwig verbond verbroken.
Isa 24:6  Dies raakt der aarde welvaart onder den vloek te loor, en moeten boeten haar bewoners; dies 
beginnen de bewoners der aarde te ontbreken en blijven van de mensen weinige over.
Isa 24:7  De most treurt, de wingerd kwijnt, allen die blijgeestig waren zuchten.
Isa 24:8  Weg is de vroolijkheid der tamboerijnen, verdwenen het gedruis der dartelen, weg de vroolijkheid der 
citer.
Isa 24:9  Men drinkt geen wijn meer onder gezang; de sterke drank smaakt slecht aan wie hem drinken.
Isa 24:10  Verbroken is de veste tot een woestenij; gesloten elk huis, zodat niemand er inkomt.
Isa 24:11  Gejammer over den wijn op de straten; alle vreugde is schuilgegaan, verbannen is de vroolijkheid der 
aarde.
Isa 24:12  In de stad zijn niets dan bouwvallen over, tot een puinhoop werd de poort stukgeslagen.
Isa 24:13  Want het zal gaan op de aarde, in het midden der volkeren, als bij het afslaan der olijven, als bij de 
nalezing, na afloop van den oogst.
Isa 24:14  Er zullen er juichend hun stem verheffen, jubelen van de westzijde over 's Heeren hoogheid:
Isa 24:15  Eert dan den Heer in de streken des lichts, in de kustlanden den naam van den Heer, Israels god! --
Isa 24:16  Van des aardrijks zoom hoorden wij het lofgezang: Een sieraad den rechtschapene! Maar ik zeide: 
Wee mij, wee mij, ach mij! De verraders verraden, ja, de verraders handelen verraderlijk.
Isa 24:17  Gehuil, een kuil en een muil over u, bewoners der aarde!
Isa 24:18  Wie vlucht voor het gehuil, valt in den kuil; wie klimt uit den kuil, wordt gevangen in den muil. Want de 
vensters in de hoogte zijn geopend, en de grondvesten der aarde beven;
Isa 24:19  de aarde scheurt in scheuren, de aarde berst in bersten, de aarde waggelt waggelend;
Isa 24:20  daar tuitelt tuitelend de aarde, als een beschonkene, wiebelt als een wachthuisje. Haar wangedrag 
weegt zwaar op haar; zij valt en blijft niet overeind.
Isa 24:21  Te dien dage zal de Heer straffen het heir der hoogte in den hooge, en de koningen der aarde op 
aarde;
Isa 24:22  opgesloten zullen zij worden, als gevangenen in een hok, en gekerkerd in een kerker; en na langen 
tijd zal naar hen omgezien worden.
Isa 24:23  De maan zal blozen, de zon zich schamen; omdat de Heer der heirscharen koning is op den Sion en 
in Jeruzalem; voor zijn oudsten straalt heerlijkheid.
Isa 25:1  Heer, gij zijt mijn god; ik zal u verhoogen, uw naam prijzen; omdat gij wonderen hebt ten uitvoer 
gelegd, aloude raadsbesluiten, trouw en betrouwbaar.
Isa 25:2  Want gij hebt de stad tot een steenhoop gemaakt, de versterkte veste tot een bouwval, den burg der 
overmoedigen tot een niet-stad; nimmer wordt hij herbouwd.
Isa 25:3  Dies zal het sterke volk u eren, de stad der geweldige natien u vrezen;
Isa 25:4  omdat gij zijt geweest een toevlucht voor den geringe, een sterkte voor den arme, toen hem bange 
was, een wijkplaats tegen den slagregen, een schaduw tegen de hitte. Want der geweldenaars geblaas is als 
een koude slagregen;
Isa 25:5  als hitte in de droogte is het gedruis der overmoedigen. Zoals gij door wolkenschaduw de hitte matigt, 
zo wordt de lofzang der geweldenaars gedempt.
Isa 25:6  Dan zal de Heer der heirscharen voor alle volken op dezen berg bereiden een maaltijd van vette 
spijzen en oude wijnen, van keurige vette spijzen, van geurige oude wijnen;
Isa 25:7  dan vernietigt hij op dezen berg den sluier die alle volken omsluiert, en het omhulsel dat alle natien 
omhult;
Isa 25:8  dan heeft hij den dood voor altijd vernietigd, en wist de Heere God de tranen van alle aangezichten, 
terwijl hij den smaad zijns volks van den gansen aardbodem wegdoet; want de Heer heeft het toegezegd.



Isa 25:9  Te dien dage zal men zeggen: Dit is onze god, van wien wij gehoopt hebben dat hij ons verlossen zou; 
dit is de Heer op wien wij hebben gehoopt; laat ons juichen en blijde zijn over zijn heil!
Isa 25:10  Wanneer 's Heeren hand zal rusten op dezen berg, zal Moab gestampt worden aan diens voet, zoals 
stro gestampt wordt in het water ener mestvaalt.
Isa 25:11  Slaat hij zijn handen daarin uit, zoals een zwemmer ze uitslaat om te zwemmen, dan drukt de Heer 
zijn hoovaardij neer, ondanks zijn kunstgrepen.
Isa 25:12  Zijn sterke, hooge muren verlaagt hij, werpt hij neer op den grond, doet hij dalen in het stof.
Isa 26:1  Te dien dage zal in Juda's land dit lied worden gezongen: Een sterke stad hebben wij; verlossing stelt 
hij ten muur en ten voorwerk.
Isa 26:2  Opent de poorten, opdat binnentrede een rechtschapen volk,
Isa 26:3  dat trouwe houdt en welks gezindheid standvastig is, dat den vrede, den vrede bewaart, wijl het op u 
vertrouwt.
Isa 26:4  Vertrouwt op den Heer voor immer, want de Heer, onze God, is een eeuwige rots.
Isa 26:5  Hij toch verlaagt de hoog wonenden, werpt de verheven veste neer, werpt haar neer op den grond, 
doet haar dalen in het stof;
Isa 26:6  de voet vertrapt haar, de voet des ellendigen, de treden der geringen.
Isa 26:7  De weg is voor den rechtschapene geeffend; effen baant gij het spoor des rechtschapenen.
Isa 26:8  Ja, wij verwachten u op den weg uwer gerichten, Heer! naar uw naam en uw roem verlangt onze ziel.
Isa 26:9  Met zielsbegeren verlang ik naar u in den nacht, uit 's harten grond zie ik uit naar u; want zodra uw 
gerichten op de aarde zijn, leren de bewoners der wereld wat recht is.
Isa 26:10  Wordt de boze genadig behandeld, dan leert hij geen recht op aarde kennen; de waarheid verdraait 
hij, en hij ziet 's Heeren hoogheid niet.
Isa 26:11  Heer, opgeheven was uw hand, maar zij bespeuren het niet. Laat hen bespeuren, opdat zij zich 
schamen, uw ijver voor uw volk! Ja, het vuur, voor uw tegenstanders bestemd, vertere hen!
Isa 26:12  Heer, gij zult ons heil doen toekomen; want ook al ons ander werk hebt gij voor ons verricht.
Isa 26:13  Heer, onze god, andere heren dan gij zijn onze meesters; maar van u alleen willen wij den naam 
verkondigen.
Isa 26:14  Doden herleven niet, schimmen staan niet op; daarom, toen gij hen gekastijd hebt en verdelgd, hebt 
gij alle gedachtenis aan hen uitgewist.
Isa 26:15  Eens hebt gij, Heer, het volk talrijk gemaakt, het volk talrijk gemaakt, uzelf verheerlijkt, hebt gij alle 
grenzen des lands verwijd.
Isa 26:16  Heer, in den druk hebben wij naar u omgezien, de benauwdheid der verdrukking was ons een 
tuchtiging van u.
Isa 26:17  Gelijk een zwangere wier barensuur nadert zich wringt en schreeuwt in haar weeen, zo waren wij om 
uwentwil, Heer.
Isa 26:18  Wij waren zwanger en hadden weeen, maar toen wij baarden, was het wind; redding brachten wij niet 
in het land, en wereldburgers werden niet geboren.
Isa 26:19  Mochten uw doden herleven, mijn lijken opstaan! Ontwaakt en jubelt, bewoners van het stof! want een 
dauw des lichts is uw dauw, en de aarde zal schimmen baren.
Isa 26:20  Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit de deur achter u; verberg u een korte wijle, totdat de 
gramschap voorbijgegaan is.
Isa 26:21  Want zie, de Heer verlaat zijn woonplaats om de schuld van de bewoners der wereld op hen te 
verhalen; en de aarde zal het op haar gestorte bloed blootleggen, en haar gedooden niet langer bedekken.
Isa 27:1  Te dien dage zal de Heer straffen met zijn geweldig, groot, sterk zwaard het gedrocht de Vluchtende 
Slang en het gedrocht de Kronkelende Slang, en zal doden den Draak in den groten plas.
Isa 27:2  Zingt te dien dage van een begeerlijken wijngaard!
Isa 27:3  Ik, de Heer, ben zijn bewaker, elk ogenblik bevochtig ik hem; opdat zijn loof niet afgerukt worde, 
bewaak ik hem dag en nacht.
Isa 27:4  Ik heb geen wrok. Vind ik doornen en distelen, in oorlog zal ik er op losgaan, het gans en al in brand 
steken;
Isa 27:5  tenzij men mijn sterkte aangrijpt en met mij vrede maakt, vrede met mij maakt.
Isa 27:6  In de dagen die komen zal Jakob wortel schieten, Israel bloeien en uitbotten; zodat de aardbodem vol 
wordt van vruchten.
Isa 27:7  Heeft hij het geslagen zoals hij geslagen heeft hem die het sloeg? of is het gedood gelijk zij die het 
doodden gedood zijn?
Isa 27:8  Met schudding en wegjaging heeft hij het bestreden, het wegvagend met zijn geweldigen adem op den 
dag van den oostenwind.
Isa 27:9  Dies wordt hierdoor Jakobs schuld verzoend, en is dit de volle vrucht van de verwijdering zijner zonde, 
wanneer het alle altaarsteenen maakt als stukgeslagen brokken kalk, en de gewijde boomstammen en 



zonnebeelden niet overeind blijven staan.
Isa 27:10  Want de versterkte stad ligt eenzaam, een streek ontvolkt en verlaten als een woestijn; daar weidt het 
rundvee, daar ligt het neer en vernielt haar takken.
Isa 27:11  Als haar twijgen verdord zijn, worden zij afgebroken; dan komen vrouwen en steken ze in brand. 
Omdat het een onverstandige natie is, erbarmt zich haar maker niet over haar, en heeft haar formeerder voor 
haar geen ontferming.
Isa 27:12  Te dien dage zal de Heer vruchten afslaan, van den Eufraatstroom tot Egypte's beek, en gij zult een 
voor een ingezameld worden, zonen Israels!
Isa 27:13  Te dien dage zal een grote bazuin worden gestoken, en zullen komen de in Assurs land dolenden en 
de in Egypteland verdrevenen; zij zullen zich neerwerpen voor den Heer, op den heiligen berg te Jeruzalem.
Isa 28:1  Wee der trotsche kroon van Efraims beschonkenen, der welkende bloem, zijn pronksieraad, op het 
hoofd van het vette dal der van den wijn overmanden!
Isa 28:2  Zie, sterk en machtig is des Heeren toorn: als een stortbui van hagelsteenen, een verstikkende storm, 
als een stortbui van geweldige, overstromende wateren, slaat hij haar met geweld tegen den grond.
Isa 28:3  Zo wordt met voeten getreden de trotsche kroon van Efraims beschonkenen;
Isa 28:4  en der welkende bloem, zijn pronksieraad, dat op het hoofd staat van het vette dal, vergaat het als een 
rijpe vijg voor den inzamelingstijd: nauwelijks ziet iemand haar, of, terwijl zij nog in zijn hand is, slokt hij haar op.
Isa 28:5  Te dien dage zal de Heer der heirscharen tot een sierlijke kroon zijn, tot een heerlijke hoofdwrong voor 
de rest zijns volks:
Isa 28:6  tot een geest des gerichts voor hem die zit ten gerichte, en tot kracht voor hen die den krijg 
terugdringen naar de poort.
Isa 28:7  En ook zij dolen door den wijn, dwalen door den sterken drank; priester en profeet dolen door den 
drank, zijn het spoor bijster vanwege den wijn, dwalen door den drank, dolen bij het krijgen van gezichten, 
waggelen bij het geven van beslissingen;
Isa 28:8  want alle tafels zijn vol walgelijk uitbraaksel, geen plek meer schoon!
Isa 28:9  "Wien wil hij wetenschap leren, en een openbaring doen begrijpen? Pas gespeende kinderen, juist aan 
de moederborst ontwend?
Isa 28:10  Want het is: gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier wat, daar wat!"
Isa 28:11  Ja, met brabbeltaal en vreemden tongval zal hij spreken tot dit volk,
Isa 28:12  hij, die tot hen gezegd heeft: Dit is de rustplaats; geeft rust aan de vermoeiden! dit is de verademing--
maar zij hebben niet willen luisteren.
Isa 28:13  Zo zal 's Heeren woord voor hen zijn: gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op 
regel, hier wat, daar wat; opdat zij struikelen onder het gaan, achterovervallen, breken, verstrikt raken, gevangen 
worden.
Isa 28:14  Hoort daarom 's Heeren woord, gij spotters, heerschers van dit volk te Jeruzalem!
Isa 28:15  Omdat gij hebt gezegd: Wij hebben een verbond met den dood gesloten, een verdrag met het 
schimmenrijk aangegaan; de overstromende geesel, wanneer hij voorbijjaagt, komt aan ons niet; want wij 
hebben de leugen tot ons toevluchtsoord gesteld, ons verscholen in het bedrog--
Isa 28:16  daarom, zo zegt de Heere God, zie, ik leg op den Sion een steen, een deugdelijken steen, een 
kostelijken hoeksteen ten grondslag; wie vertrouwt zal niet beschaamd worden.
Isa 28:17  Ik stel het recht tot meetsnoer, de gerechtigheid tot paslood; de hagel slaat het toevluchtsoord der 
leugen neer, het water spoelt de schuilplaats van het bedrog weg.
Isa 28:18  Verbroken wordt dan uw verbond met den dood, en uw verdrag met het schimmenrijk houdt geen 
stand; wanneer de overstromende geesel voorbijjaagt, zult gij door hem worden vertrapt;
Isa 28:19  zo vaak hij voorbijjaagt zal hij u vatten; want elken morgen jaagt hij voorbij, bij dag en bij nacht. Louter 
ontroering geeft het dan openbaringen te begrijpen;
Isa 28:20  want het bed is te kort om er zich op uit te strekken, de deken te smal om er zich mee te dekken.
Isa 28:21  De Heer toch zal zich opmaken als op den berg Perasim, evenals in de vallei bij Gibeon zal hij trillen 
om zijn werk te verrichten--vreemd is zijn werk om zijn taak te volbrengen--onnatuurlijk is zijn taak.
Isa 28:22  Nu dan, laat het spotten varen; opdat uw kastijding niet nog zwaarder worde! Want een verdelging en 
een vastbesloten vonnis heb ik vernomen, van den Heer, den Heer der legerscharen, over de ganse aarde.
Isa 28:23  Leent het oor en hoort naar mijn stem, let op en luistert naar mijn woord!
Isa 28:24  Zal een landbouwer voortdurend het zaaiveld beploegen, zijn akker omspitten en eggen?
Isa 28:25  Immers, als hij de oppervlakte heeft gelijkgemaakt, strooit hij dille uit en zaait hij komijn; hij zet tarwe 
en gerst, en spelt daarlangs.
Isa 28:26  En hoe het behoort, onderricht hem, leert hem zijn god;
Isa 28:27  want de dille wordt niet gedorst met de slede, noch wordt over de komijn het wagenrad gewenteld; 
maar met een stok wordt de dille uitgeklopt, met een roede de komijn.
Isa 28:28  Wordt het broodkoorn fijngestampt? Neen, men dorst het niet voortdurend; en al drijft men er 



wagenrad en hoeven over, men stampt het niet fijn.
Isa 28:29  Ook dit gaat van den Heer der heirscharen uit; wonderlijk is zijn beramen, groot zijn beleid.
Isa 29:1  Wee Vuurhaard, Vuurhaard, stad, door David belegerd! Voegt een jaar bij het jaar, laten de feesten 
hun omloop volbrengen;
Isa 29:2  dan zal ik Vuurhaard benauwen, er zal zijn geklaag en geklag, en zij zal mij dienen als vuurhaard.
Isa 29:3  Als David, zal ik u belegeren, met een wal u insluiten, schansen tegen u opwerpen.
Isa 29:4  Dan zult gij diep uit den grond spreken, laag uit het stof wordt uw woord vernomen; uw stem komt uit 
den grond als die van een onderaardschen geest; uit het stof zal uw woord piepen.
Isa 29:5  Maar als dun stof zal de schare der vreemden worden, als wegstuivend kaf de schaar der 
geweldenaars;
Isa 29:6  gans onverwachts zal er vanwege den Heer der heirscharen bezoeking zijn, met donder en aardbeving 
en groot gedruis, met wervelwind en storm en een verterende vuurvlam.
Isa 29:7  Als in een droom, een nachtgezicht, zal het der schare aller natien gaan, die te velde trokken tegen 
Vuurhaard en zijn veste en het benauwden.
Isa 29:8  Het zal zijn alsof een hongerige droomt dat hij eet, maar als hij wakker wordt, is zijn maag ledig; alsof 
een dorstige droomt, dat hij drinkt, maar als hij wakker wordt, versmacht hij en snakt naar water; zo gaat het der 
schare van alle natien, te velde getrokken tegen den berg Sion.
Isa 29:9  Staat verbijsterd en weest verbijsterd, staat verblind en weest verblind; weest dronken, maar niet van 
wijn, tuitelt, maar niet van sterken drank!
Isa 29:10  Want de Heer heeft over u een geest van diepen slaap uitgegoten, uw ogen gesloten, uw hoofden 
omhuld.
Isa 29:11  Daardoor is dit gehele gezicht voor u als de inhoud van een verzegeld geschrift, dat men aan iemand 
geeft die lezen kan, met de woorden: Lees dit eens--maar hij zegt: Ik kan niet, want het is verzegeld.
Isa 29:12  Of het geschrift wordt aan iemand gegeven, die niet lezen kan, met de woorden: Lees dit eens--maar 
hij zegt: Ik kan niet lezen.
Isa 29:13  De Heer zeide: Omdat dit volk mij nadert met den mond en mij eert met de lippen, maar zijn hart ver 
van mij houdt, en zijn verering van mij bestaat in aangeleerde mensengeboden;
Isa 29:14  daarom ga ik voort wonderlijk te doen met dit volk, wonderlijk, wonderbaar: de wijsheid zijner wijzen 
gaat te loor, de schranderheid zijner schranderen gaat schuil.
Isa 29:15  Wee hun die hun raadslag diep voor den Heer verbergen, wier werk in het duister geschiedt, en die 
zeggen: Wie ziet en wie kent ons? --
Isa 29:16  Wat een verkeerde wereld bij u, als de pottenbakker wordt gelijkgesteld met het leem; wanneer het 
maaksel zegt van zijn maker: Hij heeft mij niet gemaakt; het vormsel van hem die het vormde: Hij heeft geen 
verstand!
Isa 29:17  Is het niet nog slechts een zeer korte wijle dat de Libanon verkeert in een gaarde, en de gaarde op 
een bos gelijkt?
Isa 29:18  Te dien dage zullen de doven den inhoud van een geschrift horen, en de ogen der blinden na donker 
en duisternis zien;
Isa 29:19  de nooddruftigen smaken vreugde op vreugde in den Heer, en de arme lieden juichen in Israels 
Heilige;
Isa 29:20  want de geweldenaar is verdwenen, de spotter verdelgd, uitgeroeid zijn allen, die tuk zijn op boosheid,
Isa 29:21  die met woorden mensen verleiden, strikken spannen voor hem die in de poort terechtwijst, door 
nietswaardige vonden den rechtschapene op zijde dringen.
Isa 29:22  Daarom, zo zegt de Heer tot het huis Jakobs, hij die Abraham verlost heeft: Thans zal Jakob niet 
beschaamd worden, thans zijn aangezicht niet blozen;
Isa 29:23  want als zijn kinderen mijner handen werk in hun midden zien, zullen zij mijn naam heiligen, heiligen 
den Heilige Jakobs, sidderen voor Israels god.
Isa 29:24  De verdoolden van geest zullen inzicht erlangen, de murmureerders kennis vergaren.
Isa 30:1  Wee den onhandelbaren zonen, spreekt de Heer, die een plan uitvoeren, maar buiten mij om, een 
plengoffer plengen, maar niet uit mijn geest om zonde op zonde te stapelen!
Isa 30:2  die naar Egypte zijn gaan afdalen zonder mij geraadpleegd te hebben om zich onder de schuts van 
Farao te bergen, te schuilen in de schaduw van Egypte.
Isa 30:3  De schuts van Farao zal u tot schande strekken, het schuilen in Egypte's schaduw tot oneer.
Isa 30:4  Wanneer 's volks vorsten te Soan zijn, zijn boden te Hanes aankomen,
Isa 30:5  staan allen beschaamd vanwege het volk dat hun niets baat tot hulp noch heul is, maar tot schande, 
zelfs tot versmading.
Isa 30:6  De godsspraak De dieren van het Zuiden. In een land van benauwdheid en angst, waar leeuw en 
liebaard, adders en vliegende slangen zijn, vervoeren zij op de schoften van ezels hun rijkdommen, op de bulten 
van kamelen hun schatten, naar een volk dat hun geen heul geeft.



Isa 30:7  Egypte's hulp is ijdel en vergeefs; daarom noem ik het: Monster dat niets doet.
Isa 30:8  Ga thans naar binnen en schrijf het op een plank in hun bijzijn, griffel het in een boek; opdat het diene 
voor een lateren dag, tot een getuigenis voor immer.
Isa 30:9  Want het is een weerspannig volk, kinderen die God verloochenen, kinderen die naar 's Heeren gebod 
niet wilden luisteren,
Isa 30:10  die tot de zieners gezegd hebben: Ziet niet! tot de voorspellers: Voorspelt ons de waarheid niet; 
spreekt tot ons vleitaal, voorspelt begoochelingen;
Isa 30:11  wijkt af van den weg, buigt af van het pad verwijdert uit onze ogen den Heilige Israels!
Isa 30:12  Daarom, zo spreekt de Heilige Israels: Omdat gij dit woord verworpen, op wat verkeerd en slinks is 
vertrouwd en daarop gesteund hebt,
Isa 30:13  daarom zal u deze schuld zijn als een overhangend stuk van een hogen muur, dat op het vallen staat 
en gans onverwachts afbreekt:
Isa 30:14  het breekt zoals een aarden kruik breekt, zonder verschoning stukgeslagen, zodat onder de stukken 
geen scherf gevonden wordt waarmede vuur uit den haard genomen of water uit een vijver geschept worden 
kan.
Isa 30:15  Zo toch had de Heere God, de Heilige Israels, gesproken: Door stilzitten en deemoed zult gij gered 
worden; in rustig afwachten en vertrouwen zal uw kracht bestaan. Maar gij hebt niet willen luisteren,
Isa 30:16  en spraakt: Neen, maar op paarden zullen wij rennen--daarom zult gij rennen! op dravers zullen wij 
rijden--daarom zullen uw vervolgers draven!
Isa 30:17  Duizend van u zullen voor het dreigen van enen, tienduizend voor het dreigen van vijf vluchten; totdat 
uw overschot is als een mast op een bergtop, als een banier op een heuvel.
Isa 30:18  Daarom zal de Heer er naar uitzien om zich over u te ontfermen, daarom zich verheffen om zich uwer 
te erbarmen; want de Heer is een god van recht. Gelukkig allen die naar hem uitzien!
Isa 30:19  Want gij, volk op den Sion, inwoners van Jeruzalem, gij zult niet wenen; hij zal zich zeker uwer 
ontfermen op uw gekrijt, zodra hij hoort, antwoordt hij u.
Isa 30:20  Als de Heer u brood der benauwdheid en water der bedruktheid geeft, dan zullen uw leraren niet 
langer verborgen blijven, met eigen ogen zult gij uw leraren zien,
Isa 30:21  en met eigen oren zult gij het woord achter u horen: Dit is de weg; bewandelt dien! --wanneer gij 
rechts of links zoudt willen inslaan.
Isa 30:22  En gij zult het zilveren beslag uwer beelden onrein achten, en het gouden overtreksel uwer gegoten 
beelden; wegwerpen zult gij het, als het vuilste dat er is; Voort er mede! zult gij er van zeggen.
Isa 30:23  Dan zal hij regen geven op het koorn waarmee gij den grond bezaait; en het brood dat de grond 
voortbrengt zal smakelijk en voedzaam zijn. Uw vee zal te dien dage grazen op een ruime weide,
Isa 30:24  en de runderen en ezels die den grond bewerken zullen met zilte kruiden gemengd voeder eten, dat 
met wan en zeef is gezuiverd.
Isa 30:25  Op iederen hogen berg zullen beken zijn, op elken verheven heuvel waterstromen, ten dage der grote 
slachting, wanneer de torens vallen.
Isa 30:26  Het licht der maan zal aan dat der zon gelijk, het licht der zon zevenmaal sterker zijn, ten dage als de 
Heer de breuke zijns volks verbindt, en de hun toegebrachte wonde geneest.
Isa 30:27  Zie, daar komt 's Heeren naam uit de verte; brandend is zijn toorn, zwaar wat daar opkomt; zijn lippen 
zijn vol gramschap, zijn tong is als een verterende vuurvlam,
Isa 30:28  en zijn adem is als een overstromende beek, die tot den hals reikt--om natien te ziften in een zeef der 
vernietiging, met een op een dwaalspoor leidenden teugel op der volkeren kaken.
Isa 30:29  Zingen zult gij als in den nacht ener feestwijding, en gij zult welgemoed zijn als iemand die onder 
fluitspel optrekt om te komen op den berg van den Heer, bij Israels Rotssteen.
Isa 30:30  Dan doet de Heer de majesteit zijner stem horen en de nederdaling van zijn arm zien, in ziedende 
gramschap en verterende vuurvlam, in pletterenden slagregen en hagelsteenen.
Isa 30:31  Want voor 's Heeren stem verschrikt Assur met den stok wordt hij geslagen;
Isa 30:32  en telkens wanneer de tuchtroede over hem heengaat, die de Heer op hem doet rusten, geschiedt dit 
onder het geluid van tamboerijnen en citers; en met onverpoosde slagen bevecht hij hem.
Isa 30:33  Want sedert gisteren is zijn tofeth gereedgemaakt; ook dat is voor den Moloch bereid; hij heeft een 
diepe en brede houtmijt gebouwd, vuur en stukken hout in menigte; 's Heeren adem, een zwavelstroom gelijk, 
doet het branden.
Isa 31:1  Wee hun die naar Egypte afdalen om hulp, die steunen op paarden, op de strijdwagens vertrouwen, 
omdat zij talrijk zijn, op de ruiterij, omdat zij zeer machtig is, maar op den Heilige Israels niet achtslaan, den Heer 
niet raadplegen!
Isa 31:2  Maar ook hij is wijs: hij heeft onheil gebracht en zijn woorden niet ingetrokken; hij zal opstaan tegen het 
huis der kwaaddoeners, en tegen de helpers der euveldaders.
Isa 31:3  De Egyptenaren zijn mensen, geen goden, hun paarden vlees, geen geest. Strekt de Heer zijn hand 



uit, dan struikelt de helper en valt de geholpene, gezamenlijk gaan zij allen te gronde.
Isa 31:4  Want zo heeft de Heer tot mij gesproken: Evenals een leeuw gromt, een jonge leeuw over zijn prooi, 
tegen wien een troep herders schreeuwt, zonderdat hij schrikt voor hun stem of versaagt voor hun getier, zo 
daalt de Heer der heirscharen ten heirtocht neer tegen den berg Sion, zijn heuvel.
Isa 31:5  Gelijk vliegende vogels, zo beschut de Heer der heirscharen Jeruzalem, beschuttend en reddend, 
sparend en uitkomst verleenend.
Isa 31:6  Dan zullen zich Israels zonen bekeren tot hem, van wien zij zo diep zijn afgevallen;
Isa 31:7  want te dien dage zal ieder wegwerpen zijn zilveren en gouden afgoden, die hun handen gemaakt 
hebben.
Isa 31:8  En Assur zal vallen door het zwaard van een niet-mensch, het zwaard van een niet-sterveling zal hem 
verteren; hij zal de vlucht nemen voor het zwaard, en zijn jongelingen zullen dienstbaar worden.
Isa 31:9  Zijn rots loopt hij van angst voorbij, en zijn vorsten verlaten verschrikt de banier. Zo spreekt de Heer, 
die een vlam heeft op den Sion, en een oven te Jeruzalem.
Isa 32:1  Zie, de koning zal rechtvaardig regeren, de vorsten zullen besturen naar billijkheid;
Isa 32:2  elk hunner zal als een schuilplaats voor den wind zijn, een bescherming tegen den slagregen, als 
waterbeken in een dorre streek, als de schaduw ener zware rots in een verschroeid land.
Isa 32:3  De ogen der zienden zullen niet gesloten zijn, en de oren der horenden zullen opmerken;
Isa 32:4  het hart der vervaarden zal doorzicht erlangen, de tong der stotteraars vaardig zijn om duidelijk te 
spreken.
Isa 32:5  Dan heet niet langer de dwaas een edelman, noch de schelm een groot heer.
Isa 32:6  Want een dwaas spreekt dwaasheid, en zijn hart zint op snode dingen, door goddeloosheid te 
bedrijven en dwalingen tegen den Heer te spreken, door de maag der hongerigen ledig te laten en aan de 
dorstigen lafenis te onthouden.
Isa 32:7  En de middelen van den schelm zijn schelmerijen; hij beraamt lage streken om de nooddruftigen met 
leugentaal te havenen, des armen woorden in het gericht te ontzenuwen.
Isa 32:8  Maar de edelman beraamt edele daden, en zulk een staat op hetgeen edel is.
Isa 32:9  Op, onbezorgde vrouwen, hoort naar mijn stem, zorgeloze meisjes, leent het oor aan mijn woord!
Isa 32:10  Nog enigen tijd, nog een jaar, en gij zult beven, gij zorgelozen, want met den wijnoogst is het gedaan, 
geen inzameling komt er meer.
Isa 32:11  Ontstelt, gij, onbezorgden, beeft, gij, zorgelozen! trekt uw kleed uit, ontbloot u, en gordt u een 
rouwgewaad om de lenden;
Isa 32:12  slaat u op de borst vanwege het liefelijke veld, vanwege den vruchtbaren wijnstok,
Isa 32:13  vanwege den grond mijns volks, omdat er doornen en distelen opschieten, vanwege alle huizen van 
vreugde in de dartele veste.
Isa 32:14  Want de burcht is prijs gegeven, het gedruis der stad in stilte verkeerd, de hoogte en de toren zijn 
spelonken tot in eeuwigheid, een lustoord voor de woudezels, een weideplaats voor de kudden.
Isa 32:15  Totdat over ons uitgestort wordt geest uit den hooge, en de woestijn tot een gaarde wordt, en de 
gaarde op een bos gelijkt.
Isa 32:16  Dan zal in de woestijn het recht wonen, en de gerechtigheid huizen in de gaarde.
Isa 32:17  De uitwerking der gerechtigheid zal vrede zijn, haar gewrocht afwachten en vertrouwen tot in 
eeuwigheid.
Isa 32:18  Mijn volk zal wonen in een verblijf des vredes, in veilige woonsteden en plaatsen van onbezorgde 
rust;
Isa 32:19  terwijl het woud terneer [geslagen], terneergeslagen wordt en de stad geslecht, geslecht.
Isa 32:20  Gelukkig gij die zaait aan alle wateren, en rund en ezel vrij laat rondzwerven!
Isa 33:1  Wee u, verdelger, zelf nog niet verdelgd, verrader, dien men niet heeft verraden! Zodra gij gereed zijt 
met verdelgen, zult gij verdelgd worden, zodra gij voleind hebt met verraden, zal men u verraden.
Isa 33:2  Heer, ontferm u onzer! op u hebben wij onze hoop gesteld; wees elken morgen onze arm, ja, ons heil 
in den tijd der benauwdheid.
Isa 33:3  Voor een ontzaglijk geluid vlieden de volken, voor uw donder verstrooien zich de natien;
Isa 33:4  hun buit wordt weggeraapt, zoals sprinkhanen wegrapen; zoals kevers aanvallen, valt men er op aan.
Isa 33:5  Verheven is de Heer; want hij woont in den hooge; hij heeft Sion vervuld van recht en gerechtigheid.
Isa 33:6  Haar bestendig deel zal een rijkdom van heil zijn; wijsheid, kennis en godsvrucht, dat is haar schat.
Isa 33:7  Zie, de dappere strijders schreien geweldig, de vredeboden wenen bitterlijk.
Isa 33:8  De heirbanen zijn ontvolkt, reizigers zijn er niet meer. Hij heeft het verbond verbroken, steden voor 
niets geacht, mensen niet geteld.
Isa 33:9  Het land rouwt en verkwijnt, de Libanon staat beschaamd, is verwelkt, de Sjaron is aan een wildernis 
gelijk geworden, naakt zijn Bazan en de Karmel.
Isa 33:10  Nu zal ik opstaan, spreekt de Heer, nu mij verheffen, nu mij oprichten.



Isa 33:11  Gij gaat zwanger van stro en zult kaf baren, en mijn adem zal als een vuur u verteren.
Isa 33:12  Dan zullen de volken brandstof zijn, als doornen op het veld, als vuilnis, dat met vuur verbrand wordt.
Isa 33:13  Hoort, gij die verre zijt, wat ik heb gedaan; neemt gij die nabij zijt, kennis van mijn krachtsbetoon!
Isa 33:14  Op den Sion sidderen de zondaars, huivering heeft de goddelozen aangegrepen: "Wie onzer kan 
vertoeven bij een verterend vuur? wie onzer verwijlen bij een eeuwigen gloed?"
Isa 33:15  Hij die rechtschapen van wandel is en oprecht in zijn spreken, gewin door afpersingen versmaadt, zijn 
handen weerhoudt van het grijpen naar een geschenk, zijn oor toestopt om naar geen moordaanslag te horen, 
zijn ogen sluit om geen kwaad mee aan te zien,
Isa 33:16  hij zal wonen op een verheven plaats, een rotsburcht zal zijn toevluchtsoord zijn; zijn brood zal hem 
verschaft, zijn water zonder feil verstrekt worden.
Isa 33:17  Den koning in volle schoonheid zullen uw ogen zien, een wijd uitgestrekt land zullen zij aanschouwen.
Isa 33:18  Bij uzelf prevelt gij in angst: "Waar is nu de geldteller? waar de belastinggaarder? waar is de teller der 
torens?"
Isa 33:19  Het barbaarsche volk ziet gij niet meer, het volk met een spraak te duister om te begrijpen, met een 
onverstaanbare brabbeltaal.
Isa 33:20  Zie Sion, de stad onzer feestgetijden! Uw ogen zullen Jeruzalem zien als een veilig woonoord, als een 
tent die niet verplaatst wordt, welker pinnen nimmermeer uitgetrokken, welker koorden geen van alle losgerukt 
worden.
Isa 33:21  Integendeel, daar woont een Heerlijke, de Heer, ons ter hulpe, het is een plaats van rivieren, van 
brede stromen: geen galei komt daarop, geen oorlogsschip steekt er over.
Isa 33:22  Want de Heer is onze rechter, aanvoerder, koning: hij zal ons redden.
Isa 33:23  Losgemaakt zijn de touwen; zij houden den mast niet in zijn vissingstuk, noch spannen de zeilen uit. 
Alsdan wordt overvloedige buit verdeeld; zelfs kreupelen vergaren roof.
Isa 33:24  Geen inwoner zegt: Ik ben ziek. Het volk dat daar woont heeft schuldvergiffenis.
Isa 34:1  Treedt toe, natien, om te horen, en, volkeren, luistert; de aarde en haar volheid horen, de wereld met 
alwat uit haar gesproten is!
Isa 34:2  Want de Heer is vergramd op alle volken, en verbolgen op gans hun heir; hij heeft den banvloek over 
hen uitgesproken, hen overgeleverd ter slachting.
Isa 34:3  Hun verslagenen liggen weggeworpen, van hun lijken gaat de stank op; van hun bloed smelten de 
bergen,
Isa 34:4  en teren al de heuvelen weg. De hemel wordt als een boek opgerold, zijn ganse heir valt af, als van 
den wingerd het loof, als van den vijgeboom de verwelkende bladeren.
Isa 34:5  Want mijn zwaard is in den hemel gewet; zie, daar daalt het neer ten gerichte op Edom, op het volk dat 
onder mijn banvloek ligt.
Isa 34:6  's Heeren zwaard is vol bloed, het is glimmend van vet, van het bloed van hamels en bokken, van het 
niervet van rammen. Want de Heer heeft een offer in Bosra, een grote slachting in het land van Edom:
Isa 34:7  woudossen vallen neder, varren met stieren; zodat hun land gedrenkt wordt van bloed, hun bodem 
gemest met vet.
Isa 34:8  Want een dag der wrake heeft de Heer, een jaar der vergelding voor Sions zaak.
Isa 34:9  Edoms beken worden veranderd in pek, het stof van zijn grond in zwavel. Zijn land wordt tot brandend 
pek;
Isa 34:10  nacht noch dag wordt het geblust, voortdurend stijgt zijn rook op; van geslacht tot geslacht ligt het 
woest, tot in de verste tijden trekt niemand er door.
Isa 34:11  Kraai en reiger nemen het in bezit, roerdomp en raaf wonen er in. Het meetsnoer van den baaierd 
wordt er over gespannen, het paslood der vormeloosheid.
Isa 34:12  De edelen des rijks zal men roepen, doch vergeefs, al zijn vorsten zullen tot niets worden.
Isa 34:13  Zijn burchten zullen met doornen begroeid zijn, met onkruid en distelen zijn vestingen; een verblijf van 
wilde honden wordt het, een hof voor struisen.
Isa 34:14  De boschkatten komen er de wolven tegen, de satyrs ontmoeten er elkander; slechts het nachtspook 
woont daar in vrede en vindt er een rustplaats.
Isa 34:15  Daar nestelt de pijlslang, en bergt een aardspleet haar gebroed in de schaduw. Slechts de gieren 
vergaderen daar; zij zoeken elkander op;
Isa 34:16  de Heer roept hen in getale; geen enkele ontbreekt; zij missen elkander niet; want zijn mond, die heeft 
het bevel gegeven, zijn geest, die heeft hen vergaderd;
Isa 34:17  hijzelf heeft voor hen het lot geworpen, zijn hand met het meetsnoer hun deel afgepast; tot in 
eeuwigheid zullen zij het bezitten, van geslacht tot geslacht het bewonen.
Isa 35:1  Verheuge zich de woestijn en het dorre land, juiche de wildernis en bloeie zij. Als het pluimgras bloeie 
zij welig;
Isa 35:2  zij juiche, juichend en jubelend; haar is de heerlijkheid van den Libanon geschonken, de luister van den 



Karmel en de Sjaron; en deze zullen 's Heeren heerlijkheid zien, den luister van onzen god.
Isa 35:3  Versterkt de slappe handen, stevigt de knikkende knieen;
Isa 35:4  zegt tot de vervaarden van hart: Weest sterk, vreest niet. Hier is uw god! De wraak komt, de goddelijke 
vergelding; hijzelf komt om u te redden.
Isa 35:5  Dan worden de ogen der blinden ontsloten, geopend de oren der doven;
Isa 35:6  dan springt de kreupele als een hert, en jubelt de tong van den stomme. Want in de woestijn 
ontspringen wateren, beken in de wildernis;
Isa 35:7  de luchtspiegeling wordt een waterplas, de droge streek tot wellen; in het verblijf waar wilde honden 
zich legerden spruiten riet en biezen uit.
Isa 35:8  Aldaar zal een heirbaan zijn; de heilige weg zal zij heten; geen onreine zal haar betreden--zij is voor 
zijn volk dat den weg gaat--en dwazen dolen daarop niet rond.
Isa 35:9  Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal er komen, er immer op aangetroffen worden. De 
verlosten bewandelen haar,
Isa 35:10  's Heeren vrijgekochten keren weder; zij zullen Sion binnenkomen onder gejubel, met altoosdurende 
vreugde op hun hoofd. Blijdschap en vreugde bereiken hen; kommer en zuchten zijn gevloden.
Isa 36:1  In het veertiende jaar der regering van Hizkia trok Sanherib, de koning van Assyrie, tegen alle 
versterkte steden van Juda op en vermeesterde ze.
Isa 36:2  De koning van Assyrie nu zond van Lachis den rabsjake met een machtig heir naar Jeruzalem, tot 
koning Hizkia. Hij vatte post bij de waterleiding van den Bovenvijver, op den weg naar het Bleekersveld;
Isa 36:3  waarop de hofmaarschalk Eljakim, de zoon van Hilkia, de schrijver Sjebna en de kanselier Joah, de 
zoon van Azaf, tot hem uitgingen.
Isa 36:4  En de rabsjake zeide tot hen: Zegt toch aan Hizkia: Zo spreekt de grote koning, de koning van Assyrie: 
Wat is dit voor een vertrouwen dat gij koestert?
Isa 36:5  Ik denk dat louter woorden beleid en kracht tot den oorlog zijn! Op wien vertrouwt gij dan toch, dat gij 
tegen mij in opstand zijt gekomen?
Isa 36:6  Ziedaar, gij vertrouwt op dien geknakten rietstok, Egypte, waarop niemand steunen kan, of hij dringt in 
zijn hand en doorboort haar. Zo is Farao, de koning van Egypte, voor alwie op hem vertrouwen.
Isa 36:7  En als gij tot mij zegt: Op den Heer, onzen god, vertrouwen wij--is hij het niet wiens hoogten en altaren 
Hizkia heeft weggedaan, terwijl hij tot Juda en Jeruzalem zeide: Voor dit altaar zult gij aanbidden?
Isa 36:8  Kom aan, ga eens een weddingschap aan met mijn heer, den koning van Assyrie: ik zal u tweeduizend 
paarden geven, indien gij in staat zijt daarvoor berijders te leveren.
Isa 36:9  Hoe zoudt gij dan den aanval kunnen afslaan van een enkelen der minste dienaren van mijn heer? En 
gij vertrouwt op Egypte voor strijdwagens en ruiterij!
Isa 36:10  Kom aan! Ben ik soms buiten den Heer om tegen dit land opgetrokken om het te verderven? De Heer 
heeft mij gelast: Trek op tegen dat land en verderf het.
Isa 36:11  Toen zeiden Eljakim, Sjebna en Joah tot den rabsjake: Spreek toch Aramees met uw dienaren, wij 
verstaan het wel; en spreek met ons geen Judees, ten aanhoren van het volk op den muur.
Isa 36:12  Maar de rabsjake zeide: Heeft mijn heer mij dan met deze opdracht alleen tot uw heer en tot u 
gezonden? Of ook tot de mannen die daar op den muur zitten, en met u hun uitwerpselen zullen moeten eten en 
hun water drinken?
Isa 36:13  Daarop ging de rabsjake staan en riep met luider stem in het Judees: Hoort de woorden van den 
groten koning, den koning van Assyrie!
Isa 36:14  Zo zegt de koning: Laat Hizkia u niet misleiden; want hij is niet bij machte u te redden.
Isa 36:15  Ook doe Hizkia u niet vertrouwen op den Heer, zeggende: De Heer zal ons zeker redden; zodat deze 
stad niet in de hand van den koning van Assyrie zal gegeven worden.
Isa 36:16  Luistert niet naar Hizkia; want zo zegt de koning van Assyrie: Huldigt mij en gaat uit tot mij; ete dan 
ieder de vrucht van zijn wijnstok en vijgeboom, en drinke ieder het water uit zijn put;
Isa 36:17  totdat ik kom en u meeneem naar een land gelijk het uwe, een land van koorn en most, van brood en 
wijngaarden.
Isa 36:18  Laat Hizkia u niet opstoken, zeggende: De Heer zal ons redden. Hebben dan de goden van andere 
natien hun land uit de hand van Assyrie's koning gered?
Isa 36:19  Waar zijn de goden van Hamath en Arpad? waar die van Sefarwaim? waar ook die van het land van 
Samarie? Hebben zij Samarie uit mijn hand gered?
Isa 36:20  Wie zijn er onder al de goden dier landen die hun land uit mijn hand gered hebben, dat de Heer 
Jeruzalem uit mijn hand redden zou?
Isa 36:21  Het volk zweeg stil en antwoordde hem geen woord; want zo luidde het gebod des konings: Gij zult 
hem niet antwoorden.
Isa 36:22  Maar de hofmaarschalk Eljakim, de zoon van Hilkia, de schrijver Sjebna en de kanselier Joah, de 
zoon van Azaf, kwamen bij Hizkia, met gescheurde klederen, en brachten hem de woorden van den rabsjake 



over.
Isa 37:1  En koning Hizkia, dit horende, scheurde zijn klederen, sloeg een rouwgewaad om en trad het huis van 
den Heer binnen.
Isa 37:2  Toen zond hij den hofmaarschalk Eljakim, den schrijver Sjebna en de oudsten der priesters, in 
rouwgewaad, naar den profeet Jezaja, den zoon van Amos,
Isa 37:3  die tot hem zeiden: Zo zegt Hizkia: Dit is een dag van benauwdheid, van kastijding en van versmading; 
want kinderen zijn in de geboorte gekomen, maar er is geen kracht tot baren.
Isa 37:4  Wellicht zal de Heer, uw god, de woorden horen van den rabsjake, dien zijn heer, de koning van 
Assyrie, heeft gezonden om den levenden God te hoonen, en zal de Heer, uw god, hem kastijden voor de 
woorden die hij gehoord heeft. Zend dus een gebed op voor het nog aanwezig overschot.
Isa 37:5  Toen de dienaren van koning Hizkia bij Jezaja kwamen,
Isa 37:6  zeide Jezaja tot hen: Dit zult gij aan uw heer zeggen: Zo spreekt de Heer: Vrees niet voor de woorden 
die gij gehoord hebt, waarmee de dienaren van Assyrie's koning mij hebben beschimpt.
Isa 37:7  Zie, ik zal een geest in hem zenden, dat hij, op het horen van een tijding, naar zijn land wederkeert; 
alwaar ik hem door het zwaard zal vellen.
Isa 37:8  De rabsjake, terugkerende, vond den koning van Assyrie strijdende tegen Libna; want hij had gehoord 
dat de koning van Lachis was opgebroken.
Isa 37:9  En toen deze aangaande Tirhaka, den koning van Ethiopie, hoorde: Zie, hij is tegen u ten strijde 
getrokken--zond hij andermaal gezanten tot Hizkia, met den last:
Isa 37:10  Zo zult gij aan Hizkia, den koning van Juda, zeggen: Laat uw god u niet misleiden, op wien gij 
vertrouwt, alsof Jeruzalem niet in de hand van Assyrie's koning zou gegeven worden.
Isa 37:11  Zie, gij hebt zelf gehoord wat de koningen van Assyrie aan alle landen hebben gedaan, ze ten 
ondergang doemende; en gij zoudt gered worden?
Isa 37:12  Hebben de goden der natien die door mijn vaderen verdorven zijn ze gered? Gozan en Haran, Resef 
en de Edenieten in Tel-Assar?
Isa 37:13  Waar zijn de koningen van Hamath en Arpad, en die van de stad Sefarwaim, van Hena en Iwwa?
Isa 37:14  Nadat Hizkia den brief uit de hand der gezanten aangenomen en gelezen had, ging hij op naar den 
tempel, breidde den brief uit voor den Heer
Isa 37:15  en bad tot den Heer:
Isa 37:16  Heer der heirscharen, god Israels, die op de cherubs troont! gij alleen zijt god over alle koninkrijken 
der aarde; gij hebt den hemel en de aarde gemaakt.
Isa 37:17  Neig, Heer, uw oor en luister; open, Heer, uw ogen en zie; verneem al de woorden die Sanherib heeft 
gezonden om den levenden God te hoonen.
Isa 37:18  Ja waarlijk, Heer, de koningen van Assyrie hebben al die landen en hun land verwoest
Isa 37:19  en hebben hun goden in het vuur geworpen; want het waren geen goden, maar slechts werk van 
mensenhanden, hout en steen; dies hebben zij ze vernield.
Isa 37:20  Daarom Heer, onze god, red ons uit zijn hand; opdat alle koninkrijken der aarde weten dat gij, Heer, 
de enige God zijt!
Isa 37:21  Toen deed Jezaja, de zoon van Amos, Hizkia het volgende aanzeggen: Zo spreekt de Heer, Israels 
god: Wat gij tot mij gebeden hebt aangaande Sanherib, den koning van Assyrie, heb ik gehoord.
Isa 37:22  Dit is het woord dat de Heer tegen hem gesproken heeft: U veracht en bespot de jonkvrouw, de 
dochter Sions; u achterna schudt het hoofd Jeruzalems dochter.
Isa 37:23  Wien hebt gij gehoond, beschimpt? tegen wien de stem verheven? Uw trotsen blik hebt gij 
opgeslagen tot den Heilige Israels!
Isa 37:24  Door uw gezanten hebt gij den Heer gehoond. Gij zeidet: Met mijn tal van wagenen heb ik bestegen 
der bergen top, diep den Libanon in om zijn statige ceders te vellen, de keur zijner cypressen om door te dringen 
tot zijn hoogsten top, het woud zijner gaarde.
Isa 37:25  Ik heb gegraven en water gedronken en doe met mijn voetzolen al de stromen van Egypte opdrogen.
Isa 37:26  Hebt gij niet gehoord dat ik het van overlang gereedgemaakt, het van oude dagen her besloten heb? 
Nu heb ik het doen komen, opdat versterkte steden tot stapels puin zouden verwoest worden;
Isa 37:27  terwijl haar inwoners machteloos zijn, verschrikt en beschaamd staan, aan kruid op het veld gelijk, 
aan groene planten, aan het gras op dak en dreef.
Isa 37:28  Ik sla gade uw opstaan en uw neerzitten; uw uitgaan en uw ingaan ken ik, alsmede uw woeden tegen 
mij.
Isa 37:29  Omdat gij tegen mij woedt en uw overmoed mij ter ore is gekomen, zal ik mijn haak in uw neus 
steken, mijn toom aan uw lippen leggen, en u terugvoeren langs den weg dien gij gekomen zijt.
Isa 37:30  En dit zal u het teken zijn: dit jaar zult gij eten wat vanzelf is opgeschoten, het tweede jaar wat dan 
nog opkomt; maar in het derde zult gij zaaien en oogsten, wijngaarden planten en hun vruchten eten.
Isa 37:31  Dan zal opnieuw het ontkomene van het huis Juda, het overschot, wortels schieten naar beneden en 



vruchten dragen naar boven;
Isa 37:32  want van Jeruzalem zal een overschot uitgaan, en van den berg Sion wat ontkomen is. De naijver van 
den Heer der heirscharen zal dit doen.
Isa 37:33  Daarom, zo zegt de Heer van Assyrie's koning: Hij zal bij deze stad niet komen, er geen pijl 
afschieten, geen schild tegen haar opheffen, geen wal tegen haar opwerpen.
Isa 37:34  Langs den weg dien hij gekomen is zal hij wederkeren, maar in deze stad zal hij niet komen, spreekt 
de Heer.
Isa 37:35  Ik zal deze stad beschutten, haar reddende om mijnentwil, en ter wille van David, mijn knecht.
Isa 37:36  De engel des Heeren nu ging uit en sloeg in het leger der Assyriers honderd vijf en tachtig duizend 
man. Toen zij den volgenden morgen zich opmaakten, zie, het waren allen ontzielde lijken!
Isa 37:37  Nu brak Sanherib, de koning van Assyrie, op, nam den terugtocht aan en bleef te Nineve.
Isa 37:38  Eens, toen hij zich nederwierp in den tempel van zijn god Nisroch, sloegen hem zijn zonen 
Adrammelech en Sareser met het zwaard. Zij ontkwamen naar het land Ararat, en zijn zoon Ezarhaddon werd 
koning in zijn plaats.
Isa 38:1  In die dagen werd Hizkia dodelijk krank; en de profeet Jezaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en 
zeide tot hem: Zo zegt de Heer: Stel orde op uw zaken; want gij gaat sterven en zult niet langer leven.
Isa 38:2  Toen wendde Hizkia zijn gelaat naar den wand, bad tot den Heer
Isa 38:3  en zeide: Och, Heer, gedenk toch, hoe ik getrouw en met een onverdeeld hart voor uw aangezicht heb 
gewandeld en gedaan wat goed is in uw oog! En Hizkia weende bitterlijk.
Isa 38:4  Toen kwam het woord van den Heer tot Jezaja:
Isa 38:5  Ga aan Hizkia zeggen: zo spreekt de Heer, de god uws vaders Davids: Ik heb uw gebed gehoord, uw 
tranen gezien. Zie, ik zal aan uw leven vijftien jaren toevoegen,
Isa 38:6  u en deze stad uit de hand van Assyrie's koning redden en deze stad beschutten.
Isa 38:7  En dit zal u vanwege den Heer het teken zijn dat de Heer zal doen wat hij u heeft toegezegd:
Isa 38:8  zie, ik doe de schaduw op de treden, zover de zon op de treden van Ahaz is afgedaald, teruggaan, tien 
treden achterwaarts. Toen ging de zon tien treden terug, op de treden die zij was afgedaald.
Isa 38:9  Een kleinood van Hizkia, den koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte hersteld was:
Isa 38:10  Ik dacht: In den bloei mijner dagen moet ik de poorten van het dodenrijk betreden, de rest mijner jaren 
moet ik derven.
Isa 38:11  Ik dacht: Ik zal in het land der levenden den Heer niet zien, noch langer onder de aardbewoners de 
mensen aanschouwen.
Isa 38:12  Mijn woonstede is opgebroken en van mij weggehaald als een herderstent, afgeweven heb ik mijn 
leven gelijk een weefsel; van de schering snijdt hij mij af.
Isa 38:13  Tot den morgen toe riep ik om hulp; gelijk een leeuw, zo verbrijzelt hij al mijn beenderen; van dag tot 
nacht maakt hij mij af.
Isa 38:14  Als een zwaluw, zo piep ik; ik kir gelijk een duif; mijn schreiende ogen zijn naar den hooge gekeerd. 
Heer, trek u mijner aan, wees mijn borg!
Isa 38:15  Wat zal ik zeggen en tot hem spreken, terwijl hijzelf het gedaan heeft? Al mijn jaren moet ik 
voortsleepen in mijn zielesmart.
Isa 38:16  Heer, hiervan wil mijn hart tot u spreken; geef rust aan mijn geest, heb medelijden met mij en bewaar 
mij in het leven. --
Isa 38:17  Zie, in heil is mij het bittere verkeerd: gij hebt mijn leven gespaard van de groeve der vernietiging; 
want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen.
Isa 38:18  De onderwereld toch zal u niet loven, de dood u niet roemen; die in den kuil zijn gedaald hopen niet 
op uw trouw.
Isa 38:19  De levende, de levende, hij zal u loven, zoals ik heden doe; de vader zal aan zijn kinderen uw trouw 
bekendmaken.
Isa 38:20  De Heer heeft mij gered; wij zullen al onze levensdagen onze speeltuigen doen klinken.
Isa 38:21  
Isa 38:22  
Isa 39:1  Te dier tijd zond Merodach Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, een brief met een 
geschenk aan Hizkia; want hij had gehoord dat hij ziek geweest en weer hersteld was.
Isa 39:2  En Hizkia verblijdde zich over hen en liet hun zijn voorraadhuis zien, het zilver en het goud, het 
reukwerk en de treffelijke olie, zijn gehele tuighuis en alwat zich in zijn schatkamers bevond; er was in zijn paleis 
en in zijn ganse gebied niets dat Hizkia hun niet liet zien.
Isa 39:3  Toen kwam de profeet Jezaja tot koning Hizkia en zeide tot hem: Wat hebben deze mannen gezegd, 
en van waar komen zij tot u? Waarop Hizkia zeide: Uit een ver land zijn zij tot mij gekomen, uit Babel.
Isa 39:4  Hij zeide: Wat hebben zij in uw paleis gezien? Hizkia zeide: Alwat in mijn paleis is hebben zij gezien; in 
mijn schatkamers is niets dat ik hun niet heb laten zien.



Isa 39:5  Toen zeide Jezaja tot Hizkia: Hoor het woord van den Heer der heirscharen:
Isa 39:6  Zie, de dagen komen, wanneer alwat in uw paleis is en wat uw vaderen tot op dezen dag hebben 
opgestapeld naar Babel zal gevoerd worden, zonderdat iets wordt overgelaten, zegt de Heer.
Isa 39:7  En van uw zonen die uit u zullen voortkomen, die gij zult verwekken, zal men nemen, en zij zullen 
kamerlingen zijn in het paleis van Babels koning.
Isa 39:8  Hierop zeide Hizkia tot Jezaja: Het woord van den Heer dat gij gesproken hebt is goed. Want, zeide hij, 
in mijn dagen zal vrede en veiligheid heersen!
Isa 40:1  Vertroost, vertroost mijn volk, zegt uw god,
Isa 40:2  spreekt Jeruzalem moed in, en roept haar toe dat haar dienst volbracht is, haar schuld geboet dat zij uit 
's Heeren hand ontvangen heeft het dubbele voor al haar zonden.
Isa 40:3  Daar klinkt het: Baant in de woestijn den weg des Heeren, effent in de wildernis een heirbaan voor 
onzen god;
Isa 40:4  elk dal worde verhoogd, iedere berg en heuvel zinke neder; zodat bulten een vlakte worden, 
bergkloven een vallei.
Isa 40:5  Dan openbaart zich de heerlijkheid des Heeren, en aanschouwt alle vlees zijn heil; want 's Heeren 
mond heeft het gesproken.
Isa 40:6  Daar heet het: Predik! Ik zeide: Wat moet ik prediken? --Alle vlees is gras, al zijn heerlijkheid der 
veldbloem gelijk:
Isa 40:7  
Isa 40:8  het gras verdort, de bloem verwelkt; maar het woord van onzen god houdt eeuwig stand.
Isa 40:9  Bestijg een hogen berg, gij vreugdebode Sion! verhef met kracht uw stem, gij vreugdebode Jeruzalem! 
verhef ze onbevreesd; zeg tot Juda's steden: Hier is uw god! --
Isa 40:10  Zie, de Heere God komt met macht, zijn arm voert heerschappij; zie, het loon dat hij uitreikt heeft hij 
bij zich, wat hij uitbetaalt gaat voor hem uit.
Isa 40:11  Gelijk een herder weidt hij zijn kudde, neemt hij de lammeren in zijn arm en draagt ze in zijn schoot, 
leidt hij de zoogenden.
Isa 40:12  Wie heeft in de holle hand de wateren uitgemeten? van den hemel met een span den omtrek 
bepaald? het stof der aarde in een maat gevat? de bergen gewogen met een balans, de heuvelen in een 
weegschaal?
Isa 40:13  Wie heeft den geest van den Heer bestierd? als zijn raadsman hem onderricht?
Isa 40:14  met wien is hij te rade gegaan, die hem heeft voorgelicht en hem het rechte pad gewezen, die hem 
den weg des doorzichts leert?
Isa 40:15  Zie, volkeren zijn als een druppel aan een emmer; als een vlokje aan een weegschaal zijn zij in tel; 
zie, de kustlanden zijn als gruis dat gestrooid wordt.
Isa 40:16  Zelfs de Libanon is niet toereikend voor brandhout, zijn gedierte niet genoegzaam voor een offer.
Isa 40:17  Alle volken zijn als niets voor hem, als een niet-met-al en een onding zijn zij bij hem in tel.
Isa 40:18  Bij wien zoudt gij dan God vergelijken? welke gelijkenis van hem ontwerpen?
Isa 40:19  Een werkman giet het beeld, de goudsmid beslaat het met goud en zet het vast met zilveren ketenen; 
(041-7) de werkman bemoedigt den goudsmid, die met den hamer plet hem die op het aambeeld klopt, 
zeggende van het soldeersel: Het is goed! men bevestigt het met nagels, dat het niet wankelt.
Isa 40:20  Wie te arm is voor zulk een gave kiest een stuk hout dat niet verrot, zoekt zich een bekwaam 
werkman om het beeld vast te zetten, zodat het niet wankelt.
Isa 40:21  Weet gij niet? hoort gij niet? is het u niet van den aanvang af bekendgemaakt? hebt gij niet verstaan, 
wie de aarde gegrondvest heeft?
Isa 40:22  Hij die troont boven den kreits der aarde, zodat haar bewoners als sprinkhanen zijn; die den hemel als 
doek heeft uitgespreid, dien gespannen als een tent om in te wonen;
Isa 40:23  die vorsten in niet verkeert, wereldbestuurders aan een onding gelijkmaakt:
Isa 40:24  nauw zijn zij geplant, nauw zijn zij gezaaid, nauw wortelt hun stam in den grond, of hij blaast op hen, 
en zij verdorren, en de storm voert hen als kaf mede.
Isa 40:25  Bij wien zoudt gij mij dan vergelijken, zodat het mij afbeelden zou? spreekt de Heilige.
Isa 40:26  Heft uw ogen naar omhoog en ziet! Wie heeft deze dingen geschapen? Hij, die hun heir in getale doet 
uitrukken, ze alle bij name roept; vanwege zijn grote macht en geduchte sterkte ontbreekt niet een.
Isa 40:27  Waarom zegt gij dan, o Jakob, en spreekt gij, o Israel: Mijn weg is voor den Heer verborgen, en mijn 
rechtzaak ontgaat aan mijn god?
Isa 40:28  Hebt gij het niet vernomen? hebt gij het niet gehoord? De Heer is een eeuwig god, de schepper van 's 
aardrijks uiteinden; hij wordt moede noch mat; zijn doorzicht is niet te doorgronden.
Isa 40:29  Hij geeft den moede sterkte, den machteloze verleent hij grote kracht.
Isa 40:30  Laten dan knapen moede en mat worden, laten jongelingen struikelen,
Isa 40:31  zij die op den Heer hopen zullen steeds nieuwe kracht verzamelen, de vleugelen uitslaan als arenden, 



voortijlen zonder zich af te matten, lopen zonder moede te worden.
Isa 41:1  Laten de kustlanden opnieuw zich tot mij wenden, de volkeren weer kracht verzamelen; laten zij 
toetreden en dan het woord nemen! Samen willen wij tot de vierschaar naderen.
Isa 41:2  Wie heeft uit het oosten verwekt hem wien de zege bij elke schrede tegenkomt? Wie levert volkeren 
aan hem over en doet hem koningen vertreden, maakt hun zwaard tot stof, hun boog aan dwarrelend kaf gelijk?
Isa 41:3  Hij vervolgt hen, dringt ongedeerd verder; den weg betreedt hij niet met zijn voeten.
Isa 41:4  Wie heeft dit gedaan en tot stand gebracht? Hij die van den aanvang af de geslachten geroepen heeft. 
Ik, de Heer, ben de eerste, en bij de laatsten zal ik het zijn.
Isa 41:5  Als de kustlanden het zagen, versaagden zij, de uiteinden der aarde ontstelden; zij naderden en rukten 
samen aan;
Isa 41:6  zij hielpen elkaar, de een zeide tot den ander: Houd u kloek!
Isa 41:7  
Isa 41:8  Maar gij, Israel, mijn dienaar, Jakob, dien ik verkoren heb, kroost van Abraham, mijn vriend;
Isa 41:9  gij, dien ik gegrepen heb van 's aardrijks uiteinden, en geroepen van zijn verste delen, tot wien ik 
gezegd heb: Gij zijt mijn dienaar, u heb ik verkoren en niet versmaad! --
Isa 41:10  vrees niet, want ik ben met u, zie niet verbijsterd rond, want ik ben uw god; ik sterk u, ook help ik u, ik 
ondersteun u met mijn zegebrengende rechterhand.
Isa 41:11  Zie, beschaamd zullen staan en te schande worden allen die tegen u toornen, vernietigd zullen 
worden en omkomen zij die u bestrijden.
Isa 41:12  Gij zult zoeken en niet vinden hen die met u twisten, vernietigd zullen worden en verdwijnen zij die 
met u krijg voeren.
Isa 41:13  Want ik, de Heer, ben uw god, die uw rechterhand aanvat, en tot u spreek: Vrees niet; ik help u.
Isa 41:14  Vrees niet, wormken Jakob, made Israel! ik help u, spreekt de Heer; uw losser is Israels Heilige.
Isa 41:15  Zie, ik maak u tot een dorschslede, scherp, nieuw, met snijdende punten: gij zult bergen dorsen en 
fijnstampen, heuvelen maken tot kaf;
Isa 41:16  gij werpt ze omhoog, de wind neemt ze op, en de storm verstrooit ze; terwijl gij juicht in den Heer, op 
Israels Heilige u beroemt.
Isa 41:17  De ellendigen en armen zoeken naar water: het is er niet! hun tong versmacht van dorst; ik, de Heer, 
zal hen verhoren, ik, Israels god hen niet begeven;
Isa 41:18  ik zal op kale plekken stromen doen ontspringen, bronnen in het midden der valleien; de woestijn 
maak ik tot een waterplas, het dorre land tot een bronrijk oord;
Isa 41:19  ik zet in de woestijn ceders, acacia's, mirten en oleasters, ik plaats in de wildernis cypressen, 
platanen en dennen;
Isa 41:20  opdat zij zien en weten, achtgeven en begrijpen tegader, dat de hand des Heeren dit gedaan, Israels 
Heilige het geschapen heeft.
Isa 41:21  Brengt uw zaak voor, zegt de Heer, komt met uw bewijzen op, zegt Jakobs koning.
Isa 41:22  Laten zij opkomen en ons mededelen wat geschieden zal. Deelt mede wat het verleden geweest is; 
opdat wij er acht op slaan, er den afloop van weten. Of doet ons het toekomstige horen,
Isa 41:23  deelt mede wat later gebeuren zal; opdat wij weten dat gij goden zijt. Ja, doet iets, goed of kwaad; 
opdat wij verbijsterd staan en vrezen tegader.
Isa 41:24  Zie, gij zijt niets; niet met al is wat gij uitricht. Afschuwelijk wie u kiest!
Isa 41:25  Ik daarentegen heb van het noorden een verwekt en hij kwam van het oosten een die mij aanroept; 
landvoogden zal hij als slijk vertreden, zoals de pottenbakker het leem treedt.
Isa 41:26  Wie heeft dit van den aanvang meegedeeld, opdat wij het erkennen? en van te voren, zodat wij 
kunnen zeggen: Hij won het pleit! Neen, niemand heeft het meegedeeld, niemand het doen horen; neen, 
niemand heeft uw woorden gehoord.
Isa 41:27  Het eerste zeg ik aan Sion: Hier, hier zijn ze! en gaf ik aan Jeruzalem een vreugdebode.
Isa 41:28  Ik zie rond, maar er is niemand, en onder de goden is geen raadsman; zodat ik hen zou kunnen 
ondervragen, en zij mij bescheid geven.
Isa 41:29  Zie, zij allen zijn ondingen, niet met al zijn hun werken, wind en nietigheid hun beelden.
Isa 42:1  Ziedaar mijn dienaar, dien ik steun, mijn uitverkorene, in wien ik welgevallen heb! ik heb mijn geest op 
hem gelegd; hij zal den natien het recht afkondigen.
Isa 42:2  Hij schreeuwt noch verheft zijn stem, hij doet zich op straat niet horen;
Isa 42:3  het geknakte riet breekt hij niet, de kwijnende pit dooft hij niet uit; naar waarheid kondigt hij het recht af.
Isa 42:4  Hij zal niet kwijnen of geknakt worden, totdat hij op aarde het recht vaststelt en verre streken naar zijn 
wet uitzien.
Isa 42:5  Zo spreekt God, de Heer, die den hemel schiep en uitspande, de aarde met wat zij voortbrengt 
uitbreidde, den adem schenkt aan het volk op haar, den geest aan allen die er op verkeren:
Isa 42:6  Ik, de Heer, heb u in gerechtigheid geroepen, en wil uw hand vatten, u behoeden, u maken tot een 



volksbond, tot een licht der natien;
Isa 42:7  om blinde ogen te openen, gebondenen uit den kerker te leiden, uit de gevangenis hen die in duisternis 
zitten.
Isa 42:8  Ik ben de Heer, dit is mijn naam; mijn eer sta ik aan geen ander af, den lof die mij toekomt aan geen 
beelden.
Isa 42:9  Het vorige, zie, is uitgekomen, en nieuwe dingen deel ik mede; voordat zij zich vertonen doe ik ze u 
horen.
Isa 42:10  Zingt tot eer van den Heer een nieuw lied, een loflied op hem van het einde der aarde; buldere de zee 
en haar volheid, de kustlanden en hun bewoners!
Isa 42:11  Dat de woestijn met haar steden zich verblijde, de dorpen waarin Kedar woont! Dat de rotsbewoners 
jubelen, galmen van den top der bergen!
Isa 42:12  Laten zij den Heer ere geven, zijn lof in verre streken verkondigen!
Isa 42:13  De Heer zal uittrekken als een held, als een krijgsman van strijdlust blaken, den oorlogskreet 
aanheffen, ja uitschreeuwen, op zijn vijanden losstormen.
Isa 42:14  Van overlang ben ik werkeloos gebleven, zwijg ik en houd ik mij in; als een vrouw in barensnood ga ik 
kermen, stenen, hijgen, alles tegader.
Isa 42:15  Bergen en heuvelen zal ik dor maken, al hun gewas doe ik verdrogen; stromen zal ik verkeren in 
waterloze vlakten, en waterplassen doen opdrogen.
Isa 42:16  Dan zal ik blinden leiden op een weg dien zij niet kennen, hen doen treden op hun onbekende paden; 
de duisternis zal ik voor hen uit in licht verkeren, het hobbelige in een vlakte. Als ik deze dingen zal gedaan 
hebben en niet halverwege gelaten,
Isa 42:17  dan deinzen achteruit en schamen zich diep wie op beelden vertrouwen en tot gietwerk zeggen: Gij 
zijt onze goden!
Isa 42:18  Gij, doven, hoort, en gij, blinden, ziet scherp toe!
Isa 42:19  Wie is blind zo niet mijn dienaar, en doof als de bode dien ik zend? wie is blind als mijn vertrouwde, 
en doof als de dienaar van den Heer?
Isa 42:20  Gij hebt grote dingen gezien, maar onthoudt ze niet; hebt open oren, maar hoort niet.
Isa 42:21  De Heer had er welgevallen in om zijner gerechtigheid wil het onderricht groot en luisterrijk te maken.
Isa 42:22  Met dat al zijn zij een beroofd en geplunderd volk, allen in holen verstoken, in gevangenissen 
verborgen, buitgemaakt, zonder redder, uitgeplunderd, zonderdat iemand zegt: Geef terug!
Isa 42:23  Wie onder u wil hieraan het oor lenen, opletten en luisteren in het vervolg?
Isa 42:24  Wie heeft Jakob ter plundering overgegeven, en Israel aan berovers? Immers de Heer, tegen wien zij 
gezondigd hebben, op wiens wegen zij niet hebben willen wandelen, naar wiens gebod zij niet hebben gehoord?
Isa 42:25  Dies heeft hij zijn toorngloed over hen uitgestort en het geweld van den krijg, die hen aan alle kanten 
in vlam zette, doch zij bemerkten het niet, hen in brand stak, zonderdat zij het ter harte namen.
Isa 43:1  Maar thans, zo zegt de Heer, uw schepper, Jakob, uw formeerder, Israel: Vrees niet, want ik heb u 
losgekocht, u met name geroepen: Gij zijt mijn!
Isa 43:2  Trekt gij door het water, ik ben met u, door rivieren, zij zullen u niet overstelpen; gaat gij door een vuur, 
gij brandt u niet, en de vlam verzengt u niet.
Isa 43:3  Want ik, de Heer, ben uw god, Israels Heilige, uw redder. Ik geef Egypte als uw losprijs, Ethiopie en 
Seba voor u in ruil.
Isa 43:4  Daar gij kostelijk zijt in mijn oog, hooggeschat zijt, en ik u liefheb, geef ik mensen voor u in ruil, en 
natien voor uw leven.
Isa 43:5  Vrees niet, want ik ben met u: van het oosten zal ik uw kroost doen komen, van het westen u 
vergaderen;
Isa 43:6  ik zal tot het noorden zeggen: Geef op! tot het zuiden: Houd niet terug! breng mijn zonen van verre, 
mijn dochteren van het einde der aarde;
Isa 43:7  ieder die naar mij genoemd is, dien ik tot mijn eer heb geschapen, heb geformeerd, ook heb toebereid!
Isa 43:8  Uitleiden zal ik een blind volk, dat toch ogen heeft, doven, die toch oren hebben.
Isa 43:9  Alle natien zijn bijeenvergaderd, de volkeren hebben zich verzameld. Wie van hen deelt dit mede, en 
doet ons het vorige horen? Laten zij hun getuigen stellen, opdat zij gelijkkrijgen; opdat men het hore en zegge: 
Het is de waarheid!
Isa 43:10  Gij zijt mijn getuigen, spreekt de Heer, gij zijt mijn dienaar, dien ik verkoren heb; opdat gij het erkent 
en mij gelooft, en goed begrijpt dat ik het ben: voor mij was geen god geformeerd, en na mij zal er geen zijn.
Isa 43:11  Ik, ik ben de Heer; buiten mij is er geen redder.
Isa 43:12  Ik heb aangekondigd, doen weten en horen, ik, geen vreemde god onder u; gijzelf zijt mijn getuigen, 
spreekt de Heer.
Isa 43:13  Ik ben God; dat ben ik van oudsher, en niemand verlost uit mijn hand; ik doe het, en wie zal het 
keren?



Isa 43:14  Zo spreekt de Heer, uw losser, Israels Heilige: Om uwentwil heb ik naar Babel heengezonden, doe 
allen als vluchtelingen nederdalen, als krijgsgevangenen op de schepen waarop zij jubelen,
Isa 43:15  ik, de Heer, uw heilige, Israels schepper, uw koning.
Isa 43:16  Zo spreekt de Heer, die door de zee een weg maakt, door machtige wateren een pad;
Isa 43:17  die wagens met paarden en een sterk leger doet uitrukken--samen liggen zij neder om nimmer op te 
staan, uitgeblust zijn zij, als een pit uitgedoofd.
Isa 43:18  Herdenkt niet meer de vorige dingen; slaat geen acht op het oudtijds gebeurde.
Isa 43:19  Zie, ik ga iets nieuws doen; nu vertoont het zich; ontwaart gij het niet? Ja, in de woestijn maak ik een 
weg, in de wildernis stromen.
Isa 43:20  De wilde dieren zullen mij eren, de jakhalzen en de struisen, omdat ik water geef in de woestijn, 
stromen in de wildernis, ten einde mijn volk, mijn uitverkorene, te drenken.
Isa 43:21  Het volk dat ik mij geformeerd heb zal mijn lof vermelden.
Isa 43:22  En gij hebt mij niet aangeroepen, Jakob, noch u om mij moeite gegeven, Israel.
Isa 43:23  Gij hebt mij uw brandofferschapen niet gebracht, noch mij met uw offeranden geeerd. Ik heb u geen 
overlast aangedaan om meeloffers, noch u moeite veroorzaakt om wierook.
Isa 43:24  Gij hebt voor mij geen kalmus gekocht voor veel geld, noch mij gelaafd met uw offervet. Neen, gij hebt 
mij overlast aangedaan met uw zonden, mij moeite veroorzaakt door uw overtredingen.
Isa 43:25  Ik, ikzelf wis uw misdrijven uit om mijnentwil, en zal aan uw zonden niet meer denken.
Isa 43:26  Maak mij indachtig; laten wij tegen elkander pleiten; spreek gij, opdat gij gelijk moogt krijgen.
Isa 43:27  Uw eerste vader heeft gezondigd, uw tolken zijn van mij afgevallen,
Isa 43:28  uw vorsten hebben mijn heiligdom ontwijd. Dies gaf ik Jakob aan den banvloek prijs, Israel aan 
beschimping.
Isa 44:1  Maar nu, hoor, Jakob, mijn dienaar, Israel, dien ik verkoren heb;
Isa 44:2  zo spreekt de Heer, uw maker, uw formeerder van den moederschoot af, uw helper: Vrees niet, Jakob, 
mijn dienaar, Jesjurun, dien ik verkoren heb;
Isa 44:3  want ik zal water uitgieten op het dorstige, stromen over het droge land; ik zal mijn geest uitgieten op 
uw kroost, mijn zegen op uw nakomelingen:
Isa 44:4  zij zullen uitspruiten als gras, als wilgen aan vlietend water.
Isa 44:5  Deze zal zeggen: Ik ben van den Heer, gene zich naar Jakob noemen; deze zal op zijn hand schrijven: 
Van den Heer, en den naam Israel als eretitel dragen.
Isa 44:6  Zo spreekt de Heer, Israels koning, zijn losser, de Heer der heirscharen: Ik ben de eerste en de laatste; 
buiten mij is er geen god.
Isa 44:7  Wie is mij gelijk? Hij sta op en roepe, dele het mede en legge het mij voor. Wie heeft van oudsher het 
toekomstige doen horen? wat gebeuren zal, laten zij het u mededelen!
Isa 44:8  Siddert niet en vreest niet. Heb ik het u niet voorlang doen horen? het medegedeeld? Gijzelf zijt mijn 
getuigen. Is er een god buiten mij? of een Rots? Gij kent er geen.
Isa 44:9  De makers van beelden zijn altemaal nietswaardig, hun lievelingen doen generlei nut; dit moeten zijzelf 
getuigen. Zij zien niets en weten niets--tot hun beschaming.
Isa 44:10  Wie heeft een god gemaakt, een beeld gegoten, opdat het geen nut zou doen?
Isa 44:11  Zie, alwie daaraan deel hebben zullen beschaamd staan; de werklieden zelf in hooge mate. Laten zij 
allen zich verzamelen en gaan staan, sidderen en beschaamd worden.
Isa 44:12  De smid scherpt een bijl, werkt in de kolen, vormt hem met den hamer, bewerkt hem met zijn 
krachtigen arm; zelfs lijdt hij honger, totdat hij geen kracht meer heeft, drinkt geen water, totdat hij amechtig is.
Isa 44:13  De timmerman spant een snoer, teekent hem uit met een potlood, vervaardigt hem met messen; zo 
maakt hij hem naar de beeltenis eens mans, een pronkstuk van een mens om in een huis te wonen.
Isa 44:14  Men velde ceders, nam pijnboom en eik, wendde zijn kracht aan tegen de bomen van het bos; de 
mens had geplant, en de regen deed wassen;
Isa 44:15  nu dient het den mens tot brandhout; hij neemt er een deel van en warmt zich; verder verstookt hij het 
en bakt brood. Voorts maakt hij een god en werpt zich neder, verwerkt het tot een beeld en knielt er voor.
Isa 44:16  De ene helft heeft hij verbrand in het vuur, op de kolen er van braadt hij vlees, eet het gebraad en 
wordt verzadigd; verder warmt hij zich en zegt: Ha, ik ben warm en zie vlam!
Isa 44:17  En van de rest maakt hij een god, een beeld om er voor te knielen; hij werpt zich neder en aanbidt 
het; hij zegt: Red mij, want gij zijt mijn god!
Isa 44:18  Zij hebben geen verstand en geen doorzicht, want hun ogen zijn toegekleefd, zodat zij niet zien, en 
hun hart, zodat het niet begrijpt.
Isa 44:19  Hij neemt niet ter harte, hij heeft geen begrip of doorzicht genoeg om te zeggen: De helft er van heb ik 
in het vuur verbrand, en verder heb ik op de kolen brood gebakken, vlees gebraden om het te eten; en zou ik 
van het overschot een afschuw maken, voor een klomp hout neerknielen?
Isa 44:20  Zie, tot as kan de vlam het verteren, en het kan zichzelf niet redden; zou hij dan niet zeggen: Heb ik 



geen leugen in mijn rechterhand?
Isa 44:21  Gedenk hieraan, Jakob, Israel, want gij zijt mijn dienaar; ik heb u mij ten dienaar geformeerd; gij, 
Israel, vergeet mij niet.
Isa 44:22  Ik heb uw overtredingen als een nevel weggevaagd, als een wolk uw zonden. Keer tot mij weder, 
want ik heb u gelost.
Isa 44:23  Juicht, hemelen, omdat de Heer het gedaan heeft; jubelt, diepten der aarde, barst in gejuich los, 
bergen! gij, woud met al uw geboomte! want de Heer heeft Jakob gelost, en zich verheerlijkt in Israel.
Isa 44:24  Zo spreekt de Heer, uw losser, uw formeerder van den moederschoot af: Ik, de Heer, ben de maker 
van alles, die den hemel uitspande, geheel alleen, de aarde uitbreidde door eigen kracht;
Isa 44:25  die de tekenen der zwetsers te niet doe, de waarzeggers aan de kaak stel, de wijzen doe afdeinzen, 
en hun wetenschap tot domheid maak;
Isa 44:26  die het woord mijns dienaars gestanddoe, den raad mijner gezanten volvoer, die van Jeruzalem zeg: 
Het worde bewoond! van Juda's steden: Zij moeten herbouwd worden; haar puinhopen doe ik herrijzen--
Isa 44:27  die tot de kolk zeg: Droog uit; ik leg droog uw stromen--
Isa 44:28  die van Cyrus zeg: Mijn vriend; alwat mij behaagt zal hij volvoeren; zeggend van Jeruzalem: Het 
worde herbouwd--en van den tempel: Gij zult gegrondvest worden.
Isa 45:1  Zo spreekt de Heer tot zijn gezalfde, tot Cyrus, wiens rechterhand ik gevat heb om voor hem uit 
volkeren neer te werpen--de lenden van koningen zal ik ontgorden; om voor hem deuren te openen, en poorten 
die niet zullen gesloten worden:
Isa 45:2  Ikzelf zal voor u uit gaan en hoogten effenen, koperen deuren breken en ijzeren grendels stukslaan;
Isa 45:3  ik zal u weggesloten schatten geven, diep verborgen kostbaarheden voor u openleggen; opdat gij 
moogt weten dat ik, de Heer, het ben, die u bij name riep, Israels god.
Isa 45:4  Ter wille van mijn dienaar Jakob, van Israel, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam en geef ik u een 
eretitel, hoewel gij mij niet kendet.
Isa 45:5  Ik, de Heer, en anders geen; buiten mij is er geen god. Ik zal u gorden, ofschoon gij mij niet kendet;
Isa 45:6  opdat men het wete, van het oosten en van het westen, dat er geen is behalve ik; ik de Heer, en 
anders geen,
Isa 45:7  formeer het licht en schep het duister, bewerk het heil en schep het onheil; ik, de Heer, bewerk dit 
alles.
Isa 45:8  Geeft, hemelen, druppelen van boven, en mogen de wolken zege doen vloeien; de aarde ontsluite zich 
en drage vruchten van geluk, en zege doe zij tevens ontspruiten; ik, de Heer, heb het geschapen.
Isa 45:9  Wee hem die twist met zijn formeerder, een scherf met den bewerker van aarde! Zal het leem tot zijn 
formeerder zeggen: Wat maakt gij? tot zijn bewerker: Gij hebt geen handen!
Isa 45:10  Zal iemand tot een vader zeggen: Waarom verwekt gij? tot een vrouw: Wat hebt gij weeen?
Isa 45:11  Zo spreekt de Heer, Israels Heilige, de formeerder der komende dingen: Gij zoudt mij een eis stellen 
betreffende mijn zonen; mij een last geven aangaande het gewrocht mijner handen!
Isa 45:12  Ik, ik heb de aarde gemaakt, en den mens op haar geschapen; eigenhandig den hemel uitgespannen, 
en al zijn heir besteld.
Isa 45:13  Ik, ik heb hem verwekt in gerechtigheid, en maak al zijn wegen effen; hij zal mijn stad opbouwen, en 
mijn ballingen in vrijheid stellen, zonder koopprijs en zonder geschenk, zegt de Heer der heirscharen.
Isa 45:14  Zo spreekt de Heer: De opbrengst van Egypte, de handelswinst van Ethiopie en de mannen van 
Seba, hoog van gestalte, zullen in uw handen overgaan, u tot slaven zijn en in ketenen achter u lopen, voor u 
zich neerwerpen en tot u bidden: Alleen in u is een god, en anders is er geen, geen god meer!
Isa 45:15  Voorwaar, gij zijt een god die u verborgen houdt; Israels god is een redder.
Isa 45:16  Beschaamd en te schande gemaakt zijn zij allen, gezamenlijk in smaad daarheengegaan de 
vervaardigers van beelden.
Isa 45:17  Maar Israel is door den Heer gered, gered voor eeuwig; gij zult niet beschaamd noch te schande 
gemaakt worden, tot in de verste toekomst.
Isa 45:18  Want zo spreekt de Heer, de schepper des hemels, --hij is God, de formeerder en maker der aarde; 
hijzelf heeft haar vastgezet; niet ten baaierd heeft hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft hij haar 
geformeerd. --Ik ben de Heer, en anders geen.
Isa 45:19  Niet in het verborgen heb ik gesproken, in een donkeren hoek der aarde; ik heb tot Jakobs kroost niet 
gezegd: Zoekt mij vergeefs! Ik, de Heer, spreek wat betrouwbaar, deel mede wat ondubbelzinnig is.
Isa 45:20  Verzamelt u en komt, treedt samen nader, gij ontkomenen der natien! Zij hebben geen kennis, zij die 
hun houten beeld dragen, bidden tot een god die niet redden kan.
Isa 45:21  Verkondigt en brengt te berde! Laten zij gerust samen raadspannen! Wie heeft dit van oudsher doen 
horen, het vooraf aangekondigd? Immers ik, de Heer? En buiten mij is er geen god, er is geen betrouwbare en 
reddende god behalve ik.
Isa 45:22  Wendt u alle tot mij en laat u redden, gij einden der aarde! Want ik ben god en anders geen.



Isa 45:23  Bij mijzelf heb ik gezworen, uit mijn mond is iets betrouwbaars uitgegaan, een woord dat niet 
herroepen wordt. Voor mij zal elke knie zich buigen, bij mij iedere tong zweren.
Isa 45:24  Alleen in den Heer, zal men zeggen, is zege en sterkte; tot hem komen, vol schaamte, allen die tegen 
hem toornden.
Isa 45:25  In den Heer zal zegevieren en zal roemen het ganse kroost Israels.
Isa 46:1  Bel heeft zich gekromd, Nebo zich neergebogen; hun beelden zijn een last voor de dieren en het vee, 
vrachten, den amechtigen opgeladen.
Isa 46:2  Samen hebben zij zich neergebogen, zich gekromd; zij hebben hun dragers niet kunnen redden, en 
gaan zelf in ballingschap.
Isa 46:3  Hoort naar mij, huis Jakob, en alwie overig zijt van het huis Israel, die van de geboorte mij opgeladen 
zijt, gedragenen van den moederschoot af;
Isa 46:4  tot den ouderdom toe ben ik dezelfde, tot in de grijsheid blijf ik torsen; ik heb het gedaan en zal dragen, 
zal torsen en redden.
Isa 46:5  Bij wien zoudt gij mij vergelijken, zodat gij het treffen zoudt? welke gedaante mij geven, die gelijken 
zou?
Isa 46:6  Zij die goud schudden uit den buidel, zilver met de balans afwegen, huren een goudsmid, die er een 
god van moet maken, knielen en werpen zich neder,
Isa 46:7  heffen hem op den schouder en torsen hem, zetten hem neder waar hij behoort, en daar staat hij! Hij 
wijkt niet van zijn plaats; al roept men ook tot hem, hij antwoordt niet; hij redt niemand uit den nood.
Isa 46:8  Gedenkt dit en houdt het vast, neemt het ter harte, afvalligen.
Isa 46:9  Gedenkt hetgeen van overlang gebeurd is; want ik ben God, en anders geen, de Godheid, en niemand 
is mij gelijk;
Isa 46:10  die van den beginne den afloop mededeel, van oudsher wat nog niet is geschied! die spreek: Mijn 
raad zal bestaan, en alwat mij gevalt zal ik doen;
Isa 46:11  die van het oosten de roofvogels riep, uit een ver land den voltrekker van mijn raad: ik heb het gezegd 
en zal het doen komen, ik heb het plan gevormd en zal het volvoeren.
Isa 46:12  Hoort naar mij, moedelozen, verre van de zegepraal!
Isa 46:13  Ik breng mijn zege nader--niet verre is zij; mijn verlossing--zij zal niet toeven; ik zal in Sion verlossing 
geven, aan Israel mijn luister.
Isa 47:1  Daal af en zit in het stof, jonkvrouw, dochter van Babel! ga op den grond zitten, zonder zetel, dochter 
der Chaldeen! want men zal u niet langer noemen een verwende en verwijfde.
Isa 47:2  Neem den handmolen en maal meel; sla uw sluier op! Omhoog uw slippen, ontbloot uw schenkel, 
waad door stromen;
Isa 47:3  ontbloot worde uw schaamte, ja, gezien worde uw schande! Wraak zal ik oefenen zonder voorspraak 
aan te nemen,
Isa 47:4  spreekt onze losser; Heer der heirscharen is zijn naam, Israels Heilige.
Isa 47:5  Zit doodstil en begeef u in het donker, dochter der Chaldeen; want men zal u niet langer heten 
gebiedster van koninkrijken.
Isa 47:6  Toen ik vergramd was op mijn volk, mijn bezitting ontwijdde en hen in uw hand overgaf, hebt gij hun 
geen barmhartigheid bewezen, maar den grijsaards een zeer zwaar juk opgelegd.
Isa 47:7  En gij zeidet: Voor altijd zal ik gebiedster zijn! terwijl gij hierop geen achtsloegt en den afloop der zaak 
niet bedacht.
Isa 47:8  Nu dan, luister, gij vertroetelde, die onbezorgd neerzit, die bij u zelf zegt: Ik ben het en anders geen; 
nooit zal ik als weduwe nederzitten, nooit kinderloosheid kennen--
Isa 47:9  juist die twee zullen u in een oogwenk overkomen, op een dag kinderloosheid en weduwstaat; 
plotseling overkomen zij u, ondanks uw talrijke toverijen, ten spijt van de macht uwer bezweringen,
Isa 47:10  terwijl gij vertrouwdet op uw boosheid, en zeidet: Niemand ziet mij. Uw wijsheid en wetenschap, die 
heeft u afkerig gemaakt, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het, en anders geen.
Isa 47:11  Daarom zullen u rampen overkomen die gij niet weet te bezweren, zal onheil u overvallen dat gij niet 
vermoogt te verzoenen, plotseling verdelging u treffen die gij niet kent.
Isa 47:12  Houd toch vol met uw bezweringen, met uw talrijke toverijen, waarmee gij u hebt afgesloofd van jongs 
aan! Wellicht kunt gij er baat bij vinden, wellicht kunt gij schrik aanjagen.
Isa 47:13  Gij hebt u vermoeid met al uw plannenmaken; laten nu dan standhouden en u redden de waarnemers 
van den hemel, de sterrenwichelaars, die elke maand doen weten wat u overkomen zal.
Isa 47:14  Zie, zij zijn geworden als kaf, door het vuur verbrand, zij kunnen zichzelf niet redden uit de vlam; er 
blijft geen kool om zich bij te warmen, geen gloed om bij te zitten.
Isa 47:15  Dat hebt gij nu aan hen met wie gij u van jongs aan hebt afgesloofd! Uw kooplieden dolen, elk zijn 
eigen kant uit; niemand die u redt.
Isa 48:1  Hoort hiernaar, huis Jakob--zij die naar Israel genoemd, uit Juda gesproten zijn, die zweren bij den 



naam des Heeren en van Israels god gewagen, zonder trouw of rechtschapenheid;
Isa 48:2  want naar de heilige stad noemen zij zich, en zij steunen op Israels god; Heer der heirscharen is zijn 
naam. --
Isa 48:3  Het verledene heb ik voorlang meegedeeld, uit mijn mond is het uitgegaan, horen deed ik het; 
plotseling volvoerde ik het, en het kwam.
Isa 48:4  Omdat ik wist dat gij stug zijt, uw nek een ijzeren spier is, uw voorhoofd van koper,
Isa 48:5  daarom heb ik het u voorlang meegedeeld, het u doen horen eer het kwam; opdat gij niet zoudt 
zeggen: Mijn beeld deed het; mijn gesneden of mijn gegoten beeld heeft het verordend.
Isa 48:6  Nu gij dit alles gehoord en gezien hebt, waarom zoudt gijzelf het niet meedelen? Van nu af heb ik u 
nieuwe dingen doen horen, verborgene, die gij niet wist.
Isa 48:7  Thans eerst zijn zij geschapen, en niet voordezen, een dag geleden, gij hadt er nooit van gehoord; 
opdat gij niet zoudt zeggen: Wel, dat heb ik geweten!
Isa 48:8  Neen, gij hadt er niets van gehoord of vernomen; voordezen was uw oor niet ontsloten; omdat ik wist 
dat gij zeer trouweloos handelt en heet een afvallige van den moederschoot af.
Isa 48:9  Om mijns naams wil ben ik lankmoedig, en om mijn roem leg ik voor u mijn toorn aan banden, u niet 
uitroeiend.
Isa 48:10  Zie, ik heb u als zilver gezuiverd, u getoetst in den smeltoven der verdrukking.
Isa 48:11  Om mijnentwil, ja, om mijnentwil, doe ik het; want hoe zou mijn naam worden ontwijd! Mijn eer sta ik 
aan geen ander af.
Isa 48:12  Hoor naar mij, Jakob, Israel, mijn geroepene! Ik ben het; ik ben de eerste, ik ook de laatste;
Isa 48:13  ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest, mijn rechterhand den hemel uitgespannen; roep ik ze, zij 
staan daar gezamenlijk.
Isa 48:14  Verzamelt u allen en hoort toe! Wie onder hen heeft dit meegedeeld? Hij dien de Heer liefheeft zal wat 
hem behaagt aan Babel voltrekken, en zijn macht aan de Chaldeen doen gevoelen.
Isa 48:15  Ik, ik heb het gesproken en hem ook geroepen, ik heb hem doen komen en zijn weg voorspoedig 
gemaakt.
Isa 48:16  Nadert tot mij en hoort dit: Ik heb van den beginne af niet in het verborgene gesproken, sedert het 
gebeurt ben ik daarbij. Thans heeft de Heere God mij en zijn geest gezonden.
Isa 48:17  Zo spreekt de Heer, uw losser, Israels Heilige: Ik, de Heer, uw god, leer u tot welzijn, doe u den weg 
betreden dien gij gaan moet.
Isa 48:18  Och of gij geluisterd hadt naar mijn geboden! zo zou uw vrede zijn als de rivier, uw heil als de golven 
der zee;
Isa 48:19  uw kroost zou zijn als het zand, uw nakomelingschap als het stof der aarde; uw naam zou uitgeroeid 
noch gedelgd worden van voor mijn aangezicht.
Isa 48:20  Verlaat Babel, ontvlucht de Chaldeen; deelt het jubelend mede, doet het horen, maakt het bekend tot 
het einde der aarde; zegt: De Heer heeft Jakob, zijn dienaar gelost!
Isa 48:21  zij hebben geen dorst geleden in de woestijnen waardoor hij hen leidde; hij heeft voor hen water uit de 
rots doen stromen: hij spleet de rots, en het water vloeide.
Isa 48:22  Geen vrede, zegt de Heer, voor de goddelozen!
Isa 49:1  Hoort, kustlanden, naar mij, luistert, natien in de verte! De Heer heeft mij geroepen van mijn geboorte 
af, van den moederschoot af mijn naam vermeld;
Isa 49:2  hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in de schaduw zijner hand mij verborgen; hij heeft 
mij gemaakt tot een gewetten pijl, in zijn pijlkoker mij verstoken;
Isa 49:3  hij heeft tot mij gezegd: Gij zijt mijn dienaar, Israel, in wien ik mij zal verheerlijken.
Isa 49:4  Ik dacht: Tevergeefs heb ik mij afgemat, omniet en vruchteloos mijn kracht verbruikt; maar wat mij 
toekomt is bij den Heer, het loon op mijn werk is bij mijn god.
Isa 49:5  Maar nu, zo spreekt de Heer, die mij van mijn geboorte af zich ten dienaar heeft gevormd, opdat ik 
Jakob tot hem bekere, en Israel tot hem herzameld worde--geeerd was ik in 's Heeren oog, en mijn god was mijn 
sterkte--
Isa 49:6  hij spreekt: Het is te gering dat gij mij ten dienaar zoudt zijn om Jakobs stammen weder op te richten 
en Israels gespaarden terug te brengen; ik zal u stellen tot een licht der natien, opdat mijn heil reike tot het einde 
der aarde.
Isa 49:7  Zo spreekt de Heer, Israels losser, zijn Heilige, tot den diep verachte, den verafschuwde bij het volk, 
den slaaf der heerschers: Koningen zullen bij uw aanblik oprijzen, vorsten zich neerwerpen, ter wille van den 
Heer, die getrouw is, van Israels Heilige, die u uitverkoren heeft.
Isa 49:8  Zo spreekt de Heer: In den tijd des welgevallens antwoord ik u, ten dage des heils help ik u om u te 
behoeden en te maken tot een volksbond, ten einde het land weer op te richten, aan de woestliggende erven 
bezitters te geven;
Isa 49:9  zeggend tot de geboeiden: Gaat uit! tot hen, die in de duisternis zijn: Komt te voorschijn! --Zij zullen 



grazen aan alle wegen, op alle kale plekken hun weide vinden;
Isa 49:10  zij zullen honger noch dorst lijden; woestijngloed noch zon zal hen deren; want hun erbarmer zal hen 
voeren, hen aan waterwellen leiden;
Isa 49:11  al mijn bergen zal ik tot een weg maken, en mijn heirbanen zullen opgehoogd worden.
Isa 49:12  Zie, dezen komen uit de verte, anderen van het noorden en den zeekant, en genen uit het land der 
Syeners.
Isa 49:13  Jubelt, hemelen! verheug u, aarde! dat de bergen losbarsten in gejubel; omdat de Heer zijn volk 
getroost heeft, en zich zijner ellendigen erbarmt.
Isa 49:14  Sion zegt: De Heer heeft mij verlaten; de Heer mij vergeten! --
Isa 49:15  Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, zonder erbarming zijn voor de vrucht van haar schoot? Mogen 
ook dezen vergeten, ik vergeet u niet.
Isa 49:16  Zie, op mijn handpalmen heb ik u gegraveerd; uw muren heb ik altijd voor mij.
Isa 49:17  Weldra herbouwen u wie u onderstboven geworpen hebben, en gaan uw verwoesters van u weg.
Isa 49:18  Hef uw ogen op en zie in het rond! Zij zijn allen verzameld en komen tot u. Zo waar ik leef, spreekt de 
Heer, gij zult ze allen als een sieraad aandoen, hen ombinden als een bruid.
Isa 49:19  Want uw puinhopen en verwoeste plaatsen, uw vernield land, thans wordt het te eng voor de 
bevolking, en zijn wie u verslonden ver weg.
Isa 49:20  Wederom zeggen de zonen uwer kinderloosheid te uwen aanhoren: De plaats is mij te eng; men 
make mij ruimte, dat ik wonen kan!
Isa 49:21  Dan zult gij bij uzelf zeggen: Wie heeft mij dezen gebaard, terwijl ik kinderloos en onvruchtbaar ben, 
banneling en verstotene? En wie heeft dezen grootgebracht? Zie, ik was alleen overgebleven; wie zijn toch 
dezen?
Isa 49:22  Zo spreekt de Heere God: Zie, ik zal mijn hand tot de natien opheffen, en voor de volken mijn banier 
omhoogsteken; dan zullen zij uw zonen op den arm aanbrengen, en zullen uw dochters op den schouder 
gedragen worden;
Isa 49:23  koningen zullen uw verplegers zijn, hun vorstinnen uw zoogsters; met het aangezicht ter aarde zullen 
zij zich voor u nederwerpen, het stof van uw voeten zullen zij lekken. Zo zult gij weten dat ik de Heer ben; zij die 
op mij hopen worden niet beschaamd.
Isa 49:24  Zal aan een held zijn buit afgenomen worden? of zullen de krijgsgevangenen eens geweldigen 
ontkomen?
Isa 49:25  Zo spreekt de Heer: Al worden aan den held zijn krijgsgevangenen afgenomen, al ontkomt de buit des 
geweldigen, met uw bestrijder zal ik strijden, en uw zonen zal ik redden.
Isa 49:26  Ik zal uw verdrukkers hun eigen vlees doen eten, en als van druivennat, zullen zij van hun eigen bloed 
dronken worden. Dan zal alle vlees weten dat ik, de Heer, uw redder ben, dat Israels Sterke uw losser is.
Isa 50:1  Zo spreekt de Heer: Waar is de scheidbrief waarmede ik uw moeder verstoten heb? of aan wien mijner 
schuldeisers heb ik u verkocht? Zie, om uw zonden zijt gij verkocht, om uw wanbedrijven is uw moeder 
verstoten.
Isa 50:2  Waarom was er niemand toen ik kwam, en antwoordde niemand toen ik riep? Is mijn hand te kort om te 
bevrijden? of mis ik de kracht om te redden? Zie, door mijn bestraffen leg ik de zee droog, en maak ik rivieren tot 
een woestijn; de vis stinkt bij gebrek aan water, en sterft van dorst;
Isa 50:3  ik hul den hemel in akelig zwart, omfloers hem met een rouwkleed.
Isa 50:4  De Heere God heeft mij de tong van welonderwezenen geschonken, opdat ik in staat zou zijn een 
woord op zijn pas te spreken; elken morgen wekt hij mij het oor, opdat ik als welonderwezene hore.
Isa 50:5  De Heere God heeft mij het oor geopend, en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet 
achteruitgedeinsd.
Isa 50:6  Mijn rug bood ik aan hen die sloegen, mijn kaken aan wie den baard uittrokken, mijn gelaat verborg ik 
niet voor smaad en bespuwing.
Isa 50:7  Maar de Heere God staat mij bij; dies ben ik niet te schande geworden; daarom heb ik mijn aangezicht 
als een keisteen gemaakt, wetend niet beschaamd te zullen staan.
Isa 50:8  Nabij is hij die mij in het gelijk stelt. Wil iemand tegen mij strijden, laten wij tegenover elkander gaan 
staan! Wil iemand mij een geding aandoen, hij trede op mij toe!
Isa 50:9  Zie, de Heere God staat mij bij; wie is het die mij veroordeelt? Mijn smaders zullen verslijten als een 
kleed; de mot zal hen verteren.
Isa 50:10  Wie onder u den Heer vreest, hij hore naar de stem van zijn dienaar! Wie in duisternis wandelde, 
zonder lichtstraal, vertrouwe op 's Heeren naam en steune op zijn god!
Isa 50:11  Ziet, gij allen die een vuur ontsteekt en pekkransen doet branden, gaat heen in de vlam van uw vuur, 
en in de pekkransen die gij aangestoken hebt! Uit mijn hand overkomt u dit; in pijnen zult gij ternederliggen.
Isa 51:1  Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die den Heer zoekt! Ziet op de rots waaruit gij 
gehouwen, en op de steengroeve waaruit gij gegraven zijt;



Isa 51:2  ziet op Abraham, uw vader, op Sara, die u baarde; hij was immers nog alleen toen ik hem riep? en ik 
zegende en vermenigvuldigde hem.
Isa 51:3  Want de Heer heeft Sion vertroost, heeft al haar puinhopen vertroost, maakt haar woestijn aan Eden 
gelijk, haar wildernis aan den hof des Heeren; vreugde en blijdschap zal in haar gevonden worden, lofgezang en 
lied.
Isa 51:4  Luister naar mij, mijn volk, mijn natie, leen mij het oor! want wet gaat van mij uit, en mijn recht, tot een 
licht der volken.
Isa 51:5  In een oogwenk is mijn zege nabij, komt mijn heil te voorschijn, en zullen mijn armen de volkeren 
vonnissen. Dat verre streken op mij hopen, uitzien naar mijn machtsbetoon!
Isa 51:6  Heft uw ogen op naar den hemel, en blikt naar de aarde hier omlaag; want de hemel zal als rook 
verdwijnen, de aarde als een kleed verslijten, haar bewoners zullen als muggen sterven; maar mijn heil zal in 
eeuwigheid bestaan, mijn zege niet uitblijven.
Isa 51:7  Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk met mijn wet in het hart! Vreest niet voor den hoon 
der mensen, en schrikt niet voor hun beschimping;
Isa 51:8  want als een kleed zal hen de mot verteren, als wol hen verteren de worm; maar mijn zege zal in 
eeuwigheid bestaan, mijn heil van geslacht tot geslacht.
Isa 51:9  Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, gij arm des Heeren! waak op als vanouds, in den voortijd. 
Waart gij het niet die het Monster verpletterdet, den Draak doorboordet?
Isa 51:10  Waart gij het niet die de zee drooglegdet, de wateren van den groten oceaan? die de diepten der zee 
tot een weg maaktet, langs welken de verlosten overtrokken?
Isa 51:11  
Isa 51:12  Ik, ikzelf ben uw vertrooster; waarom vreesdet gij dan voor mensen, die sterven moeten, voor 
mensenkinderen, wien het gaat als het gras?
Isa 51:13  Waarom vergat gij den Heer, die u gemaakt, die den hemel uitgespannen, de aarde gegrondvest 
heeft? en beefdet gij gestadig al den dag voor de verbolgenheid des verdrukkers, wanneer hij aanstalten maakte 
om te verderven? En waar is nu de verbolgenheid des verdrukkers?
Isa 51:14  Ijlings wordt de gevangene losgelaten, hij zal niet ter groeve dalen, noch broodsgebrek lijden.
Isa 51:15  En ik, de Heer, uw god, die de zee opzweep, zodat haar golven bruisen wiens naam is de Heer der 
heirscharen,
Isa 51:16  ik legde u mijn woorden in den mond, en bedekte u met de schaduw mijner hand om den hemel uit te 
spannen, de aarde te grondvesten, en tot Sion te zeggen: Gij zijt mijn volk.
Isa 51:17  Word wakker, word wakker, sta op, Jeruzalem, gij die uit 's Heeren hand den beker zijner 
verbolgenheid gedronken, den zwijmelkelk ten bodem toe geledigd hebt!
Isa 51:18  Niet een van al de zonen die zij baarde leidde haar, niet een van al de zonen die zij grootbracht vatte 
haar hand.
Isa 51:19  Deze twee zijn u overkomen--wie beklaagt u? hongersnood en zwaard--wie troost u?
Isa 51:20  Uw kinderen lagen amechtig aan alle hoeken der straten, als een gazel in het net; vol als zij waren 
van 's Heeren verbolgenheid van het dreigen uws gods.
Isa 51:21  Daarom, hoor toch hiernaar, ongelukkige, gij die dronken zijt, maar niet van wijn!
Isa 51:22  zo spreekt uw Heere God, uw god, die het voor zijn volk opneemt: Zie, ik heb den zwijmelkelk uit uw 
hand genomen, den beker mijner verbolgenheid zult gij voortaan niet meer drinken;
Isa 51:23  maar ik zal dien zetten op de hand uwer verdrukkers, die tot u zeiden: Val neer, opdat wij over u heen 
lopen! --en gij maaktet uw rug tot grond, tot een straat voor wie over u heen liepen.
Isa 52:1  Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion, trek uw prachtgewaden aan, Jeruzalem, gij heilige 
stad! want voortaan zal geen onbesnedene of onreine u meer binnenkomen.
Isa 52:2  Schud het stof van u af, sta op, gij krijgsgevangene, Jeruzalem! maak de koorden van uw hals los, gij 
krijgsgevangene, dochter Sions!
Isa 52:3  Want zo zegt de Heer: Omniet zijt gij verkocht, zonder geld zult gij worden gelost.
Isa 52:4  Want zo zegt de Heere God: Eerst is mijn volk naar Egypte afgedaald om er te vertoeven; en ten slotte 
heeft Assur het onderdrukt.
Isa 52:5  Nu dan, wat heb ik hier te doen, spreekt de Heer, dat mijn volk omniet gevangengenomen is, zijn 
overheerschers pochen, spreekt de Heer, en gestadig dag aan dag mijn naam gesmaad wordt?
Isa 52:6  Daarom zal mijn volk mijn naam kennen te dien dage, weten dat ik het ben, ik, die zeg: Hier ben ik.
Isa 52:7  Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van den vreugdebode, die vrede verkondigt, een blijmare 
brengt, van heil gewaagt, die tot Sion zegt: Uw god is koning!
Isa 52:8  Hoor, uw wachters, zij verheffen de stem, jubelen tezamen, omdat zij oog in oog aanschouwen dat de 
Heer naar Sion wederkeert.
Isa 52:9  Barst los, jubelt altegader, puinhopen van Jeruzalem! want de Heer heeft zijn volk vertroost, Jeruzalem 
gelost.



Isa 52:10  De Heer heeft zijn heiligen arm ontbloot ten aanschouwen van alle natien, en alle einden der aarde 
zullen zien het heil onzes gods.
Isa 52:11  Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar; raakt niets onreins aan; gaat heen uit haar midden, reinigt u, gij 
dragers van 's Heeren vaten!
Isa 52:12  Want niet in angstige haast zult gij vertrekken, niet als vluchtelingen heengaan; de Heer toch gaat aan 
uw spits, en uw achterhoede is Israels god.
Isa 52:13  Zie, mijn dienaar zal voorspoedig zijn: hij wordt verhoogd, verheven en zeer verheerlijkt.
Isa 52:14  Gelijk velen zich over hem ontzet hebben: zo misvormd was zijn uiterlijk--geen mens meer, en zijn 
voorkomen--hij geleek geen menschenkind;
Isa 52:15  zo zullen vele natien bij zijn aanblik ontroeren, koningen den mond sluiten; want wat hun niet verhaald 
was zien zij, wat zij nooit gehoord hadden nemen zij waar.
Isa 53:1  Wie heeft geloofd wat ons is verkondigd, en wien was de arm des Heeren openbaar?
Isa 53:2  Hij kwam op als een loot voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorren grond: hij had geen voorkomen 
of luister, dat wij naar hem zouden omzien, geen uiterlijk, dat wij hem zouden begeren.
Isa 53:3  Veracht en van de mensen verlaten, een man van smarten en gemeenzaam met krankheid, als een 
voor wien men het gelaat omhult, veracht, en wij telden hem voor niets.
Isa 53:4  Maar, onze krankheden had hij op zich genomen, onze smarten, hij heeft ze getorst. Wij hielden hem 
voor een geplaagde, een van God geslagene en vernederde,
Isa 53:5  terwijl hij doorwond was om onze misdrijven, verbrijzeld om onze ongerechtigheden; de kastijding die 
wij verdiend hadden was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.
Isa 53:6  Wij allen doolden gelijk een kudde schapen, ieder onzer had zijn eigen weg ingeslagen, en de Heer 
heeft op hem doen nederkomen ons aller schuld.
Isa 53:7  Hij was mishandeld, toch deemoedig, en hij deed den mond niet open, als een lam dat ter slachtbank 
gevoerd wordt, als een schaap dat voor zijn scheerders stom is.
Isa 53:8  Uit druk en vonnis is hij weggenomen, en wie denkt nog over zijn lot? Want hij is afgesneden uit het 
land der levenden, om de wanbedrijven van mijn volk dodelijk getroffen;
Isa 53:9  bij goddelozen werd zijn graf gesteld, bij onderdrukkers zijn grafheuvel, hoewel hij geen geweld had 
gepleegd, en er geen bedrog in zijn mond was.
Isa 53:10  Maar het behaagde den Heer zijn krankheden te genezen: als hij zichzelf ten schuldoffer stelt, zal hij 
nakroost zien, lang blijven leven, en zal 's Heeren welbehagen door zijn hand gelukken.
Isa 53:11  Van hetgeen hij moeitevol verwierf zal hij laven en verzadigen; door zijn kennis zal mijn dienaar de 
schare tot gerechtigheid leiden, en hun ongerechtigheden torst hij.
Isa 53:12  Dies zal ik hem een deel geven onder de aanzienlijken, en zal hij met machtigen buit delen, hiervoor 
dat hij zich overgaf in den dood, en zich onder de afvalligen liet tellen, terwijl hij inderdaad veler zonden op zich 
had genomen en de voorspraak der afvalligen was.
Isa 54:1  Jubel, onvruchtbare, die niet gebaard hebt, barst los in gejubel en juich, gij die geen weeen hebt 
gehad! want de kinderen der eenzame zullen talrijk zijn, talrijker dan die der gehuwde, zegt de Heer.
Isa 54:2  Neem een ruime plaats voor uw tent, en span met kwistige hand de gordijnen uwer woning uit; maak 
uw koorden lang en sla uw pinnen stevig in.
Isa 54:3  Want rechts en links zult gij u uitbreiden, en uw kroost zal natien in bezit nemen, verwoeste steden 
weer bevolken.
Isa 54:4  Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan, ducht geen schande, want gij zult niet behoeven te 
blozen, maar de schande uwer jonkheid vergeten, den smaad van uw weduwstaat niet meer gedenken.
Isa 54:5  Want uw maker is uw gemaal--Heer der heirscharen is zijn naam; Israels Heilige is uw losser--de god 
der ganse aarde heet hij.
Isa 54:6  Want evenals een verlaten vrouw, een diep verslagene, heeft de Heer u geroepen, als een gade der 
jeugd die versmaad is, zegt uw god.
Isa 54:7  Een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met groot erbarmen neem ik u weder tot mij;
Isa 54:8  in gramschap heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwigdurende gunst 
heb ik mij uwer erbarmd, zegt uw losser, de Heer.
Isa 54:9  Als in de dagen van Noach is het mij thans: gelijk ik zwoer dat Noachs wateren nimmermeer de aarde 
zouden overstelpen, zo heb ik gezworen, niet meer op u vergramd te zijn noch u te bestraffen.
Isa 54:10  Want bergen mogen wijken, heuvelen wankelen, mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, mijn 
vredebond zal niet wankelen, zegt uw erbarmer, de Heer.
Isa 54:11  Gij arme, voortgezweepte, ongetrooste! zie, ik ga uw stenen leggen in blinkend erts, en zal u 
grondvesten met saffieren;
Isa 54:12  ik maak uw tinnen van jaspis, uw poorten van karbonkels, ik vat u geheel in edelgesteenten.
Isa 54:13  Allen die u bouwen zijn door den Heer onderwezen, en groot zal zijn de welvaart uwer zonen.
Isa 54:14  Zegevierend zult gij bevestigd worden: gevrijwaard tegen verdrukking, want gij hebt niets te vrezen, 



en tegen verschrikking, want zij zal u niet genaken.
Isa 54:15  Schoolt men samen, het is niet van mijnentwege; alwie tegen u is samengeschoold zal vallen.
Isa 54:16  Zie, ik heb den smid geschapen, die het kolenvuur aanblaast en een wapen als zijn werk te voorschijn 
brengt; en ik schep den verderver om te teisteren,
Isa 54:17  maar geen wapen dat tegen u gemaakt wordt zal iets uitrichten, elke tong die tegen u opstaat in het 
gericht zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van 's Heeren dienaren, en hun zege van mijnentwege, 
spreekt de Heer.
Isa 55:1  Hierheen, allen die dorst lijdt, komt tot het water, gij die geen brood hebt, komt, koopt u spijs en eet, 
komt, koopt u koorn zonder geld, en zonder betaling wijn en melk.
Isa 55:2  Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is, uw verdiensten voor wat niet verzadigen kan? Hoort 
aandachtig naar mij en eet het goede, opdat uw ziel zich verlustige in de eelste spijzen.
Isa 55:3  Neigt uw oor en komt tot mij, hoort, opdat uw ziel herleve; ik wil met u sluiten een eeuwig verbond, u 
geven de betrouwbare voor David bestemde gunstbewijzen.
Isa 55:4  Zie, ik heb hem gesteld tot een getuige voor de volken, tot een vorst en gebieder der natien.
Isa 55:5  Zie, volkeren die gij niet kent zult gij oproepen, en volkeren die u niet kenden zullen zich tot u spoeden, 
ter wille van den Heer, uw god, van Israels Heilige, daar hij u luister verleend heeft.
Isa 55:6  Zoekt den Heer, nu hij zich vinden laat, roept hem aan, terwijl hij nabij is.
Isa 55:7  De goddeloze verlate zijn weg, de slechtaard zijn overleggingen; hij bekere zich tot den Heer, opdat hij 
zich zijner erbarme, tot onzen god, want hij schenkt ruimschoots vergiffenis.
Isa 55:8  Immers, mijn overleggingen zijn niet de uwe, uw wegen niet de mijne, spreekt de Heer;
Isa 55:9  want zo hoog de hemel is boven de aarde, zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, mijn overleggingen 
hoger dan uw overleggingen.
Isa 55:10  Want zoals regen en sneeuw van den hemel neerdalen en derwaarts niet wederkeren, dan nadat zij 
de aarde bevochtigd en vruchtbaar gemaakt hebben, gewas hebben voortgebracht en zaad gegeven om te 
zaaien en brood om te eten,
Isa 55:11  evenzo zal het woord zijn dat uit mijn mond uitgaat: het zal niet onverrichter zake tot mij wederkeren, 
tenzij het wat ik heb gewild gedaan en met goed gevolg mijn last volbracht heeft.
Isa 55:12  In vreugde toch zult gij uittrekken, in vrede voortgeleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor 
u uit losbarsten in gejubel, en al het geboomte des velds zal in de handen klappen.
Isa 55:13  In plaats van een doornstruik schiet een cypres op, in plaats van een distel een mirt. En het zal den 
Heer tot roem zijn, tot een eeuwig teken, onuitroeibaar.
Isa 56:1  Zo spreekt de Heer: Neemt het gerecht in acht en beoefent gerechtigheid; want mijn heil is nabij om te 
komen, mijn zege om geopenbaard te worden.
Isa 56:2  Zalig de mens die zo handelt, het menschenkind dat daaraan vasthoudt, dat den sabbat bewaart voor 
ontheiliging, en zijn hand weerhoudt iets kwaads te doen!
Isa 56:3  En de buitenlander die zich bij den Heer heeft aangesloten zegge niet: Onverbiddelijk zal de Heer mij 
van zijn volk afscheiden--noch zegge de ontmande: Zie, ik ben slechts een verdorde boom.
Isa 56:4  Want zo spreekt de Heer van de ontmanden die mijn sabbatten onderhouden, verkiezen wat mij 
behaagt en vasthouden aan mijn verbond:
Isa 56:5  Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een eigen plaats en een naam geven, wat beter is dan 
zonen en dochteren; een eeuwigen, onuitroeibaren naam zal ik hun geven.
Isa 56:6  En de buitenlanders die zich bij den Heer aangesloten hebben om hem te dienen en 's Heeren naam te 
beminnen, om hem tot knechten te zijn, allen die den sabbat bewaren voor ontheiliging en die aan mijn verbond 
vasthouden,
Isa 56:7  ik zal hen brengen naar mijn heiligen berg, hen vreugde doen smaken in mijn bedehuis; hun 
brandoffers en slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar; want mijn huis zal een bedehuis voor alle 
volkeren heten,
Isa 56:8  spreekt de Heere God, die Israels verdrevenen verzamelde, en er nog meer verzamelen zal.
Isa 56:9  Hierheen, gij alle gedierte des velds, komt alle dieren des wouds om te verslinden.
Isa 56:10  Zijn wachters zijn allen blind, bemerken niets; het zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen; 
dromerig neerliggend, gaarne sluimerend;
Isa 56:11  die honden zijn vraatzuchtig, nooit verzadigd, en zij, de herders, zijn niet in staat om te 
onderscheiden; allen hebben hun eigen weg ingeslagen, ieder zonder uitzondering zoekt zijn eigen voordeel.
Isa 56:12  "Komt, ik wil wijn halen, laten wij drank zuipen; de dag van morgen zal zijn als die van heden, 
buitengewoon groot!"
Isa 57:1  De rechtschapene kwam om, zonder dat iemand het ter harte nam; de vromen werden weggerukt, 
zonderdat iemand er op lette; voordat het onheil komt wordt de rechtschapene weggenomen,
Isa 57:2  hij komt in vrede in zijn graf; zij rusten op hun legersteden, zij die oprecht gewandeld hebben.
Isa 57:3  Maar gij, nadert herwaarts, heksenkinderen, kroost van een overspeler en een hoer!



Isa 57:4  Over wien maakt gij u vrolijk? tegen wien spert gij den mond op en steekt gij de tong uit? zijt gij niet een 
afvallig geslacht, een vals ras?
Isa 57:5  gij die van wellust brandt bij de terebinten, onder elken lommerrijken boom die de kinderen slacht in de 
dalen onder de steenklippen.
Isa 57:6  De gladde stenen van het dal zijn uw deel, zij, zij zijn hetgeen u is toegewezen; ook hebt gij voor hen 
plengoffers gestort, meeloffers gebracht. Zou ik mij dat getroosten?
Isa 57:7  Op een hogen en verheven berg hebt gij uw legerstede geplaatst; ook hebt gij dien beklommen om 
slachtoffers te brengen;
Isa 57:8  en achter deur en post hebt gij uw gedenkfiguur geplaatst; want u van mij afwendend, hebt gij het dek 
opgeslagen, de sponde bestegen, uw legerstede ruim gemaakt en van hen loon bedongen; hun bijslaap hebt gij 
begeerd, naar het lid gezien.
Isa 57:9  Gij hebt u met olie voor den Moloch getooid, en met vele balsems u gezalfd, uw boden uitgezonden 
naar verre plaatsen, ze naar de diepte der onderwereld afgevaardigd.
Isa 57:10  Schoon door uw verre reizen afgemat, zeidet gij niet: Ik geef het op! Gij hebt nieuwe kracht opgedaan; 
daarom voeldet gij u niet ziek.
Isa 57:11  Voor wien toch waart gij beducht en bevreesd, dat gij uw woord braakt, aan mij niet dacht en het niet 
ter harte genomen hebt? Niet waar, omdat ik werkeloos bleef en mijn ogen sloot, vreesdet gij mij niet?
Isa 57:12  Maar ikzelf zal mijn gerechtigheid bekendmaken; en uw maaksels, zij zullen u niet baten.
Isa 57:13  Wanneer gij krijt, mogen uw beelden u redden; maar de wind neemt ze alle op, een ademtocht voert 
ze weg. Maar wie bij mij de toevlucht neemt zal het land bezitten en mijn heiligen berg ten erve verlangen;
Isa 57:14  en ik zal zeggen: Hoogt op, hoogt op, baant een weg, heft elk struikelblok op van den weg mijns 
volks!
Isa 57:15  Want zo spreekt de Hooge en Verhevene, die voor eeuwig troont en de Heilige heet: In het hooge 
woon ik als de Heilige, en bij den verbrijzelde en bedrukte van geest; om den geest der bedrukten op te wekken 
en het hart der verbrijzelden te doen herleven.
Isa 57:16  Want niet eeuwig zal ik twisten, niet eindeloos vergramd zijn; anders zou de geest voor mijn 
aangezicht verkwijnen, de zielen die ikzelf gemaakt heb.
Isa 57:17  Om zijn schuld heb ik gramschap gekoesterd, heb ik hem geslagen, mijn aangezicht verbergend en 
vergramd; zo ging hij weerspannig eigenbedachte wegen.
Isa 57:18  Nu heb ik naar zijn wegen gezien en zal hem genezen, ik schenk hem rust en verleen vertroosting, 
hem en zijn rouwdragenden,
Isa 57:19  bemoedigende woorden scheppend: Vrede, vrede voor hem die veraf en voor hem die nabij is, 
spreekt de Heer; en ik zal hem genezen.
Isa 57:20  Maar de goddelozen zijn als een verbolgen zee, wanneer zij niet tot rust kan komen en haar wateren 
slijk en modder opwerpen.
Isa 57:21  Geen vrede, zegt mijn god, voor de goddelozen!
Isa 58:1  Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, en kondig mijn volk zijn misdrijven aan, 
het huis Jakob zijn zonden.
Isa 58:2  En toch, mij raadplegen zij dag aan dag, zij haken er naar, mijn wegen te leren kennen; evenals een 
volk dat gerechtigheid betracht en den dienst van zijn god niet verzaakt heeft, vragen zij mij rechtvaardige 
oordelen en haken zij naar de nadering Gods.
Isa 58:3  "Waarom hebt gij, toen wij vastten, er niet naar omgezien, en neemt gij er geen kennis van, dat wij ons 
zelf kastijdden?" Zie, als gij vast, neemt gij een bezigheid ter hand en drijft gij al uw arbeiders;
Isa 58:4  zie, al kijvend en twistend vast gij, den arme met de vuist slaande; zulk vasten als gij heden doet kan 
uw stem in den hooge niet doen horen.
Isa 58:5  Is aldus het vasten dat ik verkies, de dag waarop de mens zichzelf kastijdt: dat hij zijn hoofd buigt als 
een twijg, en zak en as als leger spreidt? Noemt gij dat een vasten, een dag aan den Heer welgevallig?
Isa 58:6  Is dit niet het vasten dat ik verkies: ontsnoeren van goddeloze banden, losmaken van knellende 
overeenkomsten, geknakten vrij laten heen gaan, allerhande juk verbreken?
Isa 58:7  Is het niet: uw brood aan den hongerige uitdelen, nooddruftige zwervelingen onder dak brengen, als gij 
een naakte ziet hem kleden, de hand niet aftrekken van uw eigen bloed?
Isa 58:8  Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, uw wond schielijk genezen; dan zal uw zege aan uw 
spits gaan, 's Heeren heerlijkheid uw achterhoede zijn;
Isa 58:9  dan zal de Heer, wanneer gij roept, antwoorden; als gij om hulp krijt, zal hij zeggen: Hier ben ik. Indien 
gij uit uw midden het juk wegdoet, het uitsteken van den vinger en het spreken van slechtheid;
Isa 58:10  indien gij den hongerige uw brood uitreikt, en de behoeften des bedrukten bevredigt, zo zal uw licht 
opgaan in het donker, en uw duisternis worden als de middag.
Isa 58:11  De Heer zal u voortdurend geleiden, in dorre plaatsen uw behoeften bevredigen; hij zal uw gebeente 
verfrissen; en gij zult zijn als een welbesproeide hof, als een bronader wier water nooit opdroogt.



Isa 58:12  Gij zult overoude puinhopen herbouwen, grondvesten van geslachten her zult gij doen herrijzen; dies 
noemt men u: Breukenhersteller, bewoonbaarmaker van bouwvallen.
Isa 58:13  Indien gij uw voet weerhoudt van den sabbat, op mijn heiligen dag nalaat te doen wat u gevalt, en den 
sabbat een lust noemt, 's Heeren heiligen dag eerwaardig, en hem eert door uw gewonen weg niet te gaan, 
geen bezigheid ter hand te nemen noch overeenkomsten te sluiten;
Isa 58:14  dan zult gij u verlustigen in den Heer, zal ik u doen rijden over de hoogten des lands, en u het erf van 
uw vader Jakob doen genieten; want 's Heeren mond heeft het gesproken.
Isa 59:1  Neen, 's Heeren hand is niet te kort om te redden, en zijn oor is scherp genoeg om te horen.
Isa 59:2  Maar uw ongerechtigheden hebben scheiding gemaakt tussen u en uw god, uw zonden hebben hem 
het aangezicht voor u doen verbergen, zodat hij niet hoort;
Isa 59:3  want uw handen zijn bezoedeld met bloed, uw vingeren met onrecht; uw lippen spreken leugen, uw 
tong kraamt slechtheid uit.
Isa 59:4  Niemand beroept zich op het recht, niemand pleit naar waarheid; men betrouwt op nietswaardige 
vonden en spreekt valsheid, gaat zwanger van moeite en baart onheil.
Isa 59:5  Giftige slangeneieren broeden zij uit, spinnewebben weven zij. Wie van hun eieren eet sterft; wordt er 
een ingedrukt, er schiet een adder uit.
Isa 59:6  Uit hun webben wordt geen kleed; zij kunnen zich met hun maaksel niet dekken. Hun maaksel is 
maaksel van onheil; het werk der geweldenarij is in hun handen;
Isa 59:7  hun voeten spoeden zich naar het kwade, haasten zich om onschuldig bloed te vergieten; hun 
overleggingen zijn boosaardige overleggingen; verwoesting en vernieling zijn op hun banen;
Isa 59:8  den weg des vredes kennen zij niet; het recht ontbreekt op hun spoor; hun paden hebben zij krom 
gemaakt; wie ze bewandelt leert den vrede niet kennen.
Isa 59:9  Daarom blijft het oordeel ver van ons verwijderd, en bereikt de gerechtigheid ons niet; wij hopen op 
licht, maar het is donker, op helder schijnsel, maar wij wandelen in duisternis.
Isa 59:10  Wij tasten als blinden langs den wand, als wie geen ogen hebben dolen wij; wij struikelen op den 
middag, alsof het schemering was, in gezonden staat aan doden gelijk.
Isa 59:11  Wij stenen allen als beren, kirren klaaglijk als duiven. Wij hopen op het oordeel, maar het is er niet, op 
redding, maar zij blijft verre van ons;
Isa 59:12  omdat onze misdrijven voor uw aangezicht vele zijn, onze zonden tegen ons getuigen. Ja, onze 
misdrijven staan ons voor den geest, onze ongerechtigheden, wij kennen ze;
Isa 59:13  afval en loochening van den Heer, afwijken van achter onzen god, spreken tot onderdrukking en 
overtreding, zwanger gaan van leugentaal en die uit het binnenste uitkramen.
Isa 59:14  Zo wordt het recht teruggedrongen, en blijft de gerechtigheid op verren afstand; want de trouw is 
gestruikeld op straat, en de waarheid mag niet binnenkomen;
Isa 59:15  dies wordt de trouw vruchteloos gezocht, en stelt wie van het kwade wijkt zich aan plundering bloot. 
Toen de Heer het zag, verdroot het hem dat het recht ontbrak.
Isa 59:16  Toen hij zag dat er niemand was, versteld stond dat er geen voorspraak was, redde hem zijn eigen 
arm, zijn gerechtigheid, die steunde hem.
Isa 59:17  Hij trok de zege aan als een pantser, zette den helm der redding op het hoofd, trok de klederen der 
wraak aan, en hulde zich in den naijver als in een mantel.
Isa 59:18  Want een god van vergelding is hij: hij betaalt verbolgenheid aan zijn wederpartijders, aan zijn 
vijanden het verdiende loon;
Isa 59:19  opdat men in het westen 's Heeren naam vreze, in het oosten zijn heerlijkheid; wanneer hij komt als 
een saamgeperste stroom dien 's Heeren adem voortzweept.
Isa 59:20  Zo zal voor Sion een losser komen, en voor wie in Jakob zich van misdrijven bekeren, spreekt de 
Heer.
Isa 59:21  En van mijn zijde zal dit mijn verbond met hen zijn, zegt de Heer: Mijn geest, die op u is, en mijn 
woorden, die ik u in den mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond, noch uit dien van uw kroost, noch uit 
dien van het kroost van uw kroost, spreekt de Heer, van nu tot in eeuwigheid.
Isa 60:1  Sta op, wordt verlicht, want uw licht is gekomen, 's Heeren heerlijkheid over u opgegaan.
Isa 60:2  Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natien; maar over u zal de Heer opgaan, 
zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
Isa 60:3  Dan zullen natien naar uw licht heentrekken, en koningen naar den glans die over u opging.
Isa 60:4  Hef uw ogen op en zie in het rond: zij zijn allen verzameld en komen tot u; uw zonen komen van verre, 
uw dochteren worden op de heup gedragen.
Isa 60:5  Dan zult gij, het ziende, stralen van vreugde; uw hart zal sidderen en verruimd worden; want de rijkdom 
der volken wordt uw deel, de schatten der natien komen aan u.
Isa 60:6  Een zwerm kamelen zal u overdekken, dromedarissen van Midian en Efa; uit Sjeba komen zij alle, 
goud en wierook brengend, blijde verkondigend 's Heeren lof.



Isa 60:7  Al het vee van Kedar wordt voor u saamgedreven, de rammen van Nebajoth staan u ten dienste; zij 
komen als een welgevallig offer op mijn altaar, tot opluistering van mijn bedehuis.
Isa 60:8  Wie komen daar als een wolk aanvliegen, als duiven op haar wieken?
Isa 60:9  De bodems der kustlanden reppen zich, de Tarsjisvaarders voorop om uw zonen van verre te brengen; 
hun zilver en goud hebben zij bij zich, voor den naam van den Heer, uw god, ter eer van Israels Heilige, daar hij 
u luister verleend heeft.
Isa 60:10  Dan zullen buitenlanders uw muren herbouwen, en hun koningen u ten dienste staan; want heb ik u in 
mijn gramschap geslagen, in mijn welbehagen heb ik mij uwer erbarmd.
Isa 60:11  Onafgebroken zullen uw poorten openstaan, dag noch nacht worden zij gesloten; opdat men tot u 
brenge de schatten der natien, terwijl hun koningen geleiders zijn.
Isa 60:12  Want natie en koninkrijk die u niet willen dienen gaan te gronde, en die natien zullen zeker verwoest 
worden.
Isa 60:13  Des Libanons heerlijkheid zal tot u komen, cypres, plataan en den tegader, opdat ik mijn heilige plaats 
opluistere, aan de plaats mijner voeten eer verleene.
Isa 60:14  Deemoedig zullen de zonen uwer verdrukkers tot u komen, voor uw voetzolen zullen zich neerwerpen 
allen die u gesmaad hebben; zij zullen u noemen: De stad van den Heer, het Sion van Israels Heilige.
Isa 60:15  In stede dat gij verlaten en gehaat zijt, terwijl niemand u doortrekt, stel ik u tot een eeuwigdurenden 
trots, de vreugd van geslacht op geslacht.
Isa 60:16  Gij zult de melk van natien zuigen; de borst van koningen zal u zoogen. Zo zult gij weten dat ik, de 
Heer, uw redder ben, Jakobs Sterke uw losser is.
Isa 60:17  Voor koper zal ik goud brengen, voor ijzer zal ik zilver brengen, voor boomstammen koper, en voor 
stenen ijzer. Tot uw overheid zal ik Vrede aanstellen, tot uw bestuurders Gerechtigheid.
Isa 60:18  Van geweldenarij wordt in uw land niet meer gehoord, noch van verwoesting en vernieling op uw 
grondgebied; maar gij zult uw muren Redding noemen, en uw poorten Lofzang.
Isa 60:19  Voortaan zal des daags de zon u niet tot licht zijn, noch des nachts de glans der maan u beschijnen; 
maar de Heer zal u tot een eeuwig licht wezen, uw god u tot luister zijn.
Isa 60:20  Uw zon zal niet meer ondergaan, uw maan niet afnemen; want de Heer zal u tot een eeuwig licht 
wezen, en uw rouwdagen zullen een einde hebben.
Isa 60:21  Uw volk zal alleen uit rechtschapenen bestaan, voor altijd zullen zij het land bezitten, als een loot, 
door mij geplant, als mijner handen maaksel, tot verheerlijking.
Isa 60:22  De kleinste wordt tot een geslacht, de geringste tot een machtige natie. Ik, de Heer, zal dit te zijner tijd 
snel volvoeren.
Isa 61:1  De geest van den Heere God is op mij, dewijl de Heer mij gezalfd heeft om den nooddruftigen een 
blijmare te brengen, mij gezonden heeft om de gebrokenen van hart te verbinden, den gevangenen vrijheid aan 
te kondigen, den gebondenen loslating;
Isa 61:2  om een jaar van 's Heeren welbehagen af te kondigen, een dag der wraak van onzen god;
Isa 61:3  om alle rouwdragenden van Sion te vertroosten, hun te geven een hoofdtooi in plaats van as, olie der 
vreugde in plaats van een omhulsel van rouw, een lofzang in stede van een kwijnenden geest. Dan zal men hen 
noemen: Zege-terebinten, 's Heeren plantsoen, tot verheerlijking.
Isa 61:4  Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, de verwoeste plaatsen der voorvaderen doen herrijzen, 
de in puin liggende steden vernieuwen, die verwoest zijn van geslachten her.
Isa 61:5  Vreemden zullen dienen als herders uwer kudden, buitenlanders uw landbouwers en wijngaardeniers 
zijn;
Isa 61:6  maar gij zult priesters van den Heer genoemd, bedienaren van onzen god geheten worden. De 
schatten der natien zult gij eten, met hun heerlijkheid pronken.
Isa 61:7  Daarvoor dat zij dubbel beschaamd zijn, smaad en bespuwing hun lot was, daarom zullen zij in hun 
land een dubbel deel bezitten, zal eeuwige vreugde hun geworden.
Isa 61:8  Want ik, de Heer, heb het recht lief, en haat roof met onrecht; dies zal ik hun eerlijk hun loon geven, en 
een eeuwig verbond met hen sluiten.
Isa 61:9  Zo zal hun kroost beroemd zijn onder de natien, hun nakomelingschap in het midden der volken; allen 
die hen zien zullen van hen erkennen dat zij een van den Heer gezegend geslacht zijn.
Isa 61:10  Innig verheugen wil ik mij in den Heer, mijn ziel verblijde zich in mijn god; want hij heeft mij klederen 
des heils doen aantrekken, mij gehuld in den mantel der zege, gelijk een bruidegom zijn tulband sierlijk plooit, 
een bruid zich opschikt met haar kleinodien.
Isa 61:11  Want zoals de aarde haar planten doet uitlopen, een tuin zijn gewassen laat ontspruiten, zo zal de 
Heere God zege en lof doen ontspruiten, ten aanschouwen van alle natien.
Isa 62:1  Om Sions wil zal ik niet werkeloos blijven, om Jeruzalems wil niet stilzitten, totdat haar zege als een 
stralend licht te voorschijn komt, haar redding als een brandende fakkel.
Isa 62:2  De natien zullen uw zege zien, alle koningen uw heerlijkheid, men zal u noemen met een nieuwen 



naam, dien 's Heeren mond zal bepalen;
Isa 62:3  gij zult in 's Heeren hand een sierlijke kroon zijn, een koninklijke hoofdwrong in de hand van uw god.
Isa 62:4  Men noemt u niet meer Verlatene, noch noemt men uw land ooit meer Eenzame; maar gij heet: Mijn 
welbehagen, en uw land: Gehuwde; de Heer toch heeft in u behagen en uw land wordt gehuwd.
Isa 62:5  Want evenals een jongeling een maagd huwt, zal hij die u herbouwt u huwen; zoals een bruidegom 
zich verheugt in zijn bruid, zal uw god zich over u verheugen.
Isa 62:6  Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters uitgezet; den gansen dag en den gansen nacht, geen 
ogenblik mogen zij zwijgen. Gij, maners van den Heer, neemt geen rust,
Isa 62:7  en laat hem geen rust, totdat hij Jeruzalem bevestigt, het maakt tot een loflied op aarde.
Isa 62:8  De Heer heeft bij zijn rechterhand, bij zijn sterken arm gezworen: Nooit zal ik weder uw koorn uwen 
vijanden tot spijs geven, nooit zullen weder buitenlanders uw most drinken, waarvoor gij u moeite gegeven hebt;
Isa 62:9  maar zij die het graan binnenhalen zullen het eten en den Heer loven, wie inzamelen zullen den wijn 
drinken in mijn heilige voorhoven.
Isa 62:10  Gaat, gaat door de poorten, baant den weg des volks; hoogt, hoogt de heirbaan op, ruimt de stenen 
weg; steekt een banier voor de volken omhoog!
Isa 62:11  Zie, de Heer heeft tot aan het einde der aarde doen horen: Zegt der dochter Sions: Zie, uw heil komt; 
het loon dat hij uitreikt heeft hij bij zich, wat hij uitbetaalt gaat voor hem uit. --
Isa 62:12  Dan noemt men hen: Het heilig volk, 's Heeren verlosten, en heet gij: De veel bezochte, de stad die 
niet verlaten wordt.
Isa 63:1  Wie komt daar, roodgeverfd, met klederen donkerder dan die eens wijnlezers; zo pralend in zijn 
gewaad, voortschrijdend in de volheid zijner kracht? Ik ben het die van zege spreek, die machtig ben om te 
redden.
Isa 63:2  Waarom is uw gewaad zo rood, en zijn uw klederen als die van een wijnperstreder?
Isa 63:3  Ik heb de pers getreden, geheel alleen, uit de volkeren was niemand met mij; ik trad ze in mijn toorn, 
vertrapte ze in mijn verbolgenheid; zodat hun levenssap spatte op mijn klederen, en ik mijn ganse gewaad 
bezoedeld heb.
Isa 63:4  Want een dag der wraak had ik in den zin, mijn jaar der verlossing was gekomen.
Isa 63:5  Dies zag ik uit, maar niemand hielp; ik stond versteld, maar niemand steunde. Toen redde mij mijn 
eigen arm, en mijn verbolgenheid, die steunde mij:
Isa 63:6  ik vertrad volkeren in mijn toorn, ik verbrijzelde hen in mijn verbolgenheid, en deed hun levenssap ter 
aarde vlieten.
Isa 63:7  's Heeren gunstbewijzen zal ik vermelden, 's Heeren roemrijke daden, alwat de Heer aan ons gedaan 
heeft, de Heer, groot in goedertierenheid voor het huis Israel, wat hij hun gedaan heeft naar zijn ontferming, en 
naar de veelheid zijner gunstbewijzen.
Isa 63:8  Hij zeide: Het is toch mijn volk, kinderen die niet zullen verbasteren--en werd hun tot redder uit al hun 
benauwdheid.
Isa 63:9  Geen bode of engel, hijzelf heeft hen gered, uit liefde en uit medelijden heeft hij hen verlost, hen 
opgenomen en gedragen den gehelen voortijd.
Isa 63:10  Maar zij waren weerspannig en krenkten zijn heiligen geest; dies is hij voor hen in een vijand 
verkeerd, heeft hijzelf tegen hen gestreden.
Isa 63:11  Toen herdacht zijn volk den voortijd: Waar is hij die den herder zijner kudde uit het water toog? waar 
hij die in haar midden zijn heiligen geest stelde?
Isa 63:12  die zijn luisterrijken arm aan Mozes rechterhand deed gaan, voor hen uit de wateren kliefde om zich 
een eeuwigen naam te maken?
Isa 63:13  die hen door vloeden deed gaan, als een paard door de woestijn, zonder struikelen?
Isa 63:14  Als vee dat in de vallei afdaalt leidde hen 's Heeren geest. Zo hebt gij uw volk gevoerd om u een 
luisterrijken naam te maken.
Isa 63:15  Schouw van den hemel, zie uit uw heilige en luisterrijke woning! Waar is uw naijver en uw kracht? de 
ontroering van uw gemoed en uw erbarmen? Houd u niet in!
Isa 63:16  Want gij, gij zijt onze vader; Abraham toch weet niet van ons, en Israel kent ons niet; gij, Heer, zijt 
onze vader; onze losser heet gij van oudsher.
Isa 63:17  Waarom, Heer, doet gij ons van uw wegen dwalen, en verstokt gij ons hart, zodat wij u niet vrezen? 
Keer weder ter wille van uw dienaren, van de stammen die uw erve zijn.
Isa 63:18  Als een waardeloze zaak, heeft men uw heiligen berg in bezit genomen; onze vijanden hebben uw 
heiligdom vertreden.
Isa 63:19  Wij zijn geworden als zij over wie gij niet van oudsher geheerst hebt, over wie uw naam niet 
uitgeroepen is.
Isa 64:1  Och of gij den hemel scheurdet en nederdaaldet, terwijl de bergen voor u sidderden
Isa 64:2  --zoals vuur rijshout in vlam zet en vuur water doet opborrelen--om uw naam bekend te maken aan uw 



vijanden; zodat natien voor u beven,
Isa 64:3  wanneer gij geduchte dingen doet, waarop wij niet durfden hopen.
Isa 64:4  Van oudsher heeft nooit een oor gehoord noch een oog gezien een god buiten u, die handelt voor wie 
hem verbeiden
Isa 64:5  en vreugd bereidt aan wie rechtschapenheid betrachten en uw wegen gedenken. Zie, gij waart 
vergramd, en wij zondigden; van oudsher toorndet gij op ons, en wij werden afvallig;
Isa 64:6  allen werden wij als een onreine, aan een bezoedeld kleed werd al onze deugd gelijk. Dies verwelkten 
wij als het gebladerte, en neemt onze schuld, den wind gelijk, ons op.
Isa 64:7  Er is niemand die uw naam aanroept, die zich beijvert om aan u vast te houden; omdat gij uw 
aangezicht voor ons verborgen hebt, ons overgeleverd aan onze ongerechtigheid.
Isa 64:8  Nu dan, Heer, gij zijt onze vader, wij zijn het leem, gij zijt onze boetseerder; wij allen zijn het maaksel 
uwer hand.
Isa 64:9  Wees niet bovenmate vergramd, o Heer, en denk niet voor immer aan onze ongerechtigheid. Neem 
toch in aanmerking: Wij allen zijn uw volk.
Isa 64:10  Uw heilige stad is een woestijn geworden, Jeruzalem een wildernis;
Isa 64:11  onze heilige en luisterrijke tempel, waarin onze vaderen u geloofd hebben, is een prooi des vuurs 
geworden, en alwat ons het dierbaarst was een puinhoop.
Isa 64:12  Zoudt gij hierbij u inhouden, Heer, werkeloos blijven en ons bovenmate verdrukken?
Isa 65:1  Ik was te raadplegen voor wie naar mij niet vraagden, ik was te vinden voor wie mij niet zochten, ik 
zeide: Hier ben ik, hier ben ik--tot een natie die mijn naam niet aanriep.
Isa 65:2  Ik heb den gansen dag mijn handen uitgebreid naar een onhandelbaar volk, dat den verkeerden weg 
bewandelt, zijn eigen overleggingen volgend;
Isa 65:3  naar de lieden die mij voortdurend in het aangezicht tergen, offerend in tuinen en rookend op tichels;
Isa 65:4  die zitten in grafsteden en overnachten in verborgen plaatsen, zwijnevlees etend, met verfoeilijk 
vleesnat in hun vaten;
Isa 65:5  die zeggen: Blijf daar! nader mij niet! want ik maak u gewijd! Rook stijgt op in mijn neus, vuur dat den 
gansen dag brandt.
Isa 65:6  Zie, het staat voor mij opgeschreven; ik zal niet rusten voordat ik het vergolden heb; ja, vergelden zal ik 
het in hun eigen schoot,
Isa 65:7  hun ongerechtigheden en die hunner vaderen tegader, zegt de Heer, van hen die op de bergen gerookt 
en op de heuvelen mij gehoond hebben; en ik zal hun voor alles het verdiende loon in den schoot toemeten.
Isa 65:8  Zo zegt de Heer: Evenals het heet, wanneer de most in den druiventros is: Verderf hem niet, want er is 
een zegen in! zo zal ik doen ter wille mijner dienaren: ik zal niet het geheel verderven;
Isa 65:9  maar uit Jakob zal ik kroost doen voortkomen, uit Juda den bezitter mijner bergen; mijn uitverkorenen 
zullen het in bezit nemen, mijn dienaren aldaar wonen.
Isa 65:10  Dan zal de Sjaron tot een weide voor schapen worden, de vallei Achor tot een leger voor runderen, 
voor mijn volk, dat mij heeft geraadpleegd.
Isa 65:11  Maar gij, verzakers van den Heer, die mijn heiligen berg vergeet, die voor Gad een tafel aanricht, voor 
Meni het mengvat vult!
Isa 65:12  ik zal u aan het zwaard toedelen, gij allen wordt geveld om geslacht te worden, omdat gij, toen ik riep, 
geen antwoord gaaft, niet luisterdet, toen ik sprak, maar deedt wat kwaad is in mijn oog, en verkoost wat mij 
mishaagt.
Isa 65:13  Daarom, zo spreekt de Heere God: Zie, mijn dienaren zullen eten, en gij zult hongeren, mijn dienaren 
zullen drinken, en gij zult dorst lijden, mijn dienaren zullen zich verheugen, en gij zult beschaamd staan;
Isa 65:14  zie, mijn dienaren zullen jubelen van hartelust, en gij zult schreeuwen van hartepijn, weeklagen van 
gemoedsverbrijzeling.
Isa 65:15  Gij zult uw naam mijnen uitverkorenen voor een verwensching achterlaten, en de Heere God zal u 
doden; maar zijn dienaren zal hij met een nieuwen naam noemen;
Isa 65:16  zodat wie in den lande zich zegen toebidt het doet bij den waarachtigen God, en wie in den lande 
zweert het doet bij den waarachtigen God; want de vorige benauwdheden zijn vergeten, ja, verborgen voor mijn 
oog.
Isa 65:17  Want zie, ik schep een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; het vorige wordt niet meer herdacht en 
komt in niemands hart meer op.
Isa 65:18  Maar verheugt en verblijdt u voor altijd over wat ik scheppen ga; want zie, ik schep Jeruzalem tot 
blijdschap, mijn volk tot vreugde;
Isa 65:19  en ik zal mij verblijden over Jeruzalem, mij verheugen in mijn volk. Daar zal niet meer gehoord worden 
geween of gekrijt;
Isa 65:20  daar zal geen zuigeling meer zijn die jong sterft, en geen grijsaard die zijn dagen niet vol maakt; want 
wie honderd jaar oud sterft sterft als knaap, wie de honderd niet haalt wordt voor niets geacht.



Isa 65:21  Ook zullen zij huizen bouwen, en ze bewonen, wijngaarden planten, en er de vrucht van eten;
Isa 65:22  zij zullen niet bouwen, dat een ander er wonen gaat, niet planten, dat een ander het opeet; want aan 
den levensduur der bomen zal die mijns volk gelijk zijn, en mijn uitverkorenen zullen hunner handen maaksel 
zelf verslijten.
Isa 65:23  Zij zullen niet omniet zich vermoeien, noch kinderen baren die plotseling sterven; want zij zijn een 
geslacht van gezegenden door den Heer, en hun nakomelingen met hen.
Isa 65:24  Nog voordat zij roepen antwoord ik, terwijl zij nog spreken verhoor ik reeds.
Isa 65:25  De wolf en het lam zullen samen grazen, de leeuw zal stro eten als het rund, der slang zal het stof tot 
voedsel strekken; zij doen geen kwaad noch richten verderf aan op gans mijn heilig gebergte, zegt de Heer.
Isa 66:1  Aldus zegt de Heer: De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetbank; welk een huis zoudt gij mij 
bouwen? welke plaats zou mijn rustoord zijn?
Isa 66:2  Al deze dingen heeft mijn hand gemaakt, en mijn is dit alles, spreekt de Heer. Toch sla ik op dezen 
acht; op den nooddruftige, den verslagene van geest, op hem die ontstelt van mijn woord.
Isa 66:3  Dezelfde die het rund slacht verslaat een mens; wie het schaap offert breekt een hond den nek; wie 
een meeloffer brengt plengt zwijnenbloed; wie wierook ontsteekt looft een afgod. Hebben zij een eigen 
gedragslijn verkozen, en schept hun ziel in hun gruwelen behagen,
Isa 66:4  zo zal ook ik verkiezen met hen den spot te drijven, en wat zij duchten zal ik over hen doen komen; 
omdat ik niemand antwoordde toen ik riep, zij niet luisterden toen ik sprak, maar deden wat kwaad is in mijn oog, 
en verkozen wat mij mishaagt.
Isa 66:5  Hoort 's Heeren woord, gij die van zijn woord ontstelt: Uw broeders, zij die u haten en uitbannen om 
mijns naams wil, hebben gezegd: Laat 's Heeren heerlijkheid zich vertonen; opdat wij ons in uw vreugde 
verlustigen! Maar zij zullen zelf beschaamd staan.
Isa 66:6  Hoor, een gerommel uit de stad! Hoor, het komt uit den tempel. Het is de Heer, die zijn vijanden hun 
verdiende loon geeft.
Isa 66:7  Voordat zij weeen kreeg heeft zij gebaard; voordat smart over haar kwam heeft zij een zoon ter wereld 
gebracht.
Isa 66:8  Wie heeft ooit zo iets gehoord? wie dergelijke dingen gezien? Wordt op een enkelen dag een volk 
geboren? of een natie eensklaps gebaard? Want Sion heeft weeen gekregen, ja ook haar kinderen gebaard.
Isa 66:9  Zou ik ontsluiting geven en niet doen baren? zegt de Heer; zou ik, die doe baren, zelf toesluiten? zegt 
uw god.
Isa 66:10  Verheugt u met Jeruzalem, verblijdt u over haar, gij allen die haar liefhebt! Weest vrolijk met haar, 
zeer vrolijk, gij allen die over haar rouw draagt!
Isa 66:11  Opdat gij tot verzadiging moogt zuigen aan haar smartstillende borsten, opdat gij met wellust moogt 
zwelgen aan haar altoos milden boezem.
Isa 66:12  Want zo zegt de Heer: Zie, ik leid den vrede tot haar ais een rivier, de schatten der natien als een 
overstromende beek; gij zult zuigen, gij zult op de heup gedragen en op de knieen getroeteld worden.
Isa 66:13  Zoals een man door zijn moeder vertroost wordt, zo zal ik u vertroosten, zo zult gij te Jeruzalem 
vertroost worden.
Isa 66:14  Gij zult het zien, en uw hart zal zich verheugen; uw gebeente zal gedijen als jeugdig groen; en 's 
Heeren hand zal zich kenbaar maken aan zijn dienaren terwijl hij zijn vijanden aangrimt.
Isa 66:15  Want zie, de Heer komt in vuur, en zijn wagens zijn als een wervelwind om in verbolgenheid zijn toorn 
uit te blazen, en zijn dreigen in vuurvlammen.
Isa 66:16  Met vuur toch voert de Heer zijn pleit tegen de ganse aarde, met zijn zwaard tegen alle vlees, en 
talrijk zullen 's Heeren verslagenen zijn.
Isa 66:17  Zij die zich wijden en zich reinigen, de tuinen in, achter de ingangen, zij die zwijnevlees eten, gruwelijk 
gedierte en muizen, altegader worden zij weggeraapt, spreekt de Heer.
Isa 66:18  Ik, die hun werken en overleggingen ken, kom om alle natien en talen te verzamelen; en wanneer zij 
komen en mijn heerlijkheid zien,
Isa 66:19  dan zal ik onder hen een teken doen en ontkomenen uit hen naar de natien zenden, naar Tarsjis, Put 
en Lud, die den boog spannen, naar Tubal en Jonie, naar de verre kustlanden, die nooit mijn naam gehoord, 
noch mijn heerlijkheid gezien hebben; en zij zullen mijn heerlijkheid onder de natien verkondigen.
Isa 66:20  Zij zullen uit alle natien al uw broeders brengen als een gave aan den Heer, op paarden en wagens 
en huifkarren, op muilezels en dromedarissen, naar mijn heiligen berg, naar Jeruzalem, zegt de Heer; evenals 
de zonen Israels het meeloffer in rein vaatwerk naar 's Heeren huis brengen.
Isa 66:21  En ook uit hen zal ik nemen tot priesters en Levieten, zegt de Heer.
Isa 66:22  Want evenals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die ik maken ga voor mijn aangezicht blijven 
bestaan, zegt de Heer, zo zullen uw nakroost en uw naam blijven bestaan.
Isa 66:23  En elke nieuwemaan en elken sabbat zal alle vlees komen om zich voor mij neer te werpen, zegt de 
Heer;



Isa 66:24  en zij zullen uitgaan en zien naar de lijken der mannen die van mij afgevallen waren; want hun worm 
sterft niet en hun vuur wordt niet uitgeblust, en zij zullen een afgrijzen voor alle vlees zijn.
Jer 1:1  De woorden van Jeremia, den zoon van Hilkia, behorend tot de priesters te Anathoth in het land 
Benjamin;
Jer 1:2  tot wien het woord van den Heer kwam ten tijde van Jozia, den zoon van Amon, den koning van Juda, in 
het dertiende jaar zijner regering,
Jer 1:3  en ten tijde van Jojakim, den zoon van Jozia den koning van Juda, tot het verstrijken van het elfde jaar 
van Sedekia, den zoon van Jozia, den koning van Juda, tot de ontvolking van Jeruzalem in de vijfde maand.
Jer 1:4  Het woord des Heeren kwam tot mij aldus:
Jer 1:5  Eer ik u in den moederschoot vormde heb ik u gekend, en eer gij uit het lichaam te voorschijn kwaamt 
heb ik u gewijd, u tot profeet der heidenen gemaakt.
Jer 1:6  Maar ik zeide: Helaas, Heere God, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog zo jong!
Jer 1:7  Toen zeide de Heer tot mij: Zeg niet: Ik ben nog zo jong-- want naar allen tot wie ik u zenden zal moet gij 
gaan en alwat ik u gelasten zal moet gij spreken.
Jer 1:8  Vrees hen niet; want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heer.
Jer 1:9  Daarop strekte de Heer zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zeide tot mij: Thans heb ik mijn woorden 
in uw mond gelegd.
Jer 1:10  Zie, ik heb u te dezen dage aangesteld over de natien en de koninkrijken om uit te roeien en omver te 
werpen, te verderven en te verdelgen om op te bouwen en te planten.
Jer 1:11  Voorts kwam het woord van den Heer tot mij aldus: Wat ziet gij, Jeremia? Ik zeide: Ik zie een 
amandelboom.
Jer 1:12  En de Heer zeide tot mij: Gij hebt goed gezien; want ik ben wakker om mijn woord ten uitvoer te 
brengen.
Jer 1:13  Ten tweeden male kwam het woord van den Heer tot mij: Wat ziet gij? Ik zeide: Ik zie een kokenden 
pot, welks opening van den kant van het noorden herwaarts gekeerd is.
Jer 1:14  En de Heer zeide tot mij: Van het noorden kookt het onheil over al de bewoners des lands.
Jer 1:15  Want zie, ik roep alle geslachten der koninkrijken van het noorden op, spreekt de Heer; en zij zullen 
komen en ieder zijn zetel opslaan aan den ingang van Jeruzalems poorten, rondom al haar muren en tegen al 
de steden van Juda.
Jer 1:16  Dan zal ik mijn vonnis over hen uitspreken wegens al hun boosheid, dat zij mij verlaten, voor andere 
goden gerookt en zich voor hunner handen werk neergeworpen hebben.
Jer 1:17  Gij dan, gord uw lendenen, maak u op en spreek tot hen alwat ik u zal gelasten. Wees niet versaagd 
voor hen, opdat ik u niet voor hen versaagd make.
Jer 1:18  Zie, ikzelf maak u heden tot een versterkte stad, een ijzeren zuil en een koperen muur tegen het ganse 
land, Juda's koningen, vorsten, priesters en het volk des lands:
Jer 1:19  indien zij u bestrijden, zullen zij u niet overmogen; want ik ben met u, spreekt de Heer, om u te redden.
Jer 2:1  Het woord des Heeren kwam tot mij:
Jer 2:2  Ga heen en predik ten aanhoren van Jeruzalem: Zo zegt de Heer: Ik gedenk u ten goede de 
genegenheid uwer jeugd, de liefde van uw bruidstijd, toen gij mij volgdet in de woestijn, in een onbezaaid land.
Jer 2:3  Israel was heilig aan den Heer, de keur zijner inkomsten: alwie het verslonden zouden schuld op zich 
laden, onheil zou hun overkomen, sprak de Heer.
Jer 2:4  Hoort 's Heeren woord, huis Jakob, alle geslachten van het huis Israel!
Jer 2:5  Zo zegt de Heer: Welk onrecht hebben uw vaderen in mij gevonden, dat zij zich van mij hebben 
verwijderd, de nietigheden nagelopen en zich nietig gemaakt?
Jer 2:6  zodat zij niet vraagden: Waar is de Heer, die ons heeft opgevoerd uit Egypteland? die ons geleid heeft in 
de woestijn, een land van wildernis en kuilen, een land van dorheid en somberheid, een land dat niemand was 
doorgetrokken, en waar geen mens zich gevestigd had.
Jer 2:7  Ik heb u gebracht in het land der gaarden om er de vrucht en het goede van te genieten; maar in mijn 
land gekomen, hebt gij het verontreinigd, mijn erve tot iets afschuwelijks gemaakt.
Jer 2:8  De priesters vroegen niet: Waar is de Heer? en zij die met de wet omgaan kenden mij niet; de herders 
werden van mij afvallig, en de profeten profeteerden door den Baal; zij liepen hen na die geen heul brengen.
Jer 2:9  Daarom zal ik voortdurend met u twisten, spreekt de Heer, en met uw kindskinderen zal ik twisten.
Jer 2:10  Want, steekt naar de kustlanden der Kittiers over en ziet toe; zendt naar Kedar en vorst nauwkeurig na; 
ziet toe, of iets dergelijks ooit gebeurd is:
Jer 2:11  heeft ooit een natie van goden verwisseld? --en dat zijn niet eens goden--maar mijn volk heeft zijn Eer 
verwisseld met wat geen heul brengt.
Jer 2:12  Ontzet u hierover, hemelen! en huivert zeer zeer, spreekt de Heer.
Jer 2:13  Want een dubbel kwaad heeft mijn volk bedreven: mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten 
om zich regenbakken uit te houwen, gescheurde, die geen water houden,



Jer 2:14  Israel is toch geen slaaf of een in het huis zijns meesters geborene? Waarom is hij dan buitgemaakt?
Jer 2:15  Jonge leeuwen brullen hem aan; zij hebben zich luide doen horen, zijn land tot een woestenij gemaakt; 
zijn steden zijn verwoest, zonder bewoners.
Jer 2:16  Ook de zonen van Nof en Tahpanhes ontbloten u den schedel.
Jer 2:17  Berokkent gij dit u zelf niet door mij te verlaten? spreekt de Heer, uw god.
Jer 2:18  Nu dan, wat behoeft gij naar Egypte te gaan om het water van den Nijl te drinken? en wat behoeft gij 
naar Assyrie te gaan om het water van den Eufraat te drinken?
Jer 2:19  Uw eigen boosheid tuchtigt u, en uw afwijkingen kastijden u; erken dan en zie in hoe kwaad en bitter 
het is den Heer, uw god, te verlaten en u niet sidderend tot mij gewend te hebben, spreekt God, de Heer der 
heirscharen.
Jer 2:20  Want van overlang hebt gij uw juk verbroken, uw banden stuk gereten en gezegd: Ik wil u niet dienen; 
maar op elken hogen heuvel en onder elken lommerrijken boom spreiddet gij uw leger om te boeleren.
Jer 2:21  Toch had ik u geplant als een keurigen wingerd, louter edel gewas; hoe zijt gij verkeerd tot ranken van 
een vreemden wijnstok!
Jer 2:22  Ook al wiest gij uw kleed met loog, en al gebruiktet gij nog zoveel zeep, gij blijft voor mijn oog met 
schuld bevlekt, spreekt de Heere God.
Jer 2:23  Hoe kunt gij zeggen: Ik heb mij niet verontreinigd, de baals heb ik niet nagelopen? Zie naar uw weg in 
het dal en erken wat gij gedaan hebt, vlugge her en der lopende kamelin!
Jer 2:24  Als een woudezel, vertrouwd met de woestijn, snuift zij in haar hevigen lust den wind op; haar bronst, 
wie zal die keren? wie haar zoeken behoeven zich niet te vermoeien; in haar maand vinden zij haar.
Jer 2:25  Bespaar uwen voet de ontschoeiing, uw keel het versmachten! Maar gij zegt: Vergeefs! geenszins! 
want ik heb vreemden lief en zal hen nalopen.
Jer 2:26  Evenals een dief te schande wordt wanneer hij betrapt wordt, zo oogsten Israels zonen niets dan 
schande, zij, hun koningen en vorsten, priesters en profeten,
Jer 2:27  die tot een stuk hout zeggen: Gij zijt mijn vader: en tot een steen: Gij hebt mij gebaard. Want mij keren 
zij den nek toe, en niet het aangezicht; maar ten tijde huns rampspoeds zeggen zij: Sta op en red ons!
Jer 2:28  Waar zijn dan uw goden, die gij u gemaakt hebt? Laten zij opstaan, of zij redden kunnen ten tijde uws 
rampspoeds! Want zo talrijk als uw steden zijn uw goden geworden, Juda, en in zoveel straten als Jeruzalem telt 
heeft men voor den Baal gerookt.
Jer 2:29  Hoe durft gij met mij twisten? Gij zijt allen van mij afvallig geworden, spreekt de Heer.
Jer 2:30  Tevergeefs heb ik uw zonen geslagen, gij hebt de tuchtiging niet aangenomen; het zwaard heeft, als 
een verdervende leeuw, uw profeten verslonden, maar gij zijt niet bevreesd geworden.
Jer 2:31  Hoort het woord van den Heer! Zo zegt de Heer: Ik ben toch geen woestijn voor Israel geweest of een 
land van donkerheid? Waarom heeft dan mijn volk gezegd: Wij lopen vrij rond; wij willen niet meer tot u komen?
Jer 2:32  Zal een maagd haar tooi vergeten? een bruid haar linten? En mijn volk heeft mij vergeten, dagen 
zonder tal!
Jer 2:33  Wat een goeden weg slaat gij in om liefde te zoeken! Daarvoor hebt gij met het kwaad uw wegen 
vertrouwd gemaakt.
Jer 2:34  Ook is aan uw slippen gevonden het vergoten bloed van onschuldige armen, niet bij een inbraak door u 
betrapt!
Jer 2:35  Met dat al zeidet gij: Ik ben onschuldig; zeker heeft zijn toorn zich van mij afgewend. --Zie, ik ga u 
vonnissen, omdat gij durft denken: Ik heb niet gezondigd.
Jer 2:36  Hoe luchtig neemt gij het op met het inslaan van. een anderen weg! Ook vanwege Egypte zult gij te 
schande worden, gelijk gij van Assyrie schande hebt geoogst;
Jer 2:37  ook van daar zult gij uitgaan met de handen op het hoofd; want de Heer heeft versmaad hen op wie gij 
vertrouwdet; zo zult gij met hen geen voorspoed hebben.
Jer 3:1  Indien een man zijn vrouw verstoot en zij gaat van hem en wordt de vrouw van een ander, zal hij dan 
ooit tot haar wederkeren? is die vrouw niet schrikkelijk bezoedeld? En gij hebt geboeleerd met vele minnaars; en 
dan tot mij wederkeren! spreekt de Heer.
Jer 3:2  Hef uw ogen op tot de kale plekken, en zie: waar zijt gij niet onteerd? Aan de wegen zat gij op hen te 
loeren, gelijk een Arabier in de woestijn; zo hebt gij het land bezoedeld door uw boeleren en uw boosheid.
Jer 3:3  De regenvlagen bleven uit, de spade regen viel niet; maar gij hadt een hoerenvoorhoofd, weigerdet u te 
schamen.
Jer 3:4  Hebt gij niet nog onlangs tot mij geroepen: Mijn vader! de echtvriend mijner jeugd zijt gij!
Jer 3:5  Zou hij voor eeuwig wrokken, eindeloos boosheid voeden? --Zo hebt gij gesproken, doch het kwade 
gedaan, tot het uiterste!
Jer 3:6  De Heer zeide tot mij, ten tijde van koning Jozia: Hebt gij gezien, wat Afvallige, Israel, heeft gedaan? Zij 
is heengegaan en heeft op elken hogen berg en onder elken lommerrijken boom geboeleerd.
Jer 3:7  Ik dacht: Na dit alles gedaan te hebben, zal zij tot mij wederkeren--maar zij keerde niet weder. En haar 



zuster Trouweloze, Juda, zag
Jer 3:8  dat ik juist om reden van het overspel, door Afvallige, Israel, bedreven, haar weggezonden en haar den 
scheidbrief gegeven had; doch Trouweloze, haar zuster Juda, werd niet bevreesd, maar ging heen en boeleerde 
eveneens.
Jer 3:9  En door al haar boeleren werd het land ontwijd, en zij bedreef overspel met steen en hout.
Jer 3:10  Maar met dat al is haar zuster Trouweloze, Juda, niet van ganser harte, slechts voor de leus, tot mij 
wedergekeerd, spreekt de Heer.
Jer 3:11  En de Heer zeide tot mij: Afvallige, Israel, heeft zich minder strafwaardig betoond dan Trouweloze, 
Juda.
Jer 3:12  Ga heen en roep deze woorden uit naar het noorden en zeg: Keer weder, Afvallige, Israel, spreekt de 
Heer; ik zal u niet donker aanzien; want ik ben goedertieren, spreekt de Heer, ik zal niet eeuwig wrokken.
Jer 3:13  Alleenlijk, erken uw schuld, dat gij van den Heer, uw god afvallig geworden zijt en langs allerlei wegen 
de vreemden hebt opgezocht, onder elken lommerrijken boom, terwijl gij naar mij niet geluisterd hebt, spreekt de 
Heer.
Jer 3:14  Keert weder, gij afvallige zonen, spreekt de Heer, want ik ben uw heer; en ik zal u nemen, uit elke stad 
een, uit elk geslacht twee, u brengen naar Sion;
Jer 3:15  en ik zal u herders naar mijn hart geven, die u weiden zullen, weiden met verstand.
Jer 3:16  Wanneer gij dan u vermenigvuldigt en vruchtbaar zijt in den lande, in die dagen, spreekt de Heer, zal 
men nooit meer zeggen: De ark des verbonds van den Heer! zij zal niemand in de gedachte komen, en men zal 
harer niet gedenken noch haar missen, en zij zal niet meer gemaakt worden.
Jer 3:17  Te dier tijd zal men Jeruzalem noemen: Des Heeren troon; alle natien zullen derwaarts samenvloeien, 
voor den naam van den Heer, en niet meer volgen de verstoktheid van het boze hart.
Jer 3:18  In die dagen zal het huis Juda met het huis Israel samengaan om tegader te komen uit het 
Noorderland, naar het land dat ik hun vaderen ten erve heb gegeven.
Jer 3:19  Ik had gedacht: Hoe zal ik u opnemen onder mijn zonen en u een begeerlijk land geven, het bezit van 
het schoonste sieraad der natien! en gezegd: Gij zult mij noemen: Mijn vader! en u niet van mij afkeren.
Jer 3:20  Doch gelijk een vrouw trouweloos handelt tegen haar minnaar, zo hebt gij trouweloos tegen mij 
gehandeld, huis Israel, spreekt de Heer.
Jer 3:21  Een geluid wordt op de open plekken gehoord, het wenen en smeken van Israels zonen; omdat zij op 
kromme wegen gewandeld, den Heer, hun god, vergeten hebben.
Jer 3:22  --Keert weder, gij afvallige zonen! ik zal uw herhaalden afval genezen. --Hier zijn wij; wij komen tot u; 
want gij zijt de Heer, onze god.
Jer 3:23  Voorwaar, teleurstelling baren de heuvelen, teleurstelling het gedruis op de bergen. Voorwaar, bij den 
Heer, onzen God, is Israels redding.
Jer 3:24  Heeft de Schande verslonden wat onze vaderen zich verworven hadden, van onze jeugd af hun 
schapen en runderen, hun zonen en dochteren,
Jer 3:25  wij zullen ons neerleggen in onze schande, en onze smaad zal ons dekken; omdat wij tegen den Heer, 
onzen god, hebben gezondigd, wij en onze vaderen, van onze jeugd af tot heden toe, en niet geluisterd hebben 
naar den Heer, onzen god.
Jer 4:1  Indien gij wederkeert, Israel, spreekt de Heer, tot mij wederkeert, uw gruwelen wegdoet uit mijn ogen, en 
niet afzwerft,
Jer 4:2  maar naar waarheid, recht en billijkheid zweert: Zo waar als de Heer leeft! dan zullen natien met zijn 
naam zich zegen toebidden en met zijn naam zich beroemen.
Jer 4:3  Want zo spreekt de Heer tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem: Ontgint u een akker, 
en zaait niet op doornen!
Jer 4:4  Besnijdt u ter ere van den Heer, en doet de voorhuid uws harten weg, gij mannen van Juda en inwoners 
van Jeruzalem; opdat niet mijn verbolgenheid zich als vuur een uitweg bane, en brande zonderdat iemand blust, 
vanwege de boosheid uwer handelingen.
Jer 4:5  Meldt het in Juda, verkondigt het te Jeruzalem, en zegt: Steekt de bazuin in den lande! Roept met luider 
stem en zegt: Verzamelt u, en laten wij in de versterkte steden gaan!
Jer 4:6  Trekt met opgestoken banier naar Sion; bergt u, staat niet stil! Want ik doe onheil komen uit het 
noorden, en een grote breuke.
Jer 4:7  Een leeuw is opgekomen uit zijn kreupelhout, een volkenverderver opgebroken, uitgetrokken uit zijn 
plaats om uw land tot een woestenij te maken; uw steden worden tot puinhopen, onbewoond.
Jer 4:8  Daarom, omgordt u met rouwkleederen, bedrijft misbaar en weeklaagt; want 's Heeren blakende toorn 
heeft zich niet van ons afgewend.
Jer 4:9  Te dien dage, spreekt de Heer zullen de koning en de vorsten radeloos zijn, de priesters ontzet, de 
profeten verbijsterd staan.
Jer 4:10  Toen zeide ik: Helaas, Heere God, waarlijk, gij hebt dit volk en Jeruzalem schromelijk misleid, 



zeggend: Gij zult vrede hebben--en zie, het zwaard raakt aan het leven.
Jer 4:11  Te dier tijd zal het van dit volk en van Jeruzalem heten: een gloeiende wind van de kale plekken in de 
woestijn is het gedrag van de dochter mijns volks, een wind niet om te wannen noch om te zuiveren;
Jer 4:12  een hevige wind waait van hen mij tegen. Thans zal ik op mijn beurt het vonnis over hen uitspreken.
Jer 4:13  Zie, als een wolkgevaarte komt hij op, als een wervelwind zijn zijn wagens, vlugger dan arenden zijn 
paarden; wee ons! wij zijn der verdelging prijsgegeven.
Jer 4:14  Was uw hart rein van boosheid, Jeruzalem; opdat gij gered moogt worden. Hoelang nog zullen boze 
overleggingen in uw boezem huizen?
Jer 4:15  Want, hoor! men meldt uit Dan, men verkondigt van Efraims gebergte onheil.
Jer 4:16  Aan Sion is bericht: Daar zijn zij! over Jeruzalem is verkondigd: Daar komen vijanden uit verren lande; 
zij hebben tegen Juda's steden de stem verheven;
Jer 4:17  als wachters van een veld hebben zij haar omsingeld; omdat zij tegen mij weerspannig is geweest, 
spreekt de Heer.
Jer 4:18  Uw handel en wandel heeft u dit berokkend; dat komt nu van uw boosheid! Bitter toch is het; want het 
raakt aan uw hart.
Jer 4:19  Mijn binnenste, mijn binnenste! ik lijd smart aan de wanden mijns harten; hoe bonst mijn hart! ik kan 
niet zwijgen; want mijn ziel hoort steeds het geschal der bazuin, het geschreeuw van den krijg.
Jer 4:20  De ene breuke volgt op de andere; want het ganse land is der verdelging prijsgegeven; plotseling zijn 
mijn tenten verdelgd, in een oogwenk al mijn gordijnen.
Jer 4:21  Hoelang nog moet ik de banier zien, het geschal der bazuin horen?
Jer 4:22  Want mijn volk is dwaas: mij kennen zij niet; onverstandige kinderen zijn het, van doorzicht verstoken; 
zij zijn kundig in het kwaaddoen, maar goedhandelen, dat verstaan zij niet.
Jer 4:23  Ik zag naar de aarde--zij was een baaierd; naar den hemel--zijn licht was er niet;
Jer 4:24  ik zag naar de bergen--zij daverden, en alle heuvelen schudden dooreen;
Jer 4:25  ik zag toe--mensen waren er niet, en al het gevogelte des hemels was weggevlogen;
Jer 4:26  ik zag toe--de gaard was woestijn, en alle steden waren in puinhopen verkeerd, vanwege den Heer, 
vanwege zijn blakenden toorn.
Jer 4:27  Want zo zegt de Heer: Een wildernis zal het ganse land zijn, ofschoon ik het niet volslagen te gronde 
zal richten.
Jer 4:28  Daarover rouwe de aarde en worde de hemel daarboven verduisterd; want ik heb het gezegd en er niet 
weer van afgezien, ik heb het beraamd en zal er niet van terugkomen.
Jer 4:29  Voor het geluid der ruiters en boogschutters gaat het ganse land op de vlucht: men verbergt zich in de 
spelonken en klimt op de rotsen; elke stad is verlaten, niemand woont er meer in.
Jer 4:30  En gij, ter verdelging bestemde, wat zult gij doen? Al kleedt gij u in purper, al tooit gij u met gouden 
sieradien, al verwijdt gij uw ogen met blanketsel, het is vergeefs dat gij u opschikt; uw boelen versmaden u, zij 
staan u naar het leven.
Jer 4:31  Want ik hoor gekerm als van een die weeen heeft, angstkreten als van een die voor het eerst baart; het 
is Sions dochter, die naar adem hijgt, de handen uitbreidt: Wee mij! machteloos ben ik aan moordenaars 
overgeleverd.
Jer 5:1  Doorkruist Jeruzalems straten, ziet er rond en verneemt, en zoekt op haar pleinen, of gij iemand vindt, of 
er iemand is die het recht betracht, de trouw in ere houdt; opdat ik haar vergiffenis schenke.
Jer 5:2  Ook als zij zeggen: Zo waar als de Heer leeft! zweren zij toch leugenachtig.
Jer 5:3  Heer, uw ogen zien immers naar trouw uit? Gij hebt hen geslagen, maar zij voelden geen pijn, hen 
afgemaakt, maar zij weigerden de tuchtiging aan te nemen; zij hebben hun gelaat harder gemaakt dan een 
steenrots, geweigerd zich te bekeren.
Jer 5:4  Ik nu dacht: Het zijn slechts geringen; zij handelen dwaas omdat zij des Heeren weg niet kennen, den 
dienst van hun god;
Jer 5:5  laat ik gaan tot de groten en met hen spreken; want zij kennen des Heeren weg, den dienst van hun 
god. Doch dezen hadden altegader het juk verbroken, de banden stukgereten.
Jer 5:6  Daarom verslaat hen de leeuw uit het woud, verdelgt hen de wolf der wildernissen, loert de panter op 
hun steden; alwie er uitgaat wordt verscheurd. Want talrijk zijn hun misdrijven, geweldig is hun herhaalde afval.
Jer 5:7  Op grond waarvan zou ik u vergiffenis schenken? Uw zonen hebben mij verlaten en bij niet-goden 
gezworen; toen ik hen verzadigd had, bedreven zij overspel, in de bordelen liggen zij thuis.
Jer 5:8  Weldoorvoede, geile hengsten zijn het: elk hinnikt naar zijns naasten huisvrouw.
Jer 5:9  Zou ik zulke dingen niet straffen? spreekt de Heer; tegen een volk als dit niet wraakgierig gezind zijn?
Jer 5:10  Beklimt haar muren en vernielt ze; doch richt haar niet volslagen te gronde; doet haar heggen weg, 
want zij behoren niet aan den Heer.
Jer 5:11  Want het huis Israel en het huis Juda hebben uiterst trouweloos tegen mij gehandeld, spreekt de Heer.
Jer 5:12  Zij hebben den Heer verloochend en gezegd: Hij is het niet; geen kwaad zal ons overkomen, zwaard 



noch honger zullen wij zien;
Jer 5:13  en de profeten zullen worden tot wind: het woord is niet in hen. --Moge hun zo geschieden!
Jer 5:14  Daarom, zo spreekt de Heer, de god der heirscharen, omdat gij dit gezegd hebt, zie, ik maak mijn 
woorden in uw mond tot een vuur en dit volk tot brandhouten die er door verteerd zullen worden.
Jer 5:15  Zie, ik doe een natie uit verre gewesten tegen u opkomen, huis Israel, spreekt de Heer; een overoude 
natie is het, een eeuwenheugende natie, een natie wier taal gij niet kent, en waarvan gij niet verstaat wat zij 
spreekt.
Jer 5:16  Haar pijlkoker is gelijk een geopend graf; het zijn allen helden.
Jer 5:17  Zij zal uw oogst en uw brood opeten, opeten uw zonen en dochteren, opeten uw schapen en runderen, 
opeten uw wijnstok en vijgeboom; zij zal met het zwaard uw versterkte steden verwoesten, die waarop gij 
vertrouwt.
Jer 5:18  Doch ook in die dagen, spreekt de Heer, zal ik u niet volslagen tegronderichten.
Jer 5:19  En wanneer gijlieden dan zegt: Waarvoor heeft de Heer, onze god, ons dit alles aangedaan? zo zegt 
tot hen: Evenals gij mij verlaten en buitenlandsche goden in uw eigen land gediend hebt, zo zult gij vreemden 
dienen in een land dat het uwe niet is.
Jer 5:20  Meldt dit in het huis Jakob, verkondigt het in Juda:
Jer 5:21  Luister hiernaar, dwaas en verstandeloos volk, dat ogen heeft, doch niet ziet, oren, doch niet hoort.
Jer 5:22  Zoudt gij mij niet vrezen, spreekt de Heer, niet ineenkrimpen voor mij? die der zee het oeverzand ten 
paal heb gesteld, voor eeuwig tot een perk dat zij niet overschrijdt: hoe ook haar golven klotsen, zij zijn 
onmachtig; hoe zij druisen, zij kunnen het niet overschrijden.
Jer 5:23  Maar dit volk heeft een onhandelbaar en weerspannig hart; zij zijn afgeweken en huns weegs gegaan.
Jer 5:24  Zij hebben niet gezegd bij zichzelf: Laten wij toch den Heer, onzen god, vrezen, die ons den regen 
geeft op zijn tijd, den najaars [regen] en den voorjaarsregen, die de regelingen van den oogst voor ons in stand 
houdt. --
Jer 5:25  Uw ongerechtigheden hebben deze verstoord, uw zonden u het goede onthouden.
Jer 5:26  Want onder mijn volk bevinden zich boosdoeners; zij loeren, zoals de vogelaar zich gebukt houdt, zij 
hebben een val gezet om mensen te vangen;
Jer 5:27  gelijk een kooi vol gevogelte, zo zijn hun huizen vol bedrog; daardoor zijn zij groot en rijk geworden.
Jer 5:28  Zij zijn vet geworden, zij glinsteren; ook gaan zij zich in boze stukken te buiten: recht verschaffen zij 
niet, ook niet aan den wees, en zij helpen de armen niet aan hetgeen hun toekomt.
Jer 5:29  Zou ik zulke dingen niet straffen? spreekt de Heer, tegen een volk als dit niet wraakgierig gezind zijn?
Jer 5:30  Een ontzettende en weerzinwekkende toestand heerst in den lande;
Jer 5:31  de profeten profeteren leugenachtig, de priesters maken gemene zaak met hen, en mijn volk heeft het 
gaarne zo. Maar wat zult gij bij den afloop doen?
Jer 6:1  Bergt u, Benjaminieten! vlucht uit Jeruzalem; steekt de bazuin te Tekoa; hijst een signaal over Beth-
hakkerem; want onheil dreigt uit het noorden, een grote breuke.
Jer 6:2  Is uw hoogte, Sions dochter, een liefelijke weide?
Jer 6:3  Herders komen er met hun kudden heen, slaan er alom tenten op, weiden elk zijn stuk af.
Jer 6:4  --Wijdt den oorlog tegen haar! Op, dat wij nog des middags de muren beklimmen! Helaas! reeds is de 
dag gedaald, reeds worden de schaduwen van den avond langer.
Jer 6:5  Op, dat wij in den nacht ze beklimmen en haar burchten vernielen! --
Jer 6:6  Want zo zegt de Heer der heirscharen: Velt haar geboomte en werpt een wal tegen Jeruzalem op! Dat is 
de stad die gans en al leugen is en waarbinnen geweldenarij woont;
Jer 6:7  evenals een put zijn water fris houdt, zo houdt zij haar boosheid fris; van knevelarij en mishandeling 
hoort men in haar, ik moet er voortdurend ziekten en slagen aanschouwen.
Jer 6:8  Laat u gezeggen, Jeruzalem, opdat ik geen afkeer van u krijge; anders maak ik u tot een wildernis, tot 
een onbewoonbaar land.
Jer 6:9  Zo zegt de Heer der heirscharen: Men zal een zorgvuldige nalezing houden, als bij een wijnstok, zo bij 
het overschot van Israel; de hand er telkens aan slaande, gelijk de wijnlezer aan de ranken.
Jer 6:10  --Wie zal ik toespreken en vermanen, opdat zij luisteren? Zie, hun oor is onbesneden, zodat zij niet in 
staat zijn op te letten; zie, des Heeren woord is hun tot versmading, zij hebben er geen behagen in.
Jer 6:11  Dies ben ik vol van 's Heeren verbolgenheid, het valt mij zwaar haar in te houden. --Stort haar uit over 
de kinderen op straat en over den kring der jongelingen tegader; want zo man als vrouw zal getroffen worden, 
de grijsaard met wie zat van dagen is;
Jer 6:12  hun huizen zullen op anderen overgaan, akkers en vrouwen tegader; want ik strek mijn hand uit tegen 
de bewoners des lands, spreekt de Heer.
Jer 6:13  Want allen, zo geringen als groten, zijn belust op vuil gewin, en allen, zo profeet als priester, plegen 
bedrog;
Jer 6:14  zij helen de breuke mijns volks op het lichtst, zeggende: Vrede, vrede! terwijl er geen vrede is.



Jer 6:15  Zij zijn te schande geworden, omdat zij afschuwelijke dingen deden. Toch schamen zij zich volstrekt 
niet, zij weten van geen verlegenheid; daarom zullen zij vallen met hen die vallen, ten tijde hunner bezoeking 
zullen zij struikelen, zegt de Heer.
Jer 6:16  Zo sprak de Heer: Gaat staan aan de wegen, en ziet uit, en vraagt naar de paden van weleer: wat is de 
weg tot geluk? en bewandelt dien, en vindt verademing voor uzelf. Maar zij zeiden: Wij doen het niet.
Jer 6:17  Toen zette ik voor u wachters uit: luistert naar den klank der bazuin! Maar zij zeiden: Wij willen niet 
luisteren.
Jer 6:18  Daarom hoort, gij natien! en verneemt, hoe ik met hen afreken.
Jer 6:19  Hoor, aarde! Ik ga onheil brengen over dit volk, de vrucht van hun herhaalden afval; want naar mijn 
woorden hebben zij niet geluisterd, en mijn wet, die hebben zij versmaad.
Jer 6:20  Waartoe toch dient mij de wierook die uit Sjeba komt, en de kostelijke kalmus, uit een ver land? Uw 
brandoffers komen u niet ten goede, en uw slachtoffers zijn mij niet aangenaam.
Jer 6:21  Daarom spreekt de Heer aldus: Ik ga voor dit volk struikelblokken leggen; zodat vaders en zonen er 
samen over struikelen, geburen en vrienden omkomen.
Jer 6:22  Zo zegt de Heer: Daar komt een volk uit het Noorderland, een grote natie zet zich in beweging van het 
uiteinde der aarde;
Jer 6:23  boog en strijdknots voeren zij; wreed zijn zij en zonder erbarmen; zij maken een gedruis als de zee en 
rijden op paarden; ten strijde gerust als een man, tegen u, dochter Sions!
Jer 6:24  Nauw hoorden wij van hen gewagen, of onze handen hingen slap, benauwdheid greep ons aan, weeen 
als ener barende.
Jer 6:25  Ga het veld niet in en kom niet op den weg, want 's vijands zwaard is Schrik-rondom!
Jer 6:26  Dochter mijns volks, omgord u met een rouwkleed, en bestrooi u met as; bedrijf rouw als over een enig 
kind, een bitter misbaar; want plotseling valt de verdelger op ons aan. --
Jer 6:27  Ten toetser heb ik u gesteld bij mijn volk, opdat gij van hun wandel kennis neemt en dien toetst.
Jer 6:28  Zij zijn allen meer dan onhandelbaar, onruststokers, koper en ijzer; altemaal misdragen zij zich.
Jer 6:29  De blaasbalg snoof; door het vuur moest het lood worden verteerd; tevergeefs heeft de zilversmid 
gezuiverd: hun boosheid is niet weggesmolten.
Jer 6:30  Noemt hen versmaad zilver; want de Heer heeft hen versmaad.
Jer 7:1  Het woord dat van den Heer tot Jeremia is gekomen:
Jer 7:2  Ga in de poort des tempels staan en predik daar aldus: Hoort het woord des Heeren, gans Juda, gij die 
deze poorten binnentreedt om u voor den Heer neer te werpen;
Jer 7:3  zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Zorgt dat uw handel en wandel goed zij; opdat ik u 
bestendig doe wonen in deze plaats.
Jer 7:4  Verlaat u niet op de leugentaal: des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel is hier!
Jer 7:5  Neen, indien gij zorgt dat uw handel en wandel waarlijk goed is, indien gij zorgvuldig het recht handhaaft 
onder uw medeburgers,
Jer 7:6  vreemde, wees noch weduw verdrukt, geen onschuldig bloed vergiet in deze plaats, andere goden niet 
achternaloopt, u ten verderve;
Jer 7:7  zo zal ik u bestendig doen wonen in deze plaats, in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, eeuw uit 
eeuw in.
Jer 7:8  Zie, gij verlaat u op die leugentaal, waarbij gij geen baat zult vinden.
Jer 7:9  Hoe, stelen, doodslaan, echtbreken, vals zweren, voor den Baal rooken, andere goden, die gij niet 
gekend hebt, achternalopen,
Jer 7:10  en dan komt gij en gaat voor mij staan, in dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen, en zegt: Wij zijn 
gered! --ten einde al die afschuwelijkheden te bedrijven.
Jer 7:11  Is dan dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, in uw ogen een rovershol geworden? Ook ik, ik heb 
het gezien, spreekt de Heer.
Jer 7:12  Want gaat slechts naar mijn zetel te Sjilo, waar ik eertijds mijn naam heb doen wonen, en ziet wat ik 
daarmee heb gedaan wegens de boosheid van mijn volk Israel.
Jer 7:13  Derhalve, omdat gij al deze stukken bedreven hebt, spreekt de Heer, en als ik onverdroten tot u sprak 
niet geluisterd, als ik u riep niet geantwoord hebt,
Jer 7:14  zo zal ik met het huis waarover mijn naam is uitgeroepen, waarop gij uw vertrouwen stelt, en met de 
plaats die ik aan u en uw vaderen gegeven heb, doen gelijk ik met Sjilo gedaan heb,
Jer 7:15  en u wegwerpen van voor mijn aangezicht, gelijk ik uw broeders heb weggeworpen, het ganse geslacht 
Efraim.
Jer 7:16  En gij, bid niet voor dit volk, hef niet voor hen gekrijt of gebed aan, en wees niet hun voorspraak bij mij; 
want ik luister niet naar u.
Jer 7:17  Ziet gij niet wat zij bedrijven in Juda's steden en op Jeruzalems straten?
Jer 7:18  De kinderen sprokkelen hout, de vaders ontsteken het vuur en de vrouwen kneden deeg om koeken 



voor de hemelkoningin te bereiden en drankoffers te plengen voor andere goden om mij verdriet aan te doen.
Jer 7:19  Doen zij mij verdriet aan? spreekt de Heer; of veeleer zichzelf, tot hun eigen beschaming?
Jer 7:20  Daarom spreekt de Heere God aldus: Zie, mijn toorn en verbolgenheid stort zich uit over deze plaats, 
over mens en vee, over het geboomte des velds en de vruchten van den akker, en zal onuitbluschbaar branden.
Jer 7:21  Zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Voegt uw brandoffers bij uw slachtoffers en eet vlees!
Jer 7:22  Want ik heb, toen ik uw vaderen uit Egypteland voerde, niet met hen gesproken noch hun iets geboden 
betreffende brandoffer of slachtoffer.
Jer 7:23  Maar dit gebod heb ik hun gegeven: Luistert naar mij; zo zal ik u ten god en gij zult mij ten volk zijn; en 
bewandelt elken weg dien ik u voorschrijf, opdat het u welga.
Jer 7:24  Doch zij hebben niet geluisterd noch het oor geneigd, maar de raadslagen gevolgd van hun boos hart, 
en gingen achteruit, niet vooruit.
Jer 7:25  Van den dag af dat hun vaderen uit Egypteland zijn getrokken tot heden toe heb ik al mijn dienaren, de 
profeten, tot hen gezonden, onverdroten;
Jer 7:26  doch zij hebben niet naar mij geluisterd noch het oor geneigd; zij waren hardnekkig, zij maakten het 
nog erger dan hun vaderen.
Jer 7:27  En al spreekt gij ook al deze woorden tot hen, zij luisteren niet naar u; al roept gij tot hen, zij 
antwoorden u niet.
Jer 7:28  Zeg dan van hen: Dit is het volk dat naar den Heer, zijn god, niet heeft geluisterd noch terechtwijzing 
aangenomen; verzwonden is de trouw uit hun mond.
Jer 7:29  Scheer uw haardos af en werp dien weg; en hef op de kale plekken een klaaglied aan; omdat de Heer 
het geslacht waarop hij verbolgen is heeft versmaad en verstoten.
Jer 7:30  Want Juda's zonen hebben gedaan wat kwaad is in mijn oog, spreekt de Heer: zij hebben in het huis 
waarover mijn naam is uitgeroepen hun gruwelen geplaatst om het te verontreinigen,
Jer 7:31  en de hoogte van het tofeth, in het dal van Hinnoms zoon, gebouwd om hun zonen en dochters te 
verbranden; hetgeen hun niet door mij geboden en in mijn hart niet opgekomen was.
Jer 7:32  Daarom, zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat men niet meer zegt: De hoogte van het tofeth, en: 
Het dal van Hinnoms zoon, maar: Het Moorddal; en dat men bij gebrek aan plaats in het tofeth begraven zal.
Jer 7:33  En de lijken van dit volk zullen tot spijs strekken voor het gevogelte des hemels en het gedierte der 
aarde, zonderdat iemand ze opschrikt.
Jer 7:34  Zo doe ik in Juda's steden en op Jeruzalems straten de tonen van blijdschap en vroolijkheid 
verstommen, de tonen van bruidegom en bruid; want het ganse land zal een woestenij worden.
Jer 8:1  Te dier tijd, spreekt de Heer, zal men het gebeente van Juda's koningen en vorsten, het gebeente der 
priesters en profeten en het gebeente der bewoners van Jeruzalem uit hun graven halen
Jer 8:2  en uitspreiden voor de zon, de maan en het ganse heir des hemels, die zij liefgehad en gediend, 
nagelopen en gezocht, en waarvoor zij zich neergeworpen hebben; men zal het niet bijeenzamelen noch 
begraven: tot mest over den aardbodem zal het dienen.
Jer 8:3  En voor het ganse overschot, dat van dit boos geslacht overblijft, zal de dood verkieslijk zijn boven het 
leven, op alle plaatsen werwaarts ik hen zal hebben weggedreven, spreekt de Heer der heirscharen.
Jer 8:4  Zeg tot hen: Zo spreekt de Heer: Zal iemand vallen zonder weer op te staan? zal iemand zich afkeren 
zonder weer te keren?
Jer 8:5  Waarom heeft dan dit volk zich zo voortdurend afgekeerd, vastgehouden aan het bedrog, geweigerd 
zich te bekeren?
Jer 8:6  Ik gaf acht en luisterde. Onbehoorlijk is hun taal; niet een heeft berouw over zijn boosheid, zodat hij 
zegt: Wat heb ik gedaan! Allen hebben zij zich afgekeerd in hun vaart, aan een paard gelijk dat zich stort in het 
gevecht.
Jer 8:7  Zelfs de ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden, tortel en zwaluw nemen den tijd van hun komen in 
acht; maar mijn volk kent het recht van den Heer niet.
Jer 8:8  Hoe kunt gij zeggen: Wij zijn wijs, en de wet van den Heer is bij ons? Voorwaar, ijdel werk levert de 
leugenpen der schrijvers!
Jer 8:9  De wijzen zijn te schande geworden, verschrikt, gevangen; zie, des Heeren woord hebben zij versmaad; 
waarin zouden zij dan wijsheid hebben!
Jer 8:10  Daarom zal ik hun vrouwen geven aan anderen, hun akkers aan nieuwe bezitters;
Jer 8:11  
Jer 8:12  
Jer 8:13  (08-13a) en dezen zullen er de vruchten van inzamelen, spreekt de Heer. (08-13b) Geen druiven aan 
den wijnstok, geen vijgen aan den vijgenboom, en het loof verwelkt!
Jer 8:14  Waarom blijven wij zitten? Verzamelt u, en laten wij in de versterkte steden gaan en daar omkomen! 
Want de Heer, onze god, doet ons omkomen en geeft ons een giftdrank te drinken, omdat wij tegen den Heer 
gezondigd hebben.



Jer 8:15  Wij wachten op heil, maar er komt niets goeds, op een tijd van verademing, en zie, louter angst!
Jer 8:16  Uit Dan wordt het snuiven zijner paarden gehoord; van het briesen zijner hengsten davert het ganse 
land. Zij komen het land met alwat er in is, de stad met haar inwoners verslinden. --
Jer 8:17  Want zie, ik zend giftslangen op u af waartegen geen bezweren baat, en zij zullen u bijten, spreekt de 
Heer.
Jer 8:18  Waar vind ik verkwikking bij den jammer? mijn hart is krank in mij.
Jer 8:19  Daar klinkt het geschrei der dochter mijns volks uit verren lande: Is de Heer dan niet in Sion? is haar 
koning er niet? --Waarom hebben zij mij ook getergd met hun beelden, met buitenlandsche nietigheden? --
Jer 8:20  De oogst is voorbij, de zomer ten einde; en wij, wij zijn niet verlost. --
Jer 8:21  Vanwege de breuk der dochter mijns volks ben ik gebroken, ga ik in 't zwart, heeft ontzetting mij 
aangegrepen.
Jer 8:22  Is er dan geen balsem in Gilead? is er geen geneesheer? waarom toch is de wond der dochter mijns 
volks niet geheeld?
Jer 9:1  Och of mijn hoofd water ware, en mijn oog een tranenbron, opdat ik dag en nacht kon wenen over de 
verslagenen der dochter mijns volks!
Jer 9:2  Och of ik ware in de woestijn, in een herberg van karavanen, dat ik mijn volk kon verlaten, van hen 
heengaan; want het zijn allen overspelers, een trouweloos rot.
Jer 9:3  Zij gebruiken hun tong als een boog; op valse, niet op eerlijke, wijze oefenen zij macht in den lande; 
want van boosheid tot boosheid gaan zij voort, en aan mij storen zij zich niet, spreekt de Heer.
Jer 9:4  Weest op uw hoede tegen elkander, en vertrouwe niemand zijn broeder; want elke broeder is een 
volleerde bedrieger, en iedere vriend een onruststoker;
Jer 9:5  de een leidt den ander om den tuin, waarheid spreken zij niet, hun tong hebben zij gewend aan 
leugentaal; slecht handelen zij en zij zijn te traag om zich te bekeren;
Jer 9:6  afpersing bij afpersing, bedrog bij bedrog; zij weigeren zich aan mij te storen, spreekt de Heer.
Jer 9:7  Daarom spreekt de Heer der heirscharen aldus: Ik ga hen smelten en toetsen; want hoe zou ik kunnen 
stilzitten wegens de boosheid der dochter mijns volks?
Jer 9:8  Hun tong is een moorddadige pijl, bedrog zijn de woorden huns monds; men spreekt zijn naaste 
vriendelijk toe, terwijl men in zijn binnenste hem lagen legt.
Jer 9:9  Zou ik zulke dingen niet straffen? spreekt de Heer, tegen een volk als dit niet wraakgierig gezind zijn?
Jer 9:10  Heft geween en geklag aan over de bergen, een klaaglied over de oasen der woestijn; want zij zijn 
verzengd, zodat niemand er doortrekt; zij horen het geblaat der kudden niet meer; het gevogelte des hemels 
zowel als het vee is gevloden, heengegaan.
Jer 9:11  Ik maak Jeruzalem tot een steenhoop, een jakhalzenverblijf, en Juda's steden verkeer ik in een 
woestenij, gans onbewoond.
Jer 9:12  Wie wijs is versta dit; hij tot wien de Heer gesproken heeft melde het! Waarom is het land 
tegrondegegaan, verzengd als een woestijn, zodat niemand er doortrekt?
Jer 9:13  De Heer zeide: Omdat zij de wet die ik hun had voorgelegd verzaakt, naar mij niet geluisterd, haar niet 
nageleefd hebben,
Jer 9:14  maar de verstoktheid van hun boos hart zijn gevolgd, en de baals aan wie hun vaderen hen gewend 
hadden.
Jer 9:15  Daarom zegt de Heer der heirscharen, Israels god, aldus: Zie, ik geef dit volk alsem te eten en een 
giftdrank te drinken;
Jer 9:16  ik verstrooi hen onder de natien, die zijzelf noch hun vaderen hebben gekend, en zend hun het zwaard 
achterna, totdat ik hen heb afgemaakt.
Jer 9:17  Zo zegt de Heer der heirscharen: Geeft acht! roept de klaagvrouwen, dat zij komen, zendt om de wijze 
vrouwen, dat zij zich spoeden;
Jer 9:18  laten zij over ons een weeklacht aanheffen, zodat onze ogen wegsmelten in tranen, onze wimpers van 
water vlieten.
Jer 9:19  Een klaagtoon is uit Sion gehoord: Hoe zijn wij verdelgd! Wij staan diep beschaamd, want wij hebben 
het land moeten verlaten, men heeft onze woningen omvergeworpen!
Jer 9:20  Want hoort, vrouwen, het woord van den Heer, en verneme uw oor de woorden zijns monds, en leert 
uw dochters een weeklacht, elkander een klaaglied.
Jer 9:21  De dood is onze vensters ingeklommen, onze burchten binnengetreden om de kinderen uit te roeien 
van de straat, de jongelingen van de pleinen.
Jer 9:22  En gevallen zijn de lijken der mensen, als mest over het veld, en als een garf achter den maaier: 
niemand raapt ze op!
Jer 9:23  Zo zegt de Heer: De wijze beroeme zich niet op zijn wijsheid, noch de sterke op zijn sterkte, noch de 
rijke op zijn rijkdom;
Jer 9:24  maar hierop beroeme zich wie roemen wil: zo verstandig te zijn om te erkennen dat ik de Heer ben, die 



goedertierenheid, recht en gerechtigheid oefen op aarde; want in dezulken heb ik behagen, spreekt de Heer.
Jer 9:25  Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, waarin ik zal straffen alle besnedenen die de voorhuid hebben:
Jer 9:26  Egypte, Juda, Edom, de Ammonieten, Moab en allen die zich de slapen kaalscheren, de 
woestijnbewoners; want alle heidenen zijn onbesnedenen, en het ganse huis Israel is onbesneden van hart.
Jer 10:1  Hoort het woord dat de Heer tot u spreekt, huis Israel!
Jer 10:2  Zo zegt de Heer: Gewent u niet aan de wegen der heidenen, en weest niet vervaard voor de tekenen 
aan den hemel, omdat de heidenen daarvoor vervaard zijn.
Jer 10:3  Want de inzettingen der volken, nietigheid zijn ze; immers een stuk hout hetwelk men in het bos heeft 
geveld, iets dat de handen eens werkmans met de bijl hebben gemaakt;
Jer 10:4  hij schikt ze op met zilver en goud; met nagels en met hamerslagen bevestigt hij ze, dat zij niet staan te 
waggelen;
Jer 10:5  als een staak in een moestuin zijn ze: zij kunnen niet spreken; gedragen moeten zij worden, want zij 
kunnen niet gaan. Weest dan niet bevreesd voor hen, want zij kunnen geen kwaad doen, en goeddoen staat 
evenmin in hun macht.
Jer 10:6  Niemand is u gelijk, o Heer! Gij zijt groot, en uw naam is groot in mogendheid.
Jer 10:7  Wie zou u niet vrezen, koning der natien? U toch komt het toe; want onder al de wijzen der volken en in 
al hun koninkrijken is niemand u gelijk.
Jer 10:8  Maar altegader zijn zij redeloos, dwaas; de tucht der nietigheden is die van een stuk hout:
Jer 10:9  geplet zilver, uit Tarsjis gebracht, en goud uit Ofir, maaksel eens werkmans en van goudsmids handen; 
violet en purper is hun gewaad, maaksel van kunstenaars zijn zij gans en al.
Jer 10:10  Maar de Heer is in waarheid God; hij is de levende God en een eeuwig koning; voor wiens gramschap 
de aarde beeft, en wiens grimmigheid de natien niet kunnen verduren.
Jer 10:11  Aldus zult gij tot hen zeggen: De goden die den hemel en de aarde niet hebben gemaakt, zij zullen 
vergaan van de aarde en van onder den hemel.
Jer 10:12  Hij die de aarde heeft gemaakt door zijn kracht, de wereld vastgezet door zijn wijsheid, en door zijn 
verstand den hemel uitgespannen,
Jer 10:13  wanneer hij aan den hemel het gedruis van water doet horen, de wolken omhoogtrekt van het einde 
der aarde, bliksemstralen voor den regen maakt en den wind uit zijn schatkameren tevoorschijnbrengt;
Jer 10:14  dan staat bij ieder mens het verstand stil; dan is elke goudsmid beschaamd over zijn beelden; want 
zijn gietsel is leugen, er is geen adem in;
Jer 10:15  nietigheid zijn ze, spotwerk; ten tijde hunner bezoeking vergaan zij.
Jer 10:16  Jakobs deel is niet gelijk deze, want de formeerder van het heelal, die is zijn erve; Heer der 
heirscharen is zijn naam!
Jer 10:17  Neem uw pak van den grond op, gij die in de benauwdheid zit.
Jer 10:18  Want zo zegt de Heer: Zie, ditmaal slinger ik de bewoners des lands weg, breng ik hen in het nauw, 
opdat zij het boeten.
Jer 10:19  Wee mij om mijn breuke! mijn wond is smartelijk. Maar ik denk: Nu dan, dit is mijn krankheid, die ik 
moet dragen.
Jer 10:20  Mijn tent is vernield, en al mijn koorden zijn losgerukt; mijn zonen zijn van mij heengegaan, zijn weg; 
niemand spant voortaan mijn tent of richt mijn gordijnen op.
Jer 10:21  Want de herders waren redeloos en vraagden niet naar den Heer; daarom waren zij niet voorspoedig 
en is hun ganse kudde verstrooid.
Jer 10:22  Hoor, een tijding! daar komt zij! en een zwaar gedreun uit het Noorderland; om Juda's steden in een 
woestenij te veranderen, in een verblijf van jakhalzen.
Jer 10:23  Ik weet, Heer, dat de mens niet te zeggen heeft over zijn weg, noch de man, bij het gaan, over de 
richting zijner schreden.
Jer 10:24  Tuchtig mij, Heer, doch met mate, niet in uw toorn, opdat gij mij niet te klein maakt.
Jer 10:25  Stort uw verbolgenheid uit over de natien die u niet kennen, en over de geslachten die uw naam niet 
aanroepen; want zij hebben Jakob verslonden en afgemaakt, zijn woonstede verwoest.
Jer 11:1  Het woord dat van den Heer tot Jeremia is gekomen:
Jer 11:2  Spreek tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem
Jer 11:3  en zeg hun: Zo zegt de Heer, Israels god: Vervloekt zij de man die niet hoort naar de woorden van dit 
verbond,
Jer 11:4  welke ik uw vaderen, toen ik hen uit Egypteland, uit den ijzeroven, uitleidde, heb voorgeschreven, te 
weten: Luistert naar mij en handelt overeenkomstig alwat ik u heb geboden; zo zult gij mij ten volk en ik zal u ten 
god zijn;
Jer 11:5  ten einde den eed gestand te doen dien ik uw vaderen gezworen heb, hun een land te geven, 
overvloeiend van melk en honing, zoals heden het geval is. En ik antwoordde en zeide: Amen, Heer.
Jer 11:6  Daarop zeide de Heer tot mij: Predik al deze woorden in de steden van Juda en op de straten van 



Jeruzalem, aldus: Hoort naar de woorden van dit verbond en betracht ze!
Jer 11:7  Want ik heb uw vaderen nadrukkelijk vermaand, toen ik hen uit Egypteland opvoerde, tot heden toe, 
onverdroten hen vermanende: Luistert naar mij.
Jer 11:8  Doch zij hebben niet geluisterd, noch het oor geneigd maar hebben gewandeld elk in de verstoktheid 
van zijn boos hart. Daarom heb ik over hen gebracht al de woorden van dit verbond, dat ik hun had 
voorgeschreven om te betrachten, maar dat zij niet hadden betracht.
Jer 11:9  Voorts zeide de Heer tot mij: Er bestaat een samenzwering onder de mannen van Juda en de inwoners 
van Jeruzalem:
Jer 11:10  zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden hunner oudste voorvaderen, die weigerden naar mijn 
woorden te horen; ook zij hebben andere goden nagelopen om ze te dienen; het huis Israel en het huis Juda 
hebben het verbond verbroken dat ik met hun vaderen gesloten heb.
Jer 11:11  Daarom zegt de Heer aldus: Zie, ik breng over dit volk een onheil waaruit zij zich niet kunnen redden; 
dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet naar hen luisteren.
Jer 11:12  Dan zullen de steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem heengaan en roepen tot de goden voor 
wie zij rookten; maar redden zullen die hen niet ten tijde van hun rampspoed.
Jer 11:13  Want zoveel steden gij hebt, zoveel goden hebt gij, Juda! en zoveel straten er in Jeruzalem zijn, 
zoveel altaren hebt gij geplaatst om voor den Baal te rooken.
Jer 11:14  En gij, bid niet voor dit volk, hef niet voor hen gekrijt en gebed aan; want ik luister niet, wanneer zij tot 
mij roepen, ten tijde van hun rampspoed.
Jer 11:15  Wat heeft mijn geliefde in mijn huis te doen? Zij heeft schanddaden bedreven. Zullen geloften en 
heilig vlees uw rampspoed van u doen voorbijgaan? Dan zoudt gij jubelen!
Jer 11:16  Een lommerrijken olijf, schoon van voorkomen, zo had de Heer u genoemd; onder groot gedruis heeft 
hij een vuur tegen hem ontstoken, en zijn takken zijn verbrand.
Jer 11:17  De Heer der heirscharen, die u geplant heeft, heeft onheil over u besloten, ter oorzake der boosheid 
die het huis Israel en het huis Juda hebben bedreven om mij te tergen, rookend voor den Baal.
Jer 11:18  De Heer nu heeft het mij doen weten; vandaar weet ik het; toen hebt gij mij hun handelingen doen 
zien.
Jer 11:19  Ik nu was als een argeloos lam dat ter slachting geleid wordt, en wist niet dat zij tegen mij aanslagen 
smeedden: Laten wij den boom in zijn frisse kracht verdelgen, hem uitroeien uit het land der levenden, dat zijns 
naams nimmermeer gedacht worde. --
Jer 11:20  Maar de Heer der heirscharen is een rechtvaardig rechter, die de nieren en het hart toetst. Moge ik 
zien, hoe gij ze op hen wreekt; want op u heb ik mijn twistzaak gewenteld.
Jer 11:21  Daarom zegt de Heer aldus van de mannen van Anathoth, die u naar het leven stonden en zeiden: Gij 
zult niet meer profeteren in 's Heeren naam; indien gij niet door onze hand wilt sterven. --
Jer 11:22  Ik ga het op hen verhalen: hun jongelingen zullen sterven door het zwaard, hun zonen en dochters 
omkomen van honger,
Jer 11:23  en er zal niets van hen overblijven; want ik breng onheil over de mannen van Anathoth, in het jaar 
hunner bezoeking.
Jer 12:1  Gij hebt altijd gelijk, Heer, wanneer ik met u twist; toch wil ik rechtsvragen met u bespreken: Waarom is 
der goddelozen weg voorspoedig, genieten allen die trouweloosheid plegen rust?
Jer 12:2  Gij hebt hen geplant, ook schoten zij wortel; zij wassen, ook dragen zij vrucht; gij zijt nabij in hun mond, 
maar ver van hun hart.
Jer 12:3  Maar gij, Heer, kent mij; gij ziet mij en toetst mijn gezindheid jegens u. Ruk hen weg als vee ter 
slachting, en wijd ze voor den dag van den moord!
Jer 12:4  Hoelang zal het land rouwen, en al het kruid des velds verdorren? Om de boosheid der bewoners komt 
vee en gevogelte om; want zij hebben gezegd: God ziet onze wegen niet.
Jer 12:5  Wanneer gij met voetgangers gelopen hebt en zij u hebben afgemat, hoe zult gij dan met de paarden 
gelijken tred houden? In een vredig land waart gij gerust; maar hoe zult gij het maken in het dicht gewas des 
Jordaans?
Jer 12:6  Want ook uw broeders en bloedverwanten, ook die verraden u; ook zij roepen u luidkeels achterna. 
Vertrouw hen niet, wanneer zij u vriendelijk toespreken.
Jer 12:7  Ik heb mijn huis verlaten, mijn erve verstoten, mijn zielsbeminde in de hand harer vijanden gegeven.
Jer 12:8  Mijn erve was mij geworden als een leeuw in het woud: het had tegen mij gebruld; daarom haatte ik 
het.
Jer 12:9  Is mijn erve een bonte roofvogel, dat de roofvogels van alle kanten er op afkomen? Komt, vergadert 
alle wilde dieren, dat zij komen om het te verslinden!
Jer 12:10  Veel herders hebben mijn wijngaard vernield, mijn akker vertrapt; zij hebben den akker die mij een 
lust was in een woeste wildernis verkeerd;
Jer 12:11  zij hebben hem tot een wildernis gemaakt; verwoest, rouwt hij voor mijn ogen, het ganse land is 



verwoest; want niemand nam het ter harte.
Jer 12:12  Op alle kale plekken in de woestijn zijn de verdelgers gekomen; want een verslindend zwaard heeft 
de Heer, dat verslindt van het ene eind des lands tot het andere; geen vrede voor enig schepsel!
Jer 12:13  Tarwe hebben zij gezaaid en doornen gemaaid; zij hebben zich afgesloofd, zonder baat, en staan 
beschaamd over hun opbrengsten, wegens 's Heeren blakenden toorn!
Jer 12:14  Zo zegt de Heer van al mijn boze naburen, die het erve aantasten dat ik aan mijn volk Israel in bezit 
heb gegeven: Zie, ik roei hen uit uit hun land, en het huis Juda zal ik uit hun midden uitroeien.
Jer 12:15  Doch nadat ik hen heb uitgeroeid, zal ik mij wederom hunner erbarmen en hen doen weerkeren, ieder 
naar zijn erve en zijn land.
Jer 12:16  En indien zij dan den weg mijns volks grondig leren, zwerend bij mijn naam: Zo waarlijk als de Heer 
leeft! gelijk zij mijn volk geleerd hebben bij den Baal te zweren, zo zullen zij worden opgebouwd in het midden 
mijns volks;
Jer 12:17  maar indien zij niet luisteren, zo zal ik zulk een volk gans en al uitroeien en te gronderichten, spreekt 
de Heer.
Jer 13:1  Aldus sprak de Heer tot mij: Ga u een linnen gordel kopen en doe dien om uw middel; maar laat hem 
niet in het water komen.
Jer 13:2  Ik kocht den gordel, naar het woord des Heeren, en deed hem om mijn middel.
Jer 13:3  Daarna kwam het woord des Heeren andermaal tot mij:
Jer 13:4  Neem den gordel dien gij gekocht hebt, die om uw middel is, en maak u op, ga naar Fraat, en verberg 
hem daar in een rotsspleet.
Jer 13:5  Ik ging dus en verborg hem in Fraat, zoals de Heer mij bevolen had.
Jer 13:6  En na verloop van geruimen tijd zeide de Heer tot mij: Maak u op, ga naar Fraat, en haal van daar den 
gordel dien ik u bevolen heb aldaar te verbergen.
Jer 13:7  Zo ging ik naar Fraat, groef den gordel op ter plaatse waar ik hem verborgen had; en zie, de gordel 
was bedorven, hij deugde nergens toe.
Jer 13:8  Toen kwam het woord des Heeren tot mij:
Jer 13:9  Zo zegt de Heer: Desgelijks zal ik verderven den trots van Juda en van Jeruzalem, die zo groot is.
Jer 13:10  Dit boze volk, dat weigert naar mijn woorden te luisteren, in de verstoktheid zijns harten wandelt en 
andere goden naloopt om hen te dienen en zich voor hen neer te werpen, het worde als deze gordel, die 
nergens toe deugt.
Jer 13:11  Want evenals de gordel aan iemands middel is vastgehecht, zo had ik het ganse huis Israel en het 
ganse huis Juda aan mij vastgehecht, spreekt de Heer, om mij ten volk te zijn, tot roem en lof en glorie; maar zij 
hebben niet geluisterd.
Jer 13:12  Zeg verder tot hen het volgende: Zo spreekt de Heer, Israels god: Een fles behoort met wijn gevuld te 
worden. Als zij nu tot u zeggen: Zouden wij dat niet weten, dat een fles met wijn behoort gevuld te worden?
Jer 13:13  dan zult gij tot hen zeggen: Zo zegt de Heer: Ik ga al de bewoners van dit land, de koningen uit 
Davids huis die zitten op zijn troon, de priesters, de profeten en al de inwoners van Jeruzalem, vullen met 
sterken drank,
Jer 13:14  en ik zal hen tegen elkander verbrijzelen, vaders en zonen tezamen, spreekt de Heer; ik zal niet 
sparen, niet verschoonen, mij niet erbarmen, dat ik hen niet verderven zou.
Jer 13:15  Luistert en leent het oor! Zijt niet hoog; want de Heer heeft gesproken.
Jer 13:16  Geeft den Heer, uw god ere, voordat het duister wordt en gij uw voet stoot tegen bergen in schemer, 
en hij, terwijl gij hoopt op licht, dit tot duisternis maakt, het in donkerheid verkeert.
Jer 13:17  Maar indien gij niet luistert, zal ik zielsbedroefd in het verborgen wenen over dien trots, en zal mijn 
oog bitter schreien, in tranen wegsmelten; want 's Heeren kudde is gevankelijk weggevoerd.
Jer 13:18  Zeg aan den koning en 's konings moeder: Gaat zeer laag zitten; want u is van het hoofd gevallen uw 
luisterrijke kroon.
Jer 13:19  De steden van het zuiden zijn gesloten, en niemand opent; Juda is weggevoerd gans en al, 
weggevoerd volkomen.
Jer 13:20  Hef uw ogen op en zie, wie daar komen uit het noorden. Waar is de kudde u gegeven, uw prachtig 
vee?
Jer 13:21  Wat zult gij zeggen, wanneer hij ten hoofd over u aanstelt vrienden die gijzelf aan u gewend hebt? 
Zullen niet weeen u aangrijpen, als een barende vrouw?
Jer 13:22  En wanneer gij zegt bij u zelf: Waarom overkwam mij dit? Om de grootheid uwer schuld zijn uw 
slippen opgelicht, uw hielen met geweld ontbloot.
Jer 13:23  Kan een moorman zijn huid veranderen, een panter zijn vlekken? Dan zult ook gij in staat zijn goed te 
handelen, gij, aan kwaaddoen gewend.
Jer 13:24  Ik zal u verstrooien als wegvliegend kaf, als kaf voor den woestijnwind.
Jer 13:25  Dit is uw lot, het u toegewezen deel, van mijnentwege spreekt de Heer; omdat gij mij vergeten hebt en 



op leugen vertrouwd.
Jer 13:26  Dies til ook ik uw slippen van voren op, en wordt uw schaamte gezien.
Jer 13:27  Uw echtbreken en uw gehunker, uw schandelijke ontucht--op heuvelen en in het veld zag ik uw 
gruwelen. Wee u, Jeruzalem! uw reiniging blijft uit, hoelang nog?
Jer 14:1  Het woord des Heeren tot Jeremia betreffende de langdurige droogte:
Jer 14:2  Juda rouwt, en haar poorten kwijnen, liggen in het zwart ter aarde; Jeruzalems gejammer stijgt 
omhoog.
Jer 14:3  Haar edelen zonden hun onderhorigen om water, zij kwamen bij de bakken, maar vonden geen water, 
keerden terug met hun vaten ledig, zij staan beschaamd en verlegen, hebben zich het hoofd omhuld.
Jer 14:4  Ook is het bebouwen van den grond gestaakt, omdat er geen regen op aarde is geweest; beschaamd 
staan de landbouwers, zij hebben zich het hoofd omhuld.
Jer 14:5  ja, ook de hinde op het veld laat haar pas geworpen jong in den steek; want er is geen groen.
Jer 14:6  En de woudezels staan op de kale plekken, hijgen naar lucht als jakhalzen; hun ogen versmachten, 
omdat er geen kruid is.
Jer 14:7  Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, Heer, handel om uws naams wil; want onze 
afwijkingen zijn veelvuldig, tegen u hebben wij gezondigd.
Jer 14:8  Gij, verwachting, Israels, zijn redder in tijd van nood, waarom zoudt gij zijn als een vreemde in den 
lande, als een reiziger die is ingekeerd om te overnachten?
Jer 14:9  Waarom zoudt gij zijn als een die in diepen slaap ligt, als een held die niet bij machte is te redden? En 
gijzelf zijt toch in ons midden, Heer, uw naam is over ons uitgeroepen; begeef ons niet!
Jer 14:10  Zo zegt de Heer van dit volk: Desgelijks hielden zij van omzwerven, hebben zij hun voeten niet 
weerhouden; daarom heeft de Heer in hen geen welgevallen; thans gedenkt hij hun schuld, straft hij hun zonden.
Jer 14:11  Voorts zeide de Heer tot mij: Bid niet voor dit volk ten goede.
Jer 14:12  Als zij vasten, luister ik niet naar hun gekrijt; en als zij brandoffer en meeloffer brengen, heb ik in hen 
geen behagen; maar door zwaard en hongersnood en pest ga ik hen afmaken.
Jer 14:13  Toen zeide ik: Helaas, Heere God! zie, de profeten zeggen hun: Gij zult geen zwaard zien en geen 
hongersnood hebben; maar ik zal u vrede en veiligheid geven aan deze plaats.
Jer 14:14  Maar de Heer zeide tot mij: 't Is leugen wat de profeten profeteren in mijn naam; ik heb hen niet 
gezonden, hun geen last gegeven, niet tot hen gesproken; een leugengezicht en nietige waarzegging en bedrog 
uit henzelf, dat is het wat zij u profeteren.
Jer 14:15  Daarom spreekt de Heer aangaande de profeten die profeteren in mijn naam, ofschoon ik hen niet 
gezonden heb, aldus: De profeten, die zeggen: Noch zwaard noch hongersnood zal er zijn in dit land--zullen zelf 
door het zwaard en den hongersnood omkomen.
Jer 14:16  En de lieden wien zij profeteren, die zullen weggeworpen liggen op Jeruzalems straten, van den 
hongersnood en het zwaard, zonderdat iemand hen begraaft, zij met hun vrouwen, zonen en dochteren; zo zal ik 
hun kwaad over hen uitstorten.
Jer 14:17  Zeg hun het volgende: Laten mijn ogen wegsmelten in tranen, nacht en dag, zonder tot rust te komen; 
want de jonkvrouw, de dochter mijns volks, is met een grote breuke getroffen, met een zeer smartelijke wonde.
Jer 14:18  Ga ik uit in het veld, daar liggen de verslagenen door het zwaard; kom ik in de stad, daar heerst de 
ellende van den hongersnood; want zowel profeet als priester zijn ter aarde gezonken, zonder het voorzien te 
hebben.
Jer 14:19  Hebt gij Juda voorgoed versmaad, of heeft van Sion uw ziel een afkeer? Waarom hebt gij ons 
geslagen, zodat er geen genezing voor ons is? Wij wachten op heil, maar er komt niets goeds, en op een tijd 
van verademing, en zie, louter angst!
Jer 14:20  Wij erkennen, Heer, onze snoodheid, de schuld onzer vaderen, dat wij tegen u gezondigd hebben.
Jer 14:21  Verwerp niet, om uws naams wil, geef niet prijs den zetel uwer heerlijkheid; gedenk uw verbond met 
ons, verbreek het niet!
Jer 14:22  Is er onder de nietigheden der heidenen een die doet regenen? of kan de hemel een stortbui geven? 
Zijt gij het niet, Heer, onze God? opdat wij op u hopen; want gij hebt dat alles gemaakt.
Jer 15:1  Maar de Heer zeide tot mij: Al stonden Mozes en Samuel voor mij, ik zou hun niet terwille zijn. Zend dit 
volk weg uit mijn tegenwoordigheid, dat zij heengaan.
Jer 15:2  En wanneer zij tot u zeggen: Waarheen zullen wij gaan? zeg dan tot hen: Zo spreekt de Heer: Wie 
bestemd is ten dode ten dode, en wie ten zwaarde ten zwaarde, en wie ten hongersnood ten hongersnood, en 
wie ter ballingschap ter ballingschap.
Jer 15:3  En ik zal over hen aanstellen vier machten spreekt de Heer: het zwaard om te doden, de honden om 
weg te slepen, het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde om te verslinden en te verderven.
Jer 15:4  En ik zal hen stellen ten speelbal voor alle koninkrijken der aarde, ter oorzake van Juda's koning 
Manasse, den zoon van Hizkia, om alwat hij te Jeruzalem heeft gedaan.
Jer 15:5  Wie toch zal medelijden met u hebben, Jeruzalem? wie u deelneming betuigen? wie tot u inkeren om u 



naar uw welstand te vragen?
Jer 15:6  Gij hebt mij verzaakt, spreekt de Heer; teruggaan, dat deedt gij; dies heb ik mijn hand tegen u 
uitgestrekt en u verdorven--ik ben het moe, er weer van af te zien--
Jer 15:7  en heb u gewand met de wan in de poorten des lands; ik heb mijn volk van kinderen beroofd, 
tegrondegericht; --zij waren op hun schreden niet teruggekeerd--
Jer 15:8  hun weduwen zijn mij talrijker geworden dan het zand der zee; ik deed over de moeder der 
jongelingschap den verdelger komen op den vollen middag, deed plotseling op haar vallen beving en ijzing.
Jer 15:9  Zij die een zevental baarde is weggekwijnd, heeft den laatsten adem uitgeblazen; haar zon is 
ondergegaan, terwijl het nog overdag was; zij staat beschaamd en dodelijk verlegen. En hun overschot geef ik 
aan het zwaard prijs, voor hun vijanden uit, spreekt de Heer.
Jer 15:10  Wee mij, mijn moeder, dat gij mij hebt gebaard! een man met wien de ganse wereld twist en krakeelt; 
ik ben niemands schuldeiser en niemands schuldenaar; toch vervloeken mij allen.
Jer 15:11  --De Heer had gezegd: Voorzeker, ik laat u los; ik doe ten tijde van onheil en nood den vijand op u 
afkomen.
Jer 15:12  Kan men ijzer breken, ijzer uit het noorden, of koper?
Jer 15:13  Uw vermogen en uw schatten zal ik ten buit stellen, zonder betaling, voor al uw zonden, in uw ganse 
gebied;
Jer 15:14  en ik zal u uw vijanden doen dienen in een land dat gij niet gekend hebt. Want een vuur is ontstoken 
in mijn toorn; tegen u blaakt het. --
Jer 15:15  Gij weet het, Heer! Gedenk mijner en zie naar mij om; geef mij wraak op mijn vervolgers; neem mij, 
door uw lankmoedigheid verleid, niet weg; denk aan den hoon dien ik om u verduur.
Jer 15:16  Trof ik woorden van u aan, ik verslond ze, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap des harten; 
want uw naam is over mij uitgeroepen, Heer, god der heirscharen.
Jer 15:17  Ik heb niet gezeten in een kring van lachers noch gedarteld; vanwege uw hand heb ik eenzaam 
gezeten; want gij hadt mij van grimmigheid vervuld.
Jer 15:18  Waarom is mijn pijn onverpoosd en mijn wond onheelbaar, een die niet genezen wil? Gij zijt voor mij 
als een opdrogende beek, als water dat niet blijft.
Jer 15:19  Daarom spreekt de Heer aldus: Indien gij wederkeert, zal ik u weer voor mij laten staan, en indien gij 
wat edel is zonder iets nietswaardigs te voorschijn brengt, zult gij als mijn mond zijn. Zij moeten tot u zich keren, 
niet gij moet u keren tot hen.
Jer 15:20  En ik zal u voor dit volk maken tot een versterkten koperen muur: zij zullen tegen u strijden, maar u 
niet overmogen; want ik ben met u om te verlossen en u te redden, spreekt de Heer.
Jer 15:21  Ik zal u redden uit der bozen hand, u bevrijden uit de vuist der geweldenaars.
Jer 16:1  Het woord des Heeren kwam tot mij:
Jer 16:2  Gij zult u geen vrouw nemen, en geen zonen of dochters hebben op deze plaats.
Jer 16:3  Want zo zegt de Heer aangaande de zonen en dochters die op deze plaats geboren worden, 
aangaande hun moeders die hen baarden en hun vaders die hen verwekten in dit land:
Jer 16:4  Aan dodelijke krankheden zullen zij sterven; geen rouwbeklag of begrafenis zal hun deel zijn; tot mest 
over den aardbodem zullen zij dienen, en hun lijken zullen strekken tot spijs voor het gevogelte des hemels en 
het gedierte der aarde; door het zwaard zullen zij vallen en van honger omkomen.
Jer 16:5  Zo heeft de Heer gezegd: Treed geen klaaghuis binnen, ga geen rouw bedrijven en betuig hun geen 
deelneming; want ik heb mijn vrede aan dit volk onttrokken, spreekt de Heer, mijn gunst en mijn erbarming.
Jer 16:6  Groten en kleinen zullen sterven in dit land; geen begrafenis, geen rouwbeklag valt hun ten deel; men 
maakt zich geen insnijding noch kale plek om hen;
Jer 16:7  men deelt geen brood uit bij een in rouw om hem te troosten over een dode; men geeft hem den 
troostbeker niet te drinken over zijn vader of moeder.
Jer 16:8  Ook geen feesthuis zult gij binnentreden om mee aan te zitten tot eten en drinken.
Jer 16:9  Want zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Ik doe eerlang verstommen op deze plaats, voor 
uw ogen en in uw dagen, de tonen van blijdschap en vroolijkheid, de tonen van bruidegom en bruid.
Jer 16:10  En wanneer gij aan dit volk al deze woorden mededeelt, en zij tot u zeggen: Waarom heeft de Heer 
over ons dezen gansen groten rampspoed besloten, en wat is onze schuld, wat de zonde die wij bedreven 
hebben tegen den Heer, onzen god?
Jer 16:11  zo zeg tot hen: Omdat uw vaderen mij verlaten hebben, spreekt de Heer, en andere goden 
nagelopen, die zij gediend en voor wie zij zich neergeworpen hebben, terwijl zij mij verlieten en mijn wet niet 
onderhielden,
Jer 16:12  en gij het nog erger hebt gemaakt dan uw vaderen, en gij nog steeds u gedraagt naar de verstoktheid 
van uw boos hart, zonder naar mij te luisteren;
Jer 16:13  daarom zal ik u uit dit land wegslingeren naar een land dat gij noch uw vaderen hebt gekend, alwaar 
gij andere goden kunt dienen dag en nacht, die u geen barmhartigheid zullen bewijzen.



Jer 16:14  --Daarom, zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat men niet meer zegt: Zo waar als de Heer leeft, 
die de Israelieten uit Egypteland heeft opgevoerd!
Jer 16:15  maar: Zo waar als de Heer leeft, die de Israelieten heeft opgevoerd uit het Noorderland en uit al de 
landen werwaarts hij hen had weggedreven! en ik zal hen wederbrengen op den grond dien ik hun vaderen 
gegeven heb. --
Jer 16:16  Zie, ik zend veel vissers, spreekt de Heer, die hen zullen vangen, en daarna zend ik veel jagers, die 
jacht op hen zullen maken, op elken berg en elken heuvel en in de spleten der rotsen.
Jer 16:17  Want mijn ogen zijn op al hun wegen gericht, zij zijn voor mij niet verborgen, en hun schuld is voor 
mijn blik niet verholen.
Jer 16:18  Dus zal ik voor alles hun schuld en zonde dubbel vergelden, omdat zij mijn land ontwijd hebben met 
de lijken hunner gruwelen, en van hun afschuwelijkheden mijn erve vervuld.
Jer 16:19  Heer, mijn sterkte en mijn burg, mijn toevlucht in tijd van nood! tot u zullen natien komen van de 
einden der aarde en zeggen: Louter leugen viel onzen vaderen ten deel, nietigheden, waaronder geen die heul 
bracht.
Jer 16:20  Zal een mens zich goden maken? Maar dat zijn niet-goden!
Jer 16:21  Daarom zie, ik doe hen ditmaal voelen, voelen mijn hand en mijn macht, en zij zullen weten dat mijn 
naam de Heer is.
Jer 17:1  Juda's zonde is opgeschreven met een ijzeren griffel en een diamanten stift; zij is gegrift op de tafel 
van hun hart en aan de hoornen hunner altaren,
Jer 17:2  telkens als hun zonen hun altaren en gewijde boomstammen gedenken, onder elken lommerrijken 
boom en op elken hogen heuvel.
Jer 17:3  Ik zal uw vermogen en al uw schatten ten buit stellen, voor uw zonden, in uw ganse gebied;
Jer 17:4  en gij zult moeten loslaten het erve dat ik u gegeven had, en ik doe u uw vijanden dienen in een land 
dat gij niet gekend hebt. Want gij hebt een vuur ontstoken in mijn toorn, dat voor eeuwig blaakt.
Jer 17:5  Zo zegt de Heer: Vervloekt zij de man die op mensen vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, terwijl zijn 
hart van den Heer afwijkt!
Jer 17:6  Hij zal zijn gelijk een hulpeloze in de wildernis en niet zien dat het goede komt; hij zal verzengde 
plaatsen in de woestijn bewonen, zilten, onbewoonbaren grond.
Jer 17:7  Gezegend de man die op den Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is!
Jer 17:8  Hij zal zijn gelijk een boom, aan het water geplant, die aan een stroom wortelen schiet en niet vreest 
als de hitte komt; zijn loof blijft altijd groen, en in een jaar van droogte heeft hij geen zorg, noch laat hij af van 
vrucht te dragen.
Jer 17:9  Het hart is bedrieglijker dan iets anders en ongeneeslijk krank; wie zal het kennen?
Jer 17:10  Ik, de Heer, doorzoek het hart, toets de nieren om een iegelijk te geven naar zijn wandel en naar de 
vrucht zijner handelingen.
Jer 17:11  Een veldhoen dat broedt zonder eieren gelegd te hebben, zo is een die rijkdom vergadert, maar niet 
eerlijk: in het midden zijner dagen moet hij dien achterlaten, en bij den afloop blijkt hij een dwaas.
Jer 17:12  Een erezetel, van oudsher hoog verheven, is de plaats van ons heiligdom.
Jer 17:13  Verwachting Israels, Heer! allen die u verlaten zullen beschaamd staan; wie van u afwijken worden 
van de aarde uitgeroeid; omdat zij de bron van levend water, den Heer, hebben verlaten.
Jer 17:14  Wees mijn geneesheer, Heer, opdat ik geneze; kom te mijner redding, opdat ik gered worde; want 
mijn loflied zijt gij.
Jer 17:15  Zie, zij zeggen tot mij: Waar blijft het woord des Heeren? laat het maar komen!
Jer 17:16  Ik voor mij heb bij u niet aangehouden om het onheil, en den dag des jammers heb ik niet begeerd. 
Gij weet wat over mijn lippen kwam; het is voor uw aangezicht uitgesproken.
Jer 17:17  Wees mij niet tot een verschrikking; mijn toevlucht zijt gij ten dage des onheils.
Jer 17:18  Laten mijn vervolgers beschaamd worden, niet ik! Mogen zij verschrikt worden, niet ik! Breng over 
hen den dag des onheils, en verbreek hen met een dubbele verbreking.
Jer 17:19  Aldus heeft de Heer tot mij gezegd: Ga staan in de poort van de zonen des volks, waardoor de 
koningen van Juda binnenkomen en uitgaan, en in al de poorten van Jeruzalem,
Jer 17:20  en zeg tot hen: Hoort het woord des Heeren, koningen van Juda, gans Juda en alle inwoners van 
Jeruzalem die deze poorten binnentreedt!
Jer 17:21  Zo zegt de Heer: Neemt u zorgvuldig in acht geen vracht te dragen op den sabbatdag, om die in 
Jeruzalems poorten te brengen.
Jer 17:22  Ook zult gij op den sabbatdag geen vracht uit uw huizen uitdragen en generlei werk verrichten, maar 
gij zult den sabbatdag heilig houden, gelijk ik uw vaderen geboden heb.
Jer 17:23  Doch zij hebben niet geluisterd noch het oor geneigd, maar zijn hardnekkig geweest, zodat zij niet 
luisterden en geen terechtwijzing aannamen.
Jer 17:24  Welnu, indien gij aandachtig naar mij luistert, spreekt de Heer, om op den sabbatdag geen vracht in 



de poorten dezer stad te brengen en om den sabbatdag heilig te houden, door daarop generlei werk te 
verrichten;
Jer 17:25  zo zullen door de poorten dezer stad koningen en vorsten, die zitten op Davids troon, binnengaan, 
rijdend met wagens en paarden, zijzelf en hun vorsten, de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, en 
zal deze stad altijd bewoond zijn;
Jer 17:26  en men zal komen uit de steden van Juda en de omstreken van Jeruzalem, uit het land van Benjamin, 
uit de Laagte, het Gebergte en het Zuiden, brengend brandoffer en slachtoffer, meeloffer en wierook, en lofoffer 
brengend in het huis des Heeren.
Jer 17:27  Maar indien gij niet naar mij luistert om den sabbatdag heilig te houden en niet met een vracht 
Jeruzalems poorten binnen te komen op den sabbatdag, zo zal ik een vuur ontsteken in haar poorten, dat 
Jeruzalems burchten verteren zal en niet zal worden uitgeblust.
Jer 18:1  Het woord dat van den Heer tot Jeremia kwam:
Jer 18:2  Maak u op en daal af naar het huis van den pottenbakker; daar zal ik u mijn woorden doen horen.
Jer 18:3  Zo daalde ik af naar het huis van den pottenbakker, die juist bezig was een stuk te vervaardigen op de 
dubbele schijf.
Jer 18:4  En mislukte het voorwerp dat hij met zijn handen vervaardigde, dan maakte hij er weer een ander 
voorwerp van, zoals het den pottenbakker goeddocht te maken.
Jer 18:5  Nu kwam het woord des Heeren tot mij:
Jer 18:6  Zou ik niet gelijk deze pottenbakker met u kunnen doen, huis Israel? spreekt de Heer; zie, als leem in 
de hand van den pottenbakker, zo zijt gij in de mijne, huis Israel.
Jer 18:7  Nu eens doe ik uitspraak over een volk of over een koninkrijk om het uit te roeien en omver te werpen 
en te verderven;
Jer 18:8  maar als dat volk, waarover ik deze uitspraak gedaan heb, zich van zijn boosheid bekeert, dan zie ik af 
van het onheil dat ik voornemens was geweest het aan te doen.
Jer 18:9  Dan weer doe ik uitspraak over een volk of koninkrijk om het op te bouwen en te planten;
Jer 18:10  maar als het doet wat kwaad is in mijn oog, door niet naar mij te luisteren, dan zie ik af van het goede 
waarmee ik gezegd had het te zullen begunstigen.
Jer 18:11  Nu dan, zeg toch tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem: Zo zegt de Heer: Ik ben 
bezig tegen u kwaad te brouwen en tegen u een plan te smeden; bekeert u toch van uw slechten weg, en zorgt 
dat uw handel en wandel goed is.
Jer 18:12  Maar zij zullen zeggen: Vergeefs! Want onze overleggingen zullen wij volgen, en ieder de 
verstoktheid van zijn boos hart uitvoeren.
Jer 18:13  Daarom zegt de Heer aldus: Doet vrij navraag onder de natien, wie ooit iets dergelijks heeft gehoord; 
iets zeer weerzinwekkends heeft Israels jonkvrouw bedreven.
Jer 18:14  Zal des Libanons sneeuw aflaten van de rots des velds, of zullen uit de zee de koude stromen 
verdwijnen?
Jer 18:15  Nochtans heeft mijn volk mij vergeten, rooken zij voor het ijle, en hebben de overoude gangen hen 
doen struikelen op hun wegen, hen bijpaden doende betreden, een ongebaanden weg
Jer 18:16  om hun land tot een voorwerp van ontzetting te maken en van altoosdurend gesis: alwie het 
voorbijtrekt zal zich ontzetten en het hoofd schudden.
Jer 18:17  Gelijk de oostenwind zal ik hen voor den vijand uit verstrooien; ik zal hen met den nek, en niet met het 
aangezicht, aanzien, ten dage huns ondergangs.
Jer 18:18  Toen zeiden zij: Komt, laten wij plannen smeden tegen Jeremia; want de wet zal niet teloorgaan bij 
den priester, noch de raad bij den wijze, noch het woord bij den profeet; komt, laten wij hem verslaan met de 
tong en in het geheel niet luisteren naar een zijner woorden!
Jer 18:19  Heer, luister naar mij en hoor wat mijn bestrijders zeggen!
Jer 18:20  Mag goed met kwaad vergolden worden, dat zij een kuil hebben gegraven voor mijn leven? Gedenk, 
hoe ik voor u stond, om een goed woord voor hen te doen, om uw verbolgenheid van hen te keren.
Jer 18:21  Daarom, geef hun kinderen aan den honger prijs, en lever hen over in de macht van het zwaard; 
mogen hun vrouwen kinderloos en weduwen worden, hun mannen bezwijken aan de pest, hun jongelingen 
sneuvelen door het zwaard in den krijg;
Jer 18:22  worde een geschreeuw uit hun huizen gehoord, omdat gij plotseling een bende over hen brengt. Want 
zij hebben een kuil gegraven om mij te vangen, strikken gelegd voor mijn voeten.
Jer 18:23  Maar gij, Heer, kent al hun moordaanslagen tegen mij; bedek hun schuld niet, en wis hun zonde niet 
uit van voor uw aangezicht; zo zullen zij voor uw oog ten val gebracht zijn; houd afrekening met hen ten tijde 
uws toorns!
Jer 19:1  Zo zeide de Heer: Ga een aarden kruik kopen, neem enige van de oudsten des volks en der priesters,
Jer 19:2  ga de stad uit naar het dal van den zoon Hinnoms, dat buiten de Schervenpoort ligt, en predik aldaar 
de woorden die ik tot u spreken zal,



Jer 19:3  aldus: Hoort des Heeren woord, koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem! Zo zegt de Heer der 
heirscharen, Israels god: Zie, ik breng over deze plaats zulk een onheil dat elk die het hoort de oren zullen 
tuiten.
Jer 19:4  Omdat zij mij verlaten en deze plaats miskend en er voor andere goden gerookt hebben, die zij noch 
hun vaderen kenden; omdat Juda's koningen deze plaats hebben vervuld met het bloed van onschuldigen;
Jer 19:5  en omdat zij de hoogten van den Baal hebben gebouwd om hun kinderen te verbranden als 
brandoffers voor den Baal; hetgeen ik niet geboden of gezegd had, en wat in mijn hart niet was opgekomen.
Jer 19:6  Daarom, zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat deze plaats niet meer zal heten Het tofeth en Het 
dal van den zoon Hinnoms, maar Het moorddal.
Jer 19:7  En ik zal te dezer plaatse Juda en Jeruzalem radeloos maken, hen door het zwaard doen vallen voor 
hun vijanden en door de hand van wie hun naar het leven staan, en hun lijken tot spijs geven aan het gevogelte 
des hemels en aan het gedierte der aarde;
Jer 19:8  ik zal deze stad stellen tot een voorwerp van ontzetting en van gesis: alwie haar voorbijtrekt zal zich 
ontzetten en sissen over al haar wonden;
Jer 19:9  en ik zal hen het vlees hunner zonen en dochteren doen eten, en zij zullen elkanders vlees eten, in de 
benardheid en de benauwdheid waarin hun vijanden en wie hun naar het leven staan hen brengen.
Jer 19:10  Verbrijzel dan de kruik voor de ogen der mannen die met u gegaan zijn,
Jer 19:11  en zeg tot hen: Aldus zegt de Heer der heirscharen: Ik zal dit volk en deze stad zo verbrijzelen als 
men aardewerk verbrijzelt, dat niet meer heelgemaakt kan worden;
Jer 19:12  zo zal ik doen met deze plaats, zegt de Heer, en met haar bewoners, stellende deze stad als het 
tofeth.
Jer 19:13  En de huizen van Jeruzalem en de paleizen van Juda's koningen zullen worden als de plaats van het 
tofeth, wegens hun onreinheden in al de huizen op welker daken zij gerookt hebben voor het ganse heir des 
hemels, plengoffers stortend voor andere goden.
Jer 19:14  Toen Jeremia van het tofeth kwam, waarheen de Heer hem gezonden had om te profeteren, ging hij 
staan in het voorhof des tempels en zeide tot het ganse volk:
Jer 19:15  Zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Zie ik breng over deze stad en haar gehuchten al het 
onheil, waarmee ik haar bedreigd heb; want zij zijn hardnekkig geweest door niet te luisteren naar mijn woorden.
Jer 20:1  Toen nu de priester Pashur, de zoon van Immer, de hoofdopziener in den tempel, Jeremia deze 
woorden hoorde profeteren,
Jer 20:2  liet Pashur den profeet Jeremia geeselen en in het blok zetten, in de Boven-Benjamins-poort, aan den 
tempel.
Jer 20:3  Des anderen daags nu, toen Pashur Jeremia uit het blok ontsloeg, zeide deze tot hem: De Heer noemt 
u niet Pashur, maar Schrik-rondom!
Jer 20:4  Want zo zegt de Heer: Ik ga u maken tot een schrik voor uzelf en voor al uw vrienden, en zij zullen 
vallen door het zwaard hunner vijanden, terwijl gij het met eigen ogen ziet; en gans Juda zal ik geven in de hand 
van den koning van Babel, die het naar Babel zal wegvoeren en met het zwaard verslaan.
Jer 20:5  En den gansen rijkdom dezer stad, al haar vermogen en al haar kostbaarheden, ook al de schatten van 
Juda's koningen, zal ik geven in de hand hunner vijanden, die ze zullen buitmaken, weghalen en naar Babel 
brengen.
Jer 20:6  En gij, Pashur, zult met al uw huisgenoten in ballingschap gaan, te Babel komen, daar sterven en daar 
begraven worden, met al uw vrienden, wien gij leugens hebt geprofeteerd.
Jer 20:7  Gij hebt mij overgehaald, Heer, en ik ben overgehaald; gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht; 
ik ben geworden tot belaching den gansen dag, iedereen bespot mij;
Jer 20:8  want zo vaak ik spreek moet ik het uitschreeuwen, luidkeels klagen over geweld en mishandeling; 
omdat des Heeren woord mij strekt tot smaad en tot beschimping den gansen dag.
Jer 20:9  Zeg ik dan: Ik wil niet van hem gewagen, ik spreek niet meer in zijn naam--zo wordt het in mijn hart als 
een brandend vuur, besloten in mijn gebeente: ik mat mij af om het uit te houden, maar ik ben er niet toe in 
staat.
Jer 20:10  Want ik hoor veler gemompel--schrik rondom! Brengt aan, opdat wij hem aanbrengen. --Al mijn goede 
vrienden loeren steeds op mijn wankelen: "Misschien laat hij zich overhalen, dan kunnen wij hem aan, dan 
nemen wij wraak op hem!"
Jer 20:11  Doch de Heer staat mij ter zijde als een geweldig held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen en 
niets vermogen; zij staan diep beschaamd, omdat het hun mislukt is: eeuwigdurende schande, die nimmer 
vergeten wordt.
Jer 20:12  De Heer der heirscharen is een rechtvaardig toetser, die de nieren en het hart ziet. Ik zal uw 
wraakneming op hen aanschouwen; want op u heb ik mijn twistzaak gewenteld.
Jer 20:13  Zingt den Heer ter eer! looft den Heer! want hij heeft het leven des nooddruftigen uit de hand der 
boosdoeners gered.



Jer 20:14  Vervloekt zij de dag waarop ik geboren werd! de dag waarop mijn moeder mij baarde zij ongezegend!
Jer 20:15  Vervloekt zij de man die mijn vader de blijde tijding bracht: U is een jongske geboren! --hem innig 
verheugend.
Jer 20:16  Dien man verga het als den steden die de Heer heeft onderstbovengekeerd, zonder daarvan te willen 
afzien; hij hore angstgeroep in den morgenstond, krijgsgeschreeuw op het middaguur,
Jer 20:17  omdat hij mij niet gedood heeft van den moederschoot af, zodat mijn moeder mij tot graf geworden, 
en haar schoot eeuwig zwanger gebleven was.
Jer 20:18  Waarom toch ben ik uit den schoot tevoorschijngekomen, om moeite en jammer te zien? waarom 
gaan in schande mijn dagen voorbij?
Jer 21:1  Het woord dat van den Heer tot Jeremia kwam, toen koning Sedekia Pashur, den zoon van Malkia, en 
den priester Sefanja, den zoon van Maazeja, tot hem zond met de boodschap:
Jer 21:2  Raadpleeg toch den Heer voor ons; want Nebukadrezar, de koning van Babel, voert oorlog tegen ons; 
wellicht doet de Heer ons naar al zijn wonderen, zodat hij van ons wegtrekt.
Jer 21:3  Hierop zeide Jeremia tot hen: Aldus zult gij Sedekia, den koning van Juda, zeggen:
Jer 21:4  Zo zegt de Heer, Israels god: Ik ga het wapentuig in uw hand, waarmede gij buiten den muur krijgvoert 
tegen den koning van Babel en de Chaldeen die u insluiten, omwenden en bijeenbrengen binnen deze stad;
Jer 21:5  en ik zal zelf u beoorlogen met uitgestrekte hand en sterken arm, in toorn en verbolgenheid en grote 
gramschap;
Jer 21:6  en ik zal de inwoners dezer stad slaan, mens en vee: aan een zware pest zullen zij sterven.
Jer 21:7  En daarna, spreekt de Heer, zal ik Sedekia, den koning van Juda, en zijn dienaren en het volk dat in 
deze stad nog is overgebleven van de pest, het zwaard en den honger, overleveren aan hun vijanden en aan 
wie hun naar het leven staan; en zij zullen hen slaan met het scherp des zwaards, ik zal hen niet verschoonen of 
sparen of mij erbarmen.
Jer 21:8  En tot dit volk zult gij zeggen: Zo zegt de Heer: Ik geef u de keus tussen den weg ten leven en den weg 
ten dode;
Jer 21:9  wie in deze stad blijft zal sterven door het zwaard, den honger of de pest; maar wie er uitgaat en 
overloopt tot de Chaldeen die u insluiten zal in leven blijven: lijfsbehoud zal zijn buit zijn.
Jer 21:10  Want ik heb mijn aangezicht gericht tegen deze stad ten kwade en niet ten goede, spreekt de Heer: in 
de hand van Babels koning zal zij gegeven worden, en hij zal haar in brand steken.
Jer 21:11  En tot het koninklijk huis van Juda zult gij zeggen: Hoort het woord des Heeren,
Jer 21:12  huis van David! Zo zegt de Heer: Schaft des morgens recht, en redt den beroofde uit des 
onderdrukkers hand; opdat niet mijn verbolgenheid zich als vuur een uitweg bane, en brande zonderdat iemand 
blust, wegens de boosheid uwer handelingen.
Jer 21:13  Ik kom op u af, bewoners van de vallei, van de rots der vlakte, spreekt de Heer, op u, die zegt: Wie 
zou tot ons afdalen? wie onze woonsteden binnenkomen?
Jer 21:14  Ik zal u straffen naar de vrucht uwer handelingen, spreekt de Heer, een vuur ontsteken in haar woud, 
dat haar gansen omtrek zal verteren.
Jer 22:1  Zo zeide de Heer: Daal af naar het paleis van Juda's koning en spreek aldaar het volgende:
Jer 22:2  Hoor het woord des Heeren, koning van Juda, gij die op Davids troon zit, met uw dienaren en uw volk 
die deze poorten binnenkomen!
Jer 22:3  Zo zegt de Heer: Betracht recht en gerechtigheid, en redt den beroofde uit des onderdrukkers hand; 
kwelt noch mishandelt vreemde, wees of weduwe, en vergiet geen onschuldig bloed aan deze plaats.
Jer 22:4  Want indien gij dit woord nauwgezet betracht, zullen door de poorten van dit paleis koningen uit Davids 
huis, die zitten op zijn troon, binnengaan, rijdend met wagens en paarden, de koning, zijn dienaren en zijn volk.
Jer 22:5  Maar indien gij naar deze woorden niet luistert, dan zweer ik bij mijzelf, spreekt de Heer, dat dit paleis 
een puinhoop zal worden.
Jer 22:6  Want zo zegt de Heer aangaande het paleis van Juda's koning: Al zijt gij mij een Gilead, des Libanons 
kruin, voorwaar, ik zal u maken tot een woestijn, tot onbewoonde puinhopen!
Jer 22:7  Ik zal verdervers tegen u wijden, ieder met zijn werktuigen; die zullen uw keur van ceders vellen, ze 
werpen op het vuur.
Jer 22:8  Als dan veel volkeren deze stad voorbijtrekken en tot elkander zeggen: Waarom heeft de Heer deze 
grote stad zo behandeld?
Jer 22:9  zo zal men zeggen: Omdat zij het verbond van den Heer, hun god, verzaakt en zich voor andere goden 
neergeworpen en ze gediend hebben.
Jer 22:10  Weent niet om een overledene en beklaagt hem niet; weent veeleer om hem die vertrokken is; want 
nimmermeer zal hij terugkeren en zijn geboorteland wederzien.
Jer 22:11  Zo toch zegt de Heer van Sjallum, den zoon van Jozia, den koning van Juda, die koning werd in de 
plaats van zijn vader Jozia, die heengegaan is van deze plaats: Hij zal derwaarts nooit terugkeren;
Jer 22:12  maar ter plaatse waarheen men hem heeft weggevoerd zal hij sterven, en dit land zal hij nimmer 



weerzien.
Jer 22:13  Wee hem die zijn huis bouwt met ongerechtigheid, zijn opperzalen met onrecht, die zijn naaste voor 
niet laat werken, hem zijn loon niet uitkeert!
Jer 22:14  die zegt: Ik wil mij een groots huis bouwen, met luchtige opperzalen--die er wijde vensters aan maakt, 
het zoldert met cederhout en beschildert met menie.
Jer 22:15  Zijt gij een koning, omdat gij in cederhout tracht uit te blinken? uw vader at en dronk immers? Maar hij 
oefende recht en gerechtigheid; toen is het hem welgegaan.
Jer 22:16  Den nooddruftige en den arme recht verschaffen, is dat niet mij kennen? spreekt de Heer.
Jer 22:17  Maar gij hebt oog noch hart dan voor vuil gewin, voor het vergieten van onschuldig bloed en voor het 
aandoen van verongelijking en krenking.
Jer 22:18  Daarom zegt de Heer van Jojakim, den zoon van Jozia, den koning van Juda, aldus: Men zal over 
hem den klaagzang niet aanheffen: Ach, mijn broeder! en: Ach, zuster! men zal over hem den klaagzang niet 
aanheffen: Ach, heer! en: Ach, zijn majesteit!
Jer 22:19  Zoals men een ezel begraaft, zal hij begraven worden, voortgesleept en weggeworpen ver van 
Jeruzalems poorten.
Jer 22:20  Bestijg den Libanon, en schreeuw; doe in Bazan u horen; schreeuw van den Abarim; want al uw 
minnaars zijn verslagen.
Jer 22:21  Ik heb tot u gesproken tijdens uw zorgeloze rust: gij hebt geweigerd te luisteren; dat was uw 
gewoonte van der jeugd af: gij luisterdet niet naar mij.
Jer 22:22  Al uw aanvoerders voert de wind weg, en uw minnaars gaan in ballingschap; dan, ja dan zult gij 
beschaamd staan en te schande worden wegens al uw boosheid.
Jer 22:23  Gij die op den Libanon gezeteld zijt, in de ceders genesteld, wat zucht gij, als uw weeen komen, 
smarten gelijk die ener barende!
Jer 22:24  Zo waar als ik leef, spreekt de Heer, al was Jechonja, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een 
zegelring aan mijn rechterhand, toch zou ik u er van afrukken,
Jer 22:25  en u overleveren aan wie u naar het leven staan, voor wie gij beducht zijt, aan Nebukadresar, den 
koning van Babel, en aan de Chaldeen;
Jer 22:26  en u voortslingeren, met uw moeder die u baarde, naar een land waar gij niet geboren zijt; daar zult 
gij sterven.
Jer 22:27  En naar het land waarheen zij vurig verlangen terug te keren, derwaarts zullen zij niet terugkeren.
Jer 22:28  Is deze man Jechonja een verachtelijk, stukgeslagen beeld, of een voorwerp dat elk mishaagt? 
Waarom zijn hij en zijn kroost weggeslingerd, en weggeworpen in een land dat zij niet kenden?
Jer 22:29  O land, land, land! hoor het woord des Heeren;
Jer 22:30  zo spreekt de Heer: Schrijft dezen man op als kinderloos, als iemand die levenslang geen voorspoed 
zal hebben; want van zijn kroost zal het niemand gelukken te zitten op Davids troon en weer over Juda 
heerschappij te voeren.
Jer 23:1  Wee den herders die de schapen mijner kudde lieten dolen en hen verstrooiden! spreekt de Heer.
Jer 23:2  Daarom spreekt de Heer, Israels god, aangaande hen die mijn volk weidden aldus: Gij hebt mijn 
schapen verstrooid en weggedreven, er niet voor gezorgd; nu ga ik de boosheid uwer handelingen op u 
verhalen, spreekt de Heer.
Jer 23:3  En ikzelf zal het overschot mijner schapen verzamelen uit al de landen werwaarts ik ze heb 
weggedreven, en ze terugbrengen op hun weide, waar zij zullen vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen.
Jer 23:4  Dan zal ik over hen herders aanstellen, die hen weiden; en zij zullen niet meer vrezen, noch versagen, 
noch sidderen, spreekt de Heer.
Jer 23:5  Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik David een rechtschapen spruit zal verwekken, die als 
koning heersen, verstandig handelen en recht en gerechtigheid in den lande oefenen zal.
Jer 23:6  In zijn dagen zal Juda heil genieten en Israel onbezorgd wonen; en dit is de naam dien men hem 
geven zal: De Heer is onze zege.
Jer 23:7  Daarom, zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat men niet meer zegt: Zo waar als de Heer leeft, die 
de Israelieten uit Egypteland heeft opgevoerd!
Jer 23:8  maar: Zo waar als de Heer leeft, die het ganse nakroost Israels heeft opgevoerd en doen komen uit het 
Noorderland en uit al de landen werwaarts hij hen had heengedreven, en die op hun eigen bodem zullen wonen.
Jer 23:9  Over de profeten. Mijn hart is gebroken binnen in mij, al mijn beenderen sidderen; ik ben aan een 
beschonkene gelijk, aan een man, van den wijn overweldigd; vanwege den Heer en zijn heilige woorden.
Jer 23:10  Want vol overspelers is het land, immers om den vloek is het land in rouw, zijn de oasen der woestijn 
verdord--hun lopen was slecht, hun krachtsbetoon onbehoorlijk.
Jer 23:11  Want zowel profeet als priester is bezoedeld; zelfs in mijn huis heb ik hun boosheid aangetroffen, 
spreekt de Heer.
Jer 23:12  Daarom zal hun weg glibberigheid zijn in het stikdonker, waarin zij worden weggedreven en vallen; 



want ik breng onheil over hen in het jaar hunner bezoeking, spreekt de Heer.
Jer 23:13  In de profeten van Samarie heb ik gezien wat ergerlijk was: zij profeteerden door den Baal, en deden 
mijn volk Israel dolen.
Jer 23:14  Maar in de profeten van Jeruzalem heb ik gezien wat weerzin wekt: overspel bedrijven en omgaan 
met leugen, en der kwaaddoeners handen stevigen; zodat die zich niet bekeren van hun boosheid. Zij zijn mij 
allen als Sodom, en haar inwoners als Gomorra.
Jer 23:15  Daarom spreekt de Heer der heirscharen aangaande de profeten aldus: Zie, ik geef hun alsem te eten 
en een giftdrank te drinken; omdat van Jeruzalems profeten goddeloosheid is uitgegaan over het ganse land.
Jer 23:16  Zo zegt de Heer der heirscharen: Luistert niet naar de woorden der profeten die voor u profeteren; zij 
zijn bezig u dwaas te maken; een gezicht uit henzelven verkondigen zij, niet een uit 's Heeren mond;
Jer 23:17  daar zij steeds tot hen die 's Heeren woord versmaden zeggen: Gij zult vrede hebben--en tot elk die in 
de verstoktheid zijns harten wandelt: Geen kwaad zal u overkomen. --
Jer 23:18  Immers, alwie in des Heeren raad gestaan heeft en zijn woord ziet en hoort alwie geluisterd heeft 
naar zijn woord, dat hij het horen doe!
Jer 23:19  Zie, een storm van den Heer! verbolgenheid barst los! een stormwind vaart daarheen! op het hoofd 
der schuldigen komt hij neer.
Jer 23:20  De toorn van den Heer zal niet aflaten, eer hij de raadslagen zijns harten heeft volvoerd en tot stand 
gebracht; ten laatste zult gij dit duidelijk inzien.
Jer 23:21  Ik had de profeten niet gezonden; nochtans hebben zij gelopen; ik had tot hen niet gesproken; 
nochtans hebben zij geprofeteerd.
Jer 23:22  En indien zij werkelijk in mijn raad hebben gestaan, laten zij dan mijn volk mijn woorden doen horen, 
hen terugbrengen van hun verkeerden weg, van de boosheid hunner handelingen!
Jer 23:23  Ik ben een god van nabij, spreekt de Heer, en niet een god van verre.
Jer 23:24  Kan iemand zich in een schuilhoek verbergen, dat ik hem niet zou zien? spreekt de Heer; vervul ik 
niet den hemel en de aarde? spreekt de Heer.
Jer 23:25  Ik heb gehoord wat de profeten die in mijn naam valschelijk profeteren zeggen: Ik heb een droom 
gehad, een droom!
Jer 23:26  --Hoelang nog? Zijn dan de profeten die leugen profeteren voornemens, terwijl zij hun eigen 
verzinsels profeteren,
Jer 23:27  zijn zij voornemens bij mijn volk mijn naam in vergetelheid te brengen door de dromen die zij elkander 
vertellen; evenals hun vaderen door den Baal mijn naam vergeten hebben?
Jer 23:28  De profeet bij wien een droom is vertelle dezen, en hij bij wien mijn woord is spreke dit naar waarheid! 
Wat heeft het stro met het koorn gemeen? spreekt de Heer.
Jer 23:29  Is niet mijn woord aan een vuur gelijk, spreekt de Heer, en aan een hamer, die een rotssteen 
vergruizelt?
Jer 23:30  Daarom, ik kom af op de profeten, spreekt de Heer, die mijn woorden stelen, de een van den ander.
Jer 23:31  Ik kom af op de profeten, spreekt de Heer, die met gladde tong godspraken geven.
Jer 23:32  Ik kom af op de profeten, die leugendromen profeteren, spreekt de Heer, die ze vertellen en mijn volk 
doen dolen door hun leugens en hun loszinnigheid; terwijl ik hen niet gezonden noch hun iets opgedragen heb, 
en zij dit volk generlei voordeel zullen aanbrengen, spreekt de Heer.
Jer 23:33  En wanneer dit volk, of profeet, of priester, u vraagt: Wat is de last des Heeren? zo moet gij tot hen 
zeggen: Gij zijt zelf de last, en ik zal u laten vallen, spreekt de Heer.
Jer 23:34  En alwie, profeet, priester of leek zegt: 's Heeren last--dien man en zijn huis zal ik straffen.
Jer 23:35  Zo zult gij tot elkander, tot vriend en broeder zeggen: Wat heeft de Heer geantwoord? en: Wat heeft 
de Heer gesproken?
Jer 23:36  Maar van des Heeren "last" zult gij niet meer gewagen; want voor ieder zal zijn eigen woord de last 
zijn.
Jer 23:37  
Jer 23:38  Daarom spreekt de Heer aldus: Omdat gij dit woord hebt gebruikt: "'s Heeren last", terwijl ik u had 
laten verbieden de uitdrukking "'s Heeren last" te gebruiken;
Jer 23:39  daarom, zie, ik neem u op en laat u vallen, u en de stad die ik u en uw vaderen gegeven heb;
Jer 23:40  en ik zal u onuitwisbaren smaad aandoen, en eeuwigdurende schande een die nimmer vergeten 
wordt.
Jer 24:1  De Heer schonk mij een gezicht: Er waren twee korven vijgen, behoorlijk neergezet voor den tempel 
des Heeren. Het was nadat Nebukadresar, de koning van Babel, Jechonja, den zoon van Jojakim, den koning 
van Juda, benevens de vorsten van Juda en de handwerkslieden en slotenmakers, uit Jeruzalem weggevoerd 
en naar Babel gebracht had.
Jer 24:2  In den enen korf waren zeer goede vijgen, gelijk de vroegrijpe zijn, in den anderen waren zeer slechte 
vijgen, te slecht om te eten.



Jer 24:3  En de Heer zeide tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Ik zeide: Vijgen; de goede zijn zeer goed, de slechte 
zeer slecht, te slecht om te eten.
Jer 24:4  Hierop kwam het woord des Heeren tot mij:
Jer 24:5  Zo zegt de Heer, Israels god: Gelijk deze goede vijgen, zo zal ik de ballingen van Juda, die ik uit deze 
plaats heb weggezonden naar het land der Chaldeen, aanzien ten goede:
Jer 24:6  ik zal het oog op hen houden ten goede, hen in dit land weerbrengen, hen opbouwen en niet 
verdelgen, hen planten en niet uitroeien.
Jer 24:7  En ik zal hun een hart geven om te erkennen dat ik de Heer ben; zij zullen mij ten volk, en ik zal hun 
ten god zijn; want zij zullen zich van ganser harte tot mij bekeren.
Jer 24:8  Maar de slechte vijgen, die te slecht zijn om te eten, zo zegt de Heer, daarmee zal ik gelijkstellen 
Sedekia, den koning van Juda, zijn vorsten en het overschot van Jeruzalem, die in dit land zijn overgebleven, en 
die zich in Egypteland hebben neergezet:
Jer 24:9  ik zal hen maken ten speelbal voor alle koninkrijken der aarde, en tot versmading, tot een 
spreekwoord, tot beschimping, tot vervloeking, op alle plaatsen werwaarts ik hen zal wegdrijven.
Jer 24:10  En ik zal op hen het zwaard, den honger en de pest loslaten, totdat zij verdelgd zijn van den grond 
dien ik hun en hun vaderen gegeven heb.
Jer 25:1  Het woord dat tot Jeremia kwam aangaande het ganse volk Juda, in het vierde jaar van Jojakim, den 
zoon van Jozia, den koning van Juda--het eerste jaar van Nebukadresar, den koning van Babel--
Jer 25:2  hetwelk de profeet Jeremia tot het ganse volk Juda en al de inwoners van Jeruzalem heeft gesproken:
Jer 25:3  Van het dertiende jaar van Jozia, den zoon van Amon, den koning van Juda, tot heden, nu drie en 
twintig jaren lang, is het woord des Heeren tot mij gekomen, en heb ik tot u gesproken onverdroten; doch gij hebt 
niet geluisterd.
Jer 25:4  De Heer zond tot u al zijn dienaren, de profeten, onverdroten--doch gij hebt niet geluisterd noch uw oor 
geneigd tot luisteren--
Jer 25:5  met de woorden: Bekeert u toch van uw slechten weg en de boosheid uwer handelingen; zo zult gij 
blijven wonen op den grond dien de Heer aan u en uw vaderen heeft gegeven, eeuw in eeuw uit.
Jer 25:6  En loopt geen andere goden na, ze dienend en u voor hen neerwerpend, en tergt mij niet met uwer 
handen maaksel; opdat ik u geen leed doe.
Jer 25:7  Doch gij hebt niet naar mij geluisterd, spreekt de Heer; om mij te tergen met uwer handen maaksel, u 
ten verderve.
Jer 25:8  Daarom spreekt de Heer der heirscharen aldus: Omdat gij naar mijn woorden niet geluisterd hebt,
Jer 25:9  ga ik ontbieden mijn dienaar Nebukadresar, den koning van Babel, en zal ik halen al de volksstammen 
van het noorden, spreekt de Heer, en hen brengen over dit land en zijn bewoners en over al de omwonende 
volken, die ik met den ban zal slaan en stellen tot een voorwerp van ontzetting, gesis en eeuwigdurenden 
smaad.
Jer 25:10  Ik zal bij hen doen verdwijnen de tonen van blijdschap en vroolijkheid, de tonen van bruidegom en 
bruid, den geur der mirre en het schijnsel der lamp.
Jer 25:11  Dit ganse land zal een puinhoop en een woestenij worden, en deze volken zullen den koning van 
Babel zeventig jaren dienen.
Jer 25:12  Maar zodra zeventig jaren verlopen zijn, zal ik verhalen op den koning van Babel en op dat volk, 
spreekt de Heer, hun schuld, ook op het land der Chaldeen, dat ik tot een eeuwigdurende wildernis maken zal.
Jer 25:13  En ik zal over dat land al mijn woorden doen komen die ik er tegen gesproken heb--alwat geschreven 
is in dit boek, wat Jeremia tegen al de volken heeft geprofeteerd.
Jer 25:14  Want ook zij zullen door machtige volken en grote koningen dienstbaar gemaakt zijn; zo zal ik hun 
vergelden naar hun doen, naar hunner handen werk.
Jer 25:15  Want zo sprak de Heer, Israels god, tot mij: Neem dezen beker met schuimenden wijn uit mijn hand, 
en laat al de volken tot wie ik u zend dien drinken;
Jer 25:16  zij zullen drinken, waggelen, als razenden worden vanwege het zwaard dat ik onder hen zend.
Jer 25:17  Toen nam ik den beker uit 's Heeren hand en liet al de volken tot wie hij mij gezonden had drinken:
Jer 25:18  Jeruzalem, benevens de steden, koningen en vorsten van Juda, om hen te maken tot een woestenij, 
tot een voorwerp van ontzetting, gesis en vervloeking, gelijk het is te dezen dage;
Jer 25:19  voorts Farao, den koning van Egypte, met zijn dienaren, zijn vorsten, zijn ganse volk
Jer 25:20  en al het volk van gemengden bloede; al de koningen van het land Us, en al de koningen van het land 
der Filistijnen: Askelon, Gaza, Ekron en het overschot van Asdod;
Jer 25:21  ook Edom, Moab en de Ammonieten;
Jer 25:22  al de koningen van Tyrus, die van Sidon en die van het kustland, aan de overzijde der zee;
Jer 25:23  Dedan, Tema, Buz en allen die zich de slapen kaalscheren;
Jer 25:24  al de koningen van Arabie, die in de woestijn wonen;
Jer 25:25  al de koningen van Zimri, die van Elam en die van Medie;



Jer 25:26  en al de koningen van het noorden, die nabij elkander en die ver van elkander zijn, alle koninkrijken 
die op den aardbodem zijn; en de koning van Sjesjach zal het laatst drinken.
Jer 25:27  En gij moet tot hen zeggen: Zo spreekt de Heer der heirscharen, Israels god: Drinkt, wordt dronken en 
spuwt; en valt om niet weer op te staan, vanwege het zwaard dat ik onder u zend.
Jer 25:28  En wanneer zij weigeren den beker uit uw hand te nemen om te drinken, moet gij tot hen zeggen: Zo 
spreekt de Heer der heirscharen: Drinken zult gij!
Jer 25:29  Want zie, bij de stad over welke mijn naam is uitgeroepen maak ik een aanvang met onheil brengen; 
en gij zoudt ongestraft blijven? Zeer zeker niet. Want het zwaard ontbied ik over alle bewoners der aarde, 
spreekt de Heer der heirscharen.
Jer 25:30  Gij dan, profeteer tegen hen dit alles, en zeg hun: De Heer brult uit den hooge, uit zijn heilige woning 
doet hij zich horen; geweldig brult hij tegen zijn woonstede; een juichtoon als dien der wijntreders heft hij aan 
tegen alle bewoners der aarde.
Jer 25:31  Krijgsgeschreeuw weerklinkt tot aan des aardrijks einde; want de Heer heeft een geding met de 
volkeren, hij vonnist alle vlees, de schuldigen levert hij over aan het zwaard, spreekt de Heer.
Jer 25:32  Zo zegt de Heer der heirscharen: Zie, onheil gaat uit van volk tot volk, een zware storm steekt op van 
het uiteinde der aarde;
Jer 25:33  en 's Heeren verslagenen zullen te dien dage liggen van het ene eind der aarde tot het andere; men 
zal geen rouw over hen bedrijven, hen niet opnemen noch begraven: tot mest over den aardbodem zullen zij 
zijn.
Jer 25:34  Weeklaagt, gij herders, en schreeuwt het uit! bestrooit u met as, machthebbers der schapen! want uw 
tijd is daar om geslacht, om verstrooid te worden, en gij zult vallen als kostelijke hamels.
Jer 25:35  Geen toevlucht meer voor de herders, geen ontkomen voor de machthebbers der schapen.
Jer 25:36  Hoor! geschreeuw van de herders, geweeklaag van de machthebbers der schapen; omdat de Heer 
hun kudde verdelgt.
Jer 25:37  Doods worden de vredige oasen, vanwege den blakenden toorn van den Heer.
Jer 25:38  De jonge leeuw heeft zijn kreupelhout verlaten; want hun land is een woestenij geworden, vanwege 
het woeden des zwaards en vanwege zijn blakenden toorn.
Jer 26:1  In het begin der regering van Jojakim, den zoon van Jozia, den koning van Juda, kwam van den Heer 
dit woord tot Jeremia:
Jer 26:2  Zo zegt de Heer: Ga in het voorhof des tempels staan en spreek tot allen die uit Juda's steden 
gekomen zijn om zich in den tempel neer te werpen al de woorden die ik u gelast heb tot hen te spreken; doe er 
niets af!
Jer 26:3  Misschien zullen zij luisteren en zich bekeren van hun bozen weg; zo zal ik afzien van het onheil dat ik 
voornemens ben hun wegens de boosheid hunner handelingen aan te doen.
Jer 26:4  Zeg dan tot hen: Zo zegt de Heer: Tenzij gij naar mij hoort, door de wet die ik u heb voorgelegd op te 
volgen,
Jer 26:5  luisterend naar de woorden mijner dienaren, de profeten, die ik tot u zond, onverdroten, zonderdat gij 
luisterdet,
Jer 26:6  zal ik met dezen tempel doen als met Sjilo en deze stad maken tot een vervloeking voor alle volkeren 
der aarde.
Jer 26:7  De priesters nu, de profeten en het ganse volk hoorden Jeremia deze woorden in den tempel spreken,
Jer 26:8  en toen hij uitgesproken en alles gezegd had wat de Heer hem had gelast tot het ganse volk te 
spreken, grepen hem de priesters en de profeten, met de woorden: Sterven, sterven moet gij!
Jer 26:9  Waarom hebt gij geprofeteerd in naam des Heeren: Gelijk Sjilo zal het dezen tempel vergaan, en deze 
stad zal woestliggen, gans onbewoond? En het ganse volk liep om Jeremia in den tempel te hoop.
Jer 26:10  Toen nu de vorsten van Juda hoorden wat er gaande was, gingen zij uit het paleis op naar den tempel 
en zetten zich aan den ingang van de Nieuwe poort des tempels.
Jer 26:11  Nu zeiden de priesters en de profeten tot de vorsten en tot het ganse volk: Deze man is des doods 
schuldig; want hij heeft tegen deze stad geprofeteerd, zoals gij met eigen oren hebt gehoord.
Jer 26:12  Toen zeide Jeremia tot al de vorsten en het ganse volk: De Heer heeft mij gezonden om tegen dezen 
tempel en tegen deze stad te profeteren al de woorden welke gij gehoord hebt.
Jer 26:13  Nu dan, zorgt dat uw handel en wandel goed zij, en luistert naar den Heer, uw god; opdat hij afzie van 
het onheil waarmee hij u bedreigd heeft.
Jer 26:14  Wat mij betreft, ik ben in uw hand; doet met mij zoals goed en recht is in uw oog.
Jer 26:15  Doch weet wel dat gij, indien gij mij doodt, onschuldig bloed brengt over uzelf en over deze stad en 
haar inwoners; want de Heer heeft mij waarlijk tot u gezonden om al deze woorden te uwen aanhoren te 
spreken.
Jer 26:16  Hierop zeiden de vorsten en het ganse volk tot de priesters en de profeten: Deze man is niet des 
doods schuldig; want in den naam van den Heer, onzen god, heeft hij tot ons gesproken.



Jer 26:17  Enige nu uit de oudsten des lands stonden op en zeiden tot de ganse volksvergadering:
Jer 26:18  Micha uit Moresja was als profeet werkzaam ten tijde van Hizkia, den koning van Juda, en sprak tot 
het ganse volk van Juda aldus: Zo zegt de Heer der heirscharen: Sion zal als akkerland worden omgeploegd, 
Jeruzalem tot een puinhoop, de tempelberg tot een begroeide hoogte worden. --
Jer 26:19  Hebben Hizkia, de koning van Juda, en gans Juda hem gedood? heeft hij niet veeleer den Heer 
gevreesd en hem vermurwd; zodat de Heer heeft afgezien van het onheil waarmee hij hen bedreigd had? Wij 
daarentegen zijn bezig aan onszelf groot onheil te berokkenen.
Jer 26:20  Nog was er iemand geweest die optrad als profeet in den naam des Heeren: Uria, de zoon van 
Sjemaja, uit Kirjath-jearim; hij profeteerde tegen deze stad en dit land, geheel zoals Jeremia predikte.
Jer 26:21  Toen nu koning Jojakim en al de vorsten zijn woorden hoorden, zocht de koning hem te doden; maar 
toen Uria het vernam, werd hij bevreesd, nam de vlucht en kwam in Egypte;
Jer 26:22  waarop koning Jojakim mannen naar Egypte zond,
Jer 26:23  die hem van daar haalden en bij den koning brachten, die hem met het zwaard versloeg en zijn lijk op 
de gemene begraafplaats deed werpen.
Jer 26:24  Daarentegen heeft Ahikam, de zoon van Sjafan, Jeremia de hand boven het hoofd gehouden; zodat 
hij hem niet prijsgaf aan het volk, dat hem wilde doden.
Jer 27:1  In het begin der regering van Sedekia, den zoon van Jozia, den koning van Juda kwam van den Heer 
dit woord tot Jeremia:
Jer 27:2  Aldus zeide de Heer tot mij: Maak u banden en jukhouten, en doe ze aan uw hals;
Jer 27:3  zend ze dan aan de koningen van Edom, van Moab, van de Ammonieten, van Tyrus en van Sidon, 
door hun gezanten die te Jeruzalem bij Sedekia, den koning van Juda, gekomen zijn,
Jer 27:4  en geef dezen de volgende opdracht aan hun gebieders: Zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: 
Aldus zult gij spreken tot uw gebieders:
Jer 27:5  Ik heb door mijn grote kracht en mijn uitgestrekten arm de aarde, met alwat van mens en vee op den 
aardbodem is, gemaakt en geef haar aan wien het mij goeddunkt.
Jer 27:6  Welnu, ik heb al deze landen in de hand van mijn dienaar Nebukadnesar, den koning van Babel, 
gegeven; zelfs het gedierte des velds heb ik hem gegeven, opdat het hem diene.
Jer 27:7  
Jer 27:8  En het volk en het koninkrijk dat zijn hals niet voegt in het juk van Babels koning, dat volk zal ik met het 
zwaard, den honger en de pest straffen, zegt de Heer, totdat zij verdelgd zijn door zijn hand.
Jer 27:9  Gij dan, luistert niet naar uw profeten, waarzeggers, dromers, orakelaars en tovenaars, als zij tot u 
zeggen: Gij zult den koning van Babel niet dienen!
Jer 27:10  Want zij profeteren u leugen; opdat zij u verwijderen van uw grond, ik u wegdrijf en gij omkomt.
Jer 27:11  Maar de natie die haar hals steekt in het juk van Babels koning en hem dient, die zal ik op haar grond 
laten blijven, spreekt de Heer, en zij zal dien bebouwen en bewonen.
Jer 27:12  En tot Sedekia, den koning van Juda, heb ik desgelijks gesproken: Steekt uw hals in het juk van 
Babels koning, dient hem en zijn volk; zo zult gij in leven blijven.
Jer 27:13  Waarom zoudt gij en uw volk sterven door het zwaard, den honger en de pest, waarmee de Heer het 
volk dat den koning van Babel niet dienen wil heeft bedreigd?
Jer 27:14  Luistert dan niet naar de woorden der profeten die tot u zeggen: Gij zult den koning van Babel niet 
dienen--want zij geven u een leugenprofetie.
Jer 27:15  Ik toch heb hen niet gezonden, spreekt de Heer, maar zij profeteren in mijn naam leugenachtig; opdat 
ik u wegdrijf en gij, met de profeten die u profetieen geven, omkomt.
Jer 27:16  En tot de priesters en dit ganse volk heb ik aldus gesproken: Zo zegt de Heer: Luistert niet naar de 
woorden uwer profeten die u profeteren: Zie de vaten des tempels worden thans weldra uit Babel 
teruggebracht--want zij geven u een leugenprofetie.
Jer 27:17  Luistert niet naar hen; dient Babels koning; zo zult gij in leven blijven. Waarom zou deze stad een 
bouwval worden?
Jer 27:18  En indien zij werkelijk profeten zijn en het woord des Heeren bij hen is, laten zij dan den Heer der 
heirscharen dringend smeken dat de vaten die in den tempel, in het paleis van Juda's koning en te Jeruzalem 
zijn overgebleven niet naar Babel gaan.
Jer 27:19  Want zo zegt de Heer der heirscharen van de zuilen, de zee, de onderstellen en het overschot der 
vaten die in deze stad zijn overgebleven,
Jer 27:20  van alwat Nebukadnesar, de koning van Babel, niet heeft meegenomen, toen hij Jechonja, den zoon 
van Jojakim, den koning van Juda, uit Jeruzalem wegvoerde:
Jer 27:21  
Jer 27:22  zij zullen naar Babel gebracht worden en daar blijven tot den tijd dat ik er naar omzie, spreekt de 
Heer, ze opvoer en terugbreng naar deze plaats.
Jer 28:1  In hetzelfde jaar, in het begin der regering van Sedekia, den koning van Juda, in de vijfde maand van 



het vierde jaar, sprak de profeet Hananja, de zoon van Azzur, uit Gibeon, in den tempel, ten aanschouwen van 
de priesters en het ganse volk, tot mij:
Jer 28:2  Zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Verbroken heb ik het juk van Babels koning;
Jer 28:3  binnen twee jaren breng ik herwaarts al de vaten des tempels terug die Nebukadnesar, de koning van 
Babel, van hier heeft meegenomen en naar Babel gebracht;
Jer 28:4  ook Jechonja, den zoon van Jojakim, den koning van Juda, en al de ballingen van Juda die naar Babel 
gegaan zijn breng ik herwaarts terug, spreekt de Heer; want ik zal het juk van Babels koning verbreken.
Jer 28:5  Toen zeide de profeet Jeremia tot den profeet Hananja ten aanschouwen der priesters en van allen die 
in den tempel stonden:
Jer 28:6  Amen! Zo doe de Heer! de Heer doe de woorden die gij geprofeteerd hebt in vervulling gaan, door de 
tempelvaten en al de ballingen uit Babel herwaarts terug te brengen.
Jer 28:7  Edoch, luister naar dit woord, dat ik ten aanhoren van u en van het ganse volk uitspreek:
Jer 28:8  Mijn en uw voorgangers onder de profeten van oudsher hebben tegen machtige landen en grote rijken 
geprofeteerd van oorlog, hongersnood en pest.
Jer 28:9  Indien een profeet van vrede profeteert, zal door het uitkomen van het woord diens profeten erkend 
worden dat de Heer hem werkelijk gezonden heeft.
Jer 28:10  Toen nam de profeet Hananja den profeet Jeremia het jukhout van den hals en brak het stuk.
Jer 28:11  En Hananja zeide ten aanschouwen van het ganse volk: Zo zegt de Heer: Evenzo zal ik het juk van 
Nebukadnesar, den koning van Babel, binnen twee jaren verbreken, van den hals aller volken. En de profeet 
Jeremia ging zijns weegs.
Jer 28:12  Maar het woord des Heeren kwam tot Jeremia, nadat de profeet Hananja het jukhout van zijn hals 
verbroken had:
Jer 28:13  Ga heen en zeg aan Hananja: zo zegt de Heer: Een houten juk hebt gij verbroken; nu maak ik in de 
plaats daarvan een van ijzer.
Jer 28:14  Want zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Een ijzeren juk heb ik aan den hals van al deze 
volken gedaan; opdat zij Nebukadnesar, den koning van Babel, dienen.
Jer 28:15  En de profeet Jeremia zeide tot den profeet Hananja: Luister, Hananja! De Heer heeft u niet 
gezonden, en gij hebt dit volk op leugen doen vertrouwen.
Jer 28:16  Daarom zegt de Heer aldus: Zie, Ik zend u weg van den aardbodem; nog dit jaar zult gij sterven; 
omdat gij afval van den Heer hebt gepredikt.
Jer 28:17  En de profeet Hananja stierf in datzelfde jaar in de zevende maand.
Jer 29:1  Dit is de inhoud van den brief, gezonden door den profeet Jeremia uit Jeruzalem aan de oudsten onder 
de ballingen, de priesters, de profeten en het ganse volk, door Nebukadnesar uit Jeruzalem naar Babel 
weggevoerd,
Jer 29:2  na het vertrek uit Jeruzalem van koning Jechonja en de koningin-moeder, de kamerlingen en al de 
vorsten van Juda en Jeruzalem, de handwerkslieden en de slotenmakers;
Jer 29:3  hij gaf dien mede aan Eleaza, den zoon van Sjafan, en Gemarja, den zoon van Hilkia, die door 
Sedekia, den koning van Juda, naar Babel tot Nebukadnesar, den koning van Babel, gezonden waren:
Jer 29:4  Zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god, aan al de ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel heb 
weggevoerd:
Jer 29:5  Bouwt huizen, en bewoont ze; legt tuinen aan, en eet er de vruchten van;
Jer 29:6  neemt vrouwen, en verwekt zonen en dochteren; neemt ook voor uw zonen vrouwen en geeft uw 
dochters aan mannen, opdat zij zonen en dochters baren; en vermenigvuldigt u aldaar, neemt in aantal niet af.
Jer 29:7  En behartigt het welzijn der stad waarheen ik u heb weggevoerd, en bidt voor haar tot den Heer; want 
bij haar welvaart zult gij welvaren.
Jer 29:8  Want zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Laten de profeten die in uw midden zijn en uw 
waarzeggers u niet misleiden, en geeft geen gehoor aan de dromen die gij droomt;
Jer 29:9  want leugens profeteren zij u in mijn naam; ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer.
Jer 29:10  
Jer 29:11  
Jer 29:12  
Jer 29:13  
Jer 29:14  
Jer 29:15  
Jer 29:16  Zo toch zegt de Heer van den koning die zit op Davids troon, en van al het volk dat in deze stad 
woont, uw broeders die niet met u als ballingen zijn heengegaan;
Jer 29:17  zo zegt de Heer der heirscharen: Zie, ik laat op hen los het zwaard, den honger en de pest, en ik zal 
hen gelijkstellen met de walgelijke vijgen, die te slecht zijn om te eten;
Jer 29:18  ik zal hen achtervolgen met het zwaard, den honger en de pest, hen maken ten speelbal voor alle 



koninkrijken der aarde, tot een verwensching, een voorwerp van ontzetting, gesis en versmading onder alle 
volken werwaarts ik hen zal hebben weggedreven;
Jer 29:19  omdat zij niet geluisterd hebben naar mijn woorden, spreekt de Heer, als ik onverdroten mijn dienaren 
de profeten tot hen zond.
Jer 29:20  Maar gij, ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel heb weggezonden, hoort allen 's Heeren woord! 
(029-10) Zo toch zegt de Heer: Eerst wanneer zeventig jaren voor Babel verlopen zijn zal ik naar u omzien, en 
aan u mijn belofte gestanddoen u herwaarts terug te brengen. (029-11) Want ik weet zelf, welke gedachten ik 
aangaande u koester, spreekt de Heer, gedachten van vrede, en niet van onheil: u te geven een toekomst en 
een goede hoop. (029-12) Gij zult mij aanroepen, en heengaan en tot mij bidden, en ik zal u verhoren; (029-13) 
gij zult mij zoeken en mij vinden, indien gij van ganser harte naar mij vraagt. (029-14) Ja ik zal mij door u laten 
vinden, zegt de Heer, uw lot wenden, u herzamelen uit alle volkeren en alle plaatsen waarheen ik u heb 
weggedreven, spreekt de Heer, en u terugbrengen naar de plaats van waar ik u heb weggevoerd. (029-15) Wat 
betreft uw zeggen: De Heer heeft ons in Babel profeten doen opstaan
Jer 29:21  --zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god, van Achab, den zoon van Kolaja, en van Sedekia, den 
zoon van Maazeja, die u in mijn naam leugen profeteren: Zie, ik lever hen over aan Nebukadresar, den koning 
van Babel, die hen voor uw ogen zal verslaan.
Jer 29:22  En aan hen zal bij al de ballingen van Juda in Babel de vervloeking ontleend worden: De Heer doe u 
het lot ondergaan van Sedekia en Achab, die door den koning van Babel aan het vuur zijn geroosterd--
Jer 29:23  omdat zij een dwaasheid in Israel hebben begaan: overspel bedreven met de vrouwen hunner 
naasten en een woord in mijn naam gesproken dat ik hun niet had opgedragen. --Ik weet het en ben er getuige 
van, spreekt de Heer.
Jer 29:24  En tot Sjemaja, den Nehelamiet, zult gij zeggen:
Jer 29:25  Zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Omdat gij op eigen gezag aan het ganse volk te 
Jeruzalem, aan den priester Sefanja, den zoon van Maazeja, en aan de andere priesters een brief hebt 
gezonden, van dezen inhoud:
Jer 29:26  De Heer heeft u tot priester aangesteld in de plaats van den priester Jojada om opziener in den 
tempel te zijn en elken razenden en profeterenden mens in het blok en den halskraag te zetten.
Jer 29:27  Waarom zijt gij dan niet tegen Jeremia van Anathoth, die bij u profeteert, opgetreden?
Jer 29:28  Immers heeft hij ons in Babel de boodschap gezonden: Het zal nog lang duren; bouwt huizen en 
woont er in; legt tuinen aan en eet er de vruchten van.
Jer 29:29  De priester Sefanja nu las dezen brief den profeet Jeremia voor.
Jer 29:30  Toen kwam het woord des Heeren tot Jeremia:
Jer 29:31  Zend aan al de ballingen de boodschap: Zo zegt de Heer aangaande Sjemaja den Nehelamiet: 
Omdat Sjemaja u geprofeteerd heeft, terwijl ik hem niet gezonden heb, en hij u op leugen heeft doen 
vertrouwen,
Jer 29:32  daarom zegt de Heer aldus: Zie, ik straf Sjemaja, den Nehelamiet, en zijn kroost: niemand der zijnen 
zal in het midden van dit volk wonen, en hij zal het goede niet aanschouwen dat ik mijn volk zal schenken, 
spreekt de Heer; omdat hij afval van den Heer heeft gepredikt.
Jer 30:1  Het woord dat van den Heer tot Jeremia is gekomen:
Jer 30:2  Zo zegt de Heer, Israels god: Schrijf alwat ik tot u gesproken heb in een boek.
Jer 30:3  Want zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik het lot van mijn volk Israel en Juda zal wenden, 
zegt de Heer, en hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het in bezit 
nemen.
Jer 30:4  Dit nu is wat de Heer aangaande Israel en Juda gesproken heeft;
Jer 30:5  want zo zegt de Heer: Kreten van schrik hebben wij gehoord; angst, en geen heul!
Jer 30:6  Doet navraag en ziet, of ooit een man baart; waarom zie ik dan iederen man met de handen op de 
lenden als een barende, en ligt de lijkkleur op ieders gelaat?
Jer 30:7  Wee! want die dag is groot, zonder weerga, een tijd van nood is het voor Jakob; doch hij zal er uit 
gered worden.
Jer 30:8  Te dien dage, spreekt de Heer der heirscharen, zal ik zijn juk van uw hals afnemen en breken en de 
banden die u knellen stukrijten; en niet langer zullen vreemden hem dienstbaar maken,
Jer 30:9  maar zij zullen den Heer, hun god, dienen en David, den koning, dien ik hun verwekken zal.
Jer 30:10  En gij, vrees niet, mijn dienaar Jakob, spreekt de Heer, en versaag niet, Israel; want zie, ik red u uit 
verre oorden, en uw kroost uit het land hunner ballingschap. Jakob zal weerkeren en rust genieten, onbezorgd 
en door niemand opgeschrikt.
Jer 30:11  Ik toch ben met u, spreekt de Heer, om u te redden; want ik zal te gronde richten alle volken 
werwaarts ik u verstrooid heb; maar u zal ik niet te gronde richten: ik zal u met mate tuchtigen; doch u ongestraft 
laten, dat doe ik niet.
Jer 30:12  Want zo zegt de Heer: Onheelbaar is uw breuke, smartelijk uw wond;



Jer 30:13  niemand neemt het voor u op om u te helpen; gij hebt geneesmiddel noch heelpleister.
Jer 30:14  Al uw minnaars hebben u vergeten, naar u vragen zij niet; want gelijk een vijand slaat heb ik u 
geslagen, met een wreede tuchtiging.
Jer 30:15  Wat krijt gij over uw breuke, over het ongeneeslijke uwer smart? Om de grootheid uwer schuld, om de 
menigte uwer zonden, heb ik u dit aangedaan.
Jer 30:16  Daarom zullen verslonden worden allen die u verslinden, en al uw vijanden in ballingschap heengaan, 
allen; wie u plunderen, zullen geplunderd worden, en wie u buitmaken zal ik allen overgeven ten buit.
Jer 30:17  Want ik zal u heelvlees doen opkomen en u van uw wonden genezen, spreekt de Heer; omdat men u 
een verstotene noemt: Dit is Sion, waarnaar niemand vraagt!
Jer 30:18  Zo zegt de Heer: Zie, ik wend het lot van Jakobs tenten, en erbarm mij over zijn woningen; herbouwd 
wordt de stad op haar heuvel, en de burcht zal liggen op zijn oude plaats;
Jer 30:19  van beide gaan lofliederen uit en feestgedruis; ik zal hen vermenigvuldigen, en zij zullen niet 
afnemen; ik zal hen in ere brengen, en zij zullen niet geminacht worden.
Jer 30:20  Zijn zonen zullen zijn als eertijds, zijn gemeente heeft bestand voor mijn aangezicht; en ik zal al zijn 
verdrukkers straffen.
Jer 30:21  Zijn machthebber zal uit hemzelf stammen; zijn heerscher uit zijn midden voortkomen; ik doe hem 
naderen, en hij zal mij genaken. Immers, wie zou ooit zijn leven in de waagschaal stellen om mij te genaken? 
spreekt de Heer.
Jer 30:22  Dan zult gij mij ten volk, en ik zal u ten god zijn.
Jer 30:23  Zie, een storm van den Heer! verbolgenheid barst los! een stormwind vaart daarheen! op het hoofd 
der schuldigen komt hij neer.
Jer 30:24  De blakende toorn des Heeren zal niet aflaten, eer hij de raadslagen zijns harten heeft volvoerd en tot 
stand gebracht; ten laatste zult gij dit inzien.
Jer 31:1  Te dier tijd, spreekt de Heer, zal ik aan alle geslachten van Israel ten god zijn, en zij zullen mij ten volk 
wezen.
Jer 31:2  Zo zegt de Heer: Het volk der aan het zwaard ontkomenen heeft in de woestijn genade gevonden; 
Israel gaat heen naar zijn rustplaats.
Jer 31:3  Uit verre oorden is de Heer hem verschenen. Met een eeuwige liefde heb ik u liefgehad; daarom heb ik 
mijn gunst u bestendigd.
Jer 31:4  Wederom bouw ik u op, en zult gij worden opgebouwd, jonkvrouw Israels! wederom zult gij 
voortschrijden met uw tamboerijnen, en uittrekken in den dansrei der feestelingen;
Jer 31:5  wederom wijngaarden planten op Samarie's bergen, en zij die ze geplant hebben nemen ze ook in 
gebruik.
Jer 31:6  Want de dag is daar dat de wachters op Efraims gebergte roepen: Op! laten wij trekken naar Sion, tot 
den Heer, onzen god!
Jer 31:7  Want zo zegt de Heer: Juicht vrolijk om Jakob, en jubelt aan der volkeren spits! verkondigt, lofzingt en 
zegt: De Heer heeft zijn volk gered, het overschot Israels!
Jer 31:8  Zie, ik breng hen uit het Noorderland, herzamel hen van het uiteinde der aarde; onder hen zijn blinden 
en kreupelen, zwangeren en barenden tegader; in een grote schare keren zij herwaarts terug.
Jer 31:9  Met geween komen zij en met smeking; ik leid hen, ik doe hen gaan naar waterbeken, langs een effen 
weg, waarop zij niet struikelen; want ik ben Israel ten vader geworden, en Efraim is mijn eerstgeborene.
Jer 31:10  Hoort des Heeren woord, volkeren! en meldt het op de kustlanden in de verte, en zegt: Hij die Israel 
verstrooide herzamelt het, en hoedt het als een herder zijn kudde.
Jer 31:11  Want de Heer heeft Jakob bevrijd, het losgekocht uit de hand van hem die het te sterk was.
Jer 31:12  Zo komen zij en jubelen op Sions hoogte, zij stromen naar de goede gaven van den Heer, naar koorn, 
most en olie, en naar de jonge schapen en runderen; hun ziel zal zijn als een welbesproeide hof: zij kwijnen 
voortaan niet meer.
Jer 31:13  Dan verheugt zich de jonkvrouw in den dansrei, jongelingen en grijsaards tezamen; ik verkeer hun 
rouw in blijdschap, vertroost en verheug hen na hun kommer;
Jer 31:14  ik laaf der priesteren ziel met de eelste spijzen, en mijn volk zal zich met mijn goede gaven 
verzadigen, spreekt de Heer.
Jer 31:15  Zo zegt de Heer: Droeve weeklacht wordt te Rama gehoord, bitter geween: Rachel, steeds schreiend 
om haar zonen, wil zich niet laten troosten, omdat haar zonen er niet meer zijn.
Jer 31:16  Zo zegt de Heer: Houd op met schreien, droog uw tranen; want er is loon voor uw arbeid, spreekt de 
Heer: Zij zullen terugkeren uit 's vijands land;
Jer 31:17  er is hoop voor uw toekomst, spreekt de Heer: Uw zonen keren naar hun grondgebied terug.
Jer 31:18  Ik heb Efraim horen klagen: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd, als een nog ongetemde 
stier. Breng mij terug, opdat ik terugkere; gij toch zijt de Heer, mijn God.
Jer 31:19  Want nadat ik tot inkeer kwam, heb ik berouw, nadat ik tot inzicht gebracht werd, sla ik mij op de 



heup; ik ben beschaamd en te schande gemaakt; want ik draag de smaadheid mijner jeugd. --
Jer 31:20  Is Efraim mij dan een dierbare zoon of een troetelkind, dat ik, zo vaak ik hem bestrafte, altijd weer 
zijner gedenken moet? Daarom is mijn binnenste over hem ontroerd, zal ik gewis mij zijner erbarmen, spreekt de 
Heer.
Jer 31:21  Richt u mijlsteenen op, zet wegwijzers, geef acht op de heirbaan, den weg langs welken gij zijt 
heengegaan; keer terug, jonkvrouw Israels, keer terug naar uw steden alhier!
Jer 31:22  Hoelang nog zult gij dralen? gij weerspannige dochter; want de Heer schept iets nieuws in den lande: 
de vrouw beschermt den man!
Jer 31:23  Zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Wederom zal men, als ik hun lot wend, in het land Juda 
en in zijn steden dit woord spreken: De Heer zegene u, woonstede des heils, gewijde berg! --
Jer 31:24  Juda zal er wonen, en al zijn steden tegader, landbouwers en wie met de kudden opbreken.
Jer 31:25  Want ik laaf den amechtige, en iedere kwijnende verzadig ik.
Jer 31:26  Hierop ben ik ontwaakt en heb opgezien; en mijn slaap is mij aangenaam geweest.
Jer 31:27  Zie, de dagen komen, zegt de Heer, dat ik het huis Israel en het huis Juda bezaai met mensen en 
vee.
Jer 31:28  Alsdan, gelijk ik wakker geweest ben om hen uit te roeien en omver te werpen, hen te verdelgen, te 
verderven en hun kwaad te doen, zo zal ik wakker zijn om hen op te bouwen en te planten, spreekt de Heer.
Jer 31:29  In die dagen zal men niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en de tanden der 
kinderen werden er stroef van.
Jer 31:30  Maar ieder zal om zijn eigen overtreding sterven: elk mens die onrijpe druiven eet, diens tanden 
worden stroef.
Jer 31:31  Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis Israel en het huis Juda een nieuw verbond 
sluit:
Jer 31:32  niet gelijk aan dat hetwelk ik met hun vaderen heb gesloten, toen ik hen bij de hand vatte om hen uit 
Egypteland te leiden; welk verbond zij van hun kant verbroken hebben, hoewel ik hun heer was, spreekt de 
Heer.
Jer 31:33  Want hierin bestaat het verbond hetwelk ik na die dagen met het huis Israel sluiten zal, spreekt de 
Heer: Ik geef mijn wet in hun binnenste en schrijf die in hun hart. Zo zal ik hun ten god en zullen zij mij ten volk 
zijn.
Jer 31:34  Dan zullen zij niet langer elkander onderrichten: Leert den Heer kennen--want zij zullen mij allen 
kennen, kleinen en groten, spreekt de Heer; want ik vergeef hun hun schuld en gedenk hunner zonden niet 
meer.
Jer 31:35  Zo zegt de Heer, die de zon stelde ten licht overdag, de maan en de sterren ten licht in den nacht; die 
de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, wiens naam Heer der heirscharen is:
Jer 31:36  Indien deze inzettingen ooit zullen veranderen en wijken uit mijn oog, spreekt de Heer, dan zal ook 
het nakroost Israels ophouden een volk te zijn voor mijn aangezicht, voor altijd.
Jer 31:37  Zo zegt de Heer: Indien ooit de hemel daar boven gemeten, en de grondvesten der aarde hier 
beneden gepeild kunnen worden, dan ook zal ik het ganse nakroost van Israel versmaden om alwat zij gedaan 
hebben, spreekt de Heer.
Jer 31:38  Zie, de dagen komen, zegt de Heer, dat de stad ter ere van den Heer herbouwd wordt van den toren 
Hananeel aan de Hoekpoort;
Jer 31:39  en verder zal het meetsnoer doorgaan rechtuit op den heuvel Gareb, dan zich wenden naar Goa;
Jer 31:40  en de ganse vallei der lijken en der offeras, en al de velden tot aan de vallei Kidron, tot aan den hoek 
van de Paardenpoort ten oosten, zullen aan den Heer gewijd zijn: tot in eeuwigheid zal het niet meer worden 
geslecht of verwoest.
Jer 32:1  Het woord dat van den Heer tot Jeremia is gekomen in het tiende jaar der regering van Sedekia over 
Juda, dat is het achttiende jaar van Nebukadresar.
Jer 32:2  --Destijds hield het leger van den koning van Babel Jeruzalem ingesloten, en was de profeet Jeremia in 
hechtenis in den gevangenhof van het paleis des konings van Juda,
Jer 32:3  waar Sedekia, de koning van Juda hem gezet had, zeggende: Waarom profeteert gij steeds: Zo zegt 
de Heer: Zie, ik lever deze stad over aan Babels koning, die haar zal innemen;
Jer 32:4  en Sedekia, de koning van Juda, zal niet ontkomen aan de hand der Chaldeen, maar gewis aan Babels 
koning worden overgeleverd, met hem spreken van mond tot mond, hem zien oog in oog.
Jer 32:5  Dan zal hij Sedekia naar Babel voeren, alwaar hij zal blijven tot den tijd dat ik naar hem omzie, spreekt 
de Heer. Wanneer gij tegen de Chaldeen strijdt, zult gij niet voorspoedig zijn. --
Jer 32:6  Jeremia dan zeide: Dit woord van den Heer, is tot mij gekomen:
Jer 32:7  Zie, Hanameel, de zoon van uw oom Sjallum komt tot u met den voorslag: Koop mijn akker te 
Anathoth; want gij hebt het recht van lossing ten aankoop.
Jer 32:8  Toen nu mijn neef Hanameel in den gevangenhof bij mij kwam, naar het woord des Heeren, en tot mij 



zeide: Wil mijn akker te Anathoth in het land Benjamin kopen; want gij hebt het recht van erfelijk bezit en van 
lossing! koop gij hem--wist ik dat dit een woord van den Heer was.
Jer 32:9  Zo kocht ik van mijn neef Hanameel den akker en woog hem het geld af, zeventien sikkelen zilver;
Jer 32:10  ik bracht het op schrift, bezegelde het stuk, nam er getuigen bij en woog het geld op de weegschaal 
af.
Jer 32:11  Daarop nam ik den verzegelden koopbrief,
Jer 32:12  gaf dien aan Baruch, den zoon van Neria, den zoon van Mahzeja, ten aanschouwen van mijn neef 
Hanameel, van de getuigen die den koopbrief geteekend hadden en van al de Judeers die zich in den 
gevangenhof ophielden,
Jer 32:13  en gelastte Baruch in hun tegenwoordigheid:
Jer 32:14  Zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Neem dezen koopbrief en leg dien in een aarden vat, 
opdat hij langen tijd in wezen blijve.
Jer 32:15  Want zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Eens zullen weer huizen, akkers en wijngaarden 
gekocht worden in dit land.
Jer 32:16  En nadat ik den koopbrief aan Baruch, den zoon van Neria, gegeven had, bad ik tot den Heer:
Jer 32:17  Helaas, Heere God, zie, gij hebt den hemel en de aarde gemaakt, door uw grote kracht en uw 
uitgestrekten arm; niets is u te wonderbaar.
Jer 32:18  Gij, die gunst betoont aan duizenden, en der vaderen schuld vergeldt in den schoot hunner kinderen 
na hen; gij, grote en sterke god, wiens naam is Heer der heirscharen,
Jer 32:19  groot in beleid en machtig van daad, wiens ogen steeds geopend zijn over al de wegen der 
mensenkinderen, om een iegelijk te geven naar zijn wandel en naar de vrucht zijner handelingen:
Jer 32:20  die tekenen en wonderen hebt verricht in Egypteland, tot op den huidigen dag, zowel aan Israel als 
aan het menschdom, en u een naam hebt gemaakt gelijk gij thans bezit.
Jer 32:21  Gij hebt uw volk Israel uit Egypteland uitgeleid, met tekenen en wonderen, met sterke hand en 
uitgestrekten arm, en met grote verschrikking;
Jer 32:22  gij hebt hun dit land gegeven, hetwelk gij hun vaderen gezworen hadt hun te geven, een land 
overvloeiend van melk en honing.
Jer 32:23  Maar toen zij daarin gekomen waren en het in bezit genomen hadden, hebben zij niet naar u 
geluisterd, noch uw wetten opgevolgd; alwat gij hun bevolen hadt te doen hebben zij nagelaten; dies hebt gij hun 
al dit onheil doen overkomen.
Jer 32:24  Zie, wallen zijn genaderd tot de stad om haar in te nemen, en wegens het zwaard, den hongersnood 
en de pest is de stad overgeleverd aan de Chaldeen, die tegen haar strijden; wat gij gedreigd hebt is geschied. 
En terwijl gij dit ziet,
Jer 32:25  zegt gijzelf, Heere God, tot mij: Koop den akker voor geld en neem er getuigen bij--terwijl de stad is 
overgeleverd aan de Chaldeen!
Jer 32:26  Toen kwam het woord van den Heer tot Jeremia:
Jer 32:27  Zie, ik ben de Heer, de god van alle vlees: zou mij iets te wonderbaar zijn?
Jer 32:28  Daarom zegt de Heer aldus: Zie, ik lever deze stad over aan de Chaldeen en aan Nebukadresar, den 
koning van Babel, die haar zal innemen.
Jer 32:29  De Chaldeen, die tegen deze stad strijden, zullen komen en deze stad in vlammen doen opgaan; zij 
zullen haar verbranden en de huizen op wier daken men voor den Baal gerookt en voor andere goden 
plengoffers gestort heeft om mij te tergen.
Jer 32:30  Want Israelieten en Judeers hebben van hun jeugd af nooit anders gedaan dan wat kwaad is in mijn 
oog.
Jer 32:31  Ja, een oorzaak van toorn en verbolgenheid is mij deze stad geweest, van den dag af waarop men 
haar heeft gebouwd tot den huidigen dag toe; zodat ik haar moet wegdoen uit mijn ogen;
Jer 32:32  wegens al de boosheid die Israelieten en Judeers bedreven hebben om mij te tergen, zij, hun 
koningen en vorsten, priesters en profeten, de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem,
Jer 32:33  die mij den nek hebben toegekeerd, niet het aangezicht. Ik leerde hun onverdroten, doch zij luisterden 
niet om de terechtwijzing aan te nemen;
Jer 32:34  zij plaatsten in het huis waarover mijn naam is aangeroepen hun gruwelen om het te verontreinigen,
Jer 32:35  en bouwden de hoogten van den Baal in het dal van den zoon van Hinnom om hun zonen en 
dochteren den Moloch over te geven; hetgeen hun niet door mij geboden en in mijn hart niet opgekomen was, 
dat zij dit afschuwelijk stuk zouden bedrijven, ten einde Juda te doen zondigen.
Jer 32:36  Maar nu, zo zegt de Heer, Israels god, aangaande deze stad, van welke gij zegt: Zij is aan Babels 
koning overgeleverd door het zwaard, den hongersnood en de pest
Jer 32:37  --zie, ik herzamel hen uit al de landen werwaarts ik hen in mijn toorn, verbolgenheid en grote 
gramschap heb weggedreven, breng hen herwaarts terug en doe hen onbezorgd wonen.
Jer 32:38  Dan zullen zij mij ten volk en zal ik hun ten god zijn.



Jer 32:39  Ik zal hun een hart en een wandel geven, te allen tijde mij te vrezen, hun ten goede en hunnen 
kinderen na hen.
Jer 32:40  Ik sluit met hen een eeuwigdurend verbond: dat ik mij nooit van hen zal afkeren of ophouden hun wel 
te doen, en ik zal mijn vrees in hun hart geven, zodat zij niet van mij afwijken.
Jer 32:41  Ik zal er genoegen in vinden hun wel te doen en hen duurzaam planten in dit land, met mijn ganse 
hart en mijn ganse ziel.
Jer 32:42  Want zo zegt de Heer: Gelijk ik over dit volk dit ganse grote onheil heb gebracht, evenzo breng ik over 
hen al het heil hetwelk ik hun toezeg.
Jer 32:43  Dan worden akkers gekocht in dit land, waarvan gij zegt: Het is een wildernis, zonder mensen en vee, 
overgeleverd aan de Chaldeen!
Jer 32:44  Men koopt akkers voor geld, schrijft den koopbrief, verzegelt dien en neemt er getuigen bij, in het land 
van Benjamin, in Jeruzalems omstreken en Juda's steden, in de steden van het Gebergte, in de Laagte en in het 
Zuiden; want ik zal hun lot wenden, spreekt de Heer.
Jer 33:1  Het woord des Heeren nu kwam ten tweeden male tot Jeremia, terwijl hij nog opgesloten was in den 
gevangenhof:
Jer 33:2  Zo zegt de Heer, de maker der aarde, die haar formeerde om haar vast te zetten; Heer is zijn naam:
Jer 33:3  Roep tot mij, zo zal ik u antwoorden, en u grote dingen meedelen, geheimen, die gij niet wist.
Jer 33:4  Want zo zegt de Heer, Israels god, aangaande de huizen dezer stad en de paleizen van Juda's 
koningen, prijsgegeven aan de belegeringswallen en het zwaard:
Jer 33:5  De Chaldeen komen om te strijden en ze te vullen met de lijken der mensen die ik in mijn toorn en mijn 
verbolgenheid heb verslagen, en om wier boosheid ik mijn aangezicht voor deze stad verborgen heb.
Jer 33:6  Zie, ik doe voor haar opkomen heelvlees en genezing, en ik zal haar genezen; ik zal haar ontdekken 
de paden van vrede en duurzaamheid.
Jer 33:7  Het lot van Juda en van Israel zal ik wenden en hen opbouwen als weleer;
Jer 33:8  ik zal hen reinigen van al de schuld die zij tegenover mij op zich hebben geladen, al de 
ongerechtigheden en den afval hun vergeven waaraan zij tegenover mij schuldig staan.
Jer 33:9  En zij zal mij worden tot roem en vreugd, lof en glorie, bij alle volken der aarde, die, horend wat al 
goeds ik hun doe, zullen beven en sidderen van al het goede en al den vrede dien ik hun schenk.
Jer 33:10  Zo zegt de Heer: In deze streek, waarvan gij zegt: Zij ligt woest, zonder mensen of vee--in Juda's 
steden en Jeruzalems straten, die verwoest zijn, zonder mensen, zonder inwoners of vee, zal men wederom 
horen
Jer 33:11  de tonen van blijdschap en vroolijkheid, de tonen van bruidegom en bruid, de tonen van hen die 
zeggen: Looft den Heer der heirscharen; want de Heer is goed; want eeuwig duurt zijn goedertierenheid! terwijl 
zij lofoffers brengen in het huis des Heeren. Want ik zal het lot des lands wenden, als weleer, zegt de Heer.
Jer 33:12  Zo zegt de Heer der heirscharen: Wederom zal in deze streek, die woest ligt, zonder mens of vee, en 
in al haar steden, een woonstede zijn voor herders die de kudden doen legeren;
Jer 33:13  in de steden van het Gebergte, van de Laagte en van het Zuiden, in het land van Benjamin, in 
Jeruzalems omstreken en Juda's steden zullen wederom de kudden aan den teller voorbijtrekken, zegt de Heer.
Jer 33:14  Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik de belofte zal gestanddoen, aangaande het huis Israel 
en het huis Juda gedaan:
Jer 33:15  In die dagen en te dier tijd zal ik van David een rechtschapen spruit doen uitlopen, die recht en 
gerechtigheid zal oefenen in den lande.
Jer 33:16  In die dagen zal Juda gered worden en Jeruzalem onbezorgd wonen, en men zal het noemen: De 
Heer is onze gerechtigheid.
Jer 33:17  Want zo zegt de Heer: Nooit zal een afstammeling van David ontbreken om te zitten op den troon van 
het huis Israel.
Jer 33:18  En nooit zal voor mijn aangezicht een Levietisch priester ontbreken om een brandoffer te doen 
opstijgen, een meeloffer te ontsteken, een slachtoffer te brengen; neen, nooit.
Jer 33:19  Het woord des Heeren kwam tot Jeremia:
Jer 33:20  Zo zegt de Heer: Indien mijn verbond met den dag en den nacht kan tenietgedaan worden, zodat het 
niet meer is dag en nacht, elk op zijn tijd,
Jer 33:21  dan zal ook mijn verbond met mijn dienaar David worden tenietgedaan, zodat hij geen zoon meer 
heeft die koning is op zijn troon, en dat met de priesterlijke Levieten, die mij dienen.
Jer 33:22  Evenals het heir des hemels niet geteld en het zand der zee niet gemeten kan worden, zo zal ik het 
nakroost van mijn dienaar David vermenigvuldigen, en de Levieten, die mij dienen.
Jer 33:23  Het woord des Heeren kwam tot Jeremia:
Jer 33:24  Hebt gij niet opgemerkt, wat dat volk heeft gezegd: De beide geslachten welke de Heer had 
uitverkoren, die heeft hij versmaad? Zo hoonen zij mijn volk, dat het geen natie meer voor mijn aangezicht zou 
zijn.



Jer 33:25  Zo zegt de Heer: Indien ik niet mijn verbond met den dag en den nacht, niet de inzettingen van hemel 
en aarde gestanddoe,
Jer 33:26  dan zal ik ook het nakroost van Jakob en van mijn dienaar David versmaden, zodat ik niet meer uit 
zijn kroost neem die heersen over het kroost van Abraham, Izaak en Jakob. Want ik zal hun lot wenden en mij 
hunner erbarmen.
Jer 34:1  Het woord dat van den Heer tot Jeremia is gekomen, terwijl Nebukadresar, de koning van Babel, zijn 
ganse leger en alle koninkrijken van het gebied waarover zijn arm heerste, en alle volken, tegen Jeruzalem en al 
haar steden krijgvoerden:
Jer 34:2  Zo zegt de Heer, Israels god: Ga heen en zeg tot Sedekia, den koning van Juda: Zo spreekt de Heer: 
Zie, ik lever deze stad aan den koning van Babel over, die haar verbranden zal.
Jer 34:3  En gijzelf zult aan zijn hand niet ontkomen, maar voorzeker gegrepen en aan hem overgeleverd 
worden; gij zult Babels koning zien oog In oog, en hij zal met u spreken van mond tot mond, en gij zult te Babel 
komen.
Jer 34:4  Intussen, hoor het woord des Heeren, Sedekia, koning van Juda. Zo zegt de Heer u aangaande: Gij 
zult niet sterven door het zwaard;
Jer 34:5  in vrede zult gij sterven; en gelijk men voor uw vaderen, de vroegere koningen, die voor u geweest zijn, 
een brand ontstoken heeft, zo zal men het ook voor u doen, en de weeklacht: Ach, heer! zal men over u 
aanheffen; want ik heb een woord gesproken, spreekt de Heer.
Jer 34:6  De profeet Jeremia dan zeide tot Sedekia, den koning van Juda, al deze woorden te Jeruzalem;
Jer 34:7  terwijl het leger van den koning van Babel krijgvoerde tegen Jeruzalem en de enige nog niet 
ingenomen steden van Juda, Lachis en Azeka, want dit waren de versterkte steden van Juda die overgebleven 
waren.
Jer 34:8  Het woord dat van den Heer tot Jeremia kwam, nadat koning Sedekia met al het volk te Jeruzalem de 
overeenkomst had aangegaan waarbij hun de verplichting tot vrijlating werd aangezegd:
Jer 34:9  dat ieder zijn Hebreeuwschen slaaf en zijn Hebreeuwsche slavin als vrijen zou laten heengaan zodat 
niemand zich door hen, door een Judeeschen stamgenoot, zou doen dienen.
Jer 34:10  Alle vorsten en het ganse volk, die tot de verbintenis waren toegetreden om elk zijn slaaf en zijn slavin 
als vrijen te laten heengaan, zodat men zich voortaan niet meer door hen zou doen dienen, hadden er naar 
geluisterd en hen laten gaan;
Jer 34:11  doch achterna waren zij er op teruggekomen, en hadden zij de slaven en slavinnen die zij als vrijen 
hadden laten heengaan teruggehaald en weder in dienstbaarheid gebracht als slaven en slavinnen.
Jer 34:12  Toen kwam Jeremia het woord des Heeren tot Jeremia:
Jer 34:13  Zo zegt de Heer, Israels god: Ik heb voor uw vaderen, toen ik hen uit Egypteland, uit het slavenhuis, 
uitleidde, dit vastgesteld:
Jer 34:14  Elk zevende jaar zal ieder van u zijn Hebreeuwschen stamgenoot die zich aan u verkoopt laten gaan; 
hij zal u zes jaar dienen, dan zult gij hem als vrij man van u laten gaan. Maar uw vaderen hebben naar mij niet 
geluisterd noch het oor geneigd.
Jer 34:15  Gij nu waart heden tot inkeer gekomen en hadt gedaan wat recht is in mijn oog, door elkander de 
verplichting tot vrijlating aan te zeggen; gij hebt de verbintenis aangegaan voor mijn aangezicht, in het huis 
waarover mijn naam is uitgeroepen.
Jer 34:16  Maar gij kwaamt er op terug en ontheiligdet mijn naam: elk van u haalde zijn slaaf en zijn slavin terug, 
die gij als vrijen hadt laten gaan waarheen zij wilden, en bracht hen weer in dienstbaarheid, opdat zij u tot slaven 
en slavinnen zouden zijn.
Jer 34:17  Daarom zegt de Heer aldus: Gij hebt naar mij niet geluisterd om elkander de verplichting tot vrijlating 
aan te zeggen; zie, nu zeg ik u een vrijlating aan, spreekt de Heer, u overleverend aan het zwaard, de pest en 
den honger: ik zal u maken ten speelbal voor alle koninkrijken der aarde;
Jer 34:18  ik zal de mannen die het door mij vastgestelde hebben overtreden, omdat zij den inhoud der 
verbintenis die zij voor mijn aangezicht hadden aangegaan niet hebben gestandgedaan,
Jer 34:19  de vorsten van Juda en Jeruzalem, de kamerlingen en de priesters en al het volk, die zijn gegaan 
tussen de stukken van den stier door, welken zij in tweeen hebben gehouwen en tussen welks stukken zij door 
zijn gegaan;
Jer 34:20  ik zal hen overleveren aan hun vijanden en aan wie hun naar het leven staan; en hun lijken zullen 
strekken tot spijs voor het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde.
Jer 34:21  En Sedekia, den koning van Juda, en zijn vorsten zal ik overleveren aan hun vijanden en aan wie hun 
naar het leven staan, en aan het leger van Babels koning, dat van u is weggetrokken.
Jer 34:22  Zie, ik geef last, spreekt de Heer, en doe hen terugkeren naar deze stad; zij zullen tegen haar 
krijgvoeren, haar innemen en verbranden; en Juda's steden verkeer ik in een woestenij, gans onbewoond.
Jer 35:1  Het woord dat van den Heer tot Jeremia kwam ten tijde van Jojakim, den zoon van Jozia, den koning 
van Juda:



Jer 35:2  Ga tot het huis der Rechabieten en spreek met hen; breng hen in den tempel in een der kamers, en 
geef hun wijn te drinken.
Jer 35:3  Toen haalde ik Jaazanja, den zoon van Jeremia, den zoon van Habassinja, met zijn broeders en al zijn 
zonen en het ganse huis der Rechabieten,
Jer 35:4  en bracht hen in den tempel in de kamer der zonen van Hanan, den zoon van Jigdalja, den godsman, 
naast de kamer der vorsten, boven die van den dorpelwachter Maazeja, den zoon van Sjallum.
Jer 35:5  Ik zette aan de zonen van het huis der Rechabieten bokalen vol wijn voor en bekers, en zeide tot hen: 
Drinkt wijn.
Jer 35:6  Maar zij zeiden: Wij zullen geen wijn drinken; want onze vader Jonadab, de zoon van Rechab, heeft 
ons deze geboden gegeven: Gij zult geen wijn drinken, gij noch uw kinderen, nooit ofte nimmer;
Jer 35:7  ook zult gij geen huis bouwen, geen koorn zaaien, geen wijnberg beplanten of bezitten; maar in tenten 
zult gij wonen al uw dagen; opdat gij lang leven moogt op den bodem waar gij vertoeft.
Jer 35:8  Wij nu hebben onzen vader Jonadab, den zoon van Rechab, gehoorzaamd in alwat hij ons geboden 
heeft; zodat wij ons leven lang geen wijn drinken, wij noch onze vrouwen, zonen of dochters,
Jer 35:9  geen huizen bouwen om er in te wonen, en wijnberg noch akker noch bouwland bezitten.
Jer 35:10  Maar wij hebben in tenten gewoond, en hebben gehoorzaamd en gehandeld naar alwat onze vader 
Jonadab ons geboden heeft.
Jer 35:11  Doch toen Nebukadresar, de koning van Babel, tegen het land optrok, zeiden wij: Komt, laten wij in 
Jeruzalem de wijk nemen voor het leger der Chaldeen en der Arameers. Zo hebben wij ons in Jeruzalem 
neergezet.
Jer 35:12  Toen kwam het woord des Heeren tot Jeremia:
Jer 35:13  Zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Ga heen en zeg tot de mannen van Juda en de 
inwoners van Jeruzalem: Zult gij dan nooit terechtwijzing aannemen en naar mijn woorden luisteren? spreekt de 
Heer.
Jer 35:14  Wat Jonadab, de zoon van Rechab, zijn zonen geboden heeft, geen wijn te drinken, is van kracht 
gebleven; zij hebben er geen gedronken tot op den huidigen dag, maar het gebod huns vaders gehoorzaamd. 
En ik heb tot u gesproken, onverdroten; maar gij hebt niet naar mij geluisterd.
Jer 35:15  Ik heb al mijn dienaren de profeten tot u gezonden, onverdroten, met de vermaning: Bekeert u toch, 
een iegelijk van zijn bozen weg, maakt uw handelingen goed, en volgt geen andere goden om ze te dienen; zo 
zult gij wonen op den grond welken ik u en uw vaderen gegeven heb. Doch gij hebt niet naar mij het oor geneigd 
noch geluisterd.
Jer 35:16  ja, de zonen van Jonadab, den zoon van Rechab, hebben het gebod dat hun vader hun gegeven had 
in ere gehouden; maar dit volk heeft niet geluisterd naar mij.
Jer 35:17  Daarom zegt de Heer, de god der heirscharen, Israels god, aldus: Zie, ik breng over Juda en al de 
inwoners van Jeruzalem al het onheil waarmee ik hen bedreigd heb; immers, ik sprak tot hen, maar zij luisterden 
niet, ik riep, maar zij gaven geen antwoord.
Jer 35:18  Maar tot het huis der Rechabieten zeide Jeremia: Zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: 
Omdat gij het gebod van uw vader Jonadab hebt gehoorzaamd, zijn geboden bewaard en gehandeld naar alwat 
hij u heeft voorgeschreven,
Jer 35:19  daarom zegt de Heer der heirscharen, Israels god, aldus: Nooit zal van Jonadab, den zoon van 
Rechab, een afstammeling ontbreken die voor mij staat; neen, nooit.
Jer 36:1  In het vierde jaar van Jojakim, den zoon van Jozia, den koning van Juda, kwam van den Heer dit 
woord tot Jeremia:
Jer 36:2  Neem u een boekrol en schrijf daarop alwat ik tot u gesproken heb aangaande Israel en Juda en al de 
volken, sedert ik tot u gesproken heb, van den tijd van Jozia, den koning van Juda, af, tot op den huidigen dag 
toe.
Jer 36:3  Misschien zal het huis Juda horen, wat al onheil ik voornemens ben hun aan te doen; opdat zij zich 
bekeren, een iegelijk van zijn bozen weg, en ik hun hun schuld en zonde vergeef.
Jer 36:4  Toen riep Jeremia Baruch, den zoon van Neria, en Baruch schreef op een boekrol uit den mond van 
Jeremia alwat de Heer tot dezen gesproken had.
Jer 36:5  En Jeremia gelastte Baruch: Ik ben verhinderd, ik mag niet in den tempel komen;
Jer 36:6  ga gij dus en lees van de rol die gij uit mijn mond hebt beschreven de woorden des Heeren in den 
tempel op een vastendag aan het volk voor; ook aan al de Judeers, uit hun steden gekomen, zult gij ze 
voorlezen.
Jer 36:7  Misschien zal hun smeking tot den Heer opstijgen en zullen zij zich bekeren, een iegelijk van zijn bozen 
weg; want de toorn en verbolgenheid waarmee de Heer dit volk bedreigd heeft is groot.
Jer 36:8  Baruch, de zoon van Neria, nu deed naar alwat de profeet Jeremia hem gelast had en las de woorden 
des Heeren in den tempel uit het boek voor.
Jer 36:9  Eens dan, in het vijfde jaar van Jojakim, den zoon van Jozia, over Juda, in de negende maand, hadden 



het ganse volk te Jeruzalem en allen die uit de steden van Juda waren gekomen te Jeruzalem voor den Heer 
besloten een vasten te houden;
Jer 36:10  toen las Baruch uit het boek de woorden van Jeremia aan het ganse volk in den tempel voor, in de 
kamer van Gemarja, den zoon van Sjafan, den schrijver, in het bovenvoorhof bij den ingang der Nieuwe 
tempelpoort.
Jer 36:11  Toen nu Micha, de zoon van Gemarja, den zoon van Sjafan, al de woorden des Heeren uit het boek 
had aangehoord,
Jer 36:12  ging hij af naar het paleis, naar de kamer van den schrijver, waar juist al de vorsten gezeten waren: 
de schrijver Elisjama, Delaja, de zoon van Sjemaja, Elnathan, de zoon van Achbor, Gemarja, de zoon van 
Sjafan, Sedekia, de zoon van Hananja, en de andere vorsten,
Jer 36:13  en Micha deelde hun mee alwat hij gehoord had, toen Baruch uit het boek aan het volk voorlas;
Jer 36:14  waarop al de vorsten Jehudi, den zoon van Nethanja, den zoon van Sjelemja, den zoon van Kusji, tot 
Baruch zonden, met den last: Neem de rol waaruit gij het volk hebt voorgelezen mee en kom hier. Zo nam 
Baruch, de zoon van Neria, de rol mee en kwam tot hen.
Jer 36:15  En zij zeiden tot hem: Neem plaats en lees het ons voor. Toen las Baruch het hun voor.
Jer 36:16  Zodra zij nu al die woorden hoorden, zagen zij elkander ontsteld aan en zeiden: Wij moeten stellig dit 
alles den koning meedelen.
Jer 36:17  Zij vroegen dan Baruch: Verhaal ons eens, hoe gij al deze woorden hebt opgeschreven.
Jer 36:18  En Baruch zeide tot hen: Met eigen mond zeide Jeremia mij al deze woorden voor, terwijl ik ze 
eigenhandig in het boek schreef.
Jer 36:19  Toen zeiden de vorsten tot Baruch: Ga heen, verbergt u gij en Jeremia; niemand wete waar gij beiden 
zijt.
Jer 36:20  Vervolgens begaven zij zich naar den koning in zijn binnenkamer, terwijl zij de rol in de kamer van 
den schrijver Elisjama hadden opgeborgen, en deelden den koning persoonlijk alles mee.
Jer 36:21  Hierop liet de koning de rol halen door Jehudi, die ze uit de kamer van den schrijver Elisjama haalde 
en ze den koning en al de vorsten die bij den koning stonden voorlas.
Jer 36:22  De koning nu zat in het winterverblijf, in de negende maand; terwijl het vuur in de stoof voor hem was 
aangestoken.
Jer 36:23  Toen nu Jehudi drie of vier bladen gelezen had, sneed hij ze met een pennemes stuk en wierp ze in 
het vuur dat in de stoof was, totdat de ganse rol verteerd was op het vuur in de stoof;
Jer 36:24  de koning noch een zijner dienaren die al deze woorden hoorden ontstelde of scheurde zijn klederen.
Jer 36:25  Wel smeekten Elnathan, Delaja en Gemarja den koning dringend de rol niet te verbranden, maar hij 
luisterde niet naar hen.
Jer 36:26  Voorts gelastte de koning den prins Jerahmeel, Seraja, den zoon van Azziel, en Sjelemja, den zoon 
van Abdeel om den schrijver Baruch en den profeet Jeremia te vatten; maar de Heer had hen verborgen.
Jer 36:27  Nadat nu de koning de rol met de woorden welke Baruch uit den mond van Jeremia had 
opgeschreven verbrand had, kwam het woord des Heeren tot Jeremia:
Jer 36:28  Neem u weer een andere rol en schrijf daarop al de woorden die op de eerste rol stonden, welke 
Jojakim, de koning van Juda, verbrand heeft.
Jer 36:29  En aangaande Jojakim, den koning van Juda, zult gij zeggen: Zo zegt de Heer: Gij hebt deze rol 
verbrand, zeggende: Waarom hebt gij daarop geschreven: De koning van Babel zal gewis komen, dit land 
verderven en mens en vee er uit doen verdwijnen?
Jer 36:30  Daarom zegt de Heer van Jojakim, den koning van Juda, aldus: Hij zal geen afstammeling hebben die 
op den troon van David zit; en zijn lijk zal weggeworpen liggen, overdag in de hitte en 's nachts in de koude.
Jer 36:31  En ik zal op hem en zijn kroost en zijn dienaren hun schuld verhalen, en over hen en Jeruzalems 
inwoners en de mannen van Juda al het onheil brengen waarmee ik hen bedreigd heb, en waarnaar zij niet 
geluisterd hebben.
Jer 36:32  Jeremia dan nam een andere rol en gaf haar aan den schrijver Baruch, den zoon van Neria, die 
daarop uit den mond van Jeremia al de woorden schreef van het boek dat Jojakim, de koning van Juda, 
verbrand had. Bovendien werden er vele dergelijke woorden aan toegevoegd.
Jer 37:1  Sedekia, de zoon van Jozia, werd koning in de plaats van Jechonja, den zoon van Jojakim; daar 
Nebukadresar, de koning van Babel, hem in het land Juda op den troon had geplaatst.
Jer 37:2  En hij noch zijn dienaren noch het volk des lands heeft geluisterd naar de woorden die de Heer door 
den profeet Jeremia gesproken heeft.
Jer 37:3  Eens zond koning Sedekia Juchal, den zoon van Sjelemja, en den priester Sefanja, den zoon van 
Maazeja, tot den profeet Jeremia met het verzoek: Bid toch voor ons tot den Heer, onzen God!
Jer 37:4  --Jeremia nu bewoog zich vrij onder het volk: men had hem nog niet in de gevangenis gezet.
Jer 37:5  En toen het leger van den Farao uit Egypte getogen was, waren de Chaldeen, die Jeruzalem 
belegerden, op het vernemen dier tijding, van Jeruzalem weggetrokken. --



Jer 37:6  Toen kwam dit woord van den Heer tot den profeet Jeremia:
Jer 37:7  Zo zegt de Heer, Israels god: Dit zult gij den koning van Juda, die u tot mij gezonden heeft om mij te 
raadplegen, zeggen: Straks keert het leger van den Farao, u ter hulp uitgetogen, naar zijn land, Egypte, terug;
Jer 37:8  dan zullen de Chaldeen weerkomen, tegen deze stad krijgvoeren, haar innemen en verbranden.
Jer 37:9  Zo zegt de Heer: Misleidt uzelf niet, wanend: De Chaldeen gaan voorgoed van ons weg--want dat doen 
zij niet.
Jer 37:10  Ja, al hadt gij het ganse leger der Chaldeen, die tegen u krijgvoeren, verslagen, zodat er slechts 
enkele zwaar gewonden van waren overgebleven, dan zouden dezen zich opmaken, ieder in zijn tent, en deze 
stad verbranden.
Jer 37:11  Toen nu de troepen der Chaldeen van Jeruzalem waren weggetrokken wegens het leger van den 
Farao,
Jer 37:12  ging Jeremia eens Jeruzalem uit om zich naar het land van Benjamin te begeven, ten einde aldaar 
een erfenis te aanvaarden onder het volk;
Jer 37:13  maar toen hij in de Benjaminspoort kwam, hield een hoofdman aldaar, genaamd Jiria, de zoon van 
Sjelemja, den zoon van Hananja, den profeet Jeremia staande, met de woorden: Gij wilt tot de Chaldeen 
overlopen!
Jer 37:14  En ofschoon Jeremia zeide: Dat is niet waar! ik loop niet tot de Chaldeen over--luisterde Jiria niet naar 
hem, maar hield hem vast en bracht hem bij de vorsten.
Jer 37:15  Dezen werden vergramd op Jeremia, lieten hem geeselen en zetten hem gevangen in het huis van 
den schrijver Jonathan; want dit had men tot gevangenis ingericht.
Jer 37:16  Zo kwam Jeremia in den kerker en in het kot, en bleef aldaar geruimen tijd.
Jer 37:17  Eens liet koning Sedekia hem halen en vraagde hem in het geheim in zijn paleis: Is er van den Heer 
een woord gekomen? En Jeremia zeide: Ja. Gij zult, zo vervolgde hij, aan den koning van Babel overgeleverd 
worden.
Jer 37:18  Voorts zeide Jeremia tot koning Sedekia: Wat heb ik tegen u, uw dienaren of dit volk misdreven, dat 
gij mij hebt gevangengezet?
Jer 37:19  En waar zijn thans uw profeten, die u geprofeteerd hebben: De koning van Babel zal op u en op dit 
land niet aanvallen?
Jer 37:20  Nu dan, luister toch, mijn heer de koning, laat mijn smeking tot u komen, en doe mij niet in het huis 
van den schrijver Jonathan terugkeren, opdat ik daar niet sterve.
Jer 37:21  Toen bracht men, op last van koning Sedekia, Jeremia in bewaring in den gevangenhof, en men gaf 
hem dagelijks een brood uit de Bakkersstraat, totdat al het brood in de stad op was. Zo zat Jeremia in den 
gevangenhof.
Jer 38:1  Maar toen Sjefatja, de zoon van Mattan, Gedalja, de zoon van Pashur, Juchal, de zoon van Sjelemja 
en Pashur, de zoon van Malkia, hoorden wat Jeremia gedurig tot het ganse volk zeide, namelijk:
Jer 38:2  Zo zegt de Heer: Wie in deze stad blijft zal door het zwaard, den honger of de pest sterven; maar wie 
uitgaat tot de Chaldeen zal in leven blijven: lijfsbehoud zal zijn buit zijn, en hij zal blijven leven;
Jer 38:3  want zo zegt de Heer: Deze stad zal gewis aan het heir van Babels koning worden overgeleverd, dat 
haar zal innemen
Jer 38:4  --toen zeiden de vorsten tot den koning: Laat deze man toch worden terdoodgebracht; immers verslapt 
hij de handen der krijgslieden die in deze stad zijn overgebleven en de handen des gansen volks, door in dien 
trant tot hen te spreken; want deze man beoogt niet het heil, maar het verderf van dit volk.
Jer 38:5  Hierop zeide koning Sedekia: Zie, hij is in uw macht. Want de koning vermocht niets tegen hen.
Jer 38:6  Toen namen zij Jeremia en wierpen hem in den put van den prins Malkia, welke in den gevangenhof 
was; zij lieten er hem met touwen in af. In den put was geen water, maar slijk; en Jeremia zakte in het slijk.
Jer 38:7  Maar toen de Ethiopier Ebedmelech, een kamerling, die in het paleis een betrekking had, hoorde dat 
men Jeremia in den put had gedaan,
Jer 38:8  verliet hij het paleis, daar de koning zich ophield in de Benjaminspoort, en sprak tot den koning:
Jer 38:9  Mijn heer de koning, deze mannen hebben slecht gehandeld in alwat zij den profeet Jeremia hebben 
aangedaan, dat zij hem in den put hebben geworpen om er van honger te sterven; want er is geen brood meer 
in de stad.
Jer 38:10  Toen gelastte de koning den Ethiopier Ebedmelech: Neem van hier drie mannen mee en trek den 
profeet Jeremia uit den put op, eer hij sterft.
Jer 38:11  Zo nam Ebedmelech de mannen mee, kwam in het paleis onder de schatkamer en nam van daar 
versleten lappen en lompen, die hij voor Jeremia aan touwen in den put afliet.
Jer 38:12  En de Ethiopier Ebedmelech zeide tot Jeremia: Leg nu deze versleten lappen en lompen aan uw 
oksels onder de touwen. Jeremia deed alzo,
Jer 38:13  en nu trokken zij hem met de touwen op en haalden hem uit den put. Zo zat Jeremia weer in den 
gevangenhof.



Jer 38:14  Eens deed koning Sedekia den profeet Jeremia bij zich brengen, in den ingang der hoplieden aan den 
tempel, en zeide tot hem: Ik heb u iets te vragen; verheel mij niets.
Jer 38:15  Maar Jeremia zeide tot Sedekia: Wanneer ik het u meedeel, doodt gij mij immers; en wanneer ik u 
raadgeef, luistert gij toch niet naar mij.
Jer 38:16  Toen zwoer koning Sedekia Jeremia in het geheim: Zo waar als de Heer leeft, die ons dit leven heeft 
geschonken, ik zal u niet doden, noch u overleveren aan die mannen, die u naar het leven staan.
Jer 38:17  Nu zeide Jeremia tot Sedekia: Zo zegt de Heer, de god der heirscharen; Israels god: Indien gij 
onverwijld uitgaat tot de vorsten van Babels koning, zal uw leven gespaard blijven en deze stad niet verbrand 
worden, maar zult gijzelf met uw huis het leven behouden.
Jer 38:18  Doch indien gij niet uitgaat tot de vorsten van Babels koning, zal deze stad aan de Chaldeen 
prijsgegeven worden, die haar zullen verbranden, en zult ook gij hun niet ontkomen.
Jer 38:19  Maar koning Sedekia zeide tot Jeremia: Ik ben beducht dat men mij aan de Judeers die tot de 
Chaldeen zijn overgelopen zal overleveren, en dat zij hun spel met mij zullen drijven.
Jer 38:20  Jeremia zeide: Dat zal men niet doen. Luister toch naar den Heer, in hetgeen ik tot u zeg; opdat het u 
welga en uw leven gespaard blijve.
Jer 38:21  Maar indien gij weigert uit te gaan, zo is dit het gezicht dat van den Heer mij geworden is!
Jer 38:22  Zie, al de vrouwen die in het paleis van Juda's koning zijn overgebleven worden uitgeleid tot de 
vorsten van Babels koning, terwijl zij zeggen: U hebben opgestookt, u overmocht uw goede vrienden; toen uw 
voeten zonken in de modder, weken zij achteruit!
Jer 38:23  Al uw vrouwen en kinderen leidt men tot de Chaldeen uit, en ook gij ontkomt hun niet, maar wordt 
gegrepen en aan den koning van Babel overgeleverd; en deze stad wordt verbrand.
Jer 38:24  Toen zeide Sedekia tot Jeremia: Laat niemand van dit onderhoud iets vernemen; anders sterft gij.
Jer 38:25  En wanneer de vorsten horen dat ik met u gesproken heb, en bij u komen en tot u zeggen: Deel ons 
toch mee wat gij tot den koning gezegd hebt--verheel het ons niet; anders doden wij u--en wat de koning tot u 
gezegd heeft
Jer 38:26  --dan zult gij tot hen zeggen: Ik smeekte den koning mij niet te doen terugkeren in het huis van 
Jonathan, waar ik zou sterven.
Jer 38:27  Toen dus al de vorsten bij Jeremia kwamen en hem ondervroegen, gaf hij hun dit bescheid, juist zoals 
de koning hem geboden had; waarop zij hem met rust lieten; want de zaak was niet ruchtbaar geworden.
Jer 38:28  Zo bleef Jeremia in den gevangenhof tot den dag waarop Jeruzalem werd ingenomen. Toen nu 
Jeruzalem ingenomen was,
Jer 39:1  in het negende jaar van Sedekia, den koning van Juda, in de tiende maand, kwam Nebukadresar, de 
koning van Babel, met zijn gehele leger voor Jeruzalem, en zij sloten het in;
Jer 39:2  en in het elfde jaar van Sedekia, op den negenden dag der vierde maand, is een bres in de stad 
gemaakt.
Jer 39:3  Toen kwamen al de vorsten van den koning van Babel en zetten zich neer in de Middelpoort, namelijk 
de rabsaris Nebusjazban, de rabmag Nergalsareser en al de overige vorsten van den koning van Babel.
Jer 39:4  En toen Sedekia, de koning van Juda, en al de krijgslieden hen zagen, namen zij de vlucht, verlieten 
des nachts de stad, aan den kant van den koningstuin, door de poort tussen de twee muren, en togen uit in de 
richting van de Vlakte.
Jer 39:5  Maar het leger der Chaldeen jaagde hen achterna en haalde Sedekia in de vlakte van Jericho in, nam 
hem gevangen en bracht hem op naar Ribla, in het land van Hamath, tot Nebukadresar, den koning van Babel, 
die het vonnis over hem uitsprak:
Jer 39:6  de koning van Babel liet de zonen van Sedekia te Ribla voor zijn ogen slachten, ook slachtte de koning 
van Babel al de edelen van Juda;
Jer 39:7  hij liet Sedekia de ogen uitsteken en hem in boeien slaan om hem naar Babel te brengen.
Jer 39:8  De Chaldeen verbrandden het koninklijk paleis en de huizen des volks en haalden de muren van 
Jeruzalem omver.
Jer 39:9  En Nebuzaradan, de overste der lijfwacht, voerde het overschot van het volk, de in de stad 
overgeblevenen, de overlopers die tot hem overgelopen waren en het overschot van het volk, de 
overgeblevenen, naar Babel.
Jer 39:10  Maar van het geringe volk, van hen die niets bezaten, liet Nebuzaradan, de overste der lijfwacht, een 
deel in het land Juda achter en gaf hun te dien dage wijngaarden en akkers.
Jer 39:11  Nebukadrezar nu, de koning van Babel, gelastte aangaande Jeremia aan Nebuzaradan, den overste 
der lijfwacht:
Jer 39:12  Neem hem, houd het oog op hem en doe hem geen leed hoegenaamd, maar doe met hem zoals hij u 
zeggen zal.
Jer 39:13  Dientengevolge zonden Nebuzaradan, de overste der lijfwacht, de rabsaris Nebusjazban, de rabmag 
Nergalsareser en al de groten van Babels koning een bode;



Jer 39:14  zij lieten Jeremia uit den gevangenhof halen en stelden hem ter beschikking van Gedalja, den zoon 
van Ahikam, den zoon van Sjafan om hem uit te leiden en naar huis te brengen. Zo zette hij zich neer onder het 
volk.
Jer 39:15  Terwijl Jeremia opgesloten was in den gevangenhof, was tot hem dit woord van den Heer gekomen:
Jer 39:16  Ga den Ethiopier Ebedmelech zeggen: Zo spreekt de Heer der heirscharen, Israels god: Eerlang 
breng ik over deze stad mijn woorden ten kwade en niet ten goede, en zij zullen te dien dage voor uw ogen 
vervuld worden;
Jer 39:17  maar u zal ik redden te dien dage, spreekt de Heer, en gij zult niet overgeleverd worden aan de 
mannen voor wie gij beducht zijt;
Jer 39:18  want ik zal u zeker doen ontkomen, en door het zwaard zult gij niet vallen, lijfsbehoud zal uw buit zijn; 
omdat gij op mij vertrouwd hebt, spreekt de Heer.
Jer 40:1  Het woord dat van den Heer tot Jeremia kwam, nadat Nebuzaradan, de overste der lijfwacht hem had 
laten gaan uit Rama, waar hij hem liet halen terwijl hij met ketenen geboeid was onder al de ballingen van 
Jeruzalem en Juda, die weggevoerd zouden worden naar Babel.
Jer 40:2  De overste der lijfwacht dan liet Jeremia halen en zeide tot hem: De Heer, uw god, heeft deze plaats 
met dit onheil bedreigd;
Jer 40:3  en de Heer heeft het doen komen en ten uitvoer gebracht, zoals hij gedreigd heeft; want gij, Judeers, 
hebt tegen den Heer gezondigd en niet naar hem geluisterd; daarom is u dit overkomen.
Jer 40:4  Nu dan, ik bevrijd u heden van de ketenen aan uw handen. Indien het u goeddunkt met mij naar Babel 
te gaan, ga mee, opdat ik het oog op u houde; maar indien het u niet behaagt met mij naar Babel te gaan, zo 
laat het. Zie, het ganse land ligt voor u open: waarheen het u goeddunkt en behaagt te gaan, ga derwaarts;
Jer 40:5  keer terug tot Gedalja, den zoon van Ahikam, den zoon van Sjafan, dien de koning van Babel heeft 
aangesteld over de steden van Juda, en blijf bij hem onder het volk; of ga waarheen het u behaagt. Daarop gaf 
hem de overste der lijfwacht teerkost en geschenken en liet hem gaan.
Jer 40:6  Toen kwam Jeremia bij Gedalja, den zoon van Ahikam, te Mispa, en bleef bij hem onder het volk dat in 
het land was overgebleven.
Jer 40:7  Toen al de oversten der omzwervende benden, met hun manschappen, hoorden dat de koning van 
Babel Gedalja, den zoon van Ahikam, tot landvoogd aangesteld en hem belast had met het toezicht over de 
mannen, vrouwen en kinderen en de geringe lieden die niet naar Babel waren weggevoerd,
Jer 40:8  zo kwamen zij tot Gedalja, te Mispa, namelijk Ismael, de zoon van Nethanja, Johanan en Jonathan, de 
zonen van Kareah, Seraja, de zoon van Tanhumeth, de zonen van Ofai den Netofathiet, en Jezanja, de zoon 
van den Maachathiet, met hun manschappen.
Jer 40:9  En Gedalja, de zoon van Ahikam, den zoon van Sjafan, zwoer hun en hun manschappen: Vreest niet u 
aan de Chaldeen te onderwerpen; zet u neer in het land en weest den koning van Babel onderdanig; opdat het u 
welga.
Jer 40:10  Wat mij betreft, ik blijf hier voor uw ogen te Mispa, om de Chaldeen te dienen die tot ons zullen 
komen; gij dan, zamelt wijn, ooft en olie in en doet die in uw vaten, en zet u neer in de steden die gij in bezit 
genomen zult hebben.
Jer 40:11  Toen ook al de Judeers die in Moab, bij de Ammonieten, in Edom en in alle andere landen waren 
hoorden dat de koning van Babel van Juda een overblijfsel gelaten en Gedalja, den zoon van Ahikam, den zoon 
van Sjafan, daarover aangesteld had,
Jer 40:12  keerden al de Judeers terug uit alle plaatsen waarheen zij verdreven waren, kwamen in het land tot 
Gedalja te Mispa, en zamelden zeer veel wijn en ooft in.
Jer 40:13  Eens kwamen Johanan, de zoon van Kareah, en al de oversten der omzwervende benden bij Gedalja 
te Mispa,
Jer 40:14  en zeiden tot hem: Weet gij wel, dat Baalis, de koning der Ammonieten, Ismael, den zoon van 
Nethanja, heeft gezonden om u om het leven te brengen? Maar Gedalja, de zoon van Ahikam, geloofde hen 
niet.
Jer 40:15  En Johanan, de zoon van Kareah, zeide tot Gedalja te Mispa in het geheim: Laat ik toch gaan en 
Ismael, den zoon van Nethanja, ombrengen, zonderdat iemand het weet. Waarom zou hij u om het leven 
brengen, zodat de Judeers, die zich bij u herzameld hebben weer verstrooid raken en het overblijfsel van Juda 
te grondegaat?
Jer 40:16  Maar Gedalja, de zoon van Ahikam, zeide tot Johanan, den zoon van Kareah: Doe dat niet; want het 
is gelogen, wat gij van Ismael zegt.
Jer 41:1  Maar in de zevende maand kwam Ismael, de zoon van Nethanja, den zoon van Elisjama, van 
koninklijken bloede, met tien mannen te Mispa, bij Gedalja, den zoon van Ahikam; en toen zij aldaar, te Mispa, 
samen aan den maaltijd waren,
Jer 41:2  stonden Ismael, de zoon van Nethanja, en de tien mannen die bij hem waren op en versloegen 
Gedalja, den zoon van Ahikam, den zoon van Sjafan, met het zwaard. Zo doodde hij hem dien de koning van 



Babel tot landvoogd had aangesteld.
Jer 41:3  Ook versloeg Ismael al de Judeers die bij hem, bij Gedalja, te Mispa waren en de Chaldeen, die zich 
daar bevonden, de krijgslieden.
Jer 41:4  Des anderen daags nu nadat hij Gedalja had gedood, terwijl niemand het nog wist,
Jer 41:5  kwamen er lieden uit Sichem, Sjilo en Samarie, tachtig man, met afgeschoren baard, gescheurde 
klederen en insnijdingen; zij hadden meeloffers en wierook bij zich om die naar den tempel te brengen.
Jer 41:6  Ismael, de zoon van Nethanja, dan ging Mispa uit, hun tegemoet, steeds wenend; en zodra hij hen 
tegenkwam, zeide hij tot hen: Komt bij Gedalja, den zoon van Ahikam.
Jer 41:7  Maar nauwelijks waren zij binnen de stad gekomen, of zij werden door Ismael, den zoon van Nethanja, 
en de mannen die bij hem waren, geslacht en in een put geworpen.
Jer 41:8  Doch onder hen bevonden zich tien mannen die tot Ismael zeiden: Dood ons niet; want wij hebben een 
verborgen voorraad in het veld, tarwe en gerst, olie en honing. Toen liet hij af en doodde hen niet met hun 
broederen.
Jer 41:9  De put waarin Ismael de lijken van al de mannen die hij had omgebracht wierp, is die grote put, welken 
koning Aza had gemaakt vanwege Baeza, den koning van Israel; dezen vulde Ismael, de zoon van Nethanja, 
met verslagenen.
Jer 41:10  Daarna voerde Ismael het ganse overblijfsel des volks dat te Mispa was weg, de prinsessen en al het 
volk dat te Mispa overgebleven was, waarover Nebuzaradan, de bevelhebber der lijfwacht, Gedalja, den zoon 
van Ahikam, had gesteld; waarna Ismael, de zoon van Nethanja, zich opmaakte en heentoog om naar de 
Ammonieten over te steken.
Jer 41:11  Maar toen Johanan, de zoon van Kareah, en al de legeroversten die met hem waren hoorden, wat al 
onheil Ismael, de zoon van Nethanja, had aangericht,
Jer 41:12  namen zij al hun manschappen en togen heen om Ismael, den zoon van Nethanja te bevechten. Zij 
troffen hem bij het grote water te Gibeon aan;
Jer 41:13  en zodra al het volk dat bij Ismael was Johanan, den zoon van Kareah, en al de legeroversten die met 
hem waren zag, verblijdde het zich;
Jer 41:14  en al het volk dat Ismael uit Mispa had weggevoerd wendde zich om, keerde terug en ging naar 
Johanan, den zoon van Kareah.
Jer 41:15  Doch Ismael, de zoon van Nethanja, ontsnapte met acht man aan Johanan, en ging naar de 
Ammonieten.
Jer 41:16  Johanan, de zoon van Kareah, nu en al de legeroversten die met hem waren namen het ganse 
overblijfsel des volks, dat Ismael, de zoon van Nethanja, uit Mispa had weggevoerd, nadat hij Gedalja, den zoon 
van Ahikam verslagen had, mannen, vrouwen, kinderen en kamerlingen, die Johanan van Gibeon had 
teruggebracht,
Jer 41:17  togen heen en maakten halt aan de schaapskooien van Kimham, bij Bethlehem om verder naar 
Egypte te trekken
Jer 41:18  wegens de Chaldeen, voor wie zij bevreesd waren, omdat Ismael, de zoon van Nethanja, Gedalja, 
den zoon van Ahikam, door den koning van Babel tot landvoogd aangesteld, verslagen had.
Jer 42:1  Nu traden al de legeroversten, Johanan, de zoon van Kareah, Azarja, de zoon van Hosjaja, en het 
ganse volk, zo geringen als groten,
Jer 42:2  op den profeet Jeremia toe en zeiden: Laat toch onze smeking tot u komen, en bid voor ons tot den 
Heer, uw god, voor dit ganse overblijfsel; want wij zijn van velen in kleinen getale overgebleven, zoals gij ons 
hier met eigen ogen ziet;
Jer 42:3  opdat de Heer uw god, ons te kennen geve, welken weg wij moeten opgaan en wat wij moeten doen.
Jer 42:4  Toen zeide de profeet Jeremia tot hen: Ik heb het gehoord; ik ga naar uw woorden tot den Heer, uw 
god, bidden, en alwat de Heer u zal antwoorden dat zal ik u meedelen; ik zal niets voor u verzwijgen.
Jer 42:5  Zij van hun kant zeiden tot Jeremia: De Heer zij tegen ons een waarachtig en betrouwbaar getuige, dat 
wij overeenkomstig alwat de Heer, uw god, u zal opdragen aan ons te zeggen zullen handelen;
Jer 42:6  hetzij goed, hetzij kwaad, naar den Heer, onzen god, tot wien wij u zenden, zullen wij luisteren; opdat 
het ons welga, dewijl wij naar den Heer, onzen god, luisteren.
Jer 42:7  Na verloop van tien dagen kwam het woord des Heeren tot Jeremia;
Jer 42:8  waarop hij Johanan, den zoon van Kareah, al de legeroversten die met hem waren, en het ganse volk, 
zo geringen, als groten, samenriep
Jer 42:9  en tot hen zeide: Zo zegt de Heer, Israels god, tot wien gij mij gezonden hebt om uw smeking tot hem 
te doen komen:
Jer 42:10  Indien gij rustig in dit land blijft, zal ik u opbouwen en niet verdelgen, u planten en niet uitroeien; want 
ik heb genoeg van het kwade, dat ik u heb aangedaan.
Jer 42:11  Weest niet beangst voor den koning van Babel, voor wien gij bevreesd zijt; weest voor hem niet 
beangst, spreekt de Heer; want ik ben met u om u te verlossen en uit zijn hand te redden;



Jer 42:12  ik doe u erbarming vinden, en hij zal zich uwer erbarmen en u laten blijven op uw grond.
Jer 42:13  Maar indien gij zegt: Wij blijven niet in dit land--zonder te luisteren naar den Heer, uw god,
Jer 42:14  zeggende: Neen, wij trekken naar Egypteland, waar wij geen oorlog zien, geen bazuingeschal horen, 
geen honger lijden zullen, en daar willen wij blijven
Jer 42:15  --welaan, hoort in dat geval 's Heeren woord, overblijfsel van Juda! Zo zegt de Heer der heirscharen, 
Israels god: Indien gij in allen ernst aanstalten maakt om naar Egypte te trekken en als gij daar komt om er te 
blijven,
Jer 42:16  zo zal het zwaard waarvoor gij beangst zijt u achterhalen, daar, in Egypteland; en de honger, 
waarvoor gij beducht zijt u op den voet volgen, daar, in Egypte, en daar zult gij sterven.
Jer 42:17  Ja, al de verwaten mannen die aanstalten hebben gemaakt naar Egypte te trekken om aldaar te 
blijven, zullen sterven door het zwaard, den honger en de pest; geen enkele van hen ontkomt of ontsnapt aan 
het onheil dat ik over hen breng.
Jer 42:18  Want zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Evenals mijn toorn en verbolgenheid is uitgestort 
over de inwoners van Jeruzalem, zo zal mijn verbolgenheid zich uitstorten over u, wanneer gij in Egypte komt; 
en gij zult worden tot een voorwerp van verwensching en ontzetting, van vervloeking en versmading; en nimmer 
ziet gij deze plaats terug.
Jer 42:19  Dit is het woord des Heeren u aangaande, overblijfsel van Juda: Trekt niet naar Egypte. Weet wel dat 
ik u heden gewaarschuwd heb.
Jer 42:20  Want gij doet kwaad ten koste van uw leven; daar gijzelf mij tot den Heer, uw god, hebt gezonden, 
met de woorden: Bid voor ons tot den Heer, onzen god, en alwat de Heer, onze god, zal zeggen, deel het ons 
nauwkeurig mee; en wij zullen het doen.
Jer 42:21  En nu heb ik het u heden meegedeeld; maar gij hebt niet geluisterd naar den Heer, uw god, naar 
alwat hij mij heeft opgedragen u te zeggen.
Jer 42:22  Daarom, weet wel, dat gij door het zwaard, den honger en de pest zult sterven, ter plaatse waarheen 
gij begeert te trekken om daar te blijven.
Jer 43:1  Zodra nu Jeremia geeindigd had tot het ganse volk al de woorden van den Heer, hun god, te spreken, 
welke de Heer, hun god, hem had opgedragen hun te zeggen, al die woorden,
Jer 43:2  toen zeiden Azarja, de zoon van Hosjaja, en Johanan, de zoon van Kareah, en al die verwaten 
mannen tot Jeremia: Gij spreekt leugen; de Heer, onze god, heeft u niet gezonden met de woorden: Gij zult niet 
naar Egypte trekken om daar te blijven
Jer 43:3  --maar Baruch, de zoon van Neria, stookt u tegen ons op; ten einde ons over te leveren aan de 
Chaldeen, die ons zullen doden of naar Babel wegvoeren.
Jer 43:4  Alzo hebben Johanan, de zoon van Kareah, al de legeroversten en het ganse volk niet naar den Heer 
geluisterd om in het land Juda te blijven;
Jer 43:5  maar Johanan, de zoon van Kareah, en al de legeroversten namen het ganse overblijfsel van Juda, dat 
verdreven was geweest onder alle volkeren en teruggekeerd was om in het land Juda te blijven,
Jer 43:6  mannen, vrouwen en kinderen, de prinsessen en alle mensen die Nebuzaradan, de overste der 
lijfwacht, bij Gedalja, den zoon van Ahikam, den zoon van Sjafan, had gelaten, alsmede den profeet Jeremia en 
Baruch, den zoon van Neria,
Jer 43:7  en trokken naar Egypteland; want zij luisterden niet naar den Heer. Zo kwamen zij te Tahpanhes.
Jer 43:8  Het woord des Heeren nu kwam te Tahpanhes tot Jeremia:
Jer 43:9  Neem grote stenen mee en metsel die, voor de ogen der Judeesche mannen, in het tichelwerk aan den 
ingang van het paleis van den Farao te Tahpanhes;
Jer 43:10  en zeg tot hen: Zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Zie, ik zend om mijn dienaar 
Nebukadresar, den koning van Babel; hij zal zijn zetel opslaan boven op deze stenen die gij hebt ingemetseld, 
en zijn tapijt er over uitspannen;
Jer 43:11  hij komt en slaat Egypteland: wie bestemd is ten dode gaat ten dode, en wie ter ballingschap ter 
ballingschap, en wie ten zwaarde ten zwaarde;
Jer 43:12  hij zal de tempels der goden van Egypte in brand steken, die door vuur verteren, henzelf wegvoeren; 
hij wikkelt zich in Egypteland, gelijk een herder zich wikkelt in zijn kleed, en trekt ongedeerd weer van hier;
Jer 43:13  hij zal de wijsteenen van den zonnetempel verbrijzelen en de tempels der goden van Egypte 
verbranden.
Jer 44:1  Het woord dat tot Jeremia is gekomen aangaande al de Judeers die in Egypteland woonden, te Migdol, 
Tahpanhes, Nof en in het land Pathros:
Jer 44:2  Zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Gij hebt zelf gezien, wat al onheil ik over Jeruzalem en al 
de steden van Juda heb gebracht; zodat zij op den huidigen dag in puin liggen en niemand ze bewoont;
Jer 44:3  wegens de boosheid die zij bedreven hebben om mij te tergen, door te gaan rooken voor andere 
goden, die zij niet gekend hadden, zij noch hun vaderen.
Jer 44:4  Ik zond tot hen al mijn dienaars de profeten, onverdroten, met de vermaning: Doet toch deze 



afschuwelijke zaak niet, die ik haat!
Jer 44:5  Doch zij hebben niet geluisterd noch het oor geneigd om zich van hun boosheid te bekeren en niet 
meer voor andere goden te rooken.
Jer 44:6  Toen stortte zich mijn toorn en verbolgenheid uit, en die ontbrandde tegen Juda's steden en 
Jeruzalems straten; zodat zij tot een puinhoop en een wildernis werden, gelijk zij ten huidigen dage zijn.
Jer 44:7  En nu, zo zegt de Heer, de god der heirscharen, Israels god: Waarom berokkent gij uzelf groot onheil, 
de uitroeiing uit Juda van man en vrouw, kindeken en zuigeling, zodat gij van u geen overblijfsel laat?
Jer 44:8  door mij te tergen met het werk uwer handen en voor andere goden te rooken in Egypteland, waar gij 
kwaamt om er te blijven; ten einde uzelf den ondergang te bereiden en tot een vervloeking en een versmading 
onder alle volken der aarde te worden.
Jer 44:9  Zijt gij de boosheden uwer vaderen, die van Juda's koningen, die uwer vorsten en uwer vrouwen 
vergeten, welke zij in het land Juda en in de straten van Jeruzalem hebben bedreven?
Jer 44:10  Zij hebben zich niet verootmoedigd tot den huidigen dag, zijn niet bevreesd geworden, en hebben de 
wet en de inzettingen die ik u en uw vaderen heb voorgelegd niet opgevolgd.
Jer 44:11  Daarom zegt de Heer der heirscharen, Israels god, aldus: Zie, ik richt mijn aangezicht tegen u ten 
kwade om gans Juda uit te roeien;
Jer 44:12  ik neem het overblijfsel van Juda, hen die de aanstalten hebben gemaakt om naar Egypte te trekken 
en daar te blijven, en zij zullen allen omkomen in Egypteland; zij zullen vallen door het zwaard, omkomen van 
honger; zo geringen als groten zullen door het zwaard en van honger sterven; tot een voorwerp van 
verwensching en ontzetting, van vervloeking en versmading zullen zij worden.
Jer 44:13  Ik zal hen die in Egypteland wonen straffen, gelijk ik Jeruzalem heb gestraft, met het zwaard, den 
hongersnood en de pest;
Jer 44:14  geen enkele ontkomt of ontsnapt van Juda's overblijfsel, van hen die kwamen in Egypteland om 
aldaar te vertoeven, en om naar het land Juda terug te keren, waar zij vurig verlangen zich wederom te vestigen; 
want zij zullen niet terugkeren, op enkele ontkomenen na.
Jer 44:15  Toen kreeg Jeremia van al de mannen die wisten dat hun vrouwen voor andere goden rookten, en 
van al de vrouwen die daarbij stonden, een grote menigte, en van al het volk dat in Egypteland, in Pathros, 
woonde, ten antwoord:
Jer 44:16  Hetgeen gij tot ons in den naam des Heeren gesproken hebt, daarin zullen wij naar u niet luisteren;
Jer 44:17  maar wij zullen stellig doen alwat over onze lippen gekomen is, namelijk rooken en plengoffers storten 
voor de Hemelkoningin; zoals wij gedaan hebben, wijzelf en onze vaderen, onze koningen en onze vorsten, in 
de steden van Juda en op Jeruzalems straten. Toen toch hadden wij volop te eten, waren gelukkig en zagen 
geen onheil.
Jer 44:18  Maar sedert wij hebben opgehouden voor de Hemelkoningin te rooken en plengoffers te storten, 
hebben wij aan alles gebrek geleden en komen wij door het zwaard en van honger om.
Jer 44:19  En wanneer wij voor de Hemelkoningin rooken en plengoffers storten, gaat het soms buiten onze 
mannen om, dat wij voor haar koeken bereiden, haar afbeeldend en plengoffers storten?
Jer 44:20  Toen zeide Jeremia tot het ganse volk, tot de mannen, de vrouwen en al de lieden die hem antwoord 
gegeven hadden:
Jer 44:21  Juist aan de offers die gij in de steden van Juda en op Jeruzalems straten gebracht hebt, gij en uw 
vaderen, uw koningen en uw vorsten en het volk des lands, daaraan is de Heer gedachtig geweest, en die zijn 
hem in den zin gekomen.
Jer 44:22  De Heer kon het niet langer uithouden wegens de boosheid uwer handelingen, wegens de 
afschuwelijkheden, door u bedreven; zo is uw land tot een woestenij, een wildernis, en een vervloeking 
geworden, zonder bewoners, gelijk het is ten huidigen dage.
Jer 44:23  Omdat gij gerookt hebt en gezondigd tegen den Heer, niet naar hem geluisterd en zijn wet, zijn 
inzettingen en voorschriften niet opgevolgd hebt, daarom is dit onheil u overkomen, gelijk het is ten huidigen 
dage.
Jer 44:24  Voorts zeide Jeremia tot het ganse volk en al de vrouwen: Hoort allen 's Heeren woord, gij Judeers 
die in Egypteland zijt!
Jer 44:25  Zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Gij, vrouwen, hebt gesproken met uw mond en met uw 
handen volvoerd: Wij zullen stellig ons kwijten van de geloften die wij op ons hebben genomen, te rooken voor 
de Hemelkoningin en voor haar plengoffers te storten. Zo doet dan uw geloften gestand, en kwijt u van wat gij 
beloofd hebt!
Jer 44:26  Daarom, hoort allen 's Heeren woord, gij Judeers die in Egypteland woont! Zie, ik zweer bij mijn 
groten naam, zegt de Heer: Nooit zal mijn naam meer door enig Judeer met de woorden: Zo waar als de Heere 
God leeft! in gans Egypteland op de lippen genomen worden.
Jer 44:27  Zie, ik ben wakker om hun kwaad te doen, geen goed: alle mannen van Juda die in Egypteland zijn 
zullen omkomen door het zwaard en van honger, totdat zij verdelgd zijn.



Jer 44:28  Er zullen er, ontkomen aan het zwaard, uit Egypteland naar het land Juda terugkeren, weinigen in 
getal; en het ganse overblijfsel van Juda, dat in Egypteland gekomen is om daar te blijven, zal weten, wiens 
woord standhoudt, dat van mij of dat van hen.
Jer 44:29  En dit zij u het teken, spreekt de Heer, dat ik u te dezer plaats ga straffen; opdat gij weten moogt, dat 
mijn bedreigingen tegen u zeker zullen uitkomen:
Jer 44:30  Zo zegt de Heer: Zie, ik lever Farao Hofra, den koning van Egypte, over aan zijn vijanden en aan wie 
hem naar het leven staan; evenals ik Sedekia, den koning van Juda, heb overgeleverd aan Nebukadresar, den 
koning van Babel, zijn vijand, die hem naar het leven stond.
Jer 45:1  Het woord dat de profeet Jeremia tot Baruch, den zoon van Neria, gesproken heeft, toen hij deze 
woorden uit den mond van Jeremia op schrift bracht, in het vierde jaar van Jojakim, den zoon van Jozia, den 
koning van Juda:
Jer 45:2  Zo zegt de Heer, Israels god, aangaande u, Baruch:
Jer 45:3  Gij hebt gezegd: Wee mij! want de Heer heeft kommer aan mijn smart toegevoegd. Ik ben afgemat van 
mijn zuchten, en rust vond ik niet.
Jer 45:4  Aldus zult gij tot hem zeggen: Zo zegt de Heer: Zie, wat ik gebouwd had verdelg ik weer, en wat ik 
geplant had roei ik uit; en dit geldt de ganse aarde.
Jer 45:5  En gij zoudt staan naar iets groots? Doe het niet. Want zie, ik breng onheil over alle vlees, spreekt de 
Heer; maar ik zal u lijfsbehoud ten buit geven op alle plaatsen waar gij heengaat.
Jer 46:1  Het woord des Heeren tot den profeet Jeremia aangaande de volken.
Jer 46:2  Over Egypte. Aangaande het leger van Farao Necho, den koning van Egypte, dat aan de rivier den 
Eufraat bij Karkemis was, hetwelk Nebukadresar, de koning van Babel, verslagen heeft, in het vierde jaar van 
Jojakim den zoon van Jozia, den koning van Juda.
Jer 46:3  Houdt schild en rondas gereed, en rukt aan ten strijde!
Jer 46:4  Spant de paarden aan, en bestijgt de rossen! In slagorde, met de helmen op! wet de lansen! trekt de 
pantsers aan!
Jer 46:5  Waarom versagen zij, wijken zij achteruit? waarom worden hun helden uiteengejaagd, zijn zij op de 
vlucht geslagen zonder om te zien? Schrik-rondom! spreekt de Heer.
Jer 46:6  Niet ontvlieden kan de vlugge, niet ontkomen de held. In het noorden, langs de rivier den Eufraat, zijn 
zij gestruikeld, gevallen.
Jer 46:7  Wie komt daar op, den Nijl gelijk? als stromen klotsen zijn wateren.
Jer 46:8  Egypte komt op, den Nijl gelijk, als stromen klotsen zijn wateren; het zeide: Ik zal opkomen, de aarde 
overdekken, ik wil de stad met haar inwoners tegronderichten.
Jer 46:9  Trekt op, paarden! als razenden vooruit, wagens! dat de helden uittrekken! Ethiopiers en Putiers, die 
het schild hanteren, en Ludiers, die den boog spannen.
Jer 46:10  Die dag is een dag der wraak voor God, den Heer der heirscharen om zich op zijn bestrijders te 
wreken. Het zwaard verslindt tot verzadigens toe, het laaft zich met hun bloed. Want God, de Heer der 
heirscharen, richt een offer aan in het Noorderland, bij de rivier den Eufraat.
Jer 46:11  Ga op naar Gilead en haal balsem, jonkvrouw, dochter van Egypte! Tevergeefs neemt gij veel 
geneesmiddelen: heelpleister hebt gij niet.
Jer 46:12  De volkeren hebben u horen roepen, van uw gejammer is de aarde vervuld; want de ene held is 
gestruikeld over den anderen, tegader zijn beiden gevallen.
Jer 46:13  Het woord dat de Heer tot den profeet Jeremia gesproken heeft over de komst van Nebukadresar, 
den koning van Babel om Egypteland te slaan:
Jer 46:14  Meldt het in Migdol, en verkondigt het te Nof! zegt: In slagorde! maak alles gereed! want het zwaard 
heeft verslonden wat rondom u is.
Jer 46:15  Waarom is uw Sterke tegen den grond geslagen? Hij hield geen stand, daar de Heer hem neerstiet.
Jer 46:16  Hij heeft velen doen struikelen; ook is de een over den ander gevallen; zodat zij zeiden: Op! laten wij 
terugkeren naar ons volk en naar ons geboorteland, vanwege het woeden des zwaards.
Jer 46:17  Noemt Farao Necho, Egypte's koning: Strijdgedruis dat den bepaalden tijd liet voorbijgaan.
Jer 46:18  Zo waar ik leef, spreekt de koning wiens naam is Heer der heirscharen, er komt een, aan den Tabor 
onder de bergen gelijk, aan den Karmel bij de zee.
Jer 46:19  Schaf u het nodige voor de ballingschap aan, bevolking, dochter van Egypte; want Nof zal een 
woestenij worden; het wordt verbrand, ontvolkt.
Jer 46:20  Egypte is een prachtige koe; grote wespen uit het noorden komen op haar af.
Jer 46:21  Ook haar huurtroepen, in haar midden aan gemeste runderen gelijk, ja, ook die wenden zich, vluchten 
altegader, houden geen stand; want de dag van den ondergang is over hen gekomen, de tijd hunner bezoeking.
Jer 46:22  Haar geluid is als van een slang die wegsluipt; want zij trekken op met een legermacht; met bijlen 
komen zij op haar af, als houthakkers.
Jer 46:23  Velt haar woud, spreekt de Heer. Want het is niet te berekenen: zij zijn talrijker dan sprinkhanen, er is 



geen tellen aan.
Jer 46:24  De dochter van Egypte is teschandegemaakt, overgeleverd aan het volk van het noorden.
Jer 46:25  De Heer der heirscharen, Israels god, heeft gezegd: Zie, ik ga Amon van No straffen, den Farao en 
Egypte, zijn goden en zijn koningen, den Farao en wie op hem vertrouwen;
Jer 46:26  ik lever hen over aan wie hun naar het leven staan, aan Nebukadresar, den koning van Babel, en aan 
zijn dienaren. En daarna zal het onbezorgd wonen als in overoude dagen, spreekt de Heer.
Jer 46:27  Wat u aangaat, vrees niet, mijn dienaar Jakob, en versaag niet, Israel; want zie, ik red u uit verre 
oorden, en uw kroost uit het land hunner ballingschap. Jakob zal weerkeren en rust genieten, onbezorgd en door 
niemand opgeschrikt.
Jer 46:28  Gij, vrees niet, mijn dienaar Jakob, spreekt de Heer, ik toch ben met u; want ik zal tegronderichten 
alle volken werwaarts ik u heb weggedreven; maar u zal ik niet te gronde richten; ik zal u met mate tuchtigen, 
maar u ongestraft laten, dat doe ik niet.
Jer 47:1  Het woord des Heeren tot den profeet Jeremia aangaande de Filistijnen, voordat Farao Gaza 
overweldigde:
Jer 47:2  Zo zegt de Heer: Zie, wateren rollen wassend aan van het noorden en worden tot een overstromende 
beek om het land met alwat er in is, de steden met haar inwoners, te overstelpen; zodat de mensen 
schreeuwen, en al de bewoners van het land weeklagen.
Jer 47:3  Vanwege het hoefgetrappel zijner hengsten, het geratel zijner wagenen, het gedruis zijner raderen, 
zien de vaders niet naar hun kinderen om; zozeer zijn de handen verslapt.
Jer 47:4  Want de dag is gekomen ter verdelging van alle Filistijnen, ter uitroeiing van Tyrus en Sidons 
overgebleven helpers; de Heer toch verdelgt de Filistijnen, het overschot van het kustland Kaftor.
Jer 47:5  Gaza heeft zich een kale plek geschoren; Askelon is met stomheid geslagen; overschot der Enakieten, 
hoelang nog zult gij u insnijdingen maken?
Jer 47:6  Ach, zwaard des Heeren! hoelang zult gij rusteloos blijven? Keer in uw schede terug, bedaar en houd u 
stil.
Jer 47:7  Hoe zou het rust nemen, terwijl de Heer het bevelen gaf? Tegen Askelon en het zeestrand, daar heeft 
hij het besteld.
Jer 48:1  Over Moab. Zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Wee over Nebo, want het is verdelgd; 
Kirjathaim is teschandegemaakt, ingenomen; de Hooge burg is teschandegemaakt, van schrik verplet.
Jer 48:2  Moab kan niet meer roemen op Hesbon; men heeft zijn ondergang beraamd: Komt, laten wij het 
uitdelgen uit de rij der volken! Ook gij, Madmen, wordt een doodsche plek; het zwaard achtervolgt u.
Jer 48:3  Hoor, geschreeuw uit Horonaim! grote verwoesting en vernieling.
Jer 48:4  Moab is gebroken; men doet naar den kant van Soar gekrijt horen.
Jer 48:5  Want den Luhith-pas bestijgt men wenend; want op Horonaims helling hoort men gekrijt om de breuke.
Jer 48:6  Vlucht, redt uw leven! dat het zij gelijk een hulpeloze in de woestijn.
Jer 48:7  Want omdat gij op uw vestingen en uw schatten vertrouwd hebt, zult gijzelf gevangen genomen worden 
en zal Kamos als balling het land verlaten, zijn priesters en vorsten tegader.
Jer 48:8  De verdelger zal komen over iedere stad, geen enkele ontgaat het; de vallei zal tegrondegaan, de 
hoogvlakte verwoest worden, gelijk de Heer heeft gezegd.
Jer 48:9  Geeft aan Moab wieken; want het moet vliegend vlieden; en zijn steden zullen in een woestenij 
verkeerd worden, zodat niemand er in woont.
Jer 48:10  Vervloekt wie nalatig is in het doen van 's Heeren werk, en vervloekt wie aan zijn zwaard bloed 
onthoudt!
Jer 48:11  Moab heeft van der jeugd af onbezorgd geleefd; het bleef rustig liggen op zijn droesem, werd niet uit 
het ene vat in het andere overgegoten: het is niet in ballingschap gegaan. Daardoor is zijn smaak het 
bijgebleven, en is zijn geur niet veranderd.
Jer 48:12  Daarom, zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik tegen hem uitzend aftappers, die hem 
aftappen: zijn vaten zullen zij leeggieten, en zijn kruiken verbrijzelen.
Jer 48:13  Dan zal Moab teschandeworden wegens Kamos, evenals het huis Israel te schande is geworden 
wegens Bethel, waarop het vertrouwd had.
Jer 48:14  Hoe kunt gij zeggen: Wij zijn helden, kloeke mannen voor den krijg?
Jer 48:15  De verdelger van Moab en zijn steden trekt op, en de keur zijner jongelingen daalt ter slachting af, 
spreekt de koning wiens naam is Heer der heirscharen.
Jer 48:16  Moabs ondergang is nabij, en zijn verderf nadert met spoed.
Jer 48:17  Beklaagt het allen, gij zijn naburen, en gij allen die zijn naam kent zegt: Hoe is de krachtige staf 
verbroken, de sierlijke stok!
Jer 48:18  Daal af van de ereplaats en ga in de modder zitten, burgerij, dochter Dibons! want Moabs verdelger 
trekt tegen u op, vernielt uw vestingwerken.
Jer 48:19  Ga aan den weg staan en zie uit, burgerij van Aroer! ondervraag vluchteling en ontkomene; zeg: Wat 



is er gebeurd?
Jer 48:20  Moab is teschandegemaakt, ja van schrik verplet. Weeklaagt en krijt! Meldt bij den Arnon dat Moab 
verdelgd is;
Jer 48:21  het gericht komt over het land der hoogvlakte, over Holon, Jahas en Mefaath,
Jer 48:22  over Dibon, Nebo en Beth-diblathaim,
Jer 48:23  over Kirjathaim, Beth-gamul en Beth-meon,
Jer 48:24  over Kerijjoth en Bosra, en over al de steden van het land van Moab, verafgelegen of nabij.
Jer 48:25  Moabs hoorn is afgehouwen, en zijn arm verbroken, spreekt de Heer.
Jer 48:26  Maakt het dronken, omdat het tegen den Heer een hogen toon heeft gevoerd; zo zal Moab plassen in 
zijn uitbraaksel, en zelf ook tot bespotting worden.
Jer 48:27  Of is Israel u niet tot bespotting geweest? Was het soms op diefstal betrapt, dat gij het hoofd 
schuddet, zo vaak gij het ter sprake bracht?
Jer 48:28  Verlaat de steden en ga op de rots wonen, bevolking van Moab! en word aan de duif gelijk die aan 
gene zijde van den gapenden afgrond nestelt.
Jer 48:29  Wij hebben gehoord dat Moabs hoogmoed zeer ver gaat, zijn trots en zijn hoogmoed, zijn hoovaardij 
en zijn zelfverheffing.
Jer 48:30  Ik ken, zegt de Heer, zijn overmoed, zijn onbehoorlijk gezwets; onbehoorlijk hebben zij gehandeld.
Jer 48:31  Daarom zal ik over Moab weeklagen; en het uitschreeuwen over gans Moab, jammeren over de 
mannen van Kir-heres.
Jer 48:32  Evenals over Jaezer zal ik wenen over u, wijnstok van Sibma! Uw loten staken de zee over en 
kwamen tot Jaezer; over uw inzameling en uw wijnoogst is de verdelger gevallen.
Jer 48:33  Weg is de vreugd en de blijdschap uit de gaarden, en uit het land van Moab; den wijn heb ik uit de 
perskuipen doen verdwijnen; geen treder treedt dien, het lied is verstomd.
Jer 48:34  Het geschreeuw van Hesbon komt tot Eleale; tot Jahas verheft men de stem; van Soar tot Horonaim 
drievoudig gejammer; want ook Nimrims wateren worden een woestenij.
Jer 48:35  En ik roei in Moab uit, spreekt de Heer, wie opgaat naar een hoogte en rookt voor zijn god.
Jer 48:36  Daarom trilt mijn hart over Moab als fluiten, trilt mijn hart over de mannen van Kir-heres als fluiten; 
daarom ging de overwinst die zij gemaakt hadden verloren.
Jer 48:37  Want ieders hoofd is kaalgeschoren ieders baard afgesneden; op ieders handen zijn insnijdingen, om 
ieders lenden is een treurgewaad.
Jer 48:38  Op alle daken en op de straten van Moab enkel misbaar; want ik heb Moab verbroken als een 
voorwerp dat elk mishaagt spreekt de Heer.
Jer 48:39  Wat zijn zij van schrik verplet en weeklagen zij! Hoe heeft Moab den rug gekeerd en staat het 
beschaamd! Tot een belaching en een verschrikking wordt Moab voor al zijn naburen.
Jer 48:40  Want zo zegt de Heer: Zie, als een arend schiet hij toe en breidt hij zijn vleugelen over Moab uit.
Jer 48:41  De steden zijn ingenomen, de bergvesten vermeesterd; en het hart van Moabs helden is te dien dage 
als het hart ener vrouw in barensnood.
Jer 48:42  Moab wordt gedelgd uit de rij der volken, omdat het tegen den Heer een hogen toon heeft gevoerd.
Jer 48:43  Gehuil en een kuil en een muil over u, bewoners van Moab! spreekt de Heer;
Jer 48:44  wie vlucht voor het gehuil valt in den kuil, en wie klimt uit den kuil wordt gevangen in den muil; want ik 
breng deze dingen over Moab, in het jaar hunner bezoeking, spreekt de Heer.
Jer 48:45  In de schaduw van Hesbon bleven de vluchtelingen krachteloos staan, want een vuur ging uit van 
Hesbon, en een vlam van Sihons huis; zij verteerde Moabs hoofdslaap en den schedel der oorlogszuchtigen.
Jer 48:46  Wee u, Moab, verloren is het volk van Kamos! want uw zonen zijn krijgsgevangen gemaakt, uw 
dochters gevankelijk weggevoerd.
Jer 48:47  Maar eenmaal zal ik het lot van Moab wenden, spreekt de Heer. Tot zover het gericht over Moab.
Jer 49:1  Over de Ammonieten. Zo zegt de Heer: Heeft Israel geen zonen? heeft het geen erfgenaam? Waarom 
heeft Milkom dan Gad onteigend, en woont zijn volk in Gads steden?
Jer 49:2  Daarom, zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik tegen Rabba der Ammonieten krijgsgeschreeuw 
doe horen; zij zal tot een puinhoop worden, en haar onderhoorigheden zullen verbrand worden; en Israel zal 
onteigenen wie het onteigenden, zegt de Heer.
Jer 49:3  Weeklaag, Hesbon! want de stad is verdelgd; krijt, dochtersteden van Rabba! Omgordt u met 
treurgewaden, bedrijft rouw en maakt u insnijdingen; want Milkom zal in ballingschap gaan, zijn priesters en 
vorsten tezamen.
Jer 49:4  Wat stoft gij op valleien? --Welig is uw vallei, o afkerige dochter! gij die vertrouwt op uw schatten, en 
zegt: Wie zal mij aantasten?
Jer 49:5  Zie, ik breng schrik over u, spreekt God, de Heer der heirscharen, van alle kanten rondom u; zo wordt 
gij weggedreven, elk recht voor zich uit, zonderdat iemand de vluchtelingen herzamelt.
Jer 49:6  Doch nadezen zal ik het lot der Ammonieten wenden, spreekt de Heer.



Jer 49:7  Over Edom. Zo zegt de Heer der heirscharen: Is er dan geen wijsheid meer in Teman? hebben de 
verstandigen alle beleid verloren? is hun wijsheid uitgeput?
Jer 49:8  Vlucht, maakt u uit de voeten, houdt in de diepte uw verblijf, bewoners van Dedan! want Ezau's 
ondergang doe ik over hem komen ten tijde zijner bezoeking.
Jer 49:9  Indien wijnlezers over u komen, dan laten zij geen nalezing over; of indien dieven des nachts, zij 
verderven zoveel zij nodig hebben.
Jer 49:10  Want ik heb Ezau ontbloot, zijn schuilhoeken opengelegd, zodat hij zich niet kan verbergen; verdelgd 
wordt zijn kroost, met zijn broeders en geburen;
Jer 49:11  en niemand zegt: Laat uw wezen achter, ik zal ze in het leven houden; en dat uw weduwen op mij 
vertrouwen.
Jer 49:12  Want zo zegt de Heer: Zie, zij wien het niet toekwam den beker te drinken, zij moeten drinken; en gij, 
gij zoudt ongestraft blijven? Zeer zeker niet! Neen, drinken zult gij.
Jer 49:13  Want bij mijzelf zweer ik, spreekt de Heer, dat Bosra tot een voorwerp van ontzetting en versmading, 
tot een puinhoop en een vervloeking zal worden, en al haar steden tot eeuwigdurende puinhopen.
Jer 49:14  Ik heb een aankondiging gehoord van den Heer, en een bode is onder de volken gezonden: 
Verzamelt u en trekt tegen hem op; en staat op ten strijde! --
Jer 49:15  Want zie, ik heb u kleingemaakt onder de volken, veracht onder de mensen.
Jer 49:16  Uw afschuwelijkheid heeft u bedrogen, de overmoed uws harten; gij die woont in de rotsspleten, die 
den top des heuvels bezethoudt! Al bouwdet gij zo hoog als de arend uw nest, nog zou ik u van daar afwerpen, 
spreekt de Heer.
Jer 49:17  Edom zal een voorwerp van ontzetting worden; elk die het voorbijtrekt zal zich ontzetten en sissen 
over al zijn wonden.
Jer 49:18  Gelijk Sodom en Gomorra en hun naburen omgekeerd werden, zegt de Heer, zo zal daar niemand 
meer wonen, geen menschenkind er vertoeven.
Jer 49:19  Zie, een die op een leeuw gelijkt komt op uit den pronk des Jordaans naar de altijd groene weide! 
Want in een oogwenk doe ik hen daaruit weglopen, en een hiertoe uitverkoorne stel ik er over aan. Wie toch is 
mij gelijk? en wie zou mij dagvaarden? en waar is de herder die voor mij zou standhouden?
Jer 49:20  Daarom hoort het raadsbesluit door den Heer over Edom beraamd, en de voornemens die hij 
aangaande Temans inwoners heeft opgevat: Voorzeker, de geringen der kudde zullen worden voortgesleept, 
voorzeker, hun weide zal zich over hen ontzetten.
Jer 49:21  Van het gedreun van hun val beeft de aarde; een geschreeuw dat aan de Schelfzee wordt gehoord!
Jer 49:22  Zie, als een arend stijgt hij op, schiet toe, en breidt zijn vleugelen over Bosra uit. En het hart van 
Edoms helden is te dien dage als het hart ener vrouw in barensnood.
Jer 49:23  Over Damaskus. Hamath en Arpad staan beschaamd, want zij hebben een slechte tijding vernomen; 
zij zijn verbijsterd, beducht geworden, kunnen niet tot rust komen.
Jer 49:24  Damaskus heeft den moed verloren, heeft zich omgewend om te vluchten; siddering heeft haar 
bevangen, benauwdheid en weeen als ener barende hebben haar aangegrepen.
Jer 49:25  Hoe is verlaten de hooggeloofde stad, de vreugdevolle veste!
Jer 49:26  Daarom zullen haar jongelingen op haar pleinen vallen, en alle krijgslieden omkomen te dien dage, 
spreekt de Heer der heirscharen.
Jer 49:27  En ik zal een vuur ontsteken binnen den muur van Damaskus, dat Benhadads burchten verteren zal.
Jer 49:28  Over Kedar en de koninkrijken van Hasor, die Nebukadresar, de koning van Babel, verslagen heeft. 
Zo zegt de Heer: Maakt u op, trekt op tegen Kedar, en verdelgt de Oosterlingen!
Jer 49:29  Hun tenten en hun vee neme men weg, hun tentdoek, al hun huisraad en hun kamelen voere men 
mee, en men roepe over hen: Schrik-rondom!
Jer 49:30  Vlucht, vliedt in aller ijl, houdt in de diepte uw verblijf, bewoners van Hasor! spreekt de Heer; want 
Nebukadresar, de koning van Babel, heeft tegen u een plan gesmeed, een aanslag beraamd.
Jer 49:31  Maakt u op, trekt op tegen een rustig volk, een dat onbezorgd woont, spreekt de Heer; het heeft 
deuren noch grendels; afgezonderd wonen zij.
Jer 49:32  Hun kamelen zullen buitgemaakt worden, en de menigte hunner kudden geroofd; en ik verstrooi naar 
alle windstreken hen die zich de slapen kaalscheren; en van alle kanten doe ik hun ondergang komen, spreekt 
de Heer.
Jer 49:33  Hasor zal een verblijf van jakhalzen zijn, een wildernis tot in eeuwigheid; niemand zal daar meer 
wonen, geen menschenkind er vertoeven.
Jer 49:34  Het woord des Heeren tot den profeet Jeremia aangaande Elam, in het begin der regering van 
Sedekia, den koning van Juda:
Jer 49:35  Zo zegt de Heer der heirscharen: Zie, ik verbreek den boog van Elam, de keur hunner kracht.
Jer 49:36  En ik doe over Elam vier winden komen, uit de vier hoeken des hemels, en verstrooi hen naar al die 
windstreken; zodat er geen volk is waar Elams verdrevenen niet komen.



Jer 49:37  Ik maak de Elamieten versaagd voor hun vijanden en voor wie hun naar het leven staan; ik breng 
onheil over hen, mijn blakenden toorn, spreekt de Heer, en zend het zwaard hun achterna, totdat ik hen heb 
afgemaakt.
Jer 49:38  Zo sla ik mijn zetel in Elam op, en roei aldaar koning en vorsten uit, zegt de Heer.
Jer 49:39  Maar eenmaal zal ik het lot van Elam wenden, spreekt de Heer.
Jer 50:1  Het woord dat de Heer door den profeet Jeremia aangaande Babel, aangaande het land der Chaldeen 
gesproken heeft:
Jer 50:2  Meldt het onder de volken, verkondigt het, heft een banier op; verkondigt het onverholen; zegt: Babel is 
ingenomen, Bel beschaamd, Merodach verschrikt; haar godenbeelden zijn beschaamd, haar schandgoden 
verschrikt.
Jer 50:3  Want een volk uit het noorden is tegen haar opgetrokken; het zal haar land tot een woestenij maken, 
zodat er geen bewoner meer in is; zo mens als dier zijn gevloden, heengegaan.
Jer 50:4  In die dagen en te dier tijd spreekt de Heer, zullen de zonen Israels komen, samen met Juda's zonen, 
al wenend zullen zij voortgaan en zoeken den Heer, hun god;
Jer 50:5  naar Sion zullen zij vragen, hierheen het aangezicht gericht; zij komen en sluiten zich bij den Heer aan: 
een eeuwigdurend, nimmer vergeten, verbond.
Jer 50:6  Een dolende kudde was mijn volk; hun herders deden hen dwalen; naar de bergen lieten zij hen 
afzwerven; van berg tot heuvel gingen zij; hun leger waren zij vergeten.
Jer 50:7  Allen die hen aantroffen verslonden hen, en hun verdrukkers zeiden: Wij laden geen schuld op ons--
dewijl zij tegen den Heer gezondigd hadden, de woonstede des heils; tegen hunner vaderen verwachting, den 
Heer.
Jer 50:8  Vliedt uit Babel en verlaat het land der Chaldeen, aan bokken gelijk die voor de kudde uit gaan.
Jer 50:9  Want zie, ik verwek en breng tegen Babel in 't veld een schaar van grote volken uit het Noorderland, 
die zich tegen haar in slagorde stellen; van daar uit wordt zij ingenomen; des vijands pijlen zijn aan die van een 
voorspoedig held gelijk, die niet onverrichter zake terugkeert.
Jer 50:10  Zo zal Chaldea ten roof worden; allen die het beroven verzadigen zich, spreekt de Heer.
Jer 50:11  Want al verheugt gij u en al dartelt gij, gij plunderaars van mijn erve, al huppelt gij gelijk een vaars in 
het malsche gras en briest gij als hengsten;
Jer 50:12  toch wordt uw moeder grotelijks teschandegemaakt, zal schaamrood worden wie u het leven schonk. 
Ziedaar de laatste der natien, een woestijn, een dor land en een wildernis!
Jer 50:13  Wegens 's Heeren gramschap blijft zij onbewoond, wordt zij gans en al woestenij; elk die Babel 
voorbijtrekt zal zich ontzetten en sissen over al haar wonden.
Jer 50:14  Schaart u allen tegen Babel rondom in slagorde, gij die den boog spant! schiet op haar, spaart de 
pijlen niet; want tegen den Heer heeft zij gezondigd.
Jer 50:15  Heft over haar rondom gejuich aan: Zij heeft zich overgegeven; haar bolwerken zijn gevallen, haar 
muren verwoest; want het is de wraak van den Heer! Wreekt u op haar; doet haar naar wat zij gedaan heeft.
Jer 50:16  Roeit in Babel den zaaier uit en hem die in den oogsttijd de sikkel hanteert; vanwege het woeden des 
zwaards kere zich elk naar zijn volk, en vluchte ieder naar zijn land!
Jer 50:17  Israel is een her en der gejaagd schaap dat leeuwen hebben weggedreven: het eerst heeft Assurs 
koning het verslonden; en nu het laatst heeft zijn beenderen afgeknaagd Nebukadresar, de koning van Babel.
Jer 50:18  Daarom zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Zie ik verhaal het op den koning van Babel en zijn 
land gelijk ik het op Assurs koning heb verhaald,
Jer 50:19  en ik breng Israel terug naar zijn weide; het zal op den Karmel en in Bazan grazen, op Efraims 
gebergte en in Gilead zich naar hartelust verzadigen.
Jer 50:20  In die dagen en te dier tijd, spreekt de Heer, zal men zoeken naar Israels schuld, maar zij is er niet, 
en naar Juda's zonden, maar zij zijn niet te vinden; want ik schenk hun die ik doe overblijven vergiffenis.
Jer 50:21  Trek op naar het land Merathaim, trek daartegen op en tegen de bewoners van Pekod; verwoest ze 
en wijd ze ten ondergang, spreekt de Heer; en doe naar alwat ik u geboden heb.
Jer 50:22  Oorlogsrumoer in den lande, en een grote breuke!
Jer 50:23  Hoe is afgehouwen en verbroken de hamer die de ganse aarde beukte! hoe is Babel onder de natien 
geworden tot een voorwerp van ontzetting!
Jer 50:24  Ik legde u strikken, en werkelijk liet gij u vangen, Babel, geheel onvoorziens; gij werdt betrapt en ook 
gegrepen, omdat gij met den Heer den strijd hadt aangebonden.
Jer 50:25  De Heer opende zijn schatkamer en haalde de werktuigen zijner gramschap te voorschijn; want God, 
de Heer der heirscharen, heeft een taak te verrichten in het land der Chaldeen.
Jer 50:26  Trekt tot den laatsten man tegen haar op! opent haar schuren en stapelt den inhoud op als 
koornschelven, wijdt haar ten ondergang, niets blijve van haar over!
Jer 50:27  Doodt al haar stieren, dat zij afdalen ter slachting. Wee over hen! want hun dag is gekomen, de tijd 
hunner bezoeking.



Jer 50:28  Hoor! vluchtelingen en ontkomenen uit het land van Babel, die in Sion de wraak van den Heer, onzen 
god, melden, de wraak voor zijn tempel.
Jer 50:29  Roept tegen Babel velen op, allen die den boog spannen; legert u allen rondom haar; dat niemand 
van haar ontkome; vergeldt haar naar haar werk; doet haar naar alwat zij gedaan heeft; want tegen den Heer 
heeft zij verwaten gehandeld, tegen den Heilige Israels.
Jer 50:30  Daarom zullen haar jongelingen op haar pleinen vallen, en al haar krijgslieden te dien dage 
omkomen, spreekt de Heer.
Jer 50:31  Zie, ik kom op u af, verwatene! spreekt God, de Heer der heirscharen; want uw dag is gekomen, de 
tijd uwer bezoeking.
Jer 50:32  Dan struikelt de verwatene en valt, zonderdat zij iemand heeft die haar opricht; en ontsteek ik een 
vuur in haar woud, dat haar gansen omtrek zal verteren.
Jer 50:33  Zo zegt de Heer der heirscharen: Verdrukt zijn Israelieten en Judeers tegader; allen die hen 
wegvoerden houden hen vast, weigeren hen te laten trekken.
Jer 50:34  Maar hun losser is sterk, Heer der heirscharen is zijn naam; hij zal het zeker voor hen opnemen; 
opdat hij aan de aarde rust geve, maar Babels inwoners van angst doe beven.
Jer 50:35  Het zwaard over de Chaldeen, spreekt de Heer, en over Babels inwoners, vorsten en wijzen!
Jer 50:36  het zwaard over de zwetsers: zij zullen verdwaasd worden; het zwaard over haar helden: zij zullen 
van schrik verplet zijn;
Jer 50:37  het zwaard over haar paarden en wagenen, en over al het volk van gemengden bloede in haar 
midden: zij zullen vrouwen worden; het zwaard over haar schatten: zij zullen buitgemaakt worden;
Jer 50:38  het zwaard over haar wateren: zij zullen opdrogen. Want het is een land van beelden, en op de 
afgoden beroemen zij zich.
Jer 50:39  Daarom zullen er de boschkatten met de wolven wonen, de struisen verblijfhouden; en het blijft 
voortaan immer onbewoond, van geslacht tot geslacht door mensen verlaten;
Jer 50:40  gelijk God Sodom en Gomorra en hun naburen heeft omgekeerd spreekt de Heer, zal daar niemand 
meer wonen, geen menschenkind er vertoeven.
Jer 50:41  Zie, een volk komt uit het noorden, een grote natie en machtige koningen; zij zetten zich in beweging 
van het uiteinde der aarde;
Jer 50:42  boog en strijdknots voeren zij; wreed zijn zij en zonder erbarmen; zij maken een gedruis als de zee en 
rijden op paarden; ten strijde gerust als een man, tegen u, dochter Babels!
Jer 50:43  Nauw hoorde Babels koning van hen gewagen, of zijn handen hingen slap, benauwdheid greep hem 
aan, weeen als ener barende.
Jer 50:44  Zie, een die op een leeuw gelijkt komt op uit den pronk des Jordaans naar de altijd groene weide! 
Want in een oogwenk doe ik hen daaruit weglopen, en een hiertoe uitverkoorne stel ik er over aan. Wie toch is 
mij gelijk? en wie zou mij dagvaarden? en waar is de herder die voor mij zou standhouden?
Jer 50:45  Daarom, hoort het raadsbesluit door den Heer over Babel beraamd, en de voornemens die hij 
aangaande het land der Chaldeen heeft opgevat: Voorzeker, de geringen der kudde zullen worden 
voortgesleept, voorzeker, hun weide zal zich over hen ontzetten.
Jer 50:46  Op het vernemen dat Babel vermeesterd is beeft de aarde, en wordt een geschreeuw onder de 
volken gehoord.
Jer 51:1  Zo spreekt de Heer: Zie, ik wek op tegen Babel en tegen de bewoners van Leb-kamai een geest des 
verderfs;
Jer 51:2  en ik zend op Babel wanners af, die haar zullen wannen en haar land leegschudden. Wanneer zij haar 
omsingelen ten dage des onheils,
Jer 51:3  spanne geen schutter zijn boog, noch rijze hij op in zijn pantser. Spaart haar jongelingen niet, wijdt 
haar ganse heir ten ondergang.
Jer 51:4  Zo zullen in het land der Chaldeen verslagenen vallen, doorstokenen op Babels straten.
Jer 51:5  Want Israel en Juda is niet in weduwstaat van zijn god, van den Heer der heirscharen; maar hun land 
was vol schuld voor den Heilige Israels.
Jer 51:6  Vlucht uit Babel, en ieder redde zijn leven! Zorgt, niet om te komen ten gevolge van haar 
ongerechtigheid! Want het is de tijd der wraak van den Heer, haar verdiende loon geeft hij haar.
Jer 51:7  Babel was in 's Heeren hand een gouden beker, die de ganse aarde beschonken maakte; van haar 
wijn hebben volkeren gedronken; daarom werden zij als razenden.
Jer 51:8  Plotseling is Babel gevallen en verbrijzeld. Weeklaagt over haar! Haalt balsem voor haar pijn; wellicht 
zal zij herstellen.
Jer 51:9  --Wij hebben Babel geneesmiddelen toegediend, maar zij is niet te genezen. Verlaat haar, en dat ieder 
onzer heenga naar zijn land; want het strafgericht over haar reikt tot den hemel, en raakt aan het zwerk. --
Jer 51:10  De Heer heeft ons heil doen tevoorschijntreden; komt, dat wij te Sion verhalen het werk van den Heer, 
onzen god!



Jer 51:11  Wet de pijlen! vat de beukelaars! De Heer heeft den geest van Medie's koningen opgewekt; want op 
Babel heeft hij het gemunt om haar te verderven; want de wraak van den Heer is daar, de wraak voor zijn 
tempel.
Jer 51:12  Heft tegen Babels muren een banier op! versterkt de posten, zet wachten uit, legt de hinderlagen; 
want de Heer heeft niet alleen beraamd, ook volvoerd, wat hij tegen Babels inwoners heeft gesproken.
Jer 51:13  Gij die aan grote wateren woont en rijk aan schatten zijt, uw einde is gekomen, de maat van uw vuil 
gewin.
Jer 51:14  De Heer der heirscharen heeft bij zichzelf gezworen: Al had ik de mensen in u zo talrijk als kevers 
gemaakt, men zal den juichtoon over u aanheffen.
Jer 51:15  Hij die de aarde heeft gemaakt door zijn kracht, de wereld vastgezet door zijn wijsheid, en door zijn 
verstand den hemel uitgespannen; --
Jer 51:16  wanneer hij aan den hemel het gedruis van water doet horen, de wolken omhoogtrekt van het einde 
der aarde, bliksemstralen voor den regen maakt en den wind uit zijn schatkamers tevoorschijnbrengt;
Jer 51:17  dan staat bij ieder mens het verstand stil; dan is elke goudsmid beschaamd over zijn beelden; want 
zijn gietsel is leugen, er is geen adem in;
Jer 51:18  nietigheid zijn ze, spotwerk; ten tijde hunner bezoeking vergaan zij.
Jer 51:19  Jakobs deel is niet gelijk deze; want de formeerder van het heelal, die is zijn erve; Heer der 
heirscharen is zijn naam!
Jer 51:20  Een knots zijt gij mij, een oorlogswapen; ik verbrijzel met u volken, verderf met u koninkrijken;
Jer 51:21  ik verbrijzel met u paard en ruiter; ik verbrijzel met u strijdwagen en menner;
Jer 51:22  ik verbrijzel met u man en vrouw; ik verbrijzel met u grijsaard en knaap; ik verbrijzel met u jongeling 
en maagd;
Jer 51:23  ik verbrijzel met u herder en kudde; ik verbrijzel met u landbouwer en gespan; ik verbrijzel met u 
stadhouders en oversten,
Jer 51:24  en vergeld aan Babel en aan alle inwoners van Chaldea al het kwaad dat zij in Sion voor uw aller oog 
hebben bedreven, spreekt de Heer.
Jer 51:25  Zie, ik kom op u af, berg des verderfs, spreekt de Heer, die de ganse aarde verdierft! ik strek mijn 
hand tegen u uit, en doe u van de rotsen tuimelen, en maak u tot een verbranden berg;
Jer 51:26  men zal uit u geen steen halen voor hoeksteen, noch een steen voor grondslag; want een 
eeuwigdurende wildernis zult gij zijn, zegt de Heer.
Jer 51:27  Verheft een banier op aarde, steekt de bazuin onder de volken, wijdt volken tegen haar, roept op 
tegen haar de koningen van Ararat, Minni en Askenaz, stelt beambten aan tegen haar, laat ruiters optrekken, 
aan harige kevers gelijk;
Jer 51:28  wijdt volken tegen haar, Medie's koningen, haar stadhouders en al haar oversten, en het ganse land 
waarover hij heerst!
Jer 51:29  Daar beeft de aarde en krimpt ineen! want het voornemen des Heeren is tegen Babel in vervulling 
gegaan, Babels land tot een woestenij te maken, gans onbewoond.
Jer 51:30  Babels helden geven den strijd op, houden zich op in de bergvesten; hun moed is verdwenen, zij zijn 
vrouwen geworden. Men steekt Babels woningen in brand, haar grendels worden verbroken.
Jer 51:31  De ene loper loopt den anderen tegemoet, de ene bode den anderen om aan Babels koning te 
melden, dat zijn stad aan alle kanten is ingenomen,
Jer 51:32  de veren in des vijands macht zijn, de grote waterbakken verbrand, de krijgslieden overmand van 
schrik.
Jer 51:33  Want zo zegt de Heer der heirscharen, Israels god: Babels dochter is als een dorschvloer ten tijde dat 
men dien vaststampt: nog een korte wijle, en de tijd des oogstes komt voor haar.
Jer 51:34  Nebukadresar, Babels koning, heeft mij opgegeten, verscheurd, mij neergezet als een ledigen 
schotel, mij verslonden gelijk een draak, met mijn lekkernijen zijn buik gevuld, mij er doorgespoeld.
Jer 51:35  Het mij aangedaan geweld en mijn vlees kome over Babel! zegge Sions bevolking: en: Mijn bloed 
kome over de bewoners van Chaldea! zegge Jeruzalem.
Jer 51:36  Daarom spreekt de Heer aldus: Zie, ik neem het voor u op en zal u wreken; ik leg haar groten plas 
droog en doe haar bronnen uitdrogen;
Jer 51:37  Babel wordt tot een steenhoop, een verblijf van jakhalzen, een voorwerp van ontzetting en van gesis, 
gans onbewoond.
Jer 51:38  Tegader brullen zij als jonge leeuwen, briesen als leeuwenwelpen.
Jer 51:39  Als zij verhit zijn, recht ik hun een drinkgelag aan en maak hen dronken, opdat zij zwijmelen en 
inslapen tot den eeuwigen slaap, een waaruit zij nimmer ontwaken, spreekt de Heer.
Jer 51:40  Ik voer hen af als hamels ter slachting, als rammen en bokken.
Jer 51:41  Hoe is Sjesjach ingenomen, vermeesterd de hooggeloofde der ganse aarde! hoe is Babel onder de 
natien tot een voorwerp van ontzetting geworden!



Jer 51:42  De zee is tegen Babel opgekomen; door haar bruisende golven werd zij overdekt.
Jer 51:43  Haar steden zijn tot een woestenij geworden, een dor land en een wildernis; geen mens woont er 
meer in, geen menschenkind trekt ze door.
Jer 51:44  En ik zal het bij Bel in Babel thuiszoeken, en wat hij verslonden heeft uit zijn mond halen; voortaan 
zullen geen volken tot hem stromen. Ook Babels muur valt!
Jer 51:45  Gaat uit van haar, mijn volk; ieder redde zijn leven van 's Heeren blakenden toorn!
Jer 51:46  En laat uw hart niet week worden, dat gij zoudt vrezen bij de tijding die in den lande wordt vernomen, 
als in het ene jaar deze tijding komt, en daarna in het andere jaar gene, en er geweldenarij in den lande is, de 
ene heerscher tegen den anderen opstaat.
Jer 51:47  Daarom, zie, de dagen komen dat ik het op Babels beelden verhaal, haar ganse land te schande 
wordt gemaakt en al haar verslagenen in haar midden vallen.
Jer 51:48  Dan zullen hemel en aarde met alwat daarin is over Babel juichen; want van het noorden komen over 
haar de verdelgers, spreekt de Heer.
Jer 51:49  Evenals voor Babel zijn gevallen de verslagenen der ganse aarde, zo moet Babel vallen voor de 
verslagenen van Israel.
Jer 51:50  Gij die aan het zwaard ontkomen zijt, gaat heen, staat niet stil! weest in verre oorden den Heer 
gedachtig, en kome Jeruzalem u voor den geest. --
Jer 51:51  Wij staan beschaamd, want wij hebben smaad moeten horen; schande heeft ons gelaat bedekt; want 
vreemdelingen hebben overvallen de heiligdommen van des Heeren huis. --
Jer 51:52  Daarom, zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik het op haar beelden verhalen zal en in haar 
ganse land verslagenen zullen kermen.
Jer 51:53  Al vaart Babel ten hemel op, en al versterkt zij haar hooge bolwerken, van mijnentwege zullen 
verdelgers haar overvallen, spreekt de Heer.
Jer 51:54  Hoor! geschreeuw uit Babel, en een grote breuke uit het land der Chaldeen.
Jer 51:55  Want de Heer verdelgt Babel en doet in haar het grote rumoer verstommen; hun golven bruisten als 
machtige wateren; luide deed hun gedruis zich vernemen.
Jer 51:56  Want haar, Babel, overvalt de verdelger, en haar helden worden gevangengenomen; de Heer breekt 
hun boog; want een god van vergelding is de Heer; hij geeft loon naar werk.
Jer 51:57  Ik maak haar vorsten en wijzen dronken, haar stadhouders, oversten en helden; zij zullen inslapen tot 
den eeuwigen slaap, een waaruit zij nimmer ontwaken, zegt de koning wiens naam is Heer der heirscharen.
Jer 51:58  Zo zegt de Heer der heirscharen: Babels brede muur zal gans en al geslecht en haar hooge poorten 
zullen verbrand worden; zodat volkeren zich afmatten voor niets, en natien voor het vuur zich vermoeien.
Jer 51:59  De last dien de profeet Jeremia aan Seraja, den zoon van Neria, den zoon van Mahzeja, opdroeg, 
toen deze met Sedekia, den koning van Juda, in het vierde jaar zijner regering, naar Babel ging; Seraja was 
koninklijk kwartiermeester.
Jer 51:60  Jeremia nu schreef al het onheil dat over Babel komen zou, al deze woorden die over Babel 
geschreven zijn, in een boek,
Jer 51:61  en zeide tot Seraja: Lees, zodra gij te Babel komt, al deze woorden op
Jer 51:62  en zeg: Heer, gijzelf hebt deze plaats bedreigd met uitroeiing, zodat er geen inwoner meer is, mens 
noch dier, maar zij een eeuwigdurende wildernis zal zijn.
Jer 51:63  En zodra gij dit boek ten einde gelezen hebt, bind er een steen aan en werp het midden in den 
Eufraat,
Jer 51:64  met de woorden: Zo zal Babel zinken en niet weer bovenkomen, vanwege het onheil dat ik over haar 
ga brengen. Tot zover de woorden van Jeremia.
Jer 52:1  Sedekia was een en twintig jaar oud toen hij koning werd, en hij heeft elf jaar te Jeruzalem geregeerd. 
Zijn moeder heette Hamital, de dochter van Jeremia, uit Libna.
Jer 52:2  Hij deed wat kwaad was in het oog des Heeren, geheel zoals Jojakim had gedaan.
Jer 52:3  Want de toorn des Heeren was opgekomen over Jeruzalem en Juda, totdat hij ze heeft weggeworpen 
uit zijn ogen. Sedekia nu kwam in opstand tegen den koning van Babel;
Jer 52:4  en in het negende jaar zijner regering, op den tienden dag der tiende maand, kwam Nebukadresar, de 
koning van Babel, met zijn ganse heir voor Jeruzalem; zij sloegen een kamp er tegen op en bouwden een 
omschansing in de rondte.
Jer 52:5  Zo werd de stad ingesloten tot het elfde regeringsjaar van Sedekia.
Jer 52:6  En op den negenden der vierde maand, toen zware hongersnood in de stad heerste en het volk des 
lands geen brood had,
Jer 52:7  werd een bres in de stad gemaakt; waarop alle krijgslieden vluchtten en de stad verlieten, in den nacht, 
door de poort tussen de twee muren, die bij den koningstuin is, terwijl de Chaldeen rondom de stad lagen. Zij 
sloegen den weg naar de vlakte in;
Jer 52:8  maar het heir der Chaldeen jaagde den koning achterna en haalde Sedekia in de vlakte van Jericho in; 



waarop zijn ganse heir hem verliet en zich verstrooide.
Jer 52:9  Zij grepen den koning en brachten hem naar den koning van Babel, te Ribla in het land Hamath. Deze 
sprak het vonnis over hem uit:
Jer 52:10  de koning van Babel liet de zonen van Sedekia voor zijn ogen slachten; ook al de vorsten van Juda 
slachtte hij te Ribla;
Jer 52:11  en de koning van Babel deed Sedekia de ogen uitsteken, hem in boeien slaan en naar Babel 
brengen, alwaar hij hem in de gevangenis zette tot den dag zijns doods.
Jer 52:12  Op den tienden dag der vijfde maand, in het negentiende regeringsjaar van Nebukadresar, den 
koning van Babel, kwam Nebuzaradan, de overste der lijfwacht, die bij den koning van Babel stond, te 
Jeruzalem;
Jer 52:13  hij verbrandde den tempel en het paleis; ook stak hij alle huizen van Jeruzalem en ieder groot huis in 
brand;
Jer 52:14  den gansen ringmuur van Jeruzalem wierp het gehele heir der Chaldeen dat met den overste der 
lijfwacht was omver.
Jer 52:15  Het overschot van het in de stad overgebleven volk, de overlopers die tot den koning van Babel 
waren overgelopen, en het overschot der werkmeesters voerde Nebuzaradan, de overste der lijfwacht, weg;
Jer 52:16  maar van het geringe volk des lands liet Nebuzaradan, de overste der lijfwacht, achter als 
wijngaardeniers en landbouwers.
Jer 52:17  De koperen zuilen aan den tempel, de onderstellen en de koperen zee in den tempel sloegen de 
Chaldeen stuk en voerden al het koper er van naar Babel;
Jer 52:18  de potten, schoppen, messen, offerschalen, schotels en al het koperen gereedschap waarmee men 
dienstdeed namen zij weg:
Jer 52:19  de schalen, komforen, offerschalen, potten, luchters, schotels en kroezen, zowel de gouden als de 
zilveren, nam de overste der lijfwacht mede.
Jer 52:20  De twee zuilen, de ene zee, de twaalf koperen runderen onder de zee, en de onderstellen, die koning 
Salomo voor den tempel gemaakt had; er was geen wegen aan het koper van al deze voorwerpen.
Jer 52:21  Wat de zuilen aangaat, de ene was achttien el hoog, en een lijn van twaalf el omspande haar, en haar 
dikte was vier vingers, hol;
Jer 52:22  en op haar was een koperen kapiteel; dat kapiteel was vijf el hoog, met vlechtwerk en granaatappelen 
rondom het kapiteel, alles van koper. Desgelijks waren aan de tweede zuil acht granaatappelen op ieder van de 
twaalf ellen;
Jer 52:23  zo waren er zes en negentig granaatappelen in 't gezicht; in het geheel honderd granaatappelen 
rondom het vlechtwerk.
Jer 52:24  Verder nam de overste der lijfwacht den opperpriester Seraja, den plaatsvervanger van den 
hogepriester Sefanja en de drie dorpelwachters;
Jer 52:25  en uit de stad nam hij een kamerling die gesteld was over het krijgsvolk, en zeven man van 's konings 
raden, die in de stad gevonden waren, en den schrijver van den legeroverste die het volk des lands tot den 
dienst opriep, en zestig man uit het volk des lands, die binnen de stad gevonden waren;
Jer 52:26  Nebuzaradan, de overste der lijfwacht, nam hen en voerde hen tot den koning van Babel, te Ribla;
Jer 52:27  en de koning van Babel bracht hen ter dood te Ribla in het land Hamath. En Juda werd van zijn 
bodem in ballingschap weggevoerd.
Jer 52:28  Het aantal door Nebukadresar weggevoerde personen bedroeg: in zijn zevende jaar, drieduizend drie 
en twintig Judeers;
Jer 52:29  in Nebukadresars achttiende jaar, uit Jeruzalem achthonderd twee en dertig zielen;
Jer 52:30  in Nebukadresars drie en twintigste jaar voerde Nebuzaradan, de overste der lijfwacht, zevenhonderd 
vijf en veertig Judeers weg; in het geheel vierduizend zeshonderd zielen.
Jer 52:31  In het zeven en dertigste jaar der ballingschap van Jojachin, den koning van Juda, op den vijf en 
twintigsten dag van de twaalfde maand, heeft Evilmerodach, de koning van Babel, in het jaar zijner 
troonsbestijging, het hoofd van Jojachin, den koning van Juda, verhoogd en hem uit de gevangenis doen gaan;
Jer 52:32  hij sprak hem vriendelijk toe en stelde zijn zetel hoger dan die der koningen die te Babel bij hem 
waren.
Jer 52:33  Hij legde zijn gevangeniskleederen af en at gestadig aan zijn dis, zolang hij leefde.
Jer 52:34  En zijn onderhoud werd hem gestadig vanwege den koning van Babel verschaft, dag aan dag, tot den 
dag zijns doods.
Lam 1:1  Ach, hoe eenzaam zit zij terneer, de eens volkrijke stad! Ener weduwe werd zij gelijk, zij, de machtige 
onder de volken; de vorstin onder de landschappen is dienstplichtig geworden.
Lam 1:2  Bitter weent zij des nachts; tranen vloeien haar langs de wangen; geen enkelen trooster heeft zij onder 
al haar minnaars; al haar vrienden hebben haar trouweloos behandeld, zijn haar tot vijanden geworden.
Lam 1:3  In ballingschap is Juda getrokken, uit ellende en zwaren dienst; het zette zich neer onder de volken, 



maar vond geen rustplaats; al zijn vervolgers haalden het in, in de benauwdheid.
Lam 1:4  De wegen naar Sion treuren, omdat niemand ten feestgetijde komt; al haar poorten zijn ontvolkt; haar 
priesters zuchten; haar maagden jammeren; zijzelf is bitter bedroefd.
Lam 1:5  Haar tegenstanders hebben de overhand gekregen, haar vijanden zijn welgemoed; want de Heer heeft 
haar in jammer gestort om haar talrijke misdrijven; haar kinderen zijn gevankelijk heengetogen voor den 
tegenstander uit.
Lam 1:6  Ja, weggegaan is van de dochter Sions alwat haar sierde; haar vorsten zijn geworden als rammen die 
geen weideplaats vonden, zijn krachteloos heengetogen voor den vervolger uit.
Lam 1:7  Jeruzalem herdenkt de dagen van haar ellende en van haar omzwerving, toen haar bevolking in de 
hand des tegenstanders viel, zonderdat iemand haar hulpe bood; haar ziende, lachten de tegenstanders om 
haar ondergang.
Lam 1:8  Zwaar heeft Jeruzalem zich bezondigd; daarom is zij als een onreine geworden; allen die haar eerden 
vatten minachting voor haar op, omdat zij haar schaamte zagen; zijzelf slaakte zuchten en wendde zich 
achterwaarts.
Lam 1:9  Onreinheid kleefde aan de slippen haars kleeds, zij dacht niet aan haar einde. Zij daalde neer, 
verwonderlijk laag, zonderdat iemand haar troostte. --Zie, o Heer, mijn ellende aan; want de vijand voert een 
hogen toon. --
Lam 1:10  De tegenstander heeft zijn hand uitgestrekt naar al haar kostbaarheden; zij heeft moeten zien de 
heidenen haar heiligdom binnengaan, omtrent wie gij het gebod gaaft: Komen zij niet in uw vergadering!
Lam 1:11  Haar ganse bevolking zuchtte, zoekend naar brood; zij gaven hun kostbaarheden voor spijs, om weer 
op te leven. --Zie, o Heer, en aanschouw, dat ik een geminachte ben geworden!
Lam 1:12  Komt tot mij, allen die voorbijtrekt, aanschouwt en ziet, of enige smart aan de mijne gelijk is, waarmee 
mij geteisterd, waarmee mij in jammer gedompeld heeft de Heer, ten dage dat zijn toorn ontbrandde.
Lam 1:13  Uit den hooge heeft hij een vuur geworpen, het doen neerdalen in mijn beenderen; hij heeft een net 
voor mijn voeten uitgespreid, mij doen terugdeinzen, heeft mij gemaakt tot een verlatene, krank altijddoor.
Lam 1:14  Zwaar geworden is het juk mijner wandaden, in zijn hand zijn zij saamgevlochten; toen zij mij op den 
hals gelegd zijn, heeft hij mijn kracht gebroken. De Heer heeft mij overgeleverd in de hand van tegenstanders, 
zodat ik niet kan opstaan.
Lam 1:15  Weggeslingerd heeft al mijn sterken de Heer in mijn midden; hij heeft een schaar tegen mij 
opgeroepen om mijn jongelingen te verbrijzelen; een perskuip heeft de Heer getreden voor de jonkvrouw, de 
dochter van Juda.
Lam 1:16  Daarom ween ik voortdurend, loopt mijn oog van tranen over; want ver van mij is de trooster 
verwijderd, die mij zou doen herleven; mijn zonen zijn stom van ontzetting, omdat de vijand verwinnaar was.
Lam 1:17  Sion heeft haar handen uitgebreid, maar vond geen trooster. De Heer heeft tegen Jakob besteld 
tegenstanders aan alle kanten; Jeruzalem is geworden tot een onreine in hun midden.
Lam 1:18  Rechtvaardig is de Heer; want ik heb hem getrotseerd. Hoort toch, alle volken, en ziet mijn smart; mijn 
maagden en jongelingen zijn gevankelijk heengetogen.
Lam 1:19  Ik riep om mijn vrienden maar zij stelden mij te leur. Mijn priesters en mijn oudsten gaven den geest in 
de stad; want zij zochten voedsel om weer op te leven.
Lam 1:20  Zie, Heer, hoe het mij bang is: mijn binnenste is ontstoken, mijn hart is in mij omgekeerd, omdat ik 
zeer weerspannig ben geweest; op straat heeft het zwaard kinderloos gemaakt, binnenshuis de pest.
Lam 1:21  Hoort hoe ik zucht; ik heb geen trooster; toen al mijn vijanden hoorden van mijn ongeluk, verheugden 
zij zich, dat gij het deedt. Als gij den door u aangekondigden dag doet aanbreken, mogen zij dan aan mij 
gelijkworden!
Lam 1:22  Kome al hun boosheid voor uw aangezicht; doe hun zoals gij met mij gedaan hebt tot straf voor al 
mijn misdrijven; want talrijk zijn mijn zuchten, en mijn hart is krank.
Lam 2:1  Ach, hoe omwolkt de Heer in zijn toorn de dochter Sions! Hij heeft van den hemel ter aarde geworpen 
den luister Israels; hij is niet gedachtig geweest aan zijn voetbank, op den dag van zijn toorn.
Lam 2:2  Vernietigd heeft de Heer zonder verschoning alle woonplaatsen Jakobs, omvergehaald in zijn 
verbolgenheid de vestingen van Juda's dochter, op den grond geworpen en ontwijd haar koning en vorsten.
Lam 2:3  Afgehouwen heeft hij in gloeienden toorn elken hoorn van Israel, teruggetrokken zijn rechterhand bij de 
nadering des vijands, in Jakob gewoed als een vlammend vuur, dat naar alle kanten verslindt.
Lam 2:4  Hij heeft als een vijand zijn boog gespannen, als een tegenstander zich opgesteld, alwat een lust voor 
de ogen was gedood in de tent der dochter Sions, als een vuur zijn gramschap uitgestort.
Lam 2:5  Ja, als een vijand is de Heer geworden: vernietigd heeft hij Israel, vernietigd heeft hij al haar burchten, 
verdorven haar vestingen; in het huis Juda heeft hij opeengehoopt geklaag en geklag.
Lam 2:6  Hij verwoestte zijn tent als een tuinmuur, verdierf zijn feestplaats. De Heer heeft in Sion in vergetelheid 
gebracht feest en sabbat, in zijn ziedenden toorn versmaad koning en priester.
Lam 2:7  Verstoten heeft de Heer zijn altaar, verworpen zijn heiligdom, besloten in de hand des vijands de 



muren en haar burchten; men schreeuwde in het huis van den Heer, als op een feestdag.
Lam 2:8  Beraamd had de Heer te verderven den muur der dochter Sions; hij spande het meetsnoer en trok zijn 
hand niet terug van het vernielingswerk; hij bracht den voormuur en den wal in rouw, samen kwijnden zij weg.
Lam 2:9  In den grond gezonken zijn haar poorten, vernield en verbroken heeft hij haar grendels; haar koning en 
vorsten zijn onder de heidenen; er is geen onderricht meer; ook haar profeten vinden niet een gezicht van den 
Heer.
Lam 2:10  Zwijgend zitten op den grond de oudsten der dochter Sions; zij hebben stof op hun hoofd gedaan, zijn 
in rouwgewaad gehuld; haar hoofd hebben ter aarde gebogen de maagden van Jeruzalem.
Lam 2:11  Weggeteerd door tranen zijn mijn ogen, mijn binnenste is ontstoken, uitgestort ter aarde is mijn 
gemoed om de breuke der dochter mijns volks; dewijl kindekens en zuigelingen in onmacht vallen op de pleinen 
der veste.
Lam 2:12  Tot hun moeders zeggen zij: Waar is koorn en wijn? terwijl zij in onmacht vallen, als verslagenen, op 
de pleinen der stad, en den laatsten adem uitblazen op den schoot hunner moeders.
Lam 2:13  Wat zal ik u ter vergelijking voorhouden, dochter Jeruzalems? Welke gelijkenis voor u maken om u te 
troosten, jonkvrouw, dochter Sions? Want wijd als de zee is uw breuke; wie zal u heling aanbrengen?
Lam 2:14  Uw profeten hebben voor u gezien valse en ijdele gezichten: zij hebben uw schuld niet geopenbaard 
om uw lot te keren, maar u valse godspraken verkondigd, welker gevolg verstooting was.
Lam 2:15  De handen slaan over u ineen alwie voorbijgaan, zij sissen en schudden het hoofd over de dochter 
van Jeruzalem: Is dit de stad die de volmaakte schoonheid heette, de vreugde der ganse wereld?
Lam 2:16  Over u sperren den mond op al uw vijanden; zij sissen en knarsen met de tanden, zeggend: Wij 
hebben haar vernietigd; dit is de dag waarop wij gehoopt hebben; wij hebben het bereikt, beleefd!
Lam 2:17  Volvoerd heeft de Heer wat hij heeft voorgenomen, vervuld zijn woord, hetwelk hij van oudsher heeft 
doen verkondigen; omvergehaald heeft hij zonder verschoning; hij maakte den vijand vrolijk over u, verhoogde 
den hoorn uwer tegenstanders.
Lam 2:18  Roep luidkeels tot den Heer, jonkvrouw, dochter Sions! laat vlieten uw tranen als een beek, dag en 
nacht; gun u geen ruste, uw oog hebbe geen verpozing.
Lam 2:19  Sta op, schrei in den nacht, bij den aanvang der nachtwaken; stort uw hart uit als water voor des 
Heeren aangezicht; hef tot hem de handen op om het leven uwer kinderen.
Lam 2:20  Zie, Heer, en aanschouw wien gij zo behandeld hebt. Moesten dan vrouwen de vrucht van haar 
schoot eten, de kinderen, teeder verpleegd? moesten gedood worden in des Heeren heiligdom priester en 
profeet?
Lam 2:21  Op den grond liggen in de straten knaap en grijsaard; mijn maagden en jongelingen zijn gevallen door 
het zwaard; gij hebt hen omgebracht op den dag uws toorns, geslacht zonder verschoning.
Lam 2:22  Gij riept op als ten feestdag mijn verschrikkingen van rondom; en niemand kon op den dag van 's 
Heeren toorn ontkomen of ontsnappen: hen die ik verpleegd en grootgebracht had verdelgde mijn vijand.
Lam 3:1  Ik ben de man die ellende ondervonden heeft door de roede zijner verbolgenheid.
Lam 3:2  Mij heeft hij gevoerd en geleid in duisternis, niet in licht.
Lam 3:3  Telkens weer keert hij zijn hand tegen mij, den gansen dag.
Lam 3:4  Hij heeft mijn vlees en huid doen wegteren, gebroken mijn beenderen.
Lam 3:5  Hij heeft rondom tegen mij opgetast vergif en moeite.
Lam 3:6  Hij heeft mij in het duister doen neerzitten, als hen die voorlang gestorven zijn.
Lam 3:7  Hij heeft mij ommuurd, zodat ik er niet uit kan, mij zware boeien aangelegd.
Lam 3:8  Hoe ik ook roep en krijt, hij heeft voor mijn gebed den toegang gesloten.
Lam 3:9  Hij heeft mijn wegen met steenblokken versperd, mijn paden onbegaanbaar gemaakt.
Lam 3:10  Hij is mij een loerende beer geworden, een leeuw in hinderlaag;
Lam 3:11  hij heeft mij op een doolweg geleid en verscheurd, mij gemaakt tot een verlatene.
Lam 3:12  Hij heeft zijn boog gespannen en mij gesteld tot wit voor den pijl;
Lam 3:13  hij heeft in mijn nieren doen doordringen de pijlen uit zijn koker.
Lam 3:14  Ik ben tot een bespotting geworden voor alle volken, hun schimplied den gansen dag.
Lam 3:15  Hij heeft mij verzadigd met bittere kruiden, mij gedrenkt met alsem.
Lam 3:16  Hij heeft mij de tanden op kiezel laten stukbijten, mij den mond met as gevuld.
Lam 3:17  Ik voelde mij van het heil verstoten; vergeten heb ik het geluk.
Lam 3:18  Ik zeide: Verdwenen is mijn kracht, en de verwachting die ik had van den Heer.
Lam 3:19  Gedenk mijn ellende en omzwerving, den alsem en het gif.
Lam 3:20  Zo vaak mijn ziel dit gedenkt, buigt zij in mij zich neer.
Lam 3:21  Dit zal ik mijzelf tebinnenbrengen, op dezen grond blijven wachten:
Lam 3:22  's Heeren gunstbewijzen nemen geen einde; onuitputtelijk is zijn barmhartigheid.
Lam 3:23  Nieuw is zij elken morgen; groot is uw trouw.
Lam 3:24  Mijn deel is de Heer--zegt mijn ziel--daarom zal ik op hem wachten.



Lam 3:25  Goed is de Heer voor hen die op hem hopen, voor de ziel die naar hem vraagt.
Lam 3:26  Goed is het stil te verbeiden de redding door den Heer.
Lam 3:27  Goed is het voor een mens te dragen een juk in zijn jeugd;
Lam 3:28  dat hij eenzaam en zwijgend neerzitte, wanneer hij het hem oplegt;
Lam 3:29  dat hij zijn mond in het stof steke--wellicht is er nog hoop--
Lam 3:30  dat hij zijn wang toekere aan hem die hem slaat, en volop smaad ervare.
Lam 3:31  Want de Heer zal niet voor altijd verstoten;
Lam 3:32  maar als hij in jammer heeft gedompeld, erbarmt hij zich naar zijn grote goedertierenheid;
Lam 3:33  niet van harte toch verdrukt hij, en dompelt in jammer de mensenkinderen.
Lam 3:34  Dat men onder den voet treedt alle gevangenen des lands,
Lam 3:35  het recht van een man krenkt ten aanschouwen van den Allerhoogste,
Lam 3:36  een mens in zijn geding onrecht doet--dit heeft de Heer niet gewild.
Lam 3:37  Op wiens woord het ook geschied zij, de Heer heeft het niet geboden;
Lam 3:38  uit den mond des Allerhoogsten komt niet het kwade zowel als het goede.
Lam 3:39  Wat klaagt een mens in zijn leven? een man over de straf voor zijn zonden?
Lam 3:40  Laat ons onzen wandel doorzoeken en navorschen, en ons bekeren tot den Heer!
Lam 3:41  Laat ons onze harten met onze handen opheffen tot God in den hemel!
Lam 3:42  Wij, ja wij, hebben misdreven en zijn weerspannig geweest, en gij hebt geen vergiffenis geschonken.
Lam 3:43  Gij hebt u in toorn gehuld en ons vervolgd, omgebracht zonder verschoning;
Lam 3:44  gij hebt u gehuld in een wolk, zodat geen gebed er kon doordringen.
Lam 3:45  Tot vuilnis en uitvaagsel hebt gij ons gemaakt in het midden der volken.
Lam 3:46  Den mond hebben tegen ons opgesperd al onze vijanden.
Lam 3:47  Schrik en strik zijn ons deel geworden, ondergang en breuke.
Lam 3:48  Mijn oog zwemt weg in tranenbeken, om de breuke der dochter mijns volks;
Lam 3:49  mijn oog loopt onophoudelijk over, zonder tot rust te komen;
Lam 3:50  totdat nederblikt en ziet de Heer van den hemel.
Lam 3:51  Mijn oog doet mij pijn van al het wenen om mijn stad.
Lam 3:52  Zij maakten met alle macht jacht op mij, als op een vogel, zij die mij zonder grond vijandig zijn.
Lam 3:53  Gesmoord hebben zij mijn leven in een put, en stenen op mij geworpen;
Lam 3:54  het water stroomde mij over het hoofd; ik dacht: Ik ben verloren!
Lam 3:55  Toen riep ik uw naam, o Heer, aan uit den bodem des puts,
Lam 3:56  en gij hebt naar mij gehoord, hieldt uw oor niet dicht voor mijn klagen en krijten.
Lam 3:57  Gij zijt genaderd, toen ik tot u riep, en spraakt: Vrees niet!
Lam 3:58  Gij hebt het, Heer! voor mij opgenomen mijn leven verlost;
Lam 3:59  gij hebt gezien, Heer, het onrecht mij aangedaan, mij recht verschaft;
Lam 3:60  gij hebt al de wraak die zij namen gezien, alwat zij over mij beraamden;
Lam 3:61  gij hebt hun smaadreden gehoord, o Heer, alwat zij tegen mij beraamden.
Lam 3:62  De lippen mijner wederpartijders en hun bedenksels zijn tegen mij gericht den gansen dag.
Lam 3:63  Aanschouw hun zitten en opstaan; ik ben hun spotlied.
Lam 3:64  Vergeld hun, Heer, hun doen, naar het werk hunner handen.
Lam 3:65  Geef hun verblinding des harten; uw vloek over hen!
Lam 3:66  Vervolg hen in toorn en verdelg hen van onder den hemel, Heer.
Lam 4:1  Ach, hoe is het goud dof geworden, hoe verloor het kostbaar metaal zijn glans! Weggeworpen werden 
de heilige stenen aan alle hoeken der straten.
Lam 4:2  Sions zonen, de kostelijken, hun gewicht aan goud waard, ach, hoe zijn zij als aarden kruiken 
behandeld, als pottenbakkerswerk!
Lam 4:3  Zelfs jakhalzen reiken de borst, zoogen haar welpen; maar de dochters mijns volks zijn wreed 
geworden, aan de struisen in de woestijn gelijk.
Lam 4:4  De tong van den zuigeling kleefde van dorst aan zijn gehemelte; de kinderen vroegen om brood; maar 
niemand reikte het hun.
Lam 4:5  Zij die lekkernijen aten kwijnden weg op straat, die op purper verpleegd waren legden zich neer tegen 
een mesthoop.
Lam 4:6  Zwaarder was de schuld der dochter mijns volks dan de zonde van Sodom, dat in een oogwenk 
onderstbovengekeerd is, zonderdat men in haar zelfs de handen wrong.
Lam 4:7  Reiner dan sneeuw waren haar vorsten, glanzender dan melk; zij hadden een huid rooder dan koraal, 
hun lichaam blonk als saffier.
Lam 4:8  Nu werd hun uitzicht zwarter dan houtskool, men kende hen op straat niet meer; hun huid kleefde aan 
hun gebeente, werd droog als hout.
Lam 4:9  Gelukkiger waren de door het zwaard verslagenen dan die door den honger verslagen zijn, die 



wegslinken als doorboorden, verstoken van de vruchten des velds.
Lam 4:10  Teerhartige vrouwen hebben eigenhandig haar kinderen gekookt; die strekten haar tot spijze, bij de 
breuke van de dochter mijns volks.
Lam 4:11  De Heer heeft zijn grimmigheid laten uitwoeden, zijn blakenden toorn uitgestort, een vuur ontstoken in 
Sion, dat haar grondvesten verteerde.
Lam 4:12  De koningen der aarde hadden het niet geloofd, noch enig ander aardbewoner, dat de tegenstander 
en vijand komen zou in Jeruzalems poorten.
Lam 4:13  Het was om de zonden harer profeten, om de schuld harer priesters, die in haar midden vergoten 
hadden het bloed van rechtvaardigen.
Lam 4:14  Als blinden doolden zij door de straten, met bloed bezoedeld; zodat men hun klederen niet kon 
aanraken.
Lam 4:15  Op zij! onrein! riep men, op zij, op zij, wacht u voor aanraking! Toen zij omdoolden, zeide men onder 
de volken: Zij mogen hier niet blijven.
Lam 4:16  Het aangezicht des Heeren heeft hen verstrooid; hij ziet niet meer naar hen om. Men heeft priesters 
niet ontzien, zich niet ontfermd over grijsaards.
Lam 4:17  Hoelang zien onze ogen smachtend uit, maar vergeefs, naar wat ons kon helpen? Wij keken uit op 
onzen wachtpost naar een volk dat niet redden zou.
Lam 4:18  Men ging onze schreden na, zodat wij niet gaan konden op onze pleinen; genaderd was ons einde, 
onze dagen waren verstreken; want ons einde was daar.
Lam 4:19  Sneller waren onze vervolgers dan de arenden des hemels; op de bergen hebben zij ons heftig 
nagezet, in de woestijn ons lagen gelegd.
Lam 4:20  De adem van onzen neus, de gezalfde des Heeren, werd gevangen in hun kuilen, hij, in wiens 
schaduw wij dachten onder de volken te wonen.
Lam 4:21  Verheug u maar en wees vrolijk, dochter van Edom, bewoonster van het land Us; ook tot u zal de 
beker komen; gij zult dronken worden en u ontbloten.
Lam 4:22  Uw straf heeft een einde, dochter Sions: hij zal u niet langer in ballingschap laten blijven. Uw schuld 
zoekt hij bij u thuis, dochter van Edom, uw zonden maakt hij openbaar.
Lam 5:1  Gedenk, Heer, wat ons overkomen is; aanschouw en zie den smaad, ons aangedaan!
Lam 5:2  Ons erfdeel is vreemden in handen gevallen, onze huizen vielen aan buitenlanders ten deel.
Lam 5:3  Wezen zijn wij geworden, vaderloos, onze moeders werden aan weduwen gelijk.
Lam 5:4  Ons drinkwater moeten wij kopen, ons hout komt ons op geld te staan.
Lam 5:5  Op den nek zitten ons de vervolgers; wij zijn afgemat, maar men gunt ons geen rust.
Lam 5:6  Naar Egypte strekken wij de hand uit, en naar Assur om met brood verzadigd te worden.
Lam 5:7  Onze vaderen hebben gezondigd, maar zij zijn niet meer, en wij dragen hun schuld.
Lam 5:8  Knechten heersen over ons, niemand bevrijdt uit hun hand.
Lam 5:9  Met levensgevaar brengen wij ons brood in huis, in vrees voor het zwaard der woestijn.
Lam 5:10  Onze huid gloeit als een oven van het branden des hongers.
Lam 5:11  Vrouwen in Sion hebben zij onteerd, maagden in Juda's steden.
Lam 5:12  Vorsten zijn door hun handen opgehangen, het gelaat van ouden werd niet geeerd.
Lam 5:13  Jongelingen torsten den handmolen, knapen strompelden voort onder een last van hout.
Lam 5:14  In de poort zitten geen grijsaards meer, geen jongeling hanteert meer zijn speeltuig.
Lam 5:15  Weg is de vreugde onzer harten, onze reidans is in rouw verkeerd.
Lam 5:16  De kroon is ons van het hoofd gevallen; wee onzer, dat wij gezondigd hebben!
Lam 5:17  Hierom is ons hart gaan kwijnen, hierom zijn onze ogen verduisterd:
Lam 5:18  om den berg Sion, die woest ligt, waarop de vossen rondlopen.
Lam 5:19  Gij, Heer, zetelt tot in eeuwigheid; uw troon staat van geslacht tot geslacht.
Lam 5:20  Waarom zoudt gij ons voor altijd vergeten, ons aan ons lot overlaten tot in lengte van dagen?
Lam 5:21  Breng ons, Heer, tot u terug, opdat wij weerkeren; vernieuw onze dagen, opdat zij zijn als weleer.
Lam 5:22  Of zoudt gij ons voorgoed verworpen hebben, bovenmate op ons vertoornd blijven?
Eze 1:1  In het dertigste jaar, in de vierde maand, op den vijfden dier maand, terwijl ik te midden der ballingen 
aan de rivier den Kebar was, werd de hemel geopend en zag ik goddelijke gezichten.
Eze 1:2  Op den vijfden dier maand--dat is het vijfde jaar der ballingschap van koning Jojachin--
Eze 1:3  toen kwam het woord des Heeren tot Ezechiel, den zoon van Buzi, den priester in het land der 
Chaldeen, aan den stroom den Kebar, en was de hand des Heeren aldaar op hem.
Eze 1:4  Ik zag dan een stormwind van het noorden komen: een zware wolk met onafgebroken bliksemvuur en 
glans rondom haar, en uit haar midden, midden uit het vuur, straalde iets als glazuur.
Eze 1:5  Midden daarin was iets dat er uitzag als vier dieren, die dit uiterlijk hadden; zij hadden dezelfde 
gedaante:
Eze 1:6  ieder van hen had vier aangezichten en vier vleugels;



Eze 1:7  voor benen hadden zij een recht been, waarvan de voet rond en de glans als van gepolijst koper was.
Eze 1:8  Onder hun vleugels aan hun vier zijden waren menschenarmen.
Eze 1:9  De aangezichten van het viertal wendden zich niet wanneer zij zich verplaatsten: elk daarvan ging recht 
vooruit.
Eze 1:10  En hun aangezichten hadden deze vormen: alle vier hadden het aangezicht van een mens naar 
buiten, van een leeuw ter rechter [zijde], van een stier ter linkerzijde, van een arend naar binnen.
Eze 1:11  Hun vleugels waren naar boven uitgespreid; elk had er twee die aan elkander verbonden waren, en 
twee die het lichaam bedekten.
Eze 1:12  Elk van die dieren ging recht voor zich uit; waarheen de geest hen dreef te gaan gingen zij, zonder 
zich te wenden bij het gaan.
Eze 1:13  Tussen de dieren was iets dat op brandende kolen vuurs geleek, alsof het fakkels waren die tussen de 
dieren heen en weer schoten; het vuur had glans, en uit het vuur kwam bliksem.
Eze 1:14  
Eze 1:15  Ik zag toe, en zie, daar stond een rad op den grond, naast elk der vier dieren.
Eze 1:16  Die raderen hadden de kleur van chrysoliet, en alle vier hadden dezelfde gedaante: zij waren gemaakt 
als een rad in een rad.
Eze 1:17  Naar hun vier zijden liepen zij, zonder zich bij die verplaatsing te wenden.
Eze 1:18  Zij hadden velgen, en toen ik daarnaar keek, zag ik bij alle vier dat zij rondom met ogen bezet waren.
Eze 1:19  Wanneer de dieren voortgingen, liepen ook de raderen naast hen voort; werden de dieren van den 
grond opgeheven, dan werden ook de raderen opgeheven.
Eze 1:20  Waarheen de geest hen dreef te gaan, daarheen gingen zij en de raderen werden tegelijk met hen 
opgeheven; want de geest van de dieren was in de raderen.
Eze 1:21  Wanneer gene gingen, gingen ook deze; stonden gene stil, dan stonden ook deze stil; werden gene 
van den grond geheven, dan werden de raderen tevens opgeheven; want de geest der dieren was in de 
raderen.
Eze 1:22  En op de hoofden der dieren was iets dat er uitzag als een vloer, op ijs gelijkend, uitgebreid boven hun 
hoofden;
Eze 1:23  en onder dien vloer sloegen hun vleugelen tegen elkander, en elk dier had er nog twee, waarmede het 
zijn lichaam bedekte.
Eze 1:24  En ik hoorde dat hun vleugels, terwijl zij voortgingen, een geluid maakten als het ruisen van grote 
wateren; en als zij stilhielden, hingen hun vleugels neer.
Eze 1:25  Toen klonk een stem van boven den vloer die boven hun hoofden was
Eze 1:26  en boven dien vloer die boven hun hoofden was was iets dat op saffiersteen geleek, en daarop iets 
dat er uitzag als een troon, en op dat wat er als een troon uitzag was een gedaante die op een man geleek, 
daarbovenop.
Eze 1:27  Ik zag iets als glazuur, van dat wat zijn lenden scheen te wezen af naar boven, terwijl ik van dat wat 
zijn lenden scheen te wezen af naar beneden iets zag dat op vuur geleek. En glans was er rondom.
Eze 1:28  Aan den boog die op een regendag in de wolken staat was de gedaante van den glans die het geheel 
omgaf gelijk. Zo was het uitzien der gedaante van 's Heeren heerlijkheid, en toen ik dat zag, viel ik op mijn 
aangezicht en hoorde de stem van een die sprak.
Eze 2:1  Hij zeide dan tot mij: Menschenkind, ga op uw voeten staan; opdat ik met u spreke.
Eze 2:2  En zodra hij tot mij sprak, kwam een geest in mij en zette mij op mijn voeten; waarna ik tot mij hoorde 
spreken.
Eze 2:3  Hij zeide tot mij: Menschenkind, ik zend u tot de Israelieten, de oproerlingen, die tegen mij in opstand 
zijn gekomen, zijzelf en hun vaderen. De vaderen zijn tot heden ten dage afgevallen van mij,
Eze 2:4  en de zonen zijn star van aangezicht en verstokt van hart; ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen: 
Zo spreekt de Heere God!
Eze 2:5  Zo zullen zij, hetzij zij horen, hetzij niet--want het is een weerspannig ras--weten dat een profeet in hun 
midden is geweest.
Eze 2:6  En wat u aangaat, menschenkind, vrees niet voor hen en wees niet versaagd voor hun woorden. 
Wanneer zij u tegenspreken en u smaden en gij op schorpioenen zit, vrees niet voor hun woorden en wees voor 
hun aangezicht niet versaagd; want het is een weerspannig ras.
Eze 2:7  Maar gij zult mijn woorden tot hen spreken hetzij zij horen, hetzij niet; want het is een weerspannig ras. 
L
Eze 2:8  uister gij dan menschenkind, naar hetgeen ik u zal zeggen, en wees niet weerspannig, zoals dit 
weerspannig ras. Open uw mond en eet wat ik zal geven.
Eze 2:9  Toen zag ik een tot mij uitgestrekte hand en daarin een boekrol.
Eze 2:10  Hij ontrolde ze voor mijn ogen; zij was beschreven aan den voor [kant] en aan den achterkant met 
klaagliederen, weeklachten en treurzangen.



Eze 3:1  En hij zeide tot mij: Menschenkind, eet op, wat gij daar vindt, eet deze rol op en ga tot het huis Israel 
spreken.
Eze 3:2  Daarop opende ik den mond, en hij gaf mij die rol te eten
Eze 3:3  en zeide tot mij: Menschenkind, dat uw maag ete, en uw binnenste zich vulle met de boekrol, die ik u 
geef. En toen ik ze opat, was zij in mijn mond zoet als honing.
Eze 3:4  Toen zeide hij tot mij: Menschenkind, ga, begeef u tot het huis Israel en breng het mijn woorden over;
Eze 3:5  want gij wordt niet gezonden tot een volk dat duister van spraak en zwaar van tong is,
Eze 3:6  noch tot veel volken die duister van spraak en zwaar van tong zijn, wier woorden gij niet verstaan kunt--
indien ik u tot hen zond, zij zouden wel naar u horen.
Eze 3:7  Maar het huis Israel zal naar u niet willen horen; want naar mij willen zij niet horen; daar het gehele huis 
Israel een stalen voorhoofd en een ongevoelig hart heeft.
Eze 3:8  Daarom maak ik ook uw gelaat hard als het hunne en geef u een stalen voorhoofd zoals zij hebben,
Eze 3:9  als diamant, harder dan rotssteen, maak ik uw voorhoofd: gij zult voor hen niet vrezen noch versaagd 
zijn voor hun aangezicht; want zij zijn een weerspannig ras.
Eze 3:10  Voorts zeide hij tot mij: Menschenkind, al de woorden die ik tot u zal spreken, neem die in uw hart op 
en hoor ze met uw oren;
Eze 3:11  ga dan en begeef u tot de ballingen, uw volksgenoten, spreek tot hen en zeg hun: Zo zegt de Heere 
God! --hetzij zij horen, hetzij niet.
Eze 3:12  Toen nam mij een geest op en hoorde ik achter mij het gedruis van een geweldige aardbeving, 
doordat de heerlijkheid des Heeren zich van haar plaats verhief.
Eze 3:13  Het geluid van de tegen elkander slaande vleugels der dieren en dat der raderen naast hen was als 
het gedruis van een geweldige aardbeving.
Eze 3:14  Een geest dan nam mij op en voerde mij weg, en ik ging heen in grimmigheid des geestes, terwijl 's 
Heeren hand zwaar op mij was.
Eze 3:15  Zo kwam ik tot de ballingen in Tel-abib, waar zij woonden, en zat aldaar zeven dagen lang verstomd in 
hun midden.
Eze 3:16  Na verloop van zeven dagen kwam 's Heeren woord tot mij, aldus:
Eze 3:17  Menschenkind, tot een wachter voor het huis Israel heb ik u aangesteld; wanneer gij uit mijn mond een 
woord zult horen, moet gij het van mijnentwege waarschuwen.
Eze 3:18  Wanneer ik tot den goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven--en gij hebt hem niet gewaarschuwd, noch 
gesproken om den goddeloze af te brengen van zijn goddelozen weg, teneinde hem in het leven te behouden, 
dan zal hij wel om zijn eigen schuld sterven, maar zijn bloed verhaal ik tevens op u.
Eze 3:19  Wanneer gij daarentegen den goddeloze gewaarschuwd hebt maar hij heeft zich niet van zijn 
goddeloosheid noch van zijn goddelozen weg afgekeerd, dan zal hij om zijn eigen schuld sterven, maar gij zult 
uw leven gered hebben.
Eze 3:20  En wanneer een rechtschapene zich van zijn rechtschapenheid afkeert en onrecht bedrijft, en ik een 
struikelblok voor hem leggen zal, zodat hij sterft, dan sterft hij, omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, in zijn 
zonde, terwijl de gerechte werken die hij gedaan heeft niet herdacht zullen worden; maar tevens verhaal ik zijn 
bloed op u.
Eze 3:21  Wanneer gij daarentegen den rechtschapene hebt gewaarschuwd niet te zondigen en hij zondigt niet, 
dan blijft de rechtschapene in leven omdat hij gewaarschuwd was, en gij hebt uw leven gered.
Eze 3:22  Eens was aldaar op mij de hand des Heeren en zeide hij tot mij: Sta op, ga uit naar de vallei; daar zal 
ik tot u spreken.
Eze 3:23  Zo stond ik op en ging uit naar de vallei, en zie, daar stond de heerlijkheid van den Heer, gelijk ik haar 
aan de rivier den Kebar gezien had, en ik viel op mijn aangezicht.
Eze 3:24  Toen kwam in mij een geest, die mij op mijn voeten deed staan. Daarop sprak hij tot mij en zeide: Ga 
in uw huis en sluit er u in op.
Eze 3:25  Dan zal men u, menschenkind, touwen aanleggen en u daarmee binden, zodat gij niet meer onder 
hen uitgaat.
Eze 3:26  Ook zal ik uw tong aan uw verhemelte doen kleven; zodat gij stom wordt en hun niet ten bestraffer zijt; 
want zij zijn een weerspannig ras.
Eze 3:27  En wanneer ik tot u spreek, zal ik uw mond openen en zult gij tot hen zeggen: Zo spreekt de Heere 
God! Wie horen wil hore; wie het nalaten wil late het na--want zij zijn een weerspannig ras.
Eze 4:1  Gij dan, menschenkind, neem een tichelsteen, leg dien voor u en teken daarop een stad, Jeruzalem;
Eze 4:2  beeld haar als belegerd af, bouw een verschansing tegen haar, werp een wal tegen haar op, plaats 
legers tegen haar, en leg aan alle kanten stormrammen tegen haar aan.
Eze 4:3  Neem dan een ijzeren pan, zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad, en houd uw ogen op haar 
gericht. Zo zal zij belegerd zijn en belegert gij haar. Een teken is dat voor het huis Israel.
Eze 4:4  Ga gij liggen op uw linkerzijde, en ik zal op u leggen de schuld van het huis Israel; zoveel dagen als gij 



op die zijde zult liggen zult gij hun schuld dragen.
Eze 4:5  Ik maak de jaren hunner straf voor u tot een evengroot aantal dagen honderd vijftig dagen: zolang zult 
gij de schuld dragen van het huis Israel.
Eze 4:6  Hebt gij deze dagen ten einde gebracht, dan moet gij op uw rechterzijde gaan liggen en de schuld 
dragen van het huis Juda, veertig dagen; voor elk jaar leg ik u een dag op.
Eze 4:7  Vestig uw oog op de belegering van Jeruzalem en profeteer, terwijl uw arm ontbloot is, tegen haar.
Eze 4:8  Ik zal dan touwen op u leggen; zodat gij u niet van de ene op de andere zijde omkeren kunt, voordat gij 
uw belegeringsdagen ten einde hebt gebracht.
Eze 4:9  Neem voorts tarwe, gerst boonen, linzen, gierst en spelt; doe dat met elkaar in een vat en bereid 
daaruit voor u brood; zoveel dagen als gij op uw zijde ligt, honderd negentig dagen, zult gij daarvan eten.
Eze 4:10  Uw spijs zult gij eten bij gewicht: twintig sikkelen elken dag; bij tussenpozen zult gij ze eten.
Eze 4:11  Gij zult ook water bij de maat drinken, het zesde van een stoop; bij tussenpozen zult gij het drinken.
Eze 4:12  Dat brood zult gij als een gerstekoek eten, dien gij op ballen van menschendrek te hunnen 
aanschouwen bakken moet,
Eze 4:13  en daarbij zeggen: Zo spreekt de Heer, de god van Israel: Aldus zullen de Israelieten hun brood onrein 
eten onder de natien, waarheen ik hen zal verstoten.
Eze 4:14  Ik zeide: Ach, Heere God, zie, ik heb mij niet verontreinigd en geen vlees van een gestorven of 
verscheurd dier gegeten, van mijn jeugd af tot nu toe, en nooit is bedorven vlees in mijn mond gekomen.
Eze 4:15  Hierop zeide hij tot mij: Ik sta u dan toe rundermest in plaats van menschendrek te gebruiken; daarop 
zult gij uw brood bereiden.
Eze 4:16  Ook zeide hij tot mij: Menschenkind ik ga den staf des broods in Jeruzalem verbreken: zij zullen brood 
eten bij het gewicht en in angst, en zij zullen water drinken bij de maat en in ontzetting;
Eze 4:17  opdat zij, bij gebrek aan brood en water, de een den ander ontzet aanstaren en om hun schuld 
wegteren.
Eze 5:1  Voorts, menschenkind, neem een scherp zwaard, dat gij als scheermes moet gebruiken en over uw 
hoofd en baard laten gaan. Daarna zult gij een weegschaal nemen en het haar verdelen:
Eze 5:2  een derde zult gij verbranden midden in de stad, zodra de belegeringsdagen afgelopen zijn; een 
tweede derde zult gij rondom haar met het zwaard slaan; het laatste derde zult gij in den wind strooien.
Eze 5:3  Van dit laatste zult gij enige weinige getelde haren oprapen en in een slip van uw kleed binden.
Eze 5:4  En zelfs van deze zult gij nog enige nemen, midden in het vuur werpen en verbranden. En gij zult tot 
het gehele huis Israel zeggen:
Eze 5:5  Zo spreekt de Heere God: Dit is Jeruzalem. Ik heb haar te midden der natien gezet, en landen rondom 
haar.
Eze 5:6  Maar zij, godvergeten, was weerspannig tegen mijn verordeningen, meer nog dan de natien, en tegen 
mijn inzettingen meer dan de landen rondom haar; want mijn verordeningen hebben zij versmaad en in mijn 
inzettingen niet gewandeld.
Eze 5:7  Daarom spreekt de Heere God aldus: Omdat gij weerspanniger geweest zijt dan de natien rondom u, in 
mijn inzettingen niet gewandeld en mijn verordeningen niet betracht hebt, maar u gedragen hebt volgens de 
verordeningen der natien rondom u,
Eze 5:8  daarom spreekt de Heere God aldus: Zie ook ik keer mij tegen u en zal strafgerichten in uw midden 
voltrekken ten aanschouwen der natien:
Eze 5:9  ik zal met u doen wat ik nog nooit gedaan heb en ook nooit weer doen zal, wegens al uw 
afschuwelijkheden.
Eze 5:10  Daarom zullen in uw midden vaders hun zonen, en zonen hun vaders opeten, en zal ik onder u 
strafgerichten voltrekken en alwat van u overschiet naar alle windstreken verstrooien.
Eze 5:11  Daarom, zo waar als ik leef spreekt de Heere God, omdat gij mijn heiligdom hebt verontreinigd door al 
uw gruwelen en afschuwelijkheden, zal ook ik er op inslaan, zonder verschoning; neen, ook ik zal niet sparen:
Eze 5:12  een derde deel van u zal aan de pest sterven en van honger in uw midden omkomen; een tweede 
derde zal door het zwaard in uw omtrek vallen; het laatste derde zal ik in alle winden verstrooien, en ik zal een 
zwaard achter hen ontbloten.
Eze 5:13  Zo zal mijn toorn en mijn gramschap aan hen gekoeld worden; zo zal ik mij voldoening verschaffen, en 
zullen zij weten dat ik, de Heer, in mijn naijver gesproken heb, als ik mijn gramschap aan hen koel.
Eze 5:14  Ik zal u tot een puinhoop maken, en tot een smaad onder de natien rondom u, ten aanschouwen van 
alle voorbijgangers.
Eze 5:15  En gij zult een voorwerp van smaad en schimp, een waarschuwend voorbeeld en een reden tot 
ontzetting voor de natien rondom u wezen, wanneer ik strafgerichten aan u voltrek in toorn en gramschap en 
met grimmige tuchtigingen; ik, de Heer, heb het gesproken.
Eze 5:16  Wanneer ik mijn boze pijlen, die verderf moeten aanbrengen, op u afschiet om u te verderven, en ik 
zwaren honger onder u breng,



Eze 5:17  dan zal ik onder u den staf des broods verbreken en tegen u honger en wild gedierte loslaten, die u 
ontvolken zullen; ook zal de pest onder u rondwaren, en zal ik een zwaard over u brengen. Ik, de Heer, heb het 
gesproken.
Eze 6:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 6:2  Menschenkind, vestig uw oog op Israels bergen, profeteer tegen hen
Eze 6:3  en zeg: Bergen van Israel, hoort het woord van den Heere God! Zo spreekt de Heere God tot de bergen 
en heuvelen, de kloven en dalen: Zie, ik breng een zwaard over u en zal uw hoogten tegronderichten:
Eze 6:4  verwoest zullen liggen uw altaren en verbroken uw zonnebeelden.
Eze 6:5  Ik zal uw verslagenen neerwerpen voor uw schandgoden en uw beenderen strooien rondom uw altaren.
Eze 6:6  In al de door u bewoonde streken zullen de steden in puin verkeerd en de hoogten verwoest worden; 
opdat uw altaren in puin liggen en verwoest zijn, uw schandgoden verbroken, uw zonnebeelden omgehouwen, 
uw werken uitgewist worden
Eze 6:7  en te midden daarvan verslagenen liggen. Zo zult gij weten dat ik, de Heer, het gesproken heb.
Eze 6:8  Maar als uit diegenen van u die aan het zwaard ontkomen zijn een deel zich onder de natien bevindt, 
terwijl gij verstrooid wordt in de landen,
Eze 6:9  dan zullen zij die van u ontkomen zijn mijner indachtig worden onder de natien waarheen zij 
weggevoerd zijn, en zal ik breken hun boelerend hart, dat van mij is afgeweken, en hun ogen die hun 
schandgoden achterna geboeleerd hebben; zodat zij een walg krijgen aan zichzelf, wegens al de boze dingen 
die zij gedaan hebben, bij al hun afschuwelijkheden.
Eze 6:10  Zo zullen zij weten dat ik, de Heer, niet vergeefs gedreigd heb hun dien rampspoed te zullen 
berokkenen.
Eze 6:11  Zo zegt de Heere God: Sla in de hand, stamp met den voet, zeg wee! over al de afschuwelijkheden 
van het huis Israel, dat door zwaard, honger en pest vallen zal.
Eze 6:12  Wie ver weg is zal sterven door de pest, die nabij is vallen door het zwaard, wie gespaard is sterven 
van honger. Zo zal ik mijn gramschap aan hen koelen,
Eze 6:13  en zult gij weten dat ik de Heer ben; naardien hun verslagenen te midden van hun schandgoden 
liggen rondom hun altaren, op iederen hogen heuvel, op alle bergtoppen, onder elken groenen boom en elke 
loverrijke terebint, overal waar zij geurige offers aan al hun schandgoden brachten.
Eze 6:14  Zo zal ik mijn hand tegen hen uitsteken en het land maken tot een wildernis en woestijn, van de 
Woestijn af tot Ribla toe, in al de door hen bewoonde streken. Zo zullen zij weten dat ik de Heer ben.
Eze 7:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 7:2  Menschenkind, spreek: Zo zegt de Heere God tot Israels grond: Het einde komt over de vier uiteinden 
des lands.
Eze 7:3  Nu wil ik wakker worden over u, mijn toorn tegen u loslaten, u vonnissen naar uw wandel, en al uw 
afschuwelijkheden op u doen neerkomen;
Eze 7:4  ik zal u verschoonen noch sparen, maar uw wandel zal ik op u doen neerkomen, en uw 
afschuwelijkheden zullen in uw midden zijn. Zo zult gij weten dat ik de Heere God ben.
Eze 7:5  Zo spreekt de Heere God: De ene ramp komt na de andere over u, bewoners des lands, de tijd is 
aangebroken,
Eze 7:6  
Eze 7:7  de dag is nabij, de dag van ontroering op de bergen.
Eze 7:8  
Eze 7:9  
Eze 7:10  Zie, de dag komt! Is de kroon uitgelopen? heeft de heerschersstaf gebloeid? Neen; de hoovaardij 
heeft bloesems gedragen,
Eze 7:11  de geweldenarij is opgeschoten tot een staf waarmee de goddeloosheid slaat, niet uit hen en niet uit 
hun rijkdom.
Eze 7:12  Zie, de tijd is gekomen, genaderd de dag: de koper verblijde zich niet, de verkoper treure niet; want 
toorn ontbrandt over al hun rijkdom.
Eze 7:13  Immers, de verkoper zal niet terugkeren tot hetgeen hij verkocht heeft, en de koper zal het gekochte 
zelfs niet bij zijn leven kunnen behouden.
Eze 7:14  Men steekt wel de trompet en brengt alles in gereedheid, maar niemand trekt ten oorlog; want mijn 
toorn ontbrandt over al hun rijkdom.
Eze 7:15  Het zwaard buiten, pest en honger binnen; wie op het veld is sterft door het zwaard, wie in de stad is, 
hem verteren honger en pest.
Eze 7:16  Wie van hen ontkomen zullen op de bergen zijn als kirrende duiven, en allen zal de dood wegnemen, 
ieder om eigen schuld.
Eze 7:17  Aller handen zullen verslappen, aller knieen tot water wegsmelten.
Eze 7:18  Zij zullen zich met treurgewaden omgorden, en angst zal hen bevangen; over aller aangezicht zal 



schaamte, op aller hoofd een kaalgeschoren plek zijn.
Eze 7:19  Hun zilver zullen zij op de straten werpen hun goud zal als vuilnis geacht worden. Het stilt hun honger 
niet en vult hun maag niet; want het is hun het struikelblok tot zonde geweest;
Eze 7:20  als een prachtsieraad hebben zij het tot trotsering opgesteld; hun afschuwelijke beelden, hun gruwelen 
hebben zij er uit vervaardigd.
Eze 7:21  Daarom heb ik het voor hen tot vuilnis gemaakt, en geef ik het aan vreemden prijs, en aan de 
geweldenaars der aarde ten buit.
Eze 7:22  Ik zal mijn aangezicht van hen afwenden en mijn kleinood ontwijden; woestelingen treden daarbinnen, 
ontwijden het
Eze 7:23  en voltrekken het vonnis der vernieling; want het land is vol moord, de stad vol geweldenarij.
Eze 7:24  Daarom breng ik de kwaadaardigste volken, die hun huizen in bezit zullen nemen, maak ik een einde 
aan hun hoogmoedige kracht, en zullen genen hun heilige plaatsen beerven.
Eze 7:25  Vertwijfeling komt: zij zoeken naar vrede, en deze is er niet.
Eze 7:26  Onheil op onheil komt; het ene gerucht vervangt het andere; zij zoeken een gezicht bij den profeet; de 
priester heeft geen wet, de oude geen raad meer.
Eze 7:27  De koning bedrijft rouw, de vorst is bevangen van ontzetting, de handen der burgerij zijn verlamd. 
Naar hun wandel zal ik hun aandoen, naar hun handelingen hen vonnissen. Zo zullen zij weten dat ik de Heer 
ben.
Eze 8:1  In het zesde jaar, op den vijfden dag der vijfde maand, terwijl ik in mijn huis zat en Juda's oudsten voor 
mij zaten, viel daar de hand van den Heere God op mij;
Eze 8:2  ik zag een gedaante die op een man geleek, van zijn lenden af naar beneden vuur, van zijn lenden af 
naar boven iets dat een glans geleek, aan glazuur gelijk.
Eze 8:3  Hij strekte iets dat den vorm van een hand had uit en vatte mij bij een lok van mijn hoofdhaar; waarna 
een geest mij tussen aarde en hemel ophief en in goddelijke gezichten naar Jeruzalem bracht, aan den ingang 
der naar het noorden gekeerde poort van het binnenvoorhof, waar de plaats was van den naijver verwekkenden 
afgod.
Eze 8:4  En zie, daar was de heerlijkheid van den god Israels, overeenkomend met de gedaante die ik in de 
vallei gezien had,
Eze 8:5  en hij zeide tot mij: Menschenkind, sla toch uw ogen op naar het noorden--ik sloeg mijn ogen op naar 
het noorden, en zie, daar stond, ten noorden van de Altaarpoort, die naijver verwekkende afgod!
Eze 8:6  En hij zeide tot mij: Menschenkind, ziet gij, wat zij hier doen? Grote afschuwelijkheden zijn het die het 
huis Israel hier pleegt; zodat ik van mijn heiligdom verwijderd moet blijven. En gij zult nog andere grote 
afschuwelijkheden zien.
Eze 8:7  Toen bracht hij mij aan den ingang van het voorhof; ik zag toe, en zie, daar was een gat in den wand.
Eze 8:8  En hij zeide tot mij: Menschenkind, graaf dezen wand door. Ik groef den wand door, en zie, daar was 
een ingang.
Eze 8:9  Hij zeide tot mij: Treed binnen, en zie de boze afschuwelijkheden die men hier doet.
Eze 8:10  Ik ging naar binnen, zag toe, en zie, daar waren allerlei vormen van kruipende en viervoetige dieren, 
gruwelen, allerlei schandgoden van het huis Israel, rondom op alle wanden uitgesneden.
Eze 8:11  En zeventig mannen uit de oudsten van het huis Israel--onder hen Jaazanja, de zoon van Sjafan--
stonden daarvoor, ieder met een wierookvat in de hand; zodat de geur van een dichten wierookwalm opsteeg.
Eze 8:12  Hij zeide tot mij: Hebt gij gezien, menschenkind, wat de oudsten van het huis Israel in de duisternis 
doen, ieder in zijn met figuren bedekten opschik? Want zij denken: De Heer ziet ons niet; de Heer heeft het land 
verlaten.
Eze 8:13  Voorts zeide hij tot mij: Gij zult nog andere grote afschuwelijkheden zien die zij bedrijven.
Eze 8:14  En hij bracht mij naar den ingang van de noordelijke poort van 's Heeren huis, en zie, daar zaten de 
vrouwen den Tammuz te bewenen.
Eze 8:15  En hij zeide tot mij: Hebt gij het gezien, menschenkind? Nog andere afschuwelijkheden, groter dan 
deze, zult gij zien.
Eze 8:16  Toen bracht hij mij naar het binnenvoorhof van 's Heeren huis, en zie, aan den ingang van 's Heeren 
tempel, tussen het voorportaal en het altaar, waren ongeveer twintig mannen, den rug gekeerd naar 's Heeren 
tempel, het gelaat naar het oosten, die zich voor de zon neerwierpen.
Eze 8:17  Voorts zeide hij tot mij: Hebt gij het gezien, menschenkind? Was het dan voor het huis van Juda nog 
te weinig de afschuwelijkheden te verrichten die zij hier verricht hebben, dat zij daarenboven het land met 
geweldenarij vulden en mij ook daarmee tergden? Zie, zij trekken den neus voor mij op.
Eze 8:18  Maar ook ik zal in gramschap handelen; ik zal verschoonen noch sparen. En al roepen zij luidkeels te 
mijnen aanhoren, ik zal niet naar hen luisteren.
Eze 9:1  Een machtige stem weerklonk in mijn oren: De kastijders der stad zijn nabijgekomen, ieder met zijn 
werktuig des verderfs in de hand.



Eze 9:2  En zie, daar kwamen zes mannen van den kant der naar het noorden gekeerde Bovenpoort, ieder met 
zijn knots in de hand, in hun midden een, in linnen gekleed, met een schrijfkoker aan zijn middel; zij kwamen en 
gingen naast het koperen altaar staan.
Eze 9:3  Inmiddels was de heerlijkheid van den god Israels van den cherub, waarop zij zat, opgerezen en naar 
den drempel van den tempel gegaan. Daar riep hij tot den in linnen gekleeden man die den schrijfkoker aan zijn 
middel droeg.
Eze 9:4  De Heer zeide tot hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een teken op het 
voorhoofd der mannen die zuchten en stenen over al de afschuwelijkheden die in haar midden bedreven 
worden.
Eze 9:5  En tot de anderen zeide hij te mijnen aanhoren: Trekt achter hem de stad door en velt neer! Verschoont 
niet en spaart niet.
Eze 9:6  Grijsaard, jongeling, maagd, kind en vrouw--slaat ze dood ten verderve. Maar roert niemand aan op 
wien het teken staat. Begint bij mijn heiligdom! Zo begonnen zij met de mannen die voor den tempel stonden.
Eze 9:7  Daarop zeide hij tot hen: Verontreinigt den tempel; vult de voorhoven met verslagenen; gaat dan naar 
buiten, en velt neer in de stad.
Eze 9:8  Toen zij nu bezig waren met neervellen, viel ik op mijn aangezicht, schreeuwde het uit en zeide: Ach, 
Heere God! Gaat gij het gehele overschot van Israel verderven, als gij uw gramschap over Jeruzalem uitstort?
Eze 9:9  Hij zeide tot mij: De schuld van het huis Israel en Juda is zeer, zeer groot: het land is vol geweldenarij, 
de stad vol onreinheid; want zij zeggen: De Heer heeft het land verlaten, en de Heer ziet het niet.
Eze 9:10  Zo zal ik dan ook verschoonen noch sparen, maar hun wandel op hun eigen hoofd doen neerkomen.
Eze 9:11  En zie, daar kwam de man die in linnen gekleed was en den koker aan zijn middel droeg bescheid 
brengen met de woorden: Ik heb gedaan naar wat gij mij geboden hebt.
Eze 10:1  Ik zag toe, en zie, boven den vloer over de hoofden der cherubs was iets als saffier, iets dat er uitzag 
als een troon, die zich daarboven vertoonde.
Eze 10:2  En hij zeide tot den man die in linnen gekleed was: Ga tussen de wielen onder den cherub, neem uw 
handen vol kolen vuurs van tussen de cherubs en strooi ze over de stad. En hij ging voor mijn ogen er tussen in.
Eze 10:3  De cherubs nu stonden aan de zuidzijde van den tempel, toen de man er tussen in ging, terwijl de 
wolk het binnenvoorhof vervulde. --
Eze 10:4  En de heerlijkheid des Heeren verhief zich van boven den cherub, en ging naar den drempel des 
tempels; waarop deze met rook vervuld werd en het voorhof vol was van den glans van 's Heeren heerlijkheid.
Eze 10:5  En het geruis van de vleugelen der cherubs werd gehoord tot het buitenvoorhof, gelijk aan de stem 
van God den Machtige, wanneer hij spreekt. --
Eze 10:6  Toen hij nu den in linnen gekleeden man geboden had: Haal vuur van tussen de wielen, van tussen de 
cherubs--en hij daartussen in gegaan was en naast het rad stond,
Eze 10:7  stak de cherub zijn hand uit naar het vuur dat tussen de cherubs was, nam het op en legde het in de 
handen van den in linnen gekleeden man, die het aannam en er tussen uit ging.
Eze 10:8  Aan de cherubs nu was onder hun vleugels de vorm van een menschenarm zichtbaar.
Eze 10:9  Ik zag toe, en zie, vier raderen waren naast de cherubs, naast elken cherub een rad, welke raderen 
een glans als van chrysoliet hadden.
Eze 10:10  Van alle vier was de uiterlijke gedaante dezelfde: alsof er een rad in een rad was.
Eze 10:11  Wanneer zij zich verplaatsten, gingen zij naar hun vier zijden, zonder zich daarbij om te wenden; 
want wanneer zich een der voorkanten ergens heen wendde, gingen zij, zonder zich bij hun verplaatsing om te 
keren.
Eze 10:12  En hun velgen, van alle vier, waren aan alle kanten vol ogen.
Eze 10:13  Die raderen nu werden te mijnen aanhoren wielen genoemd.
Eze 10:14  
Eze 10:15  Telkens als de cherubs werden opgeheven--het was hetzelfde dier dat ik aan de rivier den Kebar 
gezien had--
Eze 10:16  en de cherubs heengingen, gingen de raderen naast hen; en staken de cherubs de vleugels op om 
zich van den grond op te heffen, dan weken de raderen niet van hun zijde.
Eze 10:17  Wanneer gene bleven staan, bleven ook deze staan, en werden gene opgeheven, dan werden ook 
deze met hen opgeheven; want de geest van het dier was er in.
Eze 10:18  En de heerlijkheid des Heeren verliet den drempel des tempels en ging staan op de cherubs.
Eze 10:19  Toen staken de cherubs de vleugels op en werden zij bij hun weggaan voor mijn ogen van den grond 
opgeheven, en de raderen tegelijk met hen. Zij bleven staan aan den ingang der oostelijke poort van 's Heeren 
huis, terwijl de heerlijkheid van den god Israels boven op hen was.
Eze 10:20  Dit was hetzelfde dier dat ik onder den god Israels aan de rivier den Kebar gezien had; ik begreep 
dat het cherubs waren.
Eze 10:21  Ieder had vier aangezichten, vier vleugels en iets dat er uitzag als menschenarmen onder de 



vleugels;
Eze 10:22  en hun aangezichten zagen er juist uit als die welke ik aan de rivier den Kebar gezien had; zij gingen 
alle recht voor zich uit.
Eze 11:1  Toen nam een geest mij op en bracht mij naar de oostelijke poort van 's Heeren huis, die naar het 
oosten gekeerd is, en zie, aan den ingang dier poort stonden vijf en twintig mannen, onder wie ik de 
volkshoofden Jaazanja, den zoon van Azzur, en Pelatja, den zoon van Benaja, opmerkte.
Eze 11:2  En hij zeide tot mij: Menschenkind, dit zijn de mannen die op slechtheid zinnen en een boos plan 
beramen in deze stad;
Eze 11:3  zij denken: Niet eerst sedert kort zijn de huizen gebouwd; de stad is de pot, en wij zijn het vlees.
Eze 11:4  Daarom profeteer tegen hen, profeteer, menschenkind!
Eze 11:5  Toen viel op mij de geest des Heeren en zeide hij tot mij: Predik: Aldus zegt de Heer: Zo denkt gij, 
huis Israel; ik weet wel, wat in uw geest opkomt.
Eze 11:6  Talrijk zijn de door u in deze stad verslagenen; gij hebt haar straten met vermoorden vervuld.
Eze 11:7  Daarom spreekt de Heere God aldus: De door u verslagenen, die door uw toedoen in haar midden 
liggen, die zijn het vlees, en de stad is de pot; maar u zal ik er uit halen.
Eze 11:8  Gij vreest voor het zwaard, en het zwaard zal ik over u brengen, spreekt de Heere God;
Eze 11:9  ik zal u er midden uit halen, u aan vreemden overleveren en strafgerichten aan u voltrekken.
Eze 11:10  Door het zwaard zult gij vallen; aan Israels grenspalen zal ik u richten. Zo zult gij weten dat ik de 
Heer ben.
Eze 11:11  
Eze 11:12  
Eze 11:13  Toen ik zo profeteerde, stierf Pelatja, de zoon van Benaja; weshalve ik op mijn aangezicht viel, 
luidkeels schreeuwde en zeide: Ach, Heer o God, gij gaat Israels overschot vernietigen!
Eze 11:14  Maar het woord des Heeren kwam tot mij:
Eze 11:15  Menschenkind, uw broeders, uw ware broeders, zijn uw medeballingen en het ganse huis Israel, van 
wie Jeruzalems inwoners denken: Zij zijn ver van den Heer; ons is het land tot bezitting gegeven.
Eze 11:16  Daarom spreek aldus: Zo zegt de Heere God: Omdat ik hen ver weggedreven heb onder de natien 
en verstrooid in de landen, en ik hun slechts weinig ten heiligdom ben in de landen waarin zij gekomen zijn,
Eze 11:17  daarom spreek: Zo zegt de Heere God: Ik zal u verzamelen uit de volken, u samenbrengen uit de 
landen waarin gij verstrooid zijt, en u Israels land geven.
Eze 11:18  Daar zullen zij inkomen en al de gruwelen en afschuwelijkheden die daarin zijn er uit verwijderen;
Eze 11:19  ik zal hun een nieuw hart geven, een nieuwen geest in hun binnenste leggen; het stenen hart zal ik 
uit hun lichaam verwijderen en hun geven een hart van vlees;
Eze 11:20  opdat zij in mijn inzettingen wandelen en mijn verordeningen onderhouden en betrachten. Zo zullen 
zij mij ten volk, en ik zal hun ten God zijn.
Eze 11:21  Maar die lieden daar, wier hart hun gruwelen en afschuwelijkheden volgt, ik zal hun wandel op hun 
eigen hoofd doen neerkomen, spreekt de Heere God.
Eze 11:22  Toen staken de cherubs de vleugels op, terwijl de raderen bij hen bleven en de heerlijkheid des 
Heeren boven op hen was.
Eze 11:23  Zo voer de heerlijkheid des Heeren op uit de stad en bleef staan op den berg ten oosten van de stad.
Eze 11:24  En een geest hief mij op en bracht mij naar Chaldea tot de ballingen, in goddelijke gezichten. En toen 
het gezicht dat ik gezien had van mij opgetrokken was,
Eze 11:25  bracht ik aan de ballingen al de woorden over die de Heer mij had getoond.
Eze 12:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 12:2  Menschenkind, gij woont te midden van het weerspannig ras, van hen die ogen hebben om te zien 
maar niet zien, oren om te horen maar niet horen, omdat zij een weerspannig ras zijn.
Eze 12:3  Schaf u, menschenkind, het nodige voor een ballingschap aan, overdag voor hun ogen, en ga voor 
hun ogen als balling van uw woonplaats naar een andere plaats. Misschien zien zij in dat zij een weerspannig 
ras zijn.
Eze 12:4  Breng uw uitrusting, zoals men voor een ballingschap behoeft, overdag voor hun ogen buiten uw huis, 
en ga zelf des avonds voor hun ogen er uit, zoals ballingen uitgaan;
Eze 12:5  graaf u voor hun ogen een gat in den muur, ga daardoor naar buiten.
Eze 12:6  Neem voor hun ogen uw pak op den schouder; in stikdonker zult gij vertrekken, en daarbij uw gelaat 
bedekken, zodat gij den grond niet ziet; want ik maak u tot een voorbeduiding voor het huis Israels.
Eze 12:7  Ik deed juist zoals mij bevolen was: mijn uitrusting, zoals men voor een ballingschap behoeft, brak ik 
overdag naar buiten, en des avonds groef ik een gat in den muur; in stikdonker vertrok ik, en voor hun ogen nam 
ik mijn pak op den schouder.
Eze 12:8  Den volgenden dag kwam 's Heeren woord aldus tot mij:
Eze 12:9  Menschenkind, heeft het huis Israel, dat weerspannig ras, niet tot u gezegd: Wat doet gij daar?



Eze 12:10  Zeg tot hen: Zo spreekt de Heere God: Opgelicht is dit pak in Jeruzalem door het ganse huis Israel 
dat in haar midden is.
Eze 12:11  Zeg: Ik ben een voorbeduiding voor u: zoals ik gedaan heb zal met u gedaan worden: in 
ballingschap, in gevangenis, zult gij gaan.
Eze 12:12  En de vorst die onder u is zal het pak op den schouder nemen en in stikdonker de stad uitgaan; men 
zal een gat in den muur graven om hem daardoor naar buiten te brengen; zijn gelaat zal hij bedekken, ten einde 
door geen oog gezien te worden en zelf den grond niet te zien.
Eze 12:13  Maar ik zal mijn net over hem uitwerpen, en in mijn strik zal hij gevangen worden. Ik zal hem naar 
Babel, het land der Chaldeen, brengen, maar hij zal het niet zien; en daar zal hij sterven.
Eze 12:14  En allen die hem omringen, zijn helpers en al zijn troepen zal ik verstrooien naar alle windstreken, en 
ik zal een zwaard achter hen ontbloten.
Eze 12:15  Zo zullen zij weten dat ik de Heer ben. Wanneer ik hen verspreid onder de natien, hen verstrooi in de 
landen,
Eze 12:16  dan zal ik van hen slechts weinigen overlaten van het zwaard, den honger en de pest; om onder de 
natien tot welke zij gekomen zijn te verhalen van al hun afschuwelijkheden. Zo zullen zij weten dat ik de Heer 
ben.
Eze 12:17  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 12:18  Menschenkind, uw brood moet gij sidderend eten, uw water bevend en angstig drinken,
Eze 12:19  en gij moet van de bevolking des lands zeggen: Zo spreekt de Heere God van de inwoners van 
Jeruzalem op Israels bodem: Hun brood zullen zij met angst eten en hun water met ontzetting drinken; opdat het 
land, van zijn volheid beroofd, verwoest ligge wegens de geweldenarij, aan allen die het bewonen aangedaan;
Eze 12:20  de dichtbevolkte steden zullen in puin liggen, en het land zal een woestenij zijn. Zo zult gij weten dat 
ik de Heer ben.
Eze 12:21  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 12:22  Menschenkind, wat is dat voor een spreekwoord dat men over het land van Israel bezigt: Het duurt 
vele dagen; van de gezichten komt niets!
Eze 12:23  Daarom, zeg tot hen: Zo spreekt de Heere God: Ik maak een einde aan dat spreekwoord; men zal 
het in Israel niet meer gebruiken. Spreek veeleer tot hen: De dagen zijn nabij, en alle gezichten komen uit.
Eze 12:24  Want voortaan zal in het huis Israel geen vals gezicht noch bedrieglijke godsspraak meer zijn.
Eze 12:25  Ik toch, de Heer, zal spreken, en wat ik spreek zal ook volbracht worden. Het wordt niet meer 
verschoven; want ik zal in uw dagen, weerspannig ras, iets spreken en het volbrengen; zo spreekt de Heere 
God.
Eze 12:26  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 12:27  Menschenkind, zie, het huis Israel zegt: Het gezicht dat die daar ziet heeft betrekking op verwijderde 
dagen; voor verren tijd profeteert hij.
Eze 12:28  Daarom, zeg tot hen: Zo spreekt de Heere God: Geen mijner woorden wordt meer verschoven. Wat 
ik spreek zal ook volbracht worden. Zo spreekt de Heere God.
Eze 13:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 13:2  Menschenkind, profeteer tegen Israels profeten, profeteer en zeg tot hen die uit zichzelf profeteren: 
Hoort het woord des Heeren!
Eze 13:3  Zo spreekt de Heere God: Wee den dwazen profeten, die nalopen wat in hun eigen geest is 
opgekomen; zodat zij niet zien.
Eze 13:4  Aan vossen in puinhopen zijn uw profeten, o Israel, gelijk geworden.
Eze 13:5  Gij zijt niet in de bres gesprongen en hebt geen wal opgeworpen tot bescherming van het huis Israel, 
door op den dag des Heeren in den strijd pal te staan.
Eze 13:6  Zij hebben valse gezichten en leugenachtige godspraken gezien, daar zij zeiden: Zo spreekt de Heer! 
terwijl de Heer hen niet gezonden had, en dan durven zij op de vervulling van het woord wachten!
Eze 13:7  Hebt gij niet valse gezichten gezien en leugenachtige godsspraken gegeven, daar gij zeidet: Zo 
spreekt de Heer! terwijl ik niet gesproken had?
Eze 13:8  Daarom zegt de Heere God aldus: Omdat gij valsheid gesproken en leugenachtige gezichten gehad 
hebt, daarom kom ik op u af! spreekt de Heere God.
Eze 13:9  Ik zal mijn hand uitstrekken tegen die profeten die valse gezichten gehad en leugenachtige 
godsspraken gegeven hebben. Zij zullen in de gemeenschap van mijn volk niet wezen, in het boek van het huis 
Israel niet opgetekend zijn, op Israels bodem niet komen.
Eze 13:10  Zo zult gij weten dat ik de Heere God ben. Omdat en dewijl zij mijn volk op een dwaalspoor hebben 
gebracht door te zeggen: Vrede! terwijl het geen vrede is, en zij, terwijl het volk een muur optrok, dien met loze 
kalk bepleisterden--
Eze 13:11  zeg tot hen die met loze kalk bepleisterden: Wanneer ik een allesoverstromende plasregen geef, 
hagelsteenen vallen, een stormwind losbreekt,



Eze 13:12  en de muur dan omvalt, zal men dan niet tot u zeggen: Waar is nu het pleister dat gij er op gestreken 
hebt?
Eze 13:13  Daarom spreekt de Heere God aldus: Ik zal in mijn gramschap een stormwind doen losbreken, in 
mijn toorn zal een allesoverstromende plasregen komen, en in grimmigheid een hagelslag ter vernietiging.
Eze 13:14  Zo zal ik den muur dien gij met loze kalk bepleisterd hebt omverwerpen en hem op den grond 
storten, zodat zijn grondslag blootgelegd wordt. Hij valt, en gij komt te midden daarvan om. Zo zult gij weten dat 
ik de Heer ben.
Eze 13:15  Wanneer ik mijn gramschap aan den muur en aan hen die hem met loze kalk bepleisterden heb 
gekoeld, dan zal men tot u zeggen: Weg is de muur! weg zijn zij die hem bepleisterden,
Eze 13:16  die profeten van Israel die tot Jeruzalem profeteerden en gezichten van vrede voor haar 
aanschouwden, terwijl het geen vrede was! spreekt de Heere God.
Eze 13:17  Gij, menschenkind, vestig uw oog op de dochters uws volks die uit zichzelf profeteren; profeteer 
tegen haar
Eze 13:18  en zeg: Zo spreekt de Heere God: Wee haar die banden hechten op alle armgewrichten en sluiers 
maken op het hoofd van allerlei mensen, groten en kleinen, om zielen te vangen! Zoudt gij van mijn volk zielen 
vangen en uw eigen ziel in het leven houden?
Eze 13:19  Gij ontheiligt mij bij mijn volk, door, voor handen vol gerst en stukken brood, zielen die niet moesten 
sterven te doden en zielen die niet in leven moesten blijven in het leven te houden, daar gij mijn volk dat naar 
leugens hoort beliegt.
Eze 13:20  Daarom spreekt de Heere God aldus: Ik kom af op uw banden, die waarmee gij de zielen als vogels 
vangt, scheur ze van uw armen af en laat de zielen die gij vangt als vogels vrij.
Eze 13:21  Ik zal ook uw sluiers scheuren en mijn volk uit uw hand verlossen; zodat zij niet langer als vangst in 
uw hand zijn. Zo zult gij weten dat ik de Heer ben.
Eze 13:22  Omdat gij met leugens het hart van den gerechte bedroeft, dien ik niet wil bedroefd hebben, en de 
handen van den goddeloze stijft, zodat hij zich niet bekeert van zijn slechten weg om hem in het leven te 
houden,
Eze 13:23  daarom zult gij geen vals gezicht meer hebben en generlei godsspraak meer geven; ik zal mijn volk 
uit uw hand verlossen, en gij zult weten dat ik de Heer ben.
Eze 14:1  Eens kwamen enige uit de oudsten van Israel tot mij en gingen voor mij zitten.
Eze 14:2  Toen kwam het woord des Heeren aldus tot mij:
Eze 14:3  Menschenkind, die mannen dragen hun schandgoden in hun hart, en houden de ogen gericht op hun 
struikelblok tot zonde; zou ik mij dan door hen laten raadplegen?
Eze 14:4  Spreek hen daarom toe en zeg hun: Zo zegt de Heere God: Alwie uit het huis Israel zijn schandgoden 
in zijn hart draagt en op zijn struikelblok tot zonde het oog gevestigd houdt, en zo bij een profeet komt, hem zal 
ik, de Heer, zelf het antwoord geven tot straf voor zijn talrijke schandgoden;
Eze 14:5  om het huis Israel in het hart te wonden, allen die met hun schandgoden van mij afgeweken zijn. Zeg
Eze 14:6  daarom tot het huis Israel: Zo spreekt de Heere God: Keert, ja, keert u af van uw schandgoden en 
keert uw gelaat af van al uw afschuwelijkheden;
Eze 14:7  want alwie van het huis Israel en van de vreemden die onder Israel verblijf houden van mij afwijkt, zijn 
schandgoden in het hart draagt, op zijn struikelblok tot zonde het oog vestigt en dan bij een profeet komt, opdat 
deze mij voor hem raadplege, hem zal ik, de Heer, zelf het antwoord geven.
Eze 14:8  Ik zal mijn oog richten op dien man, hem maken tot een teken en een spreekwoord, en hem uitroeien 
uit mijn volk. Zo zult gij weten dat ik de Heer ben.
Eze 14:9  En als de profeet zich laat verlokken en een godsspraak geeft, zo heb ik, de Heer, dien profeet verlokt 
en zal ik mijn hand tegen hem uitstrekken en hem verdelgen uit mijn volk Israel.
Eze 14:10  Zij zullen hun schuld dragen; die van den raadpleger en die van den profeet zijn even zwaar.
Eze 14:11  Opdat het huis Israel niet meer van mij afdwale en zij niet meer verontreinigd worden door al hun 
misdrijven. Zo zullen zij mij ten volk en zal ik hun ten God zijn, spreekt de Heere God.
Eze 14:12  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 14:13  Menschenkind, wanneer een land tegen mij gezondigd heeft door zich zwaar te misdragen, en ik mijn 
hand daartegen uitsteek en er den staf des broods in verbreek, den honger er op loslaat en mens en dier uitroei;
Eze 14:14  al waren dan die drie mannen in het land, Noach, Daniel en Job, dan zouden dezen door hun 
gerechtigheid slechts hun eigen leven redden, spreekt de Heere God.
Eze 14:15  Of wanneer ik wild gedierte in het land laat rondwaren, en dit het zo ontvolkt dat het een wildernis 
wordt waar niemand doortrekt uit vrees voor dat gedierte;
Eze 14:16  al waren dan die drie mannen in het land, zo waar als ik leef, spreekt de Heere God, zelfs geen zoon 
of dochter zouden zij redden, maar zij alleen zouden worden gered, en het land zal een wildernis worden.
Eze 14:17  Of wanneer ik een zwaard over dat land breng en zeg: Een zwaard trekke door het land! en ik roei er 
mens en dier uit;



Eze 14:18  al waren dan die drie mannen in het land, zo waar als ik leef, spreekt de Heere God, zelfs geen zoon 
of dochter zouden zij redden, maar zij alleen zouden worden gered.
Eze 14:19  Of wanneer ik een pest op dat land loslaat en mijn gramschap er over uitstort, bloedig om er mens en 
dier uit te roeien;
Eze 14:20  al waren Noach, Daniel en Job in dat land, zo waar als ik leef, spreekt de Heere God, zelfs geen 
zoon of dochter zouden zij redden, zij zullen door hun gerechtigheid slechts hun eigen leven redden.
Eze 14:21  Maar, zo spreekt de Heere God, ook al liet ik mijn vier boze gerichten, zwaard, honger, wild gedierte 
en pest, op Jeruzalem los om er mens en dier uit te roeien,
Eze 14:22  zo blijft waarlijk nog een rest over, zij die er uitgeleid worden, zonen en dochters. Als zij dan uit hun 
land tot u komen en gij hun wandel en gedrag ziet,
Eze 14:23  dan zult gij getroost worden over den rampspoed dien ik over Jeruzalem gebracht heb, over alles wat 
ik gebracht heb over haar. ja, zij zullen u troosten; want wanneer gij hun wandel en gedrag ziet, dan zult gij 
weten dat ik alwat ik haar aangedaan heb niet zonder reden gedaan heb, spreekt de Heere God.
Eze 15:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 15:2  Menschenkind, wat heeft de wingerd voor boven andere rankendragende bomen die onder de bomen 
van het bos zijn?
Eze 15:3  Zal men daarvan een hout nemen om het tot het een en ander te verwerken, of zal men er een pin van 
maken om er enig voorwerp aan op te hangen?
Eze 15:4  En als hij bovendien aan het vuur is overgegeven, zodat dit zijn beide einden verteerd heeft en het 
middelste gedeelte gezengd is, zal hij dan ergens toe deugen?
Eze 15:5  Toen hij nog gaaf was, kon hij tot niets verwerkt worden; hoeveel te minder zal hij, nu het vuur hem 
verteerd heeft en hij gezengd is, voor iets bruikbaar zijn!
Eze 15:6  Daarom spreekt de Heere God aldus: Aan het hout van den wijnstok onder de bomen van het bos, 
hetwelk ik ter vertering aan het vuur overgaf, heb ik de inwoners van Jeruzalem gelijkgemaakt:
Eze 15:7  ik zal mijn oog op hen richten; uit het vuur zijn zij gekomen, en het vuur zal hen verteren. En gij zult 
weten dat ik de Heer ben, wanneer ik mijn oog op hen vestig
Eze 15:8  en het land tot een wildernis maak, omdat zij zich zwaar misdragen hebben, spreekt de Heere God.
Eze 16:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 16:2  Menschenkind, maak Jeruzalem haar afschuwelijkheden bekend
Eze 16:3  en zeg: Zo spreekt de Heere God tot Jeruzalem: Uw herkomst en geboorte is uit het land der 
Kanaanieten: uw vader was een Amoriet, uw moeder een Hittietische.
Eze 16:4  En wat uw geboorte betreft, toen gij geboren waart werd uw navelstreng niet afgesneden, en werdt gij 
niet met water reingewassen, noch met zout ingewreven of in windselen gewikkeld.
Eze 16:5  Niemand zag met ontferming naar u om uit medelijden een dezer dingen aan u te doen; toen gij 
geboren waart, werdt gij weggeworpen op het veld, als een wier leven niets waard is.
Eze 16:6  Maar ik kwam u voorbij, zag u trappelend in uw bloed, en zeide tot u: Leef op uit uw bloed,
Eze 16:7  groei op als het kruid des velds. En gij groeidet op, werdt groot, en kwaamt in den tijd der stonden: uw 
borsten waren gezwollen, uw haar was tevoorschijngekomen; maar gij waart naakt en bloot.
Eze 16:8  Toen kwam ik u weer voorbij, zag dat gij in den tijd der liefde gekomen waart, spreidde mijn dek over u 
uit en bedekte uw naaktheid; ik zwoer u en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere God. Zo werdt gij de 
mijne.
Eze 16:9  Nu spoelde ik u af met water, wies het bloed van u af en zalfde u met olie;
Eze 16:10  ik kleedde u in een bont gewaad, schoeide u met marokijn, bond u een fijn linnen doek om het lijf, en 
hulde u in een sluier van zijde;
Eze 16:11  ik deed u sieraden aan, gaf u spangen aan de armen, een keten om den hals;
Eze 16:12  ik deed u een ring in den neus, hangers in de oren, zette u een prachtige kroon op het hoofd.
Eze 16:13  Zo waart gij versierd met goud en zilver, uw kledij was van fijn linnen, zijde en bonte stoffen; gij at 
meelbloem, honing en olie en werdt zeer, zeer schoon.
Eze 16:14  Een roep ging om uw schoonheid van u uit onder de volken; want volkomen was zij door den pronk 
dien ik op u gelegd had, spreekt de Heere God.
Eze 16:15  Maar gij vertrouwdet op uw schoonheid en hoereerdet, prat op den roep die van u uitging, en waart 
kwistig met uw hoererijen voor elken voorbijganger.
Eze 16:16  Gij naamt van uw klederen, maaktet u gestreepte hoogten en hoereerdet daarop.
Eze 16:17  Gij naamt uw kostbaarheden, van het goud en het zilver dat ik u gegeven had, en maaktet u 
mannenbeelden, waarmee gij hoereerdet.
Eze 16:18  Gij naamt uw bonte klederen en bedektet ze daarmee; mijn olie en mijn wierook plaatstet gij voor 
hen;
Eze 16:19  mijn brood, dat ik u gegeven had--met meelbloem, olie en honing heb ik u gespijzigd--dat plaatstet gij 
voor hen tot een liefelijken geur, spreekt de Heere God.



Eze 16:20  Ook naamt gij de zonen en dochteren die gij mij gebaard hadt, en offerdet hun die tot spijze. Was het 
u niet genoeg te hoereren,
Eze 16:21  dat gij ook mijn kinderen slachttet en weggaaft door ze hun over te leveren?
Eze 16:22  Bij al uw afschuwelijkheden en hoererijen gedacht gij de dagen uwer jeugd niet, toen gij naakt en 
bloot waart en laagt te trappelen in uw bloed.
Eze 16:23  En na al deze uw boosheid--wee, wee over u! spreekt de Heere God--
Eze 16:24  bouwdet gij voor u een kapel en maaktet u een verhevenheid in elke straat;
Eze 16:25  op elken kruisweg hebt gij u een verhevenheid gebouwd, uw schoonheid afschuwelijk misbruikt, u 
schaamteloos aangeboden aan elken voorbijganger, talloze keren hoererij gepleegd.
Eze 16:26  Gij hoereerdet met de Egyptenaren, uw naburen met het grote lid, en pleegdet talloze keren hoererij, 
om mij te tergen. --
Eze 16:27  Zie, ik heb mijn hand tegen u uitgestrekt en het u toegewezen deel ingekort, u overgegeven aan den 
haat uwer vijandinnen, de dochters der Filistijnen, die zich schamen over uw ontuchtig gedrag. --
Eze 16:28  Gij hoereerdet ook met de Assyriers, omdat gij het nog niet zat waart; maar ook toen gij met hen 
gehoereerd hadt, waart gij het nog niet zat.
Eze 16:29  Toen hebt gij talloze keren hoererij gepleegd met het land Chaldea, en ook zo werdt gij niet zat.
Eze 16:30  Hoe is uw huis verkwijnd! spreekt de Heere God. Terwijl gij dit alles deedt en het hoerenbedrijf 
drievoudig uitoefendet,
Eze 16:31  uw kapel op elken kruisweg bouwdet en uw verhevenheid maaktet in elke straat, waart gij nog niet 
eens als een hoer er op uit om geld te vergaren.
Eze 16:32  De gehuwde overspelige vrouw neemt het van vreemden,
Eze 16:33  en aan elke hoer geeft men geschenken; maar gij gaaft zelf geschenken aan al uw minnaars en 
boodt hun giften aan, opdat zij van alle kanten tot u zouden komen, in uw hoererijen.
Eze 16:34  Zo deedt gij juist omgekeerd als andere vrouwen: gij hoereerdet zonder dat gij nagelopen werdt; gij 
gaaft hoerenloon, en het werd u niet gegeven. Zo was het met u de verkeerde wereld.
Eze 16:35  Daarom, hoer, verneem 's Heeren woord!
Eze 16:36  Zo spreekt de Heere God: Omdat gij uw schaamdelen ontdekt en uw naaktheid ontbloot hebt bij uw 
hoererijen met uw minnaars en al uw afschuwelijke schandgoden, en om het bloed uwer zonen die gij hun 
gegeven hebt,
Eze 16:37  daarom, zie, ik verzamel al uw minnaars, in wier smaak gij vielt, allen, zowel hen die gij liefhebt als 
hen die gij haat; ik zal hen van alle kanten bij u verzamelen en voor hen uw naaktheid ontbloten, zodat zij al uw 
naaktheid zien.
Eze 16:38  Ik zal u vonnissen als echtbreekster en bloedvergietster, in gramschap en naijver;
Eze 16:39  ik zal u overleveren in hun handen, en zij zullen uw kapel omverhalen en uw verhevenheden 
afbreken, u uw klederen uittrekken, uw kostbaarheden wegnemen en u naakt en bloot laten liggen.
Eze 16:40  Dan brengen zij een menigte tegen u samen, stenigen u en houwen u met hun zwaarden in stukken;
Eze 16:41  zij verbranden uw huizen en voltrekken strafgerichten aan u ten aanschouwen van veel vrouwen. Zo 
maak ik een einde aan uw hoerenbestaan, en zult gij geen hoerenloon meer geven.
Eze 16:42  Zo zal ik mijn gramschap op u doen rusten--dan zal mijn naijver van u wijken, en ik zal rustig worden 
en niet meer ontstemd zijn.
Eze 16:43  Omdat gij de dagen uwer jeugd niet herdacht en door al die dingen mij tot toorn geprikkeld hebt, zal 
ik van mijn kant uw wandel op uw hoofd doen neerkomen, spreekt de Heere God, en zo over al uw 
afschuwelijkheden mijn raad volvoeren.
Eze 16:44  Zie, alle spreukendichters zullen op u de spreuk toepassen: Zo moeder, zo dochter!
Eze 16:45  Ja, gij zijt de echte dochter uwer moeder, die van man en kinderen afkeer had, en de echte zuster 
uwer zusters, die van haar mannen en kinderen afkeer hadden. Uw moeder was een Hittietische, uw vader een 
Amoriet;
Eze 16:46  uw oudere zuster, die aan uw linkerhand woonde, was Samarie met haar dochters, uw jongere, die 
aan uw rechterhand woonde, Sodom met haar dochters.
Eze 16:47  Op haar wegen hebt gij gewandeld en haar afschuwelijkheden hebt gij gedaan, ja, na enigen tijd 
maaktet gij het in allen dele nog erger dan zij.
Eze 16:48  Zo waar als ik leef, spreekt de Heere God, uw zuster Sodom met haar dochters heeft zich niet zo 
gedragen als gij met uw dochters.
Eze 16:49  Zie, hierin heeft de schuld uwer zuster Sodom bestaan: in hoogmoed, brooddronkenheid en 
zorgeloze rust leefde zij met haar dochters, terwijl zij de hand der nooddruftigen en armen niet stijfde.
Eze 16:50  En toen zij in haar overmoed afschuwelijkheden voor mijn aangezicht bedreven, deed ik hen weg, 
zoals gij gezien hebt.
Eze 16:51  Ook Samarie heeft niet half zoveel gezondigd als gij. Gij hebt veel meer afschuwelijkheden bedreven 
dan zij beiden, en uw zusters gerechtvaardigd door al de afschuwelijkheden die gij bedreven hebt.



Eze 16:52  Zo draag dan ook uw schande, gij, die voor uw zusters middelares zijt geworden, daar zij door de 
nog afschuwelijker zonden die gij bedreven hebt rechtvaardiger zijn dan gij. Ja, schaam u en draag uw schande, 
naardien gij uw zusters gerechtvaardigd hebt.
Eze 16:53  Ik zal haar lot een keer doen nemen, dat van Sodom en haar dochters, en dat van Samarie en haar 
dochters, en uw lot neemt een keer tussen die beiden;
Eze 16:54  opdat gij uw schande draagt en beschaamd staat over alwat gij gedaan hebt, terwijl gij haar troost.
Eze 16:55  Zo zullen uw zusters Sodom met haar dochters en Samarie met haar dochters tot haar vroegeren 
staat terugkeren, en gij zult met uw dochters desgelijks tot uw vroegeren staat terugkeren.
Eze 16:56  De naam uwer zuster Sodom is door u nooit zo op de lippen genomen ten tijde van uw hoogmoed,
Eze 16:57  voordat uw naaktheid ontdekt werd, als gij thans gesmaad wordt door de dochters van Edom en alle 
dochters der Filistijnen, die u van alle kanten hoonen.
Eze 16:58  Uw ontucht en uw afschuwelijkheden, gij draagt ze, spreekt de Heer.
Eze 16:59  Want zo spreekt de Heere God: Wanneer ik met u zal gedaan hebben zoals gij gedaan hebt, gij, die 
den eed hebt geminacht door het verbond te verbreken,
Eze 16:60  dan zal ik gedenken het verbond dat ik met u sloot in de dagen uwer jeugd, en het eeuwig verbond 
aan u gestand doen,
Eze 16:61  en gij zult uw gedrag gedenken en beschaamd staan, wanneer ik uw oudere zusters bij uw jongere 
voeg en ze u tot dochters geef; wat niet is krachtens het verbond met u.
Eze 16:62  Ik zal mijn verbond met u gestanddoen, en gij zult weten dat ik de Heer ben.
Eze 16:63  Opdat gij bij de herinnering aan het verleden u moogt schamen en geen mond meer opendoet, 
omdat gij beschaamd staat, wanneer ik voor u alles verzoen wat gij gedaan hebt, spreekt de Heere God.
Eze 17:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 17:2  Menschenkind, geef aan het huis Israel een raadsel op, en draag hun een gelijkenis voor.
Eze 17:3  Zeg dan: Zo spreekt de Heere God: De grote arend, met de grote vleugels, de lange wieken, den 
vollen bontkleurigen vederenbos, kwam tot den Libanon en nam de kruin van den ceder weg:
Eze 17:4  de hoogste zijner uitspruitsels brak hij af, bracht ze in een kramersland, plaatste ze in een stad van 
kooplieden.
Eze 17:5  Toen nam hij een zaaiplant des lands en zette die op een zaaiveld, aan grote wateren plaatste hij ze 
als een oevergewas;
Eze 17:6  zij moest uitspruiten en een wijnstok worden, wijduitlopend maar laag van was; opdat zijn ranken zich 
tot den arend keren en zijn wortels onder hem blijven zouden. Zo werd zij een wijnstok, maakte takken, en 
schoot twijgen uit.
Eze 17:7  Maar er was een andere grote arend, met grote vleugels en veel vederen, en zie, die wijnstok boog 
zijn wortels tot hem en schoot zijn ranken naar hem heen, opdat die hem meer mochten drenken dan het bed, 
waarop hij geplant was.
Eze 17:8  Toch was hij op een goeden akker, aan overvloedig water geplant, zodat hij loten maken, vruchten 
dragen en een heerlijke wijnstok worden kon.
Eze 17:9  Zeg daarom: Zo spreekt de Heere God: Zal hij gedijen? Zal men niet zijn wortels verscheuren, zijn 
vrucht afsnijden, zodat alwat aan zijn uitspruitsels fris is verdort? Ja, hij zal verdorren, zodat geen grote arm of 
veel volk nodig is om hem van zijn wortels weg te nemen.
Eze 17:10  En zie, hij is geplant; zal hij gedijen? Zal hij niet, wanneer de oostenwind hem aanroert, geheel 
verdorren, verdorren op het bed waarop hij uitgesproten is?
Eze 17:11  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 17:12  Zeg toch tot het weerspannige ras: Weet gij niet, wat dit betekent? --Spreek: Zie, de koning van 
Babel is te Jeruzalem gekomen en heeft haar koning en haar vorsten meegenomen en bij zich in Babel 
gebracht.
Eze 17:13  Toen nam hij een van het koninklijk geslacht, sloot met hem een verbond en deed hem een eed 
zweren; maar de machtigen des lands had hij meegenomen,
Eze 17:14  opdat het een koninkrijk van geringe betekenis wezen en zich niet verheffen, maar het met hem 
gesloten verbond onderhouden zou, om in stand te blijven.
Eze 17:15  Doch hij kwam in opstand tegen hem, door zijn gezanten naar Egypte te zenden, dat het hem 
paarden en talrijk krijgsvolk geven mocht. Zou hij die dit deed gedijen en ontkomen? Zou hij een verbond 
verbreken en ontkomen?
Eze 17:16  Zo waar als ik leef, spreekt de Heere God, in de woonplaats van den koning die hem koning gemaakt 
maar tegenover wien hij den eed geminacht en het verbond verbroken heeft, daar bij hem, te Babel, zal hij 
sterven.
Eze 17:17  En Farao zal niet met een groot leger en een talrijke menigte tegen hem oorlogvoeren, door een wal 
op te werpen en een omschansing te bouwen, om veel zielen uit te roeien.
Eze 17:18  Hij heeft een eed geminacht om een verbond te verbreken; hij had er toch zijn hand op gegeven! Dit 



alles heeft hij gedaan; hij zal niet ontkomen.
Eze 17:19  Daarom spreekt de Heere God aldus: Zo waar als ik leef, dien bij mij gezworen eed, dien hij 
geminacht, en het in mijn naam gesloten verbond, dat hij verbroken heeft, zal ik op zijn hoofd doen neerkomen:
Eze 17:20  ik zal mijn net over hem uitbreiden, en hij zal in mijn strik gevangen worden; ik zal hem naar Babel 
brengen en daar vonnissen, omdat hij zich aan mij vergrepen heeft.
Eze 17:21  En al de uitgelezenen in al zijn troepen zullen door het zwaard vallen, en de overigen naar alle 
hemelstreken verstrooid worden. Zo zult gij weten dat ik, de Heer, het voorzegd heb.
Eze 17:22  Zo zegt de Heere God: Ikzelf zal uit de verheven kruin des ceders een twijgje nemen; van den top 
zijner uitspruitsels zal ik een teeder puntje afbreken en zelf het planten op een hogen en verhoogden berg;
Eze 17:23  op Israels verheven berg zal ik het planten, en het zal loten schieten, vruchten dragen en tot een 
machtigen ceder worden, waaronder allerlei dieren zich zullen neerleggen; vogels van allerlei vleugels zullen 
wonen in de schaduw zijner takken.
Eze 17:24  Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik, de Heer, een hogen boom verlaagd en een lagen 
verhoogd heb, een frissen boom heb doen verdorren en een dorren heb doen bloeien. Ik, de Heer, heb het 
gezegd en zal het doen.
Eze 18:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 18:2  Hoe komt gij er toe, van Israels land het spreekwoord te gebruiken: De vaders eten onrijpe druiven, en 
de tanden der zonen worden er stroef van?
Eze 18:3  Zo waar als ik leef, spreekt de Heere God, voortaan zal men dit spreekwoord niet meer in Israel 
gebruiken.
Eze 18:4  Zie, alle mensen behoren mij toe; zowel de vader als de zoon behoort mij toe; de mens die zondigt, 
die zal zelf sterven.
Eze 18:5  Wanneer dus een man rechtschapen is, recht en deugd beoefent,
Eze 18:6  niet eet op de bergen, noch de ogen opslaat tot de schandgoden van het huis Israel, de vrouw zijns 
naasten niet verontreinigt en tot een vrouw gedurende haar maandstonden niet nadert,
Eze 18:7  niemand verdrukt en het in beslag genomene eerlijk teruggeeft, geen roof pleegt, zijn brood aan den 
hongerige geeft en den naakte met een kleed dekt,
Eze 18:8  niet leent op rente en niet woekert, zijn hand weerhoudt van onrecht en eerlijk vonnis velt in de 
geschillen van den een met den ander,
Eze 18:9  in mijn inzettingen wandelt en mijn verordeningen betracht door ze te doen, die is een rechtschapene; 
hij zal zeker in leven blijven, spreekt de Heere God.
Eze 18:10  Indien hij een woesteling van een zoon verwekt heeft, een bloedvergieter,
Eze 18:11  die geen dier dingen doet, maar zelfs op de bergen eet, de vrouw zijns naasten verontreinigt,
Eze 18:12  den behoeftige en arme verdrukt, roof pleegt, het in beslag genomene niet teruggeeft, en 
daarentegen de ogen tot de schandgoden opslaat, afschuwelijke dingen doet,
Eze 18:13  op rente leent en woekert, die zal zeker niet in leven blijven; al die afschuwelijkheden heeft hij 
gedaan, sterven zal hij; zijn bloed is op hem.
Eze 18:14  Maar indien deze een zoon verwekt heeft, die, ziende al de zonden welke zijn vader bedrijft, 
bevreesd wordt en zulke dingen niet doet:
Eze 18:15  op de bergen niet eet, zijn ogen niet opslaat tot de schandgoden van het huis Israel, de vrouw zijns 
naasten niet verontreinigt,
Eze 18:16  niemand verdrukt, geen beslag legt op iets, noch roof pleegt, maar zijn brood aan den hongerige 
geeft, den naakte met een kleed dekt,
Eze 18:17  van onrecht zijn hand weerhoudt, rente noch woekerwinst neemt, mijn verordeningen betracht en in 
mijn inzettingen wandelt, hij zal niet sterven om de schuld van zijn vader, maar stellig in leven blijven.
Eze 18:18  Zijn vader zal, omdat hij zich aan knevelarij schuldig gemaakt, roof gepleegd en te midden zijns volks 
wat niet goed is gedaan heeft, zeker om zijn schuld sterven.
Eze 18:19  En zegt gij dan: Waarom draagt de zoon de schuld zijns vaders niet mee? Wel, de zoon heeft recht 
en deugd beoefend, al mijn inzettingen onderhouden en betracht; hij zal stellig in leven blijven.
Eze 18:20  Alwie zondigt, die zal sterven; een zoon zal niet meedragen de schuld zijns vaders, noch een vader 
die zijns zoons; den rechtschapene zal zijn deugd, den goddeloze zal zijn goddeloosheid volgen.
Eze 18:21  En wanneer een goddeloze zich bekeert van al de zonden die hij bedreven heeft en al mijn 
inzettingen onderhoudt, recht en deugd beoefent, dan zal hij stellig in leven blijven, hij zal niet sterven;
Eze 18:22  al de wanbedrijven, die hij begaan heeft zullen niet in herinnering gebracht worden; om de deugd die 
hij beoefend heeft zal hij in leven blijven.
Eze 18:23  Zou ik behagen hebben in den dood des goddelozen? spreekt de Heere God, en niet veeleer hierin 
dat hij zich bekeert van zijn wandel en in leven blijft?
Eze 18:24  Maar wanneer een rechtschapene zich afkeert van zijn deugd en onrecht gaat bedrijven, 
overeenkomstig al de afschuwelijke dingen die een goddeloze bedrijft, zou hij zo handelen en blijven leven? 



Neen, al de deugdzame daden die hij verricht heeft zullen niet herdacht worden: tot straf voor het vergrijp dat hij 
gepleegd en de zonde die hij begaan heeft, tot straf daarvoor zal hij sterven.
Eze 18:25  Indien gij nu zegt: De weg des Heeren is niet recht! hoort dan toch, huis Israel! Is mijn weg niet 
recht? Zijn niet veeleer uw wegen niet recht?
Eze 18:26  Wanneer een rechtschapene zich afkeert van zijn deugd en onrecht gaat bedrijven en sterft, dan 
sterft hij om het onrecht dat hij bedreven heeft.
Eze 18:27  En wanneer een goddeloze zich afkeert van de goddeloosheid die hij bedreven heeft en recht en 
deugd beoefent, dan redt hij zijn leven.
Eze 18:28  Hij is bevreesd geworden en heeft zich bekeerd van al de wanbedrijven die hij begaan heeft; hij blijft 
stellig in leven; hij zal niet sterven.
Eze 18:29  Zegt dus het huis Israel: Des Heeren weg is niet recht--dan vraag ik: Zijn mijn wegen niet recht, o 
huis Israel? Zijn niet veeleer uw wegen niet recht?
Eze 18:30  Elk naar zijn wandel zal ik u richten, o huis Israel! spreekt de Heere God. Daarom, keert, ja keert u af 
van al uw wanbedrijven; dan zullen zij u geen struikelblok tot zonde zijn.
Eze 18:31  Werpt al de wanbedrijven die gij begaan hebt van u en verwerft u een nieuw hart en een nieuwen 
geest. Waarom zoudt gij sterven, huis Israel?
Eze 18:32  Want ik heb geen behagen in den dood van hem die sterven moet, spreekt de Heere God. Bekeert u 
dan en leeft.
Eze 19:1  Hef een klaaglied aan over Israels vorst
Eze 19:2  en zeg: Wat was toch uw moeder een leeuwin, die onder de leeuwen neerlag!
Eze 19:3  Te midden van jonge leeuwen voedde zij haar welpen op. Een dier welpen bracht zij groot: een jonge 
leeuw werd hij: hij leerde zijn prooi verscheuren, en verslond mensen;
Eze 19:4  maar volken riepen tegen hem ter jacht op, en hij werd gevangen; men bracht hem op met haken naar 
Egypteland.
Eze 19:5  Ziende dat verijdeld, vervlogen was haar hoop, nam zij een ander harer welpen en bestemde hem tot 
jongen leeuw.
Eze 19:6  Hij liep rond onder de leeuwen, en werd een jonge leeuw; hij leerde zijn prooi verscheuren en verslond 
mensen;
Eze 19:7  hij sleepte roof naar zijn leger en ontvolkte de wouden; zodat het land met al zijn bewoners zich 
ontzette op het horen van zijn gebrul.
Eze 19:8  Maar volken spanden voor hem strikken aan alle kanten; zij spreidden hun net over hem uit, in hun 
kuil werd hij gevangen;
Eze 19:9  zij zetten hem in een kooi en brachten hem met haken naar Babels koning; opdat zijn geluid niet meer 
gehoord werd op Israels bergen.
Eze 19:10  Uw moeder was als een wijnstok, aan water geplant; vruchtdragend en rijk aan ranken werd hij door 
den overvloed van water.
Eze 19:11  Hij kreeg krachtige takken tot heerschersstaf zijn top verhief zich tot in de wolken, hij viel in het oog 
door zijn hoogte, door de menigte zijner ranken.
Eze 19:12  Maar in gramschap werd hij uitgerukt, ter aarde geworpen; de oostenwind deed verdorren zijn 
vruchten; afgerukt en verdord is zijn krachtige tak; vuur heeft hem verteerd.
Eze 19:13  Nu staat hij geplant in een woestijn, in een dor en dorstig land.
Eze 19:14  Vuur is uitgegaan van zijn twijgenrijken tak; het verteert zijn vrucht; hij hield geen krachtigen tak meer 
over tot heerschersstaf. Een klaagzang is het en het werd tot een klaagzang.
Eze 20:1  In het zevende jaar, op den tienden dag der vijfde maand, kwamen enige uit de oudsten van Israel, 
den Heer raadplegen en gingen voor mij zitten.
Eze 20:2  Toen kwam het woord des Heeren aldus tot mij:
Eze 20:3  Menschenkind, spreek tot Israels oudsten en zeg hun: Zo zegt de Heere God: Zijt gij gekomen om mij 
te raadplegen? Zo waar als ik leef, ik laat mij door u niet raadplegen, spreekt de Heere God.
Eze 20:4  Wilt gij hen vonnissen, menschenkind, hen vonnissen? Maak hun dan de afschuwelijkheden hunner 
vaderen bekend,
Eze 20:5  en zeg hun: Zo spreekt de Heere God: Toen ik Israel uitverkoor, voor het kroost van het huis Jakob 
mijn hand opstak en mij aan hen in Egypteland bekendmaakte, zeggend: Ik ben de Heer, uw god--
Eze 20:6  te dien dage stak ik voor hen de hand op om hen uit Egypteland te leiden naar een land dat ik voor 
hen opgezocht had, een land overvloeiend van melk en honing--de keur van alle landen is het--
Eze 20:7  en ik zeide tot hen: Ieder uwer werpe de gruwelen waarop hij ziet weg en verontreinige zich niet aan 
de schandgoden van Egypte. Ik ben de Heer, uw god.
Eze 20:8  Doch zij waren weerspannig tegen mij en wilden niet naar mij horen, wierpen de gruwelen waarop zij 
zagen niet weg, noch verzaakten de schandgoden van Egypte. Toen meende ik mijn gramschap over hen uit te 
storten door in Egypte mijn toorn aan hen te koelen;



Eze 20:9  maar ik deed met hen zoals mijn naam vorderde, opdat die niet ontwijd zou worden voor het oog der 
volken in wier midden zij zich bevonden, voor wier oog ik mij aan hen bekendgemaakt had, zodat ik hen uit 
Egypteland voerde.
Eze 20:10  Dus voerde ik hen uit Egypteland, bracht hen in de woestijn,
Eze 20:11  gaf hun mijn inzettingen en maakte hun mijn verordeningen bekend, bij welker opvolging een mens 
leven zal.
Eze 20:12  Ook mijn sabbatten gaf ik hun; opdat die een teken mochten zijn tussen mij en hen, en zij zouden 
weten dat ik, de Heer, het ben die hen heilig.
Eze 20:13  Doch het huis Israel was in de woestijn weerspannig tegen mij: in mijn inzettingen wandelden zij niet, 
mijn verordeningen, bij welker opvolging een mens leven zal, achtten zij voor niets en mijn sabbatten ontwijdden 
zij zeer. Toen meende ik mijn gramschap over hen in de woestijn uit te storten en hen uit te roeien.
Eze 20:14  Maar ik deed met hen zoals mijn naam vorderde, opdat die niet ontwijd zou worden ten 
aanschouwen der volken voor wier oog ik hen uitgeleid had.
Eze 20:15  Wel stak ik de hand tegen hen op in de woestijn om hen niet te brengen in het land dat ik hun 
gegeven had, een land overvloeiend van melk en honing--de keur van alle landen is het--
Eze 20:16  omdat zij mijn verordeningen voor niets geacht, in mijn inzettingen niet gewandeld en mijn sabbatten 
ontwijd hadden, omdat hun hart hun schandgoden achternaging,
Eze 20:17  maar mijn oog verschoonde hen, zodat ik hen niet verdierf en hen niet vernietigde in de woestijn.
Eze 20:18  Doch ik zeide in de woestijn tot hun zonen: Wandelt niet in de inzettingen uwer vaderen, onderhoudt 
hun verordeningen niet en verontreinigt u niet aan hun schandgoden.
Eze 20:19  Ik ben de Heer, uw god; gij moet in mijn inzettingen wandelen, mijn verordeningen onderhouden en 
betrachten.
Eze 20:20  Heiligt ook mijn sabbatten, en zij zullen een teken zijn tussen mij en u; opdat gij moogt weten dat ik 
ben de Heer, uw god.
Eze 20:21  Doch ook de zonen waren weerspannig tegen mij: in mijn inzettingen wandelden zij niet, zij zorgden 
niet mijn verordeningen te betrachten, bij welker opvolging een mens leven zal, en mijn sabbatten ontwijdden zij. 
Toen meende ik mijn gramschap over hen uit te storten en mijn toorn in de woestijn aan hen te koelen;
Eze 20:22  maar ik trok mijn hand terug en verschoonde hen om mijns naams wil om dien niet te ontwijden ten 
aanschouwen der volken voor wier oog ik hen uitgeleid had.
Eze 20:23  Toch stak ik in de woestijn mijn hand tegen hen op, dat ik hen zou verstrooien onder de volken en 
verspreiden in de landen;
Eze 20:24  omdat zij mijn verordeningen niet betracht, mijn inzettingen voor niets geacht, mijn sabbatten ontwijd 
hadden, en hun ogen de schandgoden hunner vaderen achternagegaan waren.
Eze 20:25  Toen gaf ik van mijn kant hun niet goede inzettingen, verordeningen waarbij een mens niet leven zal:
Eze 20:26  ik verontreinigde hen door hun geschenken, de overgave van alwat den moederschoot opent, om 
hem te verderven. Zo zullen zij weten dat ik de Heer ben.
Eze 20:27  Spreek daarom tot het huis Israel, menschenkind, en zeg hun: Zo spreekt de Heere God: Nog in een 
andere zaak hebben uw vaderen mij beschimpt; door zich aan mij te vergrijpen:
Eze 20:28  toen ik hen gebracht had in het land waaromtrent ik mijn hand opgestoken had het hun te zullen 
geven, en zij daar allerlei hooge heuvels en allerlei lommerrijke bomen zagen, brachten zij daar hun offeranden, 
schonken daar hun gaven, legden daar hun liefelijke reukoffers neder en plengden daar hun plengoffers.
Eze 20:29  Ik zeide tot hen: Wat is die hoogte? Dat waar gij de komenden baiem zijt? Daarom heet zij b a m a, 
tot op dezen dag.
Eze 20:30  Zeg daarom tot het huis Israel: Zo spreekt de Heere God: Door u, die u verontreinigt op de wijze 
uwer vaderen en hun gruwelen achternaboeleert,
Eze 20:31  die door de aanbieding uwer geschenken, door de overgave van uw kinderen door het vuur, u tot 
heden toe aan allerlei schandgoden verontreinigd hebt, door u zou ik mij laten raadplegen, huis Israel? Zo waar 
als ik leef, spreekt de Heere God, ik zal mij door u niet laten raadplegen.
Eze 20:32  Toch zal dat wat in uw geest opkomt gewis niet geschieden. Gij denkt: Wij zullen aan de natien gelijk 
worden, aan de stammen der andere landen, in het dienen van hout en steen.
Eze 20:33  Zo waar als ik leef, spreekt de Heere God, met sterke hand en uitgestrekten arm en door het 
uitstorten van gramschap zal ik tonen koning over u te zijn:
Eze 20:34  ik zal u leiden uit de volken, u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, met sterke hand en 
uitgestrekten arm, en door het uitstorten van gramschap.
Eze 20:35  Ik zal u brengen in de woestijn der volken en u daar vonnissen, van aangezicht tot aangezicht.
Eze 20:36  Zoals ik uw vaderen gevonnist heb in de woestijn van Egypteland, zo zal ik het u doen, spreekt de 
Heere God.
Eze 20:37  Ik zal u onder den staf doen doorgaan en u hoofd voor hoofd opnemen;
Eze 20:38  dan zal ik uit u uitzuiveren de opstandelingen en de afvalligen; want wel zal ik hen leiden uit het land 



waarin zij zich als vreemdelingen ophouden, maar in Israels land komen zij niet. Zo zult gij weten, dat ik de Heer 
ben.
Eze 20:39  Maar gij, huis Israel, zo spreekt de Heere God, welaan, ruimt uw schandgoden op: en daarna zult gij 
zeker naar mij horen en mijn heiligen naam niet meer ontheiligen door uw geschenken en schandgoden:
Eze 20:40  want op mijn heiligen berg, op Israels verheven berg, spreekt de Heere God, daar zal het ganse huis 
Israel, ja, het ganse, mij dienen, in het land; daar zal ik hen goedgunstig aannemen, daar vragen uw gaven, de 
keur uwer aanbiedingen van al uw heilige zaken.
Eze 20:41  Als een liefelijken geur zal ik u goedgunstig aannemen, wanneer ik u uit de volken geleid, uit de 
landen, waarin gij zijt verstrooid verzameld heb, en ik in u geheiligd word ten aanschouwen der natien.
Eze 20:42  En gij zult weten dat ik de Heer ben, wanneer ik u breng op den grond van Israel, in het land 
waaromtrent ik mijn hand opgestoken heb dat ik het aan uw vaderen zou geven.
Eze 20:43  Daar zult gij gedenken uw wandel en uw gehele gedrag, waardoor gij u verontreinigd hebt, en gij zult 
in eigen oog walgelijk worden vanwege al de boze stukken die gij bedreven hebt.
Eze 20:44  Zo zult gij weten dat ik de Heer ben, wanneer ik met u handel om mijns naams wil en niet 
overeenkomstig uw bozen wandel en uw bedorven gedrag, o huis Israel, spreekt de Heere God.
Eze 20:45  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 20:46  Menschenkind, vestig uw oog op het Zuiden, laat uw reden stromen naar de middagstreek, profeteer 
tot het Zuiderbos,
Eze 20:47  en zeg tot het Zuiderbos: Hoor 's Heeren woord: Zo spreekt de Heere God: Zie, ik steek in u een 
vuur aan, dat elken frissen en elken dorren boom van u zal verteren; de uitslaande vlam zal niet geblust, en aller 
aangezicht van zuid tot noord er door geblakerd worden.
Eze 20:48  Zo zal alle vlees zien dat ik, de Heer, het heb doen ontbranden; geblust wordt het niet.
Eze 20:49  En ik zeide: Ach Heer, o Heer! zij zeggen van mij: Hij spreekt ook altijd in beelden.
Eze 21:1  Toen kwam het woord des Heeren aldus tot mij:
Eze 21:2  Menschenkind, richt daarom uw oog op Jeruzalem en laat uw rede stromen tegen hun heiligdom, 
profeteer tegen Israels bodem
Eze 21:3  en zeg tot Israels bodem: Zo spreekt de Heer: Ik zal u! Ik trek mijn zwaard uit de schede en verdelg uit 
u rechtschapenen en goddelozen.
Eze 21:4  Opdat ik uit u uitroeie rechtschapenen en goddelozen, daarom gaat mijn zwaard uit de schede tegen 
alle vlees, van zuid naar noord.
Eze 21:5  Zo zal alle vlees weten dat ik, de Heer, mijn zwaard uit de schede getrokken heb; er in weerkeren zal 
het niet.
Eze 21:6  En gij, menschenkind, ga zuchten alsof u de lenden breken, bitterlijk zuchten voor hun ogen.
Eze 21:7  En wanneer zij dan tot u zeggen: Waarom zucht gij? dan moet gij zeggen: Over een tijding die komt, 
waardoor aller hart versmelten, aller hand verslappen, aller geest verstompen, aller knie als water wegvlieten 
zal. Zie, zij komt en zal er zijn, spreekt de Heere God.
Eze 21:8  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 21:9  Menschenkind, profeteer en zeg: Zo spreekt de Heer: Een zwaard, een zwaard is gescherpt, ook 
geveegd.
Eze 21:10  Om een slachting aan te richten is het gescherpt om als de bliksem te flikkeren
Eze 21:11  en is het geveegd, onheelbaar is mijn slachten daarmee, en het acht elke sterkte als niets. Om het in 
de vuist te vatten is het gescherpt, en het is geveegd om het een doodslager ter hand te stellen.
Eze 21:12  Schreeuw en huil, menschenkind, want dat zwaard keert zich tegen uw volk, tegen alle vorsten van 
Israel; met mijn volk zijn zij aan het zwaard vervallen. Daarom sla u op de heup;
Eze 21:13  want ik ga de proef nemen, of ik het als tuchtroede gebruiken kan, spreekt de Heere God.
Eze 21:14  En gij, menschenkind, profeteer, sla met de ene hand in de andere, doe dat tweemaal, driemaal; een 
moordzwaard is het, het grote moordzwaard dat hen omringt.
Eze 21:15  Opdat siddere het hart en groot worde de struikeling, heb ik bij al hun poorten een slachting 
aangericht.
Eze 21:16  O zwaard, gij, den bliksem gelijkgemaakt, geveegd tot slachting, snijd vlijmend, rechts en links, 
waarheen zich uw scherpe kanten ook richten.
Eze 21:17  Ook ik zal met de ene hand in de andere slaan en mijn gramschap op hen doen rusten. Ik, de Heer, 
heb gesproken.
Eze 21:18  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 21:19  Gij, menschenkind, maak u twee wegen, waarlangs het zwaard van Babels koning kan komen; van 
een land zullen die twee uitgaan, en aan het begin van elken weg
Eze 21:20  zult gij een wegwijzer zetten, aanduidend, hoe het zwaard komen kan of naar Rabba der 
Ammonieten of naar Juda, met Jeruzalem in het midden er van.
Eze 21:21  Want de koning van Babel plaatst zich aan den driesprong, het punt waar de twee wegen 



uiteengaan, om te wichelen: hij schudt de pijlen, raadpleegt de huisgoden, beziet de lever.
Eze 21:22  In zijn rechterhand heeft hij het lot Jeruzalem gekregen, ten gevolge waarvan hij den mond opende 
tot het luide bevel het krijgsgeschreeuw aan te heffen, stormrammen tegen de poorten op te stellen, een wal op 
te werpen, een verschansing te bouwen.
Eze 21:23  Al is hij in hun oog een bedrieglijk wichelaar, die verkeerd hun toekomst voorziet, hij brengt 
inderdaad hun schuld in gedachtenis, opdat zij gegrepen worden.
Eze 21:24  Daarom spreekt de Heere God aldus: Omdat gij met uw schuld in gedachtenis gebracht zijt, toen uw 
misdrijven ontdekt werden, zodat uw zonden in al uw gedragingen aan het licht kwamen, zult gij deswege 
gegrepen worden.
Eze 21:25  En gij, door snoodheid ontwijde, vorst Israels, wiens dag is gekomen met de eindafrekening,
Eze 21:26  zo zegt de Heere God: Weg met den mijter, neer met de kroon! Dit is de rechte niet. Het lage 
verhoogd, het hooge verlaagd!
Eze 21:27  In stukken, stukken, stukken zal ik het breken. Ook dit is het rechte niet! Totdat hij verschijnt wien het 
toekomt en ik het hem geef.
Eze 21:28  Gij, menschenkind, profeteer en zeg: Zo spreekt de Heere God tot de Ammonieten, en hun hoon! 
Zeg: Een zwaard, een zwaard is getrokken tot slachting, geveegd om te schitteren,
Eze 21:29  opdat het bliksemen moge, terwijl men voor u een vals gezicht schouwde, bedrieglijk wichelde om 
het te zetten aan den hals der door snoodheid ontwijden, wier dag met de eindafrekening is gekomen.
Eze 21:30  Steek het weer in de schede. In de plaats waar gij geschapen zijt, in het land van uw oorsprong, zal 
ik u vonnissen,
Eze 21:31  mijn grimmigheid over u uitstorten, het vuur mijner verbolgenheid over u aanblazen en u overleveren 
aan barbaren, aan verderfsmeders.
Eze 21:32  Aan het vuur zult gij tot spijs verstrekken; uw bloed zal in het midden van uw land zijn; uwer zal niet 
meer gedacht worden; want ik, de Heer, heb het gesproken.
Eze 22:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 22:2  Gij, menschenkind, wilt gij de bloedstad vonnissen? Verkondig haar dan al haar afschuwelijkheden
Eze 22:3  en zeg: Zo spreekt de Heere God: Wee der stad die bloed in haar midden vergoot, opdat haar tijd 
kome! die schandgoden voor zich gemaakt heeft, waardoor zij verontreinigd is!
Eze 22:4  Door het bloed dat gij vergoten hebt zijt gij schuldig geworden, door de schandgoden die gij gemaakt 
hebt verontreinigd. Zo hebt gij uw dag nadergebracht en uw tijd doen aanbreken. Daarom maak ik u tot een 
smaad voor de volken, tot een beschimping voor de landen;
Eze 22:5  wie u nabij en wie ver van u zijn zullen schimpend u noemen: de bevlekte van naam, de grote in 
beroering.
Eze 22:6  Zie, in u waren vorsten van Israel, die eigenmachtig bloed vergoten;
Eze 22:7  in u hebben zij vader en moeder geminacht, in uw midden den vreemde geweld aangedaan, in u 
wezen en weduwen slecht behandeld.
Eze 22:8  Mijn heilige dingen hebt gij geminacht; mijn sabbatten ontwijd.
Eze 22:9  In u waren onruststokers, belust op bloedvergieten, en men at bij u op de bergen; in uw midden 
bedreef men ontucht;
Eze 22:10  in u ontdekte men de schaamte des vaders, verkrachtte men een door haar maandstonden onreine;
Eze 22:11  men deed afschuwelijke dingen met de vrouw van zijn naaste, verontreinigde door ontucht zijn 
schoondochter en verkrachtte zijn zuster, de dochter zijns vaders.
Eze 22:12  In u nam men geschenken aan om bloed te vergieten; gij naamt rente en woeker en zettet uw 
naasten af door geweldenarij. En mij hebt gij vergeten, spreekt de Heere God.
Eze 22:13  Zie, nu sla ik mijn hand aan het door u afgeperste en het door u in uw midden vergoten bloed.
Eze 22:14  Zal dan uw hart standhouden, zullen uw handen sterk zijn tegen de dagen waarop ik met u ga 
afrekenen? Ik, de Heer, heb gesproken en zal het doen.
Eze 22:15  Ik zal u verstrooien onder de volken, verspreiden in de landen, en zo de onreinheid uit u wegruimen
Eze 22:16  waardoor ik ontwijd ben ten aanschouwen der volken. Zo zult gij weten dat ik de Heer ben.
Eze 22:17  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 22:18  Menschenkind, het huis Israel is mij geworden als onedel metaal; altemaal zijn zij mij geworden als 
koper, tin, ijzer en lood in den zilveroven.
Eze 22:19  Daarom spreekt de Heere God aldus: Omdat gij allen onedel bijmengsel zijt, ga ik u opeenhopen 
midden in Jeruzalem.
Eze 22:20  Zoals men zilver met koper, ijzer, lood en tin opeenhoopt midden in een oven, om daarover een vuur 
aan te blazen, en het te smelten, zo zal ik in mijn toorn en gramschap u opeenhopen en smelten.
Eze 22:21  Ja, ik zal u verzamelen en het vuur van mijn verbolgenheid over u aanblazen, en gij zult in haar 
midden gesmolten worden.
Eze 22:22  Gelijk zilver in den oven, zult gij in haar midden gesmolten worden: Zo zult gij weten dat ik, de Heer, 



mijn gramschap over u heb uitgestort.
Eze 22:23  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 22:24  Menschenkind, zeg tot haar: Gij zijt een land dat niet beregend en op den dag der grimmigheid niet 
door hemelwater gedrenkt is--
Eze 22:25  daar het in zijn midden vorsten had aan een brullenden leeuw gelijk, die zijn prooi verscheurt: zij 
verslonden mensen, namen have en goed weg en maakten de weduwen in het midden des lands talrijk.
Eze 22:26  Haar priesters verwrongen mijn wet en ontwijdden mijn heilige dingen: tussen het heilige en het 
gemene maakten zij geen onderscheid; tussen het reine en het onreine leerden zij geen verschil maken; zij 
sloten hun oog voor mijn sabbatten, en ik werd in hun midden ontwijd.
Eze 22:27  Haar overheden waren in haar midden aan wolven die hun prooi verscheuren gelijk, in bloed 
vergieten en het te gronde richten van mensen, ten einde winst te maken.
Eze 22:28  Haar profeten pleisterden voor hen met loze kalk, door valse gezichten te hebben en hun 
leugenachtige godsspraken te verkondigen, zeggend: Zo spreekt de Heere God! --terwijl de Heer niet gesproken 
had.
Eze 22:29  Het volk des lands pleegde afpersing en roof, kwelde den nooddruftige en arme, behandelde den 
vreemde onrechtvaardig.
Eze 22:30  Ik zocht onder hen een man die een muur bouwde en tegenover mij in de bres ging staan voor het 
land, opdat ik het niet verderven mocht; maar ik vond er geen.
Eze 22:31  Dies stort ik mijn grimmigheid over hen uit, verteer hen met het vuur mijner verbolgenheid en doe 
hun wandel op hun hoofd neerkomen, spreekt de Heere God.
Eze 23:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 23:2  Menschenkind, er waren eens twee vrouwen, dochters van dezelfde moeder.
Eze 23:3  Toen zij nog jong waren, in Egypte, hoereerden zij: daar werden haar borsten betast en werd haar 
maagdom geroofd.
Eze 23:4  De oudste heette Ohola, haar zuster Oholiba. En zij werden de mijnen en baarden zonen en dochters. 
Ohola is Samarie, Oholiba Jeruzalem.
Eze 23:5  Ohola werd mij ontrouw en ontbrandde voor haar minnaars, voor Assur: aanzienlijken,
Eze 23:6  in violet gekleed, stadhouders en oversten, altemaal begeerlijke jongelingen, ruiters, hoog te paard;
Eze 23:7  zij bood hun, altemaal uitgelezen Assyriers, haar hoererijen aan, en voor wie zij ook ontbrandde, aan 
al hun schandgoden werd zij verontreinigd.
Eze 23:8  Zo verzaakte zij haar in Egypte begonnen hoererijen niet; want de Egyptenaren hadden haar toen zij 
nog jong was beslapen, zij hadden haar maagdom geroofd en waren met hun hoererijen jegens haar kwistig 
geweest.
Eze 23:9  Daarom heb ik haar aan haar minnaars, aan de Assyriers, voor wie zij ontbrand was, overgeleverd.
Eze 23:10  Zij hebben haar ontbloot, haar zonen en dochters weggenomen, haarzelf met het zwaard gedood; 
zodat zij een waarschuwend voorbeeld werd voor de vrouwen en men strafgerichten aan haar voltrok.
Eze 23:11  Haar zuster Oholiba zag dit en ontbrandde in nog liederlijker hartstocht dan zij, hoereerde nog meer 
dan haar zuster;
Eze 23:12  voor de Assyriers was zij ontbrand, stadhouders en oversten, aanzienlijken, prachtig gekleed, ruiters, 
hoog te paard, altemaal begeerlijke jongelingen.
Eze 23:13  Ik zag, hoe zij verontreinigd was; denzelfden weg waren beiden opgegaan.
Eze 23:14  Maar zij hoereerde nog meer: zij zag mannen op den muur geschilderd, afbeeldingen van Chaldeen, 
met roodaarde geteekend,
Eze 23:15  gordels om de lenden, spitse tulbanden op het hoofd, altemaal op hoplieden gelijkend; zo zagen de 
Babyloniers er uit, wier geboorteland Chaldea is.
Eze 23:16  Op dien aanblik voor hen ontbrand, zond zij tot hen, naar Chaldea, gezanten.
Eze 23:17  Toen kwamen de Babyloniers tot haar, om haar in liefde te beslapen, en verontreinigden haar door 
hun hoererijen. Toen zij aan hen verontreinigd was, kreeg zij er een walg van,
Eze 23:18  hoereerde en ontblootte zich openlijk; zodat ik een walg van haar kreeg, gelijk ik van haar zuster een 
walg gekregen had.
Eze 23:19  Bij de vermeerdering harer hoererijen, kwamen haar de dagen harer jeugd weer in de gedachten, 
toen zij in Egypteland hoereerde,
Eze 23:20  en zij ontbrandde voor die boelen wier lid aan dat van ezels, wier geilheid aan die van paarden gelijk 
is;
Eze 23:21  zij hunkerde naar de ontucht harer jeugd, toen de Egyptenaren haar borsten drukten, haar jonge 
borsten betastten.
Eze 23:22  Daarom, Oholiba, zo spreekt de Heere God: Zie, ik hits tegen u de minnaars op waarvan gij walgt, en 
doe hen van alle kanten tegen u opkomen,
Eze 23:23  de Babyloniers en al de Chaldeen, Pekod, Sjoa, Koa en alle Assyriers met hen, altemaal begeerlijke 



jongelingen, stadhouders en oversten, altemaal hoplieden en aanzienlijken, hoog te paard.
Eze 23:24  Uit het noorden zullen zij tot u komen met wagens en raderen, een verzameling van volken; 
rondassen, schilden en helmen zullen zij rondom u opstellen.
Eze 23:25  Hun laat ik de zaak over, en zij zullen u vonnissen naar hun recht, en ik laat op u mijn naijver rusten, 
en zij zullen u met gramschap behandelen. Neus en oren zullen zij u afsnijden; wat van u overblijft zal door het 
zwaard vallen. Zij zullen uw zonen en dochters nemen, en uw kroost zal door het vuur verteerd worden.
Eze 23:26  Zij zullen u uw klederen uittrekken en uw kostbaarheden wegnemen.
Eze 23:27  Zo zal ik bij u een eind maken aan uw ontucht en aan uw in Egypteland begonnen hoererij; zodat gij 
uw ogen niet meer tot de Egyptenaren opslaan noch aan hen denken zult.
Eze 23:28  Zo toch spreekt de Heere God; Ik ga u overleveren aan hen die gij haat, aan hen van wie gij walgt,
Eze 23:29  en zij zullen met haat u behandelen, alwat uw arbeid oplevert wegnemen, u naakt en bloot laten 
staan. Zo zal uw hoererij ontbloot worden.
Eze 23:30  Uw ontucht en hoererij hebben u dit aangedaan, omdat gij volken achternahoereerdet, aan wier 
schandgoden gij u verontreinigd hebt.
Eze 23:31  Den weg uwer zuster hebt gij bewandeld; daarom stel ik u haar beker ter hand.
Eze 23:32  Zo spreekt de Heere God: Den beker uwer zuster zult gij drinken, dien diepen en wijden, die zoveel 
bevat;
Eze 23:33  van onheil en jammer is hij vol. Een beker van ontroering en beroering is hij, die beker van uw zuster 
Samarie;
Eze 23:34  gij zult dien uitdrinken en uitslurpen, op de scherven knagen, u de borsten openrijten; want ik heb het 
gezegd, spreekt de Heere God.
Eze 23:35  Daarom zo zegt de Heere God, omdat gij mij vergeten en achter uw rug geworpen hebt, draag gij nu 
ook de straf voor uw ontucht en hoererij.
Eze 23:36  De Heer zeide tot mij: Menschenkind, wilt gij Ohola en Oholiba vonnissen? Maak haar dan haar 
afschuwlijkheden bekend.
Eze 23:37  Want zij hebben overspel gepleegd, en aan haar handen kleeft bloed; met haar schandgoden 
hebben zij overspel gepleegd, en zij hebben ook de kinderen die zij mij gebaard hadden hun tot spijs 
overgeleverd.
Eze 23:38  Daarenboven hebben zij mij dit aangedaan: zij hebben mijn heiligdom verontreinigd en mijn 
sabbatten ontwijd.
Eze 23:39  Wanneer zij hun kinderen tot eer hunner schandgoden hadden geslacht, kwamen zij op denzelfden 
dag in mijn heiligdom om het te ontwijden. Zie, zo deden zij midden in mijn huis.
Eze 23:40  Ook hebt gij voor mannen die van verre kwamen, tot wie een bode gezonden was--en zij kwamen 
regelrecht! --u gebaad, u de ogen beschilderd, u opgeschikt.
Eze 23:41  Daar zat gij op een kostbaar bed, waarvoor een tafel stond aangericht, waarop gij mijn wierook en 
mijn olie geplaatst hadt!
Eze 23:42  Met luid gedruis floten zij mannen, en een hoop mensen werd uit de woestijn tot haar gebracht, die 
haar spangen aan de armen deden en een prachtige kroon op het hoofd zetten.
Eze 23:43  Ik dacht: Er wordt overspel beraamd; zij zullen haar verleiden tot hoererij.
Eze 23:44  Maar zij kwamen tot haar zoals men tot een hoer komt; zo kwamen zij tot Ohola en Oholiba om 
ontucht te plegen.
Eze 23:45  Rechtschapen mannen, die zullen haar vonnissen als overspeelsters en bloedvergietsters; want 
overspeelsters zijn zij, en bloed kleeft aan haar handen.
Eze 23:46  Want zo zegt de Heere God: Men doe een hoop volks tegen haar opkomen, en die geve haar prijs 
ten speelbal en ten buit!
Eze 23:47  Die hoop volks zal haar met stenen werpen en met zwaarden in stukken houwen; haar zonen en 
dochteren zal men doden, haar huizen verbranden.
Eze 23:48  Zo zal ik aan de ontucht in het land een eind maken, en alle vrouwen zullen zich laten waarschuwen 
niet te handelen naar uw ontucht.
Eze 23:49  Men zal uw ontucht op u doen neerkomen, en gij zult de zonden uwer schandgoden dragen. Zo zult 
gij weten dat ik de Heere God ben.
Eze 24:1  In het negende jaar, op den tienden dag der tiende maand, kwam het woord des Heeren aldus tot mij:
Eze 24:2  Menschenkind, schrijf dezen dag, ja juist dezen dag, op: de koning van Babel heeft zich op Jeruzalem 
geworpen juist op dezen dag.
Eze 24:3  Draag dan aan het weerspannig ras een gelijkenis voor en zeg hun: Zo spreekt de Heere God: Den 
ketel opgezet, ook water opgegoten,
Eze 24:4  stukken vlees er in gedaan, allerlei goede stukken, schenkel en schoft, met keur van beenderen hem 
gevuld,
Eze 24:5  de keur van schapevlees genomen, en den stapel hout er onder! Laat zieden de stukken vlees, kookt 



de beenderen die er in zijn!
Eze 24:6  Daarom spreekt de Heere God aldus: Wee der bloedstad, dien ketel waarin het roest zit en waaruit het 
roest niet weggegaan is! Haalt den inhoud er uit, stuk voor stuk, zonderdat er het lot over geworpen is;
Eze 24:7  want haar bloed is in haar midden geweest, op een rotsplaat heeft zij het gelegd, zij heeft het niet op 
den grond uitgegoten om het met stof te bedekken;
Eze 24:8  ten einde gramschap te doen opstijgen, wraak te nemen, heb ik haar bloed op een rotsplaat gelegd, 
zodat het onbedekt bleef.
Eze 24:9  Daarom, zo zegt de Heere God: Wee der bloedstad! Ook ik zal een grote houtmijt maken,
Eze 24:10  veel blokken hout aanleggen, het vuur aansteken, het vlees doen verteren en het geurig nat doen 
verdampen, totdat de beenderen brandend worden.
Eze 24:11  Dan zet ik den ketel leeg op de kolen, opdat hij heet en het koper er van gloeiend worde, de 
onreinheid er uit wegsmelte en het roest verdwijne.
Eze 24:12  Maar zijn menigte roest zal er door het vuur niet afgaan. Zijn roest is uw onreinheid, de ontucht.
Eze 24:13  Dewijl ik u gezuiverd heb maar gij niet zuiver geworden zijt, kunt gij van uw onreinheid niet gezuiverd 
worden voordat ik mijn gramschap op u heb doen rusten.
Eze 24:14  Ik, de Heer, heb gesproken; het komt, en ik zal het doen. Ik laat er niets van achterwege, ik zal 
verschoonen noch berouw hebben. Naar uw wandel en gedrag zal ik u richten, spreekt de Heere God.
Eze 24:15  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 24:16  Menschenkind, ik ga door een zwaren slag den lust uwer ogen van u wegnemen; doch gij moogt 
geen rouw bedrijven en niet wenen, geen traan mag in uw ogen komen;
Eze 24:17  zucht zwijgend, zonder misbaar te maken; bind uw tulband op het hoofd, trek uw schoenen aan de 
voeten, de bovenlip moet gij niet omwinden en treurbrood niet eten.
Eze 24:18  Des morgens sprak ik hiervan tot het volk, en des avonds stierf mijn vrouw; waarop ik den volgenden 
morgen deed gelijk mij bevolen was.
Eze 24:19  Toen zeide het volk tot mij: Wilt gij ons niet meedelen, wat het voor ons betekent dat gij u zo 
gedraagt?
Eze 24:20  Waarop ik tot hen zeide: Het woord des Heeren is aldus tot mij gekomen:
Eze 24:21  Zeg tot het huis Israel: Zo spreekt de Heere God: Zie, ik ga mijn heiligdom, waarop gij trots zijt, den 
lust uwer ogen, het voorwerp van uw zielsverlangen, ontwijden, en uw zonen en dochters die gij achtergelaten 
hebt zullen door het zwaard vallen.
Eze 24:22  Dan moet gij doen zoals ik gedaan heb: de bovenlip niet omwinden, treurbrood niet eten;
Eze 24:23  den tulband op het hoofd, de schoenen aan de voeten houden, geen rouw bedrijven en niet wenen; 
maar wegteren zult gij om uw schuld en stenen de een tegen den ander.
Eze 24:24  En Ezechiel zal u een voorbeduiding zijn: naar alwat hij gedaan heeft zult gij doen, wanneer het 
uitkomt; en dan zult gij weten dat ik de Heere God ben.
Eze 24:25  Wat u aangaat, menschenkind, op den dag dat ik hun ontneem hun veste, hun vreugde, en hun trots, 
den lust hunner ogen, het voorwerp van hun zielsbegeerte, hun zonen en dochters,
Eze 24:26  te dien dage zal een vluchteling tot u komen, om het u te verkondigen.
Eze 24:27  Te dien dage zal uw mond, tegelijk met dien des vluchtelings, ontsloten worden en zult gij spreken en 
niet meer stom zijn. Zo zult gij hun tot een voorbeduiding zijn, en zullen zij weten dat ik de Heer ben.
Eze 25:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij;
Eze 25:2  Menschenkind, vestig het oog op de Ammonieten en profeteer tegen hen.
Eze 25:3  Zeg tot de Ammonieten: Hoort het woord van den Heere God! Zo spreekt de Heere God: Dewijl gij ha, 
ha! hebt geroepen over mijn heiligdom, omdat het ontwijd, over Israels land, omdat het verwoest, en over het 
huis Juda, omdat het in ballingschap gegaan is,
Eze 25:4  daarom geef ik u prijs aan de Oosterlingen, zodat zij in uw land hun kampen opslaan en hun tenten 
spannen. Zij zullen uw vruchten opeten, zij uw melk opdrinken.
Eze 25:5  En ik zal Rabba maken tot een verblijfplaats van kamelen, en der Ammonieten land tot een plaats 
waar het kleinvee neerligt. Zo zult gij weten dat ik de Heer ben.
Eze 25:6  Want zo zegt de Heere God: Omdat gij in de hand geklapt, met den voet gestampt en in al de 
verwatenheid uwer ziel u verheugd hebt over den ondergang van Israels land,
Eze 25:7  daarom steek ik mijn hand tegen u uit, geef u ten buit aan de natien, roei u uit de volken uit en verdelg 
u uit de landen. Zo zult gij weten dat ik de Heer ben.
Eze 25:8  Zo zegt de Heere God: Omdat Moab gezegd heeft: Het huis Juda is een volk als elk ander--
Eze 25:9  daarom maak ik Moabs heuvelkling voor elk toegankelijk, zonder steden, van het ene eind tot het 
andere; de keur van het land, Beth-hajjesjimoth, Baal-meon en Kirjathaim,
Eze 25:10  geef ik met de Ammonieten aan de Oosterlingen prijs; opdat de Ammonieten nooit meer onder de 
natien vermeld worden.
Eze 25:11  En ook aan Moab zal ik strafgerichten voltrekken. Zo zullen zij weten dat ik de Heer ben.



Eze 25:12  Zo zegt de Heere God: Omdat Edom wraakgierig gehandeld heeft tegen het huis Juda, zich zware 
schuld op den hals gehaald en zich bitter gewroken heeft,
Eze 25:13  daarom spreekt de Heere God aldus: Ik zal mijn hand tegen Edom uitstrekken, daaruit mens en dier 
uitroeien en hen tot een puinhoop maken; van Teman tot Dedan zullen zij door het zwaard vallen.
Eze 25:14  En de voltrekking mijner wraak aan Edom zal ik opdragen aan mijn volk Israel, en dit zal Edom 
behandelen zoals mijn toorn en gramschap eist. Zo zullen zij mijn wraak leren kennen, spreekt de Heere God.
Eze 25:15  Zo zegt de Heere God: Omdat de Filistijnen wraakzuchtig gehandeld en in verwatenheid van ziel zich 
bitter gewroken hebben, ten verderve, in eeuwige vijandschap,
Eze 25:16  daarom spreekt de Heere God aldus: Ik steek mijn hand uit tegen de Filistijnen, roei de Kretiers uit, 
richt het overschot der kustbewoners te gronde,
Eze 25:17  en voltrek met grimmige tuchtigingen geduchte wraak aan hen. Zo zullen zij weten dat ik de Heer 
ben, wanneer ik mijn wraak op hen leg.
Eze 26:1  In het elfde jaar, op den eersten dag der maand, kwam het woord des Heeren aldus tot mij:
Eze 26:2  Menschenkind, omdat Tyrus over Jeruzalem gezegd heeft: Ha, ha! opengebroken is de deur der 
volken, naar mijn kant staat zij open; de sterkbevolkte is ontvolkt--
Eze 26:3  daarom spreekt de Heere God aldus: Tyrus, ik ga op u los en doe vele natien tegen u opkomen, gelijk 
de zee opkomt, golf op golf.
Eze 26:4  Zij zullen de muren van Tyrus verwoesten en haar torens omverhalen; ik spoel haar puin weg en maak 
haar tot een kale rots;
Eze 26:5  zij zal een droogplaats voor netten worden midden in de zee; want ik heb het gezegd, spreekt de 
Heere God. Zij zal den natien ten buit worden,
Eze 26:6  en haar dochters op het vasteland zullen door het zwaard gedood worden. Zo zullen zij weten dat ik 
de Heer ben.
Eze 26:7  Zo toch zegt de Heere God: Zie, ik doe van het noorden tegen Tyrus komen Nebukadresar, den 
koning van Babel, den koning der koningen, met paarden, wagens, ruiters en een menigte van allerlei volk.
Eze 26:8  Uw dochters op het vasteland zal hij met het zwaard doden, en tegen u een omschansing maken, een 
wal opwerpen, een schilddak vormen;
Eze 26:9  zijn stormwerktuigen zal hij plaatsen tegen uw muren, met zijn breekijzers uw torens afbreken.
Eze 26:10  Het stof, door den drom zijner paarden opgejaagd, zal u bedekken, van het gedruis zijner ruiters en 
wagenraderen zullen uw muren dreunen, wanneer hij uw poorten binnentrekt, gelijk men een stad waarin bres 
gemaakt is binnentrekt.
Eze 26:11  Hij zal met de hoeven zijner paarden al uw straten vertrappen, uw bevolking met het zwaard doden 
en uw trotsche gedenkteekenen ter aarde neerwerpen;
Eze 26:12  uw rijkdom zullen zij buitmaken, uw koopwaren roven, uw muren omverhalen, uw lusthuizen afbreken 
en de stenen, de balken en het puin van u midden in het water werpen.
Eze 26:13  Zo zal ik een einde maken aan het geruis uwer liederen, zal het geluid uwer citers niet meer gehoord 
worden,
Eze 26:14  en maak ik u tot een kale rots: een droogplaats voor netten zult gij worden en nooit worden 
herbouwd; want ik, de Heer, heb het gezegd, spreekt de Heere God.
Eze 26:15  Zo zegt de Heere God tot Tyrus: Zouden de kustlanden niet geschokt worden van uw dreunenden 
val, terwijl de verslagenen kermen en het zwaard in uw midden moordt?
Eze 26:16  Al de beheerschers der zee zullen van hun tronen afdalen, hun mantels afleggen, hun bontgestikte 
klederen uittrekken, met ontsteltenis bekleed op den grond gaan zitten, elk ogenblik ontstellen, over u ontzet zijn
Eze 26:17  en een klaagzang over u aanheffen, waarin zij van u zeggen: Hoe zijt gij tegrondegegaan, van de 
zeeen verdwenen, gij hooggeloofde stad, die sterk waart door de zee! gij met uw bewoners, die schrik 
inboezemden aan al de zeebewoners.
Eze 26:18  Thans ontstellen de kustlanden van uw val, staan zij die op zee zijn verbijsterd van uw uiteinde.
Eze 26:19  Zo toch zegt de Heere God: Wanneer ik u maak tot een ontvolkte stad, aan de onbewoonde steden 
gelijk, wanneer ik tegen u den oceaan doe opkomen en de grote wateren u bedekken,
Eze 26:20  dan doe ik u neerdalen tot hen die in de groeve gedaald zijn, tot het volk van den voortijd, en doe ik u 
komen in de onderwereld, aan de van oudsher in ruinen liggende steden gelijk; opdat gij niet meer bewoond 
wordt noch een plaats inneemt in het land der levenden.
Eze 26:21  Tot een voorwerp van ijzing zal ik u stellen: weg zijt gij! Gij zult gezocht, maar tot in eeuwigheid niet 
teruggevonden worden, spreekt de Heere God.
Eze 27:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 27:2  Gij, menschenkind, hef over Tyrus een klaaglied aan,
Eze 27:3  en zeg van Tyrus, dat aan zeehavens ligt en koopmansschap drijft met de volken naar veel 
kustlanden: Zo zegt de Heere God: Tyrus, gij dacht: Ik ben het toppunt van schoonheid!
Eze 27:4  In volle zee was uw gebied, uw bouwmeesters hadden uw schoonheid ten top gevoerd.



Eze 27:5  Uit cypressen van den Senir hadden zij aan u al het plankwerk gebouwd, een ceder van den Libanon 
hadden zij genomen om op u een mast te maken.
Eze 27:6  Van eiken uit Bazan hadden zij uw riemen gemaakt, uw balken van dennen uit de kustlanden der 
Kittiers.
Eze 27:7  Linnen met bont stikwerk uit Egypte was uw doek om u tot zeil te dienen; van violetten en purperen 
stoffen van Elisja's kusten was uw kajuit.
Eze 27:8  Inwoners van Sidon en Arwad dienden u als roeiers, uw wijzen, Tyrus, waren op u, zij waren uw 
matrozen.
Eze 27:9  De oudsten en wijzen van Gebal waren op u als scheepstimmerlieden. Alle schepen der zee en hun 
zeelieden waren in u om u marktwaren te leveren.
Eze 27:10  Perzen, Ludiers en Putiers waren in uw leger, als uw krijgslieden; schild en helm hingen zij in u op: zij 
zetten u luister bij.
Eze 27:11  De zonen van Arwad en Cilicie waren rondom op uw muren, die van Gomer op uw torens; hun 
beukelaars hingen zij rondom aan uw muren op; zij voltooiden uw schoonheid.
Eze 27:12  Tarsjis, rijk aan veelsoortige goederen, dreef handel met u: zilver, ijzer, tin en lood leverden zij voor 
uw goederenstapel;
Eze 27:13  Jonie, Tubal, Mesjech, zij dreven met u koopmansschap: met slaven en koperwerk voorzagen zij uw 
markt.
Eze 27:14  Die van het huis Togarma leverden u paarden, rossen en muildieren als handelswaren.
Eze 27:15  De zonen van Rodus dreven koopmansschap, vele kustlanden handelden met u: olifantstanden en 
ebbenhout brachten zij u als betaling.
Eze 27:16  Edom dreef koopmansschap met u ter wille van de menigte uwer kunstwerken: karbonkel, purper, 
borduursel, lijnwaad, paarlen en jaspis leverde het u als waren.
Eze 27:17  Juda en Israels land, zij dreven met u handel: van tarwe, wierook, was, honing, olie en balsem 
voorzagen zij uw markt.
Eze 27:18  Damaskus dreef koopmansschap met u vanwege zijn rijkdom in veelsoortige goederen: wijn van 
Helbon en wol
Eze 27:19  uit Uzal leverden zij u als waren; ijzer, staal, kassie en kalmus lagen op uw markt.
Eze 27:20  Dedan dreef handel met u in keurige zadeldekken;
Eze 27:21  Arabie en alle vorsten van Kedar, zij dreven dienstvaardig koopmansschap met u: zij verkochten u 
lammeren, rammen en bokken.
Eze 27:22  De handelaars van Sjeba en Raema, zij dreven handel met u: de keur van allerlei balsem en 
edelgesteente, alsmede goud, leverden zij voor uw goederenstapel.
Eze 27:23  Haran, Kalne en Eden, zij dreven handel met u; Assyrie en gans Medie dreven handel met u.
Eze 27:24  Zij dreven handel met u in wapenrustingen, in violetten en bonte mantels, kostbare tapijten, 
gevlochten en ineengedraaide touwen.
Eze 27:25  Tarsjisschepen dienden u om u waren te leveren; zodat gij in volle zee gevuld en zwaar belast waart.
Eze 27:26  Op grote wateren voerden u zij die u roeiden; maar de oostenwind verbreekt u in volle zee;
Eze 27:27  uw goederen, koopwaren, handelsartikelen, uw zeelieden en matrozen, uw scheepstimmerlieden en 
kooplieden, al de krijgslieden op u, de geheel menschenmenigte die gij bevattet, stort in volle zee ten dage van 
uw val.
Eze 27:28  Van het geschreeuw uwer matrozen beven de golven;
Eze 27:29  van hun schepen zijn afgedaald allen die riemen hanteren, de zeelieden, al de matrozen springen op 
het land.
Eze 27:30  Zij doen over u hun stem horen en jammeren bitterlijk, zij strooien stof op hun hoofd, wentelen zich in 
de as.
Eze 27:31  Om u maken zij een kale plek, omgorden zich met treurgewaad; om u wenen zij in bittere zielesmart 
en bitter rouwmisbaar;
Eze 27:32  over u heffen zij onder elkander een klaagzang aan, en zingen klagend over u: Wie was aan Tyrus 
gelijk, midden in de zee? Toen uw waren uit de zeeen kwamen, verzadigdet gij vele volken;
Eze 27:33  door de menigte uwer goederen en marktwaren verrijktet gij de koningen der aarde.
Eze 27:34  Nu zijt gij verbroken, uit de zeeen verdwenen, ligt in de diepte des waters; uw marktwaren en uw 
ganse menigte is er midden in gevallen.
Eze 27:35  Al de bewoners der kustlanden staan ontzet over u; hun koningen huiveren, ja huiveren, hun 
aangezichten rillen.
Eze 27:36  De handeldrijvende volken fluiten u uit: een voorwerp van ijzing zijt gij geworden; weg zijt gij voor 
eeuwig!
Eze 28:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 28:2  Menschenkind, zeg tot den vorst van Tyrus: Zo spreekt de Heere God: Omdat gij overmoedig 



geworden zijt en denkt: Ik ben een god; ik bewoon een godenwoning in volle zee--terwijl gij toch een mens, geen 
god, zijt, al draagt gij het hart hoog, alsof gij een god waart.
Eze 28:3  ja zeker, gij zijt wijzer dan Daniel, niets dat verborgen is ontging u;
Eze 28:4  door eigen wijsheid en doorzicht hebt gij u vermogen verworven en in uw schatkamers goud en zilver 
opgetast;
Eze 28:5  door uw grote wijsheid en uw handel breiddet gij uw vermogen uit en werdt gij overmoedig op uw 
vermogen! --
Eze 28:6  Daarom zegt de Heere God aldus: Omdat gij het hart hoogdraagt, alsof gij een god waart,
Eze 28:7  daarom laat ik tegen u vreemden opkomen, geweldige natien; zij zullen het zwaard ontbloten tegen de 
schoonheid die uw wijsheid aanbracht, en uw praal ontwijden.
Eze 28:8  Ter groeve zullen zij u doen neerdalen, en gij zult in volle zee den dood eens verslagenen sterven.
Eze 28:9  Zult gij ook in het gezicht van hem die u ombrengt volhouden: Ik ben een god! terwijl gij toch in de 
hand van hem die u doorboort een mens en geen god zijt?
Eze 28:10  Den dood van onbesnedenen zult gij door de hand van vreemden sterven; want ik heb het gezegd, 
spreekt de Heere God.
Eze 28:11  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 28:12  Menschenkind, hef een klaagzang over den koning van Tyrus aan en zeg tot hem: Zo spreekt de 
Heere God: Gij waart volmaakt in vorm, vol wijsheid en volkomen in schoonheid;
Eze 28:13  in Eden, den hof Gods, bevondt gij u; uit allerlei edelgesteenten bestond uw beschutting: carneool, 
topaas, jaspis, chrysoliet, onyx, sardonix, saffier, karbonkel en smaragd; zij waren in goud gekast en met 
tussenruimten bewerkt; ten dage dat gij geschapen werdt waren zij ingezet.
Eze 28:14  Bij den beschuttenden cherub had ik u geplaatst; gij bevondt u op den heiligen godenberg, wandeldet 
tussen vurige stenen.
Eze 28:15  Onberispelijk waart gij in uw gedrag, van den dag dat gij geschapen werdt af, totdat gij op 
oneerlijkheid betrapt werdt;
Eze 28:16  door uw uitgebreiden handel hebt gij u met onrechtmatig verkregen goed vervuld en u bezondigd. 
Dies ontwijdde ik u en verwijderde u van den godenberg, en de beschuttende cherub deed u weg midden uit de 
vurige stenen.
Eze 28:17  Dewijl gij overmoedig geworden waart op uw schoonheid en uw wijsheid verdorven hadt door uw 
praal, wierp ik u, om uw zware schuld, ter aarde en leverde u aan koningen over om op u neer te zien.
Eze 28:18  Door de oneerlijkheid van uw handel hebt gij uw heiligdom ontwijd; daarom deed ik uit uw midden 
een vuur uitgaan, dat u verteerde, en maakte ik u tot een ashoop op den grond, ten aanschouwen van allen die 
u zagen.
Eze 28:19  Allen die u onder de volken gekend hebben ontzetten zich over u; een voorwerp van ijzing zijt gij 
geworden; weg zijt gij voor eeuwig!
Eze 28:20  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 28:21  Menschenkind, vestig het oog op Sidon, profeteer over haar
Eze 28:22  en zeg: Zo spreekt de Heere God: Sidon ik kom op u af en zal in uw midden verheerlijkt worden. Zo 
zullen zij weten dat ik de Heer ben, wanneer ik in haar strafgerichten voltrek en mij als den Heilige doe kennen.
Eze 28:23  Ik zal pest en bloedstorting tegen haar loslaten op haar straten, en in haar midden zullen 
verslagenen liggen door het zwaard, dat van alle kanten tegen haar gekeerd is. Zo zullen zij weten dat ik de 
Heer ben.
Eze 28:24  En voor het huis Israel zal geen van al zijn naburen, die het hoonden, ooit meer een pijnlijke stekel 
en smartelijke doorn zijn: zij zullen weten dat ik de Heer ben.
Eze 28:25  Zo spreekt de Heere God: Wanneer ik het huis Israel uit de volken waaronder het verstrooid is 
verzamel, dan zal ik onder hen, ten aanschouwen der natien, mij als den Heilige doen kennen, zij zullen zich 
vestigen op hun grond, dien ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb,
Eze 28:26  en daarop onbezorgd wonen, huizen bouwen, wijngaarden planten en onbezorgd wonen, doordat ik 
strafgerichten voltrokken heb aan hun naburen die hen hoonden. Zo zullen zij weten dat ik de Heer, hun god, 
ben.
Eze 29:1  In het tiende jaar, op den twaalfden dag der tiende maand, kwam 's Heeren woord aldus tot mij:
Eze 29:2  Menschenkind, vestig uw oog op Farao, den koning van Egypte, en profeteer tegen hem en geheel 
Egypte.
Eze 29:3  Spreek en zeg: Zo spreekt de Heere God: Ik kom op u af, Farao, koning van Egypte, gij grote Draak, 
die neerligt tussen uw stromen, en zegt: Mij behoren mijn stromen, en ik heb ze gemaakt--
Eze 29:4  ik zal een hoek in uw kaken slaan en de vissen uwer stromen aan uw schubben doen kleven, midden 
uit uw stromen u ophalen met al de vissen uwer stromen, die aan uw schubben zullen kleven,
Eze 29:5  u neerwerpen in de woestijn met al de vissen uwer stromen; op het open veld zult gij liggen zonder 
opgeraapt en ingezameld te worden: aan het wild gedierte en het gevogelte des hemels geef ik u tot spijs.



Eze 29:6  Zo zullen alle inwoners van Egypte weten dat ik de Heer ben. Omdat gij een rietstok zijt voor het huis 
Israel:
Eze 29:7  als zij u met de hand aangrijpen, knakt gij en wondt hun de ganse hand; leunen zij op u, dan breekt gij 
en brengt hun lenden geheel aan het wankelen;
Eze 29:8  daarom spreekt de Heere God aldus: Zie, ik breng over u een zwaard en zal uit u mens en dier 
uitroeien;
Eze 29:9  zo zal Egypteland tot een wildernis en een puinhoop worden, en zullen zij weten dat ik de Heer ben. 
Omdat gij zegt: Mij behoren mijn stromen, en ik heb ze gemaakt--
Eze 29:10  daarom kom ik af op u en op uw stromen. Ik zal Egypteland tot een puinhoop en een wildernis 
maken, van Migdol tot Syene, tot aan de grens van Ethiopie.
Eze 29:11  Geen menschenvoet zal er doorgaan, en geen dierenvoet zal er doorgaan; onbewoond zal het 
liggen, veertig jaar lang.
Eze 29:12  En ik zal Egypteland tot een wildernis maken te midden van verwoeste landen, en haar steden zullen 
te midden van in puin liggende steden een wildernis zijn, veertig jaar lang; en ik zal de Egyptenaren verstrooien 
onder de natien, verspreiden in de landen.
Eze 29:13  Zo toch spreekt de Heere God: Na verloop van veertig jaren zal ik de Egyptenaren herzamelen uit de 
volken waaronder zij verstrooid zijn,
Eze 29:14  het lot van de Egyptenaren wenden en hen doen terugkeren naar het land van Pathros, hun 
vaderland; daar zullen zij een koninkrijk van weinig betekenis zijn.
Eze 29:15  Het zal minder betekenen dan andere koninkrijken en zich niet meer boven de natien verheffen: ik 
zal het zo klein maken dat het niet meer heerst over de natien.
Eze 29:16  Zo zal het voor het huis Israel geen toevlucht meer zijn, die de schuld in gedachtenis brengt, als het 
zich derwaarts wendt, en zullen zij weten dat ik de Heere God ben.
Eze 29:17  In het zeven en twintigste jaar, op den eersten dag der eerste maand, kwam 's Heeren woord aldus 
tot mij:
Eze 29:18  Menschenkind, Nebukadresar, de koning van Babel, heeft zijn leger een zwaren arbeid doen 
verrichten tegen Tyrus: alle hoofden zijn kaal geworden, alle schouders ontveld, en noch hij noch zijn leger heeft 
van Tyrus loon gekregen voor den arbeid dien hij tegen die stad verricht heeft.
Eze 29:19  Daarom zegt de Heere God aldus: Zie, ik geef aan Nebukadresar, den koning van Babel, 
Egypteland; wegdragen zal hij Egypte's schatten, buitmaken alwat buit gemaakt, plunderen alwat geplunderd 
kan worden; dat zal de beloning voor zijn leger zijn.
Eze 29:20  Als zijn loon waarvoor hij gediend heeft geef ik hem Egypteland; want zij hebben het voor mij 
gedaan, spreekt de Heere God.
Eze 29:21  Te dien dage doe ik aan het huis Israel een hoorn ontspruiten, en geef ik u vrijmoedigheid tot 
spreken in hun midden. Zo zullen zij weten dat ik de Heer ben.
Eze 30:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 30:2  Menschenkind, profeteer en zeg: Zo spreekt de Heere God: Roept jammerend: Wat een dag!
Eze 30:3  Want nabij is een dag voor den Heer, een dag van wolken; een tijd voor de natien zal het zijn.
Eze 30:4  Dan zal een zwaard in Egypte komen en kramp Ethiopie overvallen, wanneer in Egypte gesneuvelden 
vallen en men 's lands schatten wegsleept en zijn grondvesten omverhaalt.
Eze 30:5  Ethiopiers, Putiers, Ludiers, Lybiers, alle Arabieren en de zonen der Kretiers zullen met hen vallen 
door het zwaard.
Eze 30:6  Vallen zullen zij die Egypte steunen, neerdalen zal zijn overmoedige kracht; van Migdol tot Syene 
zullen zij in het land door het zwaard vallen, spreekt de Heere God.
Eze 30:7  En woest zal het liggen te midden van verwoeste landen, en zijn steden zullen te midden van in puin 
liggende steden een woestenij zijn.
Eze 30:8  En zij zullen weten dat ik de Heer ben, wanneer ik een vuur werp in Egypte en al zijn helpers 
verbroken worden.
Eze 30:9  Te dien dage zullen ijlboden uitgaan om de Ethiopiers te doen ontstellen, en kramp zal hen overvallen 
op den dag van Egypte; want zie, het komt!
Eze 30:10  Zo spreekt de Heere God: Ik zal door Nebukadresar, den koning van Babel, een eind maken aan 
Egypte's menschengewoel:
Eze 30:11  hij en zijn volk met hem, geweldige natien, worden gehaald om het land te verderven; zij zullen hun 
zwaarden tegen Egypte ontbloten en het land met gesneuvelden vullen.
Eze 30:12  Ik zal de stromen droogleggen, het land aan herders verkopen en het met alwat het bevat door 
vreemden tot een woestenij maken. Ik, de Heer, heb het gesproken.
Eze 30:13  Zo spreekt de Heere God: Ook zal ik de machtigen uit Nof verdelgen en de vorsten uit Egypteland, 
zodat zij niet meer zijn.
Eze 30:14  Ik zal Pathros verwoesten, vuur werpen in Soan en gerichten voltrekken aan No.



Eze 30:15  Ik zal mijn gramschap uitstorten over Syene, Egypte's bolwerk, en het menschengewoel van Thebe 
uitroeien.
Eze 30:16  Ik zal een vuur werpen in Egypte; Syene zal van angst ineenkrimpen; Thebe zal stormenderhand 
ingenomen, in haar muren zullen bressen geslagen worden;
Eze 30:17  de jongelingen van On en Bubastis zullen door het zwaard vallen, zijzelf in krijgsgevangenschap 
gaan;
Eze 30:18  in Tahpanhes wordt de dag verdonkerd, wanneer ik er de schepters van Egypte breek en daar aan 
haar overmoedige kracht een einde komt; haar zelf zal een wolk bedekken, en haar onderhoorige plaatsen 
zullen in krijgsgevangenschap gaan.
Eze 30:19  Zo zal ik strafgerichten in Egypte voltrekken, en zullen zij weten dat ik de Heer ben.
Eze 30:20  In het elfde jaar, op den zevenden dag der eerste maand, kwam 's Heeren woord aldus tot mij:
Eze 30:21  Menschenkind, ik heb den arm van Farao, den koning van Egypte gebroken, en zie, hij is niet 
verbonden om genezing aan te brengen, door windselen als verband aan te leggen, zodat hij weer sterk genoeg 
zou worden om het zwaard vast te houden.
Eze 30:22  Daarom spreekt de Heere God aldus: Zie, ik kom af op Farao, den koning van Egypte, breek zijn 
beide armen, den gezonden en den gebroken, en doe het zwaard uit zijn hand vallen;
Eze 30:23  ik zal de Egyptenaren verstrooien onder de natien en verspreiden in de landen.
Eze 30:24  Maar stevigen zal ik de armen van Babels koning, hem mijn zwaard ter hand stellen en zo Farao's 
armen breken; zodat hij voor hem als een dodelijk gewonde ligt te kermen.
Eze 30:25  Ja, stevigen zal ik de armen van Babels koning, terwijl die van Farao neerzinken. En zij zullen weten 
dat ik de Heer ben, wanneer ik mijn zwaard aan Babels koning ter hand stel en hij het uitstrekt naar Egypteland.
Eze 30:26  Ja, ik zal de Egyptenaren verstrooien onder de natien en verspreiden in de landen. Zo zullen zij 
weten dat ik de Heer ben.
Eze 31:1  In het elfde jaar, op den eersten dag der derde maand, kwam het woord des Heeren aldus tot mij:
Eze 31:2  Menschenkind, zeg tot Farao, den koning van Egypte, en zijn menschendrommen: Op wien gelijkt gij 
in uw grootheid?
Eze 31:3  Zie, op den Libanon stond een heerlijke den, schoon van loten, schaduwrijk als een woud, hoog van 
stam, welks kruin in de wolken drong.
Eze 31:4  Water had hem doen groeien, de oceaan doen opschieten; die deed zijn stromen vloeien rondom de 
plaats waar hij geplant was en zond zijn kanalen uit over het ganse veld.
Eze 31:5  Daarom werd hij hoger dan alle bomen des velds, werden zijn takken talrijk, zijn twijgen lang, door het 
overvloedige water, terwijl hij zich uitbreidde.
Eze 31:6  In zijn ranken nestelden alle vogelen des hemels, onder zijn twijgen wierpen alle dieren des velds hun 
jongen, in zijn schaduw gingen vele natien nederzitten.
Eze 31:7  Schoon werd hij door zijn grootte, door de lengte zijner armen, omdat zijn wortel in overvloedig water 
reikte.
Eze 31:8  Cederen overtroffen hem niet in den hof Gods, cypressen waren niet zo dik als zijn takken, platanen 
haalden niet bij zijn armen: generlei boom in den hof Gods was met hem in schoonheid te vergelijken.
Eze 31:9  Schoon had ik hem gemaakt: om de menigte zijner twijgen werd hij door al de bomen van Eden die in 
den hof Gods waren benijd.
Eze 31:10  Daarom spreekt de Heere God aldus: Omdat hij hoog van stam is geworden, zijn kruin zich tot in de 
wolken verhief en zijn hart zich verhief op zijn hoogte,
Eze 31:11  leverde ik hem over aan een machtig volk, dat hem naar zijn slechtheid behandelde:
Eze 31:12  vreemden, geweldige natien, hieuwen hem neer op de bergen en lieten hem liggen; zodat zijn ranken 
in alle dalen vielen, zijn takken in alle kloven der aarde gebroken neerlagen, en alle volken der aarde uit zijn 
schaduw opgeschrikt werden.
Eze 31:13  Op zijn omgevallen stam zetten allerlei vogelen des hemels zich neer, en op zijn twijgen gaan alle 
dieren des velds los;
Eze 31:14  opdat geen der aan water staande bomen zo hoog van stam worde, noch de kruin zich tot in de 
wolken verheffe, en geen dier waterdrinkers in zijn hoogheid zich verhoovaardige. Want alle zijn zij ten dode 
bestemd voor de onderwereld om te midden der mensenkinderen te gaan tot hen die in de groeve gedaald zijn.
Eze 31:15  Zo spreekt de Heere God: Ten dage dat hij naar het dodenrijk neerdaalde deed ik den oceaan over 
hem treuren en hield ik zijn stromen terug, zodat de aandrang van water ophield; ik hulde om hem den Libanon 
in het zwart, terwijl alle bomen des velds om zijnentwil stonden te versmachten.
Eze 31:16  Door den dreun van zijn val deed ik volken beven, toen ik hem neerstiet in het dodenrijk, met hen, die 
in de groeve daalden; maar in de onderwereld troostten zich alle bomen van Eden, de uitgelezene en beste van 
den Libanon, alle waterdrinkers.
Eze 31:17  Ook zij waren met hem in het dodenrijk gedaald, tot de verslagenen door het zwaard, en de kracht 
dergenen die in zijn schaduw zaten was te midden der natien tegrondegegaan.



Eze 31:18  Op wien gelijkt gij in kracht, heerlijkheid en grootheid onder de bomen van Eden? Maar gij zult 
neergestoten worden met de overige bomen van Eden in de onderwereld; te midden der onbesnedenen zult gij 
ter ruste gaan, met de door het zwaard verslagenen. Zo gaat het met Farao en al zijn menschendrommen, 
spreekt de Heere God.
Eze 32:1  In het elfde jaar, op den eersten dag der twaalfde maand, kwam het woord des Heeren aldus tot mij:
Eze 32:2  Menschenkind, hef een klaagzang aan over Farao, den koning van Egypte, en zeg tot hem: Gij, leeuw 
der volkeren, verloren zijt gij! Gij waart gelijk aan den Draak in den groten plas, gij spoot met uw neusgaten 
waterstralen uit, roerdet het water om met uw poten, maaktet zijn stromen troebel.
Eze 32:3  Maar zo zegt de Heere God: Ik zal over u mijn net uitspreiden, door een schaar van vele volken u 
ophalen in mijn strik;
Eze 32:4  ik zal u neerwerpen op het land, u wegslingeren over het veld. Dan zal ik op u alle vogelen des hemels 
doen neerzitten, en aan u zich laten zat eten de dieren der gehele aarde;
Eze 32:5  ik zal uw vlees op de bergen leggen, en de dalen vullen met uw bloed.
Eze 32:6  Drenken zal ik den grond op de bergen met hetgeen u ontstroomt, zodat de kloven met uw bloed 
gevuld worden.
Eze 32:7  Wanneer uw licht uitgaat, zal ik den hemel bedekken, zijn starren in het zwart hullen; de zon zal ik 
bedekken met wolken, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.
Eze 32:8  Al de lichtende bollen aan den hemel zal ik om u in het zwart hullen, en duisternis over uw land doen 
heersen, spreekt de Heere God.
Eze 32:9  Ook zal ik het hart van vele volken bezorgd maken, wanneer ik uw zonen als krijgsgevangenen onder 
de natien breng, naar landen die gij niet kent;
Eze 32:10  ik zal veel volken met ontzetting over u vervullen, en hun koningen zullen om u huiverend rillen, 
wanneer ik mijn zwaard voor hun aangezicht zwaai; ieder van hen zal elk ogenblik uit vrees voor eigen leven 
ontstellen, op den dag van uw val.
Eze 32:11  Want zo spreekt de Heere God: Het zwaard van Babels koning zal over u komen;
Eze 32:12  ik zal uw menschendrommen vellen door zwaarden van helden, altemaal geweldige volken; zij zullen 
den trots van Egypte vernietigen, en geheel zijn menigte zal verdelgd worden.
Eze 32:13  Ook roei ik al zijn gedierte uit dat aan de grote wateren leeft; zodat geen menschenvoet ze meer 
omroeren, geen dierenhoef ze meer troebel maken zal.
Eze 32:14  Dan zal ik hun wateren doen zakken, hun stromen traag als olie doen vlieten, spreekt de Heere God.
Eze 32:15  Wanneer ik Egypteland tot een wildernis maak, en het land, van alwat het bevatte beroofd, woest ligt, 
wanneer ik allen die er in wonen verslagen heb, dan zullen zij weten dat ik de Heer ben.
Eze 32:16  Stof voor een klaagzang is het, hef gij dien aan! Ook de dochters der natien zullen dien aanheffen, 
dien aanheffen over Egypte en al zijn menschendrommen, spreekt de Heere God.
Eze 32:17  In het twaalfde jaar, op den vijftienden dag der eerste maand, kwam het woord des Heeren aldus tot 
mij:
Eze 32:18  Menschenkind, zing een graflied op Egypte's menschendrommen en doe, met de dochters van 
heerlijke natien, hen neerdalen naar de onderwereld, bij hen die in de groeve zijn gedaald.
Eze 32:19  
Eze 32:20  Te midden van door het zwaard verslagenen hebben zij voor hem een legerstede bereid, met al zijn 
menschendrommen.
Eze 32:21  Dan zullen machtige helden midden uit het dodenrijk tot hem zeggen: (032-19) Wien overtreft gij? 
Daal af en laat u bij de onbesnedenen ter ruste leggen, bij de door het zwaard verslagenen.
Eze 32:22  Daar is Assur met al zijn scharen, wier graven geplaatst zijn in het diepst van de groeve,
Eze 32:23  terwijl zijn scharen rondom zijn grafstede liggen, altemaal verslagenen, gevallenen door het zwaard, 
die schrik aanjoegen in het land der levenden.
Eze 32:24  Daar is Elam met al zijn menschendrommen rondom zijn grafstede, altemaal verslagenen, 
gevallenen door het zwaard, die onbesneden in de onderwereld neerdaalden, die schrik aanjoegen in het land 
der levenden en nu hun schande moeten dragen bij de in de groeve gedaalden;
Eze 32:25  te midden der verslagenen heeft men aan hem en al zijn menschendrommen een legerstede 
gegeven.
Eze 32:26  Daar zijn Mesjech en Tubal met al hun menschendrommen rondom hun grafsteden, altemaal 
onbesnedenen, verslagenen door het zwaard, die schrik hebben aangejaagd in het land der levenden.
Eze 32:27  Zij rusten niet met de helden, de reuzen van den ouden tijd, die in volle wapenrusting in het dodenrijk 
zijn gedaald, wien men hun zwaard onder het hoofd heeft gelegd, en wier schild op hun gebeente lag, omdat de 
schrik voor de helden in het land der levenden geheerst had.
Eze 32:28  Ook gij zult te midden der onbesnedenen ter ruste gelegd worden, bij de door het zwaard 
verslagenen.
Eze 32:29  Daar is Edom met al zijn vorsten, die in hun heldenkracht bij de door het zwaard verslagenen zijn 



neergelegd; zij rusten onbesneden bij de ter groeve gedaalden.
Eze 32:30  Daar zijn de machthebbers van het Noorden, altemaal, en alle Sidoniers, die in hun verschrikking bij 
de verslagenen zijn neergedaald, zich schamend over het verlies hunner heldenkracht. Zij rusten onbesneden bij 
de door het zwaard verslagenen en dragen hun schande bij de ter groeve gedaalden.
Eze 32:31  Hen ziende, zal Farao zich troosten over al zijn menschendrommen spreekt de Heere God;
Eze 32:32  want hij heeft schrik aangejaagd in het land der levenden en is ter ruste gelegd te midden van 
onbesnedenen bij de door het zwaard verslagenen, Farao en al zijn menschendrommen, spreekt de Heere God.
Eze 33:1  Des Heeren woord kwam aldus tot mij:
Eze 33:2  Menschenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg hun: Gesteld, over een land breng ik het zwaard; 
de bevolking neemt een man uit haar midden en zet dien als wachter uit.
Eze 33:3  Als hij nu het zwaard over het land ziet komen, de bazuin steekt en het volk waarschuwt,
Eze 33:4  en iemand de bazuin hoort maar zich niet waarschuwen laat, dan zal, wanneer het zwaard komt en 
hem wegneemt, zijn bloed op zijn hoofd komen:
Eze 33:5  hij heeft de bazuin gehoord, maar zich niet laten waarschuwen; zijn bloed komt op hemzelf; de ander 
heeft gewaarschuwd en daardoor zijn leven gered.
Eze 33:6  Doch wanneer de wachter het zwaard ziet komen en de bazuin niet steekt, zodat het volk niet 
gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en rukt een uit dat volk weg, dan zal wel die mens om zijn eigen 
schuld weggerukt worden, maar tevens zal ik zijn bloed thuiszoeken bij den wachter.
Eze 33:7  Zo heb ik u, menschenkind, aangesteld als een wachter voor het huis Israel; wanneer gij uit mijn mond 
een woord hoort, moet gij hen van mijnentwege waarschuwen.
Eze 33:8  Zeg ik tot den goddeloze: Gij zult zeker sterven--en spreekt gij niet om den goddeloze te waarschuwen 
van zijn weg af te gaan, dan zal hij wel om zijn eigen schuld sterven, maar tevens zal ik zijn bloed op u verhalen.
Eze 33:9  Maar hebt gij een goddeloze gewaarschuwd zich van zijn weg te bekeren, en heeft hij zich van zijn 
weg niet bekeerd, dan zal hij om zijn eigen schuld sterven, en gij zult uw leven gered hebben.
Eze 33:10  Gij dan, menschenkind, zeg tot het huis Israel: Gij spreekt aldus: Onze misdrijven en zonden drukken 
ons en daardoor teren wij weg; hoe zouden wij dan herleven?
Eze 33:11  Zeg tot hen: Zo waar als ik leef, spreekt de Heere God, ik heb geen behagen in den dood van den 
goddeloze, maar hierin dat een goddeloze zich bekeert van zijn weg en in leven blijft. Bekeert, bekeert u dan van 
uw boze wegen; waarom zoudt gij sterven, huis Israel?
Eze 33:12  Gij dan, menschenkind, zeg tot uw volksgenoten: De deugd des rechtschapenen zal hem niet redden 
wanneer hij tot misdrijf vervalt, en de goddeloze zal niet door zijn goddeloosheid struikelen wanneer hij zich van 
zijn goddeloosheid bekeert.
Eze 33:13  Wanneer ik tot den rechtschapene zeg: Gij zult zeker in leven blijven--en hij vertrouwt op zijn deugd 
en bedrijft onrecht, dan zullen al zijn gerechte daden niet herdacht worden: tot straf voor het onrecht dat hij 
bedreven heeft zal hij sterven.
Eze 33:14  En wanneer ik tot den goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven--en hij bekeert zich van zijn zonde en 
betracht recht en deugd,
Eze 33:15  geeft het in beslag genomene terug, vergoedt hetgeen hij geroofd heeft, wandelt in de inzettingen 
des levens door geen onrecht te bedrijven, dan zal hij zeker in leven blijven en niet sterven.
Eze 33:16  Al de zonden die hij bedreven heeft zullen niet meer herdacht worden: recht en deugd heeft hij 
beoefend; hij zal stellig in leven blijven.
Eze 33:17  En zeggen dan uw volksgenoten: De weg van den Heer is niet recht! --hun eigen weg is niet recht.
Eze 33:18  Wanneer een rechtschapene zich afkeert van zijn deugd en onrecht gaat bedrijven, dan sterft hij tot 
straf hiervoor;
Eze 33:19  en wanneer een goddeloze zich afkeert van zijn goddeloosheid en recht en deugd beoefent, dan blijft 
hij in leven tot loon hiervoor.
Eze 33:20  Zo staat het met hetgeen gij zegt: De weg des Heeren is niet recht! Ieder uwer zal ik richten naar zijn 
eigen wandel, huis Israel.
Eze 33:21  Op den vijfden dag der tiende maand van het elfde jaar onzer ballingschap kwam tot mij een 
vluchteling uit Jeruzalem met de tijding: De stad is veroverd!
Eze 33:22  En den avond voordat die vluchteling kwam was de hand des Heeren op mij geweest, en voordat hij 
des morgens tot mij kwam had de Heer mijn mond geopend: mijn mond was geopend, en ik zweeg niet langer.
Eze 33:23  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 33:24  Menschenkind, de bewoners dier puinhopen op Israels grond zeggen: Abraham, hoewel slechts een 
man, heeft het land wel in bezit gekregen, en wij zijn talrijk; dus, ons is het land tot een bezitting gegeven.
Eze 33:25  Daarom spreek tot hen: Zo zegt de Heere God: Gij eet op de bergen, gij slaat de ogen op tot uw 
schandgoden en vergiet bloed; zoudt gij het land in bezit krijgen?
Eze 33:26  Gij zoekt uw bestaan met uw zwaard, doet afschuwelijkheden, en ieder van u verontreinigt de vrouw 
van zijn naaste; zoudt gij het land in bezit krijgen?



Eze 33:27  Zo zult gij tot hen zeggen: Aldus spreekt de Heere God: Zo waar als ik leef, zij die in de puinhopen 
zich ophouden zullen zeker door het zwaard vallen, hen die op het veld zijn zal ik aan het wild gedierte tot spijs 
geven, en wie in bergvesten en spelonken zijn zullen aan de pest sterven.
Eze 33:28  En tot een wildernis en woestenij zal ik het land maken, welks overmoedige kracht een einde nemen 
zal; een woestenij waar niemand doortrekt zullen Israels bergen zijn.
Eze 33:29  Zij zullen weten dat ik de Heer ben, doordat ik het land tot een wildernis en woestenij maak wegens 
al de afschuwelijkheden die zij bedreven hebben.
Eze 33:30  En gij, menschenkind, uw volksgenoten praten over u aan den wand en in de huisdeur; de een zegt 
tot den ander, elk tot zijn naaste: Komt, gaat eens horen, welk woord van den Heer uitgegaan is!
Eze 33:31  Dan komen zij tot u, als een volksoploop, gaan voor u zitten en luisteren naar uw woorden, maar zij 
doen er niet naar; want leugens zijn in hun mond, terwijl hun hart ongerechte winst achternagaat.
Eze 33:32  En zie, gij zijt voor hen als een minnezanger, die een mooie stem heeft en goed speelt: zij luisteren 
naar uw woorden, maar ze betrachten, dat doen zij niet.
Eze 33:33  Doch wanneer het komt--en zie, het komt! --zullen zij weten dat een profeet onder hen geweest is.
Eze 34:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij.
Eze 34:2  Menschenkind, profeteer tegen Israels herders, profeteer en zeg tot hen: Zo spreekt de Heere God: 
Wee over de herders van Israel die zichzelf weiden! Moeten herders niet de schapen weiden?
Eze 34:3  Gij voeddet u met de melk en kleeddet u met de wol, de vette dieren slachttet gij, maar de schapen 
weiden deedt gij niet;
Eze 34:4  het zwakke hebt gij niet gesterkt, het zieke niet genezen, het gebrokene niet verbonden, het verjaagde 
niet teruggebracht, het verdwaalde niet opgezocht, en het krachtvolle hebt gij tot harden arbeid gedwongen.
Eze 34:5  Daarom zijn mijn schapen verstrooid zonder herder en tot spijs geworden voor al het wild gedierte;
Eze 34:6  mijn schapen zijn gaan dolen op alle bergen en alle hooge heuvelen; ja, over de gehele oppervlakte 
der aarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat iemand er naar omziet of ze opzoekt.
Eze 34:7  Daarom, herders, hoort het woord des Heeren.
Eze 34:8  Zo waar als ik leef, spreekt de Heere God, dewijl mijn schapen tot buit zijn geworden en tot spijs voor 
al het wild gedierte, zonderdat er een herder was, en de herders niet naar mijn schapen omgezien en zichzelf, 
niet mijn schapen, geweid hebben,
Eze 34:9  daarom hoort, herders, het woord des Heeren.
Eze 34:10  Zo spreekt de Heere God: Zie, ik zal die herders! En ik zal mijn schapen van hen opvorderen en hen 
ontzetten van het herdersambt: voortaan zullen die herders niet meer zichzelf weiden, maar ik zal mijn schapen 
uit hun muil redden, en zij zullen hun niet meer tot spijs dienen.
Eze 34:11  Zo toch spreekt de Heere God: Hier ben ik; ik kom zelf naar mijn schapen omzien en ze opzoeken.
Eze 34:12  Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, wanneer hij zich te midden zijner verspreide schapen bevindt, 
zo zal ik mijn schapen opzoeken en terechtbrengen uit alle plaatsen waarheen zij verstrooid zijn op een dag van 
wolken en duisternis;
Eze 34:13  ik zal hen uitleiden uit de volken en herzamelen uit de landen, hen brengen naar hun grond en 
weiden op Israels bergen, in de kloven en alle bewoonbare streken des lands.
Eze 34:14  Op een goed grasveld zal ik hen doen grazen en op Israels verheven berg zal hun verblijf zijn; daar 
zullen zij in een goed verblijf neerliggen, en op een vet grasveld zullen zij weiden, op Israels bergen.
Eze 34:15  Ikzelf zal mijn schapen weiden, ikzelf hen doen neerliggen, spreekt de Heere God;
Eze 34:16  het verdwaalde zal ik opzoeken, het verjaagde terugbrengen, het gebrokene verbinden, het zieke 
sterken, het vette en krachtvolle hoeden; ik zal ze weiden zoals het behoort.
Eze 34:17  En ook bij uzelf, mijn schapen, spreekt de Heere God, kom ik richten tussen het ene schaap en het 
andere, met het oog op de rammen en bokken.
Eze 34:18  Was het u niet genoeg dat gij op het beste deel der weide graasdet? moest gij het overige der weide 
vertrappen met uw poten? Niet genoeg dat gij het klaarste water dronkt? moest gij de rest met uw poten troebel 
maken;
Eze 34:19  zodat mijn schapen het door uw poten vertrapte afweiden en het door uw poten troebel gemaakte 
drinken moesten?
Eze 34:20  Daarom zegt de Heere God tot hen aldus: Zie, hier ben ik; ik kom richten tussen het vette en het 
magere schaap:
Eze 34:21  omdat gij met zijde en schoft alle zwakken wegduwdet en met uw hoornen ze stiet, totdat gij ze 
buiten de weide verstrooid hadt,
Eze 34:22  zal ik mijn schapen redden, zodat zij niet meer tot buit zijn, en richten tussen het ene schaap en het 
andere.
Eze 34:23  En ik zal over hen een herder aanstellen, die hen zal weiden, mijn dienaar David; hij zal hen weiden, 
hij hun ten herder zijn.
Eze 34:24  Ik, de Heer, zal hun ten God wezen, mijn dienaar David ten vorst in hun midden; ik, de Heer, heb het 



gesproken.
Eze 34:25  Ook zal ik met hen een bond van vrede sluiten en de roofdieren uit het land wegdoen, zodat zij veilig 
zelfs in de woestijn wonen en in de wouden slapen kunnen.
Eze 34:26  Dan zal ik hun rondom mijn heuvel zegen geven, en den regen op zijn tijd doen vallen; weldadige 
regenstromen zullen het zijn;
Eze 34:27  zodat het geboomte des velds zijn vruchten en de aarde haar opbrengst zal geven. Zij zullen veilig 
zijn op hun grond, en weten dat ik de Heer ben, wanneer ik de stangen van hun juk verbreek en hen red uit de 
hand van hen die hen in slavernij hielden.
Eze 34:28  Voortaan zullen zij niet ten buit voor de volken zijn, noch zal het wild gedierte hen opeten, maar 
zullen zij veilig wonen, zonderdat iemand hen opschrikt.
Eze 34:29  Ik zal voor hen een schat van planten doen opschieten; zodat er in het land niet meer zijn zullen die 
van honger omkomen, en zij den smaad der volken niet meer dragen.
Eze 34:30  Zo zullen zij weten dat ik, de Heer, hun god, met hen ben, en dat zij, het huis Israel, mijn volk zijn, 
spreekt de Heere God.
Eze 34:31  Ja, mijn schapen, de schapen die ik weid, zijt gij, en ik ben uw god, spreekt de Heere God.
Eze 35:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 35:2  Menschenkind, vestig uw oog op het gebergte Seir, profeteer daartegen
Eze 35:3  en zeg tot dat gebergte: Zo spreekt de Heere God: Gebergte Seir, ik kom op u af, strek mijn hand 
tegen u uit en maak u tot een woestenij en wildernis:
Eze 35:4  uw steden zal ik tot puinhopen maken, en gijzelf zult een woestenij worden. Zo zult gij weten dat ik de 
Heer ben.
Eze 35:5  Dewijl gij eeuwige vijandschap gekoesterd en Israels zonen aan het zwaard tot prooi gegeven hebt, 
ten tijde van hun ondergang, ten tijde der eindafrekening,
Eze 35:6  daarom, zo waar als ik leef, spreekt de Heere God, door bloed zijt gij schuldig geworden, bloed zal u 
vervolgen;
Eze 35:7  ik zal het gebergte Seir tot een woestenij en wildernis maken, daaruit wegnemen de gaanden en de 
komenden.
Eze 35:8  Ik zal met verslagenen uw heuvelen bedekken, uw dalen en al uw kloven; door het zwaard 
verslagenen zullen er liggen.
Eze 35:9  Tot eeuwige woestenijen zal ik u stellen, en uw steden zullen niet meer bewoond worden. Zo zult gij 
weten dat ik de Heer ben.
Eze 35:10  Dewijl gij gezegd hebt: Die twee volken en die twee landen moeten mijn eigendom worden, wij zullen 
ze in bezit nemen--terwijl toch de Heer zich daar bevond,
Eze 35:11  daarom, zo waar als ik leef, spreekt de Heere God, zal ik doen naar uw toorn en uw naijver, die gij in 
uw haat hun getoond hebt, en zal ik mij aan u doen kennen. Als ik u richt,
Eze 35:12  zult gij weten dat ik de Heer ben. Ik heb al de smaadredenen gehoord die gij tegen Israels bergen 
hebt uitgesproken: zij liggen woest en zijn ons tot prooi gegeven.
Eze 35:13  Zo hebt gij tegen mij een hogen toon aangeslagen, overmoedige woorden tegen mij gesproken; ik 
heb ze gehoord.
Eze 35:14  Zo spreekt de Heere God:
Eze 35:15  Gelijk gij u verheugt omdat het erfdeel van het huis Israel verwoest is, zo zal ik u doen: een woestenij 
zult gij worden, gebergte Seir! ja, gans Edom zal te gronde gaan. Zo zult gij weten dat ik de Heer ben.
Eze 36:1  Maar gij, menschenkind, profeteer tot Israels bergen en zeg: Bergen van Israel, hoort het woord des 
Heeren!
Eze 36:2  Zo spreekt de Heere God: Dewijl de vijand van u zegt: Ha, ha! de eeuwige hoogten zijn in ons bezit 
gekomen--
Eze 36:3  daarom profeteer en zeg: Zo spreekt de Heere God: Omdat en dewijl men in verwatenheid van alle 
kanten naar u grijpt, opdat het overschot der natien bezit van u neme, en gij in opspraak gekomen en het 
voorwerp van de kwaadsprekendheid der mensen geworden zijt,
Eze 36:4  daarom, bergen van Israel, hoort het woord van den Heere God! Zo spreekt de Heere God tot de 
bergen en heuvelen, de kloven en dalen, de verwoeste puinhopen en verlaten steden, die ten buit en spot voor 
het overschot der rondom wonende natien zijn geworden:
Eze 36:5  In het vuur van mijn naijver spreek ik tot het overschot der natien en tot gans Edom, die in volle 
vreugde des harten en verwatenheid der ziel mijn land tot een bezitting bestemd hebben; waardoor zij zich aan 
mij vergrepen.
Eze 36:6  Daarom, profeteer over Israels land en zeg tot de bergen en heuvelen, kloven en dalen: Zo spreekt de 
Heere God: In mijn naijver en gramschap spreek ik: Omdat gij den smaad der natien gedragen hebt;
Eze 36:7  daarom steek ik, zo spreekt de Heere God, mijn hand op, dat de natien die rondom u wonen zelf haar 
smaad zullen dragen.



Eze 36:8  Gij daarentegen, bergen van Israel, zult uw loten schieten en uw vruchten dragen voor mijn volk Israel; 
daar zijn komst nabij is.
Eze 36:9  Want zie, ik kom tot u en wend mij weder tot u, en gij zult weer bearbeid en bezaaid worden.
Eze 36:10  Ik maak dat gij dicht bevolkt zijt, door het gehele huis Israel; de steden worden weer bewoond en de 
puinhopen herbouwd.
Eze 36:11  Ja, ik maak mens en dier talrijk op u; zij zullen zich vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn; ik zal u 
bevolken als in uw vroegeren tijd en u weldoen meer dan weleer. Zo zult gij weten dat ik de Heer ben.
Eze 36:12  Ik zal weer mensen, mijn volk Israel, op u doen verkeren, die van u bezit zullen nemen; gij zult hun 
ten erve zijn en hen voortaan niet meer kinderloos maken.
Eze 36:13  Zo spreekt de Heere God: Dewijl men van u zegt dat gij mensen verteert en uw eigen natie 
kinderloos hebt gemaakt;
Eze 36:14  daarom, voortaan zult gij geen mensen meer verteren en uw natie niet meer kinderloos maken, 
spreekt de Heere God;
Eze 36:15  ik wil niet meer horen dat de natien u smaden, en gij zult de beschimping der volken niet meer 
dragen, spreekt de Heere God.
Eze 36:16  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 36:17  Menschenkind, toen het huis Israel op zijn eigen grond woonde, hebben zij dien verontreinigd door 
hun wandel en gedrag; hun wandel voor mijn aangezicht was zo onrein als de maandstonden ener vrouw.
Eze 36:18  Daarom stortte ik mijn gramschap over hen uit--om het bloed dat zij op het land vergoten hadden, 
terwijl zij het tevens door hun schandgoden hadden verontreinigd--
Eze 36:19  en verstrooide hen onder de volken, zodat zij verspreid werden in de landen; overeenkomstig hun 
wandel en gedrag heb ik hen gevonnist.
Eze 36:20  Doch toen zij bij de volken tot welke zij kwamen gekomen waren, ontwijdden zij mijn heiligen naam, 
omdat men van hen zeide: Dat is 's Heeren volk; zij hebben zijn land moeten verlaten!
Eze 36:21  Dat ging mij aan het hart om mijn heiligen naam, dien het huis Israel ontwijdde onder de volken tot 
wie zij gekomen waren.
Eze 36:22  Zeg daarom tot het huis Israel: Zo spreekt de Heere God: Niet om uwentwil handel ik, huis Israel, 
maar ter wille van mijn heiligen naam, dien gij ontwijd hebt onder de volken tot wie gij gekomen zijt.
Eze 36:23  Heiligen zal ik mijn groten naam, die ontwijd is onder de volken, dien gij in hun midden ontwijd hebt; 
en de volken zullen weten dat ik de Heer ben, spreekt de Heere God, wanneer ik mij in u voor hun ogen als den 
Heilige doe kennen.
Eze 36:24  Daarom zal ik u uit de volken nemen, herzamelen uit alle landen en brengen naar uw eigen grond.
Eze 36:25  Dan zal ik rein water op u sprengen, zodat gij rein wordt; van al uw onreinheden en van al uw 
schandgoden zal ik u reinigen.
Eze 36:26  En ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwen geest in uw binnenste; ik zal het stenen hart uit uw 
lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven;
Eze 36:27  mijn geest zal ik in uw binnenste geven, en maken dat gij in mijn inzettingen wandelt en mijn 
verordeningen inachtneemt en onderhoudt.
Eze 36:28  Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, en mij ten volk zijn, terwijl ik u ten God zal 
zijn.
Eze 36:29  Ik zal u redden uit al uw onreinheden, het koorn ontbieden en overvloedig maken en u geen 
hongersnood meer toezenden;
Eze 36:30  de boom [vruchten] en veldvruchten zal ik overvloedig maken, opdat gij den smaad van honger te 
lijden niet meer onder de volken te dragen moogt hebben.
Eze 36:31  Dan zult gij uw bozen wandel en uw verkeerd gedrag herdenken en walgen van uzelf om uw 
overtredingen en afschuwelijkheden.
Eze 36:32  Niet om uwentwil doe ik het, spreekt de Heere God. Weet dat wel! Schaamt u en staat verlegen over 
uw wandel, huis Israel.
Eze 36:33  Zo zegt de Heere God: Ten dage dat ik u reinig van al uw overtredingen zal ik ook weer de steden 
bevolken, en zullen de puinhopen herbouwd worden;
Eze 36:34  het land dat woest lag zal weer worden bearbeid, terwijl het vroeger een wildernis was ten 
aanschouwen van alle voorbijgangers,
Eze 36:35  en men zal zeggen: Dit land, dat woest lag, is aan den hof van Eden gelijk geworden, en de steden 
die in puin lagen en verwoest en omvergehaald waren liggen daar als vestingen.
Eze 36:36  Zo zullen de natien die rondom u overgebleven zijn weten dat ik, de Heer, het omvergehaalde 
herbouwd en het woest liggende beplant heb; ik; de Heer, heb gesproken en zal het doen.
Eze 36:37  Zo spreekt de Heere God: Ook hiertoe zal ik mij laten vinden door het huis Israel om naar hun 
wensen te doen: ik zal hen talrijk maken als schapen;
Eze 36:38  als offerschapen, als de schapen op Jeruzalems feesten, zo vol van menschenkudden zullen de in 



puin liggende steden worden. Zo zullen zij weten dat ik de Heer ben.
Eze 37:1  Eens was op mij de hand des Heeren. De Heer voerde mij door zijn geest naar buiten en zette mij 
neer in de vallei, die vol beenderen was.
Eze 37:2  Hij deed mij er rondom gaan, en zie, zij lagen in groten getale op den bodem der vallei en waren zeer 
dor.
Eze 37:3  Toen zeide hij tot mij: Menschenkind, zullen deze beenderen levend worden? Ik zeide: Heere God, gij 
weet het!
Eze 37:4  Hij zeide tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: Dorre beenderen, hoort des Heeren 
woord!
Eze 37:5  Zo spreekt de Heere God tot deze beenderen: Zie, ik breng geest in u, en gij zult leven;
Eze 37:6  ik leg op u spieren, bekleed u met vlees, trek een huid over u, en breng dan geest in u, zodat gij 
levend wordt. Zo zult gij weten dat ik de Heer ben.
Eze 37:7  Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond een gedruis, en zie, een 
opschudding! de beenderen naderden tot elkander!
Eze 37:8  Ik zag toe, en zie, er kwamen vlees en spieren op, zij werden met een huid overtrokken, maar geest 
was er niet in.
Eze 37:9  Hierop zeide hij tot mij: Profeteer tot den geest, profeteer, menschenkind, en zeg tot den geest: Zo 
spreekt de Heere God: Kom, geest, van de vier windstreken en blaas in deze gedooden, opdat zij levend 
worden.
Eze 37:10  Toen ik nu profeteerde, zoals hij mij bevolen had, kwam de geest in hen, en zij werden levend en 
stonden op hun voeten, een ontzaglijk groot leger.
Eze 37:11  Hierop zeide hij tot mij: Menschenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israel. Zie, zij zeggen: 
Verdord zijn onze beenderen, vernietigd is onze hoop, het is met ons gedaan.
Eze 37:12  Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo spreekt de Heere God: Ik zal uw graven openen, u uit uw 
graven doen opkomen en u brengen op Israels bodem.
Eze 37:13  En gij zult weten dat ik de Heer ben, wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe komen, o 
mijn volk!
Eze 37:14  Dan zal ik mijn geest in u brengen, zodat gij levend wordt, en ik zal u in uw land plaatsen. Zo zult gij 
weten dat ik, de Heer, het gezegd heb en het ook doe, spreekt de Heer.
Eze 37:15  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 37:16  En gij, menschenkind, neem u een stuk hout en schrijf daarop: Voor Juda en voor de Israelieten, zijn 
bondgenoten--en neem een ander stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef en het ganse huis Israel, zijn 
bondgenoten.
Eze 37:17  Breng ze dan bij elkander, zodat zij in uw hand een hout worden.
Eze 37:18  En wanneer uw volksgenoten tot u zeggen: Wilt gij ons niet meedelen, wat gij daarmede bedoelt? 
zeg dan tot hen:
Eze 37:19  Zo spreekt de Heere God: Ik neem het stuk hout van Jozef, dat in Efraims hand is, met de staven 
van Israel, zijn bondgenoten, leg ze op het hout van Juda en maak ze tot een stuk hout, zodat zij een zijn in de 
hand van Juda.
Eze 37:20  Terwijl gij dan de stukken hout waarop gij geschreven hebt voor hun ogen in de hand houdt,
Eze 37:21  moet gij tot hen zeggen: Zo spreekt de Heere God: Ik haal de Israelieten uit de natien waaronder zij 
zich begeven hebben, herzamel hen van alle kanten en breng hen op hun grond.
Eze 37:22  Dan maak ik hen tot een volk in mijn land, op Israels bergen, en zullen zij allen een koning hebben: 
zij zullen niet meer twee volken wezen en zich niet meer in twee koninkrijken splitsen.
Eze 37:23  Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen aan hun schandgoden en gruwelen, aan geen hunner 
overtredingen; ik zal hen redden uit al hun afdwalingen, waarin zij gezondigd hebben, en hen reinigen. Zo zuilen 
zij mij ten volk en zal ik hun ten God zijn.
Eze 37:24  Mijn dienaar David zal koning over hen zijn, een herder zullen zij allen hebben, en zij zullen in mijn 
verordeningen wandelen, mijn inzettingen onderhouden en die volbrengen.
Eze 37:25  Zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb, hetzelfde waarin hun 
vaderen gewoond hebben; zijzelf, hun kinderen en hun kindskinderen zullen daarin voor altijd wonen, terwijl mijn 
dienaar David voor altijd vorst over hen zijn zal.
Eze 37:26  En ik zal met hen een verbond van vrede sluiten; een eeuwig verbond met hen zal het zijn: ik zal 
voor altijd mijn heiligdom in hun midden plaatsen,
Eze 37:27  en mijn woning zal bij hen zijn; ik zal hun ten God, en zij zullen mij ten volk wezen.
Eze 37:28  En de natien zullen weten dat ik, de Heer, Israel heilig, doordat mijn heiligdom voor altijd in zijn 
midden is.
Eze 38:1  Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
Eze 38:2  Menschenkind, vestig uw oog op Gog, in het land van Magog, den vorst van Ros, Mesjech en Tubal, 



profeteer tegen hem
Eze 38:3  en zeg: Zo spreekt de Heere God: Ik kom op u af, Gog, vorst van Ros, Mesjech en Tubal!
Eze 38:4  Ik doe u en uw gehele legermacht uittrekken, paarden en ruiters, altemaal prachtig gekleed, een grote 
menigte, met schilden en rondassen, die allen het zwaard hanteren;
Eze 38:5  Perzen, Ethiopiers en Putiers trekken met hen, altemaal met rondas en helm.
Eze 38:6  Gomer en al zijn troepen, het huis Togarma, uit het hooge Noorden, en al zijn troepen, tal van volken 
trekken met u.
Eze 38:7  Houd u gereed en maak alles gereed, gij met al de scharen die zich bij u geschaard hebben, en wacht 
op mijn bevelen.
Eze 38:8  Na veel dagen zult gij gemonsterd worden, aan het eind der jaren zult gij een land binnenrukken dat 
herrezen is uit de puinhopen, welks bewoners uit veel volken zijn herzameld--Israels bergen, die tijden aaneen 
als puinhopen gelegen hebben--zij zijn uit de volken gehaald en wonen gezamenlijk onbezorgd.
Eze 38:9  Als een onweder zult gij komen opzetten, als een wolk aankomen om het land te bedekken, met al uw 
troepen en veel volken bij u.
Eze 38:10  Zo spreekt de Heere God: Te dien dage zal u iets in den zin komen en zult gij met boze bedenkselen 
omgaan
Eze 38:11  en zeggen: Ik zal optrekken tegen een land van dorpen, rustige lieden overvallen, die onbezorgd 
wonen, altemaal wonen zonder muren en grendels, en geen deuren hebben;
Eze 38:12  ten einde buit te maken en roof te roven, mijn hand te keren tegen puinhopen die weer bewoond zijn, 
en tegen een volk dat uit de natien bijeengebracht is, dat vee en have verworven heeft, dat woont op den navel 
der aarde.
Eze 38:13  Sjeba, Dedan, de handelaars van Tarsjis en al haar kramers zullen tot u zeggen: Zijt gij gekomen om 
buit te maken? hebt gij uw scharen verzameld om roof te roven, om zilver en goud weg te dragen, om vee en 
have mee te nemen, om groten buit te maken?
Eze 38:14  Daarom, profeteer, menschenkind, en zeg tot Gog: Zo spreekt de Heere God: Zeker zult gij te dien 
dage, wanneer mijn volk Israel onbezorgd woont,
Eze 38:15  u opmaken, uit uw woonplaats in het hooge Noorden komen met veel volken, altemaal berijders van 
paarden, een grote menigte en talrijke legermacht, en, aan een wolk gelijk,
Eze 38:16  optrekken tegen mijn volk Israel om het land te bedekken. Aan het einde der dagen zal ik u over mijn 
land doen komen, opdat de natien mij leren kennen, wanneer ik mij in u voor hun ogen als den Heilige openbaar.
Eze 38:17  Zo spreekt de Heere God tot Gog: Gij zijt het van wien ik oudtijds gesproken heb door mijn dienaren, 
Israels profeten, die toenmaals jaren lang geprofeteerd hebben dat ik u over hen zou doen komen.
Eze 38:18  En te dien dage, wanneer Gog over Israels grond komt, spreekt de Heere God, zal mijn gramschap 
in mijn neus opstijgen;
Eze 38:19  in mijn naijver en in het vuur mijner verbolgenheid heb ik gesproken. Te dien dage zal zeer zeker op 
Israels bodem een geweldige aardbeving zijn;
Eze 38:20  beven zullen voor mij de vissen der zee, de vogelen des hemels, de dieren des velds, al het kruipend 
gedierte dat op den grond kruipt, en alle mensen die op de oppervlakte der aarde zijn; de bergen zullen 
omvergeworpen worden, rotswanden instorten, alle muren ter aarde vallen.
Eze 38:21  Dan ontbied ik tegen hem den vollen schrik des zwaards, spreekt de Heere God; het zwaard des 
enen zal tegen dat des anderen gekeerd zijn.
Eze 38:22  Ook zal ik hem richten door pest en bloedstorting, door alles overstromende plasregens en 
hagelsteenen; vuur en zwavel zal ik op hem doen regenen, op al zijn troepen en de vele volken die bij hem zijn.
Eze 38:23  Zo zal ik mij groot en heilig betonen, en ten aanschouwen van vele volken openbaren, wie ik ben: zij 
zullen weten dat ik de Heer ben.
Eze 39:1  Gij dan, menschenkind, profeteer tegen Gog en zeg: Zo spreekt de Heere God: Ik kom op u af, Gog, 
vorst van Ros, Mesjech en Tubal!
Eze 39:2  en troon u mee, leid u, doe u optrekken uit het hooge Noorden en komen over Israels bergen.
Eze 39:3  Dan sla ik u den boog uit uw linkerhand en doe de pijlen uit uw rechter vallen.
Eze 39:4  Op Israels bergen zult gij neerliggen met al uw troepen en de volken die bij u zijn; aan allerlei 
gevleugelde roofvogels en het gedierte des velds geef ik u tot spijs.
Eze 39:5  Op het veld zult gij nederliggen; want ik heb het gezegd, spreekt de Heere God.
Eze 39:6  Dan werp ik vuur in Magog en onder hen die onbezorgd de kustlanden bewonen; zo zullen zij weten 
dat ik de Heer ben.
Eze 39:7  En ik maak mijn heiligen naam bekend te midden van mijn volk Israel en laat dien voortaan niet meer 
ontwijden. Zo zullen de natien weten dat ik de Heer ben, de Heilige in Israel.
Eze 39:8  Zie, het komt en geschiedt, spreekt de Heere God; dat is de dag waarvan ik gesproken heb.
Eze 39:9  Dan zullen de inwoners van Israels steden uittrekken en het vuur stoken van het wapentuig, de 
schilden, rondassen, bogen, pijlen, knotsen en lansen; zeven jaren lang zullen zij er brandstof aan hebben.



Eze 39:10  Zij zullen niet sprokkelen op het veld, geen hout hakken in het bos; want zij zullen aan dat wapentuig 
brandstof hebben en zullen buit behalen van wie het hunne als buit wegnamen, roven van wie hen beroven 
wilden, spreekt de Heere God.
Eze 39:11  Te dien dage zal ik aan Gog een plaats geven waarbij zijner gedacht wordt, een graf in Israel, een 
dal der doortrekkenden bij de zee; men zal dat dal afsluiten, daar Gog met zijn gehele menigte begraven en het 
noemen: Dal van Gogs menigte.
Eze 39:12  Het huis Israel zal hem begraven, ten einde het land te reinigen, zeven maanden lang.
Eze 39:13  De gehele bevolking des lands zal doodgraverswerk doen; en dit zal hun tot eer verstrekken ten 
dage dat ik verheerlijkt word, spreekt de Heere God.
Eze 39:14  Dan zullen zij nog daartoe aangewezen mannen door het land zenden, ten einde op te sporen wie 
nog boven den grond zijn blijven liggen om het land te reinigen. Na afloop der zeven maanden zullen zij aan het 
opsporen gaan.
Eze 39:15  Ziet een hunner, terwijl zij het land doortrekken, een menschenbeen, dan zal hij er een teken bij 
zetten, totdat de doodgravers komen en het in het dal van Gogs menigte begraven.
Eze 39:16  Zo wordt zijn menigte opgeruimd en het land gereinigd.
Eze 39:17  Gij, menschenkind, zo spreekt de Heere God: Zeg tot het gevogelte van allerlei veder en tot alle 
dieren des velds: Verzamelt u en komt, vergadert u van alle kanten tot een offer dat ik voor u aanricht, een groot 
offermaal, op Israels bergen, en eet vlees en drinkt bloed!
Eze 39:18  Vlees van helden zult gij eten en bloed van vorsten der aarde drinken; rammen, hamels en bokken, 
varren, mestvee van Bazan zijn het altemaal.
Eze 39:19  Vet zult gij eten tot verzadiging, bloed drinken tot dronken wordens toe, van het offer dat ik voor u 
aanricht.
Eze 39:20  Aan mijn tafel zult gij verzadigd worden van paarden en ruiters, van helden en allerlei krijgers, 
spreekt de Heere God.
Eze 39:21  Zo zal ik mijn heerlijkheid blootleggen onder de natien; zodat zij allen het strafgericht zien dat ik 
voltrokken heb, alsmede de hand die ik op haar heb gelegd.
Eze 39:22  En het huis Israel zal weten, van dien dag af en voortaan, dat ik de Heer zijn god ben;
Eze 39:23  en de volken zullen weten dat het huis Israel om zijn schuld in ballingschap is gegaan: omdat zij zich 
aan mij vergrepen hadden, heb ik mijn aangezicht voor hen verborgen en hen overgeleverd in de handen hunner 
tegenstanders; zodat zij allen door het zwaard vielen.
Eze 39:24  Naar hun onreinheden en misdrijven heb ik hen behandeld en mijn aangezicht voor hen verborgen.
Eze 39:25  Daarom spreekt de Heere God aldus: Nu zal ik het lot van Jakob wenden, mij over het ganse huis 
Israel ontfermen en ijveren voor mijn heiligen naam.
Eze 39:26  Zij zullen den ondervonden smaad en hoe zij zich op allerlei wijze aan mij vergrepen hebben, 
vergeten, wanneer zij onbezorgd op hun grond zullen wonen, zonderdat iemand hen opschrikt.
Eze 39:27  Als ik hen terugbreng uit de volken en hen herzamel uit de landen hunner vijanden, dan zal ik mij in 
hen als den Heilige betonen ten aanschouwen der natien.
Eze 39:28  Hieraan zullen zij weten dat ik de Heer, hun god, ben, dat ik hen in ballingschap heb doen gaan naar 
de natien en weer heb saamgebracht op hun grond, zonder een van hen te doen achterblijven.
Eze 39:29  En nooit zal ik meer mijn aangezicht voor hen verbergen; dewijl ik mijn geest op het huis Israel heb 
uitgestort, spreekt de Heere God.
Eze 40:1  In het vijf en twintigste jaar onzer ballingschap, op den eersten dag des jaars den tienden der maand, 
in het veertiende jaar nadat de stad was gevallen, juist op dien dag, was de hand des Heeren op mij en bracht 
mij derwaarts.
Eze 40:2  In goddelijke gezichten bracht hij mij naar het land van Israel en zette mij neer op een zeer hogen 
berg, waarop iets lag dat als een stad gebouwd was, tegenover mij.
Eze 40:3  Toen hij mij derwaarts gebracht had, zie, daar was een man die er uitzag alsof hij van koper was, met 
een linnen snoer en een meetstok in de hand, en hij stond in de poort.
Eze 40:4  Die man zeide tot mij: Menschenkind, zie met uw ogen, hoor met uw oren en let goed op alwat ik u zal 
laten zien; want opdat u dit getoond worde zijt gij hier gebracht. Verkondig alwat gij ziet aan het huis Israel.
Eze 40:5  En zie, een muur liep aan den buitenkant rondom het huis. De man had den meetstok van zes el--elke 
el van een el en een palm--in de hand en mat daarmee den buitenmuur; deze was een roede dik en een roede 
hoog.
Eze 40:6  Toen ging hij naar de poort welker voorzijde op het oosten lag, beklom de trap die er heen leidde en 
mat den drempel der poort: een roede.
Eze 40:7  De nissen waren elk een roede lang en een roede diep, en tussen elke twee nissen was een afstand 
van vijf el. Ook was de drempel der poort, naast de poortzaal, aan den binnenkant een roede.
Eze 40:8  
Eze 40:9  Hij mat de poortzaal: acht el, en haar muurpijlers: twee el.



Eze 40:10  De poortzaal lag aan de binnenzijde. De nissen der poort lagen tegenover elkander drie aan de ene 
en drie aan de andere zijde; zij hadden alle drie dezelfde afmetingen, evenzo de muurpijlers aan weerskanten.
Eze 40:11  Hij mat ook de breedte van de deuropening der poort: tien el.
Eze 40:12  Voor de nissen was, op een el afstand aan deze en op een el afstand aan gene zijde, een rastering 
aangebracht, terwijl de nissen zelf aan weerszijden zes el diep waren.
Eze 40:13  Ook mat hij de poort van het dak van de ene nis tot de andere: vijf en twintig el. De ene deuropening 
was tegenover de andere.
Eze 40:14  Hij mat de zaal, twintig el. En de poort lag met alle zijden aan het voorhof.
Eze 40:15  Van den ingang der poort tot en met de poortzaal was het vijftig el.
Eze 40:16  Aan de nissen en tussenliggende muurpijlers waren vensters met latwerk naar binnen aangebracht, 
aan alle zijden der poort; zo had ook de zaal aan alle kanten naar binnen vensters, en op haar muurpijlers waren 
palmbomen.
Eze 40:17  Toen bracht hij mij in het buitenste voorhof. En zie, daar waren kamers, en de rand van het voorhof 
was geplaveid; dertig kamers stonden op dit plaveisel.
Eze 40:18  Het plaveisel was aan den zijwand der poorten, langs haar lengtezijden: het benedenplaveisel.
Eze 40:19  Toen mat hij de breedte van het voorhof, van den binnenvoorkant der benedenpoort tot aan den 
buitenvoorkant van het binnenvoorhof: honderd el. Zo was het aan de oostzijde. Toen bracht hij mij naar het 
noorden.
Eze 40:20  Van de poort nu welker voorzijde op het noorden lag, aan het buitenvoorhof, mat hij de lengte en de 
breedte.
Eze 40:21  Zij had drie nissen aan weerszijden, van dezelfde afmetingen als bij de eerste poort: lengte vijftig el, 
breedte vijf en twintig.
Eze 40:22  Haar vensters en haar zaal met haar palmbomen waren gelijk aan die van de poort welker voorzijde 
op het oosten lag; met een trap van zeven treden klom men tot haar op, en haar zaal lag aan den binnenkant.
Eze 40:23  Ook lag een poort van het binnenvoorhof tegenover de noordpoort, evenals de oostpoort. Hij mat van 
poort tot poort: honderd el.
Eze 40:24  Toen voerde hij mij naar het zuiden, en ook daar was een poort, naar het zuiden gekeerd. Hij mat 
haar nissen, muurpijlers en zaal: dezelfde afmetingen.
Eze 40:25  Zijzelf en haar zaal hadden ook aan alle kanten vensters, gelijk aan die andere vensters; vijftig el was 
zij lang, vijf en twintig breed.
Eze 40:26  Zij had een trap van zeven treden, en haar zaal lag aan den binnenkant, en deze had palmbomen, 
een aan deze en een aan gene zijde op haar muurpijlers.
Eze 40:27  Daartegenover had het binnenvoorhof een poort naar het zuiden gekeerd. Hij mat van poort tot poort: 
honderd el.
Eze 40:28  Hierop bracht hij mij naar het binnenvoorhof in de zuidpoort en mat de zuidpoort: dezelfde 
afmetingen.
Eze 40:29  Ook haar nissen, muurpijlers en zaal hadden dezelfde afmetingen. Zijzelf en haar zaal hadden ook 
aan alle kanten vensters; vijftig el was zij lang; vijf en twintig breed.
Eze 40:30  
Eze 40:31  Haar zaal was aan den kant van het buitenvoorhof; zij had palmbomen op haar muurpijlers en een 
trap van acht treden.
Eze 40:32  Toen bracht hij mij naar de poort die naar het oosten gekeerd was en mat de poort: dezelfde 
afmetingen. Ook hadden haar nissen, muurpijlers en zaal dezelfde afmetingen.
Eze 40:33  Zijzelf en haar zaal hadden ook aan alle kanten vensters. Vijftig el was zij lang, vijf en twintig breed.
Eze 40:34  Haar zaal lag aan den kant van het buitenvoorhof; zij had palmbomen aan weerszijden op haar 
muurpijlers en een trap van acht treden.
Eze 40:35  Toen bracht hij mij naar de noordpoort en mat die: dezelfde afmetingen;
Eze 40:36  ook haar nissen, muurpijlers en zaal; zij had ook aan alle kanten vensters. Vijftig el was zij lang en 
vijf en twintig breed.
Eze 40:37  Haar zaal lag aan den kant van het buitenvoorhof; zij had palmbomen aan weerszijden op haar 
muurpijlers en een trap van acht treden.
Eze 40:38  Toen bracht hij mij terug naar den ingang van de zaal der oostpoort.
Eze 40:39  In die poortzaal waren twee tafels aan de ene, en twee tafels aan de andere zijde om daarop het 
brand [offer], het zond [offer] en het schuldoffer te slachten.
Eze 40:40  Ook stonden aan den buitenzijwand, als men de trap naar den ingang der poort opging ten noorden, 
twee tafels, en aan den anderen zijwand der poortzaal ook twee tafels om daarop het slachtoffer te slachten.
Eze 40:41  Vier tafels te ener zijde en vier tafels te anderer zijde aan den zijwand der poort: acht tafels.
Eze 40:42  Nog waren er vier tafels, van gehouwen steen, anderhalve el lang en breed, en een el hoog, om 
daarop de gereedschappen te leggen waarmee men het brand [offer] en het slachtoffer slachtte.



Eze 40:43  En jukken van een palm waren rondom aan het gebouw bevestigd, en boven de tafels waren luifels 
om tegen regen en hitte te beschutten.
Eze 40:44  Toen bracht hij mij in het binnenvoorhof, en zie, in het binnenvoorhof waren twee kamers, waarvan 
de ene, aan den zijwand der noordpoort, met den voorkant op het zuiden lag, de andere, aan den zijwand der 
zuidpoort, met den voorkant op het noorden.
Eze 40:45  Hij sprak tot mij: Deze, de kamer die op het zuiden ligt, is voor de priesters tot wier plichten de 
bediening van den tempel behoort,
Eze 40:46  en de andere, die op het noorden ligt, is voor de priesters tot wier plichten de bediening van het 
altaar behoort; dit zijn de zonen van Sadok, diegenen uit de zonen van Levi, die naderen mogen tot den Heer 
om hem te dienen.
Eze 40:47  Toen mat hij het voorhof; honderd el lang en breed was het, een vierkant, en het altaar stond voor 
den tempel.
Eze 40:48  Toen bracht hij mij naar het voorportaal van het tempelhuis en mat den muurpijler van het 
voorportaal: vijf el aan weerszijden; de breedte der poort was veertien el en die der zijwanden van de poort drie 
el aan weerszijden.
Eze 40:49  De breedte van het voorportaal was twintig, de diepte twaalf el; met een trap van tien treden klom 
men daarheen op; aan weerszijden van de muurpijlers was een zuil.
Eze 41:1  Toen bracht hij mij in het schip en mat de muurpijlers; de dikte dier pijlers was zes el aan weerszijden.
Eze 41:2  De breedte der deuropening was tien el, en de zijwanden dier opening waren vijf el aan weerszijden. 
Hij mat de diepte: veertig el; en de breedte: twintig el.
Eze 41:3  Nu ging hij naar binnen en mat den muurpijler der deuropening: twee el; de deuropening zelf: zes el, 
en de zijwanden ter weerszijden van de deuropening: zeven el.
Eze 41:4  Toen mat hij de diepte: twintig el, en de breedte: twintig el, langs het schip. En hij zeide tot mij: Dit is 
het allerheiligste.
Eze 41:5  Daarna mat hij den wand van het tempelhuis: zes el. De diepte van elk vertrek in den ombouw, die 
rondom het gehele huis liep, was vier el.
Eze 41:6  En de vertrekken waren in drie verdiepingen boven elkander, dertig in getal; in de muren van het 
tempelhuis waren rondom inkortingen voor de vertrekken aangebracht, opdat de binten niet ingrepen in den 
muur van het tempelhuis.
Eze 41:7  Het huis rondlopend, kwam men boven de vertrekken; want een glooiende gang liep rondom het huis; 
ook klom men op van de onderste verdieping naar de middelste, en van de middelste naar de bovenste.
Eze 41:8  Ik zag rondom het huis, als grondslag der vertrekken, een hoogte van een volle roede: zes el.
Eze 41:9  De dikte van den buitenmuur der vertrekken was vijf el. En er was een open ruimte tussen de 
vertrekken van het tempelhuis
Eze 41:10  en het perk dat rondom het gehele huis liep, een ruimte van twintig el.
Eze 41:11  En de deuren der vertrekken kwamen op die open ruimte uit, een aan de noord [zijde] en een aan de 
zuidzijde, en de breedte der open ruimte was aan alle kanten vijf el.
Eze 41:12  Het gebouw, dat in den hoek aan de westzijde langs het perk lag was zeventig el diep, en de muur 
van dit gebouw aan alle kanten was vijf el dik, en het was negentig el breed.
Eze 41:13  Toen mat hij het huis; de lengte was honderd el; daarna het perk, het gebouw en zijn muren; de 
lengte was honderd el.
Eze 41:14  De breedte van het huis en het perk aan de oostzijde was honderd el.
Eze 41:15  Ook mat hij de breedte van het gebouw langs het perk, aan den achterkant, en de muren aan 
weerszijden van het gebouw: honderd el.
Eze 41:16  Het schip, het binnenvertrek en het voorportaal dat daarbuiten lag waren beschoten; in alle drie 
waren vensters met latwerk aan alle kanten, en een houten betimmering was aan alle kanten van den grond tot 
de vensters aangebracht.
Eze 41:17  Op de ruimte boven de deuropening en tot aan het binnenvertrek waren van binnen en van buiten 
figuren aangebracht;
Eze 41:18  namelijk cherubs en palmbomen, telkens een palmboom tussen twee cherubs, waarvan elk twee 
aangezichten had:
Eze 41:19  een menschenaangezicht naar den palmboom ter ene, een leeuwenaangezicht naar dien ter andere 
zijde; zo was het het gehele huis rond;
Eze 41:20  van den vloer tot boven de deuropening waren de cherubs en de palmbomen aangebracht.
Eze 41:21  En aan den wand van het schip was een vierkant afgeperkt stuk, waarop, voor het heilige, iets stond 
dat er uitzag
Eze 41:22  als een houten altaar, drie el hoog, twee lang en twee breed; zijn hoekstukken, voetstuk en wanden 
waren van hout. En hij sprak tot mij: Dit is de tafel die voor 's Heeren aangezicht staat.
Eze 41:23  Het schip nu had twee deuren; eveneens het heilige, en elk der twee deuren,



Eze 41:24  die draaien konden, had twee vleugels; beide deuren waren zo ingericht;
Eze 41:25  en daarop, op die deuren van het schip, waren cherubs en palmbomen aangebracht, evenals op de 
wanden.
Eze 41:26  Langs het voorportaal liep van buiten een houten luifel, en in de zijwanden daarvan waren aan 
weerskanten schuins toelopende vensters en palmbomen aangebracht. Ook de vertrekken in den ombouw van 
het huis hadden luifels.
Eze 42:1  Toen voerde hij mij uit naar het buitenvoorhof in de richting van het noorden, en bracht mij bij de 
kamers die langs het perk lagen en bij die welke langs de noordzijde van het gebouw waren;
Eze 42:2  de breedte was honderd el, aan de noordzijde; de diepte vijftig el, tegenover de poorten van het 
binnenvoorhof;
Eze 42:3  en tegenover het plaveisel van het buitenvoorhof was balkon aan balkon op de derde verdieping.
Eze 42:4  En voor de kamers liep een gang, tien el breed, honderd el lang, waarop de noordwaarts gerichte 
deuropeningen der kamers uitkwamen.
Eze 42:5  De bovenste kamers nu waren, omdat de balkons ruimte wegnamen, minder diep dan de middelste en 
de onderste verdieping.
Eze 42:6  De kamers toch lagen in drie verdiepingen boven elkander en hadden geen zuilen, zoals de 
voorhoven hadden; daarom was van de onderste twee verdiepingen en de grondvlakte ruimte afgenomen.
Eze 42:7  Een muur liep van buiten evenwijdig met de kamers naar het buitenvoorhof toe, langs de kamers: 
vijftig el lang;
Eze 42:8  want de kamers aan de zijde van het buitenvoorhof waren vijftig el breed; zij lagen langs het schip; bij 
elkaar honderd.
Eze 42:9  En beneden die kamers was de ingang aan den oostkant, waardoor men van het buitenvoorhof er in 
kwam.
Eze 42:10  Ook langs het perk aan de zuidzijde van het gebouw waren kamers,
Eze 42:11  met de gang er voor in alles gelijk aan de kamers aan de noordzijde, even breed en diep, met 
dezelfde uitgangen, inrichting en deuropeningen.
Eze 42:12  Maar de openingen der kamers waren aan de zuidzijde, terwijl de ingang waardoor men binnenkwam 
aan de oostzijde was.
Eze 42:13  En hij zeide tot mij: De kamers, die ten noorden en die ten zuiden van het perk liggen, zijn de heilige 
kamers
Eze 42:14  waar de priesters die tot den Heer naderen het hoogheilige zullen eten; daar zullen zij het 
hoogheilige neerleggen: het meel [offer], het zond [offer] en het schuldoffer; want de plaats is heilig. Niemand 
mag hier binnenkomen dan de priesters, en dezen zullen uit het heiligdom niet uitgaan naar het buitenvoorhof, 
tenzij zij de klederen waarin zij dienstdeden hebben neergelegd; want die zijn heilig: eerst na andere klederen 
aangetrokken te hebben zullen zij het voorhof van het volk naderen.
Eze 42:15  Na zo alle maten van het binnenste gedeelte des tempels te hebben opgenomen, voerde hij mij naar 
buiten door de poort die op het oosten lag en mat het geheel aan alle kanten.
Eze 42:16  Hij ging aan een zijwand staan van de poort die op het oosten lag en mat de oostzijde: vijfhonderd 
roeden, met de meetroede;
Eze 42:17  toen wendde hij zich en mat de noordzijde: vijfhonderd roeden, met de meetroede;
Eze 42:18  toen wendde hij zich naar het zuiden en mat de zuidzijde: vijfhonderd roeden met de meetroede;
Eze 42:19  toen wendde hij zich naar de westzijde en mat: vijfhonderd roeden, met de meetroede.
Eze 42:20  Zo mat het aan vier zijden; de lengte was vijfhonderd, en de breedte was vijfhonderd; en het was met 
een muur omringd, om het heilige van het gemene te scheiden.
Eze 43:1  Vervolgens voerde hij mij naar de poort die naar het oosten gekeerd was,
Eze 43:2  en zie, de heerlijkheid van Israels god kwam van de oostzijde, met een gedruis als dat van grote 
wateren, terwijl het land verlicht werd door zijn heerlijkheid.
Eze 43:3  De gedaante die ik zag was als die welke ik gezien had toen hij kwam om de stad te verderven, als die 
welke ik aan de rivier den Kebar had gezien, en ik viel op mijn aangezicht.
Eze 43:4  Toen kwam de heerlijkheid des Heeren door de poort die op het oosten lag den tempel binnen.
Eze 43:5  Nu nam een geest mij op en bracht mij naar het binnenvoorhof, en zie, het tempelhuis was vol van 's 
Heeren heerlijkheid.
Eze 43:6  En ik hoorde uit den tempel tot mij spreken, terwijl de man naast mij stond;
Eze 43:7  er werd tot mij gezegd: Menschenkind, gij hebt de plaats gezien van mijn troon en de plaats der holte 
mijner voeten, waar ik voor altijd te midden der Israelieten zal wonen; opdat het huis Israel voortaan mijn 
heiligen naam niet meer verontreinige, zijzelf noch hun koningen, door hun hoererij en de lijken hunner 
koningen,
Eze 43:8  door hun drempel bij mijn drempel en hun deurposten naast mijn deurposten te zetten; zodat slechts 
een wand tussen ons beiden was. Zij hebben mijn heiligen naam verontreinigd door de afschuwelijkheden die zij 



pleegden; waarom ik hen in mijn toorn verteerd heb.
Eze 43:9  Voortaan zullen zij hun hoererijen en de lijken hunner koningen ver van mij houden en zal ik voor altijd 
in hun midden wonen.
Eze 43:10  En gij, menschenkind, verhaal het huis Israel, opdat zij beschaamd staan over hun schuld, van den 
tempel, de gedaante en de gesteldheid er van.
Eze 43:11  En indien zij beschaamd staan over alwat zij bedreven hebben, teken dan den tempel en zijn 
inrichting, zijn uit [gangen] en ingangen en alle bijzonderheden, deel hun mee alle inzettingen en wetten die er 
betrekking op hebben, en schrijf die te hunnen aanschouwen op; opdat zij onthouden alle bijzonderheden er van 
en alle inzettingen die er betrekking op hebben, en daarnaar handelen.
Eze 43:12  Dit is de wet op den tempel: op den top van den berg zal zijn gehele gebied aan alle kanten 
hoogheilig zijn. Zie, dit is de wet op den tempel.
Eze 43:13  Dit zijn de afmetingen van het altaar in ellen--de el van een el en een palm: zijn goot was van een el 
en had een breedte van een el en een opstaanden rand rondom aan zijn zoom van een span. En met de hoogte 
van het altaar stond het aldus:
Eze 43:14  van de goot aan den voet tot aan de onderste omlijsting was het twee el en de breedte daarvan een 
el, van de kleine omlijsting tot aan de grote was het vier el, en de breedte daarvan een el.
Eze 43:15  De vuurhaard was vier el hoger, en van den vuurhaard staken de hoornen, vier in getal uit.
Eze 43:16  De vuurhaard was twaalf el lang en twaalf el breed, vierkant, aan alle vier zijden even groot.
Eze 43:17  En de omlijsting was veertien el lang en veertien el breed, aan alle vier zijden even groot; en de 
opstaande rand die er om heen liep was een halve el, en de goot een el aan alle kanten. De trappen van het 
altaar waren naar het oosten gekeerd.
Eze 43:18  Toen zeide hij tot mij: Menschenkind, zo spreekt de Heere God: Dit zijn de inzettingen betreffende 
het altaar. Op den dag waarop het gereed zal zijn om daarop brandoffers te brengen en bloed te sprengen
Eze 43:19  zult gij aan de Levietische priesters, uit het nakroost van Sadok, die mij naderen mogen om mij te 
dienen, spreekt de Heere God, een jongen stier ten zondoffer geven.
Eze 43:20  Neem dan van het bloed en strijk dat aan de vier hoornen, aan de vier hoeken van de omlijsting en 
aan den rand die er om loopt. Zo zult gij het ontzondigen en er verzoening voor bewerken.
Eze 43:21  Neem dan den zondofferstier en verbrand dien in de daarvoor bestemde plaats buiten het heiligdom.
Eze 43:22  Op den tweeden dag zult gij een gaven geitebok ten zondoffer brengen, waarmee zij het altaar 
ontzondigen zullen, zoals zij het met den stier ontzondigd hebben.
Eze 43:23  Wanneer gij met ontzondigen gereed zijt, zult gij een gaven jongen stier en een gaven ram uit het 
kleinvee brengen;
Eze 43:24  gij zult ze voor den Heer brengen, en de priesters zullen daarop zout strooien en ze ten brandoffer 
aan den Heer offeren.
Eze 43:25  Zeven dagen lang zult gij dagelijks een zondofferbok brengen; ook zullen zij een gaven jongen stier 
en een gaven bok uit het kleinvee ten offer brengen.
Eze 43:26  Zeven dagen lang zullen zij voor het altaar verzoening bewerken, het reinigen en inwijden.
Eze 43:27  Wanneer die dagen verstreken zijn, zullen de priesters den achtsten dag en daarna op het altaar uw 
brand [offers] en dankoffers brengen, en ik zal u in welgevallen aannemen, spreekt de Heere God.
Eze 44:1  Toen bracht hij mij terug in de richting van de buitenpoort van het heiligdom, die naar het oosten 
gekeerd was, en deze was gesloten.
Eze 44:2  En de Heer zeide tot mij: Deze poort zal gesloten blijven en niet worden geopend: niemand zal er door 
ingaan; want de Heer, de god van Israel, is daardoor binnengekomen; daarom zal zij gesloten blijven.
Eze 44:3  De vorst, hij zal zich daarin neerzetten om brood te eten voor 's Heeren aangezicht; van den kant der 
poortzaal zal hij haar binnengaan en aan dezelfde zijde haar weer verlaten.
Eze 44:4  Toen bracht hij mij in de richting van de noordpoort voor het tempelhuis, en daar zag ik dat de 
heerlijkheid des Heeren het huis des Heeren vervulde. Ik viel op mijn aangezicht.
Eze 44:5  En de Heer zeide tot mij: Menschenkind, let goed op; zie met uw ogen en hoor met uw oren alwat ik 
tot u zeggen zal van allerlei inzettingen en wetten van 's Heeren tempel.
Eze 44:6  Gij moet goed letten op de toegangen van den tempel door alle uitgangen van het heiligdom en tot het 
weerspannig ras, het huis Israel, zeggen: Zo spreekt de Heere God: Lang genoeg hebt gij allerlei 
afschuwelijkheden bedreven, huis Israel!
Eze 44:7  gij hebt buitenlanders, onbesneden naar hart en lichaam, hier gebracht, om in mijn heiligdom zich op 
te houden, tot ontwijding van mijn huis, terwijl gij mijn spijs, het vet en het bloed, opdroegt; zo verbraakt gij mijn 
verbond, boven al uw andere afschuwelijkheden,
Eze 44:8  en naamt niet zelf uw plicht jegens mijn heilige zaken waar, maar steldet hen aan om de plichten 
jegens mijn heiligdom waar te nemen.
Eze 44:9  Daarom zegt de Heere God aldus: Geen buitenlander, onbesneden naar hart en lichaam, mag in mijn 
heiligdom komen; dit geldt van alle buitenlanders te midden van het huis Israel.



Eze 44:10  Maar de Levieten die zich van mij verwijderd hebben toen de Israelieten van mij afdwaalden, hun 
schandgoden achterna, die zullen hun schuld dragen
Eze 44:11  en dienaren zijn in mijn heiligdom als bewakers van de tempelpoorten en bedienaars van den 
tempel: zij zullen de brand [offers] en de slachtoffers voor het volk slachten, zij voor het volk staan om het te 
bedienen.
Eze 44:12  Omdat zij het volk bediend hebben voor hun schandgoden en voor het huis Israel een struikelblok tot 
zonden geweest zijn, daarom heb ik aangaande hen mijn hand opgestoken, spreekt de Heere God,
Eze 44:13  dat zij niet tot mij nadertreden om mij tot priesters te zijn of te naderen tot enig stuk van mijn heilige 
zaken, tot de hoogheilige voorwerpen, maar dat zij hun smaad en de afschuwelijkheden die zij bedreven hebben 
dragen zullen.
Eze 44:14  Ik zal hen belasten met de waarneming van plichten jegens den tempel wat betreft de ganse 
bediening daarvan en alwat er in te doen is.
Eze 44:15  De Levietische priesters daarentegen, de zonen van Sadok, die de plichten jegens mijn heiligdom 
waargenomen hebben toen de Israelieten van mij afdwaalden, zij zullen tot mij naderen om mij te dienen, en 
voor mij staan om het vet en het bloed aan mij op te dragen, spreekt de Heere God.
Eze 44:16  Zij zullen in mijn heiligdom komen, zij zullen naderen tot mijn tafel om mij te dienen, en de plichten 
jegens mij waarnemen.
Eze 44:17  Wanneer zij de poorten van het buitenvoorhof inkomen, moeten zij linnen klederen dragen: geen wol 
mogen zij aanhebben wanneer zij dienstdoen in de poorten van het binnenvoorhof en daarbinnen;
Eze 44:18  linnen tulbanden zullen zij op het hoofd hebben en linnen heupkleederen om de lenden: zij mogen 
zich niet in zweet gorden.
Eze 44:19  En wanneer zij naar het buitenvoorhof uitgaan en zo bij het volk komen, dan moeten zij de klederen 
waarin zij dienstgedaan hebben uittrekken, ze neerleggen in de heilige kamers en andere klederen aandoen; 
opdat zij het volk niet door hun klederen wijden.
Eze 44:20  Hun hoofdhaar zullen zij niet afscheren noch laten loshangen, maar zij zullen het ordelijk korten.
Eze 44:21  Geen priester zal wijn drinken wanneer hij in het binnenvoorhof komt.
Eze 44:22  Een weduwe of verstotene mogen zij niet tot vrouw nemen, maar alleen maagden uit Israels kroost; 
toch zullen zij de weduwe van een priester mogen nemen.
Eze 44:23  Zij zullen mijn volk leren het heilige van het gemene te onderscheiden, en hen in het onderscheid van 
onrein en rein onderrichten.
Eze 44:24  In twistzaken zullen zij als rechters optreden, en naar mijn verordeningen zullen zij uitspraak doen. 
Zij zullen mijn wetten en inzettingen op al mijn feesttijden onderhouden en mijn sabbatten heiligen.
Eze 44:25  Een priester mag niet komen bij een menschenlijk, waardoor hij verontreinigd zou worden; alleen aan 
het lijk van vader, moeder, zoon, dochter, broeder en ongehuwde zuster mag hij zich verontreinigen.
Eze 44:26  Nadat hij weer rein is geworden, zal hij zeven dagen tellen;
Eze 44:27  als hij dan weer in het heiligdom, het binnenvoorhof, komt om in de heilige plaats dienst te doen, zal 
hij zijn zondoffer brengen, spreekt de Heere God.
Eze 44:28  Een erfdeel zullen zij niet hebben: ik ben hun erfdeel; een bezitting zult gij hun niet geven in Israel: ik 
ben hun bezitting;
Eze 44:29  het meel [offer], het zond [offer] en het schuldoffer zullen zij eten, en alwat in Israel met den ban 
geslagen wordt zal voor hen zijn.
Eze 44:30  De keur van alle eerstelingen van alles en alle heffingen van alles, van al uw heffingen, zal voor de 
priesters zijn; ook zult gij de keur van uw deeg den priester geven om een zegen op uw huis te doen rusten.
Eze 44:31  Van generlei dier dat zijn natuurlijken dood gestorven of verscheurd is, van gevogelte of vee, zullen 
de priesters het vlees eten.
Eze 45:1  En wanneer gij het land ten erfdeel toewijst, zult gij een deel als gave aan den Heer afstaan, een 
gewijd gedeelte van het land, ter lengte van vijf en twintig duizend, ter breedte van twintig duizend el. Het is in 
zijn gehelen omvang heilig gebied,
Eze 45:2  en daarvan is voor het heiligdom bestemd een vierkant van vijfhonderd op vijfhonderd, aan alle kanten 
door een strook van vijftig el omgeven.
Eze 45:3  En van dat afgemeten gedeelte zult gij een stuk afmeten van vijf en twintig duizend el breedte, waarin 
het heiligdom, het hoogheilige, liggen zal.
Eze 45:4  Het zal een heilig gedeelte van het land zijn en toebehoren aan de priesters die het heiligdom 
bedienen, die naderen om den Heer te dienen; het zal hun zijn een plaats voor huizen en weidegrond.
Eze 45:5  Ook zult gij afmeten een stuk van vijf en twintig duizend el lengte en tienduizend el breedte, hetwelk 
voor de Levieten die den tempel bedienen een bezitting zal zijn, met steden om in te wonen.
Eze 45:6  En tot bezitting der stad zult gij maken een stuk van vijfduizend el breedte en vijf en twintig duizend el 
lengte, langs het heilige gebied, en dit zal aan geheel Israel toebehoren.
Eze 45:7  Ook zult gij aan den vorst ter weerszijden van het heilige gebied en van de stadsbezitting een stuk 



land geven, langs het heilige gebied en de stadsbezitting, aan de westzijde westwaarts en aan de oostzijde 
oostwaarts, even lang als een stamgebied, van de westelijke tot de oostelijke grens
Eze 45:8  des lands. Het zal hem tot een bezitting zijn; opdat Israels vorsten voortaan mijn volk niet meer 
onderdrukken. Het overige land zal het huis Israel naar zijn stammen in bezit nemen.
Eze 45:9  Zo spreekt de Heere God: Het is nu genoeg, vorsten van Israel! Laat na, geweld en knevelarij te 
plegen; oefent recht en billijkheid; ontlast mijn volk van uw afpersingen, spreekt de Heere God.
Eze 45:10  Gij moet eerlijke weegschalen hebben, maten en vaten zoals zij zijn moeten.
Eze 45:11  De maat en het vat moeten denzelfden inhoud hebben, elk moet het tiende van een ton bevatten. De 
ton moet tot standaard dienen.
Eze 45:12  De sikkel moet twintig gera's houden; een vijfsikkelstuk moet de waarde hebben van vijf, een 
tiensikkelstuk van tien sikkel; en vijftig sikkelen moeten bij u een pond maken.
Eze 45:13  En dit is de belasting die gij zult heffen: het zesde van een maat van elke ton tarwe en het zesde van 
een maat van elke ton gerst;
Eze 45:14  het wettig aandeel van de olie: het tiende van een vat op elke kor; want de kor houdt tien vaten;
Eze 45:15  voorts van het kleinvee een stuk van de tweehonderd. Deze belasting, door alle geslachten van 
Israel opgebracht, zal dienen tot meel [offers], brand [offers] en dankoffers om verzoening voor hen te bewerken, 
spreekt de Heere God.
Eze 45:16  Het ganse volk zal gehouden zijn deze belasting aan den vorst in Israel op te brengen,
Eze 45:17  en de vorst is verplicht te zorgen voor de brand [offers], meel [offers] en plengoffers op de feesten, 
nieuwemanen en sabbatten; op alle feesttijden van het huis Israel zal hij leveren de zond [offers], meel [offers], 
brand [offers] en dankoffers om verzoening te bewerken voor het huis Israel.
Eze 45:18  Zo spreekt de Heere God: Op den eersten dag der eerste maand zult gij een gaven jongen stier 
nemen en het heiligdom ontzondigen.
Eze 45:19  De priester neme van het bloed van dit zondoffer en strijke daarvan aan de deurposten van den 
tempel en aan de vier hoeken der omlijsting van het altaar en aan de deurposten der poort van het 
binnenvoorhof.
Eze 45:20  Desgelijks zult gij doen op den eersten dag der zevende maand, vanwege de misslagen die men bij 
ongeluk of in onnozelheid heeft begaan. Zo zult gij voor den tempel verzoening bewerken.
Eze 45:21  Op den vijftienden dag der eerste maand zal voor u het paaschfeest zijn; zeven dagen zult gij 
ongezuurd brood eten.
Eze 45:22  Op dien dag zal de vorst voor zichzelf en het gehele volk des lands een zondofferstier brengen,
Eze 45:23  en op de zeven dagen van het feest zal hij ten brandoffer aan den Heer brengen dagelijks zeven 
stieren en zeven gave rammen, de zeven dagen lang, en dagelijks een geitebok ten zondoffer;
Eze 45:24  en als meeloffer zal hij brengen: een maat bij elken stier en elken ram, en bij elke maat een stoop 
olie.
Eze 45:25  Op den vijftienden dag der zevende maand zal hij dezelfde offers brengen op het feest, de zeven 
dagen lang, dezelfde zond [offers], brand [offers] en meeloffers en evenveel olie.
Eze 46:1  Zo spreekt de Heere God: De poort van het binnenvoorhof die naar het oosten gekeerd is moet de zes 
werkdagen gesloten blijven, maar op den sabbatdag en den dag der nieuwemaan geopend worden;
Eze 46:2  dan zal de vorst door de poortzaal van buiten af er ingaan, maar blijven staan aan den deurpost der 
poort, en de priesters zullen zijn brand [offers] en dankoffers brengen; daarna zal hij, na zich neergebogen te 
hebben op den drempel der poort, er weder uitgaan; en de poort wordt voor den avond niet weer gesloten.
Eze 46:3  Maar het volk des lands zal zich op de sabbatten en nieuwemanen voor die poort neerbuigen voor den 
Heer.
Eze 46:4  Het brandoffer dat de vorst op den sabbatdag aan den Heer brengen zal moet bestaan uit zes gave 
lammeren en een gaven ram,
Eze 46:5  met een meeloffer van een maat bij den ram, en met een naar eigen believen bij de lammeren, 
benevens een stoop olie bij elke maat meel.
Eze 46:6  Op den nieuwemaansdag zal het bestaan uit een gaven jongen stier, zes gave lammeren en een 
gaven ram;
Eze 46:7  bij den stier en bij den ram zal hij telkens een maat meel als meeloffer brengen, en bij de lammeren 
zoveel hij vermag, benevens een stoop olie bij elke maat.
Eze 46:8  Wanneer de vorst komt, zal hij door de poortzaal binnengaan en langs denzelfden weg heengaan.
Eze 46:9  En wanneer het volk des lands op de feesttijden voor den Heer komt, dan moet hij die door de 
noordpoort inkomt om zich neer te buigen door de zuidpoort heengaan, en wie door de zuidpoort inkomt door de 
noordpoort heengaan: niemand mag door dezelfde poort waardoor hij is binnengekomen weggaan, maar ieder 
moet rechtdoorgaande den tempel verlaten.
Eze 46:10  Ook de vorst die in hun midden is zal evenals zij binnenkomen en heengaan.
Eze 46:11  Op de feesten en hoogtijden zal het meeloffer bestaan uit een maat meel bij elken stier en elken ram, 



en bij de lammeren uit zoveel hij goedvindt, en een stoop olie worde bij elke maat gevoegd.
Eze 46:12  En wanneer de vorst een vrijwillig offer brengt, hetzij brand [offer] hetzij dankoffer, een vrijwillig offer 
aan den Heer, dan zal men voor hem de poort openen die naar het oosten gekeerd is, en zal hij brand [offers] en 
dankoffers brengen, zoals hij op den sabbatdag doet; maar
Eze 46:13  zodra hij is heengegaan, zal men de poort weer sluiten. Ook zal hij dagelijks een gaaf eenjarig lam 
als brandoffer aan den Heer brengen;
Eze 46:14  elken morgen zal hij het brengen, en daarbij elken morgen een meeloffer van het zesde ener maat 
met het derde ener stoop olie om daarmee de meelbloem te mengen als meeloffer voor den Heer: een eeuwige 
inzetting.
Eze 46:15  Elken morgen zal men het lam, het meeloffer en de olie brengen als een vast brandoffer.
Eze 46:16  Zo spreekt de Heere God: Wanneer de vorst aan een zijner zonen een stuk van zijn erfdeel ten 
geschenke geeft, dan zal dit voor zijn zonen een erfelijke bezitting zijn;
Eze 46:17  maar geeft hij een stuk van zijn erfdeel aan een zijner dienaren, dan zal het aan dezen slechts 
toebehoren tot aan het jaar der vrijlating, en dan weer het eigendom van den vorst worden; alleen wat zijn zonen 
ten deel valt zal voorgoed het hunne zijn.
Eze 46:18  En de vorst zal niets van het erfdeel des volks wegnemen om het te onderdrukken: van zijn eigen 
bezitting zal hij zijn zonen een erfdeel geven; opdat geen lid van mijn volk uit zijn bezitting verdrongen worde.
Eze 46:19  Toen bracht hij mij door den ingang ter zijde van de poort naar de heilige kamers die voor de 
priesters bestemd zijn en op het noorden liggen, en daar was een plaats in het achterste gedeelte daarvan, in 
het westen.
Eze 46:20  Hij zeide tot mij: Dit is de plaats waar de priesters het schuld [offer] en het zondoffer koken en het 
meeloffer bakken zullen; opdat zij het niet in het buitenvoorhof brengen, waardoor zij het volk zouden wijden.
Eze 46:21  Hierop voerde hij mij in het buitenvoorhof en leidde mij naar de vier hoeken van het voorhof, en zie, 
daar was in elken hoek van het voorhof een hof, kleine hoven
Eze 46:22  in al de vier hoeken van het voorhof, veertig el lang en dertig breed, alle vier van dezelfde 
afmetingen.
Eze 46:23  Zij waren alle vier door een muur omgeven, waarin van onderen aan alle kanten stookplaatsen waren 
gemaakt.
Eze 46:24  Hij zeide tot mij: Dit zijn de keukens waar zij die den tempel bedienen de slachtoffers van het volk 
zullen koken.
Eze 47:1  Toen bracht hij mij terug tot den ingang van het tempelhuis, en zie, water vloeide van onder den 
drempel van het huis oostwaarts; want het huis lag op het oosten, en het water vloeide van den zuidelijken 
zijwand van het huis langs den zuidelijken kant van het altaar.
Eze 47:2  En hij voerde mij door de noordpoort en leidde mij buitenom naar de buitenpoort die naar het oosten 
gekeerd was, en zie, het water stroomde van den zuidelijken zijwand.
Eze 47:3  Toen in oostelijke richting, een meetsnoer in de hand, uitgaande, mat de man duizend el af en liet mij 
door het water gaan: het reikte tot de enkels;
Eze 47:4  weer mat hij duizend el af en liet mij door het water gaan: het reikte tot de knieen; weer mat hij 
duizend el af en liet mij door het water gaan: het reikte tot de lenden;
Eze 47:5  weer mat hij duizend el af; nu was het een beek die ik niet kon doorwaden; want het water was zo diep 
dat men er in zwemmen kon: een ondoorwaadbare beek!
Eze 47:6  En hij zeide tot mij: Hebt gij het gezien, menschenkind? Waarna hij mij langs den oever der beek 
terugvoerde.
Eze 47:7  Op mijn terugweg zag ik aan de beide oevers der beek bomen in zeer groten getale.
Eze 47:8  En hij zeide tot mij: Dit water vloeit naar de oostelijke landstreek, stroomt af naar de vlakte en komt zo 
in de zee. Als het in de zee uitloopt, dan wordt haar water gezond.
Eze 47:9  En elk levend wezen, al het wemelend gedierte, zal overal waar de beek komt kunnen leven, en de vis 
zal zeer overvloedig zijn; want wanneer dit water er in komt, dan wordt het water der zee gezond.
Eze 47:10  En aan haar oever zullen vissers staan; van En-gedi tot En-eglaim zal een droogplaats voor netten 
zijn. Allerlei vis zal er in zijn, zoals in de Grote Zee, zeer overvloedig.
Eze 47:11  Doch het water van haar poelen en kuilen zal niet gezond worden, maar dienen om er zout uit te 
winnen.
Eze 47:12  En aan de beek, op haar beide oevers, zullen allerlei bomen met eetbare vruchten groeien; welker 
loof niet verwelken, welker vrucht nooit opraken zal: elke maand dragen zij eerstelingen; want het water dat ze 
drenkt komt van het heiligdom af, en hun vruchten zullen tot spijs, hun loof zal tot geneesmiddel dienen.
Eze 47:13  Zo spreekt de Heere God: Dit is het grondgebied hetwelk gij onder de twaalf stammen Israels 
verdelen zult: voor Jozef een dubbel deel.
Eze 47:14  Gij, de een zo goed als de ander, zult het land beerven ten aanzien waarvan ik mijn hand heb 
opgestoken het aan uw vaderen te zullen geven; zo zal dit land u ten deel vallen.



Eze 47:15  Dit is de grens des lands aan de noordzijde: van de Grote Zee langs den weg over Hethlon, aan den 
weg naar
Eze 47:16  Hamath, over Berotha, Sibraim, dat op de grens tussen het gebied van Damaskus en dat van 
Hamath ligt, naar Hasar-enan, aan de grens van Hauran.
Eze 47:17  Zo zal dus de grens lopen van de zee tot Hasar-enan; zodat de noordelijke grens loopt langs het 
gebied van Damaskus en dat van Hamath. Dit is de noordzijde.
Eze 47:18  De oostzijde loopt van tussen Hauran en Damaskus, terwijl tussen Gilead en het land van Israel de 
Jordaan de grens vormt tot aan de Oostelijke Zee bij Tamar. Dit is de oostzijde.
Eze 47:19  De zuidzijde, de middagstreek, loopt van Tamar tot het water van Meriba bij Kades en langs de Beek 
naar de Grote Zee. Dit is de middagzijde ten zuiden.
Eze 47:20  En aan de westzijde vormt de Grote Zee de grens tot het punt waar de weg naar Hamath gaat. Dit is 
de westzijde.
Eze 47:21  Dit land nu zult gij onder elkander, naar de stammen Israels, verdelen.
Eze 47:22  Gij zult het ten erfdeel toewijzen aan uzelf en aan de vreemden die onder u verblijfhouden, die 
kinderen onder u verwekt hebben; zij zullen op gelijke lijn staan met de geboren Israelieten:
Eze 47:23  zij zullen met u een erfdeel erlangen te midden der stammen Israels. In den stam waaronder de 
vreemde verblijfhoudt zult gij hem zijn erfdeel geven, spreekt de Heere God.
Eze 48:1  Dit zijn de namen der stammen. Van het noordelijk uiteinde af, naast den weg over Hethlon, aan den 
weg naar Hamath, tot Hasar-enan; zodat het grondgebied van Damaskus, naast dat van Hamath, ten noorden 
ligt en ieders gebied zich van de oostelijke grens tot de westelijke uitstrekt:
Eze 48:2  een voor Dan. Grenzend aan Dan, van de oostelijke grens tot de westelijke: een voor Azer.
Eze 48:3  Grenzend aan Azer, van de oostelijke grens tot de westelijke: een voor Naftali.
Eze 48:4  Grenzend aan Naftali, van de oostelijke grens tot de westelijke: een voor Manasse.
Eze 48:5  Grenzend aan Manasse, van de oostelijke grens tot de westelijke: een voor Efraim.
Eze 48:6  Grenzend aan Efraim, van de oostelijke grens tot de westelijke: een voor Ruben.
Eze 48:7  Grenzend aan Ruben, van de oostelijke grens tot de westelijke: een voor Juda.
Eze 48:8  Grenzend aan Juda, van de oost [zijde] tot de westzijde, zal het heilige gebied liggen dat gij afstaan 
zult: vijf en twintig duizend el breed en even lang als een der andere delen, van de oost [zijde] tot de westzijde; 
het heiligdom zal in het midden daarvan liggen.
Eze 48:9  Het heilige gebied dat gij aan den Heer zult afstaan zal vijf en twintig duizend el lang en vijf en twintig 
duizend el breed zijn.
Eze 48:10  En aan de navolgenden zal het heilige gebied toebehoren: aan de priesters een gedeelte, waarvan 
de noordelijke grens vijf en twintig duizend el lang, de westelijke en oostelijke tienduizend breed, de zuidelijke 
grens vijf en twintig duizend lang zal zijn, en in het midden waarvan 's Heeren heiligdom liggen zal;
Eze 48:11  aan de geheiligde priesters, de zonen van Sadok, die hun plicht jegens mij waargenomen hebben en 
niet, gelijk de Levieten, afgedwaald zijn toen de Levieten afdwaalden;
Eze 48:12  hun zal dit als een heilig deel van het heilige gebied, als iets hoogheiligs, toebehoren, palend aan het 
grondgebied der Levieten.
Eze 48:13  En aan de Levieten zal, naast het gebied der priesters, toebehoren een gedeelte van vijf en twintig 
duizend el lengte en tienduizend el breedte. Het geheel is dus vijf en twintig duizend el lang en twintigduizend 
breed.
Eze 48:14  Hiervan mag niet verkocht of verruild worden; als keurgave van het land mag men het niet verruilen 
of in andere handen doen overgaan; want het is heilig aan den Heer.
Eze 48:15  De vijfduizend el die in de breedte nog overblijven langs de vijf en twintig duizend zal geen heilige 
grond wezen, maar is bestemd voor de stad, tot woningen en tot weidegrond, en de stad zal in het midden er 
van liggen.
Eze 48:16  Dit zijn haar afmetingen: de noordzijde vierduizend vijfhonderd el, de zuidzijde vierduizend 
vijfhonderd el, de oostzijde vierduizend vijfhonderd el, de westzijde vierduizend vijfhonderd el.
Eze 48:17  En als weidegrond zal bij de stad behoren: ten noorden tweehonderd vijftig el, ten zuiden 
tweehonderd vijftig el, ten oosten tweehonderd vijftig el, en ten westen tweehonderd vijftig el.
Eze 48:18  En hetgeen in de lengte langs het heilige gebied overblijft, tienduizend el aan de oost [zijde] en 
tienduizend aan de westzijde, daarvan zal de opbrengst tot brood voor de bewoners der stad strekken.
Eze 48:19  Wat de bewoners der stad aangaat, mensen uit alle stammen zullen haar bewonen.
Eze 48:20  Dit gehele heilige gebied, een vierkant van vijf en twintig duizend op vijf en twintig duizend, zult gij 
afstaan, namelijk het heilige gebied met de stadsbezitting.
Eze 48:21  En het overige zal den vorst toebehoren; wat ter weerszijden ligt van het heilige gebied en de 
stadsbezitting, langs de vijf en twintig duizend el in het oosten tot de oostelijke grens, en langs de vijf en twintig 
duizend in het westen tot de westelijke grens, evenwijdig met het gebied der stammen, zal den vorst behoren. 
Het heilige gebied met het heiligdom des tempels ligt er midden in.



Eze 48:22  Ter zijde van de bezitting der Levieten en die der stad, tussen het grondgebied van Juda en dat van 
Benjamin in, zal het land van den vorst liggen.
Eze 48:23  Voorts de overige stammen. Van de oostelijke grens tot de westelijke: een voor Benjamin.
Eze 48:24  Grenzend aan Benjamin, van de oostelijke grens tot de westelijke: een voor Simeon.
Eze 48:25  Grenzend aan Simeon, van de oostelijke grens tot de westelijke: een voor Issachar.
Eze 48:26  Grenzend aan Issachar, van de oostelijke grens tot de westelijke: een voor Zebulon.
Eze 48:27  Grenzend aan Zebulon van de oostelijke grens tot de westelijke: een voor Gad.
Eze 48:28  En langs de grens van Gad, aan de zuidzijde naar de middagstreek, zal de grens lopen van Tamar 
tot het water van Meriba bij Kades, en langs de Beek naar de Grote Zee.
Eze 48:29  Dit is het land hetwelk gij ten erfdeel aan de stammen Israels zult toewijzen, en dit is elks deel, 
spreekt de Heere God.
Eze 48:30  En dit zijn de uitgangen der stad;
Eze 48:31  de poorten der stad zijn naar de stammen Israels genoemd: (048-30b) aan de noordzijde, 
vierduizend vijfhonderd el lang, (048-31b) drie poorten: die van Ruben, een, die van Juda, een, en die van Levi, 
een;
Eze 48:32  aan de oostzijde, vierduizend vijfhonderd el lang, drie poorten: die van Jozef, een, die van Benjamin, 
een, en die van Dan, een;
Eze 48:33  aan de zuidzijde, vierduizend vijfhonderd el lang, drie poorten: die van Simeon, een, die van 
Issachar, een, en die van Zebulon, een;
Eze 48:34  aan de westzijde, vierduizend vijfhonderd el lang, drie poorten: die van Gad, een, die van Azer, een, 
en die van Naftali, een.
Eze 48:35  De gehele omtrek is achttienduizend el. En de naam der stad is voortaan: De Heer is aldaar.
Dan 1:1  In het derde jaar der regering van Jojakim, den koning van Juda, kwam Nebukadresar, de koning van 
Babel, naar Jeruzalem en belegerde het.
Dan 1:2  En de Heer gaf in zijn hand Jojakim, den koning van Juda, en een deel der vaten van het huis Gods; hij 
bracht hen in het land Sjinear, en de vaten bracht hij in de schatkamer van zijn god.
Dan 1:3  Daarna beval de koning Aspenaz, het hoofd zijner kamerlingen, uit de Israelieten, zowel uit het 
koninklijk geslacht als uit de edelen,
Dan 1:4  knapen te nemen zonder enig lichaamsgebrek, schoon van uiterlijk; toegerust met allerlei wijsheid, in 
het bezit van kennis, inzicht hebbend in wetenschap, geschikt om in het paleis des konings te staan, en dezen te 
onderwijzen in het schrift en de taal der Chaldeen.
Dan 1:5  De koning wees hun voor elken dag een deel toe van de spijzen en den wijn der koninklijke tafel, en 
beval, hen zo drie jaren op te kweeken; opdat zij na afloop er van voor den koning zouden staan.
Dan 1:6  Onder hen nu waren enige Judeers: Daniel, Hananja, Misjael en Azarja,
Dan 1:7  wien de opperste der kamerlingen andere namen gaf: Daniel noemde hij Beltsjassar, Hananja 
Sjadrach, Misjael Mesjach en Azarja Abednego.
Dan 1:8  Maar Daniel nam zich voor, zich niet te verontreinigen aan de spijzen en den wijn van de koninklijke 
tafel, en verzocht daarom den opperste der kamerlingen vergunning zich niet te laten verontreinigen.
Dan 1:9  En God bewerkte dat Daniel gunst en erbarming vond bij den opperste der kamerlingen.
Dan 1:10  Deze toch zeide tot Daniel: Ik vrees dat mijn heer de koning, die u spijs en drank heeft toegewezen, 
uw uitzicht minder bloeiend zal vinden dan dat der knapen van uw leeftijd. Zo zoudt gij mij mijn hoofd bij den 
koning doen verbeuren.
Dan 1:11  Toen zeide Daniel tot den beambte dien de opperste der kamerlingen bij Daniel, Hananja, Misjael en 
Azarja had geplaatst:
Dan 1:12  Neem toch tien dagen de proef met uw dienaren, door ons groenten tot spijs en water tot drank te 
doen geven;
Dan 1:13  laat dan ons uiterlijk met dat van de knapen die van 's konings spijzen eten door u vergeleken worden, 
en doe daarna met uw dienaren naar bevind van zaken.
Dan 1:14  Hij was hun in deze zaak ter wille en nam met hen een proef van tien dagen.
Dan 1:15  En na verloop van tien dagen waren zij bloeiender van uitzicht en beter in het vlees dan al de knapen 
die van 's konings spijzen gegeten hadden.
Dan 1:16  Daarom nam de beambte hun spijzen en hun tafelwijn weg en gaf hun groenten.
Dan 1:17  Aan die knapen nu, aan alle vier, gaf God wetenschap, kennis van allerlei schrift en wijsheid, en 
Daniel kreeg verstand van alle gezichten en dromen.
Dan 1:18  Toen de tijd waarna de koning bepaald had dat zij bij hem zouden gebracht worden verstreken was, 
bracht de opperste der kamerlingen hen voor Nebukadresar.
Dan 1:19  De koning onderhield zich met hen, en onder hen allen werd de gelijke van Daniel, Hananja, Misjael 
en Azarja niet gevon-den. Daarom traden zij in dienst bij den koning.
Dan 1:20  En over elk stuk van omzichtige wijsheid waarover de koning hen ondervroeg bevond hij hen tienmaal 



bekwamer dan al de geleerden en geestenbanners in zijn gehele rijk.
Dan 1:21  En Daniel was daar tot het eerste jaar van koning Cyrus.
Dan 2:1  In het tweede jaar der regering van Nebukadresar had deze dromen, waardoor zijn geest ontroerd werd 
en het met zijn slaap gedaan was.
Dan 2:2  Daarom beval de koning de geleerden, geestenbanners, tovenaars en Chaldeen te roepen om den 
koning zijn dromen mee te delen. Toen zij gekomen waren
Dan 2:3  en voor den koning stonden, zeide deze tot hen: Ik heb een droom gehad, en mijn geest is daardoor zo 
ontroerd dat ik dien droom begrijpen wil.
Dan 2:4  Hierop spraken de Chaldeen tot den koning Aramees: Koning, leef tot in eeuwigheid! Verhaal den 
droom aan uw dienaren, en wij zullen den uitleg geven.
Dan 2:5  Maar de koning antwoordde en zeide tot de Chaldeen: Het staat bij mij vast: indien gij mij den droom en 
den uitleg er van niet te kennen geeft; zult gij in stukken gehouwen en zullen uw huizen tot mesthopen gemaakt 
worden.
Dan 2:6  Maar indien gij den droom en zijn uitleg meedeelt, zult gij van mij giften, geschenken en grote eer 
ontvangen. Dus, deelt den droom en zijn uitleg mee.
Dan 2:7  Toen antwoordden zij wederom en zeiden: De koning verhale den droom aan zijn dienaren; dan zullen 
wij den uitleg geven.
Dan 2:8  Maar de koning antwoordde en zeide: Zeker weet ik dat gij tijd zoekt te winnen, omdat gij gezien hebt 
dat het bij mij vaststaat:
Dan 2:9  indien gij mij den droom niet te kennen geeft, dan treft u allen hetzelfde vonnis. En gij zijt 
overeengekomen leugen en bedrog voor mij te spreken, totdat de tijd verkeert. Dus, verhaalt mij den droom; 
opdat ik wete dat gij mij den uitleg geven kunt.
Dan 2:10  De Chaldeen antwoordden den koning en zeiden: Er is geen mens op den aardbodem die hetgeen de 
koning verlangt zou kunnen meedelen; reden waarom ook geen enkel groot en machtig koning ooit van enig 
geleerde, geestenbanner of Chaldeer iets dergelijks verlangd heeft.
Dan 2:11  Hetgeen de koning verlangt is zwaar, en er is geen ander die het den koning zou kunnen meedelen, 
behalve goden, wier woning niet onder de mensen is.
Dan 2:12  Hierover hevig vertoornd en vergramd, beval de koning al de wijzen van Babel om te brengen.
Dan 2:13  Het besluit werd uitgevaardigd, en de wijzen werden gedood. Ook Daniel en zijn vrienden zocht men 
om hen te doden.
Dan 2:14  Toen gaf Daniel een beleidvol en verstandig bescheid aan Arioch, den overste van 's konings 
lijfwacht, die uitgetrokken was om de wijzen van Babel te doden;
Dan 2:15  hij hief aan en zeide tot Arioch, den beambte des konings: Waarom is zulk een scherp besluit van den 
koning uitgegaan? Nu deelde Arioch aan Daniel de zaak mee;
Dan 2:16  waarop Daniel tot den koning ging en hem bad hem enigen tijd te laten; dan zou hij den koning den 
uitleg geven.
Dan 2:17  Toen ging Daniel naar zijn huis en deelde aan zijn vrienden Hananja, Misjael en Azarja de zaak mee;
Dan 2:18  zij moesten erbarming afsmeeken van den God des hemels in zake van dit geheim; opdat men Daniel 
en zijn vrienden niet met de overige wijzen van Babel zou ombrengen.
Dan 2:19  Toen werd aan Daniel in een nachtgezicht het geheim geopenbaard; waarop Daniel den God des 
hemels loofde.
Dan 2:20  Daniel hief aan en zeide: Geloofd zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid; want zijner is de 
wijsheid en de kracht!
Dan 2:21  Hij verandert de tijden en gelegenheden, zet koningen af en stelt koningen aan, geeft wijsheid aan 
wijzen en kennis aan hen die doorzicht hebben.
Dan 2:22  Hij openbaart het diepe en verborgene, weet wat in het duister is, en bij hem woont het licht.
Dan 2:23  U, God mijner vaderen, loof en prijs ik, omdat gij mij wijsheid en kracht verleend hebt en mij thans 
hebt bekendgemaakt wat wij van u afgesmeekt hebben; want gij hebt mij de zaak des konings bekendgemaakt.
Dan 2:24  Dientengevolge ging Daniel tot Arioch, wien de koning opgedragen had de wijzen van Babel om te 
brengen; hij kwam en sprak hem aldus toe: Breng de wijzen van Babel niet om; voer mij tot den koning; dan zal 
ik den koning den uitleg geven.
Dan 2:25  Toen voerde Arioch Daniel ijlings tot den koning en sprak dezen aldus toe: Ik heb onder de Judeesche 
ballingen een man gevonden die den koning den uitleg wil geven.
Dan 2:26  De koning antwoordde en zeide tot Daniel, die den naam Beltsjassar droeg: Zijt gij in staat mij den 
droom dien ik gezien heb en den uitleg er van mee te delen?
Dan 2:27  Daniel hief voor den koning aan en zeide: Het geheim waarnaar de koning vraagt kunnen geen 
wijzen, geestenbanners, geleerden en sterrenwichelaars den koning te kennen geven;
Dan 2:28  maar er is een God in den hemel, die geheimen openbaart, en hij heeft aan koning Nebukadresar 
bekendgemaakt wat ten laatste gebeuren zal.



Dan 2:29  Uw droom en de gezichten die op uw legerstede in uw brein zijn opgerezen waren de navolgende: Bij 
u, o koning, zijn op uw legerstede gedachten opgestegen over hetgeen nadezen gebeuren zal; de Onthuller der 
geheimen heeft u te kennen gegeven wat gebeuren zal;
Dan 2:30  en aan mij is het geheim geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij meer dan in andere 
schepselen zou zijn, maar opdat de uitleg den koning zou gegeven worden en gij de gedachten van uw hart 
zoudt kennen.
Dan 2:31  Gij dan, koning, hadt een gezicht. Zie, een groot beeld! Dat beeld was hoog en glansrijk, het stond 
tegenover u en had een vreselijk aanzien.
Dan 2:32  Het beeld nu, het had een hoofd van zuiver goud, borst en armen van zilver, buik en zijden van koper,
Dan 2:33  benen van ijzer, voeten deels van ijzer deels van leem.
Dan 2:34  Gij zaagt daarnaar, toen vanzelf een steen losraakte, het beeld op zijn voeten van ijzer en leem trof en 
ze vergruisde.
Dan 2:35  Toen vielen op eenmaal ijzer, leem, koper, zilver en goud in gruis; het werd als het kaf dat des zomers 
van den dorschvloer wegvliegt, en de wind voerde het mee, zodat er geen plaats voor gevonden werd. Maar de 
steen die het beeld had getroffen werd tot een groten berg, die de gehele aarde besloeg.
Dan 2:36  Dit is de droom; nu zullen wij den koning er den uitleg van geven.
Dan 2:37  Gij, o koning, koning der koningen, wien de God des hemels heerschappij, macht, kracht en eer 
geschonken heeft,
Dan 2:38  en in wiens hand hij de mensenkinderen, de dieren des velds en de vogelen des hemels, waar zij ook 
wonen, heeft gesteld; zodat hij u over die allen heeft doen heersen; gijzelf zijt het hoofd van goud.
Dan 2:39  En na u zal een ander koninkrijk opstaan, geringer dan het uwe; daarna een ander rijk, een derde, van 
koper, dat over de gehele aarde zal heersen.
Dan 2:40  En een vierde rijk zal sterk zijn als ijzer, daar immers het ijzer alles vergruist en klein maakt, en als 
ijzer, dat verbrijzelt, zal het ze alle vergruizen en verbrijzelen.
Dan 2:41  En wat aangaat hetgeen gij gezien hebt, dat de voeten en de teenen deels van pottenbakkersleem 
deels van ijzer waren, dit betekent dat het een verdeeld rijk zal zijn: het zal van de vastheid van het ijzer in zich 
hebben, overeenkomstig hetgeen gij gezien hebt, dat ijzer met slijkerig leem gemengd was.
Dan 2:42  Maar de teenen der voeten deels van ijzer deels van leem wil zeggen: voor een deel zal het rijk sterk, 
voor een deel zal het broos zijn.
Dan 2:43  Voorts wat aangaat hetgeen gij gezien hebt: ijzer vermengd met slijkerig leem, dit is: zij zullen zich 
met elkander verbinden door menschenzaad, zonderdat zij goed samenhangen, evenals het ijzer zich niet met 
het leem verbindt.
Dan 2:44  En in de dagen dier koningen zal de God des hemels een rijk oprichten dat in eeuwigheid niet 
omvergeworpen zal worden en welks heerschappij niet aan een ander volk zal worden overgeleverd; het zal al 
die koninkrijken vergruizen en vernietigen, terwijl het zelf tot in eeuwigheid in stand blijft,
Dan 2:45  overeenkomstig hetgeen gij gezien hebt, dat vanzelf een steen van den berg losraakte en het ijzer, 
het koper, het leem, het zilver en het goud vergruisde. De hooge God heeft den koning bekendgemaakt wat 
nadezen geschieden zal. Zeker is de droom, betrouwbaar de uitleg.
Dan 2:46  Toen viel koning Nebukadresar op zijn aangezicht, aanbad Daniel en beval aan hem te offeren en 
liefelijke geuren te ontsteken.
Dan 2:47  De koning antwoordde Daniel: Voorwaar, uw god, dat is de god der goden, de heer der koningen en 
de onthuller der geheimen; daar gij in staat zijt geweest dit geheim te openbaren.
Dan 2:48  Toen verleende de koning aan Daniel hoog aanzien, gaf hem veel grote geschenken, maakte hem tot 
heer van het gehele landschap Babel en stelde hem tot oppergeneraal over al de wijzen van Babel aan.
Dan 2:49  En op verzoek van Daniel droeg de koning het bestuur over het landschap Babel op aan Sjadrach, 
Mesjach en Abednego, terwijl Daniel in 's konings poort bleef.
Dan 3:1  Koning Nebukadnesar maakte een gouden beeld, zestig el hoog, zes el breed, en richtte het op in de 
vallei Dura, in het landschap Babel.
Dan 3:2  En koning
Dan 3:3  Nebukadresar liet verzamelen de satrapen, stadhouders, landvoogden, opperrechters, schatmeesters, 
staatsraden, rechters en alle overheidspersonen van het landschap; opdat zij zouden komen tot inwijding van 
het beeld hetwelk koning Nebukadresar had opgericht. Toen verzamelden zich de satrapen, stadhouders, 
landvoogden, opperrechters, schatmeesters, staatsraden, rechters en alle overheidspersonen van het landschap 
tot inwijding van het beeld dat koning Nebukadresar had opgericht, en plaatsten zich tegenover het beeld dat 
Nebukadresar had opgericht.
Dan 3:4  Toen riep een heraut luidkeels: U, volken, stammen en talen, wordt bevolen:
Dan 3:5  zodra gij het geluid der hoornen, fluiten, citers, luiten, harpen, orgelen en allerlei andere instrumenten 
hoort, moet gij neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadresar heeft opgericht;
Dan 3:6  en alwie niet aanbiddend neervalt zal terstond in den brandenden vuuroven geworpen worden.



Dan 3:7  Dientengevolge vielen, zodra de volken het geluid der hoornen, fluiten, citers, luiten, harpen en allerlei 
andere muziekinstrumenten hoorden, alle volken, stammen en talen onmiddellijk neer, in aanbidding van het 
gouden beeld dat koning Nebukadresar had opgericht.
Dan 3:8  Dientengevolge traden terstond enige Chaldeeuwsche mannen toe en klaagden de Joden aan.
Dan 3:9  Zij hieven aan en zeiden tot koning Nebukadnesar: Koning, leef tot in eeuwigheid!
Dan 3:10  Gij, de koning, hebt een bevel uitgevaardigd, dat ieder mens op het horen van het geluid der hoornen, 
fluiten, citers, luiten, harpen, orgelen en allerlei andere muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden 
beeld aanbidden,
Dan 3:11  en dat alwie niet aanbiddend neerviel in den brandenden vuuroven zou geworpen worden.
Dan 3:12  Nu zijn er enige Joodse mannen, dezelfden aan wie gij het bestuur over het landschap Babel 
opgedragen hebt, Sjadrach, Mesjach en Abednego; deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord: 
uw god dienen zij niet, en het gouden beeld dat gij opgericht hebt aanbidden zij niet.
Dan 3:13  Toen beval Nebukadnesar in woede en gramschap Sjadrach, Mesjach en Abednego te halen; waarop 
men die mannen tot den koning bracht. Nebukadnesar hief aan en
Dan 3:14  zeide tot hen: Is het boos opzet, Sjadrach, Mesjach en Abednego, dat gij mijn god niet dient en het 
gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt?
Dan 3:15  Indien gij nog bereid zijt om, zodra gij het geluid der hoornen, fluiten, citers, luiten, harpen, orgelen en 
allerlei andere muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, goed! 
Maar indien gij het niet aanbidt, zult gij onmiddellijk in den brandenden vuuroven geworpen worden. En wie is de 
god die u uit mijn hand zou redden?
Dan 3:16  Hierop antwoordden Sjadrach, Mesjach en Abednego en zeiden tot koning Nebukadnesar: Wij achten 
het niet nodig u hierop te antwoorden.
Dan 3:17  Indien de God dien wij dienen in staat is ons te redden, dan zal hij ons uit den brandenden vuuroven 
en uit uw hand, o koning, redden.
Dan 3:18  En zo niet, weet dan, o koning, dat wij uw god toch niet dienen noch het gouden beeld dat gij 
opgericht hebt aanbidden zullen.
Dan 3:19  Toen werd Nebukadnesar van gramschap vervuld en verwrongen zich de trekken van zijn gelaat 
vanwege Sjadrach, Mesjach en Abednego. Ten antwoord beval hij den oven zevenmaal heeter te stooken dan 
nodig was,
Dan 3:20  en aan enige mannen, van de sterkste in zijn leger, gelastte hij Sjadrach, Mesjach en Abednego te 
binden om hen in den brandenden vuuroven te werpen.
Dan 3:21  Zo bonden die mannen hen in hun broeken, hemden, mantels en andere klederen en wierpen hen in 
den brandenden vuuroven.
Dan 3:22  Dientengevolge, naardien des konings woord zeer beslist was en de oven uitermate heet was 
gestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen die Sjadrach, Mesjach en Abednego hadden opgeheschen,
Dan 3:23  terwijl de drie mannen, Sjadrach, Mesjach en Abednego, gebonden midden in den vuuroven vielen.
Dan 3:24  Toen verschrikte koning Nebukadnesar, stond ijlings op en richtte zich met deze woorden tot zijn 
raadsheren: Wij hebben immers drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tot 
den koning: Zeker, o koning!
Dan 3:25  De koning hernam en zeide: Maar ik zie vier mannen ongebonden midden in het vuur rondgaan, 
zonderdat iets hen gedeerd heeft, en de vierde heeft het voorkomen van een godenzoon.
Dan 3:26  Hierop naderde Nebukadnesar de deur van den brandenden vuuroven, hief aan en zeide: Sjadrach, 
Mesjach en Abednego, dienaren van den allerhoogsten God, treedt naar buiten en komt hier! Toen kwamen 
Sjadrach, Mesjach en Abednego uit het vuur.
Dan 3:27  Nu verzamelden zich de satrapen, landvoogden, stadhouders en raadsheren des konings; zij zagen 
dat het vuur het lichaam dier mannen niet gedeerd had, hun hoofdhaar niet gezengd was, hun klederen niet door 
het vuur aangetast waren, zelfs geen brandlucht aan hen was gekomen.
Dan 3:28  En Nebukadnesar hief aan en zeide: Geloofd zij de god van Sjadrach, Mesjach en Abednego, die zijn 
engel gezonden heeft en zijn dienaren gered, die zich op hem verlieten, den last des konings overtraden en hun 
lichamen prijsgaven, om geen god te dienen en te aanbidden dan hun eigen.
Dan 3:29  Daarom wordt door mij het bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke stam en taal die oneerbiedig spreekt 
van den god van Sjadrach, Mesjach en Abednego in stukken gehouwen en zijn huis tot een mesthoop gemaakt 
zal worden; omdat er geen andere god is die zo verlossen kan.
Dan 3:30  Toen overlaadde de koning Sjadrach, Mesjach en Abednego met weldaden in het landschap Babel.
Dan 4:1  Koning Nebukadnesar aan alle volken, stammen en talen die op de ganse aarde wonen: Uw heil zij 
groot!
Dan 4:2  Het heeft mij goedgedocht de tekenen en wonderen die de allerhoogste God aan mij gedaan heeft te 
verkondigen.
Dan 4:3  Zijn tekenen, hoe groot zijn zij! zijn wonderen, hoe ontzaglijk! Zijn koningsschap is een eeuwig 



koningsschap, zijn heerschappij duurt van geslacht tot geslacht.
Dan 4:4  Ik, Nebukadnesar, leefde rustig in mijn huis, in vollen levensbloei in mijn paleis--
Dan 4:5  daar kreeg ik eens een droomgezicht, dat mij verschrikte; gedachten op mijn legerstede en gezichten in 
mijn brein opgerezen verbijsterden mij.
Dan 4:6  Hierop werd een bevel door mij uitgevaardigd om alle wijzen van Babel tot mij te brengen; opdat zij mij 
den uitleg van den droom zouden geven.
Dan 4:7  Toen kwamen de geleerden, de geestenbanners, de Chaldeen en sterrenwichelaars, en ik verhaalde 
hun den droom; maar zij konden mij den uitleg niet geven.
Dan 4:8  Ten laatste kwam tot mij Daniel, die naar mijn god Beltsjassar genoemd wordt en in wien de geest der 
heilige goden is, en ik verhaalde hem mijn droom aldus:
Dan 4:9  Beltsjassar, overste der geleerden, in wien ik weet dat de geest der heilige goden is en wien geen 
geheim in verlegenheid brengt, verhaal mij de droomgezichten die ik gezien heb en leg ze mij uit.
Dan 4:10  Wat de gezichten betreft die op mijn legerstede in mijn brein oprezen, ik zag midden op de aarde een 
boom staan van ontzaglijke hoogte;
Dan 4:11  groot was die boom en sterk, zijn top reikte tot den hemel, zodat hij gezien werd tot alle einden der 
aarde;
Dan 4:12  zijn loof was schoon, zijn vrucht zo overvloedig dat zij allen schepselen tot spijs kon dienen; onder 
hem vond het gedierte des velds schaduw, in zijn takken woonden de vogelen des hemels, en met hem voedde 
zich alle vlees.
Dan 4:13  Terwijl ik nog op mijn legerstede verkeerde in de gezichten die in mijn brein oprezen, zie, daar daalde 
een heilige bode van den hemel.
Dan 4:14  Hij riep luidkeels en sprak aldus: Houwt den boom om, snijdt af zijn takken, trekt af zijn loof, strooit 
weg zijn vruchten; zwerve het gedierte van onder hem weg, en het gevogelte uit zijn takken!
Dan 4:15  Maar laat zijn worteltronk in den grond staan, gebonden met ijzeren en koperen banden, in het gras 
des velds; zodat hij van den dauw des hemels worde bevochtigd en hij met het gedierte deelhebbe aan het kruid 
des velds.
Dan 4:16  Zijn hart zal veranderd worden, zodat het geen menschenhart meer is, en het hart van een dier hem 
gegeven worden; zeven tijdruimten zullen over hem heengaan.
Dan 4:17  Op de beslissing van engelen rust dit vonnis, een uitspraak van heiligen is dit besluit; opdat de 
levenden erkennen dat de Allerhoogste heerst over het koningschap des mensen en het geven kan aan wien hij 
wil, zelfs den geringsten mens er over kan aanstellen.
Dan 4:18  Dit droomgezicht heb ik, koning Nebukadnesar, gehad; geef gij, Beltsjassar, mij er nu den uitleg van; 
aangezien al de wijzen van mijn rijk niet in staat zijn mij er den uitleg van te geven, en gij het wel kunt, omdat de 
geest der heilige goden in u is.
Dan 4:19  Toen stond Daniel, die Beltsjassar genoemd werd, wel een uur lang ontzet, en zijn gedachten 
verbijsterden hem. En de koning hief aldus aan: Beltsjassar, laten de droom en de uitleg er van u niet 
verbijsteren! Nu antwoordde Beltsjassar en zeide: Heer, die droom gelde uw haters, en zijn uitleg uw vijanden!
Dan 4:20  De boom dien gij gezien hebt, groot en sterk, welks top tot den hemel reikte, en die gezien werd over 
de gehele aarde,
Dan 4:21  welks loof schoon en welks vrucht zo overvloedig was dat zij allen schepselen tot spijs kon dienen, 
waaronder het gedierte des velds zich legerde, en in welks takken de vogelen des hemels woonden,
Dan 4:22  dat zijt gij, o koning, gij, die groot en sterk zijt, wiens macht groot is en tot den hemel reikt, en wiens 
heerschappij tot het einde der aarde zich uitstrekt.
Dan 4:23  En wat betreft hetgeen de koning gezien heeft, dat een heilige bode van den hemel neerdaalde en 
zeide: Houwt den boom om en verderft hem, maar laat zijn worteltronk in den grond staan, gebonden met ijzeren 
en koperen banden, in het gras des velds; met den dauw des hemels worde hij bevochtigd, en met het gedierte 
des velds dele hij hetzelfde lot, totdat zeven tijdruimten over hem zullen zijn heengegaan--
Dan 4:24  dit is de uitleg, o koning, en dit is het besluit des Allerhoogsten, hetwelk mijn heer den koning treft:
Dan 4:25  u zal men uitstoten uit de menschenwereld, bij de dieren des velds zult gij uw verblijf houden; als aan 
de stieren, zal men u kruiden te eten geven, en met den dauw des hemels zal men u drenken; zo zullen zeven 
tijdruimten over u heengaan; totdat gij erkent dat de Allerhoogste over het koningsschap des mensen heerst en 
het geeft aan wien hij wil.
Dan 4:26  En wat betreft het bevel den worteltronk van den boom in den grond te laten staan: uw koningsschap 
staat weer voor u op, zodra gij erkent dat de Hemel heerst.
Dan 4:27  Daarom, o koning, moge mijn raad u gevallen: Werp uw zonden af door gerechtigheid en uw schuld 
door erbarmen met nooddruftigen; of misschien uw rust nog van duur zal zijn.
Dan 4:28  Dit alles is koning Nebukadnesar overkomen.
Dan 4:29  Twaalf maanden later wandelde hij eens op het koninklijk paleis van Babel;
Dan 4:30  daar hief de koning aan en zeide: Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een koninklijk 



verblijf, door mijn grote macht en tot eer mijner majesteit?
Dan 4:31  Nog was het woord in 's konings mond, toen uit den hemel een stem kwam: U, koning Nebukadnesar, 
wordt aangezegd: Het koningsschap wordt u ontnomen;
Dan 4:32  men stoot u van de menschenwereld uit; bij de dieren des velds zult gij uw verblijf houden; als aan de 
stieren, zal men u kruiden te eten geven. Zo zullen zeven tijdruimten over u heengaan; totdat gij erkent dat de 
Allerhoogste heerst over het koningsschap des mensen en het geeft aan wien hij wil.
Dan 4:33  Terzelfder ure werd dit woord aan Nebukadnesar vervuld: hij werd uit de menschenwereld uitgestoten 
en at kruiden, als de stieren; zijn lichaam werd van den dauw des hemels bevochtigd, totdat zijn haren lang 
werden als die der arenden, en zijn nagels als die der vogels.
Dan 4:34  Maar na verloop van enigen tijd heb ik, Nebukadnesar, mijn ogen ten hemel geslagen en is mijn 
verstand in mij teruggekeerd; ik loofde den Allerhoogste, prees en huldigde den Eeuwiglevende, wiens 
heerschappij een eeuwige heerschappij is, wiens koningsschap van geslacht tot geslacht duurt.
Dan 4:35  Alle aardbewoners zijn als niets geacht, hij handelt naar zijn welbehagen met het heir des hemels en 
de bewoners der aarde; niemand kan hem op de hand slaan en tot hem zeggen: Wat doet gij?
Dan 4:36  Terzelfder tijd keerde mijn verstand in mij terug; en wat de eer van mijn koningsschap betreft, mijn 
heerlijkheid en mijn glans keerden tot mij terug; mijn raadsheren en rijksgroten zochten mij op, ik werd hersteld 
in mijn koningsschap, en nog groter macht werd mij gegeven.
Dan 4:37  Nu prijs ik, Nebukadresar, verhef en huldig den koning des hemels, al wiens daden waarheid en wiens 
paden recht zijn, die hen die overmoedig wandelen vernederen kan.
Dan 5:1  Koning Belsjassar richtte eens een groten maaltijd aan voor zijn rijksgroten, duizend in getal, en dronk 
wijn ten aanschouwen dier duizend.
Dan 5:2  Toen hem de wijn smaakte, beval Belsjassar de gouden en de zilveren vaten te halen die zijn vader 
Nebukadnesar uit den tempel te Jeruzalem meegebracht had; opdat daaruit de koning en zijn rijksgroten, zijn 
vrouwen en zijn bijvrouwen zouden drinken.
Dan 5:3  Dientengevolge haalden zij de gouden vaten die men uit den tempel van het huis Gods te Jeruzalem 
had meegebracht, en de koning en zijn rijksgroten, zijn vrouwen en zijn bijvrouwen dronken er uit;
Dan 5:4  zij dronken wijn en prezen de goden van goud en zilver, koper en ijzer, hout en steen.
Dan 5:5  Op dat ogenblik kwamen vingers ener mensenhand te voorschijn en schreven op het pleister van den 
wand van 's konings paleis, tegenover den kroonluchter. En de koning zag de palm der hand die schreef.
Dan 5:6  Toen verschoot de kleur des konings en verbijsterden hem zijn gedachten, de banden zijner lenden 
gingen los, en zijn knieen sloegen tegen elkander.
Dan 5:7  Luidkeels riep de koning dat men de geestenbanners, Chaldeen en sterrenwichelaars zou halen. Hij 
hief aan en zeide tot de wijzen van Babel: De man, wie het ook zij, die dit schrift lezen en mij den uitleg er van 
geven kan zal met purper bekleed worden, een gouden keten om den hals, en als derde in het koninkrijk 
heersen.
Dan 5:8  Hierop kwamen al de wijzen des konings; maar zij konden het schrift niet lezen noch den uitleg er van 
den koning meedelen.
Dan 5:9  Toen werd koning Belsjassar hevig ontroerd en verschoot zijn kleur; ook zijn rijksgroten waren ontzet.
Dan 5:10  Naar aanleiding van de woorden des konings en zijner rijksgroten, kwam de koningin naar de 
feestzaal; zij hief aan en zeide: Koning, leef in eeuwigheid! Dat uw gedachten u niet verbijsteren en uw kleur niet 
verschiete.
Dan 5:11  Er is een man in uw rijk in wien de geest der heilige goden is; in de dagen uws vaders heeft men 
bevonden dat verlichting, doorzicht en wijsheid, aan godenwijsheid gelijk, zijn deel zijn, en koning 
Nebukadnesar, uw vader--tot overste der geleerden, waarzeggers, Chaldeen en sterrenwichelaars heeft de 
koning, uw vader, hem aangesteld;
Dan 5:12  nademaal men bevonden heeft dat Daniel, dien de koning Beltsjassar genoemd heeft, een 
buitengewonen geest bezit, de kennis en het doorzicht van een droomuitlegger, raadselrader en 
knopenlosmaker. Laat dus Daniel geroepen worden; hij zal u den uitleg geven.
Dan 5:13  Toen werd Daniel voor den koning gebracht. Deze hief aldus aan en zeide tot Daniel: Zijt gij die 
Daniel, uit de Joodse ballingen die de koning, mijn vader, uit Juda gebracht heeft?
Dan 5:14  Ik heb omtrent u gehoord dat de geest der goden in u is en verlichting, doorzicht en buitengewone 
wijsheid in u gevonden worden.
Dan 5:15  Nu dan, de wijzen, de geestenbezweerders, zijn voor mij gebracht om dit schrift te lezen en mij den 
uitleg er van te geven; maar zij zijn buiten staat de woorden uit te leggen.
Dan 5:16  En ik heb van u gehoord dat gij kunt uitleggen en knopen losmaken. Welnu, indien gij het schrift kunt 
lezen en den uitleg er van mij geven, dan zult gij met purper bekleed worden, een gouden keten om den hals, en 
als derde in het koninkrijk heersen.
Dan 5:17  Toen hief Daniel aan en zeide voor den koning: Laat uw geschenken uw eigendom blijven, en geef uw 
gaven aan anderen. Ik zal toch het schrift voor den koning lezen en hem den uitleg geven.



Dan 5:18  Gij, o koning--de allerhoogste God heeft aan uw vader Nebukadnesar koningsschap, heerschappij, 
eer en majesteit gegeven;
Dan 5:19  zodat voor de macht die hij hem gegeven had alle volken, stammen en talen sidderden en zij voor 
hem vreesden: wien hij wilde doodde hij, en wien hij wilde liet hij in leven, wien hij wilde verhoogde hij, en wien 
hij wilde vernederde hij.
Dan 5:20  Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde, zodat hij overmoedig werd, is hij van zijn 
koninklijken troon gestoten en zijn eer hem ontnomen:
Dan 5:21  uit de menschenwereld werd hij uitgestoten, zijn hart werd aan dat der dieren gelijk, en hij kreeg 
verblijf bij de woudezels; men gaf hem, als aan de stieren, kruiden te eten, en van den dauw des hemels werd 
zijn lichaam bevochtigd; totdat hij erkende dat de allerhoogste God heerst over het koningsschap des mensen 
en als koning aanstelt wien hij wil.
Dan 5:22  Doch gij, zijn zoon Belsjassar, hebt, hoewel gij dit alles wist, uw hart niet vernederd,
Dan 5:23  maar u verheven tegen den heer des hemels: men heeft de vaten van zijn huis voor u gebracht, en gij 
en uw rijksgroten, uw vrouwen en uw bijvrouwen hebt daaruit wijn gedronken en de goden geprezen van zilver, 
goud, koper, ijzer, hout en steen, die zien noch horen en niets weten, terwijl gij God, in wiens hand uw adem is 
en door wien uw ganse lot bepaald wordt, niet hebt geeerd.
Dan 5:24  Daarom is van zijnentwege die handpalm uitgestoken en dit schrift geteekend.
Dan 5:25  En dit is het schrift dat geteekend is: Mene, mene, tekel uparsin;
Dan 5:26  waarvan de uitleg is: mene: God heeft uw koningsschap geteld en het ten einde gebracht;
Dan 5:27  tekel: gij zijt op de weegschaal gewogen en te licht bevonden;
Dan 5:28  peres: uw koningsschap is gebroken, uw rijk aan de Meden en Perzen gegeven.
Dan 5:29  Toen heeft men Daniel, op bevel van Belsjassar, met purper bekleed, hem een gouden keten om den 
hals gedaan, en aangaande hem afgekondigd dat hij heerscher zou zijn, de derde in het koninkrijk.
Dan 5:30  In dienzelfden nacht is Belsjassar, de koning der Chaldeen, gedood.
Dan 5:31  En Darius de Meder, oud twee en zestig jaar, kreeg het koningsschap.
Dan 6:1  Het docht Darius goed over het koninkrijk honderd twintig satrapen aan te stellen, die in het gehele rijk 
zouden zijn,
Dan 6:2  en over hen drie rijksbestierders waarvan Daniel een was, aan wie die satrapen rekenschap zouden 
geven; opdat de koning geen schade zou lijden.
Dan 6:3  Deze Daniel nu bleek boven de rijksbestierders en satrapen uit te munten, omdat in hem een 
buitengewone geest was; zodat de koning het voornemen koesterde hem over het gehele rijk te stellen.
Dan 6:4  Toen zochten de rijksbestierders en satrapen een aanklacht tegen Daniel te vinden in zake het 
rijksbestuur; maar zij konden geen grond tot aanklacht of iets slechts vinden, omdat hij getrouw was en generlei 
verzuim of slechtheid in hem aangetroffen werd.
Dan 6:5  Toen zeiden die mannen: Wij zullen tegen dezen Daniel geen aanklacht vinden, tenzij wij die tegen 
hem vinden door de wet van zijn god.
Dan 6:6  Dientengevolge bestormden die rijksbestierders en satrapen den koning met deze woorden: Koning 
Darius, leef tot in eeuwigheid!
Dan 6:7  Alle rijksbestierders, landvoogden, satrapen, raadsheren en stadhouders hebben het raadzaam geacht 
een koninklijk besluit uit te vaardigen en een verbod te doen afkondigen: Ieder die gedurende dertig dagen iets 
verzoekt aan enig god of mens behalve aan u, den koning, zal in den leeuwenkuil geworpen worden.
Dan 6:8  Wil dan, o koning, dat verbod doen afkondigen en het geschrift opstellen, hetwelk, als een 
onveranderlijke wet, een wet van Meden en Perzen, onherroepelijk zal zijn.
Dan 6:9  Dientengevolge stelde koning Darius het geschrift en verbod op.
Dan 6:10  Daniel nu ging, zodra hij vernomen had dat dit geschrift opgesteld was, naar zijn huis, in welks 
bovenkamer hij vensters had die uitzagen in de richting van Jeruzalem, en knielde driemaal daags neder, 
aanbad en loofde zijn God, juist zoals hij voordezen placht te doen.
Dan 6:11  Toen overvielen die mannen hem en vonden Daniel biddend en smekend tot zijn God.
Dan 6:12  Hierop traden die mannen voor den koning en zeiden tot hem over het koninklijk verbod: Hebt bij geen 
verbod opgesteld, inhoudende dat alwie dertig dagen lang iets verzoekt aan enig god of mens behalve aan u, 
den koning, in den leeuwenkuil zal geworpen worden? De koning antwoordde en zeide: Dit staat vast als een 
wet van Meden en Perzen, die niet veranderd kan worden.
Dan 6:13  Toen antwoordden zij den koning: Daniel, een der Joodse ballingen, heeft zich aan u, den koning, niet 
gestoord noch aan het verbod dat gij opgesteld hebt, en doet driemaal daags zijn gebed.
Dan 6:14  Dit horend, werd de koning zeer verdrietig en peinsde op middelen om Daniel te redden; tot 
zonsondergang deed hij zijn best hem te verlossen.
Dan 6:15  Maar die mannen hielden bij den koning aan en zeiden tot hem: Weet, o koning, dat het een wet van 
Meden en Perzen is dat geen verbod of besluit hetwelk de koning neemt herroepen kan worden.
Dan 6:16  Toen beval de koning Daniel te halen en in den leeuwenkuil te werpen. De koning richtte zich met 



deze woorden tot Daniel: Uw god, dien gij onophoudelijk dient, verlosse u!
Dan 6:17  Een steen werd gehaald en op den kuil gelegd, en de koning verzegelde dien met zijn zegel en het 
zegel zijner rijksgroten; opdat in hetgeen omtrent Daniel besloten was niets veranderd werd.
Dan 6:18  Daarna ging de koning in zijn paleis, bracht den nacht vastend door, liet geen vrouwen bij zich 
brengen, en de slaap week van hem.
Dan 6:19  In den morgenstond, zodra het licht werd, stond de koning op en ging ijlings naar den leeuwenkuil.
Dan 6:20  Toen hij den kuil naderde, riep hij Daniel met droeve stem; de koning hief aan en zeide tot Daniel: 
Daniel, dienaar van den levenden God, heeft de god dien gij onophoudelijk dient u kunnen redden van de 
leeuwen?
Dan 6:21  En Daniel sprak tot den koning: O koning, leef tot in eeuwigheid!
Dan 6:22  Mijn God heeft zijn engel gezonden en den muil der leeuwen gestopt, zodat zij mij geen leed hebben 
gedaan; nademaal ik voor hem gerecht ben bevonden; en ook tegen u, o koning, heb ik geen kwaad gedaan.
Dan 6:23  Hierop werd de koning zeer blij en gaf hij bevel Daniel uit den kuil op te trekken. En toen Daniel uit 
den kuil opgetrokken was, werd aan hem generlei letsel gevonden; omdat hij vertrouwd had op zijn God.
Dan 6:24  Nu beval de koning de mannen te halen die Daniel hadden aangeklaagd, en zij werden met hun 
kinderen en vrouwen in den leeuwenkuil geworpen; nauwelijks hadden zij den bodem van den kuil aangeraakt, 
of de leeuwen maakten zich van hen meester en vermorzelden al hun beenderen.
Dan 6:25  Toen schreef koning Darius aan alle volken, stammen en talen die op de ganse aarde wonen: Uw heil 
zij groot!
Dan 6:26  Van mij gaat het bevel uit dat men in het gehele gebied van mijn koninkrijk voor den god van Daniel 
zal sidderen en vrezen; want hij is de levende God, hij bestaat tot in eeuwig-heid, zijn koninkrijk wordt door niets 
gedeerd, en zijn heerschappij duurt tot den einde;
Dan 6:27  hij redt en verlost, en doet in den hemel en op de aarde tekenen en wonderen. Want hij heeft Daniel 
uit de macht der leeuwen gered.
Dan 6:28  Deze Daniel nu was voorspoedig onder de regering van Darius en die van Cyrus, den Pers.
Dan 7:1  In het eerste jaar van Belsjassar, den koning van Babel, had Daniel op zijn legerstede een droom en 
gezichten die in zijn brein opstegen. Toen schreef hij den droom op, de hoofdzaak verhalend.
Dan 7:2  Daniel hief aan en zeide: Ik aanschouwde in mijn nachtgezicht: Zie, de vier winden des hemels 
brachten de grote zee in beroering,
Dan 7:3  en vier grote beesten, het een onderscheiden van het ander, stegen uit de zee op.
Dan 7:4  Het eerste was aan een leeuw gelijk en had arendsvleugelen; ik bleef er naar zien, totdat zijn vleugelen 
werden uitgerukt en het van den grond opgericht, als een mens op de voeten neergezet en hem een 
menschenhart gegeven werd.
Dan 7:5  En zie, een ander beest, een tweede! Het geleek op een beer, was half opgericht en had drie ribben in 
den muil, tussen de tanden; en men zeide tot hem: Op, eet veel vlees!
Dan 7:6  Daarna zag ik toe, en zie, een ander beest, aan een luipaard gelijk, met vier vogelvleugels op den rug; 
het had vier koppen, en hem werd heerschappij gegeven.
Dan 7:7  Daarna zag ik in het nachtgezicht, hoe een vierde beest opkwam, vreselijk, schrikwekkend, 
buitengewoon sterk, met grote ijzeren tanden, waarmee het vrat en vermaalde, terwijl het de rest met de poten 
vertrapte; het verschilde van al de beesten die hem waren voorgegaan en had tien horens.
Dan 7:8  Terwijl ik op die horens lette, zie, een andere horen, een kleine, groeide daartussen op, en drie der 
vorige horens werden daardoor ontworteld; en zie, in dien horen waren ogen als van een mens, en een mond 
die een hogen toon voerde.
Dan 7:9  Ik zag toe, totdat tronen geplaatst werden en een Hoogbedaagde zich neerzette; zijn gewaad was wit 
als sneeuw, zijn hoofdhaar glanzend als wol, zijn troon vuurvlammen, het raderwerk er van een brandend vuur;
Dan 7:10  een vuurstroom golfde en vloeide voor hem uit; duizend duizendtallen dienden hem, tienduizend 
tienduizendtallen stonden voor hem. Het gericht zette zich, en de boeken werden geopend.
Dan 7:11  Ik zag dan toe vanwege den hogen toon dien de horen gevoerd had; ik zag toe, totdat het beest 
gedood, zijn lijk vernield en in den vuurpoel geworpen werd.
Dan 7:12  Ook aan de overige beesten ontnam men de heerschappij, maar een levensverlenging werd hun 
gegeven tot tijd en wijle.
Dan 7:13  Ik zag toe in het nachtgezicht, en zie, met de wolken des hemels kwam een die aan een mensenzoon 
gelijk was; hij ging naar den Hoogbedaagde, men deed hem tot dezen nadertreden.
Dan 7:14  En hem werd gegeven heerschappij, eer en koningsschap; alle volken, stammen en talen dienden 
hem. Zijn heerschappij was een eeuwige, die niet vergaan zou, en zijn koninkrijk een dat niet omvergeworpen 
kon worden.
Dan 7:15  De geest van mij, Daniel, werd onrustig in het omhulsel, en de gezichten in mijn brein opgerezen 
ontroerden mij.
Dan 7:16  Ik trad toe op een dergenen die daar stonden en vroeg hem om inlichting omtrent dit alles; waarop hij 



tot mij sprak en mij de zaken uitlegde.
Dan 7:17  Wat deze grote beesten, die vier in getal zijn, betreft: vier koningen zullen uit de aarde opstaan;
Dan 7:18  maar dan zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningsschap ontvangen en tot in eeuwigheid 
bezitten, ja in alle eeuwigheid.
Dan 7:19  Toen verlangde ik inlichting te ontvangen omtrent het vierde dier, dat van alle andere onderscheiden 
was, zeer schrikwekkend, met ijzeren tanden en koperen klauwen, vretend, vermalend en de rest met de poten 
vertrappend;
Dan 7:20  ook omtrent de tien horens die het op den kop had, en den anderen die opkwam en waarvoor drie 
vielen; welke horen en ogen had en een mond die een hogen toon voerde, terwijl hij groter werd dan de overige.
Dan 7:21  Ik had gezien, hoe die horen krijgvoerde tegen de heiligen en hen overmocht;
Dan 7:22  totdat de Hoogbedaagde kwam en aan de heiligen des Allerhoogsten recht verschaft werd, en de tijd 
aanbrak waarop de heiligen het koningsschap aanvaardden.
Dan 7:23  Aldus sprak hij: Wat het vierde beest aangaat: er zal een vierde koninkrijk op aarde zijn, dat 
verschillen zal van alle andere koninkrijken en de ganse aarde verslinden, vertreden en vermalen.
Dan 7:24  Wat de tien horens aangaat: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen staat een 
andere op, die van de overige verschillen en drie koningen vernederen zal.
Dan 7:25  Hij zal woorden tegen den Allerhoogste spreken, de heiligen des Allerhoogsten mishandelen en tijden 
en inzettingen pogen te veranderen, en zij zullen in zijn hand gegeven worden een tijdruimte, tijdruimten en een 
halve tijdruimte.
Dan 7:26  Maar het gericht zal zich neerzetten, en men zal zijn heerschappij wegnemen om haar voorgoed te 
verdelgen en te vernietigen.
Dan 7:27  Dan zal het koningsschap, de heerschappij en de macht over de koninkrijken onder den gansen 
hemel aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten gegeven worden; het rijk van dit volk zal een eeuwig rijk 
zijn, en alle heerschappijen zullen het dienen en gehoorzamen.
Dan 7:28  Hier is het einde der zaak. Wat mij, Daniel, aangaat, mijn gedachten verbijsterden mij zeer en mijn 
kleur verschoot, en ik bewaarde de zaak in mijn hart.
Dan 8:1  In het derde jaar der regering van koning Belsjassar viel mij, Daniel, een gezicht ten deel, na dat 
hetwelk mij vroeger ten deel gevallen was.
Dan 8:2  Ik zag dan in dat gezicht rond, en toen ik rondzag was ik in den burg Sjusjan, die in het landschap Elam 
ligt; verder zag ik in het gezicht rond en bevond mij aan den stroom, den Ulai.
Dan 8:3  Toen ik mijn ogen opsloeg, daar zag ik een ram voor den stroom staan, met twee horens; die horens 
waren hoog, de een hoger dan de andere, en de hoogste kwam het laatst op.
Dan 8:4  Ik zag den ram stoten naar het westen, het noorden en het zuiden; geen dier kon voor hem 
standhouden, en niemand verloste uit zijn hand; hij handelde naar willekeur en gedroeg zich overmoedig.
Dan 8:5  Terwijl ik hierop achtgaf, zie, daar kwam een geitebok van het westen over de gehele oppervlakte der 
aarde heen, zonder den grond aan te raken, en die bok had een in het oog vallenden horen tussen de ogen.
Dan 8:6  Hij kwam bij den gehoornden ram dien ik voor den stroom zag staan, en ging in zijn woedende kracht 
op hem los.
Dan 8:7  Ik zag, hoe hij vlak bij den ram ging staan, verbitterd op hem aanviel, den ram stiet en zijn beide horens 
afbrak; zodat de ram geen kracht meer had om voor hem stand te houden; hij wierp hem ter aarde en vertrapte 
hem, en niemand verloste den ram uit zijn hand.
Dan 8:8  Hierop verhief de geitebok zich zeer; maar toen hij sterk was, brak de grote horen af en kwamen in 
plaats daarvan vier andere horens op, gericht naar de vier hemelstreken.
Dan 8:9  Uit een daarvan kwam een horen te voorschijn, die, eerst klein, zich straks bovenmate verhief tegen 
het zuiden, het oosten en het Sieraad.
Dan 8:10  Hij verhief zich tegen het heir des hemels, wierp enige van dat heir en van de sterren neer en vertrad 
ze.
Dan 8:11  Zelfs verhief hij zich tegen den Vorst van het heir; zodat het dagelijks offer aan dezen ontnomen en de 
plaats van zijn heiligdom omvergeworpen werd.
Dan 8:12  De dienst werd goddelooslijk prijsgegeven met het dagelijks offer, hij wierp de waarheid ter aarde en 
was in zijn handelen voorspoedig.
Dan 8:13  Toen hoorde ik een heilige spreken, en daarop zeide een ander heilige tot dengene die gesproken 
had: Hoe langen tijd zal hetgeen in dit gezicht vervat is duren, dat van het dagelijks offer en het ontzettend 
wanbedrijf, het overleveren ter vertreding zowel van het heiligdom als van den dienst?
Dan 8:14  En hij zeide tot hem: Tweeduizend driehonderd avond-morgens; daarna zal het heiligdom in rechten 
staat hersteld worden.
Dan 8:15  Toen ik, Daniel, dit gezicht had, zocht ik inzicht te verkrijgen, en zie, voor mij stond iemand met het 
uiterlijk van een man,
Dan 8:16  en ik hoorde een mensenstem van tussen de oevers van den Ulai, die riep: Gabriel, verklaar aan 



dezen de verschijning.
Dan 8:17  Hij kwam bij de plaats waar ik stond, en toen hij kwam, verschrikte ik en viel op mijn aangezicht; 
waarop hij tot mij zeide: Begrijp het wel, menschenkind; want dit gezicht heeft betrekking op den tijd van het 
einde.
Dan 8:18  Terwijl hij met mij sprak, viel ik in diepen slaap op mijn aangezicht ter aarde: hij roerde mij aan en 
stelde mij op mijn plaats;
Dan 8:19  waarop hij zeide: Zie, ik ga u bekendmaken met hetgeen gebeuren zal als de gramschap ten einde 
loopt; want het heeft betrekking op den eindtijd.
Dan 8:20  De gehoornde ram dien gij gezien hebt beduidt de koningen der Meden en Perzen,
Dan 8:21  de bok den koning der Grieken, en de grote horen tussen zijn ogen is de eerste koning.
Dan 8:22  En wat den gebroken horen aangaat in welks plaats vier andere opgekomen zijn, vier koninkrijken 
zullen uit zijn volk opstaan, maar niet zo sterk als hij;
Dan 8:23  en aan het einde hunner heerschappij, wanneer de afvalligen de maat volgemaakt hebben, zal een 
koning opstaan met bars gelaat en vol slinksche streken;
Dan 8:24  zijn kracht zal groot zijn en verwonderlijk veel kwaad zal hij aanrichten en het voorspoedig uitvoeren. 
Hij zal machtigen verderven, ook het volk der heiligen.
Dan 8:25  Door zijn sluwheid zal hij met geluk bedrog plegen; dan verhoovaardigt hij zich, verderft onvoorziens 
velen en staat op tegen den Heer der heren, maar zal vanzelf verbroken worden.
Dan 8:26  En de verschijning van de avond-morgens waarvan gesproken is is waarachtig; verzegel gij dan het 
gezicht; want het heeft betrekking op een verre toekomst.
Dan 8:27  Ik, Daniel, nu werd geruimen tijd ziek; daarna stond ik op en deed mijn werk bij den koning; ik was 
ontzet over de verschijning en begreep ze niet.
Dan 9:1  In het eerste jaar van Darius, den zoon van Xerxes, uit het kroost der Meden, die over het rijk der 
Chaldeen koning gemaakt was,
Dan 9:2  in het eerste jaar dan van zijn regering, vestigde ik, Daniel, mijn aandacht op het in de boeken 
opgegeven aantal jaren gedurende welke, volgens het woord des Heeren tot den profeet Jeremia, Jeruzalem in 
puin zou liggen, zeventig jaren.
Dan 9:3  Ik wendde mijn gelaat tot den Heere God om in vasten, rouwkleed en as gebed en smeking uit te 
storten.
Dan 9:4  Ik bad dan tot den Heer, mijn God, en legde deze schuldbekentenis af: Ach, Heer, grote en geduchte 
God, die het verbond en de goedertierenheid handhaaft voor hen die hem liefhebben en zijn geboden 
onderhouden.
Dan 9:5  Wij hebben gezondigd en slecht gehandeld, hebben kwaad bedreven en ons oproerig gedragen, zijn 
afgeweken van uw geboden en inzettingen,
Dan 9:6  en hebben niet gehoord naar uw dienaren de profeten, die in uw naam gesproken hebben tot onze 
koningen, vorsten en vaderen, en tot de gehele bevolking des lands.
Dan 9:7  Aan uw zijde is, Heer, het recht; ons deel is een schaamrood aangezicht, zoals wij heden hebben, wij, 
Judeers, inwoners van Jeruzalem, en alle Israelieten, hetzij zij nabij of veraf zijn, in alle landen waarheen gij hen 
verstrooid hebt, omdat zij zich vergrepen hadden aan u.
Dan 9:8  Ja, Heer, ons deel is een schaamrood aangezicht, van onze koningen, vorsten en vaderen, van ons, 
die gezondigd hebben tegen u.
Dan 9:9  Bij den Heer onzen God is erbarming en vergeving; want wij zijn tegen u oproerig geweest
Dan 9:10  en hebben niet geluisterd naar den Heer, onzen God, om te wandelen in zijn wetten, die hij ons 
voorgelegd heeft door zijn dienaren de profeten.
Dan 9:11  Ja, gans Israel heeft zijn wet overtreden en is afgeweken door niet naar u te luisteren. Zo is over ons 
de vloek en eed uitgestort, geschreven in de wet van Mozes, den dienaar Gods, omdat wij tegen hem gezondigd 
hebben,
Dan 9:12  en hij deed zijn woord gestand, hetwelk hij over ons en de bestierders die ons bestierd hebben 
uitgesproken heeft, door groten rampspoed over ons te brengen, welks gelijke niet geweest is onder den gansen 
hemel, zoals die in Jeruzalem is geweest;
Dan 9:13  gelijk geschreven is in de wet van Mozes--al die rampspoed trof ons, en wij hebben den Heer onzen 
God niet vermurwd door ons te bekeren van onze overtredingen en inzicht te tonen in uw waarachtigheid.
Dan 9:14  Daarom was de Heer wakker om den rampspoed over ons te brengen; want de Heer, onze God, is 
rechtvaardig bij alwat hij doet, en wij hebben naar hem niet geluisterd.
Dan 9:15  Nu dan, Heer onze God, die uw volk met sterke hand uit Egypteland uitgeleid en uzelf een groten 
naam gemaakt hebt, wij hebben gezondigd en kwaad bedreven.
Dan 9:16  Heer, laat toch naar al uw gerechtigheid uw toorn en uw gramschap wijken van uw stad Jeruzalem, 
uw heiligen berg; want om onze zonden en de overtredingen onzer vaderen is Jeruzalem en uw volk ten smaad 
voor allen die ons omringen.



Dan 9:17  Hoor dan, onze God, naar het gebed en de smeking van uw dienaar, en laat uw aangezicht stralen 
over uw verwoest heiligdom, ter wille uwer dienaren, o Heer.
Dan 9:18  Neig, mijn God, uw oor en luister, open uw ogen en zie naar onzen verwoesten toestand, en naar de 
stad waarover uw naam uitgeroepen is; want wij leggen onze smeking voor u neder, niet op grond van onze 
goede werken, maar op grond van uw grote barmhartigheid.
Dan 9:19  Heer, hoor toch! Heer, vergeef toch! Heer, luister toch! handel en stel niet uit, om uws zelfs wil, mijn 
God; want uw naam is uitgeroepen over uw stad en uw volk.
Dan 9:20  Nog sprak en bad ik, deed ik schuldbekentenis van mijn zonden en die van mijn volk Israel, en legde 
ik mijn smeking neer voor den Heer, mijn God, ten bate van den heiligen berg mijns Gods,
Dan 9:21  nog was ik biddende, toen de man Gabriel, dien ik, van vermoeienis uitgeput, vroeger in het gezicht 
gezien had, omstreeks den tijd van het avondoffer naar mij toekwam.
Dan 9:22  Gekomen zijnde, sprak hij mij aldus aan: Daniel, nu ben ik gekomen om u een helder inzicht te geven.
Dan 9:23  Reeds toen gij begont te smeken, werd een woord uitgesproken, en ik ben gekomen om u hiervan 
mededeling te doen; want gij zijt een veelgeliefde. Let dan op het woord en krijg inzicht in de verschijning.
Dan 9:24  Zeventig weken zijn vastgesteld voor uw volk en uw heilige stad; opdat de afval voltooid en de maat 
der zonden volgemaakt, de schuld verzoend en eeuwige gerechtigheid aangebracht, het gezicht van den profeet 
verzegeld en een allerheiligst voorwerp gezalfd worde.
Dan 9:25  Gij moet dan weten en verstaan: van het ogenblik af waarop het woord uitgesproken is om Jeruzalem 
te herstellen en te herbouwen, tot een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en twee en zestig weken lang zal 
het hersteld en herbouwd worden, met pleinen en wallen, maar in den druk der tijden.
Dan 9:26  En na die twee en zestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, zonderdat iemand hem redt. En 
de stad en het heiligdom zullen verdorven worden door het volk van een vorst die komen en wiens einde in den 
vloed zijn zal; en tot het einde is er oorlog, duurt het besluit dat verwoestingen zullen aangericht worden.
Dan 9:27  Hij zal een week lang met velen een innig verbond sluiten en op de helft dier week slacht [offer] en 
meeloffer doen ophouden, en in de plaats daarvan komt een ontzettende gruwel, totdat het voldongen en 
vastbesloten vonnis wordt voltrokken over het ontzettende.
Dan 10:1  In het derde jaar van Cyrus, den koning der Perzen, werd aan Daniel, die Beltsjassar genoemd werd, 
een woord geopenbaard, en het woord was waarheid en zware dienst; en hij begreep het woord en kreeg inzicht 
in de verschijning.
Dan 10:2  In die dagen was ik, Daniel, rouwbedrijvend drie weken lang:
Dan 10:3  ik at geen smakelijk brood, vlees noch wijn kwam mij over de lippen, en ik zalfde mij niet, totdat volle 
drie weken verlopen waren.
Dan 10:4  En op den vier en twintigsten dag der eerste maand bevond ik mij aan den oever der grote rivier, de 
Tigris.
Dan 10:5  Ik sloeg mijn ogen op, en daar zag ik een man, in linnen gekleed, met een gordel van Ufazgoud om de 
lenden;
Dan 10:6  zijn lichaam was als chrysoliet, zijn gelaat als de bliksem; zijn ogen waren als vuurfakkelen, zijn armen 
en benen als gepolijst koper; het geluid zijner woorden was aan het gedruis ener menigte gelijk.
Dan 10:7  Alleen ik, Daniel, zag die verschijning; de mannen die bij mij waren zagen haar niet, maar een grote 
schrik viel op hen, zodat zij de vlucht namen om zich te verbergen.
Dan 10:8  Zo bleef ik alleen over en zag die grote verschijning; geen kracht bleef in mij over, mijn kleur 
verschoot en verdween, en ik behield geen kracht.
Dan 10:9  Daar hoorde ik het geluid zijner woorden, en toen ik dit vernam, zonk ik in diepen slaap en viel op mijn 
aangezicht ter aarde.
Dan 10:10  En zie, een hand raakte mij aan en deed mij op knieen en handpalmen sidderend oprijzen.
Dan 10:11  Toen zeide hij tot mij: Daniel, veelgeliefde man, geef acht op de woorden die ik tot u ga spreken en 
ga op uw plaats staan; want nu ben ik tot u gezonden. En terwijl hij dit woord tot mij sprak, ging ik bevend staan.
Dan 10:12  Hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniel; want van den eersten dag af dat gij er uw zinnen op gezet hebt 
om inlichting te verkrijgen en u te verootmoedigen voor uw God zijn uw woorden gehoord, en op uw woorden 
ben ik gekomen.
Dan 10:13  Een en twintig dagen stond de vorst van het rijk der Perzen tegenover mij, en zie, Michael, een der 
voornaamste vorsten, kwam mij te hulp. Nu heb ik hem achtergelaten bij de koningen van Perzie,
Dan 10:14  en ben zelf gekomen om u inlichting te geven omtrent hetgeen aan uw volk later overkomen zal; 
want dit is nog een gezicht dat op verren tijd betrekking heeft.
Dan 10:15  Toen hij alzo tot mij sprak, richtte ik mijn aangezicht op den grond en bleef sprakeloos.
Dan 10:16  En zie, hij die er uitzag als een menschenkind raakte mijn lippen aan. Toen opende ik mijn mond, 
sprak en zeide tot hem die tegenover mij stond: Heer door deze verschijning hebben smarten mij overvallen en 
heb ik geen kracht behouden;
Dan 10:17  hoe zou een dienaar van zulk een heer spreken tot zulk een heer? Ik houd het niet langer uit, en er 



blijft in mij geen adem over.
Dan 10:18  Doch hij die het uiterlijk van een mens had raakte mij opnieuw aan, sterkte mij
Dan 10:19  en zeide: Vrees niet, veelgeliefde man, vrede zij u! wees sterk, sterk! En zodra hij tot mij sprak, 
voelde ik mij gesterkt en zeide: Mijn heer spreke; want gij hebt mij gesterkt.
Dan 10:20  Toen zeide hij: Gij weet, waarom ik tot u gekomen ben? Welnu, ik moet terugkeren om te strijden 
tegen den vorst der Perzen, en ga ik van hem heen, dan komt de vorst der Grieken--
Dan 10:21  toch zal ik u verkondigen wat opgeschreven is in het boek der waarheid--en niemand zal zich nevens 
mij kloek tegen hen houden dan uw vorst Michael.
Dan 11:1  En ik, in het eerste jaar van Darius, den Meder, stond ik hem tot hulp en schuts ter zijde.
Dan 11:2  Nu zal ik u de waarheid verkondigen. Zie, nog drie koningen zullen voor de Perzen opstaan, en de 
vierde zal veel groter rijkdom verwerven dan al de andere, en als hij zich sterk voelt in zijn rijkdom, zal hij alles in 
beweging brengen tegen het rijk der Grieken.
Dan 11:3  Maar dan zal een heldenkoning opstaan, met grote macht heersen en naar willekeur handelen.
Dan 11:4  Doch nauwelijks is hij opgetreden, of zijn rijk wordt verbroken en naar de vier hemelstreken verdeeld; 
het zal niet ten deel vallen aan zijn nakomelingen, ook niet die heerschappij oefenen die hij bezeten heeft, maar 
uiteengescheurd worden, en met uitsluiting van hen, tendeelvallen aan anderen.
Dan 11:5  En de koning van het Zuiden zal sterk worden; maar een van zijn veldheren zal sterker worden dan hij 
en heersen: zijn heerschappij zal zeer groot zijn.
Dan 11:6  Na verloop van jaren zullen zij een bondgenootschap aangaan, en zal een dochter van den koning 
van het Zuiden naar den koning van het Noorden gaan, om een schikking te treffen; maar het redmiddel zal niet 
van kracht blijven; ook zijn kroost zal niet standhouden: zijzelf zal prijsgegeven worden, alsmede hij die haar 
binnengebracht, hij die haar verwekt en hij die haar indertijd gestevigd had.
Dan 11:7  Dan zal een uit de spruiten harer wortels zijn plaats innemen, naar het leger komen, tegen de vesting 
van den koning van het Noorden optrekken, ze onder handen nemen en sterk worden;
Dan 11:8  ook hun goden met hun beelden en hun kostbare vaten, zilver en goud, zal hij als oorlogsbuit naar 
Egypte brengen, en enige jaren zal hij den koning van het Noorden met rust laten.
Dan 11:9  Dan trekt deze tegen het rijk van den koning van het Zuiden op, maar moet naar zijn land terugkeren.
Dan 11:10  En zijn zonen zullen zich ten oorlog rusten en een menigte grote legers verzamelen; hij zal 
optrekken, al verder en verder het land overstromen. dan terugkeren en den strijd hervatten tot aan zijn vesting.
Dan 11:11  Dan zal de koning van het Zuiden zeer verbitterd worden, uitrukken en oorlogvoeren met hem, met 
den koning van het Noorden. Deze zal een talrijke menigte op de been brengen, en die menigte zal in zijn hand 
gegeven worden.
Dan 11:12  Als die menigte zal zijn weggevaagd, zal zijn hart zich verheffen; hij zal tienduizenden vellen, maar 
niet sterk blijven.
Dan 11:13  En wederom zal de koning van het Noorden een menigte op de been brengen, nog talrijker dan de 
eerste, en na verloop van tijd, van jaren, zal hij optrekken met een groot leger en een machtigen tros.
Dan 11:14  In dezen tijd zullen velen opstaan tegen den koning van het Zuiden, en zonen van woestelingen 
onder uw landgenoten zullen zich verheffen om een gezicht tot waarheid te maken; maar zij zullen struikelen.
Dan 11:15  Dan zal de koning van het Noorden komen, een wal opwerpen en een versterkte stad nemen; de 
verdedigingsmiddelen van het Zuiden zullen niet standhouden; zelfs niet zijn keurtroepen; er zal geen kracht zijn 
om stand te houden.
Dan 11:16  Hij die tegen hem optrekt zal naar willekeur handelen, zonderdat iemand voor hem standhoudt, en hij 
zal postvatten in het Sieraadland, terwijl verdelging in zijn hand is.
Dan 11:17  Dan zal hij aanstalten maken om te komen met de macht van zijn gehele rijk en een vergelijk met 
hem treffen: een jong meisje zal hij hem geven om verderf aan te richten; maar het zal niet standhouden en hem 
niet baten.
Dan 11:18  Dan zal hij zich wenden naar de Kustlanden en verscheidene veroveren; maar een veldheer zal aan 
den geleden smaad een eind maken, ja, den smaad dien hij hem aangedaan had op hemzelf doen neerkomen.
Dan 11:19  Dan zal hij zich wenden naar de vestingen van zijn eigen land, maar hij zal struikelen, vallen en niet 
meer aangetroffen worden.
Dan 11:20  In zijn plaats zal iemand optreden die een geldinzamelaar door het juweel van het koninkrijk zal doen 
trekken, maar na enige dagen, niet in toorn en niet in oorlog, verbroken zal worden.
Dan 11:21  In zijn plaats zal een verworpeling optreden, wien men de majesteit van het koninkrijk niet gegeven 
had, maar die onver-hoeds zal komen en zich door veinzerij meester maken van het koningsschap.
Dan 11:22  Machten zullen van voor zijn aangezicht weggespoeld en verbroken worden; ook een vorst des 
verbonds.
Dan 11:23  En zodra men zich met hem verbonden heeft, zal hij verraderlijk handelen; hij trekt op en betoont 
zich sterk, met weinig volk.
Dan 11:24  Onverhoeds zal hij in de vetste delen ener landstreek komen en doen wat zijn vaderen en 



voorvaderen niet gedaan hebben, roof en buit en have kwistig uitdelen en aanslagen smeden tegen vestingen; 
maar slechts voor een tijd.
Dan 11:25  Dan zal hij zijn macht en zijn moed tegen den koning van het zuiden bijeengaren, met een groot 
leger en de koning van het Zuiden zal zich ten strijde rusten met een uitermate groot en sterk leger; maar hij zal 
niet standhouden; want men zal aanslagen tegen hem smeden,
Dan 11:26  en zij die van zijn spijzen eten zullen hem breken, zijn leger zal wegvloeien, en vele gesneuvelden 
zullen vallen.
Dan 11:27  Wat die beide koningen betreft, zij zullen op kwaad zinnen; aan een tafel gezeten, zullen zij leugens 
spreken. Maar het zal niet gelukken; want het einde blijft nog een tijdlang uit.
Dan 11:28  Dan zal hij met grote have naar zijn land terugkeren, en zal zijn hart vijandig gestemd zijn tegen het 
heilig verbond; hij zal handelend optreden en naar zijn land terugkeren.
Dan 11:29  Ten bepaalden tijde zal hij weerkeren en het Zuiden binnendringen, maar het zal dezen keer niet 
gaan als voorheen.
Dan 11:30  Tegen hem toch zullen schepen der Kittiers komen, en hij zal kleingemaakt worden. Dan zal hij 
weerkeren, in zijn woede zich aan het heilig verbond vergrijpen; huiswaarts gekeerd, zal hij zijn aandacht wijden 
aan de verzakers van het heilig verbond.
Dan 11:31  Strijdkrachten zullen van zijnentwege postvatten en het heiligdom, de vesting, ontwijden, het 
dagelijks offer afschaffen en den ontzettenden gruwel oprichten:
Dan 11:32  Hen die zich aan het verbond bezondigen zal hij door gladde woorden afvallig maken; maar het volk 
dergenen die hun God kennen zal zich verkloeken en handelend optreden.
Dan 11:33  En de kundigen onder het volk zullen velen inzicht geven, maar struikelen door zwaard en vuur, 
gevangenschap en beroving, een tijdlang.
Dan 11:34  Maar als zij struikelen, zullen zij een kleine hulp verkrijgen, straks velen zich geveinsdelijk bij hen 
aansluiten.
Dan 11:35  En van de kundigen zullen sommige struikelen; opdat onder hen loutering, reiniging, zuivering 
plaatshebbe tot den tijd van het einde; want dit blijft nog enigen tijd uit.
Dan 11:36  En de koning zal naar willekeur handelen, zich verheffen en zich overmoedig gedragen tegen elken 
god, en tegen den god der goden zal hij ongehoorde dingen spreken, en voorspoedig zijn totdat de gramschap 
ten einde is; want wat besloten is geschiedt.
Dan 11:37  Op de goden zijner vaderen zal hij niet achtslaan, noch op den Lust der vrouwen, noch op enigen 
anderen god; want hij zal zich overmoedig tegen allen gedragen.
Dan 11:38  Maar hij zal in hun plaats den god der vestingen vereren; een god dien zijn vaderen niet gekend 
hebben zal hij eren met goud, zilver, edelgesteenten en kostbaarheden.
Dan 11:39  Hij zal tot bezetting van de vestingen gebruik maken van het volk van den buitenlandschen god; wie 
dezen god erkennen dien verleent hij hooge eer, hen maakt hij tot heerschers over velen, en hij deelt hun tegen 
betaling land uit.
Dan 11:40  Maar ten tijde van het einde zal de koning van het Zuiden op hem losgaan, en de koning van het 
Noorden zal op hem aanstormen met wagens en ruiters en veel schepen. Hij zal in de landen binnendringen en 
ze verder en verder overstromen.
Dan 11:41  Ook zal hij doordringen in het Sieraadland; veel landen zullen struikelen, maar de volgende aan zijn 
hand ontkomen: Edom, Moab en de keur der Ammonieten.
Dan 11:42  Dan zal hij zijn hand naar landen uitstrekken, en ook Egypteland zal zijn lot niet ontgaan.
Dan 11:43  Hij zal zich meester maken van de gouden en zilveren schatten en alle kostbaarheden van Egypte, 
terwijl Libyers en Ethiopiers hem volgen op zijn schreden.
Dan 11:44  Maar geruchten zullen hem verschrikken uit het oosten en het noorden, en in hevige gramschap zal 
hij uittrekken om velen te verdelgen en uit te roeien.
Dan 11:45  Hij zal zijn vorstelijke tent spannen tussen de zee en den berg van het heilig Sieraad; maar dan aan 
zijn einde komen, zonderdat iemand hem helpt.
Dan 12:1  Te dien tijde zal Michael, de grote vorst, die uw volksgenoten beschermt, optreden, en zal een tijd van 
benauwdheid aanbreken, zoals er nooit geweest is sedert een volk bestaan heeft tot dien tijd toe; maar te dien 
tijde zal uw volk ontkomen, namelijk zovelen in het boek staan opgeschreven.
Dan 12:2  En velen van hen die in de aarde des stofs slapen zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven, genen tot 
schande en eeuwig afgrijzen.
Dan 12:3  En de kundigen zullen schitteren als het uitspansel, en zij die de schare tot gerechtigheid hebben 
geleid als de sterren, voor eeuwig en altoos.
Dan 12:4  En gij, Daniel, verberg deze woorden en verzegel het geschrift tot den eindtijd; dan zullen velen gaan 
onderzoeken en zal de kennis vermeerderen.
Dan 12:5  En ik, Daniel, zag toe, en zie, daar stonden twee anderen, de een aan dezen de ander aan genen 
oever van den stroom,



Dan 12:6  en iemand zeide tot den in linnen gekleeden man die boven het water van den stroom stond: Hoelang 
zal het duren voordat het einde dier verwonderlijke dingen daar is?
Dan 12:7  En ik hoorde den in linnen gekleeden man die boven het water van den stroom stond spreken, terwijl 
hij zijn rechter [hand] en zijn linkerhand ten hemel hief en bij den Eeuwiglevende zwoer: Een tijdmaat, tijdmaten 
en een halve; zodra het met de verplettering der macht van het heilig volk ten einde loopt, zullen al deze dingen 
aflopen.
Dan 12:8  Ik hoorde dit wel, maar begreep het niet, en zeide: Heer, waarop lopen deze dingen uit?
Dan 12:9  En hij zeide: Ga, Daniel; want verborgen en verzegeld blijven deze dingen tot den eindtijd.
Dan 12:10  Velen zullen zich laten louteren, reinigen, zuiveren, maar goddelozen zullen goddeloos handelen; 
geen der goddelozen zal inzicht verkrijgen, maar de kundigen wel.
Dan 12:11  En van den tijd waarop het dagelijks offer afgeschaft en de ontzettende gruwel opgericht zal zijn 
zullen twaalfhonderd negentig dagen verlopen.
Dan 12:12  Welgelukzalig wie blijft hopen en de dertienhonderd vijf en dertig dagen bereikt!
Dan 12:13  En gij, ga naar het einde; gij zult rusten en opstaan tot het voor u bestemde aan het einde der dagen.
Hos 1:1  Het woord des Heeren dat tot Hozea, den zoon van Beeri, kwam ten tijde van Uzzia, Jotham, Ahaz en 
Hizkia, koningen van Juda, en ten tijde van Jerobeam, den zoon van Joas, den koning van Israel.
Hos 1:2  Toen de Heer tot Hozea begon te spreken, zeide de Heer tot Hozea: Ga, neem een overspelige vrouw, 
met kinderen in overspel verwekt; want overspel heeft het land bedreven, den Heer verlatend.
Hos 1:3  Dientengevolge ging hij en nam Gomer, de dochter van Diblaim. Zij werd zwanger en baarde hem een 
zoon.
Hos 1:4  Toen zeide de Heer tot hem: Noem hem Jizreel; want binnen korten tijd zal ik voor het bloedbad van 
Jizreel het huis van Jehu straffen en een einde maken aan het koningsschap over het huis Israel;
Hos 1:5  te dien dage zal ik den boog van Israel breken in de vallei van Jizreel.
Hos 1:6  Wederom zwanger geworden, baarde zij een dochter. Toen zeide hij tot hem: Noem haar Geen-
erbarmen; want ik zal mij voortaan over het huis Israel niet meer erbarmen, dat ik hun op enige wijze vergiffenis 
schenken zou.
Hos 1:7  Maar over het huis Juda zal ik mij erbarmen en hen redden door den Heer, hun god, en ik zal hen niet 
redden door boog, zwaard of oorlog, door paarden of ruiters.
Hos 1:8  Nadat zij Geen-erbarmen gespeend had, werd zij weer zwanger en baarde een zoon.
Hos 1:9  Toen zeide hij: Noem hem Niet-mijn-volk; want gij zijt mijn volk niet, en ik zal niet met u zijn.
Hos 1:10  Maar eens zullen de zonen Israels talrijk zijn als het zand der zee, dat gemeten noch geteld kan 
worden, en in stede dat men tot hen zal zeggen: Gij zijt mijn volk niet--zal men hen zonen van den levenden God 
noemen.
Hos 1:11  De zonen van Juda en die van Israel zullen zich verenigen, een en denzelfden tot hun hoofdman 
aanstellen en uit het land optrekken; want groot is de dag van Jizreel.
Hos 2:1  (01-12) Noemt uw broeders Mijn-volk en uw zusters Erbarmen.
Hos 2:2  (02-1) Treedt tegen uw moeder op, treedt tegen haar op--want zij is mijn vrouw niet, en ik ben haar man 
niet--dat zij haar boeleringen wegdoe uit haar aangezicht, en haar ontuchtigheden van tussen haar borsten.
Hos 2:3  (02-2) Anders zal ik haar naakt uitkleeden, en neerzetten als ten dage harer geboorte, haar maken als 
een woestijn, haar verkeren in een dor land, en doen sterven van dorst.
Hos 2:4  (02-3) Ook over haar kinderen zal ik mij niet erbarmen; want zij zijn in overspel verwekt.
Hos 2:5  (02-4) In overspel toch heeft hun moeder geleefd, schandelijk heeft zich gedragen zij die hen onder het 
harte droeg; zij zeide: Ik wil mijn minnaars nalopen, die mijn brood en mijn water mij geven, mijn wol en mijn 
vlas, mijn olie en mijn dranken.
Hos 2:6  (02-5)
Hos 2:7  (02-6)
Hos 2:8  (02-7) En zij erkende niet dat ik haar het koorn, den most en de olie gaf, ik haar zilver in overvloed 
schonk, en het goud waarvan zij een baal maakten.
Hos 2:9  (02-8) Daarom zal ik terugnemen mijn koorn in den oogsttijd, mijn most juist wanneer de tijd er van daar 
is, en zal ik haar mijn wol en mijn vlas ontrukken, die dienen om haar naaktheid te bedekken.
Hos 2:10  (02-9) Nu zal ik haar schaamte ontbloten ten aanschouwen harer minnaars, zonderdat iemand haar 
uit mijn hand redt;
Hos 2:11  (02-10) ik zal een einde maken aan al haar vreugde, aan feest, nieuwemaan, sabbat, ja, aan elken 
hoogtijd;
Hos 2:12  (02-11) ik zal verwoesten haar wijnstokken en vijgen, waarvan zij zeide: Dit is het loon dat mijn 
minnaars mij gaven--en ze maken tot een bos, dat door de dieren des velds wordt afgevreten.
Hos 2:13  (02-12) Zo zal ik bij haar thuiszoeken de dagen der baals, aan wie zij offerde en voor wie zij zich 
versierde met ring en halstooi; zo liep zij haar minnaars na en vergat mij, spreekt de Heer. (02-5) Daarom ga ik 
haar weg omringen met doornen, haar wegen versperren, zodat zij haar pad niet vinden kan. (02-6) Loopt zij 



dan haar minnaars na zonder hen in te halen, zoekt zij hen zonder hen te vinden, dan zegt zij: Ik wil weerkeren 
tot mijn vorigen man; want toen had ik het beter dan thans.
Hos 2:14  (02-13) --Dies ga ik haar meetroonen, haar brengen in de woestijn en haar moed inspreken;
Hos 2:15  (02-14) dan geef ik haar van daar uit haar wijngaarden weder, en de vallei Achor tot een deur der 
hoop; daar zal zij zingen als in de dagen harer jeugd, als toen zij optrok uit Egypteland.
Hos 2:16  (02-15) Te dien dage, spreekt de Heer, zal zij mij "mijn man" noemen, en niet meer "mijn baal";
Hos 2:17  (02-16) dan zal ik de namen der baals uit haar mond wegdoen: zodat zij bij hun namen niet meer 
vermeld worden.
Hos 2:18  (02-17) Voorts zal ik te dien dage voor hen een verbond sluiten een verbond met de dieren des velds, 
met de vogelen des hemels en het kruipend gedierte des aardrijks; ook zal ik boog zwaard en oorlog breken en 
buiten het land werpen, en maken dat zij onbezorgd neerliggen.
Hos 2:19  (02-18) Ik zal mij met u verloven voor eeuwig, mij met u verloven in recht en gerechtigheid, en 
gunstbetoon en erbarmen,
Hos 2:20  (02-19) mij met u verloven te goeder trouw; dan zult gij den Heer leren kennen.
Hos 2:21  (02-20) Te dien dage zal ik, spreekt de Heer, de hemelen verhoren, en die zullen de aarde verhoren;
Hos 2:22  (02-21) de aarde zal het koorn, den most en de olie, en die zullen Jizreel verhoren.
Hos 2:23  (02-22) Ik zal haar voor mij zaaien in het land, mij erbarmen over Geen-erbarmen, en tot Niet-mijn-
volk zeggen: Gij zijt mijn volk, waarop dat zal zeggen: Mijn God!
Hos 3:1  De Heer zeide nogmaals tot mij: Ga heen, vat liefde op voor een vrouw die zich door een minnaar het 
hof laat maken en een boeleerster is, evenals de Heer de zonen Israels liefheeft terwijl zij zich tot andere goden 
keren en liefhebbers van rozijnenkoeken zijn.
Hos 3:2  Zo kocht ik haar voor vijftien zilverlingen, een ton gerst en een kruik wijn,
Hos 3:3  en zeide tot haar: Geruimen tijd zult gij bij mij blijven zitten; gij zult niet hoereren en aan geen man 
toebehoren, terwijl ik zelf ook niet tot u kom.
Hos 3:4  Want geruimen tijd zullen de zonen Israels blijven zitten zonder koning of vorst, zonder offer en wij-
steen, zonder efod en huisgoden.
Hos 3:5  Daarna zullen de zonen Israels zich bekeren, den Heer, hun god, zoeken, en David, hun koning, en 
later sidderend vluchten tot den Heer en zijn zegeningen.
Hos 4:1  Hoort het woord des Heeren, gij zonen Israels! want de Heer heeft een geding tegen de inwoners des 
lands, omdat in het land noch trouw noch vroomheid noch godskennis is.
Hos 4:2  Zij zweren en liegen, moorden, stelen en echtbreken, het zijn woestelingen en het ene bloedbad volgt 
op het andere.
Hos 4:3  Daarom zal het land rouwen en alwat het bewoont verkwijnen, zowel de dieren des velds als de 
vogelen des hemels; zelfs de vissen der zee worden weggenomen.
Hos 4:4  Maar niemand vange een twistgeding aan of berispe! Tegen u treed ik in het gericht, gij priester!
Hos 4:5  Vandaag zult gij struikelen, vannacht ook de profeet met u; en ik zal uw moeder tegronderichten.
Hos 4:6  Mijn volk gaat uit onverstand te gronde. Omdat gij de kennis geringgeacht hebt, zal ik u te geringachten 
om priester te zijn; omdat gij de wet van uw god vergeten hebt, zal ik ook uw zonen vergeten.
Hos 4:7  Hoe talrijker zij werden, des te meer hebben zij tegen mij gezondigd; hun heerlijkheid hebben zij in een 
schandmerk veranderd.
Hos 4:8  Zij leven van de zonden mijns volks, en verlangen dat het zich schuldig maakt.
Hos 4:9  Daarom zal het den priester als den volke vergaan; ik zal bij hem zijn wandel thuiszoeken en zijn 
gedrag op zijn hoofd doen neerkomen:
Hos 4:10  zij zullen eten zonder verzadigd te worden, hoereren zonder zich bevredigd te gevoelen; omdat zij den 
Heer verlaten hebben.
Hos 4:11  Hoererij, wijn en most nemen het hart weg.
Hos 4:12  Mijn volk raadpleegt zijn stuk hout, en zijn stok moet hem mededelingen doen; want de geest der 
hoererij heeft hen op een doolweg gebracht, en zij hebben hoererend zich onttrokken aan hun god.
Hos 4:13  Op de bergtoppen offeren en op de heuvelen rooken zij, onder eik en wilg en terebint, dewijl daar de 
schaduw liefelijk is; daarom plegen uw dochters ontucht, bedrijven uw schoondochters overspel.
Hos 4:14  Doch ik zal uw dochters niet straffen omdat zij ontucht plegen, noch uw schoondochters omdat zij 
overspel bedrijven; want de mannen zonderen zich af met de lichtekooien en offeren met de gewijden; zo komt 
het volk dat geen inzicht heeft ten val.
Hos 4:15  Wilt gij, Israel, boeleren, Juda worde niet schuldig! Komt dan niet te Gilgal, gaat niet op naar Beth-
awen, zweert niet: Zo waar als de Heer leeft!
Hos 4:16  Want Israel is onhandelbaar, als een onhandelbare koe; zou de Heer het dan weiden als een lam in 
een ruim veld?
Hos 4:17  Efraim is gekoppeld aan godenbeelden,
Hos 4:18  waaraan het zijn drinkgelagen toewijdt; hoereren doen zij altemaal; zij verkiezen een schandmerk 



boven hun luister.
Hos 4:19  De wind bindt hen in zijn vleugels; zodat zij zich schamen over hun altaren.
Hos 5:1  Hoort dit, priesters, luister, huis Israel, leen het oor, huis des konings! want u geldt het vonnis, gij toch 
zijt een strik geworden voor Mispa, een gespannen net op den Tabor.
Hos 5:2  De groeve van Sjittim hebben zij diep gemaakt; maar ik zal allen ten kastijder zijn.
Hos 5:3  Ik ken Efraim, en Israel is voor mij niet verborgen: Efraim heeft thans gehoereerd, Israel zich 
verontreinigd.
Hos 5:4  Hun daden zijn niet gericht op bekering tot hun god; want een geest der hoererij is in hun midden, en zij 
kennen den Heer niet.
Hos 5:5  Dies zal Israels overmoed tegen hem getuigen, en zullen Israel en Efraim struikelen door eigen schuld; 
ook Juda zal struikelen met hen.
Hos 5:6  Met hun schapen en runderen zullen zij den Heer gaan zoeken, maar vinden zullen zij hem niet: hij 
heeft zich aan hen onttrokken.
Hos 5:7  Tegen den Heer zijn zij trouweloos geweest, want bastaarden hebben zij verwekt; nu zal de verdelger 
hun akkers afvreten.
Hos 5:8  Steekt de bazuin te Gibea, de trompet te Rama, heft geschreeuw aan te Beth-awen, schrikt Benjamin 
op.
Hos 5:9  Efraim wordt een woestenij ten dage der kastijding; onder Israels stammen doe ik weten wat vast 
besloten is.
Hos 5:10  Juda's vorsten zijn aan grensverleggers gelijk geworden; over hen zal ik mijn verbolgenheid als water 
uitstorten.
Hos 5:11  Efraim staat schuldig aan verdrukking en rechtsverkrachting, omdat hij zich vermeten heeft valsheid 
achterna te lopen.
Hos 5:12  Dies ben ik als de mot voor Efraim, als de beeneter voor het huis Juda.
Hos 5:13  Toen Efraim zijn krankheid bespeurde en Juda zijn bederf, ging Efraim tot Assur en zond boden aan 
koning Strijdlust; maar deze kan u geen genezing aanbrengen, zal het bederf niet van u weren.
Hos 5:14  Want ikzelf ben als een leeuw voor Efraim, als een leeuwenwelp voor het huis Juda; ik, ikzelf zal 
verscheuren en mijns weegs gaan, wegsleepen zonderdat iemand mij mijn prooi ontrukt.
Hos 5:15  Ik ga mijns weegs en keer naar mijn plaats terug, totdat zij, boetende voor hun schuld, mijn aangezicht 
zoeken. Als het hun bang wordt, zullen zij naar mij hunkeren:
Hos 6:1  "Komt, laat ons weerkeren tot den Heer; want hij heeft verscheurd, maar zal ons genezen; heeft 
geslagen, maar zal ons verbinden;
Hos 6:2  over twee dagen zal hij ons doen herleven, ten derden dage ons doen verrijzen; opdat wij leven voor 
zijn aangezicht.
Hos 6:3  Laat ons den Heer kennen, ja, jagen om hem te kennen! Zodra wij hem zoeken zullen wij hem vinden, 
en zal hij tot ons komen als een milde regen, als een voorjaarsregen die het land drenkt."
Hos 6:4  Wat zal ik doen met u, Efraim? wat met u, Juda? daar uw vroomheid is als een morgenwolk, als de 
dauw, die in de vroegte verdwijnt.
Hos 6:5  Daarom heb ik er op ingehouwen door de profeten, gedood door de reden van mijn mond, en zal mijn 
gericht tevoorschijntreden als het licht.
Hos 6:6  Want in vroomheid heb ik lust, niet in offeranden, in kennis van God meer dan in brandoffers.
Hos 6:7  Maar zij hebben in Adma mijn verbond overtreden, daar trouweloos tegen mij gehandeld;
Hos 6:8  Gilead is een veste van boosdoeners, bevlekt met bloed.
Hos 6:9  Op een roversbende gelijkt de schaar van priesters; op den weg naar Sichem moorden zij; want boze 
aanslagen hebben zij gesmeed.
Hos 6:10  In Bethel heb ik huiveringwekkende dingen gezien: aldaar is Efraim tot hoer geworden, Israel 
verontreinigd.
Hos 6:11  Hij heeft ook voor u, Juda, een oogst weggelegd, wanneer ik het lot van mijn volk wend
Hos 7:1  en Israel genees. Openbaar geworden is Efraims schuld en Samarie's boosheid; want zij plegen 
bedrog, en dieven dringen binnen, buiten gaan roversbenden op strooptochten uit;
Hos 7:2  en zij bedenken niet dat ik al hun boze daden in gedachtenis houd. Zo omringen hen hun gedragingen 
en liggen deze bloot voor mij.
Hos 7:3  In hun boosheid zalven zij koningen, in hun valsheid vorsten.
Hos 7:4  Altemaal waren zij in gloed gezet; aan een oven waren zij gelijk, welks bakker het stoken staakt van dat 
het deeg gekneed totdat het gegist is.
Hos 7:5  Op den dag van onzen koning begonnen de vorsten van den wijn te gloeien. Hij reikte de hand aan de 
spotters, toen zij naderden.
Hos 7:6  Hun hart was, terwijl zij hem lagen legden, als een oven: den gehelen nacht sliep hun toorn, des 
morgens ontbrandde die in lichterlaaie.



Hos 7:7  Altemaal werden zij heet als een oven; zij verteerden hun bestuurders; al hun koningen zijn gevallen, 
zonderdat een van hen tot mij riep.
Hos 7:8  Efraim--het vermengt zich met de volken, Efraim is een broodkoek geworden die niet omgekeerd is;
Hos 7:9  vreemden hebben zijn kracht verteerd, en hij bemerkte het niet; ook is grijsheid over hem gesprenkeld, 
en hij bemerkte het niet.
Hos 7:10  Dies zal Israels overmoed tegen hem getuigen; toch hebben zij zich niet tot den Heer, hun god, 
bekeerd, met dat al hem niet gezocht.
Hos 7:11  Efraim is aan een onnozele, verstandeloze duif gelijk: om Egypte riep het, naar Assur is het getogen.
Hos 7:12  Zodra zij gaan, zal ik mijn net over hen uitspreiden, hen naar beneden trekken, als de vogelen des 
hemels, hen binden, zoals aan hun schaar aangekondigd is.
Hos 7:13  Wee hun, dat zij van mij zijn afgezworven! verderf over hen, dat zij van mij afgevallen zijn! Zou ik hen 
verlossen, terwijl zij leugens tegen mij spreken
Hos 7:14  en niet van harte tot mij roepen, maar jammeren op hun legersteden, zich kerven om het gemis van 
koorn en most? Zij zijn weerspannig tegen mij,
Hos 7:15  terwijl ik hen leerde; ik stevigde hun armen, maar zij zinnen tegen mij op boosheid.
Hos 7:16  Zij keren zich zonder baat te vinden, en zijn aan een onbetrouwbaren boog gelijk geworden. Vallen 
zullen hun vorsten door het zwaard, vanwege het onheil dat zij door hun tong teweegbrengen; stof zullen zij 
lekken in Egypteland, in Assur,
Hos 8:1  ver van 's Heeren huis; omdat zij mijn verbond hebben overtreden en van mijn wet zijn afgevallen.
Hos 8:2  Tot mij zullen zij roepen: O God, wij hebben u leren kennen!
Hos 8:3  Omdat Israel het goede van zich gestoten heeft, zal hen de vijand vervolgen.
Hos 8:4  Zij hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om, vorsten verkozen, maar buiten mijn weten; van 
hun zilver en goud hebben zij zich beelden gemaakt, die tot uitroeiing bestemd zijn.
Hos 8:5  Ik stoot uw stier van mij, Samarie! mijn toorn is daartegen ontbrand; tot hoelang zal hij niet kunnen 
uitgespuwd worden uit Israel?
Hos 8:6  En toch--een handwerksman heeft hem gemaakt, en een god is hij niet. Tot splinters zal hij worden, de 
stier van Samarie;
Hos 8:7  want wind zaaiden zij, storm zullen zij oogsten: te veld staand koorn krijgen zij niet; wat opkomt maakt 
geen meel; maakt het dit, dan verslinden vreemden het.
Hos 8:8  Verslonden is Israel! Reeds zijn zij onder de volken als een ding waaraan niemand waarde hecht;
Hos 8:9  want zelf zijn zij, aan een eenzamen woudezel gelijk, naar Assur gegaan en hebben liefkozingen 
gegeven aan Egypte.
Hos 8:10  Ook al hebben zij zich begeven onder de volken, ik zal hen er opsluiten, en zij zullen een wijle 
ophouden een koning en vorsten te zalven.
Hos 8:11  Want wel heeft Efraim veel altaren gemaakt, maar tot zonde zijn zij hem geworden.
Hos 8:12  Al schrijf ik hem de woorden mijner wet voor, die zijn als iets vreemds geacht.
Hos 8:13  Daarom, al brengen zij slachtoffers, welker vlees zij eten, de Heer heeft geen welgevallen in hen. Nu 
gedenkt hij hun schuld, straft hij hun zonden: zij zullen naar Egypte weerkeren, en in Assur wat onrein is eten.
Hos 8:14  Daar Israel zijn Maker vergat en paleizen bouwde, Juda tal van steden tot vestingen maakte, zal ik 
een vuur werpen in hun steden, dat hun burchten verteren zal.
Hos 9:1  Verheug u niet, Israel, tot jubelens toe, evenals de volken; want boelerend hebt gij uw god verlaten, en 
zin gehad in hoerenloon op elken dorschvloer van koorn.
Hos 9:2  Dorschvloer en perskuip zullen hen niet willen kennen, de most zal hen verloochenen.
Hos 9:3  Zij zullen niet blijven in 's Heeren land, Efraim zal naar Egypte terugkeren en in Assur wat onrein is 
eten.
Hos 9:4  Zij zullen geen wijn plengen voor den Heer, noch hun offers voor hem op het altaar leggen; hun brood 
zal als brood van rouw zijn: alwie er van eet wordt verontreinigd; want hun brood dient alleen voor henzelf: het 
komt niet in een huis van den Heer.
Hos 9:5  Wat zult gij doen met een hoogtijd, met een feestdag ter ere van den Heer?
Hos 9:6  Want zijn zij, aan de vernieling ontkomen, heengegaan, dan zal Egypte hen opsluiten, Mof hen 
begraven; hun schatten van zilver, onkruid zal er bezit van nemen, doornen zullen groeien in hun tenten.
Hos 9:7  Gekomen zijn de dagen der bezoeking, gekomen de dagen der vergelding. Israel zal het ervaren: een 
dwaas is de profeet, een waanzinnige de man des geestes; omdat uw schuld groot en de verleiding groot is.
Hos 9:8  Als Efraim naar zijn god uitziet, dan is een profeet als de strik van een vogelaar op al zijn wegen, een 
verleiding in zijn godshuis.
Hos 9:9  Zij hebben zich zwaar bezondigd, als in de dagen van Gibea; gedenken zal hij hun schuld, straffen hun 
zonden.
Hos 9:10  Als druiven in de woestijn heb ik Israel gevonden; als naar eerstelingen aan een vijg, de vroegst rijpe 
vruchten, heb ik naar uw vaderen omgezien. Maar zij gingen naar Baal-Peor, wijdden zich aan de Schande, en 



werden even gruwelijk als het voorwerp hunner liefde zelf.
Hos 9:11  Efraims heerlijkheid zal als een vogel wegvliegen; zodat geboorte, zwangerschap, ontvangenis 
ontbreken. (09-16) Geslagen is Efraim, zijn wortel is verdord, vrucht draagt hij niet meer, en al baarden zij, ik zou 
de kostelijke vrucht van hun schoot doden.
Hos 9:12  Ja, al zouden zij hun kinderen grootbrengen, ik maak hen kinderloos, arm aan mensen; wee over hen, 
wanneer ik mij van hen afkeer!
Hos 9:13  Efraim heeft, zoals ik gezien heb, zijn zonen tot wild gemaakt; dies moeten zij ter slachting uitgeleid 
worden.
Hos 9:14  Geef hun, o Heer, wat gij hun geven zult, geef hun een onvruchtbaren schoot en borsten zonder melk.
Hos 9:15  Al hun boosheid is verenigd in Gilgal; daar heb ik haat tegen hen opgevat om de slechtheid hunner 
gedragingen. Uit mijn huis zal ik hen drijven, voortaan hen niet meer liefhebben; al hun vorsten zijn 
onhandelbaar.
Hos 9:16  
Hos 9:17  Versmaden zal hen mijn god, omdat zij naar hem niet geluisterd hebben; zodat zij zullen gaan 
omdolen onder de volken.
Hos 10:1  Een welig uitlopende wijnstok was Israel, overvloedig zijn vrucht; naar gelang zijn vrucht 
vermeerderde, vermeerderde het de altaren naarmate het zijn land welging, des te schooner wij-steenen maakte 
het.
Hos 10:2  Vals is hun hart; dies zullen zij boeten. Hijzelf zal hun altaren stukbreken, hun wij-steenen vernielen.
Hos 10:3  Dan zullen zij zeggen: Wij hebben geen koning, omdat wij den Heer niet gevreesd hebben; en deze 
koning, wat zou hij voor ons doen?
Hos 10:4  Woorden spreken, valse eeden afleggen, een verbond sluiten--als een giftplant schiet de rechtspraak 
op!
Hos 10:5  Over den stier van Beth-awen zullen de bewoners van Samarie bezorgd zijn, wanneer zijn volk over 
hem rouw zal bedrijven; want zijn altaardienaars zullen over hem weeklagen, omdat zijn heerlijkheid van hem is 
weggevoerd.
Hos 10:6  Ook hijzelf zal naar Assur gebracht worden, ten geschenke aan koning Strijdlust. Schaamte zal Efraim 
bevangen, Israel zal over zijn overleg zich schamen.
Hos 10:7  Samarie is te gronde gericht; zijn koning is als een waterbel op een stroom.
Hos 10:8  Verdelgd worden de afgodische hoogten, Israels zonde, doornen en distelen zullen opschieten op hun 
altaren, en zij zullen tot de bergen zeggen: Bedekt ons! tot de heuvelen: Valt op ons!
Hos 10:9  Van de dagen van Gibea af heeft Israel gezondigd: daar zijn zij blijven staan, opdat hen de strijd niet 
bereiken mocht.
Hos 10:10  Op de boosdoeners ben ik aangevallen om hen te tuchtigen; en ik heb tegen hen volken verzameld 
om hen te tuchtigen en klein te maken.
Hos 10:11  Efraim is een goed afgerichte koe, die van dorsen houdt, maar ik ben op zijn schonen hals gaan 
zitten: berijden zal ik Efraim; Juda zal ploegen; Jakob zal eggen.
Hos 10:12  Strooit uw zaad uit in rechtschapenheid, oogst naar gelang der vroomheid; ontgint voor u het land 
der kennis door naar den Heer te vragen, totdat de vrucht der gerechtigheid u ten deel valt.
Hos 10:13  Gij hebt boosheid geploegd, slechtheid geoogst, leugenvruchten gegeten; omdat gij op uw wagens 
vertrouwd hebt, op de menigte uwer helden.
Hos 10:14  Dies zal krijgsgeschreeuw opgaan onder uw volk, zullen al uw vestingen worden verwoest, gelijk 
Sjalman Beth-arbel verwoest heeft, op den dag des strijds, toen de moeder met de kinderen verpletterd is.
Hos 10:15  Ja, zo zal ik u, huis Israel, doen wegens uw boosheid. In storm gaat te gronde, te gronde Israels 
koning.
Hos 11:1  Toen Israel een kind was, had ik hem lief, en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.
Hos 11:2  Nauwelijks had ik hen geroepen, of zij zijn van mij weggegaan, hebben aan de baals geofferd en 
gerookt voor de beelden.
Hos 11:3  Ik leerde Efraim lopen en nam hen op mijn armen; maar zij erkenden niet dat ik hen genezen had.
Hos 11:4  Aan mensenzelen, aan liefdekoorden, trok ik hen voort; ik was voor hen als een die het juk van de 
kaken afneemt; ik boog mij tot hem neer en gaf hem te eten.
Hos 11:5  Hij zal naar Egypteland weerkeren, en Assur zal zijn koning zijn, omdat hij weigert zich te bekeren;
Hos 11:6  en het zwaard zal in zijn steden rondwaren, zijn grendels verteren en zijn vestingen verslinden.
Hos 11:7  Mijn volk is opgehangen aan zijn afval, en naar een juk brengt men het gezamenlijk, naar een dat niet 
opgeheven zal worden.
Hos 11:8  Hoe zou ik u overleveren, Efraim, u prijsgeven, Israel, hoe u het lot doen ondergaan van Adma, u 
gelijkstellen met Seboim? Mijn hart heeft zich in mij omgewend, tevens is mijn berouw brandend geworden;
Hos 11:9  ik wil mijn toorngloed niet aan u voltrekken, Efraim niet weer in het verderf storten; want hoewel ik God 
en geen mens ben, een Heilige in uw midden, wil ik toch niet komen om u weg te vagen.



Hos 11:10  De Heer zal voortschrijden als een brullende leeuw; wanneer hij brult, zullen uw zonen ontsteld van 
den zeekant komen;
Hos 11:11  ontsteld komen zij, als vogels uit Egypte, als duiven uit Assurs land, en ik breng hen naar hun 
woningen terug, spreekt de Heer.
Hos 11:12  (012-1) Efraim heeft mij omringd met leugens, het huis Israel met bedrog. Ook Juda heeft nog steeds 
een strijd met God en heeft zich aan de gewijden gekoppeld.
Hos 12:1  (012-2) Efraim is een makker van den wind, loopt den oostenwind na; dagelijks doet hij veel valse en 
ijdele dingen: een verbond sluiten zij met Assur, olie brengen zij naar Egypte.
Hos 12:2  (012-3) De Heer heeft een geding tegen Juda, en hij wil Jakob straffen voor zijn wandel, hem 
vergelden naar zijn euveldaden.
Hos 12:3  (012-4) In den moederschoot heeft hij den hiel van zijn broeder vastgehouden, en toen hij sterk was 
geworden, met een god gestreden;
Hos 12:4  (012-5) ja, kloek heeft hij met den engel gestreden en de overhand behouden. Wenend smeekte hij tot 
hem en vond hem te Bethel; daar sprak tot hem de Heer,
Hos 12:5  (012-6) de god der heirscharen, Heer is zijn naam.
Hos 12:6  (012-7) Zo ook gij, keer u tot uw god, neem vroomheid en recht in acht, en hoop voortdurend op uw 
god.
Hos 12:7  (012-8) Kanaan heeft valse weegschalen in handen, hij houdt van afzetten.
Hos 12:8  (012-9) Maar Efraim zeide: Ik ben toch maar rijk geworden, ik heb mij vermogen verworven; al mijn 
winsten laden geen schuld op mij die een zonde is. --
Hos 12:9  (012-10) En ik, de Heer, uw god, heb u uit Egypteland opgevoerd, terwijl ik u in tenten deed wonen, 
als op feestdagen.
Hos 12:10  (012-11) Ik heb last gegeven aan de profeten, aan velen een gezicht te beurt doen vallen, en door 
middel van de profeten gelijkenissen gemaakt.
Hos 12:11  (012-12) Gilead is goddeloosheid, louter ijdelheid zijn zij; in Gilgal hebben zij aan de afgoden 
geofferd; hun altaren waren als hopen bij de voren des velds.
Hos 12:12  (012-13) Jakob vluchtte naar het veld van Aram, en Israel was dienstbaar voor een vrouw, ja, voor 
een vrouw heeft hij het vee gehoed.
Hos 12:13  (012-14) Maar door een profeet heeft de Heer Israel uit Egypte opgevoerd, door een profeet werd het 
gehoed.
Hos 12:14  (012-15) Efraim heeft zijn heer bitter getergd; zodat deze het door hem vergoten bloed op hem zal 
doen neerkomen, en den aangedanen smaad hem vergelden.
Hos 13:1  Toen Efraim verstandig sprak, werd hij verhoogd in Israel, maar toen hij zich bezondigde door den 
Baal, stierf hij.
Hos 13:2  En nu gaan zij voort met zondigen: zij maakten zich een gegoten beeld van hun zilver, naar het model 
van godenbeelden, gans en al timmermanswerk; van hen zegt men: Mensen offerend, kussen zij stieren.
Hos 13:3  Daarom zullen zij zijn als een morgenwolk, als de dauw die in de vroegte verdwijnt, als kaf dat 
wegvliegt van den dorschvloer, als rook uit den schoorsteen.
Hos 13:4  Toch heb ik, de Heer, uw god, u uit Egypteland opgevoerd, en kendet gij geen god buiten mij; er was 
geen redder behalve ik.
Hos 13:5  Ik heb op u achtgeslagen in de woestijn, in het dorre land, hun weide.
Hos 13:6  Toen zij verzadigd werden, verhief zich hun hart; daarom vergaten zij mij.
Hos 13:7  Dies werd ik hun tot een leeuw, en ga ik als een panter op den weg liggen loeren;
Hos 13:8  ik kom hen tegen als een van jongen beroofde berin, en scheur hun de borstkas open; dan vreten hen 
aldaar de jonge leeuwen, rijt het gedierte des velds hen in stukken.
Hos 13:9  Indien ik u in het verderf stort, Israel! wie zal u helpen?
Hos 13:10  Waar is toch uw koning, die u zou kunnen redden? waar zijn al uw vorsten, die u kunnen besturen? 
zij van wie gij zeidet: Geef mij een koning en vorsten!
Hos 13:11  Ik zal u een koning in mijn toorn geven, en hem wegnemen in mijn verbolgenheid.
Hos 13:12  In gedachtenis gehouden is de schuld van Efraim, opgeborgen zijn zonde!
Hos 13:13  Barensweeen zullen hem overvallen; maar hij is een onverstandig kind; anders zou hij niet in de 
geboorte blijven steken.
Hos 13:14  Zou ik hem uit de macht der onderwereld bevrijden, van den dood hem verlossen? Waar zijn, dood! 
uw pestziekten? waar is, onderwereld! uw verderf? De erbarming wordt uit mijn oog verwijderd.
Hos 13:15  Wanneer hij vruchtdraagt tussen het oevergras, komt de oostenwind, een ademtocht van den Heer, 
uit de woestijn opstekend; dan droogt zijn wel op, heeft zijn bron geen water meer. Hijzelf zal den voorraad van 
alle kostbaarheden roven;
Hos 13:16  (014-1) boeten zal Samarie, omdat het tegen zijn god weerspannig is geweest: zijzelf zullen vallen 
door het zwaard, hun kinderen verpletterd, hun zwangere vrouwen opengereten worden.



Hos 14:1  (014-2) Keer weer, Israel, tot den Heer, uw god: want gij zijt gestruikeld door uw schuld.
Hos 14:2  (014-3) Neemt woorden met u mee en keert tot den Heer weer; zegt tot hem: Gij kunt de schuld 
vergeven; opdat wij het goede erlangen en de vrucht onzer lippen betalen.
Hos 14:3  (014-4) Assur zal ons niet redden, op paarden zullen wij niet rijden; wij zullen het werk onzer handen 
niet meer onze goden noemen; daar bij u de wees ontferming vindt.
Hos 14:4  (014-5) Ik zal hun afval genezen, hen vrijwillig liefhebben; want mijn toorn is weer van hen geweken.
Hos 14:5  (014-6) Ik zal voor Israel zijn als de dauw, het zal bloeien als een lelie.
Hos 14:6  (014-7) Terwijl het zijn wortels schiet als een wilg, zullen zijn loten zich uitbreiden, zal zijn heerlijkheid 
worden als die van een olijf, en zal het geuren als de Libanon.
Hos 14:7  (014-8) Men zal zich weer neerzetten in zijn schaduw, leven van koorn, dronken worden van wijn, 
bloeien als een wijnstok.
Hos 14:8  (014-9) Wat heeft Efraim nog met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien; 
ik zal zijn als een lommerrijke cypres; van mij zal zijn vrucht hem geworden.
Hos 14:9  (014-10) Wie wijs is lette hierop, wie doorzicht heeft erkenne dit; want 's Heeren wegen zijn effen: 
rechtschapenen zullen daarop wandelen, maar euveldaders er op struikelen.
Joe 1:1  Het woord des Heeren dat kwam tot Joel, den zoon van Pethuel.
Joe 1:2  Hoort dit, gij oudsten, leent allen het oor, bewoners des lands! Is zo iets ooit geschied in uw dagen, of in 
de dagen uwer vaderen?
Joe 1:3  Verhaalt er van aan uw kinderen, en dat uw kinderen het aan hun kinderen overbrengen, dezen weder 
aan een volgend geslacht.
Joe 1:4  Wat de knager overliet heeft de sprinkhaan opgegeten, wat de sprinkhaan overliet at de verslinder op, 
wat de verslinder overliet vrat de kaalvreter af.
Joe 1:5  Ontwaakt, dronkaards, en weent, weeklaagt allen, gij wijndrinkers, omdat het druivennat van uw mond 
geweerd is.
Joe 1:6  Want een volk is opgetogen tegen mijn land, machtig en ontelbaar, welks tanden leeuwentanden zijn, 
en dat het gebit ener leeuwin heeft.
Joe 1:7  Het heeft mijn wijnstok tot een woestenij, mijn vijgeboom tot een geknakt stuk hout gemaakt; het heeft 
de schors er afgetrokken en weggeworpen, zodat de ranken wit zijn geworden.
Joe 1:8  Stort weeklachten uit als een maagd die om haar bruidegom met het rouwkleed omgord is.
Joe 1:9  Ontrukt is meel [offer] en plengoffer aan het huis des Heeren; de priesters, 's Heeren bedienaren, 
treuren.
Joe 1:10  Want verwoest is de akker, de bodem treurt; omdat verwoest is het koorn, te schande geworden de 
most, vergaan de olie.
Joe 1:11  Der landbouwers hoop is vervlogen, de wijngaardeniers heffen weeklachten aan, vanwege de tarwe 
en de gerst; daar de oogst des velds teloorgegaan,
Joe 1:12  de wijnstok verdord, de vijg verwelkt is, de granaat, ook de palm en de appel, en alle bomen des velds 
verdord zijn, daar de vreugde beschaamd den mensenkinderen ontvlood.
Joe 1:13  Omgordt u en bedrijft rouw, gij priesters, heft weeklachten aan, bedienaren des altaars, komt in 
rouwgewaad overnachten, bedienaren mijns gods; want ontzegd zijn aan het huis van uw god meel [offer] en 
plengoffer.
Joe 1:14  Bepaalt een vastendag, kondigt een heiligen dag af; vergadert, oudsten, alle inwoners des lands, in 
het huis van den Heer, uw god, en roept tot den Heer:
Joe 1:15  Wee, wee, wee, die dag! want nabij is de dag des Heeren; alvernielend komt hij van den Machtige.
Joe 1:16  Is niet voor onze ogen de spijze ons ontrukt? aan het huis van onzen god de blijdschap en jubel?
Joe 1:17  Verdord zijn de graankorrels onder de kluiten, verwoest zijn de voorraadkamers, omvergehaald de 
graanschuren; want het koorn is te schande geworden.
Joe 1:18  Wat steent het vee, wat zijn de runderkudden onrustig, omdat zij geen weide hebben! Zelfs de kudden 
van schapen en geiten zijn tegrondegericht.
Joe 1:19  Tot u, Heer, roep ik; want een vuur heeft de oasen der woestijn verteerd, en al het geboomte des velds 
lichterlaaie doen branden.
Joe 1:20  Zelfs de dieren des velds smachten tot u; want de waterbeddingen zijn drooggelegd, en een vuur heeft 
de oasen der woestijn verteerd.
Joe 2:1  Steekt de bazuin op den Sion, blaast alarm op mijn heiligen berg, dat alle bewoners des lands beven; 
want de dag des Heeren komt, is nabij,
Joe 2:2  een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en nevelen. Den dageraad die zich op de 
bergen uitbreidt gelijk, komt een talrijk en machtig volk opdagen, welks gelijke van oudsher niet geweest is, noch 
later ooit zijn zal, zolang de jaren elkander opvolgen.
Joe 2:3  Voor hen uit brandt een vuur, achter hen vlamt het lichterlaaie, aan een hof van Eden gelijk is de aarde 
voor hen, achter hen is zij een woeste wildernis; niets is hun ontgaan.



Joe 2:4  Hun uiterlijk is als dat van paarden, en als rossen spoeden zij zich voort.
Joe 2:5  Met een gedruis als van wagens huppelen zij op de bergtoppen, met een gedruis als van een vuurvlam 
die kaf verteert, als van een machtig volk, ten strijde geschaard.
Joe 2:6  Voor hen uit krimpen de volken ineen, is aller gelaat met hoogrooden gloed overtogen.
Joe 2:7  Als helden spoeden zij voort, als krijgslieden bestijgen zij muren; ieder gaat voort op zijn weg: zij maken 
geen kronkelgangen.
Joe 2:8  De een dringt den ander niet op zij, elk volgt zijn eigen pad; zij vallen door de kanalen in ongebroken 
rijen.
Joe 2:9  De stad wemelt van hen, zij lopen op den muur, klimmen de huizen in, komen als dieven door de 
vensters binnen.
Joe 2:10  Voor hen uit dreunde de aarde, trilde de hemel, werden zon en maan verduisterd, verloren de starren 
haar glans,
Joe 2:11  terwijl de Heer aan de spits van zijn heir zijn stem deed horen; want zeer talrijk is zijn leger, machtig de 
voltrekker van zijn last. Groot toch is de dag des Heeren en zeer verschrikkelijk; wie zal hem kunnen doorstaan?
Joe 2:12  Maar zelfs nu nog, spreekt de Heer, bekeert u tot mij van ganser harte, met vasten, geween en 
rouwbedrijf.
Joe 2:13  Scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den Heer, uw god; want hij is genadig en 
barmhartig, lankmoedig en zeer goedertieren, een die berouw heeft over het door hem aangekondigd onheil.
Joe 2:14  Wie weet, of het hem niet weer berouwt, en hij een zegen achter zich laat overblijven, ten meel [offer] 
en ten plengoffer voor den Heer, uw god.
Joe 2:15  Steekt de bazuin op den Sion, bepaalt een vastendag, kondigt een heiligen dag af.
Joe 2:16  Vergadert het volk, heiligt een gemeente, verzamelt de oudsten, vergadert de kinderen en zuigelingen. 
Verlate de bruidegom zijn kamer, de bruid haar slaapvertrek.
Joe 2:17  Dat tussen voorportaal en altaar de priesters wenen, de bedienaren van den Heer, en zeggen: Spaar, 
o Heer, uw volk, geef uw erfdeel niet aan versmading over, zodat de natien een schimpdicht op hen maken. 
Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun god?
Joe 2:18  Daar ijvert de Heer voor zijn land, en verschoont hij zijn volk;
Joe 2:19  de Heer antwoordt en spreekt tot zijn volk: Zie, ik zend u het koorn, den most en de olie; zodat gij er 
van verzadigd wordt, en maak u niet meer tot versmading onder de natien.
Joe 2:20  Ook zal ik "dien uit het noorden" van u verwijderen, en hem wegdrijven naar een dor en woest land, 
zijn voorhoede naar de Oostelijke Zee, zijn achterhoede naar de Westelijke; zodat er een stank van 
omhoogstijgt, een walglijke reuk er uit oprijst; omdat hij overmoedig heeft gehandeld.
Joe 2:21  Vrees niet, land, jubel en verblijd u; want de Heer heeft een groot werk gedaan.
Joe 2:22  Vreest niet, dieren des velds, want de oasen der woestijn groenen weer, het geboomte draagt weer 
zijn vruchten, vijg en wijnstok geven opnieuw hun schatten.
Joe 2:23  En gij, zonen Sions, jubelt en verblijdt u in den Heer, uw god; want hij heeft u levensmiddelen naar 
behoren gegeven, voor u najaars [regen] en voorjaarsregen doen neerstromen als weleer.
Joe 2:24  Dan zijn de dorschvloeren met graan gevuld, vloeien de perskuipen over van most en olie;
Joe 2:25  dan vergoed ik u de jaren die opgegeten zijn door den sprinkhaan, den verslinder, den kaalvreter, den 
knager, mijn groot leger, dat ik op u afgezonden heb.
Joe 2:26  Dan eet gij volop tot verzadiging toe en prijst den naam van den Heer, uw god, die wonderlijk met u 
gehandeld heeft; en wordt mijn volk nooit weer te schande;
Joe 2:27  dan weet gij dat ik in Israels midden ben, dat ik, de Heer, uw god ben, en anders geen, en dat mijn 
volk nooit weer te schande wordt.
Joe 2:28  Nadezen zal ik mijn geest uitstorten over alle vlees: uw zonen en dochteren zullen profeteren, aan uw 
ouden zullen dromen tebeurtvallen, aan uw jongelingen gezichten;
Joe 2:29  ook over de slaven en slavinnen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten.
Joe 2:30  En ik zal tekenen plaatsen aan den hemel en op de aarde, bloed, vuur en rookzuilen;
Joe 2:31  de zon zal veranderen in duisternis, de maan in bloed, voordat de grote en verschrikkelijke dag des 
Heeren komt.
Joe 2:32  En ieder die den naam des Heeren aanroept zal ontkomen; want op den berg Sion en te Jeruzalem zal 
een wijkplaats zijn, zoals de Heer gezegd heeft door de heilherauten die hij heeft geroepen.
Joe 3:1  Want zie, in die dagen en in dien tijd, waarin ik het lot van Juda en Jeruzalem wenden zal,
Joe 3:2  zal ik alle natien verzamelen, hen afvoeren in de Vallei van Josjafat, en aldaar met hen in het gericht 
treden ter zake van mijn volk en erfdeel Israel, dat zij verstrooid hebben onder de natien, terwijl zij mijn land 
onder elkander hebben verdeeld.
Joe 3:3  Over mijn volk wierpen zij het lot; een knaap gaven zij voor spijs, een meisje verkochten zij voor wijn en 
dronken dien op.
Joe 3:4  Wat hadt gij ook met mij te doen, Tyrus en Sidon, en alle landstreken der Filistijnen? Hebt gij mij mijn 



verdiend loon willen geven, of hebt gij mij iets willen aandoen? Vliegenssnel zal ik uw handelwijze op uw hoofd 
doen neerkomen.
Joe 3:5  Gij hebt mijn zilver en goud weggenomen, mijn kostelijke schatten in uw paleizen gebracht,
Joe 3:6  en Juda's en Jeruzalems zonen aan de zonen der Joniers verkocht om ze ver van hun grondgebied te 
verwijderen.
Joe 3:7  Zie, ik doe hen opstaan uit de plaats waarheen gij ze verkocht hebt, en zal uw handelwijze op uw hoofd 
doen neerkomen:
Joe 3:8  verkopen zal ik uw zonen en dochteren aan de Judeers; en dezen zullen hen in gevangenschap aan 
een ver volk verkopen; want de Heer heeft het gesproken.
Joe 3:9  Kondigt het af onder de natien; wijdt den oorlog, doet opstaan de helden; dat alle krijgslieden 
aantreden, oprukken!
Joe 3:10  Smeedt uw ploegscharen tot zwaarden om, uw sikkelen tot lansen; zelfs de krachteloze zegge: Ik ben 
een held!
Joe 3:11  Sluit u aaneen en komt allen, gij omwonende natien, en verzamelt u! Doe derwaarts, Heer, uw helden 
afdalen!
Joe 3:12  Dat de natien opstaan en oprukken naar de Vallei van Josjafat; want daar zal ik zitten ten gericht over 
alle omwonende natien.
Joe 3:13  Den sikkel er in! want de oogst is rijp; komt, treedt; want de perskuip is vol, de kuipen vloeien over; 
groot toch is hun boosheid.
Joe 3:14  Menigten, menigten in de Vallei der beslissing! want de dag des Heeren is nabij in de Beslissingsvallei.
Joe 3:15  Zon en maan worden verduisterd, de starren verliezen hun glans;
Joe 3:16  de Heer brult van den Sion, doet uit Jeruzalem zijn stem horen, zodat hemel en aarde beven. Maar de 
Heer is een toevlucht voor zijn volk, een sterkte voor Israels zonen.
Joe 3:17  Zo zult gij weten dat ik, de Heer, uw god ben, die op den Sion, mijn heiligen berg, woon; en Jeruzalem 
zal heilig wezen: geen vreemden zullen er meer inkomen.
Joe 3:18  Te dien dage zullen de bergen van druivennat stromen, de heuvelen overvloeien van melk; alle beken 
van Juda zullen stromen van water, en uit 's Heeren huis zal een bron ontspringen, die het Sjittimdal zal 
besproeien.
Joe 3:19  Egypte zal een woestenij zijn, Edom wordt een woeste wildernis, om het geweld Juda's zonen 
aangedaan in wier land zij onschuldig bloed vergoten hebben.
Joe 3:20  Maar Juda zal tot in eeuwigheid ongestoord blijven, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht.
Joe 3:21  Ik zal hun bloed wreken, de straf niet kwijtschelden; en de Heer blijft wonen op den Sion.
Amo 1:1  De woorden door Amos, die een veebezitter geweest was uit Tekoa, aangaande Israel gezien ten tijde 
van Uzzia, den koning van Juda, en van Jerobeam, den zoon van Joas, den koning van Israel, twee jaar voor de 
aardbeving. Hij zeide:
Amo 1:2  De Heer brult uit Sion, doet uit Jeruzalem zijn stem klinken; zodat de herdersoorden rouw bedrijven, en 
de top van den Karmel dor wordt.
Amo 1:3  Zo spreekt de Heer: Om drie, ja, vier misdrijven van Damaskus zal ik het niet afwenden: omdat zij 
Gilead met ijzeren dorschsleden gedorst hebben;
Amo 1:4  dies zal ik een vuur in het huis van Hazael werpen, dat de burchten van Benhadad verteren zal.
Amo 1:5  Ik zal den grendel van Damaskus verbreken, de inwoners uit het dal van On uitroeien en de 
scheptervoerders uit Beth-Eden, en het volk van Aram zal naar Kir weggevoerd worden, spreekt de Heer.
Amo 1:6  Zo spreekt de Heer: Om drie, ja, vier misdrijven van Gaza zal ik het niet afwenden: omdat zij een 
gehele bevolking hebben weggevoerd, ten einde die aan Edom over te leveren;
Amo 1:7  dies zal ik een vuur binnen de muren van Gaza werpen, dat haar burchten zal verteren.
Amo 1:8  Ik zal de inwoners van Asdod en de scheptervoerders uit Askelon uitroeien, en mijn hand doen 
neerkomen op Ekron; zodat het overschot der Filistijnen tegrondegaat, spreekt de Heere God.
Amo 1:9  Zo spreekt de Heer: Om drie, ja, vier misdrijven van Tyrus zal ik het niet afwenden: omdat zij een tot 
den laatsten man toe weggevoerde bevolking aan Edom hebben overgeleverd en aan het broederverbond niet 
gedachtig waren;
Amo 1:10  dies zal ik een vuur werpen binnen de muren van Tyrus, dat haar burchten verteren zal.
Amo 1:11  Zo spreekt de Heer: Om drie, ja, vier misdrijven van Edom zal ik het niet afwenden: omdat hij met het 
zwaard zijn broeder vervolgd en zijn liefde verstikt heeft, wrok bleef koesteren en zijn verbolgenheid eeuwig liet 
duren;
Amo 1:12  dies zal ik een vuur in Teman werpen, dat de burchten van Bosra verteren zal.
Amo 1:13  Zo spreekt de Heer: Om drie, ja, vier misdrijven van de Ammonieten zal ik het niet afwenden: omdat 
zij de zwangere vrouwen van Gilead opengereten hebben, ten einde hun grondgebied te vergroten;
Amo 1:14  dies zal ik een vuur ontsteken binnen den muur van Rabba, dat haar burchten verteren zal, onder 
krijgsgeschreeuw op een oorlogsdag, onder een orkaan op een stormdag.



Amo 1:15  Ook zal Milkom in ballingschap gaan, tegader met zijn vorsten, spreekt de Heer.
Amo 2:1  Zo spreekt de Heer: Om drie, ja, vier misdrijven van Moab zal ik het niet afwenden: omdat hij de 
beenderen van den koning van Edom tot kalk verbrand heeft;
Amo 2:2  dies zal ik een vuur werpen in Moab, dat de burchten van Kerijjoth verteren zal. En Moab zal onder 
strijdgedruis sterven, onder krijgsgeschreeuw en bazuingeschal,
Amo 2:3  en ik zal den bestuurder uit zijn midden uitroeien en al zijn vorsten met hem doden, spreekt de Heer.
Amo 2:4  Zo spreekt de Heer: Om drie, ja, vier misdrijven van Juda zal ik het niet afwenden: omdat zij de wet 
des Heeren geminacht en zijn inzettingen niet inachtgenomen hebben, maar hun leugens. door hun vaderen 
achternagelopen, hen op een doolweg gebracht hebben;
Amo 2:5  dies zal ik een vuur werpen in Juda, dat Jeruzalems burchten verteren zal.
Amo 2:6  Zo spreekt de Heer: Om drie, ja, vier misdrijven van Israel zal ik het niet afwenden: omdat zij een 
rechtschapen man om een geldstuk verkopen, een arme om een paar schoenen;
Amo 2:7  zij die de geringen op het hoofd treden, de behoeftigen op zij dringen. Zoon en vader gaan naar de 
deerne, om mijn heiligen naam te ontwijden;
Amo 2:8  te pand genomen klederen spreiden zij uit naast elk altaar, en wijn van in de boete geslagenen drinken 
zij in de godshuizen.
Amo 2:9  En ik heb nog al den Amoriet voor hen uit verdelgd, die de hoogte had van een ceder en sterk was als 
eiken; ik verdelgde zijn vruchten boven, zijn wortels beneden.
Amo 2:10  Ik heb u uit Egypteland opgevoerd en veertig jaren door de woestijn geleid; opdat gij het land der 
Amorieten in bezit mocht nemen.
Amo 2:11  Ook heb ik er uit uw zonen als profeten doen optreden, uit uw jongelingen als nazireers. Of is dit 
soms onwaar, zonen Israels? spreekt de Heer.
Amo 2:12  Maar gij dwongt de nazireers wijn te drinken en verboodt den profeten te profeteren.
Amo 2:13  Zie, ik doe het onder u wankelen, zoals een wagen vol garven wankelt;
Amo 2:14  dan vindt de vlugge geen wijkplaats, kan de sterke zijn kracht niet gebruiken, noch de held zijn leven 
redden;
Amo 2:15  dan houdt de boogschutter niet stand, kan de snelvoetige zich niet bergen, de ruiter zijn leven niet 
redden;
Amo 2:16  zelfs de kloekste der helden brengt er te dien dage slechts het naakte lijf af, spreekt de Heer.
Amo 3:1  Hoort dit woord, hetwelk de Heer gesproken heeft over u, zonen Israels! over het ganse geslacht dat ik 
uit Egypteland opgevoerd heb:
Amo 3:2  van alle geslachten van den aardbodem heb ik alleen op u achtgeslagen; daarom zal ik al uw 
overtredingen bij u thuiszoeken.
Amo 3:3  Gaan ooit twee met elkander, indien zij niet saamgekomen zijn? Brult een leeuw in het woud zonder 
een prooi te hebben?
Amo 3:4  Doet een jonge leeuw zijn gegrom uit zijn leger horen, indien hij niet iets gevangen heeft?
Amo 3:5  Valt ooit een vogel op de aarde, indien er geen strik voor hem gespannen is? Springt een knip van den 
grond op zonder iets te vangen?
Amo 3:6  Wordt de bazuin in een stad gestoken, zonderdat de bevolking verschrikt? Gebeurt er ooit een onheil 
in een stad, zonderdat de Heer het doet?
Amo 3:7  Zo doet ook de Heere God niets dan nadat hij zijn voornemen aan zijn dienaren de profeten 
geopenbaard heeft.
Amo 3:8  Als een leeuw brult, wie zou dan niet vrezen? Als de Heere God spreekt, wie zou dan niet profeteren?
Amo 3:9  Doet over de burchten in Assur en over die in Egypteland het navolgende horen: Verzamelt u op het 
gebergte van Samarie, en ziet, hoe groot de baldadigheid daarin is, hoeveel afpersingen in haar zijn.
Amo 3:10  Zij weten niet van rechtdoen, spreekt de Heer, zij die schatten van geweld en verderf in hun burchten 
opstapelen.
Amo 3:11  Daarom, zo spreekt de Heere God, zal de vijand het land omringen, uw sterkten uit u omlaaghalen, 
en zullen uw burchten worden geplunderd.
Amo 3:12  Zo spreekt de Heer: Gelijk een herder uit den muil van den leeuw een paar poten of een oorlap redt, 
alzo zullen de Israelieten gered worden, zij die in Samarie in den hoek van een bed of op het damast ener sofa 
zitten.
Amo 3:13  Hoort en betuigt aan het huis Jakob, spreekt de Heer, de god der heirscharen,
Amo 3:14  dat ik, wanneer ik Israels misdrijven bij hem thuiszoek, aan de altaren van Bethel straf zal voltrekken, 
zodat de altaarhoornen afgehouwen worden en ter aarde vallen;
Amo 3:15  dan zal ik het winterverblijf met de zomerwoning treffen, zullen de elpenbeenen gebouwen 
tegrondegericht en vele woningen verdelgd worden, spreekt de Heer.
Amo 4:1  Hoort dit woord, gij koeien van Bazan op Samarie's gebergte, die de behoeftigen onderdrukt, de armen 
krenkt, die tot uw heren zegt: Schaft, dat wij drinken!



Amo 4:2  De Heere God heeft bij zijn heiligheid gezworen: Zie, dagen zullen voor u aanbreken waarin men u 
ophaalt met haken, uw kinderen met visangels;
Amo 4:3  door de bressen gaat gij uit, elk recht voor zich heen, en gij wordt weggeworpen naar den Hermon, 
spreekt de Heer.
Amo 4:4  Komt naar Bethel en bezondigt u, naar Gilgal, en bezondigt u nog meer. Brengt des morgens uw 
offers, na drie dagen uw tienden.
Amo 4:5  Ontsteekt zonder iets gezuurds een lofoffer, laat uw vrijwillige gaven luide klinken; want dit valt in uw 
smaak, zonen Israels, spreekt de Heere God.
Amo 4:6  Ik van mijn zijde heb u in al uw steden reinheid van tanden, in al uw woonplaatsen broodsgebrek 
gegeven; maar gij hebt u niet tot mij bekeerd, spreekt de Heer.
Amo 4:7  Ik heb u den regen in de laatste drie maanden voor den oogst onthouden, en deed het op de ene stad 
wel regenen, op de andere niet; de ene akker werd beregend, en die waarop ik geen regen gaf verdorde;
Amo 4:8  twee, drie steden zwierven naar een stad om water te drinken, zonder dat de dorst gelest werd; maar 
gij hebt u niet tot mij bekeerd, spreekt de Heer.
Amo 4:9  Ik heb u met brandkoorn en honingdauw geslagen, uw tuinen en wijngaarden vernield; de sprinkhaan 
vrat uw vijgen en olijven op; maar gij hebt u niet tot mij bekeerd, spreekt de Heer.
Amo 4:10  Ik heb onder u een pest gezonden, gelijk zij in Egypte woedt, met het zwaard uw jongelingen gedood, 
terwijl uw paarden werden weggevoerd; en den stank uwer legerplaats deed ik in uw neus opstijgen; maar gij 
hebt u niet tot mij bekeerd, spreekt de Heer.
Amo 4:11  Ik heb u onderstbovengekeerd, zoals God Sodom en Gomorra onderstbovenkeerde, en gij zijt gelijk 
een uit den vuurgloed gerukt brandhout; maar gij hebt u tot mij niet bekeerd, spreekt de Heer.
Amo 4:12  Daarom zal ik zo met u doen, Israel; en omdat ik zo met u doen zal, bereid u om uw god tegemoet te 
gaan, Israel.
Amo 4:13  Want zie, de formeerder der bergen, de schepper van den wind, hij die wat in den mens omgaat hem 
meedeelt, die den dageraad in duisternis verkeert en treedt op 's aardrijks hoogten Heer der heirscharen is zijn 
naam.
Amo 5:1  Hoort, hoe ik over u, huis Israel, een klaagzang aanhef:
Amo 5:2  Gevallen is de jonkvrouw Israels, zij staat niet weder op; uitgestrekt ligt zij op haar eigen grond terwijl 
niemand haar opheft! --
Amo 5:3  Want zo spreekt de Heere God: De stad die duizend man in het veld zond houdt er slechts honderd 
over, zij die honderd te velde zond slechts tien.
Amo 5:4  Zo toch spreekt de Heer tot het huis Israel: Vraagt naar mij, opdat gij leven moogt.
Amo 5:5  En vraagt niet naar Bethel, komt niet te Gilgal, trekt niet naar Bersjeba; want Gilgal zal zeker worden 
weggevoerd, Bethel tot niets worden.
Amo 5:6  Vraagt naar den Heer, opdat gij moogt leven; anders steekt hij, als een vuur, het huis Jozef aan, een 
dat verteert, zonderdat iemand het blust voor het huis Israel,
Amo 5:7  voor hen die het recht in alsem verkeren, de gerechtigheid tegen den grond slaan--
Amo 5:8  hij die de Pleiaden en den Orion heeft gemaakt, de duisternis in morgenstond verkeert, den dag tot 
nacht verdonkert, die de wateren der zee roept, en ze uitgiet over de oppervlakte der aarde; Heer is zijn naam,
Amo 5:9  die grote verwoesting aanricht onder de sterken, over vestingen vernieling brengt--
Amo 5:10  voor hen die haten den man die in de poort vermaant en hem verfoeien die zegt waar het op staat.
Amo 5:11  Daarom, omdat gij den geringe vertrapt, en hem een heffing van koorn afperst, hebt gij huizen van 
gehouwen stenen gebouwd, maar zult er niet in wonen, hebt gij keurige wijngaarden geplant, maar zult den wijn 
er van niet drinken.
Amo 5:12  Want ik weet dat uw misdrijven talrijk, uw zonden groot zijn: gij verdrukt den rechtschapene, neemt 
zoengeld aan en dringt in de poort de armen op zijde. --
Amo 5:13  Daarom zwijgt in zulk een tijd de verstandige, omdat het een boze tijd is.
Amo 5:14  Zoekt het goede en niet het kwade; opdat gij moogt leven en de Heer, de god der heirscharen, zo met 
u zij als gij voorgeeft.
Amo 5:15  Haat het kwade, hebt het goede lief en handhaaft het recht in de poort; wellicht ontfermt zich de Heer, 
de god der heirscharen, over Jozefs overschot.
Amo 5:16  Daarom, zo spreekt de Heer, de god der heirscharen, de Heer: Op alle pleinen zal een weeklacht 
aangeheven worden, op alle straten zal men zeggen: Ach, ach! men zal den landman roepen tot rouwbedrijf, tot 
weeklacht hen die het klagen verstaan;
Amo 5:17  zelfs in alle wijngaarden zal een weeklacht vernomen worden, wanneer ik door uw midden trek, 
spreekt de Heer.
Amo 5:18  Wee hun die verlangen naar den dag des Heeren! Wat zal de dag des Heeren voor u zijn? Hij zal 
duisternis zijn en geen licht:
Amo 5:19  als wanneer iemand voor een leeuw vlucht, en een beer komt hem tegen; hij gaat zijn huis binnen, 



leunt met de hand aan den muur, en een slang bijt hem.
Amo 5:20  Duisternis toch zal de dag des Heeren zijn en geen licht; donkerheid zonder glans.
Amo 5:21  Ik haat, ik versmaad uw feesten, ik schep geen behagen in uw hoogtijden.
Amo 5:22  Want al brengt gij mij brandoffers, ik heb geen welgevallen aan uw gaven, naar uw dankoffers van 
mestkalveren zie ik niet om.
Amo 5:23  Weg van mij met het gedruis uwer liederen; ik wil niet horen den klank uwer luiten.
Amo 5:24  Laat veeleer het recht golven als water, de gerechtigheid als een immervlietende beek.
Amo 5:25  Hebt gij mij in de woestijn, huis Israel, veertig jaar lang slachtoffers en gaven gebracht?
Amo 5:26  Zo dan, wegdragen zult gij Sikkuth, uw koning, en Kewan, uw sterregod, de beelden die gij u gemaakt 
hebt,
Amo 5:27  en ik zal u wegvoeren verder dan Damaskus, spreekt de Heer, wiens naam is de god der 
heirscharen.
Amo 6:1  Wee den onbezorgden op den Sion, den zorgelozen op den berg van Samarie, den aanzienlijken van 
het puik der volken, tot wie het huis Israel komt!
Amo 6:2  Trekt naar Kalne en ziet, gaat van daar naar het grote Hamath, daalt af naar Gath der Filistijnen! Zijt gij 
beter dan deze koninkrijken, is uw gebied groter dan het hunne?
Amo 6:3  Zij wanen dat de dag des onheils nog ver is, en houden den zetel der geweldenarij in de nabijheid;
Amo 6:4  zij liggen op elpenbeenen rustbedden neer, en strekken op hun legersteden zich uit; zij eten de hamels 
uit de kudde, de stieren uit den stal;
Amo 6:5  zij kwinkeleren bij de tonen der luit, als David, en denken zich allerlei liederen uit;
Amo 6:6  zij drinken den wijn uit schalen, en zalven zich met de geurigste olien; maar zij bekommeren zich niet 
om de breuke van Jozef.
Amo 6:7  Daarom zullen zij nu in de voorste rijen der ballingen worden weggevoerd, en zal het met het getier 
dier slempers gedaan zijn.
Amo 6:8  Gezworen heeft de Heere God bij zichzelf, zo spreekt de Heer, de god der heirscharen: Ik heb een 
afschuw van Jakobs trots, haat zijn burchten en geef de stad met alwat er in is prijs.
Amo 6:9  (06-11) Want zie, de Heer beveelt en slaat het grote huis met spleten en het kleine met scheuren; (06-
9) en wanneer tien mannen in een huis overblijven en sterven
Amo 6:10  en hun bloedverwanten en vrienden hen opnemen om de beenderen uit het huis te dragen, dan zegt 
een hunner tot een ander die achter in het huis is: Is er nog iemand bij u? En antwoordt deze: Neen--dan zegt de 
eerste: Stil! --want het zal niet raadzaam zijn den naam des Heeren te vermelden.
Amo 6:11  
Amo 6:12  Rennen paarden op een rots, of wordt de zee met runderen beploegd, dat gij het recht in gif verkeert, 
de vrucht der gerechtigheid in alsem?
Amo 6:13  gij die u verblijdt in een onding, en zegt: Hebben wij niet door eigen kracht horens verkregen?
Amo 6:14  Want zie, ik doe tegen u, huis Israel, spreekt de Heer, de god der heirscharen, een volk opstaan dat u 
onderdrukken zal van den weg naar Hamath af tot aan de beek der vlakte.
Amo 7:1  Dit heeft de Heere God mij getoond: Hij vormde sprinkhanen, toen het nagras begon op te komen, en 
wel het nagras na de afmaaiing des konings.
Amo 7:2  En toen zij alle kruid des lands opgegeten hadden, zeide ik: Heere God, vergeef toch! Hoe zal Jakob 
staande blijven? Hij is zo klein!
Amo 7:3  Nu kreeg de Heer hierover berouw. Het zal niet gebeuren, sprak de Heer.
Amo 7:4  Dit heeft de Heere God mij getoond: De Heere God ontbood een regen van vuur, en dit verteerde den 
groten oceaan en het vasteland.
Amo 7:5  En ik zeide: Heere God, houd toch op! Hoe zal Jakob staandeblijven? Hij is zo klein!
Amo 7:6  Nu kreeg de Heer hierover berouw. Ook dit zal niet gebeuren, sprak de Heer.
Amo 7:7  Dit heeft de Heere God mij getoond: De Heer stond op een muur, een paslood in de hand.
Amo 7:8  En de Heer zeide tot mij: Wat ziet gij Amos? Ik zeide: Een paslood. De Heer zeide tot mij: Ik ga een 
paslood aanleggen in het midden van mijn volk Israel. Ik zal het niet langer voorbijgaan;
Amo 7:9  maar de hoogten van Izaak zullen verwoest, de heiligdommen van Israel in puin gelegd worden, en 
tegen het huis van Jerobeam zal ik met het zwaard opstaan.
Amo 7:10  Toen liet Amasja, de priester van Bethel, Jerobeam, den koning van Israel, weten: Amos heeft een 
samenzwering tegen u gemaakt in het midden van het huis Israel; het land zal tegen al zijn woorden niet 
bestand zijn.
Amo 7:11  Want dit heeft Amos gezegd: Door het zwaard zal Jerobeam sterven, en Israel zal zeker van zijn 
grond gevankelijk weggevoerd worden.
Amo 7:12  En Amasja zeide tot Amos: Ziener, pak u weg; vlucht naar het land Juda, eet daar brood en profeteer 
aldaar.
Amo 7:13  Maar te Bethel zult gij niet meer profeteren; want dit is een koningsheiligdom, een rijkstempel.



Amo 7:14  Hierop antwoordde Amos Amasja: Ik ben geen profeet en geen profetenzoon; ik ben een veebezitter 
en moerbeienkweeker;
Amo 7:15  doch de Heer nam mij van achter het vee, en de Heer zeide tot mij: Ga, profeteer tegen mijn volk 
Israel.
Amo 7:16  Nu dan, hoor het woord des Heeren: Omdat gij zegt: Gij moogt niet profeteren tegen Israel, noch uw 
reden laten stromen tegen het huis Izaak,
Amo 7:17  daarom zegt de Heer: Uw vrouw zal in de stad een lichtekooi worden, uw zonen en dochteren zullen 
door het zwaard vallen en uw akkers met het snoer worden verdeeld; terwijl gijzelf op onreinen bodem sterven 
zult en Israel zeker van zijn grond zal worden weggevoerd.
Amo 8:1  Dit heeft de Heere God mij getoond: Er was een korf met ooft. En hij zeide: Wat ziet gij, Amos? Ik 
zeide: Een korf met ooft.
Amo 8:2  En de Heer zeide tot mij: Het einde is ophanden voor mijn volk Israel; ik zal het niet meer voorbijgaan.
Amo 8:3  Te dien dage zullen de zangeressen van het paleis weeklagen, spreekt de Heere God; talrijk zijn de 
lijken, alom liggen zij weggeworpen.
Amo 8:4  Hoort dit, gij die de armen tepletterslaat, de schamele lieden onderdrukt,
Amo 8:5  zeggend: Wanneer is de nieuwemaan voorbij, dat wij koorn kunnen verkopen, de sabbat, dat wij ons 
pakhuis kunnen ontsluiten? --die een te kleine maat gebruikt en een te zwaar gewicht, en valse schalen maakt,
Amo 8:6  die om een geldschuld behoeftigen koopt, een arme om een paar schoenen.
Amo 8:7  De Heer heeft gezworen bij Jakobs hoogheid: In eeuwigheid zal ik geen hunner werken vergeten. --
Amo 8:8  Zou hiervan het land niet beven, niet rouw bedrijven alwie er in woont? Zou het niet gans en al rijzen 
als de Nijl, en dalen als de stroom van Egypte?
Amo 8:9  Te dien dage, spreekt de Heere God, doe ik de zon op den middag ondergaan, en verduister ik voor 
de aarde overdag het licht;
Amo 8:10  dan verkeer ik uw feesten in rouw, en al uw liederen in klaagzangen, doe op elks lenden een 
rouwkleed komen, een kaalgeschoren plek op ieders hoofd; ik zal rouw veroorzaken als over een enigen zoon, 
den afloop maken tot een dag der bitterheid.
Amo 8:11  Zie, de dagen komen, spreekt de Heere God, dat ik een honger op het land afzend; een honger, niet 
naar brood, een dorst, niet naar water, maar naar het horen van 's Heeren woord.
Amo 8:12  Dan zwerft men van zee tot zee, doolt men rond van het noorden tot het oosten, zoekend naar het 
woord des Heeren, maar zonder het te vinden.
Amo 8:13  Te dien dage zullen de schone maagden en de jongelingen bezwijmen van dorst,
Amo 8:14  zij die zweren bij de schuld van Samarie en zeggen: Zo waar als, Dan! uw god leeft, en: Zo waar als 
uw put leeft, Bersjeba! Zij zullen vallen en niet meer opstaan.
Amo 9:1  Eens zag ik den Heer staan bij het altaar, en hij zeide: Sla het bovenstuk, zodat de grondvesten trillen! 
Zo wil ik hun aller hoofd splijten, en hun nakroost door het zwaard doden; niemand van hen zal ontvlieden, geen 
hunner het ontkomen.
Amo 9:2  Al braken zij in in de onderwereld, mijn hand zou hen er uit halen; al klommen zij op ten hemel, ik zou 
hen van daar naar beneden trekken.
Amo 9:3  Al verborgen zij zich op den top van den Karmel, ik zou hen opzoeken en van daar weghalen; ja, al 
verstaken zij zich voor mij op den bodem der zee, daar zou ik de Slang gelasten hen te bijten.
Amo 9:4  Al gingen zij voor hun vijanden uit in ballingschap, ook daar zou ik het zwaard bevelen hen te doden, 
en mijn oog op hen laten rusten ten kwade, niet ten goede.
Amo 9:5  En de Heere God der heirscharen is het die de aarde aanraakt, zodat zij siddert en al haar bewoners 
treuren--zij rijst gans en al als de Nijl, en daalt als de stroom van Egypte--
Amo 9:6  die in den hemel zijn opperzaal gebouwd, over de aarde zijn gebint gegrondvest heeft, die de wateren 
der zee roept, en ze uitgiet over de oppervlakte der aarde; Heer is zijn naam.
Amo 9:7  Zijt gij mij niet even weinig waard als de Ethiopiers, o zonen Israels? spreekt de Heer. Heb ik niet Israel 
uit Egypte opgevoerd, de Filistijnen uit Kaftor en de Arameers uit Kir?
Amo 9:8  Zie, mijn ogen, spreekt de Heer, zijn tegen dit zondig koninkrijk gericht, en ik zal het verdelgen van den 
aardbodem. Edoch, ik zal het huis Jakob niet geheel verdelgen, spreekt de Heer.
Amo 9:9  Want zie, al beveel ik dat het huis Israel onder alle volken geschud worde, zoals met een zeef geschud 
wordt, toch zal geen korrel ter aarde vallen;
Amo 9:10  alle zondaars mijns volks zullen door het zwaard sterven, zij die zeggen: Het kwaad zal ons niet 
genaken noch tot ons komen.
Amo 9:11  Te dien dage zal ik de gevallen tent van David weer oprichten, haar breuken herstellen, haar 
ingestorte delen weer oprichten, haar opbouwen, als in den ouden tijd;
Amo 9:12  opdat zij het overschot van Edom en van alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen in bezit 
nemen, spreekt de Heer, die dit doen zal.
Amo 9:13  Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat de ploeger de hand reikt aan den maaier, de 



druiventreder aan den drager van het zaaikoorn, de bergen van druivennat overvloeien, alle heuvelen 
wegsmelten.
Amo 9:14  Dan zal ik het lot van mijn volk Israel wenden: zij zullen de verwoeste steden herbouwen en 
bewonen, wijngaarden planten en den wijn er van drinken, tuinen aanleggen en de vruchten er van eten;
Amo 9:15  ik zal hen planten op hun bodem, en zij zullen nooit meer weggerukt worden van den grond dien ik 
hun gegeven heb; spreekt de Heer, uw god.
Oba 1:1  Het gezicht van Obadja. Zo spreekt de Heere God over Edom! Wij hebben een aankondiging gehoord 
van den Heer, en een bode is onder de volken gezonden: Komt, laat ons tegen hem opstaan ten strijde!
Oba 1:2  Zie, ik heb u kleingemaakt onder de volken; veracht zijt gij in hooge mate.
Oba 1:3  De overmoed uws harten heeft u bedrogen, gij die woont in de rotsspleten, uw verblijf hebt in de 
hoogte, die bij uzelf zeidet: Wie zal mij naar beneden storten? --
Oba 1:4  Al woondet gij zo hoog als de arend, al was uw nest tussen de starren geplaatst, ook van daar zou ik u 
neerstorten, spreekt de Heer.
Oba 1:5  Indien dieven tot u gekomen zijn of nachtelijke rovers-- hoe zijt gij verloren! --zouden zij immers slechts 
zoveel stelen als zij nodig hebben? Indien druivenlezers tot u gekomen zijn, laten zij immers een nalezing over.
Oba 1:6  Hoe is Ezau doorzocht! hoe zijn zijn schatkamers doorsnuffeld!
Oba 1:7  Tot de grenzen hebben u verdreven al uw bondgenoten; u hebben bedrogen, u overmocht, al uw 
goede vrienden; die uw brood aten spanden u strikken, terwijl gij geen doorzicht hadt.
Oba 1:8  Zal ik niet te dien dage, spreekt de Heer, de wijzen uit Edom doen omkomen? het doorzicht uit Ezau's 
gebergte wegnemen?
Oba 1:9  Zullen dan niet uw helden, Teman, verschrikt zijn; opdat elk hunner uitgeroeid worde uit Ezau's 
gebergte?
Oba 1:10  Omdat gij uw broeder Jakob vermoord, omdat gij tegen hem geweld gepleegd hebt, zal schaamte u 
bedekken en zult gij voorgoed uitgeroeid worden.
Oba 1:11  Op den dag waarop gij stondt toe te zien, toen vreemden zijn rijkdom wegsleepten, buitenlanders zijn 
poorten waren binnengedrongen, en over Jeruzalem het lot wierpen, zijt gij ook als een van hen geweest.
Oba 1:12  Zie niet naar den ongeluksdag uws broeders. den dag van zijn tegenspoed; verheug u niet over 
Juda's zonen ten dage van hun ondergang, voer geen hoog woord ten dage hunner benauwdheid.
Oba 1:13  Kom de poort mijns volks niet binnen ten dage van zijn val, sta ook gij niet te zien naar zijn 
rampspoed ten dage van zijn val, sla de hand niet aan zijn rijkdom ten dage van zijn val.
Oba 1:14  Ga niet staan op den kruisweg om zijn vluchtelingen om te brengen, lever de van hem 
overgeblevenen niet uit op den dag der benauwdheid.
Oba 1:15  Want nabij is de dag des Heeren over alle volken: zoals gij gedaan hebt zal u gedaan worden; wat gij 
verricht hebt zal op uw hoofd neerkomen.
Oba 1:16  Zoals mijn volk gedronken heeft op mijn heiligen berg, zullen alle volken voortdurend drinken; drinken 
zullen zij en slorpen, totdat zij geworden zijn als wie nooit bestaan hebben.
Oba 1:17  Maar op den berg Sion zal een wijkplaats zijn, hij zal heilig wezen, en het huis Jakob zal zijn 
voormalige bezitting weer bezetten.
Oba 1:18  Zo zal het huis Jakob een vuur, het huis Jozef een vlam zijn, terwijl het huis Ezau tot kaf wordt; zij 
zullen het in brand steken en verteren; zodat van het huis Ezau niemand overblijft; want de Heer heeft het 
gesproken.
Oba 1:19  Dan zal het Zuiden Ezau's gebergte in bezit nemen, de Laagte het land der Filistijnen, zij zullen 
Efraims en Samarie's veld bezetten, en Benjamin Gilead.
Oba 1:20  De ballingen van dezen voormuur der Israelieten zullen het land der Kanaanieten tot Sarefath, en die 
van Jeruzalem in Sefarad de steden van het Zuiden in bezit nemen.
Oba 1:21  En redders op den berg Sion zullen optrekken om Ezau's gebergte te richten, en aan den Heer zal de 
heerschappij toevallen.
Jon 1:1  Het woord des Heeren kwam tot Jona, den zoon van Amitthai:
Jon 1:2  Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar; want haar boosheid is voor mijn 
aangezicht opgestegen.
Jon 1:3  Maar Jona maakte zich op om naar Tarsjis te vluchten, buiten 's Heeren bereik; hij ging af naar Jafo, 
vond er een schip dat voor Tarsjis bestemd was, betaalde de vracht en ging aan boord om naar Tarsjis mee te 
gaan, buiten bereik van den Heer.
Jon 1:4  Doch de Heer wierp een hevigen wind op de zee; zodat een zware storm op zee opstak en het schip 
dreigde stukgeslagen te worden.
Jon 1:5  De schepelingen, bevreesd geworden, riepen elk zijn goden aan en wierpen de lading die in het schip 
was overboord om verlichting te krijgen. Maar Jona was onder in het vaartuig gegaan, had zich daar neergelegd 
en was in een diepen slaap gevallen.
Jon 1:6  En de scheepskapitein kwam bij hem en zeide tot hem: Wat ligt gij te slapen! Sta op, roep uw god aan! 



Wellicht laat die god zich gunstig jegens ons stemmen en vergaan wij niet.
Jon 1:7  En zij zeiden tot elkander: Komt, laat ons het lot werpen om te weten te komen, door wiens schuld dit 
ongeluk ons getroffen heeft. Zij wierpen dan het lot, en het viel op Jona.
Jon 1:8  Hierop zeiden zij tot hem: Zeg ons toch: Wat is uw bedrijf? van waar komt gij? wat is uw vaderland? en 
van waar zijt gij?
Jon 1:9  Hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreer en vereer den Heer den god des hemels, die de zee en het droge 
gemaakt heeft.
Jon 1:10  Toen werden die mannen zeer bevreesd en zeiden tot hem: Wat hebt gij gedaan! Want de mannen 
wisten wel dat hij voor den Heer op de vlucht was; dit toch had hij hun gezegd.
Jon 1:11  Voorts zeiden zij tot hem: Wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophoude ons te bedreigen? Want 
de zee werd steeds onstuimiger.
Jon 1:12  Hij zeide tot hen: Neemt mij op en werpt mij overboord, opdat de zee tot kalmte kome en u niet meer 
bedreige; want ik begrijp dat door mijn schuld deze hevige storm tegen u losgebarsten is.
Jon 1:13  Nog trachtten de mannen door de golven te breken om aan land terug te komen; maar zij waren 
hiertoe buiten staat, want de zee woedde hoe langer hoe onstuimiger tegen hen in.
Jon 1:14  Toen riepen zij tot den Heer en zeiden: Ach, Heer, laat ons toch niet vergaan omdat wij dezen man 
opofferen, en reken dit ons niet toe als een vergieten van onschuldig bloed; want gij, Heer, hebt gedaan wat u 
behaagde.
Jon 1:15  Nu namen zij Jona op en wierpen hem overboord. Toen hield de zee op met woeden,
Jon 1:16  en de mannen werden met grote vrees voor den Heer bevangen, brachten hem offers en deden 
geloften.
Jon 1:17  De Heer nu zorgde er voor, dat Jona door een groten vis werd ingeslikt, in wiens buik hij drie dagen en 
drie nachten bleef.
Jon 2:1  En Jona bad in den buik van den vis tot den Heer, zijn god,
Jon 2:2  aldus: Toen het mij bange was, heb ik tot den Heer geroepen en heeft hij mij geantwoord; toen ik uit 
den schoot der onderwereld een kreet slaakte, hebt gij mij verhoord.
Jon 2:3  Gij hadt mij in een kolk, in het hart der zee, geworpen, stromen omvingen mij, al uw brandingen en 
golven gingen over mij heen.
Jon 2:4  Ik dacht: Verstoten ben ik uit uw oog; hoe zal ik ooit weer uw heilig paleis aanschouwen?
Jon 2:5  Wateren ombruisten mij en bedreigden mijn leven, de afgrond omving mij, zeewier wond zich om mijn 
hoofd.
Jon 2:6  Tot de grondslagen der bergen was ik neergedaald, de grendelen der aarde hadden voorgoed mij 
ingesloten; maar gij hebt mij levend uit den kuil opgetrokken, Heer, mijn god.
Jon 2:7  Toen mijn ziel in mij omneveld werd, dacht ik aan den Heer, en mijn gebed drong tot u door in uw heilig 
paleis.
Jon 2:8  Die op ijdele nietigheden achtslaan stoten hun geluk van zich;
Jon 2:9  maar ik wil u onder lofgezangen offers brengen, wat ik beloofd heb u betalen. De hulpe komt van den 
Heer.
Jon 2:10  Daarna spuwde de vis, op bevel van den Heer, Jona op het droge uit.
Jon 3:1  Ten tweeden male kwam het woord des Heeren tot Jona:
Jon 3:2  Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en breng haar de prediking die ik u zeggen zal.
Jon 3:3  En Jona maakte zich op en ging naar Nineve, zoals de Heer bevolen had. Nineve nu was een goddelijk 
grote stad, drie dagreizen lang.
Jon 3:4  Toen Jona de stad voorloopig een dagreize ver ingegaan was, predikte hij: Nog veertig dagen, dan 
wordt Nineve onderstbovengekeerd!
Jon 3:5  En de burgers van Nineve geloofden God, kondigden een vasten af en deden, zo groten als kleinen, 
rouwkleederen aan.
Jon 3:6  En toen het den koning van Nineve ter ore kwam stond hij van zijn troon op, legde zijn oppergewaad af, 
trok een rouwkleed aan en ging in de as zitten.
Jon 3:7  Ook deed hij in Nineve uitroepen, op last van den koning en zijn groten: Dat mens noch dier, rund noch 
kleinvee, iets proeve, graze of water drinke!
Jon 3:8  Maar mens en dier trekken rouwkleederen aan en roepen met alle macht tot God; ook bekere ieder zich 
van zijn slechten wandel en van de geweldenarij die aan zijn handen kleeft!
Jon 3:9  Wie weet, of het God niet weder berouwt; zodat hij zijn gloeienden toorn laat varen en wij niet 
omkomen!
Jon 3:10  Toen God nu zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerd hadden van hun slechten wandel, kreeg hij 
berouw over het onheil dat hij gezegd had hun te zullen aandoen, en hij deed het niet.
Jon 4:1  Maar hierover zeer gemelijk en ontstemd,
Jon 4:2  bad Jona tot den Heer en zeide: Ach, Heer, heb ik dat niet gezegd, toen ik nog in mijn land was? 



Daarom juist ben ik den vorigen keer naar Tarsjis gevloden, omdat ik wel wist dat gij een genadig en barmhartig 
god zijt, lankmoedig, groot in goedertierenheid en een die berouw krijgt over het door hem aangekondigd onheil.
Jon 4:3  Nu dan, Heer, neem toch mijn leven; want de dood is mij liever dan het leven.
Jon 4:4  Maar de Heer zeide tot hem: Zijt gij met reden ontstemd?
Jon 4:5  Jona nu verliet de stad en ging ten oosten van de stad zitten; hij maakte zich aldaar een hut en zette 
zich daaronder neer, om te zien, hoe het met de stad zou aflopen.
Jon 4:6  Toen zorgde de Heere God dat een wonderboom boven Jona opschoot; zodat die hem boven zijn hoofd 
tot schaduw was; ten einde hem van zijn gemelijkheid te genezen. En Jona verheugde zich zeer in den 
wonderboom.
Jon 4:7  Maar God zorgde dat den volgenden dag bij het krieken van den dageraad een worm aan den 
wonderboom knaagde en deze verdorde.
Jon 4:8  En God zorgde dat met zonsopgang een gloeiende oostenwind opstak; zodat Jona, toen de zon op zijn 
hoofd brandde, schier bezwijmde en vroeg om te sterven, zeggend: De dood is mij liever dan het leven!
Jon 4:9  Maar God zeide tot Jona: Zijt gij met reden ontstemd om dien wonderboom? Hij zeide: Ja, ik ben met 
reden ten dode toe ontstemd.
Jon 4:10  Toen zeide de Heer: Gij wildet den wonderboom gespaard hebben waaraan gij geen moeite gehad en 
dien gij niet gekweekt hebt, die in een nacht ontstaan en in een nacht vergaan is;
Jon 4:11  en ik zou Nineve niet sparen, die grote stad, waarin meer dan honderd twintig duizend mensen zijn die 
het onderscheid tussen de rechter [hand] en de linkerhand niet kennen, benevens veel vee?
Mic 1:1  Het woord des Heeren dat tot Micha uit Moresja kwam, ten tijde van Jotham, Ahaz en Hizkia, koningen 
van Juda, hetwelk hij gezien heeft over Samarie en Jeruzalem.
Mic 1:2  Hoort, volken altegader, luister, aarde en haar volheid; opdat de Heere God voor u getuige, de Heer uit 
zijn heiligen tempel.
Mic 1:3  Want zie, de Heer verlaat zijn woonplaats, daalt neder en treedt op 's aardrijks hoogten.
Mic 1:4  De bergen zullen onder hem smelten, tot valleien zullen zij splijten, als was door het vuur, als water dat 
langs een helling neerstroomt.
Mic 1:5  Dit alles om Jakobs misdrijf, om de zonde van het huis Israel. Wie is het misdrijf van Jakob? Immers, 
Samarie? En wie is de zonde van het huis Juda? Immers, Jeruzalem?
Mic 1:6  Dies zal ik Samarie tot een puinhoop op het veld maken, tot een plaats voor wijngaarden; haar stenen 
zal ik in het dal doen neerrollen, en haar grondvesten ontbloten.
Mic 1:7  Al haar beeldwerk zal stukgeslagen, al haar gewijde boomstammen met vuur verbrand worden; al haar 
godenbeelden zal ik tot een warrelklomp maken; want van hoerenloon heeft zij ze bijeengebracht, en tot 
hoerenloon zullen zij weer worden.
Mic 1:8  Daarom wil ik huilen en weeklagen, berooid en naaktlopen, huilen als de jakhalzen, rouw bedrijven als 
de struisen.
Mic 1:9  Onheelbaar toch is haar wonde; want die is tot Juda toe gekomen, reikt tot de poort mijns volks, tot 
Jeruzalem.
Mic 1:10  Vermeldt het niet te Gath, weent niet te Bochim, noch wentelt u in het stof te Beth-Ofra.
Mic 1:11  Trekt naakt heen, bevolking van Sjafir; is de bevolking van Saanan nog niet uitgetrokken, de rouw van 
Beth-haesel zal haar van heur plaats wegnemen.
Mic 1:12  Wat wacht op geluk de bevolking van Maroth, nu het onheil van 's Heeren wege is neergedaald aan de 
poorten van Jeruzalem!
Mic 1:13  Bind den wagen aan de rossen, bevolking van Lachis! Zij is de hoofdzonde van Sions dochter, omdat 
in u zijn aangetroffen de misdrijven van Israel.
Mic 1:14  Daarom zult gij met de bezitting van Gath als bruidschat weggegeven worden, en zullen de steden van 
Achzib een teleurstelling voor Israels koningen zijn.
Mic 1:15  Tot den inbeslagnemer zal ik u brengen, bevolking van Maresja; tot Adullam zal komen de heerlijkheid 
van Israel.
Mic 1:16  Maak u een kaalte en scheer u om uw troetelkinderen, maak u een kale plek, zo breed als die van een 
arend; omdat zij van u weg in ballingschap gevoerd worden.
Mic 2:1  Wee hun die op iets slechts zinnen op hun legersteden, het volbrengen des morgens in het volle licht; 
want het staat in hun macht:
Mic 2:2  zij begeren akkers en roven ze; huizen, en nemen ze weg; door afpersing maken zij zich meester van 
den man en zijn huis, van den eigenaar en zijn erfdeel.
Mic 2:3  Daarom, zo spreekt de Heer, zie, ik zin tegen dit geslacht op een kwaad, een waaruit gij uw hals niet 
bevrijden kunt, en waaronder gij niet in staat zijt rechtop te gaan; want een kwade tijd zal het zijn.
Mic 2:4  Te dien dage zal men van u een lied zingen en dit klaaglied aanheffen: Verloren zijn wij, verloren! De 
akkers van mijn volk worden bij de maat weggeschonken, en men geeft het die niet terug. Aan hen die ons 
wegvoeren wordt ons veld uitgedeeld;



Mic 2:5  dies zal men voor ons geen meetsnoer bij loting meer werpen.
Mic 2:6  "Laat toch in 's Heeren gemeente uw reden niet stromen! Neen, zij mogen daarover hun reden niet laten 
stromen; het smalen houdt niet op!
Mic 2:7  Is het huis Jakob verstoten? Is de Heer mismoedig geworden? Zijn dit zijn daden? Brengen niet zijn 
woorden Israel geluk aan?"
Mic 2:8  Als gisteren is mijn volk: het staat als vijand op tegen hem met wien het in vrede leeft; berooft van 
klederen niets kwaads vermoedende voorbijgangers, lieden die de oorlogswapenen gebroken hebben;
Mic 2:9  de vrouwen mijns volks verdrijft gij uit het huis dat haar lief is, gij neemt van haar kinderen voorgoed den 
opschik weg.
Mic 2:10  Staat op en gaat heen! want hier is voor u geen rustplaats; wegens verontreiniging zult gij gewelddadig 
te gronde, ja, te gronde gaan.
Mic 2:11  Indien een man die met wind en valsheid aankomt hun voorliegt: Over wijn en sterken drank zal ik voor 
u mijn reden doen stromen--dat is een prediker voor dit volk. --
Mic 2:12  Herzamelen, herzamelen wil ik gans Jakob, bijeen [brengen], bijeenbrengen het overschot van Israel; 
bij elkaar zal ik het zetten, als schapen in een omheining, als een kudde te midden ener kooi, waar het vanwege 
de menschenmenigte gonzen zal.
Mic 2:13  De belhamel gaat voor hen uit; zij breken los, door de poort heen, naar buiten; hun koning voor hen uit, 
de Heer aan hun spits.
Mic 3:1  Maar ik zeg: Hoort toch, hoofden van Jakob, overheden van het huis Israel! moest gij het recht niet 
kennen?
Mic 3:2  Zij haten het goede en hebben het kwade lief, zij roven den lieden het vel weg, en het vlees van het 
gebeente,
Mic 3:3  zij eten het vlees van mijn volk op, stropen hun het vel af, slaan hun de beenderen stuk; zij halen het uit 
elkaar, als vlees in den pot, als stukken in den ketel.
Mic 3:4  Eens zullen zij roepen tot den Heer, doch hij zal hun te dien dage niet antwoorden, maar zijn aangezicht 
voor hen verbergen; omdat zij zich slecht hebben gedragen.
Mic 3:5  Zo spreekt de Heer over de profeten die mijn volk op het dwaalspoor brengen: Als zij met de tanden iets 
te bijten hebben, kondigen zij vrede aan, maar wie hun niets in den mond steekt, dien wijden zij den oorlog.
Mic 3:6  Daarom zal het voor u nacht worden zonder gezicht, en donkerte zonder waarzeggerij; de zon zal over 
de profeten ondergaan, de dag over hen worden verduisterd.
Mic 3:7  Schamen zullen zich de zieners, blozen de waarzeggers, altemaal zullen zij de bovenlip omwinden, 
omdat er geen antwoord Gods komt.
Mic 3:8  Ik daarentegen ben door den geest des Heeren vol kracht, vol gerechtigheid en sterkte, om Jakob zijn 
misdrijven te verkondigen, Israel zijn zonden.
Mic 3:9  Hoort hiernaar toch, hoofden van het huis Jakob, overheden van het huis Israel! Gij maakt het recht tot 
iets afschuwelijks en verdraait alwat billijk is;
Mic 3:10  gij bouwt Sion met bloed, Jeruzalem met goddeloosheid.
Mic 3:11  Haar hoofden spreken recht voor geschenken, haar priesters geven voorschriften om loon, haar 
profeten geven waarzeggingen voor geld; toch steunen zij op den Heer, zeggend: De Heer is immers in ons 
midden? Geen onheil zal ons overkomen.
Mic 3:12  Daarom, door uw schuld zal Sion als akkerland worden omgeploegd, wordt Jeruzalem tot een 
puinhoop, de tempelberg tot een begroeide hoogte.
Mic 4:1  Eenmaal zal 's Heeren tempelberg aan de spits der bergen staan, en boven de heuvelen verheven zijn; 
derwaarts zullen volken stromen;
Mic 4:2  talrijke natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laat ons opgaan naar den berg des Heeren, naar het 
huis van Jakobs god; opdat hij ons zijn wegen wijze, en wij op zijn paden wandelen! --Want van Sion zal wet 
uitgaan, 's Heeren woord van Jeruzalem.
Mic 4:3  Dan zal hij scheidsrechter zijn tussen talrijke volken, en sterke natien, zelfs ver wonende, terechtwijzen; 
zij zullen dan hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden, hun speren tot sikkelen; geen natie zal meer tegen 
een andere het zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren;
Mic 4:4  maar ieder zal zitten onder zijn wijnstok en vijgeboom, zonderdat iemand hem opschrikt; want de mond 
van den Heer der heirscharen heeft het gesproken.
Mic 4:5  Immers, laten alle volken wandelen, elk zijn god aanroepend, wij zullen voor eeuwig en altoos 
wandelen, den Heer, onzen god, aanroepend.
Mic 4:6  Te dien dage, spreekt de Heer, zal ik het kreupele thuisbrengen, het verjaagde herzamelen, met hen die 
ik in het ongeluk gestort heb;
Mic 4:7  dan zal ik het kreupele tot een overschot maken, het vermoeide tot een sterk volk, en de Heer zal 
koning over hen zijn op den berg Sion, voortaan tot in eeuwigheid.
Mic 4:8  En gij, Kudde-toren, heuvel van Sions dochter, tot u zal de voormalige heerschappij komen, aan u het 



koningsschap van Jeruzalem tebeurtvallen.
Mic 4:9  Waarom krijt gij nu zo heftig? Is er geen koning in u, of is uw raadgever te loor gegaan, dat weeen als 
van een barende u hebben aangegrepen?
Mic 4:10  Krimp van weeen, dochter Sions, als een barende; want nu zult gij de stad verlaten, op het veld 
verblijfhouden, en te Babel komen. Daar zult gij bevrijd worden, daar zal de Heer u verlossen uit de hand uwer 
vijanden.
Mic 4:11  Thans zijn tegen u vele volken vergaderd, die zeggen: Zij worde bezoedeld, en ons oog zie op Sion 
neer!
Mic 4:12  Maar zij kennen 's Heeren overleggingen niet, en hebben geen inzicht in zijn voornemen: Hen bijeen te 
brengen als garven op den dorschvloer.
Mic 4:13  Sta op en dors, dochter Sions! want ik zal uw hoorn maken als ijzer, uw hoeven als koper, en gij zult 
vele volken fijnstampen, hun overwinst wijden aan den Heer, hun rijkdom aan den Heer der ganse aarde.
Mic 5:1  (04-14) Thans moogt gij u kerven, gij kerfster! een belegeringswal wordt tegen ons opgeworpen; met de 
roede slaat men op de kaak den bestierder Israels.
Mic 5:2  (05-1) En gij, huis Efrath, al zijt gij het kleinste onder Juda's geslachten, uit u zal mij voortkomen een die 
bestemd is ten heerscher in Israel, en wiens herkomst is van den voortijd, van overoude dagen.
Mic 5:3  (05-2) Dies geeft hij hen prijs, totdat een vrouw gebaard heeft en de rest zijner broeders tot Israels 
zonen is teruggekeerd;
Mic 5:4  (05-3) dan treedt hij op en weidt hen in de kracht des Heeren, in den majesteitsvollen naam van den 
Heer, zijn god, terwijl zij veilig wonen; omdat hij dan groot zal zijn tot de uiteinden der aarde;
Mic 5:5  (05-4) en hij zal vrede wezen. Wanneer Assur in ons land komt en onzen grond betreedt, zullen wij 
zeven herders tegenover hem stellen, en acht machthebbers onder de mensen.
Mic 5:6  (05-5) Die zullen Assurs land met het zwaard afweiden, Nimrods land met dolken, en verlossing geven 
van Assur, wanneer hij in ons land komt en ons gebied betreedt.
Mic 5:7  (05-6) Dan zal Jakobs overschot onder de natien, te midden van vele volken, als de dauw zijn die van 
den Heer komt, als een regenvlaag op het kruid, dat op den mens niet wacht, noch hulp van mensenkinderen 
verbeidt.
Mic 5:8  (05-7) Dan zal Jakobs overschot onder de natien, te midden van vele volken, als een leeuw zijn onder 
de wouddieren, als een jonge leeuw onder de schaapskudden: overvalt hij hen, dan vertreedt hij, en verscheurt, 
zonderdat iemand redding brengt.
Mic 5:9  (05-8) Uw arm zal opgeheven zijn tegen uw vijanden, en al uw tegenstanders zullen uitgeroeid worden.
Mic 5:10  (05-9) Te dien dage, spreekt de Heer, zal ik uw paarden uit uw midden uitroeien, en uw wagens 
vernielen;
Mic 5:11  (05-10) uitroeien de steden van uw land, tenonderstboven halen al uw vestingen;
Mic 5:12  (05-11) uitroeien de wichelarijen uit uw hand, zodat gij geen tovenaars meer hebt;
Mic 5:13  (05-12) uitroeien uit uw midden uw beelden en wij-steenen, zodat gij u niet meer neerwerpt voor het 
werk uwer handen;
Mic 5:14  (05-13) omverwerpen uw gewijde boomstammen uit uw midden, verdelgen uw steden;
Mic 5:15  (05-14) en in toorn en gramschap zal ik wraak oefenen aan de natien, die niet geluisterd hebben.
Mic 6:1  Hoort toch, wat de Heer spreekt! Sta op, vang een geding aan ten aanhoren der bergen, en dat de 
heuvelen naar u luisteren!
Mic 6:2  Hoort, bergen, het geding van den Heer, leent het oor, gij grondvesten des aardrijks; want de Heer heeft 
een geding tegen zijn volk, een aanklacht tegen Israel.
Mic 6:3  Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Waarmee--antwoord mij--heb ik u vermoeid?
Mic 6:4  Ik heb u opgevoerd uit Egypteland, uit het slavenhuis verlost, Mozes, Aaron en Mirjam aan uw spits 
doen gaan.
Mic 6:5  Mijn volk, gedenk toch, wat Balak, Moabs koning, beraamde, en wat Bileam, de zoon van Beor, hem 
antwoordde, van Sjittim tot Gilgal--opdat gij 's Heeren gerechte daden moogt erkennen.
Mic 6:6  Waarmee zal ik voor den Heer treden, mij buigen voor God in den hooge? Zal ik voor hem treden met 
brandoffers, met eenjarige stierkalveren?
Mic 6:7  Zal de Heer welgevallen hebben in duizenden rammen, in tienduizenden stromen olie? Zal ik mijn 
eerstgeborene geven voor mijn misdrijf, de vrucht van mijn schoot voor mijn zonde?
Mic 6:8  U is meegedeeld, o mens, wat goed is en wat de Heer van u vraagt: Niets dan recht doen, vroomheid 
liefhebben en ootmoedig wandelen met uw God.
Mic 6:9  Hoort, de Heer roept der stad toe--en doorzicht is het zijn naam te vrezen, hoort naar de roede en hem 
die haar bestelde: --
Mic 6:10  Ik zal een einde maken aan goddeloze schatten, en toornen tegen een schrale maat.
Mic 6:11  Zou ik haar voor rein houden met haar goddeloze weegschalen, met haar buidel vol valse gewichten?
Mic 6:12  haar, wier rijkaards vol geweldenarij zijn, wier inwoners leugen spreken, wier tong in hun mond vol 



bedrog is?
Mic 6:13  Ook ben ik begonnen u te slaan, verwoesting aan te richten om uw zonden.
Mic 6:14  Gij zult eten, maar niet verzadigd worden: het verlangen blijft in uw binnenste; gij zult het uwe trachten 
te bergen, maar het niet redden, en wat gij nog redt zal ik aan het zwaard overleveren.
Mic 6:15  Gij zult zaaien, maar niet oogsten, olijven treden, maar u niet met olie zalven, most maken, maar geen 
wijn drinken.
Mic 6:16  De inzettingen van Omri hebt gij inachtgenomen, alwat het huis van Achab gedaan heeft hebt gij 
nagedaan, hun raadslagen hebt gij gevolgd; opdat ik u zou maken tot een ontzetting, en uw inwoners tot een 
voorwerp van gesis. Den smaad van de volken zult gij dragen.
Mic 7:1  Wee mij, want het gaat mij als bij de inzameling van het ooft, bij de nalezing van den wijnoogst, 
wanneer er geen tros meer is om te eten, geen vroegrijpe vijg, waarnaar ik verlangde:
Mic 7:2  verdwenen zijn de vromen uit het land, geen rechtschapene is er meer onder de mensen; allen loeren 
zij op bloedvergieten, zij maken met netten jacht op elkander.
Mic 7:3  Slechts tot kwaaddoen deugen hun handen; de vorst eist, de rechter wijst recht voor loon; de grote 
spreekt zijn zielsbegeerte uit, en verwringt alles.
Mic 7:4  De beste van hen is als een doornstruik, de rechtschapenste als een heg. Wee, uw bezoeking komt; 
reeds vangt uw ontzetting aan!
Mic 7:5  Vertrouwt geen vriend, verlaat u op geen makker; pas op uw woorden voor haar die in uw armen ligt;
Mic 7:6  want de zoon minacht den vader, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar 
schoonmoeder; 's mensen huisgenoten zijn zijn vijanden.
Mic 7:7  Ik daarentegen zal uitzien naar den Heer, verbeiden den god mijns heils: mijn god zal naar mij horen.
Mic 7:8  Verheug u niet over mij, vijandin! al ben ik gevallen, ik sta weer op; al zit ik in duisternis, de Heer is mij 
een licht.
Mic 7:9  's Heeren toorn zal ik dragen, omdat ik tegen hem heb gezondigd, totdat hij het voor mij opneemt en mij 
recht verschaft, mij uitvoert in het licht, en ik zie, hoe hij gerechtigheid oefent.
Mic 7:10  Als mijn vijandin het ziet, zal schaamte haar bedekken, haar die tot mij zeide: Waar is de Heer, uw 
god? Dan zien mijn ogen op haar neer, wanneer zij als straatvuil vertreden wordt.
Mic 7:11  Op den dag waarop uw muren gebouwd worden, op dienzelfden zal men u ver wegdrijven,
Mic 7:12  op dienzelfden zal het ongeluk u genaken, van Assur tot Egypte, en van Egypte tot de rivier, van zee 
tot zee, van berg tot berg,
Mic 7:13  en zal de aarde een wildernis worden om haar bewoners, tot straf voor hun gedrag.
Mic 7:14  Weid met uw staf uw volk, de schapen die uw erfdeel zijn, die afgezonderd een bos te midden ener 
gaarde bewonen; laat hen in Bazan en Gilead grazen, gelijk van ouds.
Mic 7:15  Doe ons wonderen zien, als toen gij uittoogt uit Egypteland.
Mic 7:16  De volken zien het en schamen zich over hun gebrek aan kracht; zij leggen de hand op den mond, en 
hun oren worden doof.
Mic 7:17  Zij zullen stof lekken als slangen, bevend uit hun krochten komen, als wat in het stof schuifelt, zich 
sidderend keren tot den Heer, onzen god, en voor u vrezen.
Mic 7:18  Wie is God als gij, die de schuld vergeeft, de misdrijven van het overschot uws erfdeels voorbijziet? die 
niet voor eeuwig zijn toorn vasthoudt, maar in goedertierenheid welgevallen heeft.
Mic 7:19  Weer zal hij zich over ons ontfermen, onze schuld vertreden. Ja, gij zult al onze zonden in de kolken 
der zee werpen,
Mic 7:20  trouw bewijzen aan Jakob, goedertierenheid aan Abraham, zoals gij onzen vaderen van oudsher met 
eede beloofd hebt.
Nah 1:1  De godsspraak Nineve. Het boek van het gezicht, van Nahum uit Elkos.
Nah 1:2  Een naijverig god, een wreker is de Heer, een wreker is de Heer en grimmig; wraak oefent de Heer op 
zijn tegenstanders, hij wrokt tegen zijn vijanden.
Nah 1:3  De Heer is lankmoedig en groot in kracht, maar hij laat geenszins ongestraft; des Heeren weg is in 
storm en wervelwind, en wolken zijn het stof dat zijn voeten opjagen.
Nah 1:4  Hij bestraft de zee en maakt haar droog; droog legt hij alle rivieren; Bazan en de Karmel verkwijnen, 
ook verwelken de bloemen van den Libanon.
Nah 1:5  Bergen dreunen van zijn tred, heuvels smelten voor hem weg; de aarde rijst voor hem op, het 
wereldrond en allen die het bewonen.
Nah 1:6  Wie zal voor zijn verbolgenheid staande blijven, wie standhouden bij het blaken van zijn toorn? Zijn 
gramschap stort zich uit als een vuur, en de rotsen springen voor hem in stukken.
Nah 1:7  Goed is de Heer voor hen die ten dage der benauwdheid op hem vertrouwen, hen die tot hem de 
toevlucht nemen kent hij;
Nah 1:8  maar in een overstelpenden vloed vernietigt hij wie tegen hem opstaan, zijn vijanden jaagt hij in de 
duisternis.



Nah 1:9  Wat zoudt gij dan tegen den Heer beramen? Hij maakt er een einde aan; niet tweemaal komt de 
benauwdheid op;
Nah 1:10  want tot hun grondslag toe verward als warrelkruid, worden zij, als droog kaf, volkomen verteerd.
Nah 1:11  Uit u is voortgekomen een die kwaad beraamde tegen den Heer, een die snode ontwerpen smeedde. 
--
Nah 1:12  Zo zegt de Heer: Al zijn zij ook voltallig en sterk, toch zullen zij weggemaaid worden en verdwijnen. Ik 
heb u vernederd, maar zal u niet weer vernederen;
Nah 1:13  daarom zal ik zijn juk van u afnemen en het verbreken, en de banden die u knellen stukrijten.
Nah 1:14  En de Heer zal u aangaande bevelen: Geen van uw naam wordt meer verstrooid; uit het huis van uw 
god zal ik de gesneden beelden uitroeien, en de gegotene zal ik uit uw midden wegnemen.
Nah 1:15  Want herwaarts spoeden zich op de bergen de voeten van den heilbode, van hem die vrede doet 
horen. Vier uw feesten, Juda, betaal uw geloften; want voortaan zal de snoodaard u niet meer doortrekken: 
ganschelijk is hij uitgeroeid.
Nah 2:1  Een verstrooier is opgetrokken tegen u! Houd de wacht, zie uit langs den weg; stevig de lenden, en 
zamel veel krachten.
Nah 2:2  Immers, de Heer herstelt den luister van Jakob, met dien van Israel; daar plunderaars hen uitgeschud 
en hun ranken verdorven hebben.
Nah 2:3  Het schild zijner helden is rood geverfd, de dapperen zijn in scharlaken gekleed; als vuur dat vonken 
schiet zijn de wagenen ten dage dat ze worden opgesteld, en de lansen die gezwaaid worden.
Nah 2:4  Over de straten rijden de wagens als razenden, zij vliegen over de pleinen; hun gedaante is die van 
fakkels, als bliksemschichten schieten zij voort.
Nah 2:5  De vorsten ijlen en struikelen in hun vaart, spoeden zich naar den muur, waar het schutdak opgesteld 
is.
Nah 2:6  De poorten der rivieren staan open, en het paleis smelt weg van angst.
Nah 2:7  Besloten is: zij wordt ontbloot, weggeruimd, terwijl haar slavinnen zuchten als duiven en zich 
trommelen op de borst.
Nah 2:8  Nineve geleek zolang het bestond op een vijver van wateren; nu vloeien deze weg; "Blijft, blijft!" maar 
niemand ziet om.
Nah 2:9  Maakt zilver, maakt goud buit; er is geen einde aan den voorraad, aan den schat van kostbaarheden.
Nah 2:10  Uitplundering, uitschudding, uitputting, en een wegsmeltend hart, knikking der knieen, kramp in aller 
lenden, en elks gelaat is met een hooge kleur overtogen.
Nah 2:11  Waar is zij die het leger van leeuwen, de weideplaats voor leeuwenwelpen was, waar leeuwen en 
leeuwinnen rondliepen, en leeuwenwelpen, door niemand opgeschrikt?
Nah 2:12  Waar is de leeuw die ten behoeve zijner welpen roofde, en worgde voor zijn leeuwinnen, die zijn holen 
met roof vulde, zijn schuilhoeken met het geroofde?
Nah 2:13  Zie, ik ga op u los, spreekt de Heer der heirscharen, Ik doe uw menigte in rook opgaan, en het zwaard 
zal uw jonge leeuwen verteren; ik zal uw roof uit het land wegdoen, en de stem uwer gezanten zal nooit meer 
gehoord worden.
Nah 3:1  Wee, bloedstad, gans en al vol bedrog en geweld, die het roven niet nalaat!
Nah 3:2  Zweepgeklap, wielengeratel, jagende paarden, opspringende wagens,
Nah 3:3  optrekkende ruiters, geflikker van zwaarden, bliksemen van speren, tal van gesneuvelden, hopen 
doden, geen eind aan de lijken, men struikelt over haar lijken;
Nah 3:4  vanwege de menigte der hoererijen dier lichtekooi vol bevalligheid, meesteres in toverkunsten, die 
volken verstrikte door haar hoererijen, en geslachten door haar toverkunsten.
Nah 3:5  Zie, ik ga op u los, spreekt de Heer der heirscharen, ik sla van voren uw slippen op, en doe volken uw 
naaktheid zien, koninkrijken uw schaamte;
Nah 3:6  ik zal vuilnis op u werpen, u der minachting prijsgeven en tentoonstellen.
Nah 3:7  Dan zal ieder die u ziet u ontwijken, en zeggen: Verwoest is Nineve; wie zou haar medelijden betonen? 
waar zou ik troosters voor haar zoeken?
Nah 3:8  Zijt gij beter dan No-Amon, dat aan de stromen lag, van water omringd, welks bolwerk de grote plas 
was, welks muren de wateren waren?
Nah 3:9  Ethiopie was haar kracht, en Egypte, zonder beperking, de Putiers en Libyers waren haar ter hulpe.
Nah 3:10  Zelfs zij is gevankelijk in ballingschap gegaan: zelfs van haar zijn de kinderen verpletterd aan alle 
hoeken der straten; over haar edelen heeft men het lot geworpen, en al haar aanzienlijken zijn in ketenen 
geklonken.
Nah 3:11  Zo zult ook gij dronken en beneveld worden, ook gij een schuilplaats tegen den vijand zoeken.
Nah 3:12  Al uw vestingwerken zijn als vijgebomen met vroegrijpe vruchten; als zij geschud worden, valt het ooft 
hem die eten wil in den mond.
Nah 3:13  Zie, het volk in uw midden zijn vrouwen geworden, voor uw vijanden zijn de poorten uws lands wijd 



geopend; het vuur heeft uw grendels verteerd.
Nah 3:14  Put u water voor de belegering, versterk uw vestingwerken; ga in het slijk, treed leem, grijp den 
tichelvorm aan;
Nah 3:15  daar zal het vuur u verteren, het zwaard u uitroeien. Al zijt gij menigvuldig als sprinkhanen,
Nah 3:16  menigvuldig als afvreters, al zijn uw kooplieden talrijker dan de starren des hemels--de afvreters 
zwermen uit en vliegen weg.
Nah 3:17  Uw edelen zijn als de sprinkhanen, en uw beambten als de kevers, die, als het koud is, in de muren 
schuilen; gaat de zon op, dan vliegen zij weg, en men weet de plaats niet meer waar zij geweest zijn.
Nah 3:18  Uw herders zijn ingedommeld, koning van Assur, in slaap gevallen zijn uw geweldigen; verstrooid is 
uw volk op de bergen, en niemand herzamelt het.
Nah 3:19  Geen leniging is er voor uw breuk; smartelijk is uw wonde. Alwie van u hoort klapt in de hand over u; 
want wie heeft niet voortdurend van uw boosheid te lijden gehad?
Hab 1:1  De godsspraak die de profeet Habakuk gezien heeft.
Hab 1:2  Hoelang, Heer, krijt ik zonderdat gij hoort? roep ik tot u: Geweld! zonderdat gij redt?
Hab 1:3  Waarom doet gij mij onheil aanschouwen, en ziet gij jammer aan? waarom moet ik geweld en verderf 
voor ogen hebben, zijn er twisten ontstaan en krakelen?
Hab 1:4  Daarom verliest de wet haar kracht, en komt het recht niet beslist te voorschijn; want de goddeloze 
verspert den rechtschapene den weg; zo komt het recht verdraaid te voorschijn.
Hab 1:5  Ziet, trouwelozen, en aanschouwt, staat verbijsterd en weest verbijsterd; ik ga toch in uw dagen iets 
doen dat gij niet zoudt geloven, indien het u verteld werd.
Hab 1:6  Want zie, ik verwek de Chaldeen, dat grimmige en onstuimige volk, dat de aarde in haar gehele 
breedte doorloopt om woonsteden in bezit te nemen die het niet toebehoren.
Hab 1:7  Geducht en verschrikkelijk is het; aan zichzelf dankt het recht en hoogheid;
Hab 1:8  zijn paarden zijn sneller dan panters, vuriger dan wolven des avonds; daar komen zijn ruiters van verre 
aanrennen; zij vliegen als een arend die op zijn voedsel toeschiet.
Hab 1:9  Hij komt met alle macht om geweld te plegen; ten strijde is zijn front naar het oosten gekeerd, en hij 
verzamelt gevangenen als zand.
Hab 1:10  Hij schimpt op koningen, en gebieders zijn voorwerpen van zijn spot; hij lacht om elke vesting, hoopt 
wat stof op en neemt haar in.
Hab 1:11  Dan trekt hij, evenals een wind komt aanbruisen, voorbij--hij die zijn kracht ten god maakte!
Hab 1:12  Zijt gij niet van ouds de Heer, mijn god, mijn Heilige, die niet sterven zal? Gij, Heer, hebt hem voor het 
gericht bestemd, tot een vijand om te straffen gezet.
Hab 1:13  Gij zijt te rein van ogen om het kwaad aan te zien, en kunt den jammer niet aanschouwen; hoe kunt gij 
dan de trouwelozen aanschouwen, en zwijgen terwijl de goddeloze hem die rechtschapener is dan hijzelf 
verslindt?
Hab 1:14  Gij maakt de mensen aan de vissen der zee gelijk, aan het kruipend gedierte, dat geen heerscher 
heeft.
Hab 1:15  Hij haalt ze altemaal aan een angel op, sleept ze mee in zijn net, zamelt ze in zijn fuik; deswege 
verheugt en verblijdt hij zich,
Hab 1:16  deswege offert hij aan zijn net en rookt hij voor zijn fuik, omdat daardoor zijn deel vet, zijn spijs lekker 
is;
Hab 1:17  deswege ledigt hij zijn net gedurig, zodat hij zonder verschoning volken doodt.
Hab 2:1  Ik wil op mijn wachttoren gaan staan en mij plaatsen op een wal, om uit te zien naar hetgeen hij tot mij 
zeggen en op mijn verwijt antwoorden zal.
Hab 2:2  En de Heer antwoordde mij en zeide: Schrijf het gezicht op, duidelijk op een plaat, opdat hij die het 
leest er behagen in scheppe;
Hab 2:3  want het is een gezicht eerst voor over een bepaalden tijd; wanneer het eindelijk uitspruit, zal het niet 
teleurstellen. Blijft het uit, wacht er op; want het zal zeker komen en niet achterwegeblijven.
Hab 2:4  Zie den opgeblazene! Zijn ziel is in hem niet in rechten staat; maar de rechtschapene zal door zijn 
geloof het leven behouden.
Hab 2:5  Hoeveel te meer indien een wuft mens ook een trouweloze is, een vermetele, die geen rust houdt, die 
zijn muil openspert als de onderwereld en even onverzadiglijk is als de dood, alle natien tot zich verzamelt en 
alle volken tot zich vergadert;
Hab 2:6  zouden deze allen dan niet een lied op hem aanheffen, een spotdicht, raadsels op hem maken en 
zeggen: Wee hem die zich verrijkt met wat het zijne niet is--tot hoelang? --en zijn juk overmatig zwaar maakt!
Hab 2:7  Zullen niet plotseling zij die u bijten opstaan en zij die u schokken ontwaken, zodat gij hun ter prooi 
wordt?
Hab 2:8  Want u, die vele natien geplunderd hebt, zullen de overige volkeren uitplunderen wegens het vergoten 
menschenbloed en het geweld tegen land en veste met haar gehele bevolking.



Hab 2:9  Wee hem die vuile winst voor zijn huis maakt, om zijn nest in de hoogte te stellen, ten einde zich te 
bergen voor de macht van den rampspoed!
Hab 2:10  Gij hebt beraamd wat een schande is voor uw huis, vele volken ingekort en zo uw eigen leven 
verbeurd;
Hab 2:11  want de steen roept uit den muur, de bint antwoordt hem uit het houtwerk.
Hab 2:12  Wee hem die een stad met bloed opbouwt, een veste sticht door goddeloosheid!
Hab 2:13  Gaat het niet van den Heer der heirscharen uit dat volken zich afmatten voor het vuur, natien zich 
vermoeien voor niets?
Hab 2:14  Want de aarde zal vol worden van kennis der heerlijkheid des Heeren, gelijk water den zeebodem 
bedekt.
Hab 2:15  Wee hem die zijn naaste drenkt uit de kruik zijner verbolgenheid, ja, hem dronken maakt om zijn 
schaamte te zien!
Hab 2:16  Gij zijt zat van schande, van eer verstoken; drink ook gij en zwijmel; de beker van 's Heeren 
rechterhand zal ook tot u komen, en schandelijk uitbraaksel over uw heerlijkheid;
Hab 2:17  want het geweld den Libanon aangedaan zal op u vallen, en de vernieling der dieren u verschrikken, 
wegens het vergoten menschenbloed, en het geweld tegen land en veste met haar gehele bevolking.
Hab 2:18  
Hab 2:19  Wee hem die tot een stuk hout zegt: Ontwaak! tot een steen: Sta op! Zwijgend zal het zeker onderwijs 
geven! Zie, het is in goud en zilver gevat, doch geest heeft het volstrekt niet in zich. (02-18) Welke bate heeft 
ooit een beeld aangebracht, dat zijn formeerder het maakte? een gegoten beeld, hetwelk bedrieglijk onderwijs 
geeft, dat zijn formeerder er op vertrouwde, door stomme goden te maken?
Hab 2:20  Maar de Heer is in zijn heiligen tempel. Wees stil uit eerbied voor hem, gij ganse aarde!
Hab 3:1  Een gebed van den profeet Habakuk. Een lierzang.
Hab 3:2  Heer, ik heb van u gehoord, ik ben bevreesd geworden; Heer, doe ons uw werk in den loop der jaren 
kond; in den loop der jaren zult gij het bekendmaken, in de gramschap zult gij der erbarming gedenken.
Hab 3:3  God komt van Teman, de Heilige van den berg Paran; zijn majesteit bedekt den hemel, en zijn lof 
vervult de aarde.
Hab 3:4  Zijn glans is als het licht, aan zijn zijde heeft hij stralen; een omhulsel zijner kracht heeft hij aangelegd.
Hab 3:5  Voor hem uit gaat de pest, de koortsgloed drukt zijn schreden.
Hab 3:6  Als hij postvat, doet hij de aarde wankelen; als hij het oog richt, schudt hij de volken dooreen; de 
eeuwige bergen stuiven uiteen, neergezonken liggen de eeuwenoude heuvelen, die eeuwenoude wegen voor 
hem zijn.
Hab 3:7  Ik zag de tenten van Kusjan in het ongeluk gestort, de gordijnen van het land Midian beefden.
Hab 3:8  Is de Heer in gramschap tegen de rivieren ontstoken, geldt uw toorn de rivieren, uw verbolgenheid de 
zee, dat gij daarover rijdt met uw paarden? uw wagens zegewagens zijn?
Hab 3:9  Uw boog wordt geheel ontbloot, gij hebt uw lansen met bloed verzadigd, in rivieren het land gespleten.
Hab 3:10  U ziende, krimpen de bergen van wee, overschrijdt de watervloed zijn oevers, doet de oceaan zijn 
stem horen, heft hij zijn armen omhoog.
Hab 3:11  Zon en maan blijven terug in haar hooge woningen, voor het licht uwer rondvliegende pijlen, voor den 
bliksemglans van uw speer.
Hab 3:12  In grimmigheid treedt gij de aarde, in toorn dorst gij de natien.
Hab 3:13  Uitgetrokken zijt gij tot redding van uw volk om uw gezalfde te redden; gij hebt den kop van het huis 
des goddelozen afgeslagen, den grondslag tot de rots toe blootgelegd.
Hab 3:14  Gij hebt met speren het hoofd zijner leiders doorboord, die aanstormden om mij te verstrooien, die 
jubelden, als wilden zij den arme in zijn schuilhoek verteren.
Hab 3:15  Gij hebt uw paarden op de zee doen treden, in het bruisen van grote wateren.
Hab 3:16  Toen ik het hoorde, beefde mijn ingewand, bij het vernemen, trilden mijn lippen; bederf kwam in mijn 
beenderen, en onder mij wankelden mijn schreden. Rustig zal ik den dag der verdrukking afwachten, wanneer 
hij aanbreekt voor een volk dat op mij zal aandringen.
Hab 3:17  Want al bloeit de vijgeboom niet, en dragen de wijnstokken geen vrucht, al stelt de opbrengst van den 
olijf te leur, en leveren de akkers geen voedsel, al zijn de schapen uit de kooi verdwenen, en zijn er geen 
runderen in de stallen,
Hab 3:18  toch zal ik jubelen in den Heer, mij verblijden in den god die mij redt.
Hab 3:19  De Heere God is mijn kracht: hij maakt mijn voeten als die van hinden, en doet mij treden op mijn 
hoogten. Voor den orkestmeester, bij snarenspel.
Zep 1:1  Het woord des Heeren dat kwam tot Sefanja, den zoon van Kusji, den zoon van Gedalja, den zoon van 
Amarja, den zoon van Hizkia, ten tijde van Jozia, den zoon van Amon, den koning van Juda.
Zep 1:2  Wegrapen wil ik alles van den aardbodem, spreekt de Heer,
Zep 1:3  wegrapen mens en dier, wegrapen de vogelen des hemels en de vissen der zee, doen struikelen de 



goddelozen en uitroeien de mensen van den aardbodem, spreekt de Heer.
Zep 1:4  Ook zal ik mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en uit deze plaats 
uitroeien den naam van den Baal, den naam der altaardienaars met dien der priesters,
Zep 1:5  zowel hen die zich op de daken neerwerpen voor het heir des hemels, als hen die zich neerwerpen 
voor den Heer en bij hun Moloch zweren,
Zep 1:6  zowel hen die van den Heer zijn afgeweken, als hen die hem nooit hebben gezocht of geraadpleegd.
Zep 1:7  Wees stil uit eerbied voor den Heere God, want nabij is de dag des Heeren, de Heer heeft een offer 
toebereid, zijn gasten gewijd.
Zep 1:8  Op den dag van het offer aan den Heer zal ik kastijden de vorsten en het huis des konings, benevens 
allen die met uitheemsche kledij zich tooien;
Zep 1:9  kastijden zal ik te dien dage allen die over den drempel springen, die het huis van hun heer met 
geweldenarij en bedrog vervullen.
Zep 1:10  Te dien dage, spreekt de Heer, zal een geschrei worden gehoord van de Vischpoort, een gehuil van 
de Voorstad, een luide smartkreet van de Heuvels;
Zep 1:11  de bewoners van den Vijzel huilen; want tegrondegegaan is het gehele kramersvolk, uitgeroeid zijn al 
de geldbezitters.
Zep 1:12  Te dien tijde zal ik Jeruzalem met een licht doorzoeken en kastijden de mannen die dik zijn geworden 
op hun droesem, die bij zichzelf zeggen: De Heer doet goed noch kwaad.
Zep 1:13  Hun rijkdom zal buit gemaakt, hun huizen zullen verwoest worden; zij zullen huizen bouwen, maar ze 
niet bewonen, wijngaarden beplanten, maar er geen wijn van drinken.
Zep 1:14  Nabij is de grote dag des Heeren, nabij en haastig naderend. Hoort, de dag des Heeren! Bitter 
schreeuwt daar de held!
Zep 1:15  Een dag van verbolgenheid is het, een dag van benauwdheid en angst, een dag van vernietiging en 
vernieling, een dag van duisternis en donkerte, een dag van wolken en nevelen,
Zep 1:16  een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en de hooge tinnen.
Zep 1:17  Ik zal de mensen in het nauw brengen, zodat zij als blinden rondlopen, omdat zij tegen den Heer 
gezondigd hebben; hun bloed zal uitgestort worden als stof, hun ingewand als drek.
Zep 1:18  Hun zilver noch hun goud zal in staat zijn hen te redden op den dag van 's Heeren verbolgenheid; 
maar door het vuur van zijn naijver zal het ganse land verteerd worden; want een vonnis der vernietiging, ja ener 
plotselinge, voltrekt hij aan alle inwoners der aarde.
Zep 2:1  Buig u, buig u neder, volk dat niet wordt begeerd,
Zep 2:2  voordat gij aan wegstuivend kaf gelijk wordt, voordat over u de dag van 's Heeren toorn komt.
Zep 2:3  Zoekt allen den Heer, ellendigen des lands, die zijn verordeningen volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt 
ootmoed; wellicht zult gij verborgen blijven op den dag van 's Heeren toorn.
Zep 2:4  Want Gaza zal een verlaten plaats, Askelon een woestenij worden; Asdod zal men op den middag 
uiteenjagen, Ekron zal worden ontworteld.
Zep 2:5  Wee den bewoners der zeekust, het volk der Krethiers! Het woord van den Heer treft u, Kanaan, land 
der Filistijnen; ik zal u tegronderichten, zodat gij geen bevolking meer hebt;
Zep 2:6  de zeekust zal een oord voor herders, een verblijfplaats voor schapen worden;
Zep 2:7  zij zal aan het overschot van het huis Juda ten deel vallen, dat aan zee weiden en zich des avonds in 
Askelons huizen neerleggen zal; want de Heer, hun god, zal op hen achtslaan en hun lot wenden.
Zep 2:8  Ik heb het smaden van Moab gehoord, het schimpen der Ammonieten, hoe zij mijn volk smaadden, een 
groot woord voerden tegen mijn grondgebied.
Zep 2:9  Daarom, zo waar als ik leef, spreekt de Heer der heirscharen, Israels god, Moab zal aan Sodom gelijk 
worden, Ammon aan Gomorra, een erve van distels, een zoutgroeve, een woestenij voor eeuwig; het overschot 
mijns volks zal het buitmaken, de rest mijner natie het ten erve ontvangen.
Zep 2:10  Dit hebben zij voor hun hoogmoed, omdat zij het volk van den Heer der heirscharen gesmaad, en een 
groot woord daartegen gevoerd hebben.
Zep 2:11  Vreselijk treedt de Heer tegen hen op; want hij doet wegteren alle goden der aarde; opdat ieder uit zijn 
woonplaats zich voor hem neerwerpe, al de kustlanden der heidenen.
Zep 2:12  Ook gij, Ethiopiers, zijt verslagenen door zijn zwaard.
Zep 2:13  Dan strekt hij zijn hand tegen het Noorden uit en richt Assur te gronde, maakt Nineve tot een wildernis, 
een oord dor als een woestijn;
Zep 2:14  daar zullen kudden neerliggen en allerlei wild gedierte, kraaien en reigers overnachten op haar 
kapitelen, vogels krijschen in de vensters, raven op de drempels, en men zal zeggen:
Zep 2:15  Dit is de dartele stad, die onbezorgd neerzat, die bij zichzelf zeide: Ik ben het, en anders geen. --Wat 
is zij tot een ontzetting geworden, een leger voor het wild gedierte! leder die haar voorbijtrekt sist en zwaait met 
de hand.
Zep 3:1  Wee! Aan bittere smart en bezoedeling is prijsgegeven de stad die geweld pleegde;



Zep 3:2  zij heeft niet naar woorden geluisterd, geen vermaningen aangenomen, op den Heer niet vertrouwd, 
zich tot haar god niet gewend;
Zep 3:3  haar vorsten in haar waren brullende leeuwen, haar bestierders als wolven in den avond, die voor den 
morgen niets overlaten;
Zep 3:4  haar profeten loszinnigen, verraderlijke mannen; haar priesters ontwijdden het heiligdom, verwrongen 
de wet.
Zep 3:5  De Heer is rechtvaardig in haar midden en doet niets verkeerds: hij laat des morgens zijn recht aan het 
licht treden, nooit ontbreekt het; doch de slechtaard kent geen schaamte.
Zep 3:6  Ik heb volken uitgeroeid, tot puin werden hun tinnen, hun landwegen heb ik verwoest, zodat er niemand 
over trekt, ineengestort liggen hun steden, zonder mensen, zonder inwoners.
Zep 3:7  Ik dacht: Moge zij mij toch vrezen, vermaning aannemen, aan haar ogen worde niet onttrokken alwat ik 
haar heb gelast. Maar zij hebben zich in alle opzichten slecht gedragen.
Zep 3:8  Wacht daarom op mij, spreekt de Heer, ten dage dat ik als getuige optreed; want mijn oordeel gaat 
volken verzamelen, koninkrijken samenbrengen om over hen mijn verbolgenheid uit te storten, al de hitte mijns 
toorns; want door het vuur van mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden.
Zep 3:9  Dan toch zal ik den volken zuivere lippen scheppen, zodat allen den naam des Heeren aanroepen, 
eenparig hem dienen.
Zep 3:10  Van gindsche zijde van Ethiopie's stromen zullen zij tot mij bidden onder mijn verstrooiden mij 
geschenken brengen.
Zep 3:11  Te dien dage zult gij u over geen uwer handelingen behoeven te schamen, waardoor gij van mij 
afgevallen zijt; want dan zal ik uit uw midden uw overmoedige strijdlustigen verwijderen, en zult gij u niet langer 
trots gedragen op mijn heiligen berg.
Zep 3:12  Dan zal ik in uw midden een nooddruftig en behoeftig volk overlaten, dat op 's Heeren naam zal 
vertrouwen.
Zep 3:13  Het overschot van Israel zal niets verkeerds doen en geen leugen spreken, in hun mond zal geen 
bedrieglijke tong gevonden worden; want zij zullen weiden en zich neerleggen, zonderdat iemand hen opschrikt.
Zep 3:14  Juich, dochter Sions! jubel, Israel! wees van ganser harte vrolijk en blijde, dochter Jeruzalems!
Zep 3:15  De Heer heeft hen die u kwamen vonnissen weggedaan, uw vijand uit den weg geruimd; daar Israels 
koning, de Heer, in uw midden is, zult gij geen rampspoed meer zien.
Zep 3:16  Te dien dage zal men tot Jeruzalem zeggen: Vrees niet, Sion! dat uw handen niet slap neerhangen!
Zep 3:17  De Heer, uw god, is in uw midden, een held die redding brengt; hij zal zich blijde over u verheugen, 
zich verlustigen in zijn liefde, zich juichend over u verblijden, als op een feestdag.
Zep 3:18  Ik heb uit u het Wee! weggenomen, alwat smaad op u laadt.
Zep 3:19  Zie, te dien tijde ga ik al uw verdrukkers onder handen nemen, redden het kreupele, herzamelen het 
verstrooide, hen stellen tot voorwerp van lof, tot een van roem op de ganse aarde.
Zep 3:20  Te dien tijde zal ik u weldoen, wanneer ik u herzamel; want ik zal u stellen tot voorwerp van roem, tot 
een van lof onder alle volken der aarde, wanneer ik uw lot wend voor uw ogen, spreekt de Heer.
Hag 1:1  In het tweede jaar van koning Darius, op den eersten dag der zesde maand, kwam het woord des 
Heeren door den profeet Haggai: Zeg aan Zerubbabel, den zoon van Sjealtiel, den landvoogd van Juda, en den 
hogepriester Jozua, den zoon van Josadak:
Hag 1:2  Zo spreekt de Heer der heirscharen: Dit volk zegt dat de tijd om 's Heeren huis te herbouwen nog niet 
gekomen is.
Hag 1:3  Maar het woord des Heeren kwam door den profeet Haggai:
Hag 1:4  Is het voor u tijd om in beschoten huizen te wonen, terwijl dit huis in puin ligt?
Hag 1:5  Let dan eens, zo spreekt de Heer der heirscharen, op hetgeen u overkomen is:
Hag 1:6  gij hebt veel gezaaid en haalt weinig binnen, eet zonder verzadigd te worden, drinkt zonder uw 
bekomst te krijgen, kleedt u zonderdat gij warm wordt, en wie zich voor loon verhuurt krijgt het in een buidel met 
een gat.
Hag 1:7  Zo spreekt de Heer der heirscharen: Let op hetgeen u overkomen is.
Hag 1:8  Gaat het gebergte in, haalt hout en bouwt het huis; opdat ik er welgevallen in hebbe en verheerlijkt 
worde, spreekt de Heer.
Hag 1:9  Gij rekendet op veel, en het liep op weinig uit; gij hebt het in huis gehaald, en ik heb het weggeblazen. 
Waarom? spreekt de Heer der heirscharen. Omdat mijn huis in puin ligt, terwijl ieder van u naar zijn eigen huis 
gaat.
Hag 1:10  Daarom heeft de hemel den dauw teruggehouden en de aarde haar vrucht,
Hag 1:11  en heb ik droogte besteld op het land en de bergen, op koorn en most, op olie en alwat de grond 
oplevert, op mens en dier, en op alles waaraan moeite besteed is.
Hag 1:12  Zerubbabel nu, de zoon van Sjealtiel, de hogepriester Jozua, de zoon van Josadak, en al het overige 
volk hoorden naar den Heer, hun god, en naar de woorden van den profeet Haggai, overeenkomstig hetgeen 



hem de Heer voor hen opgedragen had, en het volk werd bevreesd voor den Heer.
Hag 1:13  Toen zeide Haggai, 's Heeren bode, naar de opdracht van den Heer, tot het volk: Ik ben met u, 
spreekt de Heer.
Hag 1:14  En de Heer wekte den geest op van Zerubbabel, den zoon van Sjealtiel, den landvoogd van Juda, van 
den hogepriester Jozua, den zoon van Josadak, en van al het overige volk; zodat zij het werk gingen 
ondernemen aan het huis van den Heer der heirscharen, hun god,
Hag 1:15  (02-1) op den vier en twintigsten dag der zesde maand in het tweede jaar van koning Darius.
Hag 2:1  (02-2) Op den een en twintigsten dag der zevende maand kwam het woord des Heeren door den 
profeet Haggai:
Hag 2:2  (02-3) Zeg toch aan Zerubbabel, den zoon van Sjealtiel, den landvoogd van Juda, en den hogepriester 
Jozua, den zoon van Josadak, en het overige volk:
Hag 2:3  (02-4) Wie van u is nog overgebleven die dit huis in zijn vorige heerlijkheid gezien heeft? En hoe ziet hij 
dit nu aan? Is het niet in vergelijking daarmee in uw oog zo goed als niets?
Hag 2:4  (02-5) Maar, spreekt de Heer schep moed, Zerubbabel, schep moed, hogepriester Jozua, zoon van 
Josadak, schept allen moed, bewoners des lands, spreekt de Heer der heirscharen, en handelt; want ik ben met 
u, spreekt de Heer der heirscharen,
Hag 2:5  (02-6) en mijn geest heeft in uw midden postgevat. Vreest niet.
Hag 2:6  (02-7) Want zo spreekt de Heer der heirscharen: Nog slechts een korten tijd, en ik breng den hemel en 
de aarde, de zee en het droge in opschudding.
Hag 2:7  (02-8) Ook alle volkeren zal ik in opschudding brengen; zodat de schatten van alle volken herwaarts 
komen en ik dit huis met heerlijkheid vervul, spreekt de Heer der heirscharen.
Hag 2:8  (02-9) Mijns is het zilver, mijns het goud, spreekt de Heer der heirscharen.
Hag 2:9  (02-10) De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Heer der 
heirscharen, en te dezer plaatse zal ik vrede geven, spreekt de Heer der heirscharen.
Hag 2:10  (02-11) Op den vier en twintigsten dag der negende maand in het tweede jaar van Darius kwam het 
woord des Heeren tot den profeet Haggai:
Hag 2:11  (02-12) Zo spreekt de Heer der heirscharen: Vraag eens aan de priesters inlichting op dit punt:
Hag 2:12  (02-13) Indien iemand heilig vlees in de slip van zijn kleed draagt en met die slip brood, moes, wijn, 
olie of enige andere spijs aanraakt, zal dit dan gewijd worden? En de priesters antwoordden: Neen.
Hag 2:13  (02-14) Hierop zeide Haggai: Indien iemand die zich aan een lijk verontreinigd heeft een dezer dingen 
aanraakt, zal dit dan onrein worden? De priesters antwoordden: Ja.
Hag 2:14  (02-15) Toen hernam Haggai en zeide: Zo is het met dit volk, zo met deze natie in haar verhouding tot 
mij gesteld, spreekt de Heer, en zo met al hetgeen hun handen werken en wat zij daar offeren: het is onrein.
Hag 2:15  (02-16) Daarom let op hetgeen aan dezen dag is voorafgegaan, voordat van den tempel des Heeren 
de ene steen op den anderen gelegd was.
Hag 2:16  (02-17) Hoe was het met u gesteld? Iemand ging naar een hoop van twintig, en er waren er slechts 
tien; hij ging naar de pers om er vijftig vaten uit te halen, en er waren er slechts twintig.
Hag 2:17  (02-18) Ik heb u geslagen met brandkoorn en honigdauw, al het werk uwer handen met hagel, maar 
gij hebt u niet tot mij bekeerd, spreekt de Heer.
Hag 2:18  (02-19) Let toch op hetgeen voor dezen dag, den vier en twintigsten der negende maand, den dag 
waarop de tempel des Heeren is gegrondvest, geschied is; let er op!
Hag 2:19  (02-20) Is er nog koorn in de schuur? Bovendien hebben de wijnstok, de vijg, de granaat, de olijf niet 
gedragen. Van dezen dag af zal ik u zegenen.
Hag 2:20  (02-21) Ten tweeden male, op den vier en twintigsten der maand, kwam het woord des Heeren tot 
Haggai:
Hag 2:21  (02-22) Zeg aan Zerubbabel, den landvoogd van Juda: Ik breng in opschudding den hemel en de 
aarde,
Hag 2:22  (02-23) keer koningstronen onderstboven en verdelg de kracht van de koninkrijken der natien; ik werp 
de wagens om met hun berijders, zodat paard met ruiter neerzinkt, de een door het zwaard van den ander.
Hag 2:23  (02-24) Te dien dage spreekt de Heer der heirscharen, neem ik u, Zerubbabel, den zoon van Sjealtiel, 
mijn dienaar, spreekt de Heer, en maak u tot een zegelring; want u heb ik uitverkoren, spreekt de Heer der 
heirscharen.
Zec 1:1  In de achtste maand in het tweede jaar van Darius kwam het woord des Heeren tot den profeet 
Zacharja, den zoon van Berechja, den zoon van Iddo, aldus:
Zec 1:2  De Heer is zeer vergramd geweest op uw vaderen.
Zec 1:3  Gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Heer der heirscharen: Keert u weer tot mij, spreekt de Heer der 
heirscharen; opdat ik mij weer tot u kere, zegt de Heer der heirscharen.
Zec 1:4  Weest niet gelijk aan uw vaderen, tot wie de vorige profeten gepredikt hebben: Zo zegt de Heer der 
heirscharen: Bekeert u toch van uw bozen wandel en van uw boze gedragingen! --maar die naar mij niet 



gehoord noch geluisterd hebben, spreekt de Heer.
Zec 1:5  Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij eeuwig?
Zec 1:6  Doch de woorden en de inzettingen die ik mijn dienaren den profeten opgedragen had, hebben zij uw 
vaderen niet getroffen; zodat zij tot inkeer kwamen en zeiden: Zoals de Heer der heirscharen zich voorgenomen 
had ons te doen, overeenkomstig onzen wandel en onze gedragingen, zo heeft hij met ons gedaan.
Zec 1:7  Op den vier en twintigsten dag der elfde maand, dat is de maand Sjebat, in het tweede jaar van Darius, 
kwam het woord des Heeren tot den profeet Zacharja, den zoon van Berechja, den zoon van Iddo, aldus:
Zec 1:8  Vannacht zag ik toe, en zie, een man op een bruin paard gezeten stond tussen de mirten op een 
schaduwrijke plaats, en achter hem waren bruine, voskleurige en witte paarden.
Zec 1:9  Ik zeide: Wat zijn dat, heer? De engel die tot mij sprak zeide: Ik zal u tonen, wat dat zijn.
Zec 1:10  Nu hief de man die tussen de mirten stond aan en zeide: Dit zijn zij die de Heer heeft uitgezonden om 
op de aarde rond te gaan.
Zec 1:11  Hierop antwoordden zij den engel des Heeren, die tussen de mirten stond: Wij zijn de aarde 
rondgegaan, en zie, zij is overal bewoond en rustig!
Zec 1:12  Toen hernam de engel des Heeren en zeide: Heer der heirscharen, hoelang moet het duren voordat 
gij u erbarmt over Jeruzalem en de steden van Juda, waarop gij nu reeds zeventig jaren vergramd zijt geweest?
Zec 1:13  En de Heer gaf den engel die tot mij sprak vriendelijke woorden, troostvolle woorden ten antwoord;
Zec 1:14  waarop de engel die tot mij sprak tot mij zeide: Predik: Zo zegt de Heer der heirscharen: Ik ben voor 
Jeruzalem en Sion in groten ijver ontstoken,
Zec 1:15  en gloei van heftige gramschap tegen de zorgeloze volken die, terwijl ik een weinig vergramd was, aan 
het onheil meehielpen.
Zec 1:16  Daarom zegt de Heer aldus: Ik heb mij tot Jeruzalem in erbarmen gekeerd: mijn huis zal in haar 
herbouwd worden, spreekt de Heer der heirscharen, en het meetsnoer wordt over Jeruzalem uitgespannen.
Zec 1:17  Predik verder: Zo zegt de Heer der heirscharen: Wederom zullen mijn steden overvloeien van 
voorspoed, en de Heer zal zich weer over Sion erbarmen en Jeruzalem weer uitkiezen.
Zec 1:18  Ik sloeg mijn ogen op, zag toe, en zie: vier horens.
Zec 1:19  Ik zeide tot den engel die tot mij sprak: Wat zijn dat? Waarop hij tot mij zeide: Dat zijn de horens die 
Juda, Israel en Jeruzalem verstrooid hebben.
Zec 1:20  Toen toonde de Heer mij vier werklieden,
Zec 1:21  en ik zeide: Wat komen die doen? En hij zeide: Dat zijn de horens die Juda zo verstrooid hebben dat 
het zijn hoofd niet heeft opgeheven; nu zijn dezen gekomen om ze op te schrikken, om af te werpen de horens 
der volken die den horen opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien.
Zec 2:1  Ik sloeg mijn ogen op, zag toe, en zie: een man met een meetsnoer in de hand.
Zec 2:2  Ik zeide: Waar gaat gij heen? Hij zeide tot mij: Ik ga Jeruzalem opmeten om te zien, hoe breed en hoe 
lang het moet worden.
Zec 2:3  En zie, de engel die tot mij sprak stond daar, terwijl een andere engel hem tegemoetging
Zec 2:4  en tot hem zeide: Ga ijlings dien knaap zeggen: Jeruzalem zal als een open stad liggen vanwege de 
menigte van mensen en dieren in haar;
Zec 2:5  en ikzelf, spreekt de Heer, zal een wal van vuur rondom haar en tot heerlijkheid binnen in haar zijn.
Zec 2:6  Op, op, vlucht uit het noorderland, spreekt de Heer, want ik heb u verspreid naar de vier hemelstreken, 
spreekt de Heer.
Zec 2:7  Op, bergt u in Sion, gij die in Babel woont.
Zec 2:8  Want, zo zegt de Heer der heirscharen, die mij een eervolle zending heeft opgedragen tot de natien die 
u buitgemaakt hebben: Wie u aanraakt raakt mijn oogappel aan.
Zec 2:9  Zie, ik ga mijn hand over hen zwaaien; zodat zij een buit worden van hun eigen slaven, en gij erkennen 
zult dat de Heer der heirscharen mij gezonden heeft.
Zec 2:10  Juich en verheug u, dochter Sions! want zie, ik kom en ga in uw midden wonen, spreekt de Heer.
Zec 2:11  En te dien dage zullen vele volken zich aansluiten aan den Heer en hem ten volk worden; dan woon ik 
in uw midden, en zult gij erkennen dat de Heer der heirscharen mij tot u gezonden heeft.
Zec 2:12  En de Heer zal zich, op den heiligen grond, Juda ten erfdeel nemen en Jeruzalem weer uitkiezen.
Zec 2:13  Zij toch alle vlees stil voor den Heer; want hij maakt zich op uit zijn heilige woning.
Zec 3:1  Hij toonde mij den hogepriester Jozua, staande voor den engel des Heeren, terwijl de Satan aan zijn 
rechterhand stond om hem aan te klagen.
Zec 3:2  En de engel des Heeren zeide tot den Satan: De Heer bestraffe u, Satan! De Heer, die Jeruzalem 
uitverkoren heeft, bestraffe u! Is deze niet een uit het vuur gerukt brandhout?
Zec 3:3  Jozua nu was met een vuil gewaad bekleed en stond voor den engel.
Zec 3:4  Deze hief aan en zeide tot hen die voor hem stonden: Neemt hem die vuile klederen af--en hij zeide tot 
hem: Zie, ik heb uw schuld van u weggenomen--bekleedt hem met een rijk gewaad en zet een reinen tulband op 
zijn hoofd.



Zec 3:5  Hierop zetten zij hem den reinen tulband op het hoofd en trokken hem reine klederen aan, terwijl de 
engel des Heeren er bij stond.
Zec 3:6  Toen gaf de engel des Heeren aan Jozua de verzekering:
Zec 3:7  Zo zegt de Heer der heirscharen: Indien gij op mijn wegen wandelt en mijn geboden onderhoudt, zult 
gijzelf en mijn huis besturen en mijn voorhoven bewaken, en zal ik u geven te verkeren onder hen die hier staan.
Zec 3:8  Hoor toch, hogepriester Jozua, gij en uw gezellen die voor u zitten zijt mannen die ten wonderteken 
dienen dat ik mijn dienaar Spruit doe komen.
Zec 3:9  Want zie den steen dien ik voor Jozua heb gelegd: op een steen zijn zeven ogen; ik heb gegraveerd 
wat er op staat, spreekt de Heer der heirscharen, en zal de schuld van dit land op een dag delgen.
Zec 3:10  Te dien dage, spreekt de Heer der heirscharen, zult gij elkander uitnodigen onder wijnstok en 
vijgeboom.
Zec 4:1  En de engel die tot mij gesproken had kwam weer, wekte mij, zoals iemand uit den slaap gewekt wordt,
Zec 4:2  en zeide: Wat ziet gij? Ik zeide: Ik zie een luchter, geheel van goud; een oliehouder is er bovenop, zijn 
lampen zijn zeven in getal, naar die lampen lopen zeven voedingsbuizen,
Zec 4:3  en twee olijfbomen staan er naast, een rechts en een links van den oliehouder.
Zec 4:4  Ik hief aan en zeide tot den engel die tot mij sprak: Wat zijn dat, heer?
Zec 4:5  De engel die tot mij sprak antwoordde en zeide tot mij: Weet gij niet, wat dit zijn? Ik zeide: Neen, heer.
Zec 4:6  Hij antwoordde en zeide tot mij: Dit is hetgeen de Heer tot Zerubbabel gesproken heeft: Niet door kracht 
en geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer der heirscharen.
Zec 4:7  Wie zal den hogen berg voor Zerubbabel tot een vlakte maken en er den sluitsteen uithalen onder het 
gejubel: Gunst, gunst zij dezen beschoren? --
Zec 4:8  Het woord des Heeren kwam tot mij:
Zec 4:9  De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. Zo zult 
gij weten dat de Heer der heirscharen mij tot u gezonden heeft.
Zec 4:10  Want wie den dag der kleine dingen geringgeacht heeft zal met blijdschap den steen in de hand van 
Zerubbabel zien. --Die zeven zijn de ogen des Heeren, die de gehele aarde rondgaan.
Zec 4:11  Ik hief aan en zeide tot hem: Wat zijn die twee olijfbomen rechts en links van den luchter?
Zec 4:12  En ten tweeden male hief ik aan en zeide tot hem: Wat zijn die twee olijfplanten, aan beide kanten van 
de gouden gootjes die de olie uit zich laten lopen?
Zec 4:13  Hij zeide tot mij: Weet gij niet wat dat zijn? Ik zeide: Neen, heer.
Zec 4:14  Hij zeide: Dat zijn de twee oliegevers die bij den Heer der ganse aarde staan.
Zec 5:1  Wederom sloeg ik mijn ogen op en zag toe, en zie, daar vloog een boekrol.
Zec 5:2  En hij zeide tot mij: Wat ziet gij? Ik zeide: Ik zie een boekrol vliegen; zij is twintig el lang en tien el breed.
Zec 5:3  Hij zeide tot mij: Dat is de vervloeking die uitgaat over het gehele land; want naar hetgeen op de ene 
zijde staat is elke dief, naar hetgeen op de andere zijde staat is elke meineedige weggevaagd.
Zec 5:4  Ik heb haar voor den dag gehaald, spreekt de Heer der heirscharen, en zij zal komen in het huis van 
den dief en in dat van hem die valschelijk bij mijn naam zweert, overnachten in zijn huis en dit verteren, met de 
balken en stenen er van.
Zec 5:5  Toen kwam de engel die tot mij sprak te voorschijn en zeide tot mij: Sla uw ogen op, en zie, wat de 
maat die daar voor den dag komt betekent.
Zec 5:6  Ik zeide: Wat betekent die dan? Hij zeide: Dit is hun schuld in het gehele land.
Zec 5:7  En zie, daar werd een looden deksel opgelicht, en daar zat een vrouw midden in de maat.
Zec 5:8  Hij zeide: Dit is de goddeloosheid--drukte haar neer in de maat en wierp het looden gewicht op de 
opening.
Zec 5:9  Toen sloeg ik de ogen op en zag toe, en zie, daar kwamen twee vrouwen te voorschijn, den wind in 
haar vleugelen; zij hadden vleugels als van een ooievaar; en dezen droegen de maat weg tussen aarde en 
hemel.
Zec 5:10  Hierop zeide ik tot den engel die tot mij sprak: Waarheen brengen zij de maat?
Zec 5:11  En hij zeide tot mij: Om voor haar een huis te bouwen in het land Sjinear; is dit in orde gebracht, dan 
zetten zij ze daar op haar plaats neer.
Zec 6:1  Wederom sloeg ik mijn ogen op, zag toe, en zie, daar kwamen vier wagens te voorschijn van tussen 
twee bergen, en die bergen waren van koper.
Zec 6:2  Voor den eersten wagen waren bruine paarden, voor den tweeden zwarte,
Zec 6:3  voor den derden witte, aan den vierden bonte, askleurige.
Zec 6:4  Ik hief aan en zeide tot den engel die tot mij sprak: Wat zijn dit, heer?
Zec 6:5  De engel antwoordde en zeide tot mij: Dit zijn de vier winden des hemels, die uitgaan nadat zij zich 
gesteld hebben bij den Heer der ganse aarde.
Zec 6:6  De wagen met de zwarte paarden bespannen ging naar het noorderland, de witte gingen naar het 
westen, de bonte naar het zuiderland,



Zec 6:7  en de askleurige gingen uit. Toen zij wilden heengaan, om de aarde rond te trekken, zeide hij: Gaat 
heen, trekt de aarde rond! En zij trokken de aarde rond.
Zec 6:8  Toen riep hij mij toe en sprak tot mij: Zie, zij die naar het noorderland uitgaan brengen mijn geest in het 
noorderland tot rust.
Zec 6:9  Het woord des Heeren kwam tot mij:
Zec 6:10  Aannemen moet men van de ballingen, van Heldai, Tobia en Jedaja! Gijzelf moet op dienzelfden dag 
in het huis van Jozia, den zoon van Sefanja, gaan, waarin zij, uit Babel komende, hun intrek genomen hebben,
Zec 6:11  zilver en goud nemen, daarvan een kroon maken, die zetten op het hoofd van den hogepriester Jozua, 
den zoon van Josadak,
Zec 6:12  en tot hem zeggen: Zo spreekt de Heer der heirscharen: Daar komt een man die de Spruit zal heten; 
onder hem zal het uitspruiten, en hij zal den tempel des Heeren bouwen.
Zec 6:13  Hij zal niet slechts den tempel des Heeren bouwen, maar ook majesteit erlangen, zitten en heersen op 
zijn troon; en aan zijn rechterhand zal een priester zijn, en een vreedzame verstandhouding zal tussen hen 
beiden bestaan.
Zec 6:14  En die kroon zal ter ere van Heldai, Tobia, Jedaja en Jozia, den zoon van Sefanja, tot een aandenken, 
in den tempel des Heeren blijven.
Zec 6:15  En mensen van verre zullen komen en bouwen aan den tempel des Heeren. Zo zult gij weten dat de 
Heer der heirscharen mij tot u gezonden heeft. En indien gij goed naar den Heer uw god, luistert, dan(....)
Zec 7:1  In het vierde jaar der regering van koning Darius kwam het woord des Heeren tot Zacharja, op den 
vierden dag van de negende maand, de maand Kislew.
Zec 7:2  Bethel toch, Sareser en Regemmelech met zijn mannen zonden boden, om den Heer te vermurwen,
Zec 7:3  met deze vraag aan de priesters die tot het huis van den Heer der heirscharen behoren en aan de 
profeten: Moet ik in de vijfde maand wenen en mij wijden, zoals ik nu reeds zovele jaren gedaan heb?
Zec 7:4  Toen kwam het woord van den Heer der heirscharen tot mij:
Zec 7:5  Zeg tot de gehele landsbevolking en tot de priesters: Wanneer gij, nu reeds zeventig jaren lang, in de 
vijfde en in de zevende maand hebt gevast en rouw bedreven, hebt gij dan voor mij gevast?
Zec 7:6  En wanneer gij eet en drinkt, dan eet en drinkt gij immers zelf?
Zec 7:7  Zijn dit niet de woorden die de Heer heeft doen prediken door de vroegere profeten, toen Jeruzalem 
nog bewoond en ongestoord was, met de steden rondom haar, en het Zuiden en de Laagte nog bewoond 
waren:
Zec 7:8  
Zec 7:9  Zo zegt de Heer der heirscharen: Velt eerlijke vonnissen en betracht liefde en erbarmen jegens 
elkander;
Zec 7:10  onderdrukt weduwe noch wees, vreemde noch arme, en zint niet op elkanders ongeluk.
Zec 7:11  Maar zij weigerden te luisteren, keerden weerspannig den schouder af, maakten hun oren doof om te 
horen
Zec 7:12  en hun hart als diamant; zodat zij niet hoorden naar de wet en naar de woorden die de Heer der 
heirscharen door zijn geest, door middel van de vroegere profeten, had doen overbrengen. Dies ontstak de Heer 
in grote verbolgenheid.
Zec 7:13  Daarom, zoals ik riep en zij niet hoorden, alzo, sprak de Heer der heirscharen, zullen zij ook roepen en 
zal ik niet horen;
Zec 7:14  opdat ik hen, als door storm, verstrooie onder al de volken die zij niet gekend hebben, terwijl het land 
achter hen woest blijft liggen; zodat niemand er heen gaat of er uit terugkeert. Zo hebben zij een begeerlijk land 
tot een wildernis gemaakt.
Zec 8:1  Het woord van den Heer der heirscharen kwam aldus:
Zec 8:2  Zo zegt de Heer der heirscharen: Ik ben voor Sion in groten ijver ontstoken, ontstoken in heftige 
gramschap te haren bate.
Zec 8:3  Zo zegt de Heer: Ik ben weergekeerd tot Sion en ga in Jeruzalem wonen; Jeruzalem zal de 
betrouwbare stad heten, en de berg van den Heer der heirscharen de heilige berg.
Zec 8:4  Zo zegt de Heer der heirscharen: Eenmaal zullen oude mannen en oude vrouwen op Jeruzalems 
pleinen zitten, allen met den stok in de hand, vanwege hun hogen leeftijd,
Zec 8:5  en zullen de pleinen der stad vol knapen en meisjes zijn, die spelen op haar pleinen.
Zec 8:6  Zo zegt de Heer der heirscharen: Indien het in het oog van het overschot van dit volk in die dagen te 
wonderlijk is, zal het ook in mijn oog te wonderlijk zijn? spreekt de Heer der heirscharen.
Zec 8:7  Zo zegt de Heer der heirscharen: Ik ga mijn volk redden uit liet land van het oosten en dat van het 
westen,
Zec 8:8  en zal hen binnen Jeruzalem brengen, in welks midden zij zullen wonen. Dan zullen zij mij ten volk, en 
zal ik hun ten God zijn in trouw en gerechtigheid.
Zec 8:9  Zo zegt de Heer der heirscharen: Dat sterk blijven de handen van u, die dezer dagen deze woorden 



hoort, gevloeid uit den mond der profeten, van den dag af dat het huis van den Heer der heirscharen, de tempel, 
ten herbouw gegrondvest werd.
Zec 8:10  Want voor deze dagen kreeg mens noch dier loon, had men bij uitgaan noch ingaan vrede vanwege 
den vijand, en liet ik alle mensen op elkander los.
Zec 8:11  Maar nu ben ik voor het overschot van dit volk niet als in de vorige dagen, spreekt de Heer der 
heirscharen.
Zec 8:12  Want zijn zaad zal welvaart hebben: de wijnstok zal zijn vrucht leveren, de grond zijn opbrengst, de 
hemel zijn dauw, en ik zal aan het overschot van dit volk dat alles ten erve geven.
Zec 8:13  En zoals uw naam onder de natien tot een vloek gebruikt is, huis Juda en huis Israel, zo zal ik u 
redden en zal hij tot een zegenbede gebruikt worden. Vreest niet; dat uw handen sterk zijn!
Zec 8:14  Want zo zegt de Heer der heirscharen: Gelijk ik beraamd heb u kwaad te doen, toen uw vaderen mijn 
gramschap gaande maakten, zegt de Heer der heirscharen, en ik geen berouw heb gehad,
Zec 8:15  zo heb ik daarentegen in deze dagen beraamd wel te doen aan Jeruzalem en het huis Juda. Vreest 
niet!
Zec 8:16  Dit is het wat gij zult doen: Spreekt de waarheid tot elkander; velt eerlijke en billijke vonnissen in uw 
poorten;
Zec 8:17  zint niet op elkanders ongeluk, en hebt geen lust in valse eeden; want dit alles haat ik, spreekt de 
Heer.
Zec 8:18  Het woord van den Heer der heirscharen kwam tot mij:
Zec 8:19  Zo zegt de Heer der heirscharen: De vasten van de vierde, de vijfde, de zevende en de tiende maand 
zullen voor het huis Juda in vreugde en blijdschap verkeren, in feestgetijden. Maar hebt de waarheid en den 
vrede lief.
Zec 8:20  Zo zegt de Heer der heirscharen: Eens zullen volken en de inwoners van vele steden komen,
Zec 8:21  en de inwoners van de ene stad zullen gaan tot die van een andere en zeggen: Laten wij heengaan 
om den Heer te vermurwen en den Heer der heirscharen te zoeken; ik ga mee.
Zec 8:22  Zo zullen vele volken en machtige natien komen om den Heer der heirscharen te Jeruzalem te zoeken 
en den Heer te vermurwen.
Zec 8:23  Zo zegt de Heer der heirscharen: In die dagen zullen tien mannen uit allerlei heidensche talen de slip 
van een Joodsen man grijpen en vasthouden, met de woorden: Wij willen met u gaan; want wij hebben gehoord 
dat God met u is!
Zec 9:1  Een godsspraak. Het woord van den Heer is tegen het land Hadrach, en op Damaskus blijft het rusten--
want aan den Heer behoort de oppervlakte der aarde en alle stammen van Israel--
Zec 9:2  ook tegen Hamath, dat daaraan grenst, tegen Tyrus en Sidon, omdat zij zeer wijs zijn.
Zec 9:3  Tyrus heeft zich vestingwerken gebouwd, zilver als stof opgehoopt, en goud als slijk op de straten.
Zec 9:4  Zie, de Heer gaat haar in bezit nemen en haar bolwerk in zee storten, en zij zelf zal door het vuur 
verteerd worden.
Zec 9:5  Askelon zal het zien en vrezen; ook Gaza, en het zal krimpen van wee; ook Ekron, omdat zijn toeverlaat 
teleurgesteld heeft; Gaza zal geen koning meer hebben, Askelon onbewoond liggen.
Zec 9:6  In Asdod zal de Bastaard wonen; zo zal ik den trots der Filistijnen uitroeien.
Zec 9:7  Ook zal ik het bloed uit zijn mond verwijderen, de gruwelen van tussen zijn tanden; zo zal ook hij voor 
onzen god overschieten, en worden als een geslacht in Juda, Ekron als de Jebuziet.
Zec 9:8  En ik zal mij legeren als een wachtpost voor mijn huis, op mijn hoede tegen wie heengaan en wie 
terugkeren; zodat geen dwingeland hen meer overvalt; want nu heb ik het met eigen ogen gezien.
Zec 9:9  Verblijd u zeer, dochter Sions, jubel, Jeruzalem! zie, uw koning komt tot u, zegerijk en overwinnend, 
daarbij nederig en rijdend op een ezel, op een veulen, een ezelinnenjong.
Zec 9:10  Hij zal uitroeien de wagens uit Efraim, de paarden uit Jeruzalem, en de oorlogsboog zal verbroken 
zijn; dan zal hij vrede afkondigen aan de volken, heersen van zee tot zee, van de rivier tot de uiteinden der 
aarde.
Zec 9:11  Ook laat ik om uw verbondsbloed uw gevangenen los, uit den put zonder water.
Zec 9:12  Keert weer tot den burcht, gij gevangenen voor wie hoop is; ook heden wordt u verkondigd: Het 
dubbele zal ik u vergelden.
Zec 9:13  Want ik heb voor mij Juda gespannen, Efraim als een boog gerekt, en zal uw zonen, o Sion, aanvuren 
tegen de zonen van Jonie, en u maken tot een heldenzwaard.
Zec 9:14  Dan zal de Heer zich boven hen vertonen, en zijn pijl als de bliksem vliegen; de Heere God zal de 
bazuin steken en optrekken in zuiderstormen.
Zec 9:15  De Heer der heirscharen zal hen beschermen; zij zullen veel vermogen en onderwerpen met 
slingersteenen, hun bloed drinken als wijn, en daarvan vol zijn als een offerschaal, als de hoeken van een altaar.
Zec 9:16  En de Heer, hun god, zal hen te dien dage redden als het volk dat zijn kudde is, als kroonjuwelen die 
fonkelend zich verheffen over zijn land.



Zec 9:17  Hoe goed en schoon toch zal het zijn! Koorn doet jongelingen, wijn maagden gedijen.
Zec 10:1  Vraagt van den Heer regen in het voorjaar; de Heer verwekt onweder en geeft hun slagregens, geeft 
aan iedereen kruid op het land.
Zec 10:2  Want de huisgoden spreken leugens, de waarzeggers zien bedrog; de dromers vertellen valsheid, 
vertroosten met beloften die niet uitkomen. Daardoor zijn zij opgebroken als een kudde, zijn in verdrukking, 
omdat zij geen herder hebben.
Zec 10:3  Tegen de herders is mijn toorn ontbrand, over de belhamels zal ik kastijding brengen; want de Heer 
der heirscharen heeft op zijn kudde achtgeslagen, op het huis Juda, en het gemaakt als zijn fier strijdros.
Zec 10:4  Van hem de hoeksteen, van hem de pin, van hem de oorlogsboog; van hem zullen uitgaan alle 
aanvoerders tegader.
Zec 10:5  Zij zullen zijn als helden, die in den strijd als straatslijk vertreden, strijden zullen zij, omdat de Heer met 
hen is; zodat de rosberijders beschaamd worden.
Zec 10:6  Ik zal het huis Juda sterk maken, en het huis Jozef redden, hen terugbrengen, omdat ik mij hunner 
erbarm; zodat zij zullen zijn alsof ik hen niet verstoten had; want ik ben de Heer, hun god, en zal hen verhoren.
Zec 10:7  Ja, als helden zullen de Efraimieten zijn, hun hart zal zich verblijden als van wijn, hun zonen zullen het 
zien en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in den Heer.
Zec 10:8  Ik wil hen fluitend roepen en herzamelen; want ik heb hen losgekocht, en zij zullen even talrijk worden 
als zij geweest zijn.
Zec 10:9  Al heb ik hen verstrooid onder de volken, In verre landen zullen zij aan mij denken, en hun kinderen 
grootbrengen en terugkeren.
Zec 10:10  Ik zal hen terugbrengen uit Egypteland, herzamelen uit Assur, hen brengen naar het land van Gilead 
en den Libanon; maar daar is voor hen geen plaats genoeg.
Zec 10:11  Hij zal Egypte doorgaan en den groten plas slaan dat hij golft; zodat al de kolken van den Nijl 
droogliggen, de trots van Assur neergehaald wordt, en de schepter van Egypte wijkt.
Zec 10:12  En hun sterkte is in den Heer, in zijn naam zullen zij roemen, spreekt de Heer.
Zec 11:1  Open, Libanon, uw deuren, opdat het vuur uw cederen vertere;
Zec 11:2  weeklaag, cypres, omdat de ceder gevallen is, omdat de heerlijken vernield zijn; weeklaagt, eiken van 
Bazan, omdat het ondoordringbaar woud is geveld.
Zec 11:3  Hoort het gejammer der herders, omdat hun lustoord vernield is; hoort het gebrul der jonge leeuwen, 
omdat de pronk des Jordaans is vernield.
Zec 11:4  Zo zeide de Heer, mijn god: Weid het slachtvee,
Zec 11:5  welks kopers het doden zonder daardoor schuldig te worden, welks verkopers zeggen: Geloofd zij de 
Heer! ik word er rijk door--en welks herders het niet sparen.
Zec 11:6  Want ik zal de aardbewoners niet meer sparen, spreekt de Heer, maar de mensen overleveren, ieder 
aan zijn herder en aan zijn koning; zij zullen de aarde verpletteren, zonderdat ik haar uit hun hand red!
Zec 11:7  Zo weidde ik dat slachtvee voor de veehandelaars, nam twee staven, waarvan ik den enen 
Liefelijkheid noemde en den anderen Eendracht.
Zec 11:8  Toen ik nu het vee weidde en in een maand de drie herders verloochend had, werd ik ongeduldig over 
hen, terwijl ook zij afkeer van mij gekregen hadden.
Zec 11:9  Toen zeide ik: Ik wil u niet meer weiden: wat gaat sterven sterve; wat gevaar loopt om te komen kome 
om, en dat de overigen elkanders vlees opeten.
Zec 11:10  Zo nam ik mijn staf Liefelijkheid en brak dien--om te verbreken het verbond dat ik met alle volken 
gesloten had.
Zec 11:11  Ten dage dat deze gebroken was begrepen de veehandelaars, die mij in het oog hielden, dat het een 
woord des Heeren was.
Zec 11:12  Hierop zeide ik tot hen: Geeft mij, als het u goeddunkt, mijn loon. Wilt gij niet, dan moet gij het laten! 
Toen wogen zij mij als loon dertig zilverlingen toe.
Zec 11:13  En de Heer zeide tot mij: Werp dat in de schatkist. Een fraai loon, dat ik door hen ben waard 
gekeurd! Zo nam ik de dertig zilverlingen en wierp die in het huis des Heeren in de schatkist.
Zec 11:14  Daarop brak ik mijn tweeden staf, den staf Eendracht--om de broederlijke betrekking tussen Juda en 
Israel te verbreken.
Zec 11:15  Toen zeide de Heer tot mij: Rust u nog eens als herder, een dwazen, uit;
Zec 11:16  want ik zal een herder in het land doen opstaan die niet omziet naar wat in gevaar verkeert, het 
verstrooide niet opzoekt, het gebrokene niet geneest, hetgeen nog overeindstaat niet voedt, maar het vlees van 
de vette dieren eet en hun de poten stukslaat.
Zec 11:17  Wee den nietswaardigen herder van mij, dien herder die het vee in den steek laat! Het zwaard kome 
over zijn arm en zijn rechteroog: zijn arm zal gans verdorren, zijn rechteroog geheel verduisterd worden.
Zec 12:1  Een godsspraak. Het woord des Heeren over Israel. Zo spreekt de Heer, die den hemel uitspande, de 
aarde grondvestte en den geest des mensen in zijn binnenste formeerde:



Zec 12:2  Zie, ik ga Jeruzalem voor alle omwonende volken maken tot een drempel waarover men tuimelt; ook 
Juda zal tegenwoordig zijn bij Jeruzalems belegering.
Zec 12:3  Te dien dage zal ik voor alle volken Jeruzalem tot een moeilijk op te tillen steen maken; alwie hem 
optillen zullen zich daaraan zeker snijden. En tegen haar zullen alle natien der aarde zich verzamelen.
Zec 12:4  Te dien dage zal ik, spreekt de Heer, alle paarden met verbijstering slaan en hun berijders met 
waanzin; maar over het huis Juda zal ik mijn ogen openen, terwijl ik alle paarden der volkeren met blindheid sla.
Zec 12:5  Dan zullen de geslachten van Juda bij zichzelf zeggen: De inwoners van Jeruzalem hebben sterkte 
door den Heer der heirscharen, hun god.
Zec 12:6  Te dien dage maak ik Juda's geslachten als een vuurpan in een houtstapel en als een brandenden 
fakkel in een koornhoop, en zij zullen rechts en links alle volken rondom verteren, terwijl Jeruzalem ook voortaan 
op haar eigen plaats blijft liggen.
Zec 12:7  Zo zal de Heer het eerst Juda's tenten redden; opdat de heerlijkheid van Davids huis en die van 
Jeruzalems inwoners niet boven Juda uitsteke.
Zec 12:8  Te dien dage zal de Heer Jeruzalems inwoners beschutten: de zwakste onder hen zal te dien dage 
zijn als David, en Davids huis als God, als de engel des Heeren, die aan hun spits gaat.
Zec 12:9  Te dien dage zal ik alle natien die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken trachten te verdelgen,
Zec 12:10  en over het huis van David en Jeruzalems inwoners een geest van gewilligheid en smeking 
uitstorten; zodat zij zien naar hem dien zij doorboord hebben, over hem rouw bedrijven, als over een enigen 
zoon, en bitter om hem schreien als om een eerstgeborene.
Zec 12:11  Te dien dage zal het rouwmisbaar in Jeruzalem zo groot zijn als dat van Hadadrimmon in de vlakte 
van Megiddo,
Zec 12:12  en zal het land rouw bedrijven bij geslachten, elk afzonderlijk: het geslacht van Davids huis 
afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Nathans huis afzonderlijk, en hun vrouwen 
afzonderlijk,
Zec 12:13  het geslacht van Levi's huis afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht der Sjimeieten 
afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk;
Zec 12:14  desgelijks alle overige geslachten elk geslacht afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk.
Zec 13:1  Te dien dage zal voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem een bron geopend zijn tot 
ontzondiging en reiniging,
Zec 13:2  en ik zal te dien dage spreekt de Heer der heirscharen, de namen der godenbeelden uit het land 
uitroeien, zodat zij niet meer herdacht worden; en ook zal ik de profeten en den onreinen geest uit het land 
verwijderen.
Zec 13:3  Wanneer dan nog eens iemand profeteert, dan zullen zijn vader en moeder, zij die hem verwekt 
hebben, tot hem zeggen: Gij zult niet blijven leven; want gij hebt leugens gesproken in den naam des Heeren--
en zijn vader en moeder, zij die hem verwekt hebben, zullen hem doorboren omdat hij geprofeteerd heeft.
Zec 13:4  En te dien dage zullen zich de profeten, wanneer zij profeteren, hun gezichten schamen: zij bekleden 
zich niet meer met den haren mantel om waar te zeggen,
Zec 13:5  en zeggen: Ik ben geen profeet; ik ben een landbouwer; want ik heb reeds van kindsbeen af een akker 
gehad.
Zec 13:6  Wanneer men dan tot hem zegt: Wat zijn dat voor wonden tussen uw handen? dan zal hij zeggen: Die 
zijn mij in het huis van mijn vrienden toegebracht.
Zec 13:7  Zwaard, waak op tegen mijn herder en mijn metgezel, spreekt de Heer der heirscharen; ik zal den 
herder slaan, opdat de schapen verstrooid worden, en ik zal mijn hand op de zwakken doen neerdalen.
Zec 13:8  In het ganse land, spreekt de Heer, zullen twee derden uitgeroeid worden en den geest geven, en een 
derde zal er in overblijven.
Zec 13:9  En dit derde zal ik in het vuur louteren, zoals men zilver loutert, het toetsen, zoals men goud toetst. Zij 
zullen mijn naam aanroepen, en ik zal hen verhoren. Ik heb gezegd: Het is mijn volk--en zij zullen zeggen: Heer, 
mijn God.
Zec 14:1  Zie, er komt voor den Heer een dag, dat hetgeen op u is buitgemaakt in uw midden verdeeld zal 
worden.
Zec 14:2  Verzamelen toch zal ik alle volken ten oorlog tegen Jeruzalem; de stad zal ingenomen, de huizen 
zullen geplunderd, de vrouwen onteerd worden; de helft der inwoners zal in ballingschap gaan; maar het 
overschot der bevolking zal niet uit de stad weggesleept worden;
Zec 14:3  want de Heer zal uittrekken en strijdvoeren tegen die volken, als toen hij streed op den dag van den 
veldslag.
Zec 14:4  Te dien dage zullen zijn voeten staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan 
splijt de Olijfberg middendoor, in de richting van oost naar west, tot een zeer groot dal; de ene helft van den berg 
wijkt naar het noorden, de andere naar het zuiden.
Zec 14:5  Dan wordt verstopt het dal tussen mijn bergen; want dit bergendal zal reiken tot Asal, en gij zult 



vluchten zoals gij vloodt voor de aardbeving tijdens Uzzia, den koning van Juda. En de Heer, mijn god, zal met 
alle heiligen binnentrekken.
Zec 14:6  Te dien dage zal er geen hitte zijn, noch koude door vorst;
Zec 14:7  een onafgebroken dag zal het wezen, aan den Heer bekend, waarop het geen dag en geen nacht zijn 
zal, maar tegen den tijd van den avond licht zal worden.
Zec 14:8  Te dien dage zal levend water uit Jeruzalem vloeien, de ene helft naar de Oostelijke, de andere naar 
de Westelijke Zee; en in den zomer en in den winter zal het er zijn.
Zec 14:9  En de Heer zal koning worden over de ganse aarde; op dien dag zal de Heer enig zijn, en zijn naam 
enig zijn.
Zec 14:10  Het ganse land zal als de Vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem, en dit zal 
hoogverheven op zijn plaats liggen, van de Benjaminspoort af tot aan de plaats der voormalige poort, de 
Hoekpoort, en van den toren Hananeel tot de koninklijke perskuipen.
Zec 14:11  Zij zullen daar wonen, terwijl er geen ban meer zal wezen; en Jeruzalem zal veilig liggen.
Zec 14:12  En dit zal de slag zijn dien de Heer al den volken die tegen Jeruzalem te velde zijn getrokken 
toebrengen zal: hij zal hun vlees doen wegteren, terwijl zij nog op hun voeten staan, en hun ogen zullen 
wegteren in hun kassen, en hun tong zal wegteren in hun mond.
Zec 14:13  Te dien dage zal een grote beroering, door den Heer gezonden, onder hen ontstaan; zij zullen 
elkander bij de hand grijpen en tegen elkander de hand opheffen;
Zec 14:14  ook zal Juda tegen Jeruzalem strijd voeren. En de rijkdom van alle omwonende natien zal 
ingezameld worden, goud, zilver en klederen in grote menigte.
Zec 14:15  Een dergelijke slag zal de paarden treffen, de muilezels, de kamelen, de ezels en al de dieren die in 
die legers zullen zijn.
Zec 14:16  En alwie overblijven van alle volken die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken zullen opgaan jaar op jaar 
om zich voor den koning, den Heer der heirscharen, neer te werpen en het Loofhuttenfeest te vieren.
Zec 14:17  En alwie, uit welk geslacht der aarde ook, niet naar Jeruzalem zal opgaan om zich voor den koning 
den Heer der heirscharen, neer te werpen, die zal geen regen hebben.
Zec 14:18  En indien het Egyptische geslacht niet opgaat en niet komt, dan zal hen de slag treffen waarmee de 
Heer de natien slaat die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.
Zec 14:19  Dit zal de straf voor de zonde van Egypte zijn en voor de zonde van alle volken die niet zullen 
opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.
Zec 14:20  Te dien dage zal op de schellen der paarden staan: Heilig aan den Heer, en de potten in het huis des 
Heeren zullen even heilig zijn als de plengvaten voor het altaar.
Zec 14:21  Ja, alle potten in Jeruzalem en Juda zullen aan den Heer der heirscharen geheiligd zijn, en alle 
offeraars zullen komen, daarvan nemen en daarin koken, en er zal te dien dage geen Kanaaniet meer in het huis 
van den Heer der heirscharen zijn.
Mal 1:1  Een godsspraak: Het woord des Heeren tot Israel door Maleachi.
Mal 1:2  Ik heb u lief, zegt de Heer; en vraagt gij: Waarin hebt gij die liefde getoond? Is niet Ezau Jakobs 
broeder? spreekt de Heer; toch heb ik Jakob liefgehad
Mal 1:3  en Ezau gehaat, zijn berg tot een wildernis gemaakt, zijn erfdeel tot een woestijn.
Mal 1:4  Wanneer Edom zegt: Wij zijn wel gebroken, maar zullen wat in puin ligt weer opbouwen--dan zegt de 
Heer der heirscharen: Wanneer zij bouwen, zal ik het tenonderstboven keren, en zij zullen heten: Het goddeloze 
grondgebied en het volk waarop de Heer voor altijd verbolgen is.
Mal 1:5  Met eigen ogen zult gij het zien, en gij zult zelf moeten zeggen: De Heer is ook buiten Israels 
grondgebied groot.
Mal 1:6  Een zoon eert zijn vader, een slaaf vreest zijn heer. Welnu, indien ik een vader ben, waar is dan de 
eerbied voor mij? indien ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? zegt de Heer der heirscharen tot u, 
priesters, die mij minacht. En vraagt gij: Waarmee hebben wij uw naam geminacht?
Mal 1:7  Door op mijn altaar onwaardige spijs te brengen. En vraagt gij: Waarmee hebben wij u onwaardig 
behandeld? Door te menen dat de tafel des Heeren geminacht mag worden.
Mal 1:8  Wat! een blind dier te brengen om het te offeren, dat zou geen kwaad zijn? Een kreupel of ziek dier te 
brengen, dat zou geen kwaad zijn? Bied het uw landvoogd dan eens aan! Zal hij welgevallen in u hebben of u 
goedgunstig zijn? zegt de Heer der heirscharen.
Mal 1:9  Welaan, zoekt God te vermurwen; opdat hij ons genadig zij. Nu van uw kant zo gehandeld is, zou hij nu 
een uwer in gunst aannemen? zegt de Heer der heirscharen.
Mal 1:10  Och of er onder u een was die de deuren sloot, opdat gij niet vruchteloos op mijn altaar vuur mocht 
ontsteken! Ik heb geen welbehagen in u, zegt de Heer der heirscharen, en een gave van uw hand neem ik niet 
met welgevallen aan.
Mal 1:11  Want van zonsopgang tot zonsondergang is mijn naam groot onder de volken, en op allerlei plaatsen 
wordt aan mijn naam wierook en reine offergave gebracht; want groot is mijn naam onder de volken, zegt de 



Heer der heirscharen.
Mal 1:12  Maar gij ontwijdt hem door te menen: De tafel des Heeren is van geen waarde, en de spijs die er af 
komt is te min.
Mal 1:13  En terwijl gij zegt: Welk een last! en er den neus voor ophaalt, zegt de Heer der heirscharen, brengt gij 
geroofde dieren en wat kreupel of krank is. Indien gij dat als gave brengt, zou ik het met welgevallen van u 
aannemen? zegt de Heer.
Mal 1:14  Vervloekt de bedrieger, die, terwijl in zijn kudde een manlijk dier is om een gelofte te betalen een 
erbarmelijk dier aan den Heer offert! Want ik ben een groot koning, zegt de Heer der heirscharen, en mijn naam 
is geducht onder de natien.
Mal 2:1  Derhalve geldt u deze boodschap, priesters!
Mal 2:2  Indien gij niet hoort, noch het ter harte neemt aan mijn naam eer te geven, zegt de Heer der 
heirscharen, zal ik den vloek op u loslaten en uw inkomsten verwensen; ja, ik heb ze reeds verwenst, omdat gij 
niet ter harte genomen hebt.
Mal 2:3  Ik ga u den arm afhouwen en afval op uw aangezichten strooien, den afval uwer feesten, en u daarop 
werpen.
Mal 2:4  Zo zult gij weten dat ik deze opdracht aan u heb doen overbrengen; opdat mijn verbond met Levi blijve 
bestaan, zegt de Heer der heirscharen.
Mal 2:5  Ik heb een verbond met hem gesloten, een verbond van leven en vrede, en ik gaf hem deze, opdat hij 
mij mocht vrezen. En hij vreesde mij en had ontzag voor mijn naam.
Mal 2:6  Betrouwbaar onderricht was in zijn mond, en niets verkeerds werd op zijn lippen gevonden; hij heeft in 
vrede en rechtschapenheid met mij verkeerd en velen van schuld teruggehouden;
Mal 2:7  want eens priesters lippen bewaren kennis, en uit zijn mond zoekt men onderricht; daar hij een bode 
van den Heer der heirscharen is.
Mal 2:8  Maar gij zijt van den weg afgeweken, hebt velen door uw onderricht doen struikelen en hebt het 
verbond met den Leviet verdorven, zegt de Heer der heirscharen.
Mal 2:9  Daarom breng ook ik u in oneer en minachting bij het gehele volk, overeenkomstig uw verwaarlozing 
van mijn wegen en uw aanzien des persoons bij het geven van wetten.
Mal 2:10  Hebben wij niet allen denzelfden vader? heeft niet dezelfde God ons geschapen? Waarom zouden wij 
dan trouweloos tegen elkander handelen, tot ontwijding van het verbond onzer vaderen?
Mal 2:11  Juda heeft trouweloos gehandeld; iets afschuwelijks is geschied in Israel en Jeruzalem; want Juda 
heeft 's Heeren heiligdom, hetwelk deze liefheeft, ontwijd en de dochter van een buitenlandschen god gehuwd.
Mal 2:12  De Heer roeie uit voor den man die dit gedaan heeft getuige en verdediger uit Jakobs tenten, en een 
die voor hem een offer aan den Heer der heirscharen brengt.
Mal 2:13  In de tweede plaats doet gij dit: Gij bedekt met tranen het altaar des Heeren, met wenen en zuchten; 
zodat de Heer zich niet wendt tot de offergave, noch iets met welgevallen van u aanneemt.
Mal 2:14  Vraagt gij, waarom? Omdat de Heer getuige is geweest bij de verbintenis van u met de vrouw uwer 
jeugd, tegen wie gij trouweloos gehandeld hebt, terwijl zij toch uw gezellin en de met u verbonden vrouw is.
Mal 2:15  Heeft niet een Enige ons den adem gemaakt en bewaard? En wat verlangt die Enige? Zaad Gods. Zo 
wacht u dan voor uw leven en handelt niet trouweloos tegen de vrouw uwer jeugd.
Mal 2:16  Want ik haat de echtscheiding, zegt de Heer, de god Israels, en het bedekken van het gewaad met 
geweldenarij, zegt de Heer der heirscharen. Zo wacht u dan trouweloos te handelen.
Mal 2:17  Gij hebt den Heer vermoeid met uw woorden. Vraagt gij: Waarmee hebben wij hem vermoeid? 
Doordat gij zegt: leder die kwaad doet is goed in 's Heeren oog, en in zo iemand heeft hij welbehagen; zo niet, 
waar blijft de God van recht?
Mal 3:1  Zie, ik zend mijn bode, die den weg voor mij zal banen; plotseling zal de Heer dien gij zoekt naar zijn 
tempel komen; en de engel des verbonds, aan wien gij met welbehagen denkt, zie, hij komt, zegt de Heer der 
heirscharen.
Mal 3:2  Maar wie zal den dag zijner komst verdragen? wie bestaan bij zijn verschijning? Want hij is aan het vuur 
van den smelter gelijk en aan het loog der bleekers.
Mal 3:3  Hij zal zich neerzetten, het zilver smeltend en reinigend: hij zal de zonen van Levi reinigen en zuiveren, 
als goud en zilver, zodat zij aan den Heer in gerechtigheid gaven brengen.
Mal 3:4  Zo zullen aan den Heer de gaven van Juda en Jeruzalem aangenaam zijn, als in den ouden tijd en in 
vroeger jaren.
Mal 3:5  Dan zal ik tot u ten gerichte komen en als snel handelend getuige optreden tegen de tovenaars, de 
overspelers, de meineedigen, de onderdrukkers van daglooner, weduwe en wees, de verkrachters van het recht 
des vreemden, tegen hen die mij niet vrezen, zegt de Heer der heirscharen.
Mal 3:6  Ik, de Heer, toch ben niet veranderd; gij, zonen van Jakob, zijt immers niet omgekomen?
Mal 3:7  Van de dagen uwer vaderen af zijt gij van mijn inzettingen afgeweken en hebt ze niet inachtgenomen. 
Keert dan tot mij terug, opdat ik tot u terugkere, zegt de Heer der heirscharen. Gij vraagt: In welk opzicht moeten 



wij terugkeren? --
Mal 3:8  Kan een mens God bedriegen, dat gij mij bedriegt? Gij vraagt: Waarin bedriegen wij u? --Met het tiend 
en de gaven.
Mal 3:9  Door den vloek zijt gij getroffen, en toch bedriegt gij mij, gij, het gehele volk!
Mal 3:10  Brengt het gehele tiend in het magazijn, opdat in mijn huis voorraad zij. Dan kunt gij hiermee mij op de 
proef stellen, zegt de Heer der heirscharen, of ik niet voor u de vensters des hemels openen en over u zegen 
uitstorten zal, totdat er geen bergplaats meer is.
Mal 3:11  Ik zal u ten gevalle de verslinders verjagen; opdat zij u de vruchten van den akker niet bederven, en de 
wijnstok op het veld u zijn vrucht niet onthoude, zegt de Heer der heirscharen.
Mal 3:12  Zo zullen alle volken u gelukkig prijzen; want gij zult een rijk begunstigd land zijn, zegt de Heer der 
heirscharen.
Mal 3:13  Uw woorden zijn mij ergerlijk geworden, zegt de Heer. Gij vraagt: Wat hebben wij dan tegen u 
gezegd?
Mal 3:14  Gij zeidet: Het is onnut God te dienen. Wat baat het onzen plicht jegens hem waargenomen en in 
rouwgewaad voor den Heer der heirscharen verkeerd te hebben?
Mal 3:15  Nu moeten wij de overmoedigen gelukkig prijzen. Den kwaaddoeners gaat het zelfs voorspoedig. Ja, 
zij hebben God op de proef gesteld en zijn er goed afgekomen. --
Mal 3:16  Zo spraken zij die den Heer vrezen tot elkander; en toen de Heer er naar luisterde en het hoorde werd 
een gedenkboek voor hem geschreven ten bate van hen die hem vrezen en zijn naam in waarde houden.
Mal 3:17  Zij zullen mij ten eigendom zijn, zegt de Heer der heirscharen, op den dag dien ik doe aanbreken, en ik 
zal hen sparen, zoals iemand een zoon die hem dient spaart.
Mal 3:18  Dan zult gij tot inkeer komen en het verschil zien tussen den rechtschapene en den goddeloze, tussen 
hem die God dient en hem die hem niet dient.
Mal 4:1  Want zie, de dag komt, brandend als een oven. Alle overmoedigen en kwaaddoeners zullen als kaf 
worden, en de dag die komt zal hen inbrandsteken, zegt de Heer der heirscharen, de dag die hun wortel noch 
loof overlaten zal.
Mal 4:2  Maar over u die mijn naam vreest zal de zon der gerechtigheid opgaan, door welker vleugelen genezing 
is. Dan zult gij uitgaan en dartelen als gemeste stieren,
Mal 4:3  en de goddelozen vertreden; want als stof onder uw voetzolen zullen zij worden op den dag dien ik zal 
doen aanbreken, zegt de Heer der heirscharen.
Mal 4:4  Denkt aan de wet van mijn dienaar Mozes, wien ik op den Horeb voor geheel Israel inzettingen en 
verordeningen gegeven heb.
Mal 4:5  Zie, ik zend u den profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heeren komt;
Mal 4:6  hij zal het hart der vaderen terugbrengen tot dat der kinderen en het hart der kinderen tot dat hunner 
vaderen; opdat ik niet kome en het land met den banvloek sla.
Mat 1:1  Stamboom van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.
Mat 1:2  Abraham verwekte Izaak; Izaak verwekte Jakob; Jakob verwekte Juda en zijn broeders;
Mat 1:3  Juda verwekte bij Tamar Fares en Zara; Fares verwekte Esron; Esron verwekte Aram;
Mat 1:4  Aram verwekte Aminadab; Aminadab verwekte Naasson; Naasson verwekte Salmon;
Mat 1:5  Salmon verwekte bij Rachab Boes; Boes verwekte bij Ruth Jobed; Jobed verwekte Jessai;
Mat 1:6  Jessai verwekte koning David; David verwekte bij de vrouw van Uria Salomo;
Mat 1:7  Salomo verwekte Roboam; Roboam verwekte Abia; Abia verwekte Asaf;
Mat 1:8  Asaf verwekte Josafat; Josafat verwekte Joram; Joram verwekte Ozeias;
Mat 1:9  Ozeias verwekte Joatham; Joatham verwekte Achaz; Achaz verwekte Ezekias;
Mat 1:10  Ezekias verwekte Manasses; Manasses verwekte Amos; Amos verwekte Jozeias;
Mat 1:11  Jozeias verwekte Jechonias en zijn broeders tijdens de wegvoering naar Babylon.
Mat 1:12  Na de wegvoering naar Babylon verwekte Jechonias Salathiel; Salathiel verwekte Zorobabel;
Mat 1:13  Zorobabel verwekte Abiud; Abiud verwekte Eljakim; Eljakim verwekte Azor;
Mat 1:14  Azor verwekte Sadok; Sadok verwekte Achim; Achim verwekte Eliud;
Mat 1:15  Eliud verwekte Eleazar; Eleazar verwekte Matthan; Matthan verwekte Jakob;
Mat 1:16  Jakob verwekte Jozef, den man van Maria, uit wie Jezus, die Christus genoemd wordt, geboren is.
Mat 1:17  Dus was het getal van al de geslachten van Abraham tot David veertien, en dat van David tot de 
wegvoering naar Babylon veertien, en dat van de wegvoering naar Babylon tot aan den Christus veertien.
Mat 1:18  Met de geboorte van Jezus Christus is het zo gegaan: terwijl zijn moeder Maria verloofd was met 
Jozef, werd voordat zij waren samengekomen bevonden dat zij zwanger was uit den Heiligen Geest.
Mat 1:19  Jozef nu, haar echtgenoot, daar hij een rechtschapen man was en haar niet wilde tentoonstellen, was 
van plan in stilte van haar te scheiden;
Mat 1:20  maar terwijl hij met die gedachte omging, daar verscheen hem in een droom een engel des Heeren en 
zeide: Jozef, zoon Davids, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want het in haar verwekte is vrucht 



van den Heiligen Geest.
Mat 1:21  Zij zal een zoon baren, dien gij Jezus moet noemen; hij toch zal zijn volk verlossen van hun zonden.
Mat 1:22  Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden wat de Heer door den profeet heeft gesproken:
Mat 1:23  Zie, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem Immanuel noemen, waarvan de 
vertaling is: God met ons.
Mat 1:24  Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij wat de engel des Heeren hem bevolen had en nam 
zijn vrouw tot zich.
Mat 1:25  Maar hij hield geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon had gebaard; en hij noemde hem 
Jezus.
Mat 2:1  Toen dan Jezus te Bethlehem in Judea ten tijde van koning Herodes geboren was, kwamen enige 
sterrenwichelaars uit het Oosten te Jeruzalem,
Mat 2:2  met de vraag: Waar bevindt zich de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster zien 
opgaan en zijn gekomen om hem te huldigen.
Mat 2:3  Toen koning Herodes dat hoorde ontroerde hij, en gans Jeruzalem ontroerde mee;
Mat 2:4  hij riep al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk samen, en vroeg hun, waar de Christus 
geboren zou worden.
Mat 2:5  Zij zeiden hem: Te Bethlehem in Judea; want zo is geschreven door middel van den profeet:
Mat 2:6  En gij, Bethlehem, land van Juda, geenszins de minste zijt gij onder de vorsten van Juda; want uit u zal 
een heerscher voortkomen, die mijn volk Israel weiden zal.
Mat 2:7  Toen liet Herodes in het geheim de wichelaars bij zich komen, en nauwkeurig opgeven wanneer de ster 
was verschenen.
Mat 2:8  Daarna zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: Gaat nauwkeurig onderzoek doen naar het kind, 
en als gij het gevonden hebt, bericht het mij; dan wil ook ik het gaan huldigen.
Mat 2:9  Na den koning te hebben aangehoord, gingen zij op reis, en zie, de ster die zij hadden zien opgaan 
ging hen voor, totdat zij bleef staan boven de plaats waar het kind zich bevond.
Mat 2:10  Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich bovenmate,
Mat 2:11  en het huis binnengetreden, zagen zij het kind met zijn moeder, vielen vol eerbied er voor neer, 
ontsloten hun schatkistjes en brachten hem goud, wierook en mirre ten geschenke.
Mat 2:12  Daar zij in een droom van Godswege vermaand werden niet naar Herodes terug te keren, vertrokken 
zij langs een anderen weg naar hun land.
Mat 2:13  Na hun vertrek verscheen aan Jozef in den droom een engel, die zeide: Sta op en neem het kind met 
zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zeg; want Herodes zal naar het kind zoeken om het 
te doden.
Mat 2:14  Hij stond op, nam des nachts het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte,'
Mat 2:15  waar hij tot den dood van Herodes bleef; opdat vervuld zou worden wat de Heer door den profeet 
gezegd had: Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.
Mat 2:16  Toen Herodes zag dat hij door de wichelaars om den tuin geleid was, werd hij zeer vertoornd en liet 
alle jongskens in Bethlehem en den gehelen omtrek, van twee jaar en daaronder, ombrengen, overeenkomstig 
den tijd dien hij van de wichelaars had uitgevorst.
Mat 2:17  Toen werd vervuld wat door den profeet Jeremia gesproken was:
Mat 2:18  Een stem is in Rama gehoord, groot geween en gekerm: Rachel weende om haar kinderen en 
weigerde vertroost te worden, omdat zij er niet meer zijn.
Mat 2:19  Toen Herodes gestorven was, zie, een engel des Heeren verscheen in den droom aan Jozef in Egypte
Mat 2:20  en zeide: Sta op, neem het kind en zijn moeder en ga naar het Israelietische land; want zij die het kind 
naar het leven stonden zijn dood.
Mat 2:21  Hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee en kwam in het Israelietische land.
Mat 2:22  Maar toen hij hoorde dat Archelaus in plaats van zijn vader Herodes in Judea koning was, vreesde hij 
daarheen te gaan. Volgens een goddelijke openbaring in den droom nam hij toen de wijk naar de landstreek 
Galilea,
Mat 2:23  en vestigde zich in een stad Nazaret geheten; opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd 
is: Dat hij een Nazoreer zou heten.
Mat 3:1  In die dagen trad johannes de Doper in de woestijn van Judea op met de prediking:
Mat 3:2  Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij.
Mat 3:3  Want dit is hij dien de profeet Jezaja bedoelde toen hij sprak: In de woestijn klinkt de stem van een die 
uitroept: Bereidt den weg des Heeren, effent zijn paden!
Mat 3:4  Deze Johannes nu droeg een kleed van kemelshaar en een lederen gordel om de lenden; zijn voedsel 
bestond uit sprinkhanen en wilden honing.
Mat 3:5  Toen gingen tot hem Jeruzalem, geheel Judea en de Jordaanstreek
Mat 3:6  en lieten zich door hem in de rivier den Jordaan dopen onder belijdenis van hun zonden.



Mat 3:7  En toen hij vele Farizeen en Sadduceen zag komen om gedoopt te worden, zeide hij tot hen: 
Adderengebroed! wie heeft u te kennen gegeven dat gij aan het aanstaand gericht zoudt ontkomen?
Mat 3:8  Draagt dan vruchten die bij bekering passen,
Mat 3:9  en beeldt u niet in te mogen zeggen: Wij hebben Abraham tot vader! Want ik zeg u dat God uit deze 
stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.
Mat 3:10  Reeds ligt de bijl aan den wortel der bomen; elke boom dus die geen goede vrucht draagt wordt 
omgehouwen en in het vuur geworpen.
Mat 3:11  Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is machtiger dan ik ik ben niet waard 
hem zijn schoenen te ontbinden hij zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur.
Mat 3:12  Zijn wan is in zijn hand; hij zal zijn dorschvloer zuiveren, zijn graan in de schuur verzamelen, het kaf 
met onuitbluschbaar vuur verbranden.
Mat 3:13  Toen kwam Jezus van Galilea naar den Jordaan tot Johannes om door hem gedoopt te worden.
Mat 3:14  Maar deze hield hem tegen en zeide: Ik heb nodig door u te worden gedoopt, en komt gij tot mij:?
Mat 3:15  Jezus antwoordde hem: Verhinder mij niet! Want op die wijze past het ons alle plichten te vervullen. 
Nu liet hij hem doen wat hij wilde.
Mat 3:16  Na gedoopt te zijn steeg Jezus aanstonds uit het water, en zie, de hemel ging open, en hij zag den 
Geest Gods als een duif neerdalen en op hem komen,
Mat 3:17  terwijl uit den hemel een stem klonk: Dit is mijn geliefde Zoon, in wien Ik welbehagen heb.
Mat 4:1  Toen werd Jezus door den Geest naar de woestijn opgevoerd om door den Duivel in verzoeking 
gebracht te worden,
Mat 4:2  en nadat hij veertig dagen en nachten gevast had, had hij eindelijk honger.
Mat 4:3  Nu kwam de Verzoeker tot hem en zeide: Indien gij Gods Zoon zijt, beveel dan deze stenen brooden te 
worden.
Mat 4:4  Maar hij antwoordde: Er staat geschreven: Van brood alleen zal de mens niet leven, maar van elk 
woord dat den mond Gods uitgaat.
Mat 4:5  Toen nam de Duivel hem mee naar de heilige stad, zette hem op de tinne van den tempel
Mat 4:6  en zeide tot hem: Indien gij Gods Zoon zijt, werp u dan naar beneden; want er staat geschreven: Hij zal 
zijn engelen bevelen u op de handen te dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.
Mat 4:7  Maar Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult den Heer uw God niet op de proef stellen.
Mat 4:8  Wederom nam de Duivel hem mede, nu naar een zeer hogen berg, toonde hem al de koninkrijken der 
wereld en hun heerlijkheid
Mat 4:9  en zeide tot hem: Dit alles zal ik u geven indien gij in aanbidding voor mij neervalt.
Mat 4:10  Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, Satan; want er staat geschreven: Den Heer uw God zult gij 
aanbidden, Hem alleen dienen.
Mat 4:11  Hierop liet de Duivel hem los, en zie, engelen kwamen tot hem en bedienden hem.
Mat 4:12  Toen hij vernomen had dat Johannes in de gevangenis was geworpen, keerde hij naar Galilea terug,
Mat 4:13  verliet Nazaret en vestigde zich in Kapernaum, dat aan de zee ligt, in de streken van Zebulon en 
Naftali;
Mat 4:14  opdat vervuld zou worden wat door den profeet Jezaja gezegd is:
Mat 4:15  Gij land van Zebulon en van Naftali, den zeeweg, over den Jordaan, Galilea der heidenen!
Mat 4:16  Het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht gezien, en over hen die in land en schaduw des 
doods zaten is een licht opgegaan.
Mat 4:17  Van nu af begon Jezus te prediken: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij.
Mat 4:18  Terwijl hij langs de zee van Galilea wandelde, zag hij twee broeders, Simon, die ook Petrus genoemd 
wordt, en zijn broeder Andreas, een net in de zee werpen; want het waren vissers.
Mat 4:19  Hij zeide tot hen: Volgt mij; dan zal ik u vissers van mensen maken.
Mat 4:20  Dadelijk lieten zij toen hun netten liggen en volgden hem.
Mat 4:21  En van daar voortgaande, zag hij twee andere broeders, Jacobus, den zoon van Zebedeus, en zijn 
broeder Johannes, in de boot met hun vader Zebedeus, bezig met het verstellen van hun netten. Hij riep hen,
Mat 4:22  en dadelijk verlieten zij de boot en hun vader en volgden hem.
Mat 4:23  Hij trok dan rond door geheel Galilea, lerend in hun synagogen, predikend de Blijde boodschap van 
het Koninkrijk en genezend allerlei ziekten en kwalen onder het volk.
Mat 4:24  Het gerucht over hem drong tot in geheel Syrie door, en men bracht hem alle lijders aan veelsoortige 
ziekten en pijnen, bezetenen, maanzieken en verlamden, en hij genas hen allen.
Mat 4:25  Vele scharen volgden hem uit Galilea, Decapolis, Jeruzalem, Judea en het Overjordaansche.
Mat 5:1  Toen Jezus de scharen zag, beklom hij den berg, en toen hij zich had neergezet, kwamen zijn 
leerlingen tot hem.
Mat 5:2  Nu opende hij den mond en leerde hun aldus:
Mat 5:3  Zalig de geestelijk armen; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.



Mat 5:4  Zalig de treurenden; want zij zullen vertroost worden.
Mat 5:5  Zalig de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.
Mat 5:6  Zalig de hongerenden en dorstenden naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
Mat 5:7  Zalig de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid bewezen worden.
Mat 5:8  Zalig de reinen van hart; want zij zullen God zien.
Mat 5:9  Zalig de vredestichters; want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
Mat 5:10  Zalig zij die om hun godsvrucht vervolgd worden; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Mat 5:11  Zalig zijt gij wanneer men om mijnentwil u smaadt, vervolgt en allerlei valse beschuldigingen tegen u 
inbrengt.
Mat 5:12  Verheugt en verblijdt u; want uw loon is groot in de hemelen; zo toch heeft men de profeten die voor u 
geleefd hebben vervolgd.
Mat 5:13  Gij zijt het zout der aarde: maar wanneer het zout smakeloos is geworden, waarmee zal het gezouten 
worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.
Mat 5:14  Gij zijt het licht der wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn.
Mat 5:15  Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een koornmaat, maar men zet haar op een luchter; 
dan schijnt ze voor allen die in het huis zijn.
Mat 5:16  Schijne zo uw licht voor de mensen; opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is 
verheerlijken.
Mat 5:17  Meent niet dat ik gekomen ben om Wet en Profeten af te breken; ik ben niet gekomen om af te breken, 
maar om aan te vullen.
Mat 5:18  Want voorwaar, ik zeg u, voordat hemel en aarde vergaan zijn zal niet een jota of tittel vergaan uit de 
Wet, neen, niet voordat het einde aller dingen daar is.
Mat 5:19  Wie dan een dezer minste geboden afschaft en in dien geest de mensen onderwijst zal de minste 
heten in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze volbrengt en anderen voorhoudt, die zal groot heten in het 
Koninkrijk der hemelen.
Mat 5:20  Want ik zeg u, dat, indien uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die der schriftgeleerden en 
Farizeen, gij het Koninkrijk der hemelen niet zult ingaan.
Mat 5:21  Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doodslaan en dat hij die doodslaat zal 
veroordeeld worden door het gericht.
Mat 5:22  Maar ik zeg u dat ieder die op zijn broeder toornig wordt een vonnis van het gericht heeft verdiend, en 
dat wie tot zijn broeder Leeghoofd! zegt voor den Groten Raad moet komen, en dat wie Dwaas! zegt het 
hellevuur verdient.
Mat 5:23  Wanneer gij dan uw gave naar het altaar brengt en het u daar tebinnenschiet dat uw broeder iets 
tegen u heeft,
Mat 5:24  laat dan uw gave daar liggen voor het altaar, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan uw 
gave brengen.
Mat 5:25  Haast u welwillend te zijn voor uw tegenpartij, terwijl gij nog met hem onderweg zijt; anders levert uw 
tegenpartij u wellicht aan den rechter over, de rechter aan den gerechtsdienaar, en wordt gij in de gevangenis 
geworpen.
Mat 5:26  Waarlijk, ik zeg u, gij komt er niet uit voordat gij den laatsten penning betaald hebt.
Mat 5:27  Gij hebt gehoord dat gezegd is: Gij zult geen overspel doen.
Mat 5:28  Maar ik zeg u dat ieder die met begerige ogen een vrouw aanziet reeds in zijn hart overspel met haar 
bedreven heeft.
Mat 5:29  Indien uw rechteroog u ten valstrik is, ruk het uit en werp het weg; beter dat een uwer leden teloorgaat 
dan dat uw gehele lichaam in de hel geworpen wordt.
Mat 5:30  En als uw rechterhand u ten valstrik is, kap ze af en werp ze weg; beter dat een uwer leden teloorgaat 
dan dat uw gehele lichaam ter helle vaart.
Mat 5:31  Ook is gezegd: Wie zijn vrouw verstoot geve haar een scheidbrief.
Mat 5:32  Maar ik zeg u: ieder die zijn vrouw verstoot, tenzij wegens hoererij, maakt dat zij overspel pleegt, en 
wie de verstotene huwt pleegt overspel.
Mat 5:33  Voorts hebt gij gehoord dat tot de ouden gezegd is: Gij zult geen valsen eed doen, maar den Heer uw 
eeden houden.
Mat 5:34  Maar ik zeg u volstrekt niet te zweren, noch bij den hemel want hij is Gods troon,
Mat 5:35  noch bij de aarde want zij is zijn voetbank, noch bij Jeruzalem want het is de stad des groten Konings;
Mat 5:36  zweer ook bij uw hoofd niet; want gij kunt niet een haar wit of zwart maken.
Mat 5:37  Uw woord zij: Ja, ja, neen, neen; wat daar bovenuitgaat is uit den Boze.
Mat 5:38  Gij hebt gehoord dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand.
Mat 5:39  Maar ik zeg u den boze niet te weerstaan; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de 
andere toe;



Mat 5:40  en als iemand u voor het gerecht daagt om uw onderkleed te krijgen, laat hem het bovenkleed er bij;
Mat 5:41  prest iemand u voor een mijl, ga twee met hem mee.
Mat 5:42  Geef aan wie u iets verzoekt en keer u niet af van wie u iets te leen vraagt.
Mat 5:43  Gij hebt gehoord dat gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten.
Mat 5:44  Maar ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor uw vervolgers;
Mat 5:45  opdat gij zonen van uw Vader in de hemelen zijn moogt; want Hij doet zijn zon opgaan over bozen en 
goeden en geeft regen over rechtschapenen en goddelozen.
Mat 5:46  Immers, indien gij liefhebt wie u liefhebben, welke aanspraak op loon hebt gij? Doen ook de tollenaars 
niet hetzelfde?
Mat 5:47  En indien gij alleen uw broeders groet, wat bijzonders doet gij dan? Doen ook de heidenen niet 
hetzelfde?
Mat 5:48  Weest gij dan volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.
Mat 6:1  Zorgt er voor uw goede werken niet te doen voor de mensen om in het oog te vallen; anders hebt gij 
geen aanspraak op loon bij uw Vader in de hemelen.
Mat 6:2  Wanneer gij dus aalmoezen geeft, bazuin het niet voor u uit, zoals de huichelaars in de synagogen en 
op straat doen om door de mensen geprezen te worden; voorwaar, ik zeg u, daarmee hebben zij hun loon al 
ontvangen.
Mat 6:3  Maar gij, wanneer gij aalmoezen geeft, dan wete uw linkerhand niet wat uw rechter doet;
Mat 6:4  opdat uw aalmoes verborgen blijve. En uw Vader, die het verborgene doorziet, zal het u vergelden.
Mat 6:5  En wanneer gij bidt, moet gij niet zijn als de huichelaars; want zij staan gaarne in de synagogen en op 
de hoeken der pleinen te bidden om den mensen in het oog te vallen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al 
ontvangen.
Mat 6:6  Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit de deur en bid dan tot uw Vader, die in het 
verborgene is, en uw Vader, die het verborgene doorziet, zal het u vergelden.
Mat 6:7  Wanneer gij bidt, zult gij geen woordenvloed gebruiken, zoals de heidenen doen; die toch menen door 
hun breedsprakigheid verhoord te worden.
Mat 6:8  Weest hun dan niet gelijk; want uw Vader weet wat gij behoeft voordat gij Hem bidt.
Mat 6:9  Gij dan bidt aldus: Onze Vader, die in de hemelen zijt! Geheiligd worde uw naam;
Mat 6:10  kome uw Koninkrijk; uw wil worde volbracht, gelijk in den hemel zo ook op aarde.
Mat 6:11  Geef ons heden ons brood voor morgen.
Mat 6:12  Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onzen schuldenaren vergeven hebben.
Mat 6:13  En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den Boze.
Mat 6:14  Want indien gij den mensen hun misslagen vergeeft, zal ook uw hemelse Vader u vergeven;
Mat 6:15  maar indien gij den mensen niet vergeeft, zal uw Vader ook u uw misslagen niet vergeven.
Mat 6:16  Wanneer gij vast, zet geen somber gezicht, zoals de huichelaars; want zij maken hun aangezicht 
ontoonbaar om den mensen te tonen dat zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon ontvangen.
Mat 6:17  Maar gij, als gij vast, doe olie op uw hoofd en was uw aangezicht;
Mat 6:18  opdat de mensen niet bemerken dat gij vast, maar uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader, 
die het verborgene doorziet, zal het u vergelden.
Mat 6:19  Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest vernielen en dieven inbreken en stelen.
Mat 6:20  Maar verzamelt u schatten in den hemel, waar mot noch roest vernielt en dieven inbreken noch stelen.
Mat 6:21  Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Mat 6:22  Het oog is de lamp van het lichaam. Is dus uw oog gezond, dan is uw gehele lichaam verlicht;
Mat 6:23  maar is het ziek, dan is uw gehele lichaam in het duister. Indien dan uw inwendig licht verduisterd is, 
hoe groot moet die duisternis zijn!
Mat 6:24  Niemand kan twee heren dienen; want hij moet of den enen haten en den anderen liefhebben, of den 
enen aanhangen en den anderen minachten. Gij kunt niet God dienen en den Mammon.
Mat 6:25  Daarom zeg ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten of drinken, noch voor uw lichaam, 
waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding?
Mat 6:26  Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien noch maaien en zamelen niet in schuren op, en uw 
hemelse Vader voedt ze. Zijt gij niet veel meer waard?
Mat 6:27  Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen?
Mat 6:28  En wat zijt gij bezorgd voor kleding! Let er op, hoe de lelien des velds wassen: zij arbeiden noch 
spinnen,
Mat 6:29  en ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn luister niet gekleed was als een van deze.
Mat 6:30  Indien dan God het gras des velds, dat er heden nog is en morgen in den oven geworpen wordt, zo 
kleedt, zal Hij het u niet veeleer doen, kleingelovigen?
Mat 6:31  Zegt dan niet in uw bezorgdheid: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen 
wij ons kleden?



Mat 6:32  Want naar dat alles zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet wel dat gij dat alles nodig hebt.
Mat 6:33  Zoekt eerst zijn Koninkrijk en de gerechtigheid die Hem behaagt, en dat alles zal als een toegift u 
geschonken worden.
Mat 6:34  Weest dan niet bezorgd voor morgen; morgen mag voor zichzelf zorgen! Elke dag heeft genoeg aan 
zijn eigen plagen.
Mat 7:1  Oordeelt niet; opdat gij niet geoordeeld wordt.
Mat 7:2  Want naar het oordeel dat gij velt zult gij geoordeeld worden; met de maat waarmee gij meet zal u 
toegemeten worden.
Mat 7:3  Wat ziet gij den splinter in het oog van uw broeder en bemerkt den balk in uw eigen oog niet!
Mat 7:4  Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Sta mij toe den splinter uit uw oog te halen terwijl in uw oog een 
balk is?
Mat 7:5  Huichelaar, verwijder eerst uit uw oog den balk; dan zult gij scherp genoeg zien om den splinter uit uws 
broeders oog te halen.
Mat 7:6  Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen; zij mochten ze eens met 
hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.
Mat 7:7  Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
Mat 7:8  Want ieder die bidt ontvangt, wie zoekt vindt, hem die aanklopt wordt opengedaan.
Mat 7:9  Of welk mens is er onder u wien zijn zoon brood vraagt, die hem een steen zou geven?
Mat 7:10  Of die, als hij hem een vis vraagt, een slang zou geven?
Mat 7:11  Indien dan gij, zondige mensen, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw 
hemelse Vader het goede geven aan hen die er Hem om vragen.
Mat 7:12  Alwat gij dus wilt dat de mensen u doet, doet gij hun desgelijks; want dat is Wet en Profeten.
Mat 7:13  Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt, en velen 
gaan daardoor in;
Mat 7:14  maar eng is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en weinigen vinden hem.
Mat 7:15  Wacht u voor de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar inwendig roofgierige 
wolven zijn.
Mat 7:16  Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Men plukt toch van doornstruiken geen druiven, van distelen 
geen vijgen?
Mat 7:17  Zo ook draagt elke gezonde boom goede en een zieke boom slechte vruchten.
Mat 7:18  Een gezonde boom kan geen slechte vruchten dragen, noch een zieke boom goede.
Mat 7:19  Iedere boom die geen goede vruchten draagt wordt omgehouwen en in het vuur geworpen.
Mat 7:20  Dus zult gij ze kennen aan hun vruchten.
Mat 7:21  Niet ieder die tot mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die den wil 
van mijn Vader in de hemelen volbrengt.
Mat 7:22  Velen zullen te dien dage tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet met uw naam geprofeteerd, 
met uw naam duivelen uitgeworpen, met uw naam vele wonderen gedaan?
Mat 7:23  En dan zal ik hun verklaren: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van mij, gij die tegen de wet zondigt.
Mat 7:24  Een ieder dan die deze mijn woorden hoort en daarnaar zich gedraagt is te vergelijken met een 
verstandig man, die zijn huis op een rots bouwde.
Mat 7:25  Toen de regen neerviel, de stortvloeden kwamen, de winden bliezen en tegen dat huis aanstormden, 
viel het niet; want het was op de rots gegrondvest.
Mat 7:26  Maar ieder die deze mijn woorden hoort en zich niet daarnaar gedraagt is te vergelijken met een 
dwazen man, die zijn huis op het zand bouwde.
Mat 7:27  Toen de regen neerviel, de stortvloeden kwamen, de winden bliezen en tegen dat huis aansloegen, 
viel het en was zijn val groot.
Mat 7:28  Toen Jezus deze rede had teneinde gebracht, stonden de scharen versteld over zijn leer;
Mat 7:29  want hij leerde hun als een man van gezag, en niet als hun schriftgeleerden.
Mat 8:1  Toen hij van den berg afgedaald was, volgden hem vele scharen.
Mat 8:2  Daar trad een melaatse op hem toe, viel voor hem neer en zeide: Heer, indien gij wilt, kunt gij mij 
reinigen.
Mat 8:3  En Jezus strekte de hand uit, raakte hem aan en zeide: Ik wil het; wees gereinigd. Dadelijk was de 
melaatsheid gereinigd.
Mat 8:4  En Jezus zeide tot hem: Wacht u er voor dit aan iemand te zeggen; maar ga u aan den priester 
vertonen en offer de gave die Mozes heeft voorgeschreven, tot een getuigenis voor hen.
Mat 8:5  Toen hij in Kapernaum kwam, trad een hoofdman op hem toe met de bede:
Mat 8:6  Heer, mijn knecht ligt thuis verlamd, in hevige pijnen.
Mat 8:7  Hij zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen.
Mat 8:8  Maar de hoofdman antwoordde: Heer, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak zoudt komen. Spreek 



slechts een woord; dan zal mijn knecht genezen.
Mat 8:9  Immers, ik ben ook iemand onder anderen bevel en heb onder mij soldaten, en zeg ik tot een van hen: 
Ga dan gaat hij, en tot een ander: Kom dan komt hij, en tot mijn slaaf: Doe dit dan doet hij het.
Mat 8:10  Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zeide tot hen die hem volgden: Voorwaar, ik zeg u, in 
Israel heb ik bij niemand een zo groot geloof gevonden.
Mat 8:11  Ik zeg u, velen zullen komen van Oost en West en aanliggen met Abraham, Izaak en Jakob in het 
Koninkrijk der hemelen;
Mat 8:12  terwijl de zonen des koninkrijks uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal geween en 
tandengeknars zijn.
Mat 8:13  En tot den hoofdman zeide Jezus: Ga heen. U geschiede overeenkomstig uw geloof. Terzelfder ure 
genas de knecht.
Mat 8:14  Toen Jezus eens in het huis van Petrus kwam, zag hij diens schoonmoeder met zware koorts te bed 
liggen;
Mat 8:15  hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar; zij stond op en bediende hem.
Mat 8:16  En in den laten avond bracht men vele bezetenen tot hem, en hij wierp de geesten uit door het 
uitspreken van een woord en genas alle zieken;
Mat 8:17  opdat vervuld zou worden wat door den profeet Jezaja gesproken is: Hij heeft onze zwakheden 
opgenomen en de ziekten gedragen.
Mat 8:18  Toen Jezus een schare rondom zich zag, beval hij over te steken.
Mat 8:19  Nu trad een schriftgeleerde op hem toe en zeide: Meester, ik zal u volgen waarheen gij ook gaat.
Mat 8:20  Maar Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de 
Mensenzoon heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.
Mat 8:21  Een ander zijner leerlingen zeide tot hem: Heer, sta mij toe eerst mijn vader te gaan begraven.
Mat 8:22  Maar Jezus zeide tot hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven.
Mat 8:23  Toen hij in het schip was gegaan, volgden hem zijn leerlingen.
Mat 8:24  En zie, de zee werd zeer onstuimig, zodat de golven over het schip sloegen. Maar hij sliep.
Mat 8:25  Zij gingen dan hem wakker maken en zeiden: Help, Heer, wij vergaan!
Mat 8:26  Maar hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond hij op, bestrafte wind en 
zee, en het werd zeer stil.
Mat 8:27  De mensen verbaasden zich en zeiden: Wat voor een man is deze, dat zelfs winden en zee hem 
gehoorzamen!
Mat 8:28  Toen hij aan de overzijde in het land der Gadarenen gekomen was, ontmoetten hem twee bezetenen, 
die uit de graven tevoorschijn kwamen, zeer gevaarlijke mensen, zodat niemand dien weg langs kon gaan.
Mat 8:29  En zij schreeuwden hem toe: Wat hebt gij met ons te maken, Zoon Gods? Zijt gij hier gekomen om 
ons voor den tijd te pijnigen?
Mat 8:30  Er weidde nu ver weg een talrijke kudde zwijnen.
Mat 8:31  De duivelen smeekten hem dan: Indien gij ons uitwerpt, zend ons dan in die kudde zwijnen.
Mat 8:32  En hij zeide tot hen: Vaart uit! En nauwelijks waren zij in de zwijnen gevaren, of daar stormde de 
gehele kudde, de steilte af, in zee en kwam in het water om.
Mat 8:33  Zij die ze weidden namen de vlucht en gingen in de stad alles, ook dat van de bezetenen, vertellen.
Mat 8:34  Toen liep de gehele stad uit, Jezus tegemoet, en zodra zij hem zagen, verzochten zij hem dringend 
hun grondgebied te verlaten.
Mat 9:1  Na zich ingescheept te hebben, stak hij over en kwam in zijn woonplaats. Daar bracht men hem een 
verlamde, die op een bed gelegd was.
Mat 9:2  En toen Jezus hun geloof zag, zeide hij tot den verlamde: Mijn zoon, houd moed; uw zonden zijn 
vergeven.
Mat 9:3  En zie, enige schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Het is godslasterlijk wat die man zegt!
Mat 9:4  Jezus, die hun gedachten kende, zeide: Wat bedenkt gij daar slechte dingen!
Mat 9:5  Wat toch is lichter, te zeggen: Uw zonden zijn vergeven, of te zeggen: sta op en loop?
Mat 9:6  Opdat gij dan moogt weten dat de Mensenzoon de macht heeft op aarde zonden te vergeven, toen 
zeide hij tot den verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.
Mat 9:7  En hij stond op en ging naar zijn huis.
Mat 9:8  Op dit gezicht werden de scharen van vrees bevangen en prezen God, die zo grote macht aan de 
mensen gegeven had.
Mat 9:9  Toen Jezus, van daar vertrokken, het belastingkantoor voorbijkwam en daar een man zag zitten, 
Mattheus genaamd, zeide hij tot hem: Volg mij en hij stond op en volgde hem.
Mat 9:10  En zie, toen hij te huis aanlag, kwamen vele tollenaren en zondaren met Jezus en zijn leerlingen 
aanliggen.
Mat 9:11  Toen de Farizeen dit zagen, zeiden zij tot zijn leerlingen: Waarom eet uw leermeester met tollenaren 



en zondaren?
Mat 9:12  Hij hoorde het en zeide: De gezonden hebben geen geneesheer nodig, maar de zieken.
Mat 9:13  Leert toch begrijpen wat het zeggen wil: Barmhartigheid wil ik en geen offer. Want ik ben niet gekomen 
om rechtschapenen te roepen, maar zondaren.
Mat 9:14  Toen kwamen de leerlingen van Johannes tot hem met de vraag: Waarom vasten wij en de Farizeen, 
maar uw leerlingen niet?
Mat 9:15  En Jezus zeide tot hen: De bruiloftsgasten kunnen toch geen rouw bedrijven zolang de bruidegom bij 
hen is! De dagen komen dat de bruidegom van hen weggenomen is; dan zullen zij vasten.
Mat 9:16  Niemand zet ook een lap van ongevolde stof op een oud kleed; want het ingezette stuk trekt iets af 
van het kleed, en de scheur wordt erger.
Mat 9:17  Ook giet men geen jongen wijn in oude zakken; anders scheuren de zakken, wordt de wijn verspild en 
gaan de zakken te loor. Maar giet men nieuwen wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide bewaard.
Mat 9:18  Terwijl hij dit tot hen sprak, daar trad een aanzienlijk man nader, viel voor hem neer en zeide: Mijn 
dochter is daareven gestorven; maar kom haar de hand opleggen, dan zal zij herleven.
Mat 9:19  En Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen.
Mat 9:20  En zie, een vrouw die twaalf jaar lang bloedvloeiing had gehad naderde hem van achteren en raakte 
den kwast van zijn kleed aan.
Mat 9:21  Want zij zeide bij zichzelf: Als ik maar zijn kleed aanraak zal ik genezen.
Mat 9:22  Maar Jezus keerde zich om en zeide toen hij haar zag: Houd moed, mijn dochter; uw geloof heeft u 
genezen. En van stonde af aan was de vrouw genezen.
Mat 9:23  Toen Jezus in het huis van den heer gekomen was en er de fluitspelers en de misbaar makende 
schare zag,
Mat 9:24  zeide hij: Gaat heen; want het meisje is niet gestorven, maar slaapt. En zij lachten om hem.
Mat 9:25  Maar nadat de schare verwijderd was, ging hij naar binnen, vatte haar hand, en het meisje ontwaakte.
Mat 9:26  Het gerucht hiervan verbreidde zich door dat gehele land.
Mat 9:27  Toen Jezus van daar heenging, volgden hem twee blinden, die luidkeels riepen: Erbarm u over ons, 
zoon Davids!
Mat 9:28  en toen hij in huis was gegaan, kwamen de blinden tot hem. Nu zeide Jezus tot hen: Gelooft gij dat ik 
dat kan doen? Zij zeiden tot hem: Ja, Heer.
Mat 9:29  Toen raakte hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof.
Mat 9:30  En hun ogen openden zich. Toen zeide Jezus op strengen toon tot hen: Ziet toe! laat niemand het 
vernemen!
Mat 9:31  Maar zij gingen heen en maakten hem in dat ganse land bekend.
Mat 9:32  En zie, terwijl zij heengingen, bracht men hem een doofstommen bezetene.
Mat 9:33  En toen de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. Waarop de scharen met verbazing zeiden: Zo 
iets heeft zich nooit in Israel voorgedaan!
Mat 9:34  Maar de Farizeen zeiden: Hij werpt de duivelen uit door den overste der duivelen.
Mat 9:35  Jezus nu trok alle steden en dorpen rond, lerend in hun synagogen, predikend de Blijmare van het 
Koninkrijk en allerlei ziekten en kwalen genezend.
Mat 9:36  En de schare ziende, kreeg hij innig medelijden met hen, omdat zij afgemat en uitgeput waren, als 
schapen zonder herder.
Mat 9:37  Toen zeide hij tot zijn leerlingen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders;
Mat 9:38  bidt dan den Heer van den oogst arbeiders te zenden om voor hem te oogsten.
Mat 10:1  Hij riep dan zijn twaalf leerlingen tot zich en gaf hun de macht over onreine geesten, zodat zij ze 
konden uitwerpen en om allerlei ziekten en kwalen te genezen.
Mat 10:2  De namen nu der twaalf apostelen zijn: vooreerst Simon, ook Petrus genaamd, en zijn broeder 
Andreas, Jacobus de zoon van Zebedeus en zijn broeder Johannes,
Mat 10:3  Filippus en Bartholomeus, Thomas en Mattheus, de tollenaar, Jacobus de zoon van Alfeus, Thaddeus,
Mat 10:4  Simon de Kananeer en Judas van Iskariot, die hem ook overgeleverd heeft.
Mat 10:5  Deze twaalf zond Jezus uit met den volgenden last: Gaat niet naar heidenen en treedt geen stad der 
Samaritanen binnen,
Mat 10:6  maar gaat veeleer naar de verdwaalde schapen van het huis Israel.
Mat 10:7  Gaat en verkondigt dat het Koninkrijk der hemelen nabij is.
Mat 10:8  Geneest zieken, wekt doden op, reinigt "melaatsen, werpt duivelen uit. Om niet hebt gij het ontvangen, 
om niet moet gij het geven.
Mat 10:9  Neemt goud, zilver noch koper in uw gordel mee,
Mat 10:10  noch een reiszak, noch twee stuks onderkleren, geen schoenen of staf; want de arbeider heeft recht 
op zijn onderhoud.
Mat 10:11  Komt gij in een stad of dorp, onderzoekt, wie daarin waard is u te ontvangen, en blijft bij hem totdat 



gij vertrekt.
Mat 10:12  Bij het binnentreden van dat huis moet gij het groeten;
Mat 10:13  is het achtenswaard, dan kome uw vredegroet op dat huis; zo niet, dan kere uw groet tot u terug.
Mat 10:14  Waar gij niet ontvangen wordt en men niet naar uw woorden luistert, gaat dan heen en schudt, buiten 
dat huis of die stad gekomen, het stof van uw voeten af.
Mat 10:15  Voorwaar, zeg ik u, het zal op den Oordeelsdag voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn 
dan voor die stad.
Mat 10:16  Zie, ik zend u als schapen onder wolven; weest dan omzichtig als de slangen en argeloos als de 
duiven.
Mat 10:17  Wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven en geeselen in hun 
synagogen;
Mat 10:18  voor stadhouders en koningen zult gij gevoerd worden om mijnentwil om voor hen en de heidenen 
getuigenis af te leggen.
Mat 10:19  Wanneer men u overlevert, weest er dan niet bezorgd over, hoe of wat gij spreken zult; want te dier 
ure zal u ingegeven worden wat gij moet zeggen;
Mat 10:20  immers, gij zijt het niet die spreekt, maar het is de Geest mijns Vaders die door u spreekt.
Mat 10:21  De ene broeder zal den anderen ten dode overleveren, een vader zijn kind, en kinderen zullen tegen 
hun ouders opstaan en hen doden.
Mat 10:22  En gij zult door allen gehaat worden omdat gij mijn naam draagt; maar wie volhardt tot het einde, die 
zal behouden worden.
Mat 10:23  Wanneer men u dan vervolgt in de ene stad, vlucht naar een andere; want voorwaar, zeg ik u, gij zult 
de steden van Israel niet ten einde zijn of de Mensenzoon is gekomen.
Mat 10:24  Een leerling is niet meer dan zijn leermeester, een slaaf niet meer dan zijn heer;
Mat 10:25  voor een leerling is het genoeg dat het hem gaat als zijn leermeester, en voor een slaaf als zijn heer. 
Noemden zij den heer des huizes Beelzebul, hoeveel te meer zijn huisgenoten!
Mat 10:26  Vreest hen dan niet; want er is niets bedekt dat niet ontdekt zal worden, niets verborgen dat niet zal 
worden geweten.
Mat 10:27  Wat ik u in de duisternis zeg, spreekt dat uit in het licht; wat u in het oor toegefluisterd wordt, 
verkondigt dat op de daken.
Mat 10:28  Vreest niet voor hen die het lichaam doden maar de ziel niet kunnen doden; vreest veeleer Hem die 
ziel en lichaam kan verderven in de hel.
Mat 10:29  Worden niet twee muschjes voor een penning verkocht? En niet een van deze zal ter aarde vallen 
buiten uw Vader om.
Mat 10:30  En van u zijn zelfs alle hoofdharen geteld.
Mat 10:31  Vreest dan niet; gij zijt meer waard dan een groot aantal muschjes.
Mat 10:32  Alwie dan mij belijdt voor de mensen, dien zal ik ook belijden voor mijn Vader in de hemelen;
Mat 10:33  maar alwie mij verloochent voor de mensen, dien zal ik ook verloochenen voor mijn Vader in de 
hemelen.
Mat 10:34  Meent niet dat ik gekomen ben om vrede op de aarde te brengen; ik ben gekomen niet om vrede te 
brengen maar het zwaard.
Mat 10:35  Want ik ben gekomen om verdeeldheid te stichten tussen mens en zijn Vader, een dochter en haar 
moeder, een schoondochter en haar schoonmoeder,
Mat 10:36  en 's mensen huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
Mat 10:37  Wie vader of moeder meer liefheeft dan mij is mijns niet waardig, en wie zoon of dochter meer 
liefheeft dan mij is mijns niet waardig;
Mat 10:38  wie niet zijn kruis opneemt en mij volgt is mijns niet waardig,
Mat 10:39  Wie zijn leven gevonden heeft zal het verliezen, wie het verloren heeft om mijnentwil zal het vinden.
Mat 10:40  Wie u ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt mijn Zender.
Mat 10:41  Wie een profeet ontvangt omdat hij profeet is zal het loon van een profeet ontvangen, en wie een 
rechtschapene ontvangt omdat hij rechtschapen is zal het loon van een rechtschapene ontvangen.
Mat 10:42  En wie een dezer kleinen iets, al is het slechts een beker koud water, geeft omdat hij mijn leerling is, 
voorwaar, zeg ik u, hem zal zijn loon niet ontgaan.
Mat 11:1  Toen Jezus deze opdracht aan zijn twaalf leerlingen had gegeven, ging hij van daar weg om in hun 
steden te leren en te prediken.
Mat 11:2  Toen Johannes in de gevangenis hoorde van de werken van den Christus, liet hij hem door zijn 
leerlingen vragen:
Mat 11:3  Zijt gij degeen die komen zal of moeten wij naar een ander uitzien?
Mat 11:4  En Jezus gaf hun ten antwoord: Gaat aan Johannes melden wat gij hoort en ziet:
Mat 11:5  Blinden zien weer en lammen gaan, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden staan op en 



armen vernemen de Blijmare.
Mat 11:6  En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt.
Mat 11:7  Toen zij heengingen, begon Jezus tot de schare over Johannes te zeggen: Wat zijt gij in de woestijn 
gaan zien? Een door den wind bewogen riet?
Mat 11:8  Maar wat zijt gij dan gaan zien? Een in sierlijke klederen getooiden mens? Neen, de lieden die sierlijke 
kleren dragen zijn in de huizen der koningen.
Mat 11:9  Maar waartoe zijt gij heengegaan? Om een profeet te zien? Naar waarheid zeg ik u; Een die zelfs 
meer dan een profeet is.
Mat 11:10  Hij is het van wien geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor u uit om den weg voor u te banen.
Mat 11:11  Voorwaar, zeg ik u, onder wie uit vrouwen geboren zijn is geen grotere dan Johannes opgestaan; 
maar de minste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij.
Mat 11:12  Van de dagen van Johannes den Doper af tot nu toe wordt stormgelopen op het Koninkrijk der 
hemelen, en bestormers grijpen er met geweld naar.
Mat 11:13  Want alle profetieen en de Wet profeteerden tot Johannes.
Mat 11:14  En, indien gij het wilt aannemen, hij is Elia, die zou komen.
Mat 11:15  Wie oren heeft hore!
Mat 11:16  Met wien zal ik dit geslacht vergelijken? Het gelijkt op kinderen die op de markt zitten en hun 
makkers toeroepen:
Mat 11:17  Wij hebben voor u op de fluit gespeeld, maar gij hebt niet gedanst; wij hebben klaagliederen 
gezongen maar gij hebt u niet op de borst geslagen.
Mat 11:18  Want toen Johannes kwam zonder te eten en te drinken, zeiden zij: Hij is bezeten!
Mat 11:19  en toen de Mensenzoon kwam wel etend en drinkend, zeiden zij: Daar hebt gij een vraat en zwelger, 
een vriend van tollenaren en zondaren. En de Wijsheid wordt uit haar werken gerechtvaardigd.
Mat 11:20  Toen begon hij de steden waarin de meeste zijner wonderen verricht waren te verwijten dat zij zich 
niet hadden bekeerd:
Mat 11:21  Wee u, Chorazin! wee u, Bethsaida! want indien in Tyrus en Sidon de wonderen verricht waren die in 
u verricht zijn, zij zouden reeds lang zich in zak en asse bekeerd hebben.
Mat 11:22  Maar, zeg ik u, het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn op den Oordeelsdag dan voor u.
Mat 11:23  En gij, Kapernaum, zijt gij niet ten hemel toe verhoogd? Gij zult ter onderwereld neerdalen. Want 
indien in Sodom de wonderen verricht waren die in u verricht zijn, het zou tot den huidigen dag toe zijn blijven 
bestaan.
Mat 11:24  Maar, zeg ik u, het zal den lande van Sodom draaglijker zijn op den Oordeelsdag dan u.
Mat 11:25  Tedien tijde hernam Jezus en zeide: Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, dat gij deze dingen 
voor wijzen en verstandigen verborgen en aan eenvoudigen geopenbaard hebt;
Mat 11:26  ja, Vader, want zo was het uw welbehagen.
Mat 11:27  Alles is door mijn Vader in mijn handen gesteld, en niemand kent den Zoon dan de Vader; ook kent 
niemand den Vader dan de Zoon en hij wien de Zoon het wil openbaren.
Mat 11:28  Komt allen tot mij, vermoeiden en belasten, en ik zal u tot rust brengen.
Mat 11:29  Neemt mijn juk op u en leert van mij; want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust 
vinden voor uw ziel.
Mat 11:30  Want mijn juk is zacht, mijn last licht"
Mat 12:1  In dien tijd ging Jezus eens op een sabbat door een koornveld; daar zijn leerlingen honger hadden, 
begonnen zij aren te plukken en te eten.
Mat 12:2  Toen de Farizeen dit zagen, zeiden zij tot hem: Zie, uw leerlingen doen iets dat men op den sabbat 
niet doen mag.
Mat 12:3  Maar hij zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, wat David deed, toen hij, evenals zijn metgezellen, 
honger had?
Mat 12:4  Hoe hij in het godshuis ging en zij van de toonbrooden aten, waarvan hij niet mocht eten, evenmin als 
zijn metgezellen; daar het alleen voor de priesters is?
Mat 12:5  Of hebt gij niet in de wet gelezen dat de priesters op sabbat in het heiligdom den sabbat breken 
zonder schuld op zich te laden?
Mat 12:6  En ik zeg u: iets groters dan de tempel is hier.
Mat 12:7  Indien gij wist wat het woord betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offer, zoudt gij onschuldigen niet 
hebben veroordeeld.
Mat 12:8  Want de Mensenzoon is heer van den sabbat.
Mat 12:9  Van daar gaande, kwam hij in hun synagoge,
Mat 12:10  en zie, daar was een mens met een verschrompelde hand. Toen vroeg men hem: Is het geoorloofd 
op sabbat te genezen? met het voornemen hem aan te klagen.
Mat 12:11  En hij zeide tot hen: Wanneer een van u een enkel schaap heeft en dat valt op sabbat in een kuil, zal 



hij het niet grijpen en er uit halen?
Mat 12:12  Welnu, hoeveel is niet een mens meer waard dan een schaap! Dus is het geoorloofd op sabbat een 
weldaad te bewijzen.
Mat 12:13  Toen zeide hij tot den mens: Strek uw hand uit. Hij strekte ze uit, en zij was hersteld, gezond als de 
andere.
Mat 12:14  Maar de Farizeen gingen tegen hem samenspannen om hem ten val te brengen.
Mat 12:15  Toen Jezus dit te weten was gekomen, vertrok hij van daar. Velen volgden hem en hij genas hen 
allen,
Mat 12:16  maar verbood hun streng hem bekend te maken;
Mat 12:17  opdat vervuld werd wat door den profeet Jezaja gezegd is:
Mat 12:18  Zie mijn knecht, dien Ik heb uitverkoren, mijn geliefde, in wien mijn ziel welgevallen heeft; Ik zal mijn 
geest op hem leggen, en hij zal den volken het oordeel aankondigen.
Mat 12:19  Hij zal twisten noch schreeuwen, niemand zal op de straten zijn stem horen.
Mat 12:20  Een geknakt riet breekt hij niet, en een walmende pit blust hij niet uit, totdat hij het recht doet 
zegepralen.
Mat 12:21  Op zijn naam zullen de volken hopen.
Mat 12:22  Toen werd tot hem een bezetene gebracht die blind en stom was, en hij genas hem, zodat de 
stomme sprak en zag;
Mat 12:23  en al de scharen stonden versteld en zeiden: Zou deze niet de zoon Davids zijn?
Mat 12:24  Maar toen de Farizeen dit hoorden, zeiden zij: Hij werpt de duivelen alleen uit door Beelzebul, den 
overste der duivelen.
Mat 12:25  Daar hij wist wat in hen omging, zeide hij tot hen: Elk koninkrijk dat in strijd met zichzelf is zal 
verwoest worden; elke stad en elk huis dat met zichzelf in strijd is zal niet blijven bestaan.
Mat 12:26  Welnu, indien de Satan den Satan uitwerpt, dan is hij in strijd met zichzelf; hoe zal dan zijn rijk blijven 
bestaan?
Mat 12:27  Indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen dan uw zonen ze uit? Daarom zullen 
zij uw rechters zijn.
Mat 12:28  Maar indien ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, dan is het Koninkrijk Gods reeds tot u 
gekomen.
Mat 12:29  Of hoe kan iemand in het huis van een sterke binnenkomen en zijn huisraad roven, tenzij hij eerst 
den sterke boeit? Dan eerst kan hij zijn huis plunderen.
Mat 12:30  Wie niet met mij is is tegen mij, en wie niet met mij verzamelt verstrooit.
Mat 12:31  Daarom zeg ik u: Elke zonde en godslastering zal den mensen vergeven worden; maar het lasteren 
van den Geest zal niet vergeven worden.
Mat 12:32  Als iemand een woord heeft gesproken tegen den Mensenzoon, het zal hem vergeven worden; maar 
heeft hij iets gezegd tegen den Heiligen Geest, het zal hem, noch in deze noch in de toekomende wereld, 
vergeven worden.
Mat 12:33  Gij moet onderstellen, of dat de boom goed en zijn vrucht goed is, of dat de boom slecht en zijn 
vrucht slecht is; want uit de vrucht wordt de boom gekend.
Mat 12:34  Adderengebroed! hoe kunt gij iets goeds zeggen terwijl gij boos zijt? Want waarvan het hart 
overvloeit daarover spreekt de mond.
Mat 12:35  De goede mens haalt uit de bergplaats van zijn goed hart goede, de boze mens uit de bergplaats van 
zijn boos hart boze dingen te voorschijn.
Mat 12:36  Maar ik zeg u: Van elk onbetekenend woord dat de mensen spreken zullen zij rekenschap afleggen 
op den Oordeelsdag;
Mat 12:37  want op grond van uw woorden zult gij vrijgesproken, op grond van uw woorden veroordeeld worden.
Mat 12:38  Eens spraken enige schriftgeleerden en Farizeen hem aldus aan: Meester, wij verlangen van u een 
teken te zien.
Mat 12:39  Maar hij gaf hun ten antwoord: Een boos en overspelig geslacht zoekt een teken, en geen teken zal 
daaraan gegeven worden dan het teken van den profeet Jona.
Mat 12:40  Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in den buik van den vis was, zo zal de Mensenzoon drie 
dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn.
Mat 12:41  De mannen van Nineve zullen bij het Gericht tegelijk met dit geslacht opstaan en het doen 
veroordelen; want zij bekeerden zich op de prediking van Jona, en zie, een grotere dan Jona is hier,
Mat 12:42  De koningin van het Zuiderland zal bij het Gericht tegelijk met dit geslacht opgewekt worden en het 
doen veroordelen; want zij kwam van het einde der aarde om de wijsheid van Salomo aan te horen, en zie, een 
grotere dan Salomo is hier.
Mat 12:43  Wanneer een onreine geest van een mens is uitgegaan, dan doorkruist hij dorre streken om een 
rustplaats te zoeken, en vindt die niet.



Mat 12:44  Dan zegt hij: Ik zal weerkeren naar mijn huis, waarvan ik ben uitgegaan. Komt hij daar, zo vindt hij 
het als op een rustdag geveegd en versierd.
Mat 12:45  Nu gaat hij zeven andere geesten halen, nog bozer dan hijzelf; zij komen binnen en nemen daar hun 
intrek. Zo wordt het eind van dien mens erger dan het begin. Aldus zal het ook met dit boze geslacht gaan.
Mat 12:46  Terwijl hij nog tot de scharen sprak, zie, zijn moeder en broeders stonden buiten, trachtend hem te 
spreken.
Mat 12:47  En iemand zeide tot hem: Daar buiten staan uw moeder en broeders; zij willen u spreken.
Mat 12:48  Maar hij gaf aan den man die hem dit zeide ten antwoord: Wie is mijn moeder, en wie zijn mijn 
broeders?
Mat 12:49  En zijn hand over zijn leerlingen uitstrekkend, zeide hij: Ziehier mijn moeder en mijn broeders:
Mat 12:50  want alwie den wil van mijn Vader die in de hemelen is doet, die is mijn broeder, zuster, moeder.
Mat 13:1  Op dien dag verliet Jezus zijn huis en zette zich aan de zee neer.
Mat 13:2  Nu verzamelden zich zovele scharen om hem dat hij op een schip zitten ging, terwijl de schare op den 
oever stond.
Mat 13:3  Hij sprak veel tot hen in gelijkenissen, aldus: Een zaaier ging uit om te zaaien
Mat 13:4  Toen hij zaaide, viel een deel langs den weg, en de vogels kwamen en aten het op.
Mat 13:5  Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en schoot terstond op, 
omdat het slechts een dunne laag aarde vond;
Mat 13:6  maar toen de zon was opgegaan, verschroeide het en verdorde, omdat het geen wortel had.
Mat 13:7  Een ander deel viel op de doornen, en de doornen schoten op en verstikten het.
Mat 13:8  Een ander deel viel in de goede aarde en leverde vrucht, honderd [voud], zestig [voud] of dertigvoud.
Mat 13:9  Wie oren heeft hore!
Mat 13:10  Hierop kwamen de leerlingen tot hem en zeiden: Waarom spreekt gij tot U. hen in gelijkenissen?
Mat 13:11  Hij gaf hun ten antwoord: Omdat het u gegeven is de heilsgeheimen van het Koninkrijk der hemelen 
te verstaan, maar hun is dit niet gegeven.
Mat 13:12  Want alwie heeft, hem zal gegeven worden, en hij zal overvloed hebben; maar wie niet heeft, van 
hem zal ook wat hij heeft weggenomen worden.
Mat 13:13  Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen.
Mat 13:14  In hen wordt de profetie van Jezaja vervuld: Met het gehoor zult gij horen en toch niet verstaan, 
ziende zult gij zien en toch geen inzicht hebben.
Mat 13:15  Want het hart van dit volk is dik geworden, met de oren hoorden zij bezwaarlijk, en hun ogen sloten 
zij; opdat zij niet met de ogen zouden zien, met de oren horen, met het hart verstaan en zich bekeren, en ik hen 
geneze.
Mat 13:16  Uw ogen daarentegen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen.
Mat 13:17  Waarlijk, ik zeg u, vele profeten en rechtschapenen hebben begeerd te zien wat gij aanschouwt, 
maar zagen het niet, en te horen wat gij hoort, maar hoorden het niet.
Mat 13:18  Verneemt gij dus de gelijkenis van den zaaier.
Mat 13:19  Wanneer iemand het woord van het Koninkrijk hoort en niet verstaat, dan komt de Boze en rooft wat 
in zijn hart gezaaid is; dit is de weg waarlangs het zaad gevallen is.
Mat 13:20  De steenachtige plaats waarop het zaad viel, dat is hij die het woord hoort en dadelijk met vreugde 
aanneemt;
Mat 13:21  doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is een mens van het ogenblik: bij druk of vervolging om 
het woord komt hij aanstonds ten val.
Mat 13:22  De doornen waartussen het zaad gevallen is, dat is hij die het woord hoort, en de wereldse zorgen en 
de verleiding van den rijkdom verstikken het en het blijft onvruchtbaar.
Mat 13:23  En de goede aarde waarop het zaad viel, dat is hij die het woord hoort en verstaat, die vrucht draagt 
en of honderd [voud], of zestig [voud], of dertigvoud voortbrengt.
Mat 13:24  Een andere gelijkenis hield hij hun aldus voor: Het gaat met het Koninkrijk der hemelen als met een 
mens die goed zaad in zijn akker zaaide:
Mat 13:25  maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen.
Mat 13:26  Toen nu het graan ontkiemde en vrucht begon te krijgen, vertoonde zich ook het onkruid.
Mat 13:27  De slaven van den eigenaar kwamen bij hem en zeiden: Heer, hebt gij niet goed zaad op uw akker 
gezaaid; hoe komt hij dan aan dat onkruid?
Mat 13:28  Hij zeide: Een vijandig mens heeft dat gedaan. Nu vroegen de slaven hem: Wilt gij dan dat wij het 
gaan uitwieden?
Mat 13:29  Maar hij zeide: Neen. Gij mocht eens bij het uitwieden van het onkruid tegelijk de tarwe uittrekken.
Mat 13:30  Laat ze beide opgroeien tot aan den oogst; en in den oogsttijd zal ik aan de maaiers zeggen: Brengt 
eerst het onkruid bijeen en bindt het aan bossen om het te verbranden, maar brengt de tarwe in mijn schuur.
Mat 13:31  Een andere gelijkenis hield hij hun aldus voor: Het gaat met het Koninkrijk der hemelen als met een 



mosterdzaadje, dat iemand nam en op zijn akker zaaide.
Mat 13:32  Het is wel het kleinste van alle zaden, maar wanneer het opwast, is het groter dan de moeskruiden 
en wordt een boom; zodat de vogelen des hemels in zijn takken komen nestelen.
Mat 13:33  Een andere gelijkenis verhaalde hij hun: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeesem, door 
een vrouw in drie schepels meel gemengd, totdat dit geheel was gegist.
Mat 13:34  Dit alles sprak Jezus voor de scharen in gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet;
Mat 13:35  opdat vervuld zou worden wat door den profeet gezegd is: Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen, 
uitbrengen wat van den beginne verborgen is.
Mat 13:36  Toen liet hij de scharen van zich gaan en ging naar huis. Nu kwamen zijn leerlingen tot hem met het 
verzoek: Leg ons de gelijkenis van het onkruid op den akker uit.
Mat 13:37  Hij gaf ten antwoord: Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon,
Mat 13:38  de akker is de wereld, het goede zaad zijn de zonen des Koninkrijks, het onkruid de zonen van den 
Boze,
Mat 13:39  de vijand die het zaait is de Duivel, de oogst is de voleinding der wereld, de maaiers zijn de engelen.
Mat 13:40  Dus, evenals het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het geschieden bij de 
voleinding der wereld:
Mat 13:41  de Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zÿn Koninkrijk alle verleiders en 
ongehoorzamen aan de wet verzamelen
Mat 13:42  en in den vuuroven werpen; daar zal geween en tandengeknars zijn.
Mat 13:43  Dan zullen de rechtschapenen in het Koninkrijk van hun Vader schitteren als de zon. Wie oren heeft 
hore!
Mat 13:44  Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een in een akker verborgen schat; iemand vindt dien, 
verbergt hem, gaat vol vreugde daarover alwat hij bezit verkopen en koopt dien akker.
Mat 13:45  Ook gaat het met het Koninkrijk der hemelen als met een koopman die naar schone paarlen zoekt:
Mat 13:46  toen hij er een van buitengewone waarde vond, ging hij alwat hij bezat te gelde maken en kocht die 
parel.
Mat 13:47  Verder gaat het met het Koninkrijk der hemelen als met een net dat in zee geworpen is en van allerlei 
verzamelt;
Mat 13:48  wanneer het vol is, trekken zij het op den oever, gaan zitten, zoeken het bruikbare er uit en werpen 
dat in de manden; het ontuig gooien zij weg.
Mat 13:49  Zo zal het in de voleinding der wereld gaan: de engelen gaan dan uit, halen de bozen midden uit de 
rechtschapenen
Mat 13:50  en werpen ze in den vuuroven; daar zal geween en tandengeknars zijn.
Mat 13:51  Verstaat gij dit alles? Zij zeiden tot hem: Ja.
Mat 13:52  Hij zeide tot hen: Daarom is ieder schriftgeleerde die onderwezen is voor het Koninkrijk der hemelen 
gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt.
Mat 13:53  Toen Jezus met al deze gelijkenissen ten einde was, vertrok hij van daar,
Mat 13:54  en in zijn vaderstad gekomen, leerde hij hun in hun synagoge; zodat zij versteld stonden en zeiden: 
Van waar heeft deze die wijsheid en die wonderkrachten?
Mat 13:55  Is hij niet de zoon van den timmerman? Heet zijn moeder niet Maria, en zijn broeders Jacobus, Jozef, 
Simon en Judas?
Mat 13:56  En zijn zusters, wonen zij niet allen onder ons? Van waar heeft hij dan dit alles?
Mat 13:57  Zo was hij hun een aanstoot. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen ongeeerd in zijn 
vaderland en huis.
Mat 13:58  En hij deed daar met veel wonderen vanwege hun ongeloof.
Mat 14:1  Te dien tijde hoorde de viervorst Herodes van Jezus,
Mat 14:2  en hij zeide tot zijn dienaren: Dat is Johannes de Doper; die is van de doden opgestaan; daarom 
werken die krachten in hem.
Mat 14:3  Herodes toch had Johannes gegrepen, geketend en in de gevangenis geworpen ter zake van 
Herodias, de vrouw van zijn broeder Filippus;
Mat 14:4  want Johannes zeide tot hem: Het is u niet geoorloofd haar te hebben.
Mat 14:5  Gaarne zou hij hem hebben gedood; maar hij was bevreesd voor het volk, want dat hield hem voor 
een profeet.
Mat 14:6  Maar toen het de verjaardag van Herodes was, danste de dochter van Herodias voor het gezelschap 
en behaagde zozeer aan Herodes
Mat 14:7  dat hij met een eed beloofde haar te geven wat zij ook mocht verlangen.
Mat 14:8  En zij, door haar moeder opgestookt, zeide: Geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes den 
Doper.
Mat 14:9  De koning werd bedroefd, maar om zijn eed en om de gasten beval hij dat het zou gegeven worden



Mat 14:10  en liet Johannes in de gevangenis onthoofden.
Mat 14:11  Zijn hoofd werd op een schotel binnengebracht en aan het meisje gegeven, en zij bracht het aan 
haar moeder.
Mat 14:12  Zijn leerlingen kwamen zijn lijk halen, begroeven het en gingen het gebeurde aan Jezus berichten.
Mat 14:13  Op deze tijding scheepte Jezus zich in en vertrok naar een onbewoonde plaats, in de eenzaamheid; 
maar toen de schare dit hoorde, volgde zij hem te voet uit de steden.
Mat 14:14  Toen hij uit het schip kwam, zag hij een talrijke schare, kreeg innig medelijden met haar en genas de 
zieken.
Mat 14:15  Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen bij hem en zeiden: Deze plaats is onbewoond, en het is 
reeds laat; laat de scharen heengaan; dan kunnen zij zich naar de dorpen begeven om spijs te kopen.
Mat 14:16  En Jezus zeide tot hen: Zij behoeven niet weg te gaan. Geeft gij hun te eten.
Mat 14:17  Maar zij zeiden tot hem: Wij hebben hier niets dan vijf brooden en twee vissen.
Mat 14:18  Hij zeide: Brengt ze mij hier.
Mat 14:19  Nu beval hij de scharen zich op het gras neer te vlijen, nam de vijf brooden en de twee vissen, sprak 
er, de ogen ten hemel geslagen, den zegen over uit, brak de brooden en gaf ze aan de leerlingen; dezen gaven 
ze aan de scharen.
Mat 14:20  Allen aten en werden verzadigd, en men nam de overgeschoten brokken op, twaalf korven vol.
Mat 14:21  Zij die gegeten hadden waren ongeveer vijfduizend mannen, behalve de vrouwen en kinderen.
Mat 14:22  Dadelijk daarop drong hij de leerlingen zich in te schepen en vooruit over te varen, terwijl hij de 
schare zou laten gaan.
Mat 14:23  En nadat hij de schare had laten gaan, ging hij den berg op om in de eenzaamheid te bidden. 's 
Avonds laat was hij daar alleen.
Mat 14:24  Het vaartuig was reeds mijlenver van het land verwijderd, door de golven geteisterd; want de wind 
was tegen.
Mat 14:25  En in de vierde nachtwake kwam hij naar hen toe, gaande over de zee.
Mat 14:26  De leerlingen, hem op de zee ziende lopen, zeiden, verschrikt, dat het een spook was, en 
schreeuwden het uit van angst.
Mat 14:27  Maar Jezus sprak hen dadelijk aan en zeide: Weest goedsmoeds; ik ben het; vreest niet.
Mat 14:28  Nu gaf Petrus hem ten antwoord: Heer, als gij het zint, beveel mij dan op het water tot u te komen.
Mat 14:29  Hij zeide: Kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water naar Jezus toe.
Mat 14:30  Maar op het zien van den wind werd hij bevreesd en kreet toen hij begon te zinken: Heer, red mij!
Mat 14:31  Aanstonds strekte Jezus zijn hand uit, greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom 
geweifeld?
Mat 14:32  Toen zij in het vaartuig waren geklommen, ging de wind liggen.
Mat 14:33  En zij die in het schip waren vielen voor hem neder en zeiden: Gij zijt inderdaad de Zoon Gods!
Mat 14:34  Zij staken dan over en landden in Gennezaret.
Mat 14:35  En toen de lieden dier plaats inzagen wie hij was, zonden zij boden in den gehelen omtrek en 
brachten hem alle zieken,
Mat 14:36  en dezen baden hem al was het slechts den kwast van zijn kleed te mogen aanraken. En zovelen 
dien aanraakten werden genezen.
Mat 15:1  Toen kwamen enige Farizeen en schriftgeleerden uit Jeruzalem tot Jezus met de vraag:
Mat 15:2  Waarom overtreden uw leerlingen de van de ouden overgeleverde inzettingen? Want zij wassen hun 
handen niet wanneer zij gaan eten.
Mat 15:3  Hij gaf hun ten antwoord: Waarom overtreedt ook gij Gods gebod terwille van uw overlevering?
Mat 15:4  Want God heeft gezegd: Eer uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt zal zeker ter dood 
gebracht worden.
Mat 15:5  Maar gij zegt: Wanneer gij tot vader of moeder zegt: Een gave is wat u van mij zou kunnen te nutte 
komen, hij behoeft zijn vader of moeder niet te eren.
Mat 15:6  Zo maakt gij Gods gebod krachteloos ter wille van uw overlevering.
Mat 15:7  Huichelaars, terecht heeft Jezaja over u geprofeteerd:
Mat 15:8  Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij verwijderd.
Mat 15:9  Vergeefs vereren zij mij met hun leringen, die mensengeboden zijn.
Mat 15:10  Nu riep hij de schare toe: Hoort en verstaat.
Mat 15:11  Niet wat den mond ingaat verontreinigt den mens, maar wat den mond uitgaat, dat verontreinigt hem.
Mat 15:12  Toen kwamen de leerlingen en zeiden tot hem: Weet gij wel dat de Farizeen bij het horen van uw 
woorden zich hebben geergerd?
Mat 15:13  Hij antwoordde: Elke plant die niet door mijn hemelsen Vader is geplant zal ontworteld worden.
Mat 15:14  Laat hen varen! Het zijn blinde leidslieden van blinden, en als de ene blinde den anderen leidt, vallen 
zij beiden in een kuil.



Mat 15:15  Toen gaf Petrus hem ten antwoord: Verklaar ons de gelijkenis.
Mat 15:16  Hij zeide tot hen: Zijt ook gij nog altijd zo onbevattelijk?
Mat 15:17  Weet gij niet dat alwat den mond ingaat in den buik komt en in het geheim wordt uitgeworpen?
Mat 15:18  Maar wat den mond uitgaat komt uit het hart, en dat verontreinigt den mens.
Mat 15:19  Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenis, 
godslastering.
Mat 15:20  Dat zijn de dingen die den mens verontreinigen; maar eten met ongewassen handen verontreinigt 
hem niet.
Mat 15:21  En Jezus vertrok van daar en ging naar het land van Tyrus en Sidon.
Mat 15:22  En zie, een Kananneesche vrouw uit die streek kwam buiten en riep: Erbarm u mijner, Heer, zoon 
Davids! mijn dochter is deerlijk bezeten.
Mat 15:23  Hij antwoordde haar geen woord, en toen zijn leerlingen bij hem kwamen en hem verzochten: Zend 
haar weg; want zij roept ons na
Mat 15:24  antwoordde hij: Ik ben alleen tot de verloren schapen van Israels huis gezonden.
Mat 15:25  Maar zij kwam nader en viel voor hem neer, zeggend: Heer, help mij!
Mat 15:26  Hij hernam: Het past niet het brood der kinderen te nemen en aan de honden toe te werpen.
Mat 15:27  Maar zij zeide: Ja wel, Heer. Want ook de honden eten van de kruimels die van de tafel hunner heren 
afvallen.
Mat 15:28  Toen antwoordde Jezus: Vrouw, uw geloof is groot. U geschiede naar uw wens. En haar dochter 
werd van dat uur af gezond.
Mat 15:29  Van daar vertrokken, kwam Jezus aan de zee van Galilea, ging den berg op en zette zich neer.
Mat 15:30  Toen kwamen talrijke scharen tot hem, met zich brengend lammen, kreupelen, blinden, stommen en 
vele anderen; men legde ze aan zijn voeten neer, en hij genas hen;
Mat 15:31  zodat de schare zich verwonderde, ziende hoe de stommen spraken, de kreupelen hersteld waren, 
de lammen liepen en de blinden zagen; en zij verheerlijkten den God Israels.
Mat 15:32  Nu riep Jezus zijn leerlingen bij zich en zeide: Ik heb medelijden met de schare; want zij zijn nu reeds 
drie dagen bij mij en hebben niets te eten; ik wil hen niet hongerig laten gaan; zij mochten eens onderweg 
bezwijken.
Mat 15:33  De leerlingen zeiden tot hem: Hoe krijgen wij in deze onbewoonde plaats brood genoeg om zulk een 
menigte te verzadigen?
Mat 15:34  En Jezus zeide tot hen: Hoeveel brooden hebt gij? Zij zeiden: Zeven en enige weinige vissen.
Mat 15:35  Toen beval hij de schare zich op den grond neer te vlijen,
Mat 15:36  nam de zeven brooden en de vissen, brak ze, na er de dankzegging over uitgesproken te hebben, en 
gaf ze aan de leerlingen, die ze aan de schare gaven.
Mat 15:37  Allen aten en werden verzadigd. De overgeschoten brokken nam men op, zeven manden vol.
Mat 15:38  Het aantal van hen die gegeten hadden was vierduizend mannen, behalve vrouwen en kinderen.
Mat 15:39  Na de schare te hebben weggezonden, scheepte hij zich in en kwam in den omtrek van Magadan.
Mat 16:1  Eens kwamen de Farizeen en de Sadduceen hem op de proef stellen en vroegen hem hun een teken 
uit den hemel te laten zien.
Mat 16:2  Hij antwoordde hun: 's Avonds zegt gij: Schoon weer, want de lucht is rood
Mat 16:3  en 's morgens: Vandaag storm, want de lucht is somberrood. kunt gij het onderscheid in het 
voorkomen van den hemel wel beoordelen, maar de tekenen der tijden niet?
Mat 16:4  Een boos en overspelig geslacht zoekt een teken; maar geen teken zal hun gegeven worden behalve 
dat van Jona. Hierop verliet hij hen en ging heen.
Mat 16:5  Toen zijn leerlingen aan de overzijde kwamen, hadden zij vergeten brood mee te nemen,
Mat 16:6  en Jezus zeide tot hen: Weest op uw hoede, wacht u voor den zuurdeesem der Farizeen en 
Sadduceen.
Mat 16:7  zij overlegden dan bij zichzelf: Hij bedoelt, wij hebben geen brood meegenomen!
Mat 16:8  Doch Jezus begreep dat en zeide: Wat overlegt gij bij uzelf, kleingelovigen, dat gij geen brood hebt?
Mat 16:9  Hebt gij dan nog geen inzicht? Denkt gij niet aan de vijf brooden van de vijfduizend en hoeveel korven 
gij opnaamt?
Mat 16:10  noch aan de zeven brooden van de vierduizend en hoeveel manden gij opnaamt?
Mat 16:11  Hoe begrijpt gij dan niet dat ik niet over brood tot u sprak toen ik zei: Wacht u voor den zuurdeesem 
der Farizeen en Sadduceen!
Mat 16:12  Toen zagen zij in dat hij niet bedoeld had dat zij zich moesten wachten voor zuurdeesem in brood 
maar voor de leer der Farizeen en Sadduceen.
Mat 16:13  Toen Jezus in de streek van Cesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: Wie zegt men dat de 
Mensenzoon is?
Mat 16:14  Zij zeiden: Sommigen Johannes de Doper; anderen Elia; anderen Jeremia, of een gewone profeet.



Mat 16:15  Hij zeide tot hen: Maar, gij, wie zegt gij dat ik ben?
Mat 16:16  En Simon Petrus antwoordde: Gij zijt de Christus, de zoon van den levenden God.
Mat 16:17  Jezus gaf hem ten antwoord: Zalig zijt gij, Simon Barjona; want dat heeft vlees en bloed u niet 
geopenbaard, maar mijn Vader in de hemelen.
Mat 16:18  En ik zeg u: Gij zijt Rotsman (Petrus), en op deze rots zal ik mijn Gemeente bouwen, en de poorten 
der hel zullen haar niet overweldigen.
Mat 16:19  Ik zal u geven de sleutels van het Koninkrijk der hemelen; wat gij op aarde zult binden zal in de 
hemelen gebonden zijn, en wat gij ontbindt op aarde zal in de hemelen ontbonden zijn.
Mat 16:20  Toen verbood hij de leerlingen aan iemand te zeggen dat hij de Christus was.
Mat 16:21  Van toen af begon Jezus zijn leerlingen er op te wijzen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en van de 
oudsten, overpriesters en schriftgeleerden veel lijden, gedood en ten derden dage opgewekt worden.
Mat 16:22  En Petrus nam hem ter zijde en begon hem te berispen: God beware u, Heer, dit zal u niet 
overkomen.
Mat 16:23  Maar hij keerde zich af en zeide tot Petrus: Weg, achter mij, Satan! Gij zijt mij een aanstoot; want gij 
hebt niet Gods gedachten maar menselijke.
Mat 16:24  Toen zeide Jezus tot zijn leerlingen: Indien iemand mij wil volgen, die verloochene zichzelf, neme zijn 
kruis op en volge mij dan.
Mat 16:25  Want wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, en wie het om mijnentwil verliest zal het vinden.
Mat 16:26  Wat toch zou het een mens baten dat hij de gehele wereld won en aan zijn ziel schade leed? Of wat 
zou een mens geven in ruil voor zijn ziel?
Mat 16:27  Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders met zijn engelen en zal dan ieder 
vergelden naar zijn gedrag.
Mat 16:28  Voorwaar, ik zeg u, sommigen van hen die hier staan zullen niet sterven voordat zij den Mensenzoon 
als koning zien verschijnen.
Mat 17:1  Zes dagen daarna nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broeder Johannes mede en bracht hen op 
een hogen berg; niemand was bij hen.
Mat 17:2  Daar kreeg hij voor hun ogen een andere gedaante: zijn aangezicht schitterde als de zon, zijn 
klederen werden wit als het licht;
Mat 17:3  en zie, hun verschenen Mozes en Elia, in gesprek met hem.
Mat 17:4  Toen nam Petrus het woord op en zeide tot Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn; indien gij het wilt, 
zal ik hier drie tenten maken, voor u een, voor Mozes een en voor Elia een.
Mat 17:5  Terwijl hij nog sprak, daar overschaduwde hen een lichtende wolk en kwam uit de wolk een stem: Dit 
is mijn geliefde Zoon, in wien Ik welgevallen heb. Hoort naar hem.
Mat 17:6  Toen de leerlingen dit hoorden, vielen zij op hun aangezicht en werden zeer bevreesd.
Mat 17:7  Maar Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide: Staat op en vreest niet.
Mat 17:8  En toen zij de ogen opsloegen, zagen zij niemand anders dan Jezus.
Mat 17:9  Bij het afdalen van den berg beval Jezus hun: Zegt niemand iets van dit gezicht voordat de 
Mensenzoon uit de doden is opgestaan.
Mat 17:10  En zijn leerlingen vroegen hem: Wat zeggen dan de schriftgeleerden dat Elia vooraf komen moet?
Mat 17:11  Hij gaf hun ten antwoord: Elia komt wel en zal alles herstellen.
Mat 17:12  Maar ik zeg u dat Elia reeds gekomen is, en men heeft hem niet erkend, maar met hem gedaan alwat 
men goedvond. Zo zal ook de Mensenzoon door hen lijden.
Mat 17:13  Nu begrepen de leerlingen dat hij tot hen over Johannes den Doper sprak.
Mat 17:14  Toen zij bij de schare kwamen, trad op hem een mens toe, die, op zijn knieen vallende, zeide:
Mat 17:15  Heer, erbarm u over mijn zoon; want hij is maanziek en lijdt zwaar; dikwijls toch valt hij in het vuur of 
in het water.
Mat 17:16  Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar die konden hem niet genezen.
Mat 17:17  Jezus antwoordde: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal ik nog bij u zijn? hoelang nog u 
verdragen? Brengt hem mij hier.
Mat 17:18  En Jezus bestrafte hem, waarop de duivel van hem uitvoer; en de knaap was van dat ogenblik af 
genezen.
Mat 17:19  Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, kwamen zij tot hem en zeiden: Waarom konden wij hem 
niet uitdrijven?
Mat 17:20  Hij zeide hun: Om uw kleingelovigheid. Want voorwaar, ik zeg u, indien gij geloof hadt als een 
mosterdzaadje, gij zoudt tot dezen berg zeggen: Ga heen van hier naar daar! en hij zou heengaan, en niets zou 
u onmogelijk zijn.
Mat 17:21  
Mat 17:22  Toen zij zich in Galilea ophielden, zeide Jezus tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd 
worden in mensenhanden.



Mat 17:23  Men zal hem doden; maar ten derden dage zal hij opgewekt worden. Zij werden zeer bedroefd.
Mat 17:24  Eens, toen zij te Kapernaum kwamen, zeiden zij die de tempelbelasting ophaalden tot Petrus: Betaalt 
uw meester den halven sikkel niet?
Mat 17:25  Hij zeide: Ja. En toen hij thuis kwam, voorkwam Jezus hem door te vragen: Wat dunkt u, Simon, van 
wie heffen de koningen der aarde belasting of cijns, van hun zonen of van de vreemden?
Mat 17:26  En toen hij hierop antwoordde: Van de vreemden zeide Jezus tot hem: Dan zijn de zonen vrij.
Mat 17:27  Maar om hun geen aanstoot te geven, ga naar de zee, werp den angel uit, neem den eersten vis dien 
gij ophaalt en open zijn bek; gij zult er een sikkel in vinden; betaal daarmee voor mij en u.
Mat 18:1  Te dier ure kwamen de leerlingen tot Jezus en vroegen: Wie is toch de grootste in het Koninkrijk der 
hemelen?
Mat 18:2  En hij riep een kind, plaatste het in hun midden
Mat 18:3  en zeide: Voorwaar, zeg ik u, indien gij u niet verandert en als kinderen wordt, komt gij niet in het 
Koninkrijk der hemelen.
Mat 18:4  Wie dan zichzelf zal vernederen als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen.
Mat 18:5  En wie zulk een kind ontvangt met vermelding van mijn naam ontvangt mij,
Mat 18:6  en wie een dezer kleinen die in mij geloven verleidt, het ware hem beter dat een molensteen aan zijn 
hals gehangen en hij in de diepte der zee verdronken werd.
Mat 18:7  Wee der wereld vanwege de verleidingen! Want wel moeten de verleidingen komen, maar wee den 
mens door wien de verleiding komt.
Mat 18:8  Indien uw hand of voet u ten valstrik is, houw ze af en werp ze weg; want beter is het voor u verminkt 
of kreupel het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden.
Mat 18:9  En indien uw oog u ten valstrik is, ruk het uit en werp het weg; beter is het voor u eenogig het leven in 
te gaan dan met twee ogen in de vuurhel geworpen te worden.
Mat 18:10  Ziet toe niet een dezer kleinen te minachten; want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen 
voortdurend het aangezicht van mijn Vader in de hemelen zien.
Mat 18:11  
Mat 18:12  Wat dunkt u? Als iemand honderd schapen heeft en een daarvan verdwaalt, zal hij niet de negen en 
negentig op de bergen laten en het verdwaalde gaan zoeken?
Mat 18:13  En vindt hij het, voorwaar, ik zeg u dat hij zich meer over dat ene verheugt dan over de negen en 
negentig die niet verdwaald zijn geweest.
Mat 18:14  Zo is het ook de wil niet van uw Vader in de hemelen dat een van deze kleinen verloren ga.
Mat 18:15  Als uw broeder zondigt, ga hem dan onder vier ogen vermanen. Hoort hij naar u, dan hebt gij uw 
broeder gewonnen;
Mat 18:16  hoort hij niet, neem dan nog een of twee mee; opdat door het woord van twee of drie getuigen elke 
zaak vastgesteld worde.
Mat 18:17  Luistert hij ook naar hen niet, zeg het dan aan de gemeente; en indien hij ook naar de gemeente niet 
luistert, dan zij hij u als heiden en tollenaar.
Mat 18:18  Voorwaar, ik zeg u, alwat gij bindt op aarde zal in den hemel gebonden zijn, en wat gij ontbindt op 
aarde zal in den hemel ontbonden zijn.
Mat 18:19  Wederom, voorwaar, ik zeg u, indien twee van u op aarde eenstemmig bidden om het een of ander, 
wat het ook zij, het zal hun geworden vanwege mijn Vader in de hemelen;
Mat 18:20  want waar twee of drie saamgekomen zijn tot aanroeping van mijn naam, daar ben ik in hun midden.
Mat 18:21  Toen kwam Petrus tot hem en zeide: Heer, hoe dikwijls kan mijn broeder tegen mij zondigen dat ik 
hem vergiffenis schenken moet? Tot zeven keer toe?
Mat 18:22  Jezus zeide: Ik zeg u niet tot zeven keer, maar tot zeventigmaal zeven keer.
Mat 18:23  Daarom gaat het met het Koninkrijk der hemelen als met een koning die wilde afrekenen met zijn 
slaven.
Mat 18:24  Toen hij met de afrekening begon, werd tot hem een gebracht die hem tienduizend talenten schuldig 
was,
Mat 18:25  en daar hij niet kon betalen, beval de heer dat hij met vrouw, kinderen en alwat hij bezat verkocht zou 
worden tot delging van de schuld.
Mat 18:26  Daarom viel de slaaf voor hem neer en zeide: Heb geduld met mij; ik zal u alles betalen.
Mat 18:27  En de heer had medelijden met dien slaaf, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt.
Mat 18:28  Maar die slaaf vond, toen hij buiten kwam, een zijner medeslaven, die hem honderd zilverlingen 
schuldig was; hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt.
Mat 18:29  Daarom viel zijn medeslaaf hem tevoet en zeide smekend: Heb geduld met mij; ik zal u betalen.
Mat 18:30  Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij het verschuldigde zou 
betaald hebben.
Mat 18:31  Toen zijn medeslaven zagen wat gebeurde, werden zij diep bedroefd en gingen alles aan hun heer 



meedelen.
Mat 18:32  Nu ontbood de heer hem en zeide tot hem: Gij boze slaaf, die gehele schuld heb ik u kwijtgescholden 
op uw smeken;
Mat 18:33  behoordet gij dan ook niet u te ontfermen over uw medeslaaf, zoals ik mij over u ontfermd heb?
Mat 18:34  En in toorn ontstoken, leverde zijn heer hem over aan de gerechtsdienaren, totdat hij al het hem 
verschuldigde zou betaald hebben.
Mat 18:35  Zo zal uw hemelse Vader u doen indien niet ieder van u van harte zijn broeder vergeeft.
Mat 19:1  Toen Jezus deze rede ten einde gebracht had, verliet hij Galilea en ging naar het Joodse land aan de 
overzijde van den Jordaan;
Mat 19:2  vele scharen volg den hem, en hij genas ze aldaar.
Mat 19:3  En Farizeen kwamen tot hem om hem op de proef te stellen; zij zeiden: Is het geoorloofd zijn vrouw 
om iedere reden te verstoten?
Mat 19:4  Hij antwoordde: Hebt gij niet gelezen dat de Schepper hen van den aanvang af man en vrouw heeft 
gemaakt,
Mat 19:5  en gezegd heeft: Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen; en 
die twee zullen een vlees worden?
Mat 19:6  Zij zijn dus niet meer twee maar een vlees. Wat dus God heeft verenigd scheide de mens niet.
Mat 19:7  Zij zeiden hem: Waarom heeft dan Mozes. verboden haar te verstoten zonder haar een scheidbrief te 
geven?
Mat 19:8  Hij zeide hun: Mozes heeft om de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouwen te verstoten; maar 
van den aanvang af is het zo niet geweest.
Mat 19:9  En ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot tenzij wegens hoererij en een andere trouwt, die doet overspel.
Mat 19:10  Toen zeiden de leerlingen tot hem: Als het zo staat met de verhouding tussen man en vrouw, dan is 
het niet geraden te trouwen.
Mat 19:11  Hij zeide tot hen: Allen vatten dit woord niet; alleen zij wien dat gegeven is.
Mat 19:12  Want er zijn ontmanden die zo geboren zijn; er zijn er die door de mensen zo zijn gemaakt; er zijn er 
ook die zichzelf ontmand hebben om het Koninkrijk der hemelen. Wie het vatten kan vatte het!
Mat 19:13  Toen werden kinderen tot hem gebracht, opdat hij biddend hun de handen mocht opleggen. De 
leerlingen weerden hen af;
Mat 19:14  maar Jezus zeide: Laat de kinderen begaan en verhindert ze niet tot mij te komen; want aan 
dezulken behoort het Koninkrijk der hemelen.
Mat 19:15  En na hun de handen opgelegd te hebben vertrok hij.
Mat 19:16  Daar kwam iemand tot hem met de woorden: Meester, wat goeds moet ik doen om het eeuwige 
leven te verkrijgen?
Mat 19:17  Hij zeide hem: Wat vraagt gij mij over het goede? Een is de Goede. Maar wilt gij het leven ingaan, 
onderhoud de geboden.
Mat 19:18  Hij zeide hem: Welke? Jezus zeide: Gij zult niet doodslaan, geen overspel doen, niet stelen, geen 
vals getuigenis afleggen,
Mat 19:19  eer uw vader en moeder, en heb uw naaste lief als uzelf.
Mat 19:20  De jongeling zeide tot hem: Dat alles heb ik onderhouden; waarin schiet ik dan nu nog tekort?
Mat 19:21  Jezus zeide hem: Wilt gij volmaakt zijn, welaan dan, verkoop alwat gij hebt en geef het aan de 
armen; zo zult gij een schat in den hemel hebben; kom dan en volg mij.
Mat 19:22  Maar toen de jongeling dit hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had veel bezittingen.
Mat 19:23  Nu zeide Jezus tot zijn leerlingen: Voorwaar, ik zeg u, het zal een rijke zwaarvallen het Koninkrijk der 
hemelen in te gaan.
Mat 19:24  Ja, zeg ik u, het is lichter dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijke in het 
Koninkrijk Gods komt.
Mat 19:25  Op het horen hiervan stonden de leerlingen diep verslagen en zeiden: Maar wie kan dan behouden 
worden?
Mat 19:26  En Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is dit onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.
Mat 19:27  Toen nam Petrus het woord en zeide: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd; wat zal dan 
ons deel zijn?
Mat 19:28  Jezus zeide hun: Voorwaar, ik zeg u, gij die mij zijt gevolgd zult bij de Wedergeboorte, wanneer de 
Mensenzoon op. zijn heerlijken troon gezeten is, ook op twaalf tronen zitten, rechtsprekend over de twaalf 
stammen Israels.
Mat 19:29  En ieder die verlaten heeft huizen, broeders, zusters, vader, moeder, kinderen of akkers om mijn 
naam zal veel meer dan dat ontvangen en het eeuwige leven beerven.
Mat 19:30  Maar vele eersten zullen laatsten zijn en laatsten eersten.
Mat 20:1  Immers, het gaat met het Koninkrijk der hemelen als met een landheer die des morgens vroeg uitging 



om arbeiders voor zijn wijngaard te huren.
Mat 20:2  Na met enige arbeiders voor een sikkel daags overeengekomen te zijn, zond hij hen naar zijn 
wijngaard.
Mat 20:3  Toen hij op het derde uur weder uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan
Mat 20:4  en zeide tot hen: Gaat ook gij naar den wijngaard; ik zal u geven wat recht is. Zij gingen er heen.
Mat 20:5  Toen hij wederom, omstreeks de zesde en de negende ure, uitging, handelde hij desgelijks.
Mat 20:6  En toen hij omstreeks de elfde ure uitging, vond hij daar nog anderen staan en zeide tot hen: Hoe 
staat gij hier den gehelen dag werkloos?
Mat 20:7  Zij zeiden hem: Omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide hun: Gaat ook gij naar den wijngaard.
Mat 20:8  En des avonds zeide de eigenaar van den wijngaard aan zijn opzichter: Roep de arbeiders en betaal 
het loon uit, te beginnen met de laatsten, en zo tot de eersten toe.
Mat 20:9  Toen die van de elfde ure kwamen, kregen zij elk een sikkel.
Mat 20:10  Toen nu de eersten kwamen, dachten zij meer te zullen ontvangen; maar ook. zij kregen elk een 
sikkel.
Mat 20:11  Bij de ontvangst hiervan morden zij tegen den eigenaar
Mat 20:12  en zeiden: Die laatsten hebben slechts een uur gearbeid, en gij hebt ze met ons gelijkgesteld, die 
den gansen dag in de hitte zwaar gewerkt hebben!
Mat 20:13  Maar hij gaf een hunner ten antwoord: Vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij 
overeengekomen voor een sikkel?
Mat 20:14  Neem het uwe en ga heen. Ik wil aan dien laatste evenveel geven als aan u.
Mat 20:15  Mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Of zijt gij afgunstig omdat ik goed ben?
Mat 20:16  Zo zullen de laatsten eersten zijn en de eersten laatsten.
Mat 20:17  Toen Jezus naar Jeruzalem zou gaan, nam hij alleen de Twaalve mee en zeide onderweg tot hen:
Mat 20:18  Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Mensenzoon zal overgeleverd worden aan de overpriesters 
en schriftgeleerden; die zullen hem ter dood veroordelen
Mat 20:19  en overleveren aan de heidenen om hem te bespotten, te geeselen en te kruisigen; maar ten derden 
dage zal hij opstaan.
Mat 20:20  Eens kwam tot hem de moeder der zonen van Zebedeus met haar zonen en viel voor hem neer om 
hem iets te verzoeken.
Mat 20:21  Hij zeide tot haar: Wat begeert gij? Zij zeide tot hem: Zeg dat deze mijn twee zonen aan uw rechter 
en aan uw linkerhand zullen zitten in uw koninkrijk.
Mat 20:22  Jezus antwoordde: Gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij den beker drinken dien ik ga drinken? Zij 
zeiden tot hem: Ja.
Mat 20:23  Hij zeide tot hen: Mijn beker zult gij wel drinken, maar te bepalen wie aan mijn rechter [hand] en mijn 
linkerhand zal zitten, dat staat niet aan mij; het zal gegeven worden aan hen wien het door mijn Vader bereid is.
Mat 20:24  Toen de andere tien dit hoorden, namen zij het den twee broeders zeer kwalijk;
Mat 20:25  en Jezus riep hen tot zich en zeide: Gij weet dat de vorsten der volken over hen heersen en de 
groten macht over hen oefenen.
Mat 20:26  Zo gaat het onder u niet; maar wie onder u groot wil worden moet uw dienaar zijn,
Mat 20:27  en wie onder u de eerste wil zijn moet uw slaaf wezen;
Mat 20:28  zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te 
geven ten losprijs voor velen.
Mat 20:29  Toen zij Jericho verlieten, volgde hem een talrijke schare,
Mat 20:30  en zie, twee blinden, die aan den weg zaten en hoorden dat Jezus voorbijging, riepen: Heer, erbarm 
u over ons, zoon Davids!
Mat 20:31  De schare bestrafte hen en legde hun het zwijgen op. Maar zij riepen te luider: Heer, erbarm u over 
ons, zoon Davids!
Mat 20:32  En Jezus bleef staan, sprak hen aan en zeide: Wat wenst gij dat ik u doe?
Mat 20:33  Zij zeiden tot hem: Heer, dat onze ogen geopend worden.
Mat 20:34  En Jezus, die medelijden met hen had, raakte hun ogen aan; dadelijk konden zij zien en volgden 
hem.
Mat 21:1  Toen zij Jeruzalem naderden en te Bethfage, aan den Olijfberg, kwamen, zond Jezus twee leerlingen 
uit met de opdracht:
Mat 21:2  Gaat naar het dorp daar tegenover u; gij zult er aanstonds een ezelin, vastgebonden, vinden en een 
veulen bij haar; maakt ze los en brengt ze mij.
Mat 21:3  En mocht iemand u iets daarvan zeggen, antwoordt dan: De Heer heeft ze nodig, dan zal hij ze 
dadelijk laten gaan.
Mat 21:4  Dit is geschied opdat vervuld zou worden wat door den profeet is gesproken:
Mat 21:5  Zegt der Dochter Sions: Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel en op een 



veulen, jong van een lastdier.
Mat 21:6  De leerlingen dan gingen heen, deden zoals Jezus hun bevolen had,
Mat 21:7  brachten de ezelin en het veulen en legden er klederen op. Jezus ging er op zitten.
Mat 21:8  En van de schare spreidden de meesten hun klederen op den weg, anderen hieuwen takken van de 
bomen en strooiden die op den weg;
Mat 21:9  en de scharen die hem vooruitliepen en die volgden riepen: Hozanna den zoon Davids! Gezegend met 
den naam des Heeren zij hij die komt! Hozanna in den hooge!
Mat 21:10  En toen hij Jeruzalem binnentrok, kwam de gehele stad in opschudding. Men vroeg: Wie is dat?
Mat 21:11  en de scharen zeiden: Dat is de profeet Jezus van Nazaret in Galilea.
Mat 21:12  En Jezus ging den tempel binnen en dreef alle verkopers en kopers die in den tempel waren er uit, 
de tafels der wisselaars en de banken der duiven verkopers wierp hij omver,
Mat 21:13  en hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot 
een rovershol.
Mat 21:14  Toen kwamen blinden en verlamden tot hem in den tempel, en hij genas hen.
Mat 21:15  Maar de overpriesters en schriftgeleerden ergerden zich bij het zien van de wonderen die hij deed en 
van de kinderen die in den tempel riepen: Hozanna den zoon van David!
Mat 21:16  en zeiden tot hem: Hoort gij wel wat zij daar roepen? En Jezus zeide: Ja. Hebt gij nooit gelezen: Uit 
den mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u lof bereid?
Mat 21:17  Hiermee keerde hij zich van hen af en ging de stad uit naar Bethanie, waar hij overnachtte.
Mat 21:18  Toen hij den volgenden morgen naar de stad terugkeerde, kreeg hij honger
Mat 21:19  en liep naar een vijgeboom, dien hij aan den weg zag, maar vond er niets dan bladeren aan. Nu 
zeide hij tot hem: In der eeuwigheid groeie aan u geen vrucht meer! En de vijgeboom verdorde onmiddellijk.
Mat 21:20  Toen de leerlingen dit zagen, stonden zij verbaasd en zeiden: Hoe is die vijgeboom zo ineens 
verdord?
Mat 21:21  En Jezus gaf hun ten antwoord: Voorwaar, ik zeg u, indien gij geloof hadt en niet twijfeldet, zoudt gij 
niet alleen doen wat ik met den vijgeboom deed, maar ook tot dezen berg zeggen: Hef u op en stort u in de zee! 
en het zou geschieden.
Mat 21:22  Alwat gij in het gebed gelovig vraagt zult gij ontvangen.
Mat 21:23  Toen hij in den tempel was gekomen en er leerde, kwamen de schriftgeleerden en de oudsten van 
het volk tot hem met de vraag: Door welke macht doet gij dit? en wie heeft u die macht gegeven?
Mat 21:24  Jezus gaf hun ten antwoord: Ook ik wil u een ding vragen; indien gij mij dat zegt, zal ik U ook zeggen, 
door welke macht ik dit doe.
Mat 21:25  De doop van Johannes, van waar was die: uit den hemel of uit de mensen? Nu overlegden zij bij 
zichzelf: Zeggen wij: Uit den hemel dan zal hij zeggen: Waarom hebt gij dan in hem niet geloofd?
Mat 21:26  en zeggen wij: Uit de mensen dan zijn wij bevreesd voor de schare; want allen houden Johannes 
voor een profeet.
Mat 21:27  Zij gaven dus ten antwoord: Wij weten het niet. Toen zeide ook hij tot hen: Dan zeg ik u ook niet, 
door welke macht ik dit doe.
Mat 21:28  Maar wat dunkt u? iemand had twee zonen; hij kwam bij den eersten en zeide: Mijn zoon, ga 
vandaag in den wijngaard werken.
Mat 21:29  En hij antwoordde: Jawel, heer maar ging niet.
Mat 21:30  Toen kwam hij bij den tweeden en gaf hem hetzelfde bevel: en deze antwoordde: Ik wil niet, maar 
later kreeg hij berouw en ging wel.
Mat 21:31  Wie van die twee heeft zijn vader gehoorzaamd? Zij zeiden: De laatste. Toen zeide Jezus tot hen: 
Voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en lichtekooien zullen u voorgaan in het Koninkrijk Gods.
Mat 21:32  Want Johannes is u den rechten weg komen wijzen, en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars 
en lichtekooien hebben hem geloofd, en hoewel gij dit zaagt, zijt gij niet later tot inkeer gekomen en in hem gaan 
geloven.
Mat 21:33  Hoort een andere gelijkenis. Zeker heer had een wijngaard aangelegd, dien omtuind, een persbak er 
in uitgehouwen en een toren gebouwd; hij verpachtte hem aan landlieden en ging op reis.
Mat 21:34  Toen de oogsttijd naderde, zond hij zijn slaven naar de pachters om de vruchten die hem toekwamen 
in ontvangst te nemen.
Mat 21:35  Maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen dezen, doodden genen, stenigden een derden.
Mat 21:36  Opnieuw zond hij slaven, talrijker dan de eersten, en zij behandelden hen op dezelfde wijze.
Mat 21:37  Eindelijk zond hij zijn zoon tot hen; want hij dacht: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben.
Mat 21:38  Maar toen de pachters den zoon zagen, zeiden zij tot elkaar: Dat is de erfgenaam; komt, laten wij 
hem doden en zijn erfenis voor ons houden.
Mat 21:39  Zij grepen hem dus, wierpen hem den wijngaard uit en doodden hem.
Mat 21:40  Wanneer dan de eigenaar van den wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen?



Mat 21:41  Zij zeiden tot hem: Hij zal het den slechtaards slecht laten vergaan en den wijngaard aan andere 
pachters verhuren, die hem te rechter tijd de vruchten zullen leveren.
Mat 21:42  Hierop zeide Jezus tot hen: Hebt gij nooit in de Schriften gelezen: De steen dien de bouwlieden 
hebben verworpen, die is hoeksteen geworden; vanwege den Heer is dit geschied, en het is een wonder in ons 
oog?
Mat 21:43  Daarom zeg ik u: Het Koninkrijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat de 
vruchten er van opbrengt.
Mat 21:44  En wie op dezen steen valt zal verpletterd worden, en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen.
Mat 21:45  Toen de overpriesters en de Farizeen zijn gelijkenissen hoorden, begrepen zij dat hij op hen doelde.
Mat 21:46  Zij zochten hem in hun macht te krijgen, maar vreesden de schare, omdat die hem voor een profeet 
hield.
Mat 22:1  Wederom sprak Jezus tot hen in gelijkenissen, aldus:
Mat 22:2  Het gaat met het Koninkrijk der hemelen als met een koning op aarde die voor zijn zoon een 
bruiloftsmaal aanrichtte
Mat 22:3  en zijn dienaren uitzond om de genodigden ter bruiloft te roepen; maar zij wilden niet komen.
Mat 22:4  Opnieuw zond hij andere dienaren met de opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie, het maal heb ik 
bereid, mijn stieren en het mestvee zijn geslacht, en alles is gereed. Komt ter bruiloft.
Mat 22:5  Maar, zonder zich hieraan te storen, gingen zij, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel;
Mat 22:6  de overige grepen zijn dienaren, mishandelden en doodden ze.
Mat 22:7  Toen werd de koning vertoornd, zond zijn krijgsknechten en liet die moordenaars ter doodbrengen en 
hun stad in brand steken.
Mat 22:8  Nu zeide hij tot zijn dienaren: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren niet waard er op te 
komen;
Mat 22:9  gaat derhalve op de kruispunten der wegen en nodigt alwie gij aantreft ter bruiloft.
Mat 22:10  Die dienaren gingen de wegen op en brachten allen die zij aantroffen, bozen en goeden, mee; de 
zaal werd met gasten gevuld.
Mat 22:11  Toen nu de koning binnentrad om de aanliggende gasten in ogenschouw te nemen, zag hij daar een 
mens die geen bruiloftskleed aan had.
Mat 22:12  Hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde.
Mat 22:13  Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem handen en voeten en werpt hem in de buitenste 
duisternis; daar zal het geween en het tandengeknars zijn.
Mat 22:14  Want velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren.
Mat 22:15  Toen gingen de Farizeen samen overleggen, hoe zij hem door een strikvraag zouden vangen.
Mat 22:16  Zij zonden enige hunner leerlingen met de Herodianen op hem af, met de vraag: Meester, wij weten 
dat gij een oprecht mens zijt, naar waarheid den weg Gods leert en u aan niemand stoort; want gij ziet geen 
mens naar de ogen;
Mat 22:17  zeg ons dan: Wat denkt gij er van, is het geoorloofd den keizer belasting te betalen of niet?
Mat 22:18  Maar Jezus doorzag hun bozen toeleg en zeide:
Mat 22:19  Huichelaars, wat stelt gij mij op de proef? Laat mij de belastingmunt zien. Zij brachten hem een 
zilverling.
Mat 22:20  En hij zeide: Wie is dat? Hoe luidt het opschrift?
Mat 22:21  Zij zeiden: Dat is de keizer. Toen zeide hij tot hen: Geeft dan den keizer wat den keizer toekomt, en 
aan God wat Gode toekomt.
Mat 22:22  Toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich, verlieten hem en gingen heen.
Mat 22:23  Op denzelfden dag kwamen Sadduceen tot hem, die de opstanding loochenen, en vroegen hem:
Mat 22:24  Meester, Mozes heeft gezegd: Als iemand kinderloos sterft, dan moet zijn broeder met diens vrouw 
het zwagerhuwelijk sluiten en voor zijn broeder nakomelingen verwekken.
Mat 22:25  Nu waren bij ons zeven broeders; de eerste huwde en stierf; daar hij geen kinderen had, liet hij dus 
zijn vrouw voor zijn broeder na;
Mat 22:26  zo ging het ook met den tweeden, den derden en alle zeven.
Mat 22:27  Ten laatste stierf ook de vrouw.
Mat 22:28  In de opstanding nu, van wien dier zeven zal zij dan de vrouw zijn? Zij allen toch hebben haar gehad.
Mat 22:29  Jezus gaf hun ten antwoord: Gij dwaalt; daar gij noch de Schriften noch Gods kracht kent.
Mat 22:30  Want in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet uitgehuwelijkt, maar zijn als engelen in den 
hemel.
Mat 22:31  En wat de dodenopstanding betreft, hebt gij niet gelezen wat u door God gezegd is:
Mat 22:32  Ik ben de God van Abraham, de God van Izaak, de God van Jakob? God is geen God van doden, 
maar van levenden.
Mat 22:33  Toen de scharen dit woord hoorden, stonden zij versteld over zijn leer.



Mat 22:34  Toen de Farizeen hoorden dat hij den Sadduceen den mond gestopt had, kwamen zij samen,
Mat 22:35  en een van hen, een wetgeleerde, vroeg hem om hem op de proef te stellen:
Mat 22:36  Meester, welk gebod is groot in de wet?
Mat 22:37  Hij zeide tot hem: Gij zult den Heer uw God liefhebben met uw ganse hart, uw gehele ziel en al uw 
verstand,
Mat 22:38  Dit is het grote en eerste gebod.
Mat 22:39  Een tweede, dat hiermee gelijk staat, luidt: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Mat 22:40  Aan deze twee geboden hangt de gehele Wet en Profeten.
Mat 22:41  Toen de Farizeen bijeenwaren, vroeg Jezus hun:
Mat 22:42  Wat gelooft gij van den Christus? Wiens zoon is hij? Zij zeiden tot hem: Davids zoon.
Mat 22:43  Hij zeide tot hen: Hoe noemt dan David door den Geest hem heer, zoals hij doet in de woorden:
Mat 22:44  De Heer heeft tot mijn heer gezegd: Zit aan mijn rechterhand tot dat Ik uw vijanden onder uw voeten 
zal gelegd hebben?
Mat 22:45  Als David hem heer noemt, hoe is hij dan zijn zoon?
Mat 22:46  En niemand kon hem hierop een woord antwoorden; ook waagde van dien dag af niemand het meer 
hem iets te vragen.
Mat 23:1  Toen sprak Jezus tot de schare en tot zijn leerlingen:
Mat 23:2  Op den stoel van Mozes zitten de schriftgeleerden en Farizeen.
Mat 23:3  Doet daarom nauwgezet alwat zij u zeggen; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het wel 
maar doen het niet.
Mat 23:4  Zij binden zware lasten tezamen en leggen ze op de schouders der mensen, maar zelf steken zij er 
geen vinger naar uit.
Mat 23:5  Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden; want zij maken hun gebedsriemen 
breed en de kwasten groot,
Mat 23:6  zijn er op gesteld de hoogste plaats bij maaltijden in te nemen en in de synagogen vooraan te zitten,
Mat 23:7  op de markt gegroet en door de mensen rabbi genaamd te worden.
Mat 23:8  Maar gij, laat u niet rabbi noemen; want een is uw meester en gij zijt allen broeders.
Mat 23:9  Ook moet gij niemand op aarde vader noemen; want Een is uw Vader, Hij die in den hemel is.
Mat 23:10  Ook moet gij u geen voorgangers noemen; want een is uw voorganger, de Christus.
Mat 23:11  De grootste van u zij uw dienaar.
Mat 23:12  Alwie zich verhoogt zal vernederd en alwie zich vernedert zal verhoogd worden.
Mat 23:13  Wee u, schriftgeleerden en Farizeen, gij huichelaars; want gij sluit de deur van het Koninkrijk der 
hemelen voor de mensen dicht; gij gaat er zelf niet in, en hen die er willen ingaan verhindert gij in te gaan.
Mat 23:14  
Mat 23:15  Wee u, schriftgeleerden en Farizeen, gij huichelaars; want gij trekt zee en land rond om een 
Jodengenoot te maken, en wanneer hij het geworden is, maakt gij hem tot een kind der hel, tweemaal slechter 
dan gijzelf.
Mat 23:16  Wee u, blinde leidslieden, die zegt: Zweert iemand bij den tempel, dat geldt niet; maar zweert hij bij 
het goud van den tempel, dan is hij gebonden.
Mat 23:17  Gij dwazen en blinden, wat is meer, het goud of de tempel die het goud heiligt?
Mat 23:18  En: Zweert iemand bij het altaar, dat geldt niet; maar zweert hij bij de gave die er op ligt, dan is hij 
gebonden.
Mat 23:19  Gij blinden, wat is meer, de gave of het altaar dat de gave heiligt?
Mat 23:20  Wie dan zweert bij het altaar zweert bij het altaar zelf en bij alwat er op ligt,
Mat 23:21  en wie zweert bij den tempel zweert bij den tempel zelf en bij Hem die er in woont,
Mat 23:22  en wie bij den hemel zweert zweert bij den troon Gods en bij Hem die daarop zit.
Mat 23:23  Wee u, schriftgeleerden en Farizeen, gij huichelaars; want gij geeft tienden van munte, dille en 
komijn, maar de zwaardere geboden der wet laat gij na: rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw; deze dingen 
moest men behartigen en gene niet nalaten.
Mat 23:24  Gij blinde leidslieden, die de mug uitzift en den kameel door zwelgt!
Mat 23:25  Wee u, schriftgeleerden en Farizeen, gij huichelaars; want gij reinigt de buitenzij van beker en 
schotel, maar daarbinnen zijn ze vol gestolen goed en onmatigheid.
Mat 23:26  Gij blinde Farizeer, reinig eerst het binnenste van den beker; opdat ook het uitwendige rein worde.
Mat 23:27  Wee u, schriftgeleerden en Farizeen, gij huichelaars; want gij gelijkt op gepleisterde graven: van 
buiten zien ze er fraai uit, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei vuilnis.
Mat 23:28  Zo zijt ook gij wel braaf in het oog der mensen, maar van binnen vol huichelarij en ongerechtigheid.
Mat 23:29  Wee u, schriftgeleerden en Farizeen, gij huichelaars; want gij bouwt de graven der profeten en 
versiert de grafsteden der vromen,
Mat 23:30  en zegt: Hadden wij geleefd in de dagen onzer vaderen, dan zouden wij niet medeplichtig zijn 



geweest aan den moord der profeten.
Mat 23:31  Zo erkent gij dat gij zonen der profetenmoordenaars zijt.
Mat 23:32  Maakt dan ook gij de maat uwer vaderen vol.
Mat 23:33  Slangen, adderengebroed, hoe zoudt gij aan de veroordeling ter helle ontkomen?
Mat 23:34  Daarom zend ik tot u profeten, wijzen en schriftgeleerden; sommige van hen zult gij doden en 
kruisigen, andere in uw synagogen geeselen en van de ene stad in de andere vervolgen;
Mat 23:35  opdat over u kome al het onschuldige bloed dat op de aarde vergoten is, van het bloed van den 
rechtschapen Abel af tot dat van Zacharja den zoon van Barachja toe, dien gij tussen den tempel en het altaar 
vermoord hebt.
Mat 23:36  Voorwaar, ik zeg u, al die moorden zullen op het hoofd van dit geslacht neerkomen.
Mat 23:37  Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt hen die tot u gezonden zijn, hoe vaak heb 
ik uw kinderen willen verzamelen, zoals een hen haar kiekens verzamelt onder haar vleugelen, maar gij hebt niet 
gewild.
Mat 23:38  Zie, uw huis zal u in puin blijven liggen.
Mat 23:39  Want ik zeg u, mij zult gij van nu af niet weder zien voordat gij zegt: Gezegend hij die komt met den 
naam des Heeren!
Mat 24:1  Jezus verliet den tempel en ging zijns weegs. Toen kwamen de leerlingen tot hem en wezen op de 
tempelgebouwen.
Mat 24:2  En hij antwoordde hun: Ziet gij dit alles? Voorwaar, ik zeg u, geen steen zal hier op een anderen 
blijven liggen; alles zal afgebroken worden.
Mat 24:3  Toen hij op den Olijfberg neerzat, kwamen zijn leerlingen, terwijl niemand anders er bij was, tot hem 
en zeiden: Zeg ons, wanneer zal dit alles geschieden, en waaraan zullen wij weten dat gij komt en de wereld ten 
einde gaat?
Mat 24:4  Jezus gaf hun ten antwoord: Ziet toe dat gij u niet laat verleiden.
Mat 24:5  Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: Ik ben de Christus, en zij zullen velen 
verleiden.
Mat 24:6  Gij zult horen van oorlogen en oorlogsgeruchten; ziet toe, wordt niet ontroerd; want dat moet 
geschieden, maar is het einde nog niet.
Mat 24:7  Want volk zal tegen volk opstaan; rijk tegen rijk; hier en daar zullen hongersnoden zijn en 
aardbevingen;
Mat 24:8  dat alles is het begin der weeen.
Mat 24:9  Dan zal men u overleveren aan mishandeling en u doden; gij zult door alle volken gehaat worden, 
omdat gij mijn naam draagt.
Mat 24:10  En dan zullen velen ten val komen, elkander overleveren en haten.
Mat 24:11  Ook zullen vele valse profeten opstaan en menig een verleiden.
Mat 24:12  En doordat de ongerechtigheid toeneemt zal de liefde der meesten verkoelen;
Mat 24:13  maar wie volhardt tot het eind, die zal gered worden.
Mat 24:14  Eerst zal deze Blijmare, de Blijmare van het Koninkrijk, in geheel de wereld verkondigd worden, tot 
een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.
Mat 24:15  Wanneer gij dan den Gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door den profeet Daniel, in de 
heilige plaats ziet staan, wie dit leest lette er op!
Mat 24:16  dat dan zij die in Judea zijn naar het gebergte vluchten;
Mat 24:17  wie op het dak is kome er niet af om zijn goed uit zijn huis mee te nemen;
Mat 24:18  wie op den akker is kere niet terug om zijn mantel te halen.
Mat 24:19  Wee in die dagen de zwangere en de zoogende vrouwen!
Mat 24:20  Bidt toch dat uw vlucht niet plaats hebbe in den winter of op een sabbat;
Mat 24:21  want dan zal er een zo grote nood zijn als er nooit geweest is van den aanvang der wereld tot nu toe 
en er ook nooit meer zijn zal.
Mat 24:22  Indien die dagen niet verkort werden, zou niets dat leeft behouden blijven; maar ter wille van de 
uitverkorenen zullen die dagen verkort worden.
Mat 24:23  Wanneer dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus! of: Daar is hij! gelooft het niet;
Mat 24:24  want valse Christussen en valse profeten zullen opstaan en zo grote wonderen en tekenen doen dat 
zij, zo mogelijk, zelfs de uitverkorenen zouden verleiden.
Mat 24:25  Zie, ik heb het u voorzegd,
Mat 24:26  Zegt men dan tot u: Zie, hij is in de woestijn! gaat er niet heen; Zie, hij is in de binnenkamers! gelooft 
het niet.
Mat 24:27  Want zoals de bliksem uitschiet van het Oosten en licht tot het Westen, zo zal de komst van den 
Mensenzoon zijn.
Mat 24:28  Waar het aas ligt verzamelen zich de gieren.



Mat 24:29  Aanstonds na den nood dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan ophouden te schijnen, 
zullen de sterren van den hemel vallen en de hemelmachten wankelen.
Mat 24:30  En dan zal het teken van den Mensenzoon zich aan den hemel vertonen; alle geslachten der aarde 
zullen zich op de borst slaan en den Mensenzoon zien komen op de wolken des hemels met grote macht en 
luister.
Mat 24:31  Hij zal zijn engelen met luid bazuingeschal uitzenden, en zij zullen al zijn uitverkorenen van de vier 
hemelstreken, van het ene eind der hemelen tot het andere, verzamelen.
Mat 24:32  Leert van den vijgeboom deze gelijkenis: Wanneer zijn takken zacht worden en zijn bladeren 
uitspruiten, dan weet gij dat de zomer nabij is;
Mat 24:33  zo ook, wanneer gij dat alles ziet, weet dan dat hij nabij is, voor de deur staat.
Mat 24:34  Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht gaat niet voorbij voordat dit alles is geschied.
Mat 24:35  Hemel en aarde zullen voorbijgaan, mijn woorden niet.
Mat 24:36  Maar van dien dag en dat uur weet niemand iets; zelfs de engelen der hemelen of de Zoon niet; de 
Vader alleen weet het.
Mat 24:37  Want evenals het ging in de dagen van Noach, zo zal de Mensenzoon verschijnen.
Mat 24:38  Gelijk men in de dagen voor den Zondvloed at en dronk, huwde en ten huwelijk gaf, tot op den dag 
waarop Noach in de ark ging,
Mat 24:39  en zij er niets van begrepen voordat de Zondvloed kwam en allen wegrukte, zo zal het bij de komst 
van den Mensenzoon gaan.
Mat 24:40  Dan zullen twee op den akker zijn; de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten;
Mat 24:41  twee vrouwen malen aan den handmolen; de ene wordt meegenomen, de andere achtergelaten.
Mat 24:42  Waakt dan; want gij weet niet, op welken dag uw Heer komt.
Mat 24:43  Gij begrijpt toch, als de huisbewoner geweten had, in welke nachtwake de dief zou komen, dan zou 
hij wel wakker zijn gebleven en niet hebben toegelaten dat in zijn huis ingebroken werd.
Mat 24:44  Daarom weest ook gij bereid; want op een uur waarvan gij het niet vermoedt komt de Mensenzoon.
Mat 24:45  Wie is nu de getrouwe en verstandige slaaf, dien zijn heer heeft gesteld over zijn onderhorigen om 
hun te rechter tijd spijs te geven?
Mat 24:46  Zalig de slaaf dien zijn heer, wanneer hij komt, daarmee bezig vindt;
Mat 24:47  voorwaar, ik zeg u, hij zal hem het beheer over al zijn goederen geven.
Mat 24:48  Maar als die slaaf slecht is en bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft nog lang uit!
Mat 24:49  en zijn medeslaven begint te slaan, terwijl hijzelf eet en drinkt met dronkaards,
Mat 24:50  dan zal de heer van dien slaaf komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur 
waarvan hij niets weet,
Mat 24:51  en zal het in stukken houwen en hem het lot der huichelaars doen delen; daar zal het geween en het 
tandengeknars zijn.
Mat 25:1  Dan zal het met het Koninkrijk der hemelen gaan als met tien meisjes, die met haar lampen den 
bruidegom tegemoet gingen.
Mat 25:2  Vijf van haar waren wijs, vijf dwaas.
Mat 25:3  Want de dwaze namen, toen zij haar lampen meenamen, geen olie mee;
Mat 25:4  de wijze namen behalve de lampen ook olie in kruiken mee.
Mat 25:5  Toen de bruidegom lang uitbleef, werden zij allen slaperig en sluimerden in.
Mat 25:6  En te middernacht riep men: Daar komt de bruidegom! Naar buiten, hem tegemoet!
Mat 25:7  Toen stonden al die meisjes op en maakten haar lampen in orde.
Mat 25:8  Nu zeiden de dwaze tot de wijze: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit.
Mat 25:9  Maar de wijze antwoordden: Neen, dan zou er misschien voor ons en u niet genoeg zijn; gaat liever 
naar de winkeliers en koopt voor uzelf.
Mat 25:10  Doch toen zij heengingen om te kopen kwam de bruidegom en gingen zij die gereed waren met hem 
in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.
Mat 25:11  Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, heer, doe ons open!
Mat 25:12  Maar hij gaf ten antwoord: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.
Mat 25:13  Waakt dan; want gij kent dag noch uur.
Mat 25:14  Want het is er mee als met een man die, toen hij op reis ging, zijn slaven ontbood en hun zijn geld 
overhandigde;
Mat 25:15  den enen gaf hij vijf talenten, den tweeden twee, den derden een, ieder naar zijn bekwaamheid. Toen 
reisde hij af.
Mat 25:16  Aanstonds ging hij die de vijf talenten ontvangen had er mee aan het werk, en hij won er vijf bij.
Mat 25:17  Desgelijks won ook hij die de twee ontvangen had er twee bij.
Mat 25:18  Maar hij die het ene had gekregen groef een kuil in den grond en verborg het geld van zijn heer 
daarin.



Mat 25:19  Na langen tijd kwam de heer dier slaven en ging met hen afrekenen.
Mat 25:20  Hij die de vijf talenten had gekregen kwam en bracht vijf andere talenten, met de woorden: Heer, vijf 
talenten hebt gij mij toevertrouwd; zie, ik heb er vijf talenten bij gewonnen.
Mat 25:21  Tot hem zeide zijn heer: Wel gedaan, brave en trouwe slaaf! over weinig zijt gij getrouw geweest, 
over veel zal ik u aanstellen, kom op het feestmaal van uw heer.
Mat 25:22  Toen kwam die van de twee talenten nader en zeide: Heer, twee talenten hebt gij mij terhand 
gesteld; zie, ik heb er twee bij gewonnen.
Mat 25:23  Hem zeide de heer: Wel gedaan, brave en trouwe slaaf! over weinig zijt gij getrouw geweest, over 
veel zal ik u aanstellen; kom op het feestmaal van uw heer.
Mat 25:24  Toen kwam hij die het ene talent had ontvangen en zeide: Heer, ik wist dat gij een hard mens zijt, die 
maait waar gij niet gezaaid, inzamelt waar gij niet uitgestrooid hebt;
Mat 25:25  daarom werd ik bevreesd en ben uw talent in den grond gaan verbergen; hier hebt gij uw eigendom.
Mat 25:26  En hem gaf de heer ten antwoord: Gij boze en luie slaaf, wist gij dat ik maai waar ik niet heb gezaaid 
en inzamel waar ik niet heb uitgestrooid?
Mat 25:27  Zo waart gij verplicht mijn geld bij de bankiers te beleggen; dan had ik bij mijn komst mijn eigendom 
met rente terug gekregen.
Mat 25:28  Neemt hem dan dat ene talent af en geeft het aan hem die de tien talenten heeft;
Mat 25:29  want aan ieder die heeft zal gegeven worden, altijd meer, maar van hem die niet heeft zal ook dat 
wat hij heeft afgenomen worden.
Mat 25:30  En werpt den nuttelozen slaaf uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween en het 
tandengeknars zijn.
Mat 25:31  Wanneer dan de Mensenzoon in zijn heerlijkheid komt, van al de engelen omstuwd, dan zal hij 
plaatsnemen op zijn heerlijken troon
Mat 25:32  en zullen voor hem alle volken verzameld worden. Hij zal ze dan van elkander scheiden, zo als een 
herder de schapen van de bokken scheidt,
Mat 25:33  en de schapen aan zijn rechter [hand], de bokken aan zijn linkerhand plaatsen.
Mat 25:34  Dan spreekt de Koning tot hen die aan zijn rechterhand staan: komt, gezegenden van mijn Vader, 
neemt het Koninkrijk in bezit dat voor u bereid is van de grondlegging der wereld af.
Mat 25:35  Want gij hebt toen ik honger had mij te eten gegeven, toen ik dorst had gelaafd, toen ik een 
vreemdeling was geherbergd,
Mat 25:36  toen ik naakt was gekleed, toen ik ziek was naar mij omgezien, toen ik In de gevangenis was mij 
bezocht.
Mat 25:37  Dan zullen de rechtschapenen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u toen gij honger hadt 
gevoed, of toen gij dorst hadt gelaafd?
Mat 25:38  Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en u gekleed?
Mat 25:39  Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen?
Mat 25:40  De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, ik zeg u, voor zoveel gij dit gedaan hebt aan een 
van deze mijn allergeringste broeders, hebt gij het aan mij gedaan.
Mat 25:41  Dan zal de Koning tot hen die aan de linkerzijde staan zeggen: Weg van mij, gevloekten! in het 
eeuwige vuur met u, het vuur dat bereid is voor den Duivel en zijn engelen!
Mat 25:42  Want toen ik honger had hebt gij mij niet te eten gegeven, toen ik dorst had niet gelaafd,
Mat 25:43  toen ik vreemdeling was niet geherbergd, toen ik naakt was niet gekleed, toen ik ziek was en in de 
gevangenis niet naar mij omgezien.
Mat 25:44  Dan antwoorden ook zij: Heer, wanneer hebben wij u hongerig, dorstig, vreemdeling, naakt, ziek of in 
de gevangenis gezien en hebben u geen dienst bewezen?
Mat 25:45  Daarop geeft hij hun ten antwoord: Voorwaar, ik zeg u, voor zoveel gij dit niet gedaan hebt aan een 
van deze allergeringsten, hebt gij het aan mij niet gedaan.
Mat 25:46  En dezen gaan naar de eeuwige pijniging, de rechtschapenen naar het eeuwige leven.
Mat 26:1  Na deze rede ten einde gebracht te hebben, zeide Jezus tot zijn leerlingen:
Mat 26:2  Gij weet dat het over twee dagen Pasen is; dan zal de Mensenzoon worden overgeleverd om 
gekruisigd te worden.
Mat 26:3  Toen kwamen de overpriesters en de oudsten des volks samen in het paleis des hogepriesters, 
Kajafas geheten,
Mat 26:4  en besloten zich met list van Jezus meester te maken en hem te doden;
Mat 26:5  maar, zeiden zij, niet op het feest; er mocht eens oproer onder het volk komen.
Mat 26:6  Toen Jezus te Bethanie in het huis van Simon den melaatse was,
Mat 26:7  kwam tot hem een vrouw met een fles kostbare reukolie, die zij, terwijl hij aan tafel aanlag, over zijn 
hoofd uitgoot.
Mat 26:8  Toen de leerlingen dit zagen, namen zij het zeer kwalijk en dachten: Waartoe dient deze verspilling?



Mat 26:9  men had dit duur kunnen verkopen en het geld aan de armen geven.
Mat 26:10  Jezus die hen doorzag zeide tot hen: Wat valt gij deze vrouw lastig? Zij heeft een goed werk aan mij 
gedaan.
Mat 26:11  Want de armen hebt gij altijd bij u, maar mij niet.
Mat 26:12  Toen zij deze mirre op mijn lichaam goot, deed zij dat bij voorbaat voor mijn begrafenis.
Mat 26:13  Voorwaar, ik zeg u, alwaar dit Evangelie verkondigd zal worden, waar ter wereld ook, daar zal ook, 
tot aandenken aan haar, gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft.
Mat 26:14  Toen ging een der Twaalve, Judas de Iskarioter genaamd tot de overpriesters
Mat 26:15  en zeide: Wat wilt gij mij geven als ik hem u overlever? zij betaalden hem dertig zilverlingen uit.
Mat 26:16  Van toen af zocht hij een goede gelegenheid om hem over te leveren.
Mat 26:17  Op den eersten dag der ongezuurde brooden kwamen de leerlingen tot Jezus en zeiden: Waar wilt 
gij dat wij voor u het Paaschmaal aanrichten?
Mat 26:18  Hij zeide: Gaat in de stad naar die en die en zegt hem: De meester zegt: Mijn tijd is nabij; ik wil bij u 
Pasen vieren met mijn leerlingen.
Mat 26:19  De leerlingen deden zoals Jezus hun bevolen had en richtten het Paaschmaal aan.
Mat 26:20  's Avonds lag hij aan met de twaalf leerlingen.
Mat 26:21  En onder den maaltijd zeide hij: Voorwaar, ik zeg u, een van u zal mij overleveren.
Mat 26:22  Zij werden daarover zeer bedroefd en begonnen allen, hoofd voor hoofd, tot hem te zeggen: Ik ben 
het toch niet, Heer?
Mat 26:23  Hij hernam: Een die met mij de hand in den schotel doopt, die zal mij overleveren.
Mat 26:24  De Mensenzoon gaat wel heen, gelijk van hem geschreven staat, maar wee den mens door wien de 
Mensenzoon overgeleverd wordt! Het ware dien mens beter niet te zijn geboren.
Mat 26:25  Nu zeide Judas, die hem zou overleveren: Ik ben het toch niet, rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt het 
gezegd.
Mat 26:26  Terwijl zij aten, nam Jezus brood, sprak er den zegen over uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen 
met de woorden: Neemt, eet; dit is mijn lichaam.
Mat 26:27  Toen nam hij een beker op, sprak er den zegen over uit en gaf hun dien met de woorden: Drinkt 
hieruit allen.
Mat 26:28  Want dit is mijn verbondsbloed, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Mat 26:29  Ook zeg ik u: Ik zal van nu af van deze vrucht van den wijnstok niet meer drinken totdat ik ze met u 
nieuw zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader.
Mat 26:30  Na den lofzang gezongen te hebben, gingen zij naar den Olijfberg.
Mat 26:31  Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen in dezen nacht mij ontrouw worden; want er staat 
geschreven: Ik zal den herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden
Mat 26:32  en nadat ik opgestaan ben, zal ik u voorgaan naar Galilea.
Mat 26:33  Petrus antwoordde hem: Al worden ook allen u ontrouw, ik nooit.
Mat 26:34  Jezus zeide hem: Voorwaar, ik zeg u, in dezenzelfden nacht zult gij, voordat de haan kraait, mij 
driemaal verloochenen.
Mat 26:35  Petrus zeide tot hem: Al moest ik ook met u sterven, verloochenen zal ik u niet. Hetzelfde zeiden de 
overige leerlingen.
Mat 26:36  Toen ging Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot zijn leerlingen: Blijft 
hier zitten, totdat ik daar gebeden heb.
Mat 26:37  Hij nam Petrus en de beide zonen van Zebedeus mee en begon bedroefd en beangst te worden.
Mat 26:38  Toen zeide hij tot hen: Mijn ziel is dodelijk bedroefd; blijft hier en waakt met mij.
Mat 26:39  Hij ging een klein eind verder en viel op zijn aangezicht, biddend: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat 
dezen beker mij voorbijgaan; doch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
Mat 26:40  Nu ging hij naar de leerlingen en vond hen in slaap. En hij zeide tot Petrus: kunt gijlieden dan niet 
een uur met mij waken?
Mat 26:41  Waakt, en bidt niet in verzoeking te komen. De geest is wel gewillig, maar het vlees zwak.
Mat 26:42  Ten tweeden male ging hij heen en bad: Mijn Vader, indien het niet mogelijk is dat hij voorbijgaat 
tenzij ik hem drinke, uw wil geschiede.
Mat 26:43  Toen hij weer bij hen kwam, vond hij hen opnieuw in slaap; want hun ogen waren bezwaard.
Mat 26:44  Hij liet hen slapen en ging ten derden male bidden, met wederom dezelfde woorden.
Mat 26:45  Nu kwam hij bij de leerlingen en zeide tot hen: Slaapt dan voort en rust; zie, de ure is nabij waar op 
de Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van zondaren.
Mat 26:46  Staat op; laat ons gaan. Hij die mij overlevert is nabij.
Mat 26:47  Terwijl hij nog sprak, daar kwam Judas, een van de Twaalve, vergezeld van een talrijke, met 
zwaarden en stokken gewapende bende, door de overpriesters en oudsten des volks gezonden.
Mat 26:48  Zijn verrader had met hen een teken afgesproken: Hij dien ik kus, die is het; grijpt hem.



Mat 26:49  En regelrecht op Jezus afgaande, zeide hij: Gegroet, rabbi! en kuste hem.
Mat 26:50  Jezus zeide tot hem: Vriend, waarvoor gij hier zijt. Toen traden zij toe, sloegen de handen aan Jezus 
en grepen hem.
Mat 26:51  Maar zie, een der metgezellen van Jezus stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof den slaaf van den 
hogepriester en hieuw hem een oor af.
Mat 26:52  Toen zeide Jezus tot hem: Steek uw zwaard op; want alwie naar het zwaard grijpen zullen door het 
zwaard omkomen.
Mat 26:53  Of meent gij dat mijn Vader mij niet, als ik Hem daarom bad, aanstonds twaalf legioenen engelen ter 
zijde zou stellen?
Mat 26:54  Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, volgens welke het zo geschieden moet?
Mat 26:55  Terzelfder tijd zeide Jezus tot de bende: Zijt gij, als tegen een rover, met zwaarden en stokken 
uitgetrokken om mij gevangen te nemen? Dag aan dag zat ik in den tempel te leren, en gij hebt mij niet 
gegrepen.
Mat 26:56  Maar dit alles is geschied opdat de schriften der profeten vervuld zouden worden. Toen lieten alle 
leerlingen hem aan zijn lot over en namen de vlucht.
Mat 26:57  Zij die Jezus hadden gevangengenomen voerden hem naar den hogepriester Kajafas, bij wien de 
schriftgeleerden en de oudsten vergaderd waren.
Mat 26:58  En Petrus volgde hem van verre tot het paleis van den hogepriester, trad binnen en ging bij de 
dienaren zitten om den afloop te zien.
Mat 26:59  De overpriesters en de gehele Grote Raad zochten valse beschuldigingen tegen Jezus om hem ter 
dood te veroordelen;
Mat 26:60  maar hoewel vele valse getuigen optraden, vonden zij er geen.
Mat 26:61  Eindelijk traden twee op, die zeiden: Hij heeft gezegd: Ik kan den tempel Gods afbreken en binnen 
drie dagen weer opbouwen.
Mat 26:62  Nu stond de hogepriester op en zeide tot hem: Antwoordt gij niets op hetgeen zij tegen u inbrengen?
Mat 26:63  Maar Jezus zweeg. De hogepriester zeide tot hem: Ik bezweer u bij den levenden God ons te 
zeggen, of gij de Christus, de Zoon Gods, zijt.
Mat 26:64  Toen zeide Jezus tot hem: Gij hebt het gezegd. Maar ik zeg U: Van nu af aan zult gij den 
Mensenzoon zien zitten ter rechterhand der Kracht en komen op de wolken des hemels.
Mat 26:65  Nu scheurde de hogepriester zijn klederen en zeide: Een godslastering! Wat hebben wij nog verder 
getuigen nodig? Ziet, nu hebt gij de godslastering gehoord.
Mat 26:66  Wat dunkt u? En zij antwoordden: Hij is des doods schuldig.
Mat 26:67  Toen spogen zij hem in het gezicht en stompten hem,
Mat 26:68  en sommigen gaven hem een slag en zeiden dan: Toon ons nu, Christus, dat gij een profeet zijt! Wie 
heeft u geslagen?
Mat 26:69  Petrus zat buiten in het binnenhof toen een der slavinnen naar hem toe kwam en zeide: Gij waart ook 
bij Jezus den Galileer!
Mat 26:70  Maar hij loochende het ten aanhoren van allen en zeide: Ik weet niet wat gij zegt.
Mat 26:71  En toen hij de poort wilde uitgaan, zag hem een andere en zeide tot hen die daar stonden: Deze was 
bij Jezus den Nazarener.
Mat 26:72  Maar hij loochende het wederom, met een eed: Ik ken den mens niet.
Mat 26:73  Kort daarna kwamen de omstanders nader en zeiden tot Petrus: ja waarlijk, gij zijt een van hen; want 
uw spraak verraadt u.
Mat 26:74  Nu begon hij zichzelf te vervloeken en te zweren: Ik ken den mens niet.
Mat 26:75  En dadelijk kraaide een haan. Toen herinnerde zich Petrus wat Jezus gezegd had: Voordat de haan 
kraait zult gij mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en weende bitterlijk.
Mat 27:1  Den volgenden morgen namen al de overpriesters en oudsten des volks het besluit Jezus ter dood te 
brengen;
Mat 27:2  hiertoe voerden zij hem, geboeid, weg, en leverden hem over aan den landvoogd Pilatus.
Mat 27:3  Toen nu Judas, die hem overgeleverd had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw en bracht de 
dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug
Mat 27:4  en zeide: Ik heb gezondigd door onschuldig bloed te verraden. Maar zij zeiden tot hem: Wat gaat ons 
dat aan? Dat is uw zaak.
Mat 27:5  hierop smeet hij het geld in den tempel, maakte zich voort en hing zich op.
Mat 27:6  De overpriesters raapten het geld op en zeiden: Dit mogen wij niet in de tempelkas storten; want het is 
bloedgeld.
Mat 27:7  Na enige beraadslaging besloten zij daarvoor den akker van den pottenbakker aan te kopen voor een 
begraafplaats van vreemden,
Mat 27:8  Daarom heet die akker nog altijd de Bloedakker.



Mat 27:9  Zo werd vervuld wat gezegd is door den profeet Jeremia: En zij namen van de zonen Israels de dertig 
zilverlingen, de waarde van den op dien prijs geschatte, dien zij geschat hebben,
Mat 27:10  en gaven ze voor den akker van den pottenbakker, zoals de Heer mij bevolen had.
Mat 27:11  Jezus nu stond voor den landvoogd. Deze vroeg hem: Zijt gij de koning der Joden? En Jezus 
antwoordde: Gij zegt het.
Mat 27:12  Maar toen hij door de overpriesters en oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets.
Mat 27:13  Toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet, welke zware beschuldigingen zij tegen u inbrengen?
Mat 27:14  Maar hij gaf hem geen enkel woord tot bescheid; zodat de landvoogd zich zeer verwonderde.
Mat 27:15  De landvoogd nu was gewoon op een feestdag ten gerieve der schare een gevangene, wien zij 
wilde, in vrijheid te stellen.
Mat 27:16  Nu had men juist een befaamden gevangene, Barabbas geheten.
Mat 27:17  Pilatus dan vroeg hun, toen zij samenschoolden: Wien wilt gij dat ik voor u in vrijheid stel: Barabbas 
of Jezus den zoogenaamden Christus?
Mat 27:18  Want hij wist wel dat zij hem uit haat overgeleverd hadden.
Mat 27:19  Terwijl hij op den rechterstoel zat, liet zijn vrouw hem zeggen: Laat u toch niet in met dien 
rechtschapene; want ik heb heden over hem benauwd gedroomd.
Mat 27:20  De overpriesters en oudsten haalden de schare over om Barabbas te kiezen en Jezus om te 
brengen.
Mat 27:21  Dus zeiden zij, toen de landvoogd vroeg: Wien van die twee wilt gij dat ik voor u in vrijheid stel? 
Barabbas!
Mat 27:22  Pilatus zeide tot hen: Wat moet ik dan doen met Jezus den zo genaamden Christus? En allen zeiden: 
Aan het kruis met hem!
Mat 27:23  Hij zeide: Wat kwaads heeft hij dan gedaan? Maar zij schreeuwden te heftiger: Aan het kruis met 
hem!
Mat 27:24  Toen dan Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar er veeleer oproer ontstond, nam hij water, wies zijn 
handen voor de ogen der schare en zeide: Ik ben onschuldig aan zijn bloed. Het is voor uw verantwoording.
Mat 27:25  De schare antwoordde eenstemmig: Zijn bloed kome op ons en onze kinderen!
Mat 27:26  Nu stelde hij voor hen Barabbas in vrijheid en leverde Jezus, na hem te hebben doen geeselen, over 
om gekruisigd te worden.
Mat 27:27  Toen namen de soldaten van den landvoogd Jezus mee in het rechthuis en brachten het gehele 
bataljon tegen hem samen.
Mat 27:28  Zij ontkleedden hem en deden hem een rode mantel om,
Mat 27:29  vlochten van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd, gaven hem een rietstok in de 
rechterhand, vielen voor hem op de knieen, zeiden spottend tot hem: Gegroet, koning der Joden!
Mat 27:30  spuwden op hem, namen den rietstok en sloegen hem er mee op zijn hoofd.
Mat 27:31  Nadat zij hem zo bespot hadden, namen zij hem den mantel af, deden hem zijn eigen klederen 
weder aan en voerden hem weg ter kruisiging.
Mat 27:32  Bij het uittrekken vonden zij een man van Cyrene, Simon genaamd; dien presten zij om zijn kruis te 
dragen.
Mat 27:33  En toen zij kwamen op een plaats Golgotha genaamd, dat is Schedelplaats,
Mat 27:34  gaven zij hem met gal vermengden wijn te drinken, en toen hij dien proefde, weigerde hij te drinken.
Mat 27:35  Na hem gekruisigd te hebben, verdeelden zij zijn klederen bij het lot,
Mat 27:36  gingen zitten en hielden de wacht over hem.
Mat 27:37  Boven zijn hoofd hechtten zij een opschrift, zijn misdrijf vermeldend: Dit is Jezus, de koning der 
Joden.
Mat 27:38  Toen kruisigden zij met hem twee rovers, een aan zijn rechter [hand] en een aan zijn linkerzijde.
Mat 27:39  En de voorbijgangers smaalden hem en zeiden hoofdschuddend:
Mat 27:40  Gij die den tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt verlos uzelf; zijt gij Gods Zoon, kom dan van 
het kruis af.
Mat 27:41  Desgelijks dreven de overpriesters met de schriftgeleerden en oudsten den spot met hem:
Mat 27:42  Anderen heeft hij verlost; zichzelf kan hij niet verlossen. Hij is immers de koning van Israel, laat hij 
dan van het kruis afkomen; dan zullen wij in hem geloven.
Mat 27:43  Hij heeft op God vertrouwd; laat Die hem nu redden, als Hij hem genegen is! Hij heeft immers 
gezegd: Ik ben Gods Zoon?
Mat 27:44  Eveneens hoonden hem de rovers die met hem gekruisigd waren.
Mat 27:45  En van de zesde ure af kwam duisternis over de gehele aarde tot de negende toe;
Mat 27:46  en omstreeks de negende ure riep Jezus met luider stem: Eli, Eli, lama sabachtani? dat is: Mijn God, 
mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
Mat 27:47  Toen sommigen der omstanders dit hoorden, zeiden zij: Hij roept Elia!



Mat 27:48  En aanstonds ging een van hen een spons halen, doopte die in azijn, stak ze op een rietstok en gaf 
hem te drinken;
Mat 27:49  maar de overigen zeiden: Wacht, laat ons zien of Elia hem komt verlossen.
Mat 27:50  En Jezus slaakte wederom een luiden kreet en gaf den geest.
Mat 27:51  Daar scheurde het voorhangsel van den tempel van boven tot beneden in tweeen, de aarde beefde, 
de rotsen scheurden,
Mat 27:52  de graven werden geopend en vele lijken van ontslapen heiligen werden opgewekt;
Mat 27:53  en na zijn opstanding verlieten zij de grafsteden, gingen de heilige stad binnen en zijn aan velen 
verschenen.
Mat 27:54  Toen nu de hoofdman en die met hem bij Jezus de wacht hielden de aardbeving en alwat gebeurde 
zagen, zeiden zij, in grote vrees: Waarlijk, hij was een Godszoon.
Mat 27:55  Verscheiden vrouwen zagen dit van verre aan. Het waren zij die Jezus van Galilea waren gevolgd 
om hem te dienen.
Mat 27:56  Onder haar Maria van Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder der zonen 
van Zebedeus.
Mat 27:57  Tegen den avond ging een rijk man, afkomstig uit Arimathea, Jozef genaamd, die zelf ook een 
leerling van Jezus geworden was,
Mat 27:58  tot Pilatus en verzocht om het lichaam van Jezus. Pilatus beval dat het hem gegeven zou worden.
Mat 27:59  En Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een rein laken,
Mat 27:60  legde het in een nieuw graf, dat hij in een rots had doen uithouwen, wentelde een groten steen voor 
de deur der grafstede en ging heen.
Mat 27:61  Maria van Magdala en de andere Maria waren daar en zaten tegenover het graf.
Mat 27:62  Den volgenden dag, dat is de dag na den Vrijdag, kwamen de overpriesters en de Farizeen samen 
bij Pilatus
Mat 27:63  en zeiden: Heer, wij herinneren ons dat die bedrieger bij zijn leven gezegd heeft: Na drie dagen sta ik 
weer op.
Mat 27:64  Laat dan het graf tot den derden dag streng bewaken. Zijn leerlingen mochten eens komen, hem 
stelen en dan aan het volk zeggen dat hij uit de doden is opgestaan. Zo zou het laatste bedrog nog erger dan 
het eerste zijn.
Mat 27:65  Pilatus zeide: Gij kunt een wacht krijgen. Gaat in de zaak voorzien naar uw beste weten.
Mat 27:66  Zij gingen dan heen, sloten het graf in tegenwoordigheid der wacht en verzegelden den steen.
Mat 28:1  Maar na afloop van den sabbat, bij het aanbreken van den eersten dag der week, gingen Maria van 
Magdala en de andere Maria het graf bezoeken.
Mat 28:2  En zie, daar had een geweldige aardbeving plaats; want een engel des Heeren daalde uit den hemel 
neer, trad toe, wentelde den steen af en ging er op zitten.
Mat 28:3  Zijn aanschijn was dat van den bliksem, zijn gewaad sneeuwwit.
Mat 28:4  Uit vrees voor hem beefden de bewakers en werden als doden.
Mat 28:5  En de engel sprak de vrouwen aldus aan: Weest gij niet bevreesd. Ik weet toch dat gij Jezus dien 
gekruisigde zoekt.
Mat 28:6  Hij is hier niet; want hij is opgestaan, gelijk hij heeft gezegd. Komt hier, ziet de plaats waar hij gelegen 
heeft.
Mat 28:7  En gaat ijlings aan zijn leerlingen zeggen: Hij is van de doden opgestaan en gaat u voor naar Galilea; 
daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.
Mat 28:8  En zij, vol vrees en grote vreugde, verwijderden zich van de grafstede en spoedden zich naar zijn 
leerlingen om het hun mede te delen.
Mat 28:9  En zie, daar kwam Jezus haar tegemoet en zeide: Weest gegroet! Zij traden toe, grepen zijn voeten 
en vielen voor hem neer.
Mat 28:10  Daarop sprak Jezus tot haar: Vreest niet; gaat aan mijn broeders zeggen dat zij naar Galilea moeten 
gaan en mij daar zien zullen.
Mat 28:11  Toen zij heengingen, begaven zich enige manschappen van de wacht naar de stad en vertelden aan 
de overpriesters alwat gebeurd was.
Mat 28:12  En dezen kwamen samen met de oudsten en overlegden wat te doen. Zij gaven dan aan de soldaten 
veel geld
Mat 28:13  en zeiden: Gij moet zeggen dat zijn leerlingen van nacht gekomen zijn en hem gestolen hebben, 
terwijl wij sliepen.
Mat 28:14  Komt dit den landvoogd ter ore, dan zullen wij hem tevredenstellen en maken dat gij onbezorgd kunt 
zijn.
Mat 28:15  Zij namen het geld aan en deden zoals hun gezegd was. En dit vertelsel is onder de Joden verbreid 
tot nu toe.



Mat 28:16  De elf leerlingen dan gingen naar Galilea, naar den berg waarheen Jezus hen bescheiden had,
Mat 28:17  en vielen, toen zij hem zagen, voor hem neer; maar sommigen twijfelden.
Mat 28:18  En Jezus trad op hen toe en zeide: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Mat 28:19  Gaat daarom alle volken tot mijn leerlingen maken en brengt hen door den doop onder den naam des 
Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, terwijl gij hun leert alles te onderhouden wat ik u bevolen heb.
Mat 28:20  En zie, ik ben met u tot de voleinding der wereld.
Mar 1:1  De aanvang der Heilmare omtrent Jezus Christus.
Mar 1:2  Zoals geschreven staat in den profeet Jezaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit om den weg voor u te 
banen.
Mar 1:3  Hoort, in de woestijn klinkt het: Baant den weg voor den Heer, effent zijn paden! --
Mar 1:4  zo trad Johannes de Doper in de woestijn op en predikte den doop ter bekering tot vergeving van 
zonden.
Mar 1:5  Tot hem nu gingen het gehele Joodse land en alle Jeruzalemmers uit, en zij werden door hem in de 
rivier den Jordaan gedoopt, onder belijdenis van hun zonden.
Mar 1:6  Johannes was in kemelshaar gekleed, had een lederen gordel om de lenden en at sprinkhanen en 
wilden honing;
Mar 1:7  en hij predikte: Een die machtiger is dan ik komt na mij. Ik ben niet waardig voor hem neer te knielen 
om zijn schoenriem los te maken.
Mar 1:8  Ik heb u met water gedoopt, maar hij zal u met den Heiligen Geest dopen.
Mar 1:9  In die dagen kwam Jezus van Nazaret in Galilea en werd in den Jordaan door Johannes gedoopt.
Mar 1:10  En toen hij uit het water steeg, zag hij aanstonds den hemel scheuren en den Geest als een duif op 
zich neerdalen,
Mar 1:11  terwijl een stem uit den hemel kwam: Gij zijt mijn geliefde Zoon; in u heb Ik welgevallen.
Mar 1:12  Dadelijk daarna dreef de Geest hem naar de woestijn;
Mar 1:13  waar hij veertig dagen bleef, verzocht door den Satan, te midden van de dieren, terwijl de engelen 
hem dienden.
Mar 1:14  En nadat Johannes in hechtenis was genomen, ging Jezus naar Galilea, predikend Gods Blijmare:
Mar 1:15  De tijd is gekomen, het Koninkrijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft de Heilmare.
Mar 1:16  Eens langs de zee van Galilea gaande, zag hij Simon en Andreas, den broeder van Simon, in de zee 
het net uitwerpen; want het waren vissers.
Mar 1:17  Jezus zeide tot hen: Volgt mij; dan zal ik maken dat gij vissers van mensen wordt.
Mar 1:18  Dadelijk lieten zij de netten in den steek en volgden hem.
Mar 1:19  Een weinig verder zag hij Jacobus den zoon van Zebedeus en zijn broeder Johannes, ook in een boot, 
bezig de netten te boeten.
Mar 1:20  Aanstonds riep hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeus met de knechten in de boot en volgden hem.
Mar 1:21  Nu gingen zij Kapernaum binnen en predikte hij aanstonds op sabbat in de synagoge.
Mar 1:22  Men stond versteld over zijn onderricht; want hij leerde als een man van gezag en niet als de 
schriftgeleerden.
Mar 1:23  Al spoedig was in hun synagoge een mens met een onreinen geest, die luidkeels riep:
Mar 1:24  Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Gij komt om ons te verderven. Ik weet wel, wie 
gij zijt: De Heilige Gods.
Mar 1:25  Maar Jezus bestrafte hem: Zwijg en ga uit van hem!
Mar 1:26  En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging met een luiden schreeuw van hem uit.
Mar 1:27  Allen stonden verbaasd en vroegen onder elkander: Wat is dat? Een nieuwe leer met gezag gepredikt, 
en op zijn bevel gehoorzamen hem de onreine geesten!
Mar 1:28  Het gerucht over hem verspreidde zich aanstonds overal in geheel Galilea en den omtrek.
Mar 1:29  Dadelijk de synagoge verlatende, begaven zij zich naar het huis van Simon en Andreas, vergezeld 
van Jacobus en Johannes.
Mar 1:30  De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed, en aanstonds zeide men hem dit.
Mar 1:31  Toen ging hij tot haar, vatte haar bij de hand en richtte haar op; dadelijk verliet haar de koorts en 
bediende zij hen.
Mar 1:32  Later op den dag, toen de zon onderging, droeg men tot hem alle kranken en bezetenen;
Mar 1:33  de gehele Stad schoolde aan de deur samen.
Mar 1:34  En hij genas velen, die aan allerlei ziekten leden en wierp vele duivelen uit, die hij niet toeliet te 
spreken; want zij kenden hem.
Mar 1:35  Den volgende morgen, toen het nog zeer donker was, stond hij op, ging de stad uit naar een eenzame 
plaats en bad aldaar.
Mar 1:36  Maar Simon en zijn metgezellen gingen hem achterna
Mar 1:37  en zeiden, toen zij hem gevonden hadden: iedereen zoekt u.



Mar 1:38  En hij zeide tot hen: Laat ons heengaan naar de omliggende dorpen om ook daar te prediken; want 
hiertoe ben ik uitgegaan.
Mar 1:39  Zo ging hij door geheel Galilea in hun synagogen prediken en duivelen uitwerpen.
Mar 1:40  Eens kwam tot hem een melaatse, die, op de knieen vallend, hem smeekte: Indien gij wilt, kunt gij mij 
reinigen!
Mar 1:41  En vol ontferming strekte Jezus de hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: Ik wil het; wees 
gereinigd.
Mar 1:42  Dadelijk week de melaatsheid van hem en was hij gereinigd.
Mar 1:43  Toen zond hij hem dadelijk weg
Mar 1:44  en zeide op scherpen toon tot hem: Zorg hiervan aan niemand iets te zeggen, maar ga u aan den 
priester vertonen en offer voor uw reiniging wat Mozes hun tot een getuigenis heeft voorgeschreven.
Mar 1:45  Doch hij begon zodra hij buiten was er overal van te spreken en de zaak ruchtbaar te maken; zodat 
Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar daarbuiten in eenzame plaatsen vertoefde. Doch van alle 
kanten kwam men tot hem.
Mar 2:1  Toen hij weer te Kapernaum was gekomen en men na enige dagen hoorde dat hij binnenshuis was,
Mar 2:2  stroomden zo velen samen dat voor de deur geen plaats meer was. Terwijl hij tot hen sprak,
Mar 2:3  bracht men tot hem een verlamde--vier mannen droegen hem.
Mar 2:4  En daar zij vanwege de menigte niet bij hem konden komen, braken zij het dak op waar hij was, 
maakten er een opening in en lieten de baar waarop de verlamde lag neer.
Mar 2:5  Toen Jezus hun geloof zag, zeide hij tot den verlamde: Mijn zoon, uw zonden zijn vergeven.
Mar 2:6  Nu zaten daar sommige schriftgeleerden bij, en die zeiden bij zichzelf: Hoe durft hij dat zeggen?
Mar 2:7  Dat is godslastering. Wie kan zonden vergeven behalve God?
Mar 2:8  En Jezus werd dadelijk door den geest die in hem was gewaar dat dit in hen omging en zeide tot hen: 
Wat denkt gij daar bij uzelf?
Mar 2:9  Wat is lichter, tot den verlamde te zeggen: Uw zonden zijn vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw 
baar op en ga?
Mar 2:10  Opdat gij dan moogt weten dat de Mensenzoon bevoegd is op aarde zonden te vergeven--toen zeide 
hij tot den verlamde:
Mar 2:11  Ik zeg u, sta op, neem uw baar op en ga naar uw huis.
Mar 2:12  Toen stond hij op, nam dadelijk de baar op en ging voor aller oog heen; zodat allen ontzet waren, God 
prezen en zeiden: Zo iets hebben wij nooit gezien!
Mar 2:13  Toen hij op een anderen tijd naar het meer uitging en de gehele schare tot hem kwam, leerde hij haar.
Mar 2:14  In het voorbijgaan zag hij Levi den zoon van Alfeus aan het belastingkantoor zitten en zeide tot hem: 
Volg mij. Hij stond op en volgde hem.
Mar 2:15  Toen Jezus nu in zijn huis aanlag en vele tollenaren en zondaren met hem en zijn leerlingen 
aanlagen, --want die waren talrijk en volgden hem--
Mar 2:16  zagen de schriftgeleerden der Farizeen dat hij met de tollenaren en zondaren at, en zeiden zij tot zijn 
leerlingen: Eet en drinkt hij met de tollenaren en zondaren?
Mar 2:17  En Jezus hoorde dit en zeide tot hen: De gezonden behoeven geen geneesheer, maar de zieken; ik 
ben niet gekomen om rechtschapenen maar om zondaren te roepen.
Mar 2:18  De leerlingen van Johannes en de Farizeen hielden eens vasten, en men kwam tot hem met de vraag: 
Waarom vasten de leerlingen van Johannes en die der Farizeen wel en de uwe niet?
Mar 2:19  En Jezus zeide tot hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de bruidegom bij hen is? 
Zolang zij den bruidegom bij zich hebben kunnen zij niet vasten.
Mar 2:20  De dagen komen dat de bruidegom van hen weggenomen is; dan zullen zij vasten--op dien dag.
Mar 2:21  Niemand naait een lap van ongevolde stof op een oud kleed; anders trekt het nieuwe ingezette stuk 
iets af van het oude en wordt de scheur erger.
Mar 2:22  Ook giet niemand jongen wijn in oude zakken; anders scheurt de wijn de zakken en gaan wijn en 
zakken te loor. Neen, jongen wijn giet men in nieuwe zakken.
Mar 2:23  Eens ging hij op een sabbat door een koornveld en begonnen zijn leerlingen zich een pad te banen 
door aren uit te trekken.
Mar 2:24  Toen zeiden de Farizeen tot hem: Zie, zij doen op sabbat iets dat niet geoorloofd is.
Mar 2:25  En hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen, wat David deed toen hij in nood was en hij en zijn 
metgezellen honger hadden?
Mar 2:26  Hoe hij in het godshuis ging, ten tijde van den hogepriester Abjathar, en van het toonbrood at, dat 
alleen door de priesters mag gegeten worden, en daarvan ook gaf aan hen die bij hem waren?
Mar 2:27  Ook zeide hij tot hen: De sabbat is gemaakt voor den mens, niet de mens voor den sabbat.
Mar 2:28  Daarom is de Mensenzoon heer ook van den sabbat.
Mar 3:1  Op een anderen tijd kwam hij in een synagoge; daar was een mens met een verschrompelde hand.



Mar 3:2  Men lette op hem, of hij hem op sabbat zou genezen, met het plan hem dan aan te klagen.
Mar 3:3  En hij zeide tot den mens met de verschrompelde hand: Kom hier in het midden staan.
Mar 3:4  Toen zeide hij tot hen: Is het geoorloofd op sabbat goed te doen of kwaad, een leven te redden of te 
doden? Zij zwegen.
Mar 3:5  En hij, bedroefd over de verharding van hun hart, liet met toorn zijn blikken over hen rondgaan en zeide 
tot dien mens: Strek uw hand uit. Hij strekte ze uit, en zijn hand was genezen.
Mar 3:6  Aanstonds gingen de Farizeen met de Herodianen samenspannen om hem ten val te brengen.
Mar 3:7  Toen Jezus zich nu met zijn leerlingen naar het meer terugtrok, volgde hem een grote menigte uit 
Galilea; en ook uit Judea,
Mar 3:8  Jeruzalem, Idumea, het Overjordaansche en den omtrek van Tyrus en Sidon stroomde men toe op het 
gerucht van alwat hij deed.
Mar 3:9  Toen beval hij zijn leerlingen te zorgen dat een scheepje altijd bij de hand zou zijn; opdat de schare 
hem niet te zeer in gedrang brengen zou.
Mar 3:10  Want hij genas velen; zodat allen die kwalen hadden zich op hem wierpen om hem aan te raken.
Mar 3:11  Ook wierpen de onreine geesten, zodra zij hem zagen, zich voor hem neer en schreeuwden: Gij zijt de 
Zoon Gods!
Mar 3:12  Maar hij verbood hun streng bekend te maken wie hij was.
Mar 3:13  Toen beklom hij den berg en riep tot zich wie hij verkoos, en zij kwamen bij hem.
Mar 3:14  Nu stelde hij twaalf aan om hem te vergezellen, door hem uitgezonden te worden om te prediken
Mar 3:15  en macht te bezitten tot het uitwerpen van duivelen.
Mar 3:16  Hij stelde dan de Twaalve aan en gaf Simon den bijnaam Petrus;
Mar 3:17  voorts Jacobus den zoon van Zebedeus en Johannes den broeder van Jacobus, aan wie hij den 
bijnaam Boanerges, dat is: zonen des donders,
Mar 3:18  gaf, Andreas, Filippus, Bartholomeus, Mattheus, Thomas, Jacobus den zoon van Alfeus, Thaddeus, 
Simon den Kananeer,
Mar 3:19  en Judas Iskariot, die hem overgeleverd heeft.
Mar 3:20  Toen hij in huis ging, liep weer een zo grote menigte samen dat zij zelfs niet konden eten.
Mar 3:21  En toen de zijnen het hoorden, gingen zij heen om hem vast te houden; want zij zeiden: Hij is 
waanzinnig.
Mar 3:22  Maar de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren gekomen zeiden: Hij heeft Beelzebul in zich en 
werpt door den overste der duivelen duivelen uit.
Mar 3:23  Hij riep hen tot zich en zeide hun bij wijze van een gelijkenis: Hoe kan Satan Satan uitwerpen?
Mar 3:24  Indien toch een koninkrijk in strijd is met zichzelf, dan kan dat koninkrijk niet instandblijven.
Mar 3:25  En indien een huis met zichzelf in strijd is, dan kan dat huis niet instandblijven.
Mar 3:26  En staat de Satan tegen zichzelf op en is hij in tweespalt, dan kan hij niet blijven bestaan, maar neemt 
een einde.
Mar 3:27  Maar niemand kan in het huis van een sterken man binnenkomen en zijn huisraad roven, tenzij hij 
eerst den sterke bindt. Dan eerst kan hij diens huis plunderen.
Mar 3:28  Voorwaar, ik zeg u, alles zal den mensenkinderen vergeven worden, elke zonde en welke 
godslastering zij ook uitspreken;
Mar 3:29  maar als iemand den Heiligen Geest lastert, die verkrijgt in der eeuwigheid geen vergiffenis, maar 
staat schuldig aan een eeuwige zonde.
Mar 3:30  Want zij zeiden: Hij heeft een onreinen geest.
Mar 3:31  Zijn moeder en broeders kwamen en zonden, terwijl zij bleven buitenstaan, iemand tot hem om hem te 
roepen.
Mar 3:32  Er zat toen een grote schare rondom hem, en men zeide tot hem: Daar staan uw moeder, broeders en 
zusters buiten; zij zoeken u.
Mar 3:33  Maar hij gaf hun ten antwoord: Wie is mijn moeder? wie zijn mijn broeders?
Mar 3:34  En hij liet over hen die rondom hem zaten de ogen gaan en zeide: Ziehier mijn moeder en broeders.
Mar 3:35  Wie den wil Gods doet, die is mijn broeder, zuster, moeder.
Mar 4:1  Eens toen hij weer aan den oever der zee zou prediken, liep een zeer grote schare tot hem samen, 
zodat hij op een vaartuig in zee ging zitten, terwijl de menigte langs de zee op den oever stond.
Mar 4:2  Hij leerde haar veel in gelijkenissen en onderrichtte haar aldus:
Mar 4:3  Luistert. Een zaaier ging uit om te zaaien.
Mar 4:4  Toen hij zaaide, viel een deel langs den weg, en de vogels kwamen en aten het op.
Mar 4:5  Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en schoot terstond op, 
omdat het geen diepte van aarde had;
Mar 4:6  maar toen de zon opgekomen was, verschroeide het en verdorde, omdat het geen wortel had.
Mar 4:7  Een ander deel viel in de doornen, en de doornen schoten op en verstikten het; vrucht leverde het niet.



Mar 4:8  Een ander deel viel in goede aarde en leverde vrucht, die opkwam en wies en voortbracht dertig [voud], 
zestig [voud] of honderdvoud.
Mar 4:9  Toen zeide hij: Wie oren heeft om te horen hore!
Mar 4:10  Toen zij alleen waren, deden zij die hem met de Twaalve omringden hem vragen naar aanleiding van 
de gelijkenissen,
Mar 4:11  en hij zeide tot hen: U is inzicht in het heilsgeheim van het Koninkrijk Gods gegeven; voor hen 
daarbuiten geschiedt alles in gelijkenissen;
Mar 4:12  opdat zij ziende zouden zien en geen inzicht hebben, horende zouden horen en niet verstaan; opdat 
zij zich niet bekeren en vergiffenis erlangen.
Mar 4:13  Hij zeide dan tot hen: Indien gij deze gelijkenis niet begrijpt, hoe zult gij alle gelijkenissen verstaan?
Mar 4:14  De zaaier zaait het woord.
Mar 4:15  Dezen nu zijn die van langs den weg waar het woord gezaaid wordt; wanneer zij het horen, dan komt 
aanstonds de Satan en neemt het in hen gezaaide weg.
Mar 4:16  Desgelijks zij die op de steenachtige plaatsen gezaaid worden; dat zijn zij die, wanneer zij het woord 
horen, het dadelijk met vreugde aannemen;
Mar 4:17  doch zij hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn mensen van het ogenblik: later, bij verdrukking of 
vervolging komen zij aanstonds ten val.
Mar 4:18  Anderen zijn de gezaaiden in de doornen; dat zijn zij die het woord horen,
Mar 4:19  en dan dringen de wereldse zorgen en de verleiding van den rijkdom en de begeerten naar andere 
dingen binnen en verstikken het woord; zodat het onvruchtbaar blijft.
Mar 4:20  En dit zijn zij bij wie het zaad in goede aarde valt: alwie het woord horen, aanvaarden en vrucht 
dragen dertig [voud], zestig [voud] of honderdvoud.
Mar 4:21  En hij zeide tot hen: De lamp komt toch niet om onder een koornmaat of een bed gezet te worden? 
Wordt zij niet op een luchter gezet?
Mar 4:22  Want niets is verborgen dan opdat het geopenbaard worde, noch geheim dan opdat het aan het licht 
kome.
Mar 4:23  Als iemand oren heeft om te horen, die hore!
Mar 4:24  Ook zeide hij tot hen: Let op hetgeen gij hoort. Met de maat waarmee gij meet zal u toegemeten 
worden, en er zal voor u nog iets bijgevoegd worden.
Mar 4:25  Want wie heeft, hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij heeft zal van hem worden 
weggenomen.
Mar 4:26  Ook zeide hij: Zo gaat het met het Koninkrijk Gods alsof een mens het zaad op den grond strooide;
Mar 4:27  hij gaat slapen en staat op, nacht en dag, en het zaad ontspruit en schiet in de hoogte, hij weet niet 
hoe;
Mar 4:28  vanzelf brengt de grond vrucht voort, eerst een halm, dan een aar, dan vol koorn in de aar.
Mar 4:29  Als dan de vrucht het toelaat, slaat hij er aanstonds de zeis in; want de oogst is daar.
Mar 4:30  Ook zeide hij: Waarmee zullen wij het Koninkrijk Gods vergelijken of in welke gelijkenis zullen wij het 
voorstellen?
Mar 4:31  Het is als een mosterdzaadje: wordt het op den grond gezaaid, dan is het het kleinste van alle zaden 
die op den grond vallen;
Mar 4:32  maar wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt groter dan alle moeskruiden en maakt grote 
takken; zodat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen.
Mar 4:33  En in tal van zulke gelijkenissen verkondigde hij hun het woord, zoveel zij het konden verstaan,
Mar 4:34  en zonder gelijkenis sprak hij niet tot hen; maar aan zijn eigen leerlingen gaf hij afzonderlijk de 
oplossing van alles.
Mar 4:35  Op den avond van denzelfden dag zeide hij: Laat ons oversteken.
Mar 4:36  Zij lieten dan de schare gaan en namen hem zoals hij was in het schip mee; er waren nog andere 
vaartuigen bij.
Mar 4:37  En een zware storm stak op, de golven sloegen over het schip heen, zodat het reeds volliep.
Mar 4:38  Intussen lag hij op den achtersteven, het hoofd op het kussen, te slapen. Maar zij maakten hem 
wakker en zeiden tot hem: Meester, bekommert gij er u niet om dat wij vergaan?
Mar 4:39  Hij ontwaakte, bestrafte den wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! Hierop ging de wind liggen en 
werd het zeer stil.
Mar 4:40  En hij zeide tot hen: Hoe zijt gij zo bang? Waarom hebt gij geen geloof?
Mar 4:41  Toen werden zij zeer bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is hij toch dat hem ook wind en zee 
gehoorzamen?
Mar 5:1  Zij kwamen dan aan de overzijde van de zee in het land der Gadarenen.
Mar 5:2  En zodra hij het schip verliet, kwam hem uit de graven een mens tegemoet met een onreinen geest;
Mar 5:3  hij hield zich op in de grafsteden, en niemand had hem nog, zelfs niet met ketenen, kunnen boeien;



Mar 5:4  want vaak, als hij met voetboeien en ketenen gebonden was, scheurde hij de ketenen af en verbrak de 
voetboeien; niemand kon hem beteugelen.
Mar 5:5  Altijd door, nacht en dag, was hij in de grafsteden en op de bergen, schreeuwend en zichzelf met 
stenen slaande.
Mar 5:6  Toen hij Jezus in de verte zag, liep hij toe, viel voor hem neer
Mar 5:7  en zeide, luidkeels roepend: Wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van den Allerhoogsten God? Ik 
bezweer u bij God, mij niet te pijnigen.
Mar 5:8  Want hij zeide tot hem: Onreine geest, vaar van dien mens uit.
Mar 5:9  En hij vroeg hem: Hoe heet gij? Hij zeide tot hem: Ik heet Legioen; want wij zijn talrijk--
Mar 5:10  en bad hem dringend hen toch niet uit het land te verdrijven.
Mar 5:11  Nu weidde daar bij den berg een grote kudde zwijnen,
Mar 5:12  en zij baden hem: Zend ons naar die zwijnen; opdat wij daarin varen.
Mar 5:13  En hij stond het hun toe. Maar toen de onreine geesten, uitvarend, in de zwijnen voeren, stormde de 
kudde, van de steilte af, in zee--ongeveer tweeduizend waren het--en zij verdronken in de zee.
Mar 5:14  De hoeders namen de vlucht en vertelden het in de stad en op het veld. Men kwam zien wat er 
gebeurd was,
Mar 5:15  en toen zij bij Jezus kwamen en den bezetene, die het legioen in zich had gehad, gekleed en bij zijn 
verstand zagen zitten, werden zij bevreesd.
Mar 5:16  De ooggetuigen vertelden hun, hoe het met den bezetene gegaan was en met de zwijnen,
Mar 5:17  en zij begonnen hem te smeken hun grondgebied te verlaten.
Mar 5:18  Toen hij dan zich inscheepte, bad hem de man die bezeten was geweest bij hem te mogen blijven.
Mar 5:19  Doch hij stond hem dit niet toe, maar zeide tot hem: Ga naar huis tot de uwen en verhaal hun al wat 
de Heer u gedaan en hoe hij medelijden met u gehad heeft.
Mar 5:20  En hij ging heen en begon in Decapolis te verkondigen alwat Jezus hem had gedaan; en allen waren 
er verbaasd over.
Mar 5:21  Toen Jezus was overgestoken, verzamelde zich aan de andere zijde wederom een talrijke schare bij 
hem, terwijl hij aan den oever was.
Mar 5:22  Daar kwam een van de hoofden der synagoge, Jairus genaamd; toen deze hem zag, viel hij aan zijn 
voeten neer
Mar 5:23  en bad hem dringend: Mijn dochter ligt op haar uiterste; kom haar toch de handen opleggen; dan zal 
zij gered worden en in leven blijven.
Mar 5:24  Hij ging met hem mee, en een talrijke schare volgde hem; zodat zij zich om hem verdrongen.
Mar 5:25  En een vrouw die twaalf jaren lang aan bloedvloeiing had geleden,
Mar 5:26  veel van vele geneesheren uitgestaan en alwat zij bezat er aan tenkoste gelegd had, zonder enig nut--
zij was integendeel steeds erger geworden--
Mar 5:27  die vrouw dan kwam, daar zij van Jezus gehoord had, onder de schare en raakte van achteren zijn 
kleed aan;
Mar 5:28  want zij dacht: Als ik slechts zijn kleren aanraak zal ik genezen worden.
Mar 5:29  En aanstonds droogde de bron van haar bloed op en bespeurde zij aan haar lichaam dat zij van de 
kwaal genezen was.
Mar 5:30  En Jezus, die aan zichzelf bemerkte dat kracht van hem was uitgegaan, keerde zich onmiddellijk om 
in de schare en zeide: Wie heeft mijn kleren aangeraakt?
Mar 5:31  Zijn leerlingen zeiden tot hem: Gij ziet dat gij in een gedrang zijt en zegt: wie heeft mij aangeraakt?
Mar 5:32  Maar hij keek rond om te zien wie het gedaan had.
Mar 5:33  En de vrouw, die vreesde en beefde, omdat zij wist wat met haar gebeurd was, kwam, viel voor hem 
neer en zeide hem de gehele waarheid.
Mar 5:34  Toen zeide hij tot haar: Mijn dochter, uw geloof heeft u gered; ga heen in vrede: wees genezen van uw 
kwaal.
Mar 5:35  Terwijl hij nog sprak, kwamen lieden van het hoofd der synagoge zeggen: Uw dochter is gestorven; 
wat valt gij den leraar nog lastig?
Mar 5:36  Maar Jezus, die dit opving, zeide tot het hoofd der synagoge: Vrees niet; heb slechts geloof.
Mar 5:37  En hij stond niemand toe met hem te gaan dan Petrus, Jacobus en Johannes, den broeder van 
Jacobus.
Mar 5:38  Toen zij nu bij het huis van het hoofd der synagoge kwamen en hij het misbaar aanschouwde, hoe zij 
luidkeels schreiden en weeklaagden,
Mar 5:39  zeide hij bij het binnentreden: Wat maakt gij een misbaar en wat weent gij? Het meisje is niet dood, 
het slaapt.
Mar 5:40  Zij lachten om hem. Maar hij nam, nadat hij allen verwijderd had, den vader en de moeder van het 
kind en zijn metgezellen mede, ging daar waar het kind lag,



Mar 5:41  vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talitha koemi--wat betekent: Meisje, ik zeg u, sta op.
Mar 5:42  En het meisje stond aanstonds op en liep rond; want zij was twaalf jaar oud. Aanstonds stonden zij 
gans ontsteld.
Mar 5:43  En hij gebood hun nadrukkelijk te zorgen dat niemand er iets van vernam en zeide dat men haar te 
eten zou geven.
Mar 6:1  Jezus ging van daar heen en kwam in zijn vaderstad, terwijl zijn leerlingen hem volgden.
Mar 6:2  En op den volgenden sabbat begon hij in de synagoge te leren. Zijn talrijke hoorders stonden versteld 
en zeiden: Van waar heeft hij dat? En wat een wijsheid is hem gegeven! En welke wonderen worden door hem 
verricht!
Mar 6:3  Is hij niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus, Jozes, Judas en Simon? En 
wonen zijn zusters niet hier bij ons? --Zo was hij hun een aanstoot.
Mar 6:4  En Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen ongeeerd in zijn vaderland, onder zijn bloedverwanten en 
in zijn huis.
Mar 6:5  Hij kon daar geen wonder verrichten, behalve dat hij door handoplegging enige weinige zieken genas,
Mar 6:6  en hij verwonderde zich over hun ongeloof. Nu trok hij de omliggende dorpen al lerend rond.
Mar 6:7  Eens riep hij de Twaalve tot zich en begon hen twee aan twee uit te zenden; waarbij hij hun macht gaf 
over de onreine geesten.
Mar 6:8  Hij beval hun niets op weg mee te nemen dan alleen een stok: geen brood of reiszak, geen koper in 
den gordel;
Mar 6:9  zij mochten schoenen aandoen, maar geen twee stuks onderklederen dragen.
Mar 6:10  Ook zeide hij hun: Wanneer gij een huis binnentreedt, blijft dan daar totdat gij de plaats verlaat.
Mar 6:11  En waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, schudt daar bij het heengaan het stof dat aan uw 
voeten hangt af, hun tot een getuigenis.
Mar 6:12  Zij gingen heen, predikten dat men zich bekeren zou,
Mar 6:13  wierpen veel duivelen uit en genazen veel zieken door hen met olie te zalven.
Mar 6:14  Koning Herodes nu hoorde van hem; want zijn naam werd bekend, en men zeide: Johannes de Doper 
is uit de doden opgewekt; daarom werken die krachten in hem.
Mar 6:15  Anderen zeiden: Hij is Elia--anderen: Een gewone profeet.
Mar 6:16  Maar Herodes dacht, toen hij van hem hoorde: Het is Johannes, dien ik heb onthoofd; die is opgewekt!
Mar 6:17  Want hij, Herodes, had Johannes laten grijpen en geketend in de gevangenis geworpen ter zake van 
Herodias, de vrouw van zijn broeder Filippus; haar toch had hij gehuwd.
Mar 6:18  Want Johannes zeide tot Herodes: Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broeder te hebben.
Mar 6:19  Herodias nu had het op hem gemunt en wilde hem doden, maar het gelukte haar niet;
Mar 6:20  want Herodes was bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtschapen en heilig man 
was; zo zorgde hij voor zijn veiligheid, en als hij hem hoorde, raakte hij in grote verlegenheid en luisterde toch 
gaarne naar hem.
Mar 6:21  Maar er kwam een goede gelegenheid: toen Herodes op zijn verjaardag een maaltijd had aangericht 
voor zijn groten, de krijgsoversten en de aanzienlijken van Galilea,
Mar 6:22  trad de dochter van die Herodias binnen en behaalde door haar dans aan Herodes en de gasten. 
Toen zeide de koning tot het meisje: Vraag mij wat gij begeert, en wat het ook zij, ik zal het u geven.
Mar 6:23  En hij zwoer haar: Wat gij ook vraagt, ik zal het u geven, tot de helft van mijn koninkrijk toe.
Mar 6:24  Zij ging naar buiten en zeide tot haar moeder: Wat zal ik vragen? En die zeide: Het hoofd van 
Johannes den Doper.
Mar 6:25  Zij spoedde zich terstond naar binnen en eiste van den koning: Ik wil dat gij mij aanstonds op een 
schotel het hoofd van Johannes den Doper geeft.
Mar 6:26  De koning werd zeer bedroefd, maar om zijn eed en de gasten wilde hij het haar niet weigeren.
Mar 6:27  Zo zond dan de koning dadelijk een van zijn lijfwacht met het bevel het hoofd van Johannes te 
brengen. Die ging heen, onthoofdde hem in de gevangenis,
Mar 6:28  bracht zijn hoofd op een schotel binnen en gaf het aan het meisje; en het meisje gaf het aan haar 
moeder.
Mar 6:29  Toen zijn leerlingen het hoorden, gingen zij zijn lijk halen en legden het in een graf.
Mar 6:30  De apostelen nu keerden gezamenlijk tot Jezus terug en verhaalden hem alwat zij gedaan en 
gepredikt hadden.
Mar 6:31  En hij zeide tot hen: Gaat gij allen met mij mee naar een eenzame plaats en rust een weinig uit. Want 
zij die kwamen en gingen waren zo talrijk dat zij geen tijd hadden om te eten.
Mar 6:32  Zij gingen dus scheep naar een eenzame plaats om onder elkander te zijn.
Mar 6:33  Maar toen men hen zag vertrekken en velen er van hoorden--gingen zij gezamenlijk uit alle steden 
over land daarheen en kwamen hun nog voor.
Mar 6:34  Toen Jezus bij het verlaten van het schip de talrijke schare zag, kreeg hij medelijden met hen, omdat 



zij waren als schapen zonder herder, en begon hij hun velerlei te leren.
Mar 6:35  En toen het zeer laat werd, kwamen zijn leerlingen bij hem en zeiden: Deze plaats is onbewoond, en 
het is reeds laat;
Mar 6:36  zend hen weg; dan kunnen zij zich naar de omliggende vlekken en dorpen begeven en voor zich iets 
kopen om te eten.
Mar 6:37  Maar hij antwoordde hun: Geeft gij hun te eten. Zij zeiden tot hem: Moeten wij voor tweehonderd 
zilverlingen brood gaan kopen en hun dat te eten geven?
Mar 6:38  Hij zeide tot hen: Hoeveel brooden hebt gij? Gaat het eens zien. Zij zagen het na en zeiden: Vijf, en 
twee vissen.
Mar 6:39  Toen beval hij hun allen zich neer te vlijen in groepen op het groene gras,
Mar 6:40  en zij legden zich neer, in gezelschappen van honderd en van vijftig.
Mar 6:41  Nu nam hij de vijf brooden en de twee vissen, sprak er, de ogen ten hemel geslagen, den zegen over 
uit, brak de brooden en gaf ze aan de leerlingen, opdat die ze hun zouden voorzetten, en de twee vissen 
verdeelde hij onder allen.
Mar 6:42  Allen aten en werden verzadigd,
Mar 6:43  en men nam de brokken op, twaalf korven vol, en een deel der vissen.
Mar 6:44  Zij die van de brooden gegeten hadden waren vijfduizend mannen.
Mar 6:45  Aanstonds drong hij zijn leerlingen zich in te schepen en alvast zich te begeven naar Bethsaida, aan 
de overzijde, terwijl hij de schare zou laten gaan.
Mar 6:46  Na deze haar afscheid gegeven te hebben, ging hij heen naar den berg om te bidden.
Mar 6:47  En toen het laat werd, was het schip midden in zee en hij alleen op het land.
Mar 6:48  Maar toen hij zag dat zij tobden om vooruit te komen--want zij hadden tegenwind--ging hij omstreeks 
de vierde nachtwake naar hen toe, lopend op de zee. Hij wilde hen voorbijgaan,
Mar 6:49  maar zij, hem op de zee ziende gaan, meenden dat het een spook was en schreeuwden het uit.
Mar 6:50  Want allen zagen hem en werden verschrikt. Maar hij sprak hen dadelijk toe en zeide: Weest 
goedsmoeds, ik ben het; vreest niet.
Mar 6:51  Toen klom hij bij hen in het schip en ging de wind liggen. Nu raakten zij geheel buiten zichzelf;
Mar 6:52  want zij waren bij de brooden niet tot inzicht gekomen, maar waren stompzinnig.
Mar 6:53  Zij staken dan over naar het land en kwamen in Gennezaret, waar zij aanlegden.
Mar 6:54  Nauwelijks waren zij ontscheept of men wist wie hij was;
Mar 6:55  en men liep dat gehele land af en begon de zieken op draagbaren te brengen naar de plaats waar 
men hoorde dat hij zich bevond.
Mar 6:56  En waar hij ook kwam, in een dorp, stad of vlek, daar legde men de zieken op de markt neer en bad 
hem al was het slechts den kwast van zijn kleed te mogen aanraken. En ieder die het aanraakte werd genezen.
Mar 7:1  Eens kwamen de Farizeen en enige schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren,
Mar 7:2  gezamenlijk bij hem, en toen zij zagen dat enige zijner leerlingen met onreine, dat wil zeggen 
ongewassen, handen brood aten
Mar 7:3  --want de Farizeen en alle Joden eten niet dan nadat zij de handen zorgvuldig gewassen hebben, zich 
houdend aan de overlevering der ouden,
Mar 7:4  en als zij van de markt komen, eten zij niet voordat zij zich gebaad hebben; zo zijn er vele andere 
gebruiken die zij in acht nemen: onderdompelingen van bekers, hout [werk] en koperwerk--
Mar 7:5  toen vroegen hem dan de Farizeen en schriftgeleerden: Waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar 
de overleveringen der ouden, maar eten zij met onreine handen?
Mar 7:6  Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jezaja over u, huichelaars, geprofeteerd: Dit volk eert mij met de lippen, 
maar hun hart is ver van mij verwijderd.
Mar 7:7  Vergeefs vereren zij mij met hun leringen, die mensengeboden zijn;
Mar 7:8  terwijl gij Gods gebod in den wind slaat, houdt gij aan de overlevering der mensen vast.
Mar 7:9  Ook zeide hij tot hen: Het staat u fraai Gods gebod te minachten om uw overlevering te onderhouden!
Mar 7:10  Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt zal zeker ter 
dood gebracht worden--
Mar 7:11  maar gij zegt: Als iemand tot zijn vader of moeder zegt: Korban--dat wil zeggen: een geschenk--is wat 
u van mij te nutte zou kunnen komen--
Mar 7:12  dan laat gij hem niet meer toe iets voor zijn vader of moeder te doen.
Mar 7:13  Zo maakt gij Gods woord krachteloos door uw overlevering.
Mar 7:14  Toen riep hij wederom de schare tot zich en zeide hun: Hoort allen naar mij en neemt het in u op.
Mar 7:15  Niets dat van buiten den mens ingaat kan hem verontreinigen; maar wat van den mens uitgaat, dat 
verontreinigt den mens.
Mar 7:16  
Mar 7:17  Nadat hij van de schare weggegaan en thuis gekomen was, vroegen zijn leerlingen naar den zin van 



dit gezegde.
Mar 7:18  Hij zeide tot hen: Zijt ook gij nog zo onbevattelijk? Weet gij niet dat alwat van buiten in den mens komt 
hem niet kan verontreinigen?
Mar 7:19  Want dat komt niet in zijn hart, maar in den buik en wordt in het geheim uitgeworpen. --Zo noemde hij 
alle spijzen rein.
Mar 7:20  Ook zeide hij: Wat van den mens uitgaat, dat verontreinigt den mens;
Mar 7:21  want van binnen, uit het hart der mensen, komen de slechte overleggingen, ontucht, diefstal, moord,
Mar 7:22  overspel, hebzucht, boosheid, arglistigheid, onmatigheid, afgunst, godslastering, overmoed, 
onverstand;
Mar 7:23  al die boze dingen komen van binnen en verontreinigen den mens.
Mar 7:24  Van daar maakte hij zich op en begaf zich naar het grondgebied van Tyrus; daar ging hij in een huis, 
met den wens dat niemand het zou te weten komen; maar hij kon niet verborgen blijven.
Mar 7:25  Want een vrouw wier dochter van een onreinen geest bezeten was had nauwelijks van hem gehoord 
of zij kwam hem te voet vallen
Mar 7:26  --die vrouw was een heidensche, een Fenicische van afkomst en verzocht hem den duivel uit haar 
dochter te bannen.
Mar 7:27  Hij zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden; want het past niet het brood der kinderen 
te nemen en den honden toe te werpen.
Mar 7:28  Maar zij antwoordde hem: Ja, wel, Heer; ook de honden onder de tafel eten van de broodkruimels der 
kinderen.
Mar 7:29  Toen zeide hij tot haar: Omdat gij dit hebt gezegd, ga heen, de duivel is uit uw dochter gevaren.
Mar 7:30  Zij ging naar huis en vond het meisje te bed en den duivel uitgevaren.
Mar 7:31  Weer uit het grondgebied van Tyrus vertrokken, ging hij over Sidon naar de zee van Galilea, midden in 
het gebied van Decapolis.
Mar 7:32  Toen droeg men tot hem een dove die daarenboven moeilijk sprak, met de bede hem de hand op te 
leggen.
Mar 7:33  Hij nam hem ter zijde, van de menigte verwijderd, stak zijn vingers in zijn oren, spuwde en raakte zijn 
tong aan.
Mar 7:34  Toen zuchtte hij, de ogen ten hemel geslagen, en zeide tot hem: Effata, dat wil zeggen: Word 
geopend.
Mar 7:35  En zijn oren werden geopend, de band van zijn tong werd losgemaakt, en hij sprak gewoon.
Mar 7:36  Hij verbood hun dit iemand te zeggen; maar hoe strenger hij het verbood des te meer maakten zij het 
ruchtbaar.
Mar 7:37  En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles heerlijk gedaan: hij maakt dat de doven 
horen en de stommen spreken.
Mar 8:1  Toen in die dagen wederom een grote schare aanwezig was en zij niets te eten hadden, riep hij zijn 
leerlingen bij zich en zeide:
Mar 8:2  Ik heb medelijden met de schare; want zij zijn nu reeds drie dagen bij mij en hebben niets te eten;
Mar 8:3  indien ik hen hongerig laat gaan, zullen zij onderweg bezwijken; en sommigen van hen komen van ver.
Mar 8:4  Zijn leerlingen antwoordden hem: Hoe kan iemand dezen hier in een onbewoonde plaats met brood 
verzadigen?
Mar 8:5  Hij vroeg hun: Hoeveel brooden hebt gij? Zij zeiden: Zeven.
Mar 8:6  Toen beval hij de schare zich op den grond neer te vlijen, nam de zeven brooden, brak ze, na er de 
dankzegging over uitgesproken te hebben, en gaf ze aan zijn leerlingen om ze uit te reiken. En zij reikten ze aan 
de schare uit.
Mar 8:7  Zij hadden ook enige visjes, en na er den zegen over uitgesproken te hebben, liet hij ook die uitreiken.
Mar 8:8  Zo aten zij en werden verzadigd, en de overgeschoten brokken namen zij op, zeven manden.
Mar 8:9  Het waren ongeveer vierduizend, en hij liet hen heengaan.
Mar 8:10  Aanstonds daarop scheepte hij zich met zijn leerlingen in en begaf zich naar de streek van 
Dalmanoetha.
Mar 8:11  De Farizeen kwamen en begonnen twist met hem te zoeken: zij eisten van hem een teken uit den 
hemel. Hiermee wilden zij hem op de proef stellen.
Mar 8:12  Zwaar zuchtend, zeide hij: Wat vraagt dit geslacht een teken! Voorwaar, ik zeg u, aan dit geslacht zal 
geen teken worden gegeven.
Mar 8:13  Hiermee verliet hij hen en scheepte zich weer in om naar de overzijde te varen.
Mar 8:14  Zij nu vergaten brood mee te nemen en hadden in het schip niet meer dan een brood bij zich.
Mar 8:15  Toen hij dan hun de waarschuwing gaf: Ziet goed toe, wacht u voor den zuurdeesem der Farizeen en 
den zuurdeesem van Herodes--
Mar 8:16  spraken zij er met elkander over dat zij geen brooden hadden.



Mar 8:17  Hij begreep dat en zeide tot hen: Wat overlegt gij dat gij geen brooden hebt? Hebt gij nog geen inzicht 
of begrip? Zijt gij dan stompzinnig?
Mar 8:18  Terwijl gij ogen hebt ziet gij niet, en terwijl gij oren hebt hoort gij niet?
Mar 8:19  Herinnert gij u dan niet, hoeveel korven vol brokken gij opnaamt toen ik de vijf brooden voor de 
vijfduizend gebroken had? Zij zeiden tot hem: Twaalf.
Mar 8:20  En hoeveel manden vol stukken gij opnaamt bij de zeven voor de vierduizend? Zij zeiden: Zeven.
Mar 8:21  Toen zeide hij: Zijt gij dan nog onbevattelijk?
Mar 8:22  Toen hij te Bethsaida kwam, bracht men hem een blinde met het verzoek hem aan te raken.
Mar 8:23  Hij vatte den blinde bij de hand, voerde hem buiten het dorp, spuwde op zijn ogen, legde hem de 
handen op en vroeg hem: Ziet gij iets?
Mar 8:24  Hij sloeg de ogen op en zeide: Ik zie de mensen; want ik zie ze als bomen wandelen.
Mar 8:25  Nu legde hij opnieuw de handen op zijn ogen, en thans zag hij goed en was hersteld: hij zag alles 
duidelijk.
Mar 8:26  En Jezus zond hem naar huis en zeide: Ga het dorp niet in.
Mar 8:27  Van daar ging Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen van Cesarea Filippi, en onderweg vroeg hij 
zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat ik ben?
Mar 8:28  Zij zeiden: Johannes de Doper; anderen: Elia; anderen een der profeten.
Mar 8:29  Nu vroeg hijzelf hun: Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordde: Gij zijt de Christus.
Mar 8:30  En hij verbood hun scherp dit aan iemand te zeggen
Mar 8:31  en begon hen te onderrichten dat de Mensenzoon veel moest lijden, door de oudsten, overpriesters en 
schriftgeleerden verworpen en gedood worden en na drie dagen weer opstaan.
Mar 8:32  Dit zeide hij onbewimpeld. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te berispen.
Mar 8:33  Maar hij keerde zich af, zag zijn leerlingen aan en berispte Petrus: Weg, achter mij, Satan! want gij 
hebt niet Gods gedachten, maar menselijke.
Mar 8:34  Toen riep hij de schare, met zijn leerlingen, en zeide hun: Indien iemand zich bij mij wil aansluiten, die 
verloochene zichzelf, neme zijn kruis op en volge mij.
Mar 8:35  Want wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, en wie het terwille van mij en de Blijde boodschap 
verliest zal het redden.
Mar 8:36  Wat toch baat het een mens de gehele wereld te winnen en schade te lijden aan zijn ziel?
Mar 8:37  Want wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel?
Mar 8:38  Immers, wie zich in dit overspelig en zondig geslacht voor mij en mijn woorden schaamt, voor hem zal 
de Mensenzoon zich ook schamen wanneer hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders met de heilige engelen.
Mar 9:1  Ook zeide hij tot hen: Voorwaar, ik zeg u, sommigen van hen die hier staan zullen niet sterven voordat 
zij het Koninkrijk Gods met kracht hebben zien komen.
Mar 9:2  Zes dagen daarna nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee en bracht hen, zonder dat er iemand 
bij was, op een hogen berg. Daar kreeg hij voor hun ogen een andere gedaante
Mar 9:3  en werden zijn klederen zo schitterend wit als geen voller op aarde enig kleed maken kan.
Mar 9:4  Hun verscheen Elia met Mozes in gesprek met Jezus.
Mar 9:5  Toen nam Petrus het woord op en zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laat ons drie 
tenten maken, voor u een, voor Mozes een en voor Elia een.
Mar 9:6  Hij wist niet wat hij zeide; want zij waren zeer verschrikt.
Mar 9:7  Nu kwam een wolk hen overschaduwen, en uit de wolk klonk het: Dit is mijn geliefde Zoon; hoort naar 
hem.
Mar 9:8  En terstond om zich heen ziende, zagen zij niemand dan Jezus, die bij hen stond.
Mar 9:9  Toen zij van den berg afdaalden, verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat zij gezien hadden 
voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
Mar 9:10  Zij hielden dat woord vast en streden onder elkander er over, wat dat uit de doden opstaan toch zou 
betekenen.
Mar 9:11  Zij vroegen hem dan: De schriftgeleerden zeggen immers dat Elia vooraf moet komen?
Mar 9:12  En hij zeide tot hen: Aangenomen dat Elia eerst komt en alles herstelt--hoe staat dan van den 
Mensenzoon geschreven dat hij veel zal lijden en gesmaad worden?
Mar 9:13  Maar ik zeg u: Elia is reeds gekomen, en zij hebben met hem gedaan wat zij wilden, zoals over hem 
geschreven staat.
Mar 9:14  Toen zij bij de leerlingen kwamen, zagen zij hen omringd van een talrijke schare en van 
schriftgeleerden, die met hen aan het twisten waren.
Mar 9:15  Zodra de schare hem zag, was zij verbaasd, liep naar hem toe en begroette hem.
Mar 9:16  Hij vroeg hun: Waarover twist gij met hen?
Mar 9:17  En een uit de schare antwoordde hem: Meester, ik heb mijn zoon, die van een stommen geest 
bezeten is, tot u gebracht.



Mar 9:18  Wanneer hij hem aangrijpt, dan verwringt hij hem, zodat hij schuimbekt, met de tanden knarst en 
verstijft. Ik heb aan uw leerlingen verzocht dien duivel te bannen; maar zij waren er niet toe in staat.
Mar 9:19  Hij antwoordde hun: O ongelovig geslacht, hoelang zal ik nog bij u zijn? hoelang u verdragen? Brengt 
hem bij mij.
Mar 9:20  Zij brachten hem bij hem. En zodra de geest hem zag, bracht hij den knaap in stuipen, zodat hij op 
den grond viel en zich schuimbekkend rondwentelde.
Mar 9:21  Hij vroeg zijn vader: Hoelang heeft hij dit gehad? Hij zeide: Van kindsbeen af,
Mar 9:22  en vaak werpt de geest hem in vuur of water om hem te doden. Als gij iets vermoogt, heb dan 
medelijden met ons en help ons.
Mar 9:23  Jezus zeide tot hem: Als gij iets vermoogt--zegt gij? Alles is mogelijk voor een gelovige.
Mar 9:24  Aanstonds riep de vader van den knaap: Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp!
Mar 9:25  Toen nu Jezus zag dat de schare bij hem te hoop liep, zeide hij met dreigende stem tot den onreinen 
geest: Gij doofstomme geest, ik gelast u: Vaar van hem uit en keer nooit weer in hem terug.
Mar 9:26  En onder gegil en hevige stuiptrekkingen voer de geest van hem uit. De knaap werd als een lijk, zodat 
de meesten zeiden dat hij dood was.
Mar 9:27  Maar Jezus vatte hem bij de hand en richtte hem op, en hij ging staan.
Mar 9:28  Thuisgekomen, kreeg hij van zijn leerlingen, toen zij met hem alleen waren, de vraag: Konden wij hem 
dan niet uitwerpen?
Mar 9:29  Hij zeide hun: Deze geesten kunnen door niets uitgeworpen worden dan door gebed.
Mar 9:30  Na van daar vertrokken te zijn, reisden zij Galilea rond, en hij wilde niet dat iemand het zou weten;
Mar 9:31  want hij onderrichtte zijn leerlingen dat de Mensenzoon zou worden overgeleverd in de handen van 
mensen die hem zouden doden; en na drie dagen zou hij weer opstaan.
Mar 9:32  Zij begrepen dit woord niet, maar schroomden hem er naar te vragen.
Mar 9:33  Te Kapernaum gekomen, vroeg hij hun tehuis: Waarover spraakt gij onderweg?
Mar 9:34  Zij zwegen; want onderweg hadden zij er met elkander woorden over gehad, wie de grootste was.
Mar 9:35  Toen zette hij zich neer, riep de Twaalve en zeide tot hen: Als iemand de eerste wil zijn, dan moet hij 
van allen de laatste en de dienaar wezen.
Mar 9:36  Hierop nam hij een kind, plaatste het in hun midden, omarmde het en zeide tot hen:
Mar 9:37  Wie een van zulke kinderen ontvangt met vermelding van mijn naam ontvangt mij, en wie mij ontvangt 
ontvangt niet mij maar mijn Zender.
Mar 9:38  Toen zeide Johannes tot hem: Meester, wij zagen iemand die ons niet volgt duivelen uitwerpen met 
uw naam, en wij hebben het hem verboden omdat hij ons niet volgt.
Mar 9:39  Maar Jezus zeide: Doet dat niet. Want niemand die een wonder doet met mijn naam is in staat kort 
daarop mij te vervloeken.
Mar 9:40  Want wie niet tegen ons is is voor ons.
Mar 9:41  --Want wie u een beker water te drinken geeft uitdrukkelijk omdat gij tot Christus behoort, voorwaar, ik 
zeg u, hem zal zijn loon niet ontgaan.
Mar 9:42  En wie een dezer gelovige kleinen verleidt, het ware hem beter dat een molensteen aan zijn hals 
gedaan en hij in zee geworpen werd.
Mar 9:43  En indien uw hand u ten valstrik is, houw ze af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan 
met twee handen ter helle te varen, in het onuitbluschbaar vuur.
Mar 9:44  
Mar 9:45  En indien uw voet u ten valstrik is, houw hem af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan 
met twee voeten in de hel geworpen te worden.
Mar 9:46  
Mar 9:47  En indien uw oog u verleidt, werp het weg; het is beter voor u eenogig het Koninkrijk Gods in te gaan 
dan met twee ogen in de hel geworpen te worden;
Mar 9:48  waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
Mar 9:49  Want ieder zal met vuur gezouten worden.
Mar 9:50  Het zout is goed; maar wanneer het zout zouteloos wordt, waarmee kunt gij het weer goedmaken? 
Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander.
Mar 10:1  Van daar opbrekend, ging hij naar de streken van Judea en het Overjordaansche; weer kwam men in 
scharen tot hem en leerde hij hun, zoals hij gewoon was.
Mar 10:2  Toen kwamen enige Farizeen hem vragen, of het een man vrij staat zijn vrouw te verstoten; zij deden 
dit om hem op de proef te stellen.
Mar 10:3  Hij antwoordde hun: Wat heeft Mozes u bevolen?
Mar 10:4  Zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een scheidbrief te schrijven en haar zo te verstoten.
Mar 10:5  Jezus zeide hun: Met het oog op de hardheid van uw hart heeft hij u dat voorgeschreven;
Mar 10:6  maar van den aanvang der schepping af heeft God ze gemaakt man en vrouw;



Mar 10:7  daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten,
Mar 10:8  en zij zullen samen een vlees worden, zodat zij niet meer twee zijn maar een vlees.
Mar 10:9  Wat dan God verenigd heeft scheide de mens niet.
Mar 10:10  En tehuis deden de leerlingen hem weer daarover vragen,
Mar 10:11  en zeide hij tot hen: Wie zijn vrouw verstoot en een andere trouwt doet overspel tegen haar;
Mar 10:12  en als zij haar man verstoot en een anderen trouwt, doet zij overspel.
Mar 10:13  Eens bracht men kinderen tot hem met het verzoek hen aan te raken, en de leerlingen weerden hen 
af.
Mar 10:14  Maar toen Jezus dit zag, nam hij hun dit kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen vrij tot mij komen, 
verhindert ze niet; want aan dezulken behoort het Koninkrijk Gods.
Mar 10:15  Voorwaar, ik zeg u, wie het Koninkrijk Gods niet als een kind aanneemt zal er niet ingaan.
Mar 10:16  En na ze omarmd te hebben, legde hij hun de handen op en zegende hen.
Mar 10:17  Toen hij op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieen en vroeg hem: Goede meester, wat 
moet ik doen om het eeuwige leven te beerven?
Mar 10:18  Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen.
Mar 10:19  Gij kent de geboden: Gij zult niet doodslaan, geen overspel doen, niet stelen, geen vals getuigenis 
afleggen, niemand tekortdoen, eer uw vader en uw moeder.
Mar 10:20  Hij zeide tot hem: Meester, dat alles heb ik van mijn jeugd af onderhouden.
Mar 10:21  En Jezus zag hem aan, kreeg hem lief en zeide tot hem: In een opzicht schiet gij tekort. Ga alwat gij 
hebt verkopen en geef het aan de armen; dan zult gij een schat in den hemel bezitten; en kom dan, volg mij.
Mar 10:22  Toen ging hij, verslagen door dit woord, bedroefd heen; want hij had veel bezittingen.
Mar 10:23  Nu zag Jezus rond en zeide tot zijn leerlingen: Hoe zwaar zal het hun vallen die vermogen hebben in 
het Koninkrijk Gods te komen.
Mar 10:24  En toen de leerlingen verbaasd waren over zijn woorden, hervatte Jezus: Kinderen, hoe zwaar valt 
het in het Koninkrijk Gods te komen!
Mar 10:25  Het is lichter dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijke het Koninkrijk Gods 
binnenkomt.
Mar 10:26  Nu waren zij nog meer ontsteld en zeiden tot elkander: Maar wie kan dan behouden worden?
Mar 10:27  En Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alles is 
mogelijk bij God.
Mar 10:28  Toen vatte Petrus het woord op en zeide: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd.
Mar 10:29  Jezus zeide: Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die verlaten heeft huis, broeders, zusters, moeder, 
vader, kinderen of akkers ter wille van mij en de Heilmare,
Mar 10:30  die niet honderdvoudig zal ontvangen: nu, in deze wereld, huizen, broeders, zusters, moeders, 
kinderen en akkers, onder vervolgingen, en in de toekomende wereld het eeuwige leven.
Mar 10:31  Maar vele eersten zullen laatsten zijn en laatsten eersten.
Mar 10:32  Eens waren zij, opgaande naar Jeruzalem, onderweg; Jezus ging voor hen uit; zij waren vol 
verbazing, en die hen volgden vol vrees. Hij liet de Twaalve weer bij zich komen en begon hun te zeggen wat 
met hem gebeuren zou:
Mar 10:33  Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Mensenzoon zal overgeleverd worden aan de overpriesters 
en de schriftgeleerden; die zullen hem ter dood veroordelen en overleveren aan de heidenen;
Mar 10:34  men zal hem bespotten, bespuwen, geeselen en doden; maar na drie dagen zal hij opstaan.
Mar 10:35  Eens kwamen tot hem Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, en zeiden tot hem: Meester, 
wij wilden wel dat gij ons deedt wat wij u zullen vragen.
Mar 10:36  Hij zeide tot hen: Wat wilt gij dan dat ik u doe?
Mar 10:37  Zij zeiden tot hem: Sta ons toe dat een van ons aan uw rechter [hand] en een aan uw linkerhand zit 
in uw heerlijkheid.
Mar 10:38  Jezus zeide tot hen: Gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij den drinkbeker drinken dien ik drink en 
gedoopt worden met den doop waarmee ik gedoopt word?
Mar 10:39  Zij zeiden: Ja. En Jezus zeide tot hen: Den drinkbeker dien ik drink zult gij drinken, en met den doop 
waarmee ik gedoopt word zult gij gedoopt worden;
Mar 10:40  maar te bepalen wie aan mijn rechter [hand] en linkerhand zullen zitten staat niet aan mij; het zal 
gegeven worden aan hen wien het bereid is.
Mar 10:41  Toen de andere tien dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes kwalijk te nemen;
Mar 10:42  en Jezus riep hen tot zich en zeide: Gij weet dat zij die voor vorsten der volken doorgaan over hen 
heersen en hun grote macht over hen oefenen.
Mar 10:43  Doch onder u gaat het zo niet; maar wie groot onder u wil worden moet uw dienaar zijn,
Mar 10:44  en wie onder u de eerste wil zijn moet aller slaaf wezen.
Mar 10:45  Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven 



te geven ten losprijs voor velen.
Mar 10:46  Zij kwamen dan te Jericho. En toen hij, met zijn leerlingen en een talrijke schare, Jericho verliet, zat 
de zoon van Timeus, Bartimeus, een blinde bedelaar, aan den weg.
Mar 10:47  En horend dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen: Zoon Davids, Jezus, erbarm u over 
mij!
Mar 10:48  Velen beten hem toe dat hij zwijgen zou; maar hij riep te luider: Zoon Davids, erbarm u over mij!
Mar 10:49  Jezus bleef staan en zeide: Roept hem hier. Zij riepen den blinde en zeiden: Houd moed, sta op; hij 
roept u.
Mar 10:50  Hij wierp zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus toe.
Mar 10:51  Deze sprak hem aan: Wat wenst gij dat ik u doe? De blinde zeide tot hem: Rabboeni, dat ik ziende 
worde.
Mar 10:52  En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u gered. En aanstonds kreeg hij het gezicht terug 
en volgde hem op den weg.
Mar 11:1  Toen zij Jeruzalem naderden, bij Bethfage en Bethanie, aan den Olijfberg, zond hij twee zijner 
leerlingen
Mar 11:2  met den last: Gaat naar het dorp daar tegenover u; zodra gij het binnenkomt, zult gij een 
vastgebonden veulen vinden, een waarop nog nooit een mens gezeten heeft; maakt het los en neemt het mee.
Mar 11:3  En mocht iemand u zeggen: Waarom doet gij dat? zegt dan: De Heer heeft het nodig en zal het 
dadelijk terugzenden.
Mar 11:4  Zij gingen dan heen en vonden een veulen vastgebonden aan een deur, buiten aan den weg, en 
maakten het los.
Mar 11:5  Enigen van hen die daarbij stonden zeiden: Wat doet gij daar? Waarom maakt gij het veulen los?
Mar 11:6  Toen zij hun antwoordden zoals Jezus gezegd had, lieten zij hen begaan.
Mar 11:7  Zij brachten dan het veulen bij Jezus en legden hun klederen daarop, en hij ging er op zitten.
Mar 11:8  Toen spreidden velen hun klederen op den weg, anderen groen dat zij op de akkers afgesneden 
hadden,
Mar 11:9  en zij die voorafgingen en zij die volgden riepen: Hozanna! Met den naam des Heeren zij hij die komt 
gezegend!
Mar 11:10  Gezegend het rijk van onzen vader David dat komt! Hozanna in den hooge!
Mar 11:11  Zo kwam hij Jeruzalem binnen en ging naar den tempel, en nadat hij daar alles in ogenschouw 
genomen had, verliet hij met de Twaalve--het was reeds laat geworden--de stad en ging naar Bethanie.
Mar 11:12  Toen zij den volgenden dag uit Bethanie gingen, kreeg hij honger,
Mar 11:13  en daar hij van verre een vijgeboom, vol in het blad, zag, ging hij er heen om te zien of hij er iets aan 
vond. Doch toen hij er bij kwam, vond hij er niets dan bladeren aan; want het was niet de tijd voor vijgen.
Mar 11:14  Toen zeide hij tot hem: Ete niemand in der eeuwigheid meer vrucht van u! En zijn leerlingen hoorden 
het.
Mar 11:15  Toen zij in Jeruzalem kwamen en den tempel binnentraden, begon hij hen die in den tempel 
verkochten en kochten er uit te drijven, de tafels der wisselaars en de banken der duivenverkopers wierp hij 
omver,
Mar 11:16  liet niemand toe iets door den tempel te dragen
Mar 11:17  en leerde aldus: Staat er niet geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken; maar gij 
hebt er een rovershol van gemaakt?
Mar 11:18  Toen de overpriesters en de schriftgeleerden hiervan hoorden, zochten zij naar een middel om hem 
ten val te brengen; want zij waren bevreesd voor hem, omdat de gehele schare versteld stond over zijn leer.
Mar 11:19  En toen het avond was geworden, gingen zij de, stad weer uit.
Mar 11:20  Den volgenden morgen vroeg kwamen zij langs den vijgeboom en zagen dat hij tot den wortel toe 
verdord was.
Mar 11:21  En Petrus herinnerde zich het gebeurde en zeide tot hem: Zie, Rabbi, de vijgeboom dien gij vervloekt 
hebt is verdord.
Mar 11:22  En Jezus gaf hun ten antwoord: Hebt geloof in God.
Mar 11:23  Voorwaar, ik zeg u, als iemand tot dezen berg zeide: Hef u op en stort u in de zee--en in zijn hart niet 
twijfelde maar geloofde dat wat hij zeide gebeuren zou, het zou hem geschieden.
Mar 11:24  Daarom zeg ik u: Alwat gij bidt en vraagt, gelooft slechts dat gij het ontvangen hebt, en het zal u 
tendeelvallen.
Mar 11:25  En wanneer gij staat te bidden, vergeeft indien gij iets tegen een ander hebt, opdat uw Vader in de 
hemelen ook u uw overtredingen vergeve.
Mar 11:26  
Mar 11:27  Zij kwamen dan wederom in Jeruzalem; en terwijl hij in den tempel rondwandelde, kwamen de 
overpriesters, schriftgeleerden en oudsten tot hem



Mar 11:28  en zeiden: Door welke macht doet gij dit? Of wie heeft u de macht gegeven om dit te doen?
Mar 11:29  Jezus zeide hun: Ik wil u een ding vragen; antwoordt mij daarop, dan zal ik u zeggen, door welke 
macht ik dit doe.
Mar 11:30  De doop van Johannes was die uit den hemel of uit de mensen? Antwoordt mij.
Mar 11:31  Nu overlegden zij bij zichzelf: Zeggen wij: Uit den hemel--dan zal hij zeggen: Waarom hebt gij dan in 
hem niet geloofd?
Mar 11:32  Maar zouden wij zeggen: Uit de mensen? (.....)Zij vreesden de schare; want allen hielden het er voor 
dat Johannes waarlijk een profeet was.
Mar 11:33  Zij gaven dus Jezus ten antwoord: Wij weten het niet. Toen zeide Jezus tot hen: Dan zeg ik u ook 
niet, door welke macht ik dit doe.
Mar 12:1  Toen begon hij tot hen in gelijkenissen te spreken. Iemand had een wijngaard beplant, dien omtuind, 
een persbak er in uitgehouwen en een toren gebouwd; hij verpachtte hem en ging op reis.
Mar 12:2  Op den rechten tijd zond hij tot de pachters een slaaf om van hen een deel van de vruchten van den 
wijngaard in ontvangst te nemen.
Mar 12:3  Maar zij sloegen hem en zonden hem met leege handen weg.
Mar 12:4  Toen zond hij een anderen slaaf tot hen; ook dezen sloegen zij op zijn hoofd en scholden hem uit.
Mar 12:5  Weer een anderen zond hij; dien doodden zij. Nog vele andere, en zij sloegen dezen en doodden 
genen.
Mar 12:6  Nu had hij nog enen, een geliefden zoon. Dezen zond hij het laatst tot hen, denkend: Zij zullen mijn 
zoon ontzien.
Mar 12:7  Maar de pachters zeiden bij zichzelf: Dat is de erfgenaam; komt, laten wij hem doden; dan zal de 
erfenis ons eigendom zijn.
Mar 12:8  Zo grepen zij hem, doodden hem en wierpen hem uit den wijngaard.
Mar 12:9  Wat zal dan de eigenaar van den wijngaard doen? Hij zal komen, de pachters ombrengen en den 
wijngaard aan anderen geven.
Mar 12:10  Hebt gij dit schriftwoord niet gelezen: De steen dien de bouwlieden hebben afgekeurd, die is 
hoeksteen geworden;
Mar 12:11  vanwege den Heer is dit geschied, en het is een wonder in ons oog?
Mar 12:12  Toen zochten zij hem in hun macht te krijgen; maar zij vreesden de schare; zij begrepen wel dat hij 
die gelijkenis op hen gezegd had. Zij lieten hem dan staan en gingen heen.
Mar 12:13  Eens zonden zij tot hen enige Farizeen en Herodianen om hem door een woord te vangen.
Mar 12:14  Toen dezen bij hem kwamen, zeiden zij: Meester, wij weten dat gij een oprecht mens zijt en u aan 
niemand stoort; want gij ziet niemand naar de ogen en leert den weg Gods naar waarheid. Is het geoorloofd den 
keizer belasting te geven of niet? Zullen wij geven of niet geven?
Mar 12:15  Maar hij, die hun geveinsdheid kende, zeide tot hen: Wat stelt gij mij op de proef? Geeft mij een 
zilverling om hem eens te bezien.
Mar 12:16  Zij brachten hem er een. Hij zeide tot hen: Wie is dat? Hoe luidt het opschrift? Zij zeiden tot hem: Dat 
is de keizer.
Mar 12:17  Toen zeide Jezus tot hen: Geeft den keizer wat des keizers is en Gode wat Gods is. En zij stonden 
verbaasd over hem.
Mar 12:18  Ook Sadduceen, die zeggen dat er geen opstanding is, kwamen tot hem en vroegen hem:
Mar 12:19  Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven, dat, als iemands broeder sterft en een vrouw achterlaat, 
zonder kinderen, zijn broeder de vrouw moet nemen en voor zijn broeder nakomelingen verwekken.
Mar 12:20  Nu waren er eens zeven broeders; de eerste nam een vrouw en liet toen hij stierf geen kroost na.
Mar 12:21  Toen nam de tweede haar en stierf ook kinderloos; de derde desgelijks.
Mar 12:22  Geen der zeven liet kroost na. Na allen stierf ook de vrouw.
Mar 12:23  In de opstanding nu, wanneer zij opstaan, van wien van hen zal zij de vrouw zijn? Want alle zeven 
hebben haar tot vrouw gehad.
Mar 12:24  Jezus zeide tot hen: Dwaalt gij op dit punt niet door noch de Schrift noch de kracht Gods te kennen?
Mar 12:25  Want wanneer zij uit de doden opstaan, huwen zij niet en worden niet uitgehuwelijkt, maar zijn als 
engelen in de hemelen.
Mar 12:26  En wat betreft de dodenopwekking zelf, hebt gij niet in het boek van Mozes, in het verhaal van het 
braambos, gelezen, hoe God hem zeide: Ik ben de God van Abraham, de God van Izaak, de God van Jakob?
Mar 12:27  Hij is geen God van doden, maar van levenden. Gij dwaalt zeer.
Mar 12:28  En een der schriftgeleerden, die hen had horen redetwisten, kwam nader, en daar hij begreep dat hij 
hun een goed antwoord had gegeven, vroeg hij hem: Wat is het allereerste gebod?
Mar 12:29  Jezus antwoordde hem: Het eerste is: Hoor, Israel, de Heer onze God is de enige Heer;
Mar 12:30  en gij zult den Heer uw God liefhebben met uw ganse hart, uw gehele ziel, al uw verstand en al uw 
kracht.



Mar 12:31  Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Groter dan deze geboden is er geen.
Mar 12:32  Toen zeide de schriftgeleerde tot hem: Juist, meester; naar waarheid hebt gij gezegd dat Hij de 
Enige is en er geen buiten Hem is;
Mar 12:33  en Hem lief te hebben met het ganse hart, alle verstand en alle kracht en den naaste lief te hebben 
als zichzelf is beter dan brandoffers en alle andere offers.
Mar 12:34  Toen Jezus zag dat hij verstandig sprak, zeide hij tot hem: Gij zijt niet ver van het Godsrijk. Niemand 
durfde verder hem iets vragen.
Mar 12:35  Nu nam Jezus het woord en sprak, toen hij in den tempel leerde: Hoe kunnen de schriftgeleerden 
zeggen dat de Christus Davids zoon is?
Mar 12:36  David zelf heeft toch door den Heiligen Geest gezegd: De Heer heeft gezegd tot mijn heer: Zit aan 
mijn rechterhand totdat Ik uw vijanden maak tot uw voetbank.
Mar 12:37  Als David zelf hem heer noemt, hoe is hij dan zijn zoon? --De talrijke schare hoorde hem gaarne.
Mar 12:38  En bij zijn onderricht zeide hij: Wacht u voor de schriftgeleerden, die er van houden in deftige kledij 
rond te gaan en op de markten gegroet te worden,
Mar 12:39  vooraan te zitten in de synagogen en de hoogste plaatsen bij maaltijden in te nemen;
Mar 12:40  zij, die de huizen der weduwen opeten en voor den schijn lange gebeden doen, zij zullen te zwaarder 
vonnis krijgen.
Mar 12:41  Eens zag hij, tegenover de offerkist gezeten, het aan, hoe de schare koperstukken in de offerkist 
wierp. Menige rijke wierp er veel in,
Mar 12:42  en een arme weduwe kwam er twee penningen, samen een halven stuiver, in werpen.
Mar 12:43  Toen riep hij zijn leerlingen tot zich en zeide: Voorwaar, ik zeg u, die arme weduwe heeft meer in de 
offerkist geworpen dan alle anderen;
Mar 12:44  want allen gaven van hun overvloed, zij gaf van haar armoede, alwat zij voor levensonderhoud had.
Mar 13:1  Toen hij den tempel verliet, zeide een zijner leerlingen: Meester, zie wat een stenen en gebouwen!
Mar 13:2  En Jezus zeide: Ziet gij die grote gebouwen? Geen dier stenen zal op den anderen blijven liggen; alles 
zal worden gesloopt.
Mar 13:3  Toen hij dan op den Olijfberg, tegenover den tempel zat, vroegen hem Petrus, Jacobus, Johannes en 
Andreas--de anderen waren er niet bij:
Mar 13:4  Zeg ons, wanneer zal dat geschieden, en waaraan zullen wij weten dat dit alles ten einde zal gaan?
Mar 13:5  Nu begon Jezus hun te zeggen: Ziet toe dat niemand u verleide.
Mar 13:6  Velen zullen komen mijn naam aannemend en zeggen dat ik het ben, en zullen velen verleiden.
Mar 13:7  Wanneer gij van oorlogen en oorlogsgeruchten hoort, wordt dan niet ontroerd; dat moet komen, maar 
is het einde nog niet.
Mar 13:8  Want volk zal tegen volk opstaan, en rijk tegen rijk; hier en daar zullen aardbevingen zijn, er zullen 
hongersnoden ontstaan. Dat is het begin der weeen.
Mar 13:9  Neemt u in acht; men zal u overleveren aan rechtbanken, en gij zult in synagogen gegeseld worden, 
voor stadhouders en koningen terechtstaan om mijnentwil om voor hen getuigenis af te leggen.
Mar 13:10  En eerst moet aan alle volken de Blijmare verkondigd worden.
Mar 13:11  Wanneer zij u dan wegvoeren om u over te leveren, maakt u dan niet bezorgd over wat gij zeggen 
zult, maar spreekt uit wat u in dat uur ingegeven zal worden. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige 
Geest.
Mar 13:12  Dan zal de ene broeder den anderen ter dood overleveren, een vader zijn kind, kinderen zullen 
opstaan tegen hun ouders en zullen hen doden;
Mar 13:13  en gij zult door allen gehaat worden omdat gij mijn naam draagt; maar wie volhardt tot het einde, die 
zal gered worden.
Mar 13:14  Wanneer gij den Gruwel der Verwoesting ziet staan waar hij niet mag staan--wie dit leest lette er op! 
--dat dan zij die in Judea zijn vluchten naar het gebergte;
Mar 13:15  wie op het dak is kome niet af en ga niet naar binnen om iets uit zijn huis mee te nemen;
Mar 13:16  wie op den akker is kere niet terug naar wat hij achtergelaten heeft om zijn mantel te halen.
Mar 13:17  Wee in die dagen de zwangere en de zoogende vrouwen.
Mar 13:18  Bidt dat het niet in den winter geschiede;
Mar 13:19  want die dagen zullen een tijd van druk zijn, zoals er van het begin van Gods schepping af niet 
geweest is en nooit meer zijn zal.
Mar 13:20  Indien de Heer die dagen niet verkortte, zou geen schepsel behouden blijven; maar ter wille der 
uitverkorenen, hen die Hij uitverkoren heeft, zal Hij die dagen verkorten.
Mar 13:21  Wanneer dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus! zie, hij is daar! gelooft het niet;
Mar 13:22  er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en grote wonderen en voorspellingen doen 
om, zo mogelijk, de uitverkorenen te verleiden.
Mar 13:23  Ziet gij goed toe; ik heb u alles voorzegd.



Mar 13:24  Maar in die dagen, na deze verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan ophouden te 
glanzen,
Mar 13:25  zullen de sterren van den hemel vallen en de hemelse machten wankelen.
Mar 13:26  En dan zal men den Mensenzoon zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid.
Mar 13:27  Dan zal hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen van de vier windstreken, van het 
eind der aarde tot het eind des hemels.
Mar 13:28  Leert van den vijgeboom deze gelijkenis: Wanneer zijn takken saprijk worden en zijn bladeren 
uitspruiten, dan weet gij dat de zomer nabij is;
Mar 13:29  zo ook, wanneer gij dit alles ziet gebeuren, weet dan dat het voor de deur staat.
Mar 13:30  Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht gaat niet voorbij voordat dit alles is geschied.
Mar 13:31  Hemel en aarde zullen voorbijgaan, mijn woorden niet.
Mar 13:32  Maar van dien dag en dat uur weet niemand, zelfs de engelen in den hemel niet, noch de Zoon; 
alleen de Vader.
Mar 13:33  Ziet toe, waakt; want gij weet niet wanneer de tijd daar is.
Mar 13:34  Het is als met een mens die op reis is gegaan; hij heeft zijn huis overgegeven en het beheer aan zijn 
slaven opgedragen; aan ieder gaf hij zijn werk, en den deurwachter beval hij te waken.
Mar 13:35  Waakt dan; want gij weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of te middernacht of 
bij het hanengekraai of 's morgens vroeg.
Mar 13:36  Laat hij niet onverwachts komen en u slapend vinden.
Mar 13:37  Wat ik u zeg zeg ik allen: Waakt.
Mar 14:1  Twee dagen later zou het Pascha zijn en het feest der ongezuurde brooden. En de overpriesters en 
de schriftgeleerden zochten een middel om zich listig van hem meester te maken en hem te doden.
Mar 14:2  Want zij zeiden: Niet op het feest; het volk mocht eens in oproer komen.
Mar 14:3  En toen Jezus in Bethanie, in het huis van Simon den melaatse, was, kwam, terwijl hij aanlag, een 
vrouw met een fles echte, zeer dure reukolie, die zij, na de fles gebroken te hebben, over zijn hoofd uitgoot.
Mar 14:4  Er waren er die hierover bij zichzelf morden: Waartoe dient deze verspilling van reukwerk?
Mar 14:5  Dit had voor meer dan driehonderd zilverlingen kunnen verkocht zijn; dat had men aan de armen 
kunnen geven. Zij gaven haar harde woorden te horen.
Mar 14:6  Maar Jezus zeide: Laat haar met vrede. Wat valt gij haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij 
gedaan.
Mar 14:7  Want de armen hebt gij altijd bij u, en gij kunt hun weldoen wanneer gij wilt; maar mij hebt gij niet altijd.
Mar 14:8  Zij heeft gedaan wat zij kon: zij heeft bij voorbaat mijn lichaam ter begrafenis gezalfd.
Mar 14:9  Voorwaar, ik zeg u, alwaar de Blijde boodschap zal verkondigd worden waar ter wereld ook, daar zal 
ook, tot een aandenken aan haar, gesproken worden van hetgeen zij heeft gedaan.
Mar 14:10  Toen ging Judas Iskariot, een van de Twaalve, naar de overpriesters, om hem aan hen over te 
leveren.
Mar 14:11  En toen dezen dit hoorden, verheugden zij zich en beloofden hem geld te geven. En hij zocht naar 
een goede gelegenheid om hem over te leveren.
Mar 14:12  Op den eersten dag der ongezuurde brooden, waarop men het Pascha slachtte, zeiden zijn 
leerlingen tot hem: waar zullen wij voor u het Paaschmaal gaan aanrichten?
Mar 14:13  Hij zond dan twee zijner leerlingen met den last: Gaat naar de stad, en u zal iemand tegenkomen die 
een waterkruik draagt; volgt hem,
Mar 14:14  en als hij een huis binnengaat, zegt dan tot den bewoner: De meester zegt: Waar is een kamer voor 
mij om met mijn leerlingen het Pascha te eten?
Mar 14:15  En hij zal u een grote bovenkamer waar de kleden gespreid liggen aanwijzen, die te onzer 
beschikking is. Maakt daar alles voor ons gereed.
Mar 14:16  De leerlingen gingen heen, kwamen in de stad, bevonden het zoals hij gezegd had en bereidden het 
Pascha.
Mar 14:17  Des avonds kwam hij met de Twaalve.
Mar 14:18  En toen zij aanlagen en aten, zeide Jezus: Voorwaar, ik zeg u, een van u zal mij verraden, een die 
met mij eet.
Mar 14:19  Zij begonnen bedroefd te worden en een voor een tot hem te zeggen: Ik toch niet?
Mar 14:20  Hij zeide tot hen: Een van de Twaalve, hij die met mij in den schotel indoopt.
Mar 14:21  De Mensenzoon gaat wel heen, gelijk van hem geschreven staat; maar wee den mens door wien de 
Mensenzoon overgeleverd wordt! Het ware dien mens beter niet te zijn geboren.
Mar 14:22  En terwijl zij aten, nam Jezus brood, sprak er en zegen over uit, brak het en gaf het hun met de 
woorden: Neemt dit; het is mijn lichaam.
Mar 14:23  Toen nam hij een beker op, sprak er de dankzegging over uit en gaf hun dien. Zij dronken allen er uit.
Mar 14:24  En hij zeide tot hen: Dit is mijn verbondsbloed, dat voor velen vergoten wordt.



Mar 14:25  Voorwaar, ik zeg u, ik zal van de vrucht van den wijnstok niet meer drinken tot op den dag waarop ik 
ze nieuw zal drinken in het Godsrijk.
Mar 14:26  Na den lofzang gezongen te hebben, gingen zij de stad uit naar den Olijfberg.
Mar 14:27  En Jezus zeide tot hen: Gij allen zult mij ontrouw worden; want er staat geschreven: Ik zal den herder 
slaan, en de schapen zullen verstrooid worden.
Mar 14:28  Maar nadat ik opgestaan ben zal ik u voorgaan naar Galilea.
Mar 14:29  Petrus zeide tot hem: Al worden ook allen u ontrouw, ik niet.
Mar 14:30  Maar Jezus zeide hem: Voorwaar, ik zeg u, gij zult mij vandaag nog, in dezenzelfden nacht, voordat 
de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.
Mar 14:31  Hij zeide nog nadrukkelijker: Al moest ik met u sterven, ik zal u niet verloochenen. Desgelijks spraken 
ook de anderen.
Mar 14:32  Toen gingen zij naar een plaats Gethsemane genaamd, en hij zeide tot zijn leerlingen: Blijft hier 
totdat ik gebeden heb,
Mar 14:33  Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes mede, begon ontroerd en beangst te worden
Mar 14:34  en zeide tot hen: Mijn ziel is dodelijk beangst; blijft hier en waakt.
Mar 14:35  Hij ging een klein eind verder, viel ter aarde en bad, dat, indien het mogelijk was, deze ure voor hem 
mocht voorbijgaan.
Mar 14:36  En hij zeide: Abba, Vader, alles is voor u mogelijk; neem dezen beker van mij weg; doch niet wat ik 
wil, maar wat Gij wilt.
Mar 14:37  Nu ging hij heen, vond hen slapend en zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Kunt gij niet een enkel uur 
wakkerblijven?
Mar 14:38  Waakt en bidt niet in verzoeking te komen. De geest is wel gewillig, maar het vlees zwak.
Mar 14:39  Wederom ging hij heen en bad in dezelfde woorden.
Mar 14:40  Opnieuw vond hij hen slapend; want hun ogen waren bezwaard, en zij wisten niet hem te 
antwoorden.
Mar 14:41  Toen hij ten derden male kwam, zeide hij: Slaapt nu voort en rust; het is genoeg; de ure is gekomen; 
zie, de Mensenzoon wordt in de handen der zondaren overgeleverd.
Mar 14:42  Staat op, laat ons gaan. Hij die mij overlevert is nabij.
Mar 14:43  En aanstonds, terwijl hij nog sprak, kwam Judas, een van de Twaalve, vergezeld van een bende met 
zwaarden en stokken, vanwege de overpriesters, schriftgeleerden en oudsten.
Mar 14:44  Zijn verrader had met hen een teken afgesproken: Hij dien ik kus, die is het; grijpt hem en voert hem 
goed bewaakt weg.
Mar 14:45  En regelrecht op Jezus toetredend, zeide hij tot hem: Rabbi--en kuste hem.
Mar 14:46  Hierop sloegen zij de handen aan hem en grepen hem.
Mar 14:47  Maar een der omstanders trok zijn zwaard, trof den slaaf van den hogepriester en hieuw hem een 
oor af.
Mar 14:48  En Jezus nam het woord en zeide tot hen: Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en 
stokken om mij gevangen te nemen.
Mar 14:49  Dag aan dag was ik bij u in den tempel, lerend, en gij hebt mij niet gegrepen. Maar zo moeten de 
Schriften vervuld worden.
Mar 14:50  Toen lieten allen hem aan zijn lot over en vluchtten.
Mar 14:51  Een jongeling volgde hem, met slechts een doek om het lijf; dien grepen zij;
Mar 14:52  maar hij liet den doek in den steek en vlood naakt weg.
Mar 14:53  Zij voerden dan Jezus naar den hogepriester, en alle overpriesters, oudsten en schriftgeleerden 
kwamen bijeen.
Mar 14:54  En Petrus volgde hem van verre tot in het paleis van den hogepriester en zat bij de dienaren zich aan 
het vuur te warmen.
Mar 14:55  De overpriesters en de voltallige Grote Raad zochten naar getuigenissen tegen Jezus om hem ter 
dood te veroordelen, maar vonden niets;
Mar 14:56  want wel brachten velen valse getuigenissen tegen hem in, maar die getuigenissen stemden niet 
overeen.
Mar 14:57  Enigen stonden op en legden tegen hem de onware getuigenis af:
Mar 14:58  Wij hebben hem horen zeggen: Ik zal dezen tempel, die door mensenhand gemaakt is, afbreken en 
een anderen, die niet met handen gemaakt is, opbouwen.
Mar 14:59  En ook op dit punt stemden de getuigenissen niet overeen.
Mar 14:60  Toch stond de hogepriester op in den kring en vroeg Jezus: Antwoordt gij niets? Wat getuigen dezen 
tegen u?
Mar 14:61  Maar hij bleef zwijgen en antwoordde geen woord. Nu deed hem de hogepriester opnieuw een vraag 
en zeide: Zijt gij de Christus, de zoon van den Hooggeloofde?



Mar 14:62  En Jezus zeide: Ik ben het, en gij zult den Mensenzoon zien zitten ter rechterhand der Kracht en 
komen met de wolken des hemels.
Mar 14:63  Thans scheurde de hogepriester zijn klederen en zeide: Wat hebben wij nog getuigen van node?
Mar 14:64  Gij hebt de godslastering gehoord. Wat is uw oordeel? Hierop verklaarden allen hem des doods 
schuldig
Mar 14:65  en begonnen hem te bespuwen, zijn gelaat te bedekken en dan een slag te geven met de woorden: 
Toon nu dat gij een profeet zijt. Ook de dienaren hielden hem vast en gaven hem stokslagen.
Mar 14:66  Toen Petrus zich beneden op het plein bevond, kwam daar een der slavinnen van den hogepriester,
Mar 14:67  zag Petrus, die zich warmde, keek hem scherp aan en zeide: Ook gij waart met den Nazarener, met 
Jezus.
Mar 14:68  Hij loochende het en zeide: Ik weet noch begrijp wat gij zegt. Toen ging hij naar buiten, naar het 
voorplein;
Mar 14:69  maar de slavin die hem opgemerkt had begon weer tot de omstanders te zeggen: Die daar is een 
van hen.
Mar 14:70  Opnieuw loochende hij het. En even daarna zeiden de omstanders opnieuw tot Petrus: Inderdaad, gij 
behoort bij hen; want gij zijt een Galileer.
Mar 14:71  Toen begon hij zich te verwensen en te zweren: Ik ken den mens van wien gij spreekt niet!
Mar 14:72  Dadelijk kraaide de haan ten tweeden male. En Petrus herinnerde zich wat Jezus hem gezegd had: 
Voordat de haan tweemaal heeft gekraaid zult gij mij driemaal verloochenen--en tot bezinning gekomen, weende 
hij.
Mar 15:1  Aanstonds in den vroegen morgen namen de overpriesters, met de oudsten, de schriftgeleerden en 
den gehelen Groten Raad, een besluit: zij boeiden Jezus, voerden hem weg en leverden hem aan Pilatus over.
Mar 15:2  Toen Pilatus hem vroeg: Zijt gij de koning der Joden? gaf hij hem ten antwoord: Gij zegt het.
Mar 15:3  Maar toen de overpriesters vele beschuldigingen tegen hem inbrachten
Mar 15:4  en Pilatus hem opnieuw vroeg: Antwoordt gij niets? Zie, hoeveel beschuldigingen zij tegen u 
inbrengen--
Mar 15:5  antwoordde Jezus niets meer; zodat Pilatus zich verwonderde.
Mar 15:6  Op een feestdag nu placht hij hun een gevangene in vrijheid te stellen, een wiens loslating zij 
verlangden.
Mar 15:7  Nu zat in de gevangenis zekere Barabbas, met andere oproermakers, die bij een oproer een moord 
begaan hadden.
Mar 15:8  Toen de schare kwam opdagen en hem begon te vragen om te doen wat hij gewoonlijk voor hen 
deed,
Mar 15:9  antwoordde Pilatus hun: Wilt gij dat ik u den koning der Joden loslate?
Mar 15:10  Want hij wist wel dat de overpriesters hem uit haat overgeleverd hadden.
Mar 15:11  De overpriesters stookten de schare op om liever de invrijheidstelling van Barabbas te vragen.
Mar 15:12  En toen Pilatus hun wederom vroeg: wat moet ik dan doen met den man dien gij den koning der 
Joden noemt?
Mar 15:13  schreeuwden zij: Kruisig hem!
Mar 15:14  Pilatus zeide tot hen: Maar, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Doch zij schreeuwden te luider: 
Kruisig hem!
Mar 15:15  Toen stelde Pilatus om der schare ter wille te zijn, Barabbas voor hen in vrijheid en gaf hij Jezus, na 
hem te hebben doen geeselen, over om gekruisigd te worden.
Mar 15:16  De soldaten voerden hem weg naar den hof, dat is naar het rechthuis, en riepen het gehele bataljon 
samen.
Mar 15:17  Zij dosten hem in het purper uit, vlochten een doornenkroon, die zij hem opzetten,
Mar 15:18  en gingen hem huldigen met een: Gegroet, koning der Joden!
Mar 15:19  sloegen hem met een rietstok op het hoofd, bespuwden hem, bogen de knie en vielen voor hem 
neer.
Mar 15:20  Nadat zij hem zo bespot hadden, deden zij hem het purperen kleed af en trokken hem zijn eigen 
klederen weer aan. Toen zij hem wegvoerden om gekruisigd te worden,
Mar 15:21  presten zij een voorbijganger, zekeren Simon van Cyrene, die van het land kwam, den vader van 
Alexander en Rufus om zijn kruis te dragen.
Mar 15:22  Zij voerden hem naar de plaats Golgotha, dat is, vertaald, Schedelplaats,
Mar 15:23  en gaven hem met mirre gemengden wijn; maar hij nam dien niet aan.
Mar 15:24  Toen kruisigden zij hem en verdeelden zijn klederen door er om te loten wat ieder krijgen zou.
Mar 15:25  Het was de derde ure toen zij hem kruisigden.
Mar 15:26  Het opschrift met de reden zijner veroordeling luidde: De koning der Joden.
Mar 15:27  Met hem kruisigden zij twee rovers, een aan zijn rechter [hand] en een aan zijn linkerhand.



Mar 15:28  
Mar 15:29  En de voorbijgangers smaalden hem en zeiden hoofdschuddend: Ha, gij die den tempel afbreekt en 
in drie dagen opbouwt,
Mar 15:30  verlos uzelf door van het kruis af te komen!
Mar 15:31  Desgelijks dreven de overpriesters met de schriftgeleerden onder elkander den spot met hem: 
Anderen heeft hij verlost; zichzelf kan hij niet verlossen.
Mar 15:32  De Christus, de koning Israels, kome nu van zijn kruis af; opdat wij het zien en gelovig worden! Ook 
zijn medekruiselingen hoonden hem.
Mar 15:33  Toen het de zesde ure was, kwam een duisternis over de gehele aarde tot de negende toe,
Mar 15:34  en te negen uur riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lama sabachtani! dat is, vertaald: Mijn God, 
mijn God, waartoe hebt Gij mij verlaten?
Mar 15:35  En dit horend, zeiden sommige der omstanders: Zie, hij roept Elia!
Mar 15:36  En een ging een spons in azijn dopen, stak ze op een rietstok, gaf hem te drinken en zeide: Wacht, 
laat ons zien of Elia hem komt afnemen.
Mar 15:37  En Jezus slaakte een luiden kreet en blies den laatsten adem uit.
Mar 15:38  Nu scheurde het voorhangsel van den tempel in tweeen, van boven tot beneden.
Mar 15:39  En toen de hoofdman die tegenover hem op post stond zag dat hij zo gestorven was, zeide hij: 
Waarlijk, deze mens was een godszoon.
Mar 15:40  Enige vrouwen zagen dit van verre aan, onder anderen Maria van Magdala, Maria, de moeder van 
Jacobus den kleine en Jozes, en Salome,
Mar 15:41  die, toen hij in Galilea was, hem waren gevolgd en hadden gediend, met vele andere die met hem 
naar Jeruzalem waren opgegaan.
Mar 15:42  Toen het reeds avond was geworden, kwam--omdat het Vrijdag, de dag voor den sabbat was--
Mar 15:43  Jozef van Arimathea, een achtbaar lid van den Raad die zelf uitzag naar het Koninkrijk Gods, en 
waagde het naar Pilatus te gaan en hem om het lichaam van Jezus te verzoeken.
Mar 15:44  Pilatus verwonderde zich dat hij reeds was gestorven. Daarom ontbood hij den hoofdman en vroeg 
hem of hij reeds lang dood was:
Mar 15:45  en toen hij het van den hoofdman gehoord had, stond hij het lichaam aan Jozef af.
Mar 15:46  Deze kocht een laken, nam hem van het kruis af, wikkelde hem in het laken, legde hem in een graf 
dat in een rots uitgehouwen was en wentelde een steen tegen de deur der grafstede.
Mar 15:47  En Maria van Magdala en de Maria van Jozes zagen waar hij gelegd werd.
Mar 16:1  Na afloop van den sabbat kochten Maria van Magdala, de Maria van Jacobus en Salome geurige 
stoffen om hem te gaan zalven,
Mar 16:2  en toen het nog zeer vroeg was op den eersten dag der week, gingen zij naar het graf, bij 
zonsopgang.
Mar 16:3  Zij zeiden bij zichzelf: Wie zal ons den steen van voor de deur van het graf afwentelen?
Mar 16:4  En toen zij opzagen, bemerkten zij dat de steen--hij was zeer groot--reeds afgewenteld was.
Mar 16:5  Het graf binnentredend, zagen zij aan den rechterkant een jongeling zitten, gekleed in een wit 
gewaad, en ontstelden.
Mar 16:6  Maar hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Gij zoekt Jezus den Nazarener, den gekruisigde. Hij is 
opgestaan; hier is hij niet. Ziedaar de plaats waar men hem heeft neergelegd.
Mar 16:7  Doch gaat aan zijn leerlingen en Petrus zeggen: Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij hem zien, 
zoals hij u heeft gezegd.
Mar 16:8  Zij gingen het graf uit en vloden weg; want beving en ontzetting had haar bevangen, en zij zeiden er 
niemand iets van; want zij waren bevreesd.
Mar 16:9  
Mar 16:10  
Mar 16:11  
Mar 16:12  
Mar 16:13  
Mar 16:14  
Mar 16:15  
Mar 16:16  
Mar 16:17  
Mar 16:18  
Mar 16:19  
Mar 16:20  
Luk 1:1  Daar reeds velen beproefd hebben een verhaal op te stellen van wat onder ons tot vervulling gekomen 
is,



Luk 1:2  overeenkomstig hetgeen zij die van den aanvang af ooggetuigen en bedienaren des woords zijn 
geweest ons overgeleverd hebben,
Luk 1:3  zo heeft het ook mij goedgedacht, na alles van voren af nauwkeurig te hebben nagevorst, het in goede 
orde voor u op te schrijven, Hoogedele Theofilus;
Luk 1:4  opdat gij zekerheid moogt hebben aangaande de dingen waarin gij onderwezen zijt.
Luk 1:5  In de dagen van Herodes den koning van Judea leefde zeker priester, Zacharja genaamd, uit de 
afdeling Abia; zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron en heette Elizabet.
Luk 1:6  Beiden waren rechtschapen in de ogen van God, daar zij zich onberispelijk gedroegen naar al de 
voorschriften en verordeningen des Heeren.
Luk 1:7  Zij hadden geen kind, daar Elizabet onvruchtbaar was, en beiden waren reeds bejaard.
Luk 1:8  Eens, toen zijn afdeling aan de beurt was om het priesterlijk werk voor God te verrichten en hij,
Luk 1:9  naar de gewoonte der priesterschap, door het lot was aangewezen om het wierookoffer te brengen, trad 
hij hiertoe den tempel binnen,
Luk 1:10  terwijl de gehele schare daarbuiten, ten tijde van het wierookoffer, bad.
Luk 1:11  Daar verscheen hem een engel des Heeren, staande ter rechterzijde van het wierookaltaar.
Luk 1:12  Op dit gezicht ontroerde Zacharja, en vrees viel op hem.
Luk 1:13  Maar de engel sprak tot hem: Vrees niet, Zacharja; want uw gebed is verhoord, Uw vrouw Elizabet zal 
u een zoon baren, dien gij Johannes moet noemen.
Luk 1:14  Hij zal u tot vreugde en blijdschap zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen.
Luk 1:15  Want hij zal groot zijn in het oog des Heeren, wijn noch sterken drank drinken en reeds van den 
moederschoot af met heiligen geest zijn vervuld.
Luk 1:16  Hij zal vele der zonen Israels tot den Heer hun God terugbrengen
Luk 1:17  en zelf voor Hem uit gaan met den geest en de kracht van Elia om de harten der vaderen tot hun 
kinderen te brengen en ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtschapenen, en den Heer een wel toegerust 
volk te bereiden.
Luk 1:18  Zacharja zeide tot den engel: Waaraan zal ik dit weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is 
hoogbedaagd.
Luk 1:19  De engel antwoordde hem: Ik ben Gabriel, die voor God sta, en hen gezonden om tot u te spreken en 
u deze blijmare te brengen.
Luk 1:20  En nu, gij zult stom zijn en niet kunnen spreken, tot den dag waarop dit geschiedt, omdat gij geen 
geloof hebt geslagen aan mijn woorden die te hunner tijd vervuld zullen worden.
Luk 1:21  Het volk wachtte op Zacharja en verwonderde zich dat hij zo lang in den tempel bleef.
Luk 1:22  En toen hij er uit kwam, kon hij niet tot hen spreken. Hieruit begrepen zij dat hij in den tempel een 
gezicht had gehad. Hij maakte slechts gebaren en bleef stom.
Luk 1:23  Toen zijn diensttijd verstreken was, ging hij naar zijn huis.
Luk 1:24  Daarna werd zijn vrouw Elizabet zwanger en verborg zich vijf maanden.
Luk 1:25  Zo, zeide zij, heeft de Heer mij gedaan ten tijde dat Hij naar mij heeft omgezien om mijn smaad onder 
de mensen weg te nemen.
Luk 1:26  In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad van Galilea, met name 
Nazaret,
Luk 1:27  tot een maagd die verloofd was met een man, Jozef genaamd, uit het huis van David. De maagd 
heette Maria.
Luk 1:28  Bij haar binnentredend, zeide de engel tot haar: Wees gegroet, begenadigde, de Heer zij met u!
Luk 1:29  Zij ontroerde op die toespraak, en vroeg zichzelf af, wat die begroeting toch mocht betekenen.
Luk 1:30  En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria; want gij hebt gunst bij God gevonden.
Luk 1:31  Gij zult zwanger worden en een zoon baren, dien gij Jezus moet noemen.
Luk 1:32  Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden; hem zal de Heere God den troon van 
zijn vader David geven;
Luk 1:33  tot in eeuwigheid zal hij heersen over Jakobs huis; aan zijn heerschappij zal geen einde komen.
Luk 1:34  Maria zeide tot den engel: Hoe kan dit geschieden, terwijl ik geen man heb?
Luk 1:35  De engel antwoordde haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten u 
overschaduwen; daarom zal het heilige dat verwekt wordt Gods zoon heten.
Luk 1:36  En zie, Elizabet, uw bloedverwant, is in haar ouderdom zwanger geworden van een zoon; zij, die 
onvruchtbaar heette, is nu in de zesde maand;
Luk 1:37  want geen woord dat van God komt kan krachteloos zijn.
Luk 1:38  Toen zeide Maria: Zie, ik ben des Heeren dienstmaagd; mij geschiede naar uw woord.
Luk 1:39  En de engel verliet haar. In die dagen maakte Maria zich op en ging ijlings het gebergte in, naar een 
stad in Juda.
Luk 1:40  Zij kwam in het huis van Zacharja, en groette Elizabet.



Luk 1:41  Nauwelijks hoorde Elizabet Maria's groet, of het kind in haar schoot sprong op, en Elizabet werd met 
heiligen geest vervuld,
Luk 1:42  barstte los en sprak met luide stem: Gezegend zijt gij onder de vrouwen! Gezegend de vrucht van uw 
schoot!
Luk 1:43  Vanwaar valt mij dit te beurt dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?
Luk 1:44  Want zie, toen het geluid van uw groet in mijn oor drong, sprong het kind van vreugde in mijn schoot 
op.
Luk 1:45  Zalig zij die geloofd heeft dat hetgeen haar vanwege den Heer gezegd is vervuld zal worden.
Luk 1:46  Toen zeide Maria: Mijn ziel maakt groot den Heer,
Luk 1:47  mijn geest verheugt zich in God mijn redder;
Luk 1:48  omdat Hij acht heeft geslagen op den lagen staat zijner dienstmaagd; want zie, van nu af zullen mij 
zalig prijzen alle geslachten;
Luk 1:49  omdat de Machtige iets groots aan mij gedaan heeft. Heilig is zijn naam,
Luk 1:50  en zijn barmhartigheid genieten van geslacht tot geslacht zij die Hem vrezen.
Luk 1:51  Getoond heeft Hij de kracht van zijn arm, verstrooid wie zich verheffen in trotsen waan:
Luk 1:52  machtigen zijn van den troon neergehaald en nederigen verhoogd,
Luk 1:53  hongerigen rijkelijk met goede gaven begiftigd en rijken ledig weggezonden.
Luk 1:54  Hij heeft zich het lot van zijn knecht Israel aangetrokken,
Luk 1:55  gedachtig aan hetgeen Hij tot onze vaderen gesproken heeft, dat Hij zich ontfermen zou over Abraham 
en zijn kroost tot in eeuwigheid.
Luk 1:56  Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde toen naar huis terug.
Luk 1:57  Toen de tijd gekomen was dat Elizabet baren zou, bracht zij een zoon ter wereld.
Luk 1:58  Buren en bloedverwanten horend welk een grote barmhartigheid God haar bewezen had, verblijdden 
zich met haar.
Luk 1:59  En toen zij op den achtsten dag kwamen voor de besnijdenis van het kind, wilden zij het, naar den 
naam van zijn vader, Zacharja noemen.
Luk 1:60  Maar de moeder kwam tussenbeide en zeide: Neen, het moet Johannes heten.
Luk 1:61  Zij zeiden tot haar: Er is niemand in uw familie die zo heet--
Luk 1:62  en wenkten zijn vader te zeggen hoe het moest heten.
Luk 1:63  Hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef daarop: Johannes is zijn naam. Allen verbaasden zich.
Luk 1:64  Toen werd plotseling zijn mond en tong ontboeid en sprak hij, God verheerlijkend.
Luk 1:65  Vrees beving al hun buren; in het ganse gebergte van Judea werden al die woorden besproken,
Luk 1:66  en ieder die het hoorde legde ze in zijn hart weg en zeide: Wat zal toch uit dit kind worden? --want de 
hand des Heeren was ook met hem.
Luk 1:67  Zijn vader Zacharja nu werd vervuld van heiligen geest en sprak in profetische geestdrift:
Luk 1:68  Geloofd zij de Heer, de God van Israel, omdat Hij op zijn volk achtgeslagen en het redding verschaft 
heeft.
Luk 1:69  Hij heeft een hoorn der verlossing voor ons doen opstaan in het huis van David, zijn dienaar,
Luk 1:70  zoals hij van oudsher gesproken heeft door den mond zijner heilige profeten,
Luk 1:71  ons gered uit de macht onzer vijanden, en uit de hand dergenen die ons haten,
Luk 1:72  zich erbarmd over onze vaderen, gedachtig aan zijn heilig verbond,
Luk 1:73  den eed dien Hij aan Abraham, onzen vader, heeft gezworen, dat Hij ons het geluk zou geven,
Luk 1:74  zonder vrees, uit de hand onzer vijanden verlost, Hem te dienen,
Luk 1:75  in heiligheid en gerechtigheid voor Hem al onze dagen.
Luk 1:76  En gij, mijn kind, zult profeet des Allerhoogsten genoemd worden; want gij zult voor den Heer uit gaan 
om zijn wegen te banen
Luk 1:77  om zijn volk de kennis des heils te verlenen met vergeving hunner zonden
Luk 1:78  door de ontferming van onzen God, waardoor uit den hooge het opgaand Licht ons zal bestralen
Luk 1:79  om te schijnen over hen die in duisternis en doodschaduw gezeten zijn, en onze voeten te stieren naar 
den weg des vredes.
Luk 1:80  Het kind wies op en werd sterk van geest; het bleef in de woestijnen totdat het zich aan Israel 
vertoonde.
Luk 2:1  In die dagen nu ging een gebod uit van keizer Augustus dat de gehele wereld opgeschreven moest 
worden.
Luk 2:2  Deze eerste opschrijving had plaats toen Quirinius stadhouder was over Syrie.
Luk 2:3  En allen gingen op reis om zich te laten opschrijven, ieder naar zijn stad.
Luk 2:4  Ook Jozef ging op uit Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad Davids, die Bethlehem 
heet; omdat hij uit het huis en geslacht van David was
Luk 2:5  om zich te laten opschrijven met Maria, zijn verloofde, die zwanger was.



Luk 2:6  En terwijl zij daar waren, brak de dag waarop zij baren zou aan;
Luk 2:7  zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe; omdat in de 
herberg voor hen geen plaats was.
Luk 2:8  In die landstreek nu hielden enige herders dien nacht in het open veld wacht over hun kudde.
Luk 2:9  En bij hen stond een engel des Heeren, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, zodat grote 
vrees hen beving.
Luk 2:10  Maar de engel zeide tot hen: Vreest niet; want ik kondig u een grote blijdschap aan, bestemd voor het 
ganse volk;
Luk 2:11  dat u heden, in de stad van David, een verlosser geboren is, namelijk Christus, de Heer.
Luk 2:12  En hieraan zult gij hem herkennen: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een 
kribbe.
Luk 2:13  En plotseling was bij den engel een schare van het hemelse heirleger, die God prees en zeide:
Luk 2:14  Ere zij God in den hooge en vrede op aarde onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft!
Luk 2:15  Zodra de engelen van hen naar den hemel waren heengegaan, zeiden de herders tot elkander: Laten 
wij toch naar Bethlehem gaan en zien wat geschied is, hetgeen de Heer ons bekendgemaakt heeft.
Luk 2:16  Zo gingen zij spoedig daarheen en vonden Maria en Jozef en het kind, dat in de kribbe lag.
Luk 2:17  En toen zij het zagen, vertelden zij wat hun over dit kind gezegd was.
Luk 2:18  Allen die het hoorden verbaasden zich over hetgeen de herders hun zeiden;
Luk 2:19  en Maria bewaarde al die woorden en overwoog ze bij zichzelf.
Luk 2:20  De herders keerden terug, lovend en prijzend God over alwat zij gehoord en, juist zoals hun gezegd 
was, gezien hadden.
Luk 2:21  Toen de achtste dag, waarop hij besneden zou worden, gekomen was, kreeg hij den naam Jezus, die 
hem door den engel was gegeven voordat hij in den moederschoot ontvangen was.
Luk 2:22  En toen hun reinigingsdagen, volgens de wet van Mozes, verstreken waren, brachten zij hem naar 
Jeruzalem om hem aan den Heer op te dragen,
Luk 2:23  zoals in de wet des Heeren geschreven staat: Alwat manlijk is dat den moederschoot opent zal aan 
den Heer geheiligd heten
Luk 2:24  alsmede om het offer te brengen dat in de wet des Heeren voorgeschreven is, een paar tortels of twee 
jonge duiven.
Luk 2:25  En zie, in Jeruzalem was een man, Symeon genaamd: deze man was rechtschapen en vroom, 
wachtend op de vertroosting van Israel, en de Heilige Geest was op hem.
Luk 2:26  Hij nu had door den Heiligen Geest de openbaring ontvangen dat hij den dood niet zou zien voordat hij 
den Gezalfde des Heeren aanschouwd had.
Luk 2:27  Door den Geest gedreven, kwam hij nu in den tempel, en toen de ouders het kind Jezus 
binnenbrachten om naar het door de wet voor geschreven gebruik met hem te handelen,
Luk 2:28  nam hij hem in zijn armen en prees God met deze woorden:
Luk 2:29  Nu laat Gij, Heer, uw dienstknecht, naar uw woord, in vrede heengaan:
Luk 2:30  want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd,
Luk 2:31  dat Gij bereid hebt ten aanschouwen van alle volken:
Luk 2:32  een licht tot openbaring voor de heidenen, en tot verheerlijking van uw volk Israel.
Luk 2:33  Zijn vader en moeder waren verwonderd over hetgeen van het kind gezegd werd,
Luk 2:34  en Symeon zegende hen en zeide tot Maria, de moeder van het kind: Zie, hij is bestemd tot een val en 
een opstanding van velen in Israel en tot een teken dat weersproken wordt
Luk 2:35  --ja, ook door uw ziel zal een zwaard gaan--opdat uit veler harten de overleggingen openbaar worden.
Luk 2:36  Daar was ook een profetes, Anna, dochter van Fanuel uit den stam Azer. Zij was hoogbejaard, had 
met haar man van haar maagdelijken staat af zeven jaren geleefd
Luk 2:37  en was nu tot haar vierentachtigste jaar weduwe gebleven. Zij week niet uit den tempel, waar zij in 
vasten en bidden nacht en dag God diende.
Luk 2:38  Zij dan kwam terzelfder ure nader, loofde God en sprak over het kind tot allen die de verlossing van 
Jeruzalem verwachtten.
Luk 2:39  Nadat zij alles volgens de wet des Heeren volbracht hadden, keerden zij naar Galilea, naar hun stad 
Nazaret, terug.
Luk 2:40  Het kind nu wies op en werd sterk, vol wijsheid, en Gods gunst was op hem.
Luk 2:41  Zijn ouders reisden jaarlijks voor het Paaschfeest naar Jeruzalem.
Luk 2:42  Toen hij twaalf jaar oud geworden was en zij naar het feestgebruik opgingen
Luk 2:43  en tot den afloop der dagen daar gebleven waren, bleef het kind Jezus, bij hun terugkeer, in Jeruzalem 
achter. Zijn ouders wisten het niet
Luk 2:44  en reisden, daar zij meenden dat hij bij het gezelschap was, een dag door, zochten hem toen onder 
hun verwanten en bekenden,



Luk 2:45  en keerden, toen zij hem niet vonden, naar Jeruzalem terug om hem te zoeken.
Luk 2:46  Na drie dagen vonden zij hem in den tempel zitten, te midden der leraren, naar hen luisterend en hun 
vragen doende.
Luk 2:47  Allen die hem hoorden stonden versteld over zijn doorzicht en zijn antwoorden.
Luk 2:48  Toen zij hem zagen, waren zij zeer verbaasd, en zijn moeder zeide tot hem: Kind, waarom hebt gij ons 
dit aangedaan? Uw vader en ik hebben met angst naar u gezocht.
Luk 2:49  Maar hij zeide tot hen: Hoe kondet gij naar mij zoeken? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van 
mijn Vader?
Luk 2:50  Zij begrepen niet wat hij tot hen sprak,
Luk 2:51  en hij ging met hen mede naar Nazaret en was hun onderdanig. Zijn moeder bewaarde al die woorden 
in haar hart.
Luk 2:52  En Jezus nam toe in wijsheid, jaren en gunst bij God en mensen.
Luk 3:1  In het vijftiende jaar der regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder over Judea was 
en Herodes viervorst van Galilea, zijn broeder Filippus van Iturea en Trachonitis, Lysanias van Abilene,
Luk 3:2  onder den hogepriester Annas en Kajafas, kwam een woord Gods tot Johannes, den zoon van 
Zacharja, in de woestijn.
Luk 3:3  Toen ging hij in de gehele Jordaanstreek prediken den doop der bekering tot vergeving van zonden;
Luk 3:4  zoals geschreven staat in het boek der woorden van den profeet Jezaja: In de woestijn klinkt de stem 
van een die uitroept: Bereidt den weg des Heeren, effent zijn paden.
Luk 3:5  Elk dal zal opgevuld worden, iedere berg en heuvel neerzinken; bochtige paden zullen recht worden en 
oneffen wegen glad.
Luk 3:6  En alle vlees zal Gods heil aanschouwen.
Luk 3:7  En hij zeide tot de scharen die uitliepen om door hem gedoopt te worden: Adderengebroed! Wie heeft u 
gezegd dat gij aan het aanstaand strafgericht zoudt ontkomen?
Luk 3:8  Draagt dan vruchten die bij bekering passen, en begint niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham tot 
vader--want ik zeg u dat God uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.
Luk 3:9  Reeds ligt de bijl aan den wortel der bomen; elke boom die geen goede vrucht draagt wordt 
omgehouwen en in het vuur geworpen.
Luk 3:10  Toen vroegen hem de scharen: Wat moeten wij dan doen?
Luk 3:11  Hij gaf hun ten antwoord: Wie twee stuks onderkleren heeft dele er van mee aan hem die er geen 
heeft, en wie spijs heeft doe desgelijks.
Luk 3:12  Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zeiden tot hem: Meester wat moeten wij doen?
Luk 3:13  Hij zeide tot hen: Neemt niet meer dan u gelast is.
Luk 3:14  Ook soldaten vroegen hem: En wij, wat moeten wij doen? Hij zeide tot hen: Doet niemand overlast 
aan, berooft niemand en vergenoegt u met uw soldij.
Luk 3:15  Toen nu het volk in spanning was en allen zich afvroegen of Johannes niet wellicht de Christus was
Luk 3:16  gaf hij allen ten antwoord: Ik doop u wel met water maar er komt een die machtiger is dan ik, wiens 
schoenriem ik niet waardig ben los te maken. Hij zal u dopen met heiligen geest en met vuur.
Luk 3:17  Zijn wan is in zijn hand om zijn dorschvloer te zuiveren en het graan in de schuur te verzamelen; maar 
het kaf zal hij met onuitbluschbaar vuur verbranden.
Luk 3:18  Zo kondigde hij, nog met vele andere vermaningen, het volk de Heilmare aan.
Luk 3:19  Maar toen de viervorst Herodes door hem berispt werd ter zake van Herodias, de vrouw van zijn 
broeder, en van allerlei boze stukken die hij bedreef,
Luk 3:20  voegde hij er nog dit bij dat hij Johannes in de gevangenis wierp.
Luk 3:21  Toen de gehele menigte en ook Jezus gedoopt werd, daar ging, terwijl hij bad, de hemel open
Luk 3:22  en daalde de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem neer, terwijl uit den hemel 
een stem kwam: Gij zijt mijn geliefde zoon; in u heb Ik welbehagen.
Luk 3:23  Deze Jezus nu telde, toen hij optrad, ongeveer dertig jaren en was, naar men meende, de zoon van 
Jozef, den zoon van Eli,
Luk 3:24  den zoon van Matthat, den zoon van Levi, den zoon van Melchi, den zoon van Jannai, den zoon van 
Jozef,
Luk 3:25  den zoon van Mattathias, den zoon van Amos, den zoon van Nahum, den zoon van Esli, den zoon van 
Naggai,
Luk 3:26  den zoon van Maath, den zoon van Mattathias, den zoon van Semein, den zoon van Josech, den zoon 
van Joda,
Luk 3:27  den zoon van Johanan, den zoon van Resa, den zoon van Zorobabel, den zoon van Salathiel, den 
zoon van Neri,
Luk 3:28  den zoon van Melchi, den zoon van Addi, den zoon van Kosam, den zoon van Elmadam, den zoon 
van Er,



Luk 3:29  den zoon van Jezus, den zoon van Eliezer, den zoon van Jorim, den zoon van Matthat, den zoon van 
Levi,
Luk 3:30  den zoon van Symeon, den zoon van Juda, den zoon van Jozef den zoon van Jonam, den zoon van 
Eljakim,
Luk 3:31  den zoon van Melea, den zoon van Menna, den zoon van Mattatha, den zoon van Natham, den zoon 
van David,
Luk 3:32  den zoon van Jessai, den zoon van Jobed, den zoon van Boos, den zoon van Sala, den zoon van 
Naasson,
Luk 3:33  den zoon van Aminadab, den zoon van Admin, den zoon van Arni, den zoon van Esrom, den zoon van 
Fares, den zoon van Juda,
Luk 3:34  den zoon van Jakob, den zoon van Izaak, den zoon van Abraham, den zoon van Thara, den zoon van 
Nachor,
Luk 3:35  den zoon van Seruch, den zoon van Ragau, den zoon van Falek, den zoon van Eber, den zoon van 
Sala,
Luk 3:36  den zoon van Kainam, den zoon van Arfaxad, den zoon van Sem, den zoon van Noach, den zoon van 
Larnech,
Luk 3:37  den zoon van Mathusala, den zoon van Enoch, den zoon van Jaret, den zoon van Malaleel, den zoon 
van Kainam,
Luk 3:38  den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God.
Luk 4:1  Jezus keerde, vol van heiligen geest, van den Jordaan terug en werd door den Geest in de woestijn 
rondgevoerd,
Luk 4:2  waar hij veertig dagen lang door den duivel in verzoeking gebracht werd. Hij at die dagen niets en had 
aan het eind er van honger.
Luk 4:3  Nu zeide de Duivel tot hem: Indien gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen steen brood te worden.
Luk 4:4  Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens niet bij brood alleen zal leven.
Luk 4:5  Hierop voerde hij hem mee en toonde hem in een oogwenk al de koninkrijken der wereld.
Luk 4:6  En de Duivel zeide tot hem: U zal ik deze gehele macht en de heerlijkheid dier rijken geven; want mij is 
zij geschonken, en ik geef ze wien ik wil.
Luk 4:7  Indien gij dan mij aanbidt, zal dat alles het uwe zijn.
Luk 4:8  Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Gij zult den Heer uw God aanbidden en Hem alleen 
dienen.
Luk 4:9  Toen bracht hij hem naar Jeruzalem, zette hem op de tinne van den tempel en zeide tot hem: Indien gij 
Gods Zoon zijt, stort u dan van hier naar beneden;
Luk 4:10  want er staat geschreven dat Hij zijn engelen zal bevelen u te bewaren
Luk 4:11  en u op de handen te dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.
Luk 4:12  Maar Jezus antwoordde hem: Er is gezegd: Gij zult den Heer uw God niet op de proef stellen.
Luk 4:13  Toen de Duivel alle verzoekingen uitgeput had, week hij voorloopig van hem.
Luk 4:14  Jezus keerde door de kracht van den Geest naar Galilea terug, en terwijl over hem in den gehelen 
omtrek gesproken werd,
Luk 4:15  gaf hij, door allen hooggeeerd, in hun synagogen onderricht.
Luk 4:16  Eens kwam hij te Nazaret, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op den sabbatdag naar 
de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen,
Luk 4:17  werd hem het boek van den profeet Jezaja gebracht; hij opende het en trof de plaats waar geschreven 
stond:
Luk 4:18  De geest des Heeren is op mij; daarom heeft Hij mij gezalfd om aan armen een Blijmare te brengen; 
Hij heeft mij gezonden
Luk 4:19  om aan gevangenen vrijlating aan te kondigen en aan blinden herstel van gezicht om mishandelden in 
vrijheid te stellen om een jaar van des Heeren welbehagen aan te kondigen.
Luk 4:20  Na het boek gesloten en aan den dienaar teruggegeven te hebben, zette hij zich neer, en de ogen van 
allen in de synagoge waren op hem gevestigd.
Luk 4:21  Nu begon hij tot hen te zeggen: Heden is het Schriftwoord dat gij gehoord hebt vervuld.
Luk 4:22  Allen schonken hem bijval en zeiden, verwonderd over de liefelijke woorden die uit zijn mond kwamen: 
Is dit niet de zoon van Jozef?
Luk 4:23  En hij zeide tot hen: Zeker zult gij mij het spreekwoord toevoegen: Geneesheer, help uzelf. Alwat wij 
gehoord hebben dat in Kapernaum geschied is, doe dat ook in uw vaderstad.
Luk 4:24  Maar--ging hij voort--voorwaar, ik zeg u dat een profeet in zijn vaderland niet erkend wordt.
Luk 4:25  En naar waarheid zeg ik u dat er vele weduwen in Israel waren in de dagen van Elia, toen de hemel 
drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat over de gehele aarde grote hongersnood heerste,
Luk 4:26  en tot geen van haar werd Elia gezonden, maar wel tot een weduwe te Sarepta in Sidonie;



Luk 4:27  en vele melaatsen waren er in Israel ten tijde van den profeet Eliza, en niemand van hen werd 
gereinigd, maar wel Naaman de Syrier.
Luk 4:28  Op het horen hiervan werden allen in de synagoge woedend;
Luk 4:29  zij stonden op, wierpen hem de stad uit en voerden hem naar den rand van den berg waarop hun stad 
gebouwd was om hem er van af te werpen.
Luk 4:30  Maar hij ging midden door hen heen en vertrok.
Luk 4:31  In Kapernaum, een stad van Galilea, gekomen, leerde hij hun op de sabbatdagen,
Luk 4:32  en zij stonden versteld over zijn onderricht; want hij sprak met gezag.
Luk 4:33  Eens was in de synagoge een mens die den geest van een onreinen duivel in zich had. Deze 
schreeuwde:
Luk 4:34  Ha, wat hebben wij met u uit te staan, Jezus de Nazarener? Komt gij om ons te verderven? Ik weet 
wie gij zijt: De Heilige Gods.
Luk 4:35  Maar Jezus sprak hem fors aan en zeide: Zwijg en vaar van hem uit! en de duivel wierp den man 
midden onder de omstanders en voer van hem uit, zonder hem te beschadigen.
Luk 4:36  Verbazing beving allen, en zij zeiden tot elkander: Wat is dat voor een woord waarmee hij met zoveel 
gezag en kracht de onreine geesten beveelt uit te varen!
Luk 4:37  En een roep van hem ging uit naar elke plaats van den omtrek.
Luk 4:38  Hij nu verliet de synagoge en kwam in het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon was 
bevangen door een zware koorts, en men vroeg hem voor haar om hulp.
Luk 4:39  Toen boog hij zich over haar heen en bestrafte de koorts. Deze verliet haar, en zij stond dadelijk op en 
bediende hen.
Luk 4:40  En tegen zonsondergang brachten allen hun kranken, lijders aan allerlei kwalen, tot hem, en hij genas 
ze door hun een voor een de handen op te leggen.
Luk 4:41  Ook voeren van velen duivelen uit, schreeuwend: Gij zijt de Zoon Gods! Maar nadrukkelijk verbood hij 
hun te spreken; omdat zij wisten dat hij de Christus was.
Luk 4:42  Toen het dag was geworden, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De scharen 
zochten naar hem en hielden hem tegen: hij zou toch niet van hen weggaan!
Luk 4:43  Maar hij zeide tot hen: Ook aan de overige steden moet ik de Blijmare van Gods Koninkrijk brengen; 
hiertoe immers ben ik gezonden?
Luk 4:44  Zo predikte hij dan in de synagogen van Judea.
Luk 5:1  Eens, toen de schare om hem heen drong en naar het woord Gods luisterde, terwijl hij aan het meer 
van Gennezaret stond,
Luk 5:2  zag hij twee boten aan den oever liggen; de vissers waren er uit gegaan en spoelden de netten.
Luk 5:3  Hij ging in een der boten, die aan Simon behoorde, en verzocht hem een weinig van het land af te 
steken. Nu ging hij op het vaartuig zitten en leerde van daar af de schare.
Luk 5:4  En toen hij zijn toespraak beeindigd had, zeide hij tot Simon: Steek van den oever af en werp de netten 
voor de vangst uit.
Luk 5:5  Simon antwoordde: Meester, den gehelen nacht hebben wij ondanks al onze moeite niets gevangen; 
maar op uw woord zal ik de netten uitwerpen.
Luk 5:6  En toen zij dit gedaan hadden, vingen zij in een trek zoveel vissen dat de netten scheurden.
Luk 5:7  Zij wenkten hun makkers in de andere boot om hen te komen helpen. Die kwamen, en nu vulden zij 
beide boten tot zinkens toe.
Luk 5:8  Toen Simon Petrus dit zag, viel hij voor Jezus voeten neer en zeide: Ga weg van mij, Heer; want ik ben 
een zondig man.
Luk 5:9  Want ontzetting had hem en allen die met hem waren aangegrepen wegens de menigte vissen die zij 
gevangen hadden.
Luk 5:10  Evenzo Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die ook onder de metgezellen van Simon 
waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet; van nu af zult gij mensen vangen.
Luk 5:11  Toen brachten zij de boten aan land en volgden hem, alles achterlatend.
Luk 5:12  Een ander maal, terwijl hij in een dier steden zich ophield, was daar een man, van hoofd tot voeten 
melaats, die, zodra hij Jezus zag, zich op zijn aangezicht neerwierp en hem smeekte: Heer, indien gij wilt, kunt 
gij mij reinigen!
Luk 5:13  En Jezus strekte de hand uit, raakte hem aan en zeide: Ik wil het; wees gereinigd. Dadelijk week de 
melaatsheid van hem.
Luk 5:14  Jezus verbood hem dit aan iemand te zeggen, maar--ga u aan den priester vertonen en breng voor uw 
reiniging een offer, zoals Mozes, hun tot een getuigenis, heeft voorgeschreven.
Luk 5:15  Doch te meer verbreidde zich het gerucht over hem, en kwamen veel scharen samen om hem te 
horen en van hun ziekten genezen te worden;
Luk 5:16  maar hij trok zich terug in de eenzaamheid en bad.



Luk 5:17  Op zekeren dag was hij bezig met onderwijs geven, terwijl Farizeen en wetgeleerden, die uit allerlei 
dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren, er bij zaten, en God gaf hem macht om te 
genezen.
Luk 5:18  Daar brachten enige mannen op een bed een mens die verlamd was en trachtten hem binnen te 
brengen en voor hem neer te leggen;
Luk 5:19  toen zij vanwege de menigte geen kans zagen hem binnen te brengen, klommen zij op het dak en 
lieten hem, met het bed, tussen de dakpannen door, op de plaats voor Jezus neer.
Luk 5:20  Toen Jezus hun geloof zag, zeide hij: Mens, uw zonden zijn u vergeven.
Luk 5:21  En de schriftgeleerden en Farizeen begonnen bij zichzelf te vragen: Wie is die man, die zulke 
godslasteringen uitspreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?
Luk 5:22  Maar Jezus werd gewaar wat in hen omging en gaf hun ten antwoord: Wat overlegt gij bij uzelf?
Luk 5:23  Wat is lichter, te zeggen: Uw zonden zijn vergeven--of te zeggen: Sta op en loop?
Luk 5:24  Opdat gij dan moogt weten dat de Mensenzoon de macht heeft op aarde zonden te vergeven--toen 
sprak hij tot den verlamde: Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis.
Luk 5:25  Aanstonds stond hij voor aller oog op, nam het bed waarop hij gelegen had op en ging, God lovend, 
naar zijn huis.
Luk 5:26  Allen waren ontzet, prezen God en zeiden, vol vrees: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien.
Luk 5:27  Toen hij na dezen eens uitging, viel zijn oog op een tollenaar, Levi genaamd, die aan het 
belastingkantoor zat, en zeide hij tot hem: Volg mij.
Luk 5:28  En hij liet alles liggen, stond op en volgde hem.
Luk 5:29  Toen richtte Levi voor hem in zijn huis een groten maaltijd aan, waarbij een talrijke menigte tollenaars 
en andere mensen mee aanlagen.
Luk 5:30  De Farizeen dan en hun schriftgeleerden zeiden morrend tot zijn leerlingen: Waarom eet en drinkt gij 
met de tollenaren en zondaren?
Luk 5:31  En Jezus gaf hun ten antwoord: De gezonden behoeven geen geneesheer, maar de zieken.
Luk 5:32  Ik ben niet gekomen om rechtschapenen te roepen, maar zondaars tot bekering.
Luk 5:33  Enigen zeiden tot hem: De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en doen gebeden; desgelijks die 
der Farizeen; maar de uwe eten en drinken.
Luk 5:34  Jezus zeide tot hen: Gij kunt toch niet de bruiloftsgasten doen vasten terwijl de bruidegom bij hen is?
Luk 5:35  De dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen is weggenomen; dan zullen zij vasten, in die 
dagen.
Luk 5:36  Toen vertelde hij hun een gelijkenis, dat niemand een lap uit een nieuw kleed scheurt en op een oud 
kleed zet. Anders verscheurt hij het nieuwe, en op het oude past het stuk niet dat van het nieuwe is genomen.
Luk 5:37  Ook giet niemand jongen wijn in oude zakken; anders scheurt de jonge wijn de zakken; zelf vloeit hij 
weg, en de zakken gaan te loor.
Luk 5:38  Maar jongen wijn moet men in nieuwe zakken gieten.
Luk 5:39  Ook begeert niemand die ouden pleegt te drinken nieuwen; want hij zegt: De oude is voortreffelijk.
Luk 6:1  Toen hij eens op een sabbat door een koornveld wandelde, trokken zijn leerlingen aren uit, wreven ze in 
de handen en aten de korrels op.
Luk 6:2  Toen zeiden enige Farizeen: Waarom doet gij daar iets dat op sabbat niet geoorloofd is?
Luk 6:3  En Jezus antwoordde hun: Hebt gij niet gelezen, wat David deed toen hij met de zijnen honger had?
Luk 6:4  Hoe hij in het godshuis ging, de toonbrooden nam, daarvan at en aan zijn gevolg daarvan gaf, hoewel 
niemand ze mocht eten dan alleen de priesters?
Luk 6:5  Ook zeide hij tot hen: De Mensenzoon is heer van den sabbat.
Luk 6:6  Toen hij op een anderen sabbat in de synagoge kwam en leerde, bevond zich daar een mens wiens 
rechterhand verschrompeld was,
Luk 6:7  en de schriftgeleerden en Farizeen bespiedden hem, of hij op sabbat genezen zou om een aanklacht 
tegen hem te vinden.
Luk 6:8  En hij wist wat in hen omging en zeide tot den man die de verschrompelde hand had: Sta op en kom 
hier in het midden staan. Hij stond op.
Luk 6:9  Toen zeide Jezus tot hen: Ik vraag u, of het geoorloofd is op sabbat goed te doen of kwaad, een leven 
te behouden of te doden.
Luk 6:10  En zijn blikken over hen allen latende gaan, zeide hij tot hem: Strek uw hand uit.
Luk 6:11  Hij deed het, en zijn hand was hersteld. En zij werden geheel verdwaasd en bespraken onder elkander 
wat zij Jezus toch konden aandoen.
Luk 6:12  In die dagen ging hij eens het gebergte in om te bidden en bracht den nacht door in gebed tot God;
Luk 6:13  en toen het dag was, riep hij zijn leerlingen tot zich en koos daaruit twaalf, die hij apostelen noemde:
Luk 6:14  Simon, dien hij ook Petrus noemde, en diens broeder Andreas, Jacobus en Johannes, Filippus en 
Bartholomeus,



Luk 6:15  Mattheus en Thomas, Jacobus den zoon van Alfeus en Simon bijgenaamd de Ijveraar,
Luk 6:16  Judas den zoon van Jacobus en Judas Iskariot, die een verrader geworden is.
Luk 6:17  Met hen daalde hij af en bleef op een vlakte staan met met talrijke schare leerlingen en een grote 
menigte volks uit geheel Judea, Jeruzalem en de kuststreek van Tyrus en Sidon,
Luk 6:18  die gekomen waren om hem te horen en van hun ziekten genezen te worden. En toen zij die door 
onreine geesten gekweld waren genezen werden,
Luk 6:19  zocht de gehele schare hem aan te raken; want er ging kracht van hem uit, en hij genas allen.
Luk 6:20  Nu sloeg hij de ogen op, vestigde ze op zijn leerlingen en sprak: Zalig gij armen; want uwer is het 
Koninkrijk Gods.
Luk 6:21  Zalig gij die nu honger lijdt; want gij zult verzadigd worden. Zalig gij die nu weent; want gij zult lachen.
Luk 6:22  Zalig zijt gij wanneer de mensen u haten, wanneer zij u om den Mensenzoon afsnijden en smaden, en 
uw naam als een onheilspellenden niet willen horen.
Luk 6:23  Te dien dage moogt gij van vreugde opspringen; want zie, uw loon in den hemel is groot; desgelijks 
toch deden hun vaderen den profeten.
Luk 6:24  Maar wee u, gij rijken; want gij hebt uw troost ontvangen.
Luk 6:25  Wee u die nu verzadigd zijt; want gij zult honger lijden. Wee u die nu lacht; want gij zult rouw bedrijven 
en wenen.
Luk 6:26  Wee u wanneer alle mensen wel van u spreken; want desgelijks deden hun vaderen van de valse 
profeten.
Luk 6:27  Maar u die mij hoort zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet uw haters wel,
Luk 6:28  zegent wie u vloeken, bidt voor wie u mishandelen.
Luk 6:29  Keer hem die u op de ene wang slaat ook de andere toe en onthoud hem die uw bovenkleed 
wegneemt ook het onderkleed niet.
Luk 6:30  Geef aan ieder die iets van u vraagt en eis het uwe niet terug van hem die het weggenomen heeft.
Luk 6:31  En zoals gij wilt dat de mensen u doen, doet hun desgelijks.
Luk 6:32  En indien gij hen die u liefhebben liefhebt, welke aanspraak op dank steekt daarin? Immers, ook de 
zondaren hebben lief wie hen liefhebben.
Luk 6:33  En indien gij goeddoet hun die u goeddoen, welke aanspraak op dank steekt daarin? De zondaren 
doen dat ook.
Luk 6:34  En indien gij leent aan hen van wie gij iets hoopt te krijgen, welke aanspraak op dank steekt daarin? 
Ook de zondaren lenen aan zondaren om evenveel terug te krijgen.
Luk 6:35  Neen, hebt uw vijanden lief, doet wel en leent zonder hoop iets terug te krijgen, Dan zal uw loon groot 
zijn en zult gij kinderen zijn van den Allerhoogste; want Hij is goedertieren jegens ondankbaren en bozen.
Luk 6:36  Weest ontfermend, zoals uw Vader ontfermend is.
Luk 6:37  Voorts, oordeelt niet; dan zult ook gij niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet; dan zult gij niet 
veroordeeld worden. Spreekt vrij; dan zult ook gij vrijgesproken worden.
Luk 6:38  Geeft; dan zal u gegeven worden: een goedgevulde, aangestampte, geschudde, overvolle maat zal 
men in uw schoot uitstorten; want met welke maat gij meet zal u weer toegemeten worden.
Luk 6:39  Ook sprak hij voor hen de volgende gelijkenis uit: Een blinde kan toch niet een blinde leiden! Zullen zij 
niet beiden in een kuil vallen?
Luk 6:40  Een leerling is niet meer dan de leermeester; maar al wie volleerd is geworden staat met zijn leraar 
gelijk.
Luk 6:41  Wat ziet gij den splinter die in het oog van uw broeder is en bemerkt niet den balk in uw eigen oog!
Luk 6:42  Hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, sta mij toe den splinter in uw oog er uit te halen--terwijl 
gijzelf den balk in uw oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst den balk uit uw oog, dan zult gij scherp genoeg 
zien om den splinter uit uws broeders oog te halen.
Luk 6:43  Er is geen gezonde boom die zieke vruchten draagt, noch omgekeerd een zieke boom die goede 
vrucht draagt.
Luk 6:44  Iedere boom wordt dus gekend aan zijn eigen vrucht. Van doornen toch plukt men geen vijgen, van 
een braamstruik oogst men geen druiven.
Luk 6:45  Een goed mens brengt uit de goede bergplaats van zijn hart het goede te voorschijn, en de boze mens 
het boze uit de boze bergplaats; want waarvan het hart vol is spreekt de mond.
Luk 6:46  Wat noemt gij mij dan: Heer, Heer! en doet niet wat ik zeg?
Luk 6:47  Ieder die tot mij komt en niet alleen naar mijn woorden hoort maar ook zich daarnaar gedraagt, ik zal u 
tonen aan wien hij gelijk is.
Luk 6:48  Hij is gelijk aan een mens die bij het bouwen van een huis aan het graven ging, steeds dieper, totdat 
hij het fundament op de rots legde; toen nu een overstroming kwam, sloeg de vloed tegen dat huis aan, maar 
kon het niet doen wankelen, omdat het stevig gebouwd was.
Luk 6:49  Maar wie hoort en niet doet is gelijk aan een mens die een huis op den grond zonder fundament 



bouwde, waartegen de vloed aansloeg; het huis stortte dadelijk in, en de breuk van dat huis was groot.
Luk 7:1  Nadat Jezus al deze woorden, ten aanhoren van het volk, ten einde gebracht had, ging hij naar 
Kapernaum.
Luk 7:2  Van zekeren hoofdman nu lag een zieke slaaf, op wien hij prijsstelde, op sterven.
Luk 7:3  En toen hij van Jezus hoorde, zond hij enige oudsten der Joden tot hem, met het verzoek zijn slaaf te 
komen genezen.
Luk 7:4  Bij Jezus gekomen, verzochten zij het hem dringend; want zij zeiden: Hij verdient dat gij dit voor hem 
doet;
Luk 7:5  want hij houdt van ons volk en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd.
Luk 7:6  Jezus ging hierop met hen mee. Maar toen hij niet ver van het huis af was, zond de hoofdman enige 
vrienden met de boodschap: Heer, geef u geen moeite; want ik ben niet waard dat gij onder mijn dak zoudt 
komen.
Luk 7:7  Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te gaan. Zeg maar een woord, en mijn slaaf zal 
genezen zijn.
Luk 7:8  Immers, ik ben ook iemand onder anderer bevel gesteld en heb onder mij soldaten. Zeg ik tot een: Ga--
dan gaat hij; tot een ander: Kom--dan komt hij; en tot mijn slaaf: Doe dit--dan doet hij het.
Luk 7:9  Toen Jezus deze woorden hoorde, verwonderde hij zich over hem en zeide, zich tot de schare die hem 
volgde kerend: Ik zeg u, zelfs in Israel heb ik zulk een groot geloof niet gevonden.
Luk 7:10  En de boden vonden, bij hun terugkomst in het huis, den slaaf gezond.
Luk 7:11  Kort daarop ging Jezus naar een stad Nain genaamd, en met hem gingen zijn leerlingen en een talrijke 
schare.
Luk 7:12  Toen hij de poort der stad naderde, daar droeg men een dode uit, een enigen zoon zijner moeder; zij 
was een weduwe; een grote schare uit de burgerij vergezelde haar.
Luk 7:13  Toen de Heer haar zag, kreeg hij innig medelijden met haar en zeide tot haar: Ween niet.
Luk 7:14  En nadertredend, raakte hij de kist aan--de dragers stonden stil--en zeide: Jongeling, ik zeg u, 
ontwaak.
Luk 7:15  Nu richtte de dode zich op en begon te spreken, en hij gaf hem aan zijn moeder.
Luk 7:16  Vrees beving allen; zij verheerlijkten God en zeiden: Een groot profeet is onder ons opgestaan! en: 
God heeft op zijn volk achtgeslagen!
Luk 7:17  En het verhaal over hetgeen hij gedaan had verbreidde zich in geheel Judea en overal in den omtrek.
Luk 7:18  De leerlingen van Johannes verhaalden hem van dit alles.
Luk 7:19  Toen riep Johannes twee zijner leerlingen bij zich en zond ze tot den Heer met de vraag: Zijt gij 
degeen die komen zal of moeten wij naar een ander uitzien?
Luk 7:20  Die mannen dan zeiden, toen zij bij hem waren gekomen: Johannes de Doper zendt ons tot u met de 
vraag: Zijt gij degeen die komen zal of moeten wij naar een ander uitzien?
Luk 7:21  Te dier ure genas hij velen van ziekten en plagen en boze geesten, en gaf hij aan veel blinden het 
geluk te kunnen zien.
Luk 7:22  Hij gaf hun ten antwoord: Gaat aan Johannes melden wat gij gezien en gehoord hebt: Blinden worden 
ziende, lammen gaan, melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt, armen ontvangen 
de Blijde Boodschap.
Luk 7:23  Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt.
Luk 7:24  Toen de boden van Johannes waren heengegaan, begon hij tot de scharen over Johannes te zeggen: 
Wat zijt gij in de woestijn gaan zien? Een door den wind her en der bewogen riet?
Luk 7:25  Wat zijt gij dan gaan zien? Een in sierlijke klederen getooiden mens? De lieden die in prachtige 
klederen en weelde leven zijn in de paleizen.
Luk 7:26  Maar wat zijt gij dan gaan zien? Een profeet? Naar waarheid zeg ik u: Zelfs een die meer dan een 
profeet is.
Luk 7:27  Hij is het van wien geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor u uit om den weg voor u te banen.
Luk 7:28  Ik zeg u, onder wie uit vrouwen geboren zijn is niemand groter dan Johannes; maar de minste in het 
Koninkrijk Gods is groter dan hij.
Luk 7:29  Het gehele volk, dat dit hoorde, en de tollenaars zagen in, dat God recht had, daar zij met den 
Johannes[ -]doop gedoopt waren;
Luk 7:30  maar de Farizeen en wetsleraren sloegen Gods raad omtrent hen in den wind, daar zij zich niet door 
hem hadden laten dopen. --
Luk 7:31  waarmee zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken, en waaraan zijn zij gelijk?
Luk 7:32  Zij gelijken op kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen: Wij hebben voor u op de fluit 
gespeeld, maar gij hebt niet gedanst; wij hebben klaagliederen gezongen, maar gij hebt niet geweend--
Luk 7:33  want toen Johannes de Doper kwam geen brood etend en geen wijn drinkend, zeidet gij: Hij is 
bezeten!



Luk 7:34  en toen de Mensenzoon kwam etend en drinkend, zeidet gij: Daar hebt ge een vraat en zwelger, een 
vriend van tollenaren en zondaren.
Luk 7:35  En de Wijsheid komt door al haar kinderen tot haar recht.
Luk 7:36  Toen eens een Farizeer hem bij zich ten maaltijd genodigd had, kwam hij in het huis van den Farizeer 
en lag aan.
Luk 7:37  En zie, een; vrouw, in de stad als zondares bekend, die vernomen had dat hij in het huis van den 
Farizeer aan tafel was, kwam met een fles reukolie,
Luk 7:38  ging wenend achter hem bij zijn voeten staan, begon zijn voeten met haar tranen te bevochtigen, 
droogde ze met heur hoofdhaar af en kuste zijn voeten, die zij met reukolie zalfde.
Luk 7:39  Toen de Farizeer die hem genodigd had dit zag, zeide hij bij zichzelf: Indien die man een profeet was, 
zou hij weten wat voor een mens die vrouw is die hem aanraakt: een zondares!
Luk 7:40  En Jezus nam het woord en zeide: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zeide: Zeg het dan, meester! --
Luk 7:41  Zeker geldschieter had twee schuldenaars; de een was hem vijfhonderd zilverlingen schuldig, de 
ander vijftig.
Luk 7:42  Toen zij buiten staat waren te betalen, schold hij het beiden kwijt. Wie van hen zal hem dan het meest 
liefhebben?
Luk 7:43  Simon antwoordde: Ik onderstel, hij, wien hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zeide hem: Gij 
oordeelt zo terecht.
Luk 7:44  Toen keerde hij zich naar de vrouw en zeide tot Simon: Ziet gij die vrouw? Ik kwam in uw huis, gij goot 
geen water op mijn voeten, maar zij bevochtigde mijn voeten met haar tranen en droogde ze af met heur haren.
Luk 7:45  Een kus gaaft gij mij niet; maar zij heeft van dat zij binnenkwam niet opgehouden mijn voeten te 
kussen.
Luk 7:46  Geen olie storttet gij over mijn hoofd; maar zij zalfde mijn voeten met olie.
Luk 7:47  Daarom zeg ik u vergeven zijn haar talrijke zonden, omdat zij veel liefde heeft betoond; wien weinig 
vergeven wordt heeft weinig lief.
Luk 7:48  En tot haar zeide hij: Vergeven zijn uw zonden.
Luk 7:49  De disgenoten begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is dat, die zelfs zonden vergeeft?
Luk 7:50  En hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u gered. Ga heen en vrede zij met u!
Luk 8:1  Toen hij daarna rondreisde door stad en dorp, predikend en de Blijmare van Gods Koninkrijk 
verkondigend, vergezelden hem de Twaalve
Luk 8:2  en enige vrouwen, die van boze geesten en van ziekten genezen waren: Maria, de Magdaleensche 
genaamd, van wie zeven duivelen uitgevaren waren,
Luk 8:3  Johanna, de vrouw van Choeza, een opziener van Herodes, Suzanna en vele andere; zij verzorgden 
hem uit eigen middelen.
Luk 8:4  Toen een grote schare zich verzamelde en mensen uit allerlei steden tot hem kwamen, sprak hij in een 
gelijkenis: Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien.
Luk 8:5  Toen hij zaaide, viel een deel langs den weg en werd vertrapt; en de vogelen des hemels aten het op.
Luk 8:6  Een ander deel viel op de rots en verdorde toen het opgekomen was, omdat het geen vocht had.
Luk 8:7  Een ander deel viel midden in de doornen; die kwamen tegelijk er mee op en verstikten het.
Luk 8:8  Een ander deel viel op den goeden grond, kwam op en droeg honderdvoudige vrucht. Nu riep hij: Wie 
oren heeft om te horen hore!
Luk 8:9  Zijn leerlingen vroegen hem, wat die gelijkenis toch mocht betekenen.
Luk 8:10  Waarop hij zeide: U is het gegeven de heilsgeheimen van het Koninkrijk Gods te verstaan; aan de 
overigen worden zij gegeven in gelijkenissen; opdat zij, al zien zij, niet zien, en al horen zij, niet begrijpen.
Luk 8:11  De gelijkenis betekent dit: Het zaad is het woord Gods.
Luk 8:12  Zij van langs den weg zijn de mensen die het wel horen, maar daarna komt de Duivel en neemt het 
weg uit hun hart; opdat zij niet door het geloof gered worden.
Luk 8:13  Zij van op de rots zijn de mensen die, als zij het woord horen, het met vreugd aanvaarden, maar zij 
hebben geen wortel, geloven voor een tijd en vallen af ten tijde der beproeving.
Luk 8:14  Dat wat valt in de doornen, dat zijn de mensen die het horen, maar dan gaan zij huns weegs en door 
de zorgen, den rijkdom en de levensgenietingen worden zij verstikt en voldragen het niet.
Luk 8:15  Het zaad dat in de goede aarde valt, dat zijn degenen die het woord horen en in een goed, rein hart 
vasthouden en in volharding vrucht dragen.
Luk 8:16  Niemand steekt een lamp aan en bedekt ze met een vat of zet ze onder een bed, maar hij zet ze op 
een luchter; opdat zij die binnenkomen het licht zien.
Luk 8:17  Want niets is verborgen dat niet openbaar, niets geheim dat niet ruchtbaar zal worden en aan het licht 
komen.
Luk 8:18  Ziet dan toe, hoe gij hoort; wantwie heeft, hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, wat hij meent te 
hebben zal van hem weggenomen worden.



Luk 8:19  Eens kwamen zijn moeder en broeders tot hem en konden hem niet bereiken vanwege de schare.
Luk 8:20  En hem werd bericht: Uw moeder en broeders staan buiten; zij willen u zien.
Luk 8:21  Maar hij gaf hun ten antwoord: Mijn moeder en broeders zijn zij die het woords Gods horen en 
betrachten.
Luk 8:22  Op een dier dagen scheepte hij zich met zijn leerlingen in en zeide tot hen: Laat ons het meer 
oversteken. Zij staken van wal,
Luk 8:23  en onder de vaart sliep hij in. Maar toen een hevige storm op het meer viel, zodat zij volliepen en in 
nood raakten,
Luk 8:24  kwamen zij bij hem, maakten hem wakker en zeiden: Meester, meester, wij vergaan! Hij ontwaakte en 
bestrafte wind en golfslag, zodat zij bedaarden en het stil werd.
Luk 8:25  Toen zeide hij tot hen: Waar is uw geloof? En zij verbaasden zich, vol vrees en zeiden tot elkander: 
Wie is dat toch, dat hij zelfs de winden en het water gebiedt en zij hem gehoorzamen?
Luk 8:26  Zo voeren zij naar het land der Gadarenen, dat tegenover Galilea ligt.
Luk 8:27  Toen hij aan wal stapte, kwam hem uit de stad een man tegemoet die door duivelen bezeten was. 
Langen tijd had hij geen kleren aangehad; hij hield zich niet in een huis op, maar in grafsteden.
Luk 8:28  Deze viel, toen hij Jezus zag, voor hem neer en schreeuwde luidkeels: Wat heb ik met u te maken, 
Jezus, zoon van den Allerhoogsten God? Ik bid u, pijnig mij niet.
Luk 8:29  Want hij gebood den onreinen geest van den mens uit te varen. Die had hem dikwijls aangegrepen; 
dan werd hij, voor de veiligheid, aan handen en voeten geboeid, maar hij brak de banden stuk en werd door den 
Duivel naar eenzame plaatsen gedreven.
Luk 8:30  Jezus vroeg hem: Hoe heet gij? Hij zeide: Legioen--want vele duivelen waren in hem gevaren.
Luk 8:31  Zij baden hem hun niet te bevelen in den afgrond te gaan.
Luk 8:32  Nu was daar een talrijke kudde zwijnen, die op den berg weidde; en zij baden hem hun toe te staan in 
die dieren te varen. Hij stond het hun toe.
Luk 8:33  Maar toen de duivelen uit dien mens en in de zwijnen voeren, stormde de kudde van de steilte af in het 
meer en verdronk.
Luk 8:34  Op dit gezicht namen de hoeders de vlucht en vertelden het in de stad en in den omtrek.
Luk 8:35  Nu liep men uit om wat gebeurd was te zien, en toen zij bij Jezus kwamen en den mens uit wien de 
duivelen gevaren waren gekleed en goed bij zijn verstand aan de voeten van Jezus vonden zitten, werden zij 
bevreesd.
Luk 8:36  De ooggetuigen vertelden hun, hoe de bezetene gered was.
Luk 8:37  Toen verzocht hem de gehele bevolking van de streek der Gadarenen heen te gaan; want grote vrees 
had hen bevangen. Daarop scheepte hij zich in en keerde terug.
Luk 8:38  De man uit wien de duivelen waren gevaren verzocht hem bij hem te mogen blijven. Maar hij liet hem 
gaan en zeide:
Luk 8:39  Keer naar uw huis terug en verhaal alwat God u gedaan heeft. Zo ging hij dan in de gehele stad 
verkondigen alwat Jezus hem had gedaan.
Luk 8:40  Bij Jezus terugkeer ontving hem de schare; want allen wachtten hem op.
Luk 8:41  Daar kwam een man, Jairus genaamd--hij was een hoofd der synagoge en bad Jezus, voor zijn voeten 
neervallend, in zijn huis te komen;
Luk 8:42  want hij had een enig kind, een meisje van ongeveer twaalf jaar, en dat lag op haar uiterste. Toen hij 
daarheen ging, drong de schare zich om hem.
Luk 8:43  En een vrouw die sedert twaalf jaren bloedvloeiing had en door niemand kon genezen worden,
Luk 8:44  kwam nader en raakte van achteren den kwast van zijn kleed aan; en dadelijk hield de vloeiing op.
Luk 8:45  En Jezus zeide: Wie heeft mij aangeraakt? Toen allen het ontkenden, zeide Petrus: Heer, de schare 
omringt en verdringt u.
Luk 8:46  Maar Jezus zeide: Iemand heeft mij aangeraakt; want ik heb bespeurd dat kracht van mij uitging.
Luk 8:47  Toen de vrouw zag dat zij niet verborgen gebleven was, kwam zij bevend nader, viel voor hem neer en 
verhaalde, ten aanhoren van geheel het volk, waarom zij hem aangeraakt had en hoe zij dadelijk genezen was.
Luk 8:48  Hij zeide tot haar: Mijn dochter, uw; geloof heeft u gered; ga heen, en vrede zij met u.
Luk 8:49  Terwijl hij nog sprak, kwam een uit het huis van het hoofd der synagoge zeggen: Uw dochter is 
gestorven val den leraar niet meer lastig.
Luk 8:50  Jezus hoorde het en zeide tot hem: Vrees niet; geloof slechts, en zij zal gered worden.
Luk 8:51  Aan het huis gekomen, liet hij niemand mee naar binnen gaan dan Petrus, Johannes en Jacobus, 
benevens den vader en de moeder van het meisje.
Luk 8:52  Daar allen weenden en rouw bedreven, zeide hij: Weent niet; zij is niet dood maar slaapt.
Luk 8:53  Zij bespotten hem; daar zij wisten dat zij gestorven was.
Luk 8:54  Maar hij vatte haar hand en riep: Kind, sta op!
Luk 8:55  Toen keerde haar geest terug en stond zij dadelijk op; waarop hij gelastte haar iets te eten te geven.



Luk 8:56  Haar ouders stonden versteld, en hij verbood hun het gebeurde aan iemand te vertellen.
Luk 9:1  Eens riep Jezus de Twaalve samen, gaf hun kracht en volmacht over alle duivelen en om ziekten te 
genezen,
Luk 9:2  en zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en als geneesmeesters op te treden,
Luk 9:3  met den last: Neemt niets mee op weg, stok noch reiszak, brood noch geld; hebt ook geen twee stuks 
onderkleren.
Luk 9:4  Komt gij in een huis, blijft daar en gaat van daar weer verder.
Luk 9:5  En wanneer men u niet ontvangt, schudt bij het verlaten van die stad het stof van uw; voeten af, tot een 
getuigenis tegen hen.
Luk 9:6  Toen gingen zij heen en trokken de dorpen rond, overal de Blijmare brengend en zieken genezend.
Luk 9:7  Toen de viervorst Herodes van al die dingen hoorde, raakte hij in verlegenheid, omdat sommigen 
zeiden dat Johannes uit de doden was opgestaan,
Luk 9:8  en anderen dat Elia verschenen was, anderen weer dat een van de oude profeten was opgestaan.
Luk 9:9  Herodes dacht: Johannes heb ik laten onthoofden; wie is dan die man van wien ik deze dingen hoor? 
Hij trachtte daarom hem te zien te krijgen.
Luk 9:10  Bij hun terugkeer verhaalden hem de apostelen alwat zij gedaan hadden. En hij nam hen mee en 
vertrok alleen met hen naar een stad Bethsaida genaamd;
Luk 9:11  maar toen men dit te weten kwam, volgde hem een menigte mensen en hij ontving hen, sprak tot hen 
over het Koninkrijk Gods en heelde wie genezing behoefden.
Luk 9:12  Toen de avond begon te vallen, zeiden de Twaalve tot hem: Laat de schare vertrekken; dan kunnen zij 
naar de omliggende dorpen en vlekken gaan om nachtverblijf en voedsel te krijgen; want wij zijn hier in een 
onbewoonde plaats.
Luk 9:13  Maar hij zeide tot hen: Geeft gij hun te eten. Zij zeiden: Wij hebben niet meer dan vijf brooden en twee 
vissen; of wij moesten zelf voor al dat volk spijs gaan kopen.
Luk 9:14  Het waren toch ongeveer vijfduizend mannen. En hij zeide tot zijn leerlingen: Laten zij zich neervlijen 
in groepen van ongeveer vijftig.
Luk 9:15  Zij deden het en lieten allen zich neervlijen.
Luk 9:16  Toen nam hij de vijf brooden en de twee vissen, zag op naar den hemel, sprak er den zegen over uit, 
brak ze en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de schare voor te zetten.
Luk 9:17  Zij aten en werden allen verzadigd; wat zij overlieten werd opgenomen: twaalf korven met brokken.
Luk 9:18  Terwijl hij eens in stilte bad, waren de leerlingen bij hem; hij vroeg hun: Wie zegt de schare dat ik ben?
Luk 9:19  Zij antwoordden: Johannes de Doper; anderen: Elia; anderen: een van de oude profeten is opgestaan.
Luk 9:20  Hij zeide tot hen: En gij, wie zegt gij dat ik ben? Petrus antwoordde: De Christus Gods.
Luk 9:21  Hij verbood hun scherp dit aan iemand te zeggen;
Luk 9:22  want, zeide hij, de Mensenzoon moet veel lijden en door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden 
verworpen en gedood worden en ten derden dage weer opstaan.
Luk 9:23  Toen zeide hij tot allen: Als iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, neme dagelijks zijn 
kruis op en volge mij.
Luk 9:24  Want wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, en wie het ter wille van mij zal verliezen die zal het 
behouden.
Luk 9:25  Wat toch baat het een mens de gehele wereld te winnen wanneer hij zichzelf verliest of schade lijdt?
Luk 9:26  Want wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, voor hem zal de Mensenzoon zich schamen, 
wanneer hij komt in zijn heerlijkheid, die des Vaders en der heilige engelen.
Luk 9:27  En naar waarheid zeg ik u: Sommigen van hen die hier staan zullen niet sterven voordat zij het 
Godsrijk gezien hebben.
Luk 9:28  Ongeveer acht dagen later nam hij Petrus, Johannes en Jacobus mee en ging den berg op om te 
bidden.
Luk 9:29  En toen hij bad, veranderde het uiterlijk van zijn gelaat en werd zijn kleed glinsterend wit.
Luk 9:30  En zie, twee mannen spraken met hem; het waren Mozes en Elia,
Luk 9:31  die zich in heerlijkheid vertoonden en met hem spraken over het uiteinde dat hem in Jeruzalem 
wachtte.
Luk 9:32  Petrus nu en zijn metgezellen waren door zwaren slaap bevangen; toen zij wakkerwerden, zagen zij 
zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden.
Luk 9:33  En toen dezen van hem afscheid namen, zeide Petrus tot Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn; laat 
ons drie tenten maken, voor u een, voor Mozes een en voor Elia een. Hij wist niet wat hij zeide.
Luk 9:34  Terwijl hij dit sprak, kwam een wolk op, die hen overschaduwde. De leerlingen werden bevreesd toen 
zij hen de wolk zagen binnengaan.
Luk 9:35  Uit de wolk kwam een stem: Dit is mijn uitverkoren Zoon; hoort naar hem.
Luk 9:36  En toen deze stem zich liet horen, was Jezus alleen over. En zij verzwegen het gebeurde en 



verhaalden toentertijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden.
Luk 9:37  Toen zij den volgenden dag van den berg afdaalden, kwam hem een talrijke schare tegemoet,
Luk 9:38  en een man uit de schare riep: Meester, ik bid u, zie naar mijn zoon om; het is mijn enig kind,
Luk 9:39  en een geest grijpt hem aan, schreeuwt het plotseling uit, trekt hem heen en weer, zodat het schuim 
hem op den mond staat, en houdt bijna niet op hem te mishandelen.
Luk 9:40  Ik heb uw leerlingen verzocht hem uit te drijven, maar zij konden het niet doen.
Luk 9:41  En Jezus gaf ten antwoord: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal ik nog bij u zijn en u 
verdragen? Breng uw zoon hier.
Luk 9:42  En terwijl hij naderkwam, scheurde de duivel hem en sleurde hem heen en weer. Maar Jezus 
bedreigde den onreinen geest, genas den knaap en gaf hem aan zijn vader weer.
Luk 9:43  Allen stonden versteld over Gods majesteit. Toen nu allen zich verwonderden over alwat hij deed, 
zeide hij tot zijn leerlingen:
Luk 9:44  Onthoudt deze dingen goed; want de Mensenzoon zal overgeleverd worden in de handen der mensen.
Luk 9:45  Zij nu begrepen dit woord niet, en het was hun een raadsel, zodat zij het niet verstonden, en zij 
schroomden hem daarover iets te vragen.
Luk 9:46  Eens rees de vraag bij hen op, wie van hen de grootste was.
Luk 9:47  En Jezus, die wist wat in hun hart omging, nam een kind, plaatste het bij zich
Luk 9:48  en zeide tot hen: Wie dit kind ontvangt met vermelding van mijn naam ontvangt mij, en wie mij 
ontvangt ontvangt mijn Zender; want wie de minste onder u allen is, die is groot.
Luk 9:49  Toen antwoordde Johannes: Heer, wij zagen iemand met uw naam duivelen uitwerpen en hebben het 
hem verboden, omdat hij niet met ons u volgt.
Luk 9:50  Maar Jezus zeide tot hem: Verbied het hem niet; want wie niet tegen ons is is voor ons.
Luk 9:51  Toen de tijd die voor zijn hemelvaart moest verlopen welhaast ten einde was, besloot hij naar 
Jeruzalem te gaan,
Luk 9:52  en zond hij boden voor zich uit. Zij gingen op reis en kwamen aan een dorp der Samaritanen om een 
verblijf voor hem te bereiden.
Luk 9:53  Maar men ontving hem niet, omdat hij blijkbaar naar Jeruzalem op reis was.
Luk 9:54  Toen zijn leerlingen Jacobus en Johannes dit zagen, zeiden zij: Heer, zullen wij zeggen dat vuur uit 
den hemel daalt en hen verteert?
Luk 9:55  Maar hij keerde zich tot hen en berispte hen.
Luk 9:56  En zij gingen naar een ander dorp.
Luk 9:57  Toen zij op weg waren, zeide iemand tot hem: Ik zal u volgen, waarheen gij ook gaat.
Luk 9:58  En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de 
Mensenzoon heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen.
Luk 9:59  En tot een ander zeide hij: Volg mij. Hij zeide: Sta mij toe eerst mijn vader te gaan begraven.
Luk 9:60  Maar hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven, maar ga gij het Godsrijk verkondigen.
Luk 9:61  Weer een ander zeide: Ik zal u volgen, Heer; maar sta mij toe van mijn huisgenoten afscheid te 
nemen.
Luk 9:62  En tot hem zeide Jezus: Een die de hand aan den ploeg slaat en achteromziet is niet bruikbaar voor 
het Koninkrijk Gods.
Luk 10:1  Nadezen wees de Heer nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar elke 
stad en plaats waar hij zelf komen zou.
Luk 10:2  Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar het getal der arbeiders is klein; bidt dan den Heer van 
den oogst arbeiders naar zijn oogst uit te zenden.
Luk 10:3  Gaat heen; zie, ik zend u als lammeren te midden van wolven.
Luk 10:4  Hebt geen geldbuidel bij u of reiszak of schoenen; groet niemand onderweg.
Luk 10:5  Komt gij een huis binnen, zegt eerst: Vrede over dit huis!
Luk 10:6  Woont daar een man des vredes, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan keert die tot u terug.
Luk 10:7  Blijft in hetzelfde huis, eet en drinkt wat men er heeft; want de arbeider is zijn loon waard; gaat niet van 
het ene huis in het andere.
Luk 10:8  Komt gij in een stad waar men u ontvangt, eet wat men u voorzet,
Luk 10:9  geneest de zieken die daar zijn en zegt hun: Het Godsrijk is u nabij.
Luk 10:10  Maar als gij in een stad komt waar men u niet ontvangt, gaat dan op het plein daarvoor en zegt:
Luk 10:11  Ook het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft schudden wij af als een aanklacht tegen u; maar 
weet dit wel: Het Koninkrijk Gods is nabij!
Luk 10:12  Ik zeg u, het zal voor de inwoners van Sodom draaglijker zijn in dien dag dan voor die stad.
Luk 10:13  Wee u, Chorazin! wee u, Bethsaida! Want indien in Tyrus en Sidon de wonderen verricht waren die in 
u zijn verricht, zij zouden reeds lang zich in zak en asse neergezet en bekeerd hebben.
Luk 10:14  Nu zal het voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het Oordeel dan voor u.



Luk 10:15  En gij, Kapernaum, zijt gij niet ten hemel toe verhoogd? Gij zult ter onderwereld neerdalen.
Luk 10:16  Wie u hoort hoort mij, en wie u verwerpt verwerpt mij, en wie mij verwerpt verwerpt mijn Zender.
Luk 10:17  Blijde keerden de zeventig terug en zeiden: Heer, ook de duivelen onderwierpen zich aan ons door 
uw naam.
Luk 10:18  Hij zeide tot hen: Ik zag den Satan als een bliksemstraal uit den hemel schieten.
Luk 10:19  Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des Vijands; hij 
zal u geen schade doen.
Luk 10:20  Doch verheugt u niet daarover dat geesten zich aan u onderwerpen; verheugt u dat uw namen in den 
hemel zijn opgeschreven.
Luk 10:21  Te dier ure verheugde hij zich in heilige bezieling en zeide: Ik loof U, Vader, Heer van hemel en 
aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen en aan eenvoudigen geopenbaard hebt; ja, 
Vader, want zo was het uw welbehagen.
Luk 10:22  Alles is door mijn Vader in mijn handen gesteld, en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader, en 
wie de Vader is dan de Zoon en hij wien de Zoon het wil openbaren.
Luk 10:23  Toen zich alleen tot zijn leerlingen wendend, zeide hij: Zalig de ogen die zien wat gij ziet;
Luk 10:24  want ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat gij ziet, maar zij zagen het niet, 
en hebben willen horen wat gij hoort, maar zij hoorden het niet.
Luk 10:25  Daar trad een wetgeleerde op om hem op de proef te stellen; hij zeide: Meester, wat moet ik doen om 
het eeuwige leven te beerven?
Luk 10:26  Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Wat leest gij daar?
Luk 10:27  Hij gaf ten antwoord: Gij zult den Heer uw God liefhebben van ganser harte en met uw gehele ziel, al 
uw macht en al uw verstand, en uw naaste als uzelf.
Luk 10:28  En hij zeide tot hem: Goed geantwoord. Doe dat; dan zult gij leven.
Luk 10:29  Maar om zich te rechtvaardigen zeide hij tot Jezus: En wie is mijn naaste?
Luk 10:30  Waarop Jezus hernam: Eens reisde zeker mens van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van 
rovers. Die schudden hem uit, sloegen hem deerlijk en lieten hem toen zij heengingen, halfdood liggen.
Luk 10:31  Toevallig kwam een priester dien weg langs; hij zag hem, maar ging voorbij.
Luk 10:32  Desgelijks een Leviet; hij kwam op die plaats, zag hem, en ging voorbij.
Luk 10:33  Maar een Samaritaan die op reis was kwam ook daarlangs, zag hem en werd innerlijk bewogen;
Luk 10:34  hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op; daarna hief hij hem op zijn 
eigen lastdier, voerde hem naar een herberg en verpleegde hem.
Luk 10:35  Den volgenden dag nam hij twee zilverlingen, gaf ze aan den waard en zeide: Verpleeg hem, en wat 
gij wellicht meer aan hem te koste legt, dat geef ik u terug wanneer ik weerkeer.
Luk 10:36  Wie van die drie is naar uw mening de naaste geweest van den man die in de handen der rovers 
viel?
Luk 10:37  Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zeide tot hem: Ga ook gij desgelijks doen.
Luk 10:38  Op hun reis kwam hij eens in zeker dorp, waar een vrouw, Martha geheten hem in haar huis ontving.
Luk 10:39  Zij had een zuster, Maria genaamd; die zette zich aan de voeten van den Heer neer en luisterde naar 
zijn woorden.
Luk 10:40  Martha daarentegen, die ijverig in de weer was met velerlei dienstbetoon, ging er bij staan en zeide: 
Heer, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster het bedienen aan mij overlaat? Zeg haar dan mij te helpen.
Luk 10:41  Maar de Heer gaf haar ten antwoord: Martha, Martha, gij bekommert u en geeft u moeite voor 
velerlei;
Luk 10:42  er is slechts weinig nodig, of slechts een ding. Maria dan heeft het beste deel uitgekozen, dat haar 
niet ontnomen zal worden.
Luk 11:1  Eens was hij ergens in het gebed, en toen hij ophield, zeide een zijner leerlingen tot hem: Heer, leer 
ons bidden, zoals ook Johannes zijn leerlingen geleerd heeft.
Luk 11:2  Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, geheiligd worde uw naam; kome uw Koninkrijk;
Luk 11:3  geef ons elken dag ons brood voor den volgenden;
Luk 11:4  en vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven ieder die zich tegen ons aan iets schuldig 
gemaakt heeft; en leid ons niet in verzoeking.
Luk 11:5  Ook zeide hij tot hen: Als iemand van u een vriend heeft en midden in den nacht tot hem gaat met het 
verzoek: Vriend, leen mij drie brooden;
Luk 11:6  want een vriend van mij, die op reis was, is bij mij gekomen, en ik heb niets om hem voor te zetten
Luk 11:7  zal hij van binnen dan antwoorden: Maak het mij niet lastig! de deur is gesloten, en mijn kinderen zijn, 
evenals ik, te bed; ik kan niet opstaan om het u te geven.
Luk 11:8  Ik zeg u, al zal hij ook niet opstaan en het hem geven omdat hij zijn vriend is, hij zal omdat de ander zo 
onbescheiden is opstaan en hem geven alwat hij nodig heeft.
Luk 11:9  Zo zeg ook ik u: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt aan, en u zal 



opengedaan worden.
Luk 11:10  Want ieder die bidt ontvangt, wie zoekt vindt, hem die aanklopt zal opengedaan worden.
Luk 11:11  Welk vader is er onder u die aan zijn zoon, wanneer hij hem om een vis vraagt, een slang geeft?
Luk 11:12  Vraagt hij een ei, zal hij hem dan een schorpioen geven?
Luk 11:13  Indien dan gij, die zondige mensen zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te 
meer zal de Vader uit den hemel den Heiligen Geest schenken aan hen die tot Hem bidden!
Luk 11:14  Eens dreef hij een duivel uit die stom was, en toen de duivel uitgevaren was, sprak de stomme. De 
schare verwonderde zich;
Luk 11:15  maar sommigen zeiden: Hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, den overste der duivelen.
Luk 11:16  Anderen vroegen om hem op de proef te stellen, een teken uit den hemel.
Luk 11:17  Maar hij, daar hij hun overleggingen kende, zeide tot hen: Elk koninkrijk dat in tweespalt met zichzelf 
verkeert zal verwoest worden; het ene huis daarin valt op het andere.
Luk 11:18  Zo ook, wanneer de Satan met zichzelf in tweespalt verkeert, hoe zal zijn rijk dan blijven bestaan? Gij 
zegt immers dat ik door Beelzebul de duivelen uitwerp?
Luk 11:19  En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen dan uw zonen ze uit? Daarom 
zullen die uw rechters zijn.
Luk 11:20  Maar indien ik door den vinger Gods de duivelen uitwerp, dan is het Koninkrijk Gods reeds tot u 
gekomen.
Luk 11:21  Wanneer een sterk man, goed gewapend, zijn erf bewaakt, zijn al zijn bezittingen in vrede;
Luk 11:22  maar als een die sterker is dan hij hem overvalt en overwint, dan neemt hij hem de wapenrusting af 
waarop hij vertrouwd had en verdeelt den buit.
Luk 11:23  Wie niet met mij is is tegen mij, en wie niet met mij vergadert verstrooit.
Luk 11:24  Wanneer een onreine geest van een mens is uitgevaren, doorkruist hij dorre streken, een rustplaats 
zoekend, en als hij die niet vindt zegt hij: Ik zal weerkeren naar het huis waarvan ik ben uitgegaan.
Luk 11:25  Komt hij daar, dan vindt hij het geveegd en versierd.
Luk 11:26  Dan gaat hij zeven andere geesten halen, nog bozer dan hijzelf; zij komen binnen en nemen daar 
hun intrek. Zo wordt het einde van dien mens erger dan het begin.
Luk 11:27  Terwijl hij zo sprak, verhief een vrouw uit de schare haar stem en zeide tot hem: Zalig de schoot die u 
heeft gedragen en de borsten die gij hebt gezogen.
Luk 11:28  En hij zeide: Veeleer zijn zij zalig die het woord Gods horen en bewaren.
Luk 11:29  Toen het volk samenstroomde, begon hij te zeggen: Dit geslacht is een boos geslacht: het zoekt een 
teken; en geen teken zal daaraan gegeven worden dan het teken van Jona.
Luk 11:30  Want zoals Jona een teken was voor de Ninevieten, zo zal de Mensenzoon het zijn voor dit geslacht.
Luk 11:31  De koningin van het Zuiderland zal bij het Gericht tegelijk met de mannen van dit geslacht opgewekt 
worden en hun veroordeling bewerken; want zij kwam van het einde der aarde om de wijsheid van Salomo aan 
te horen, en zie, een die groter is dan Salomo is hier.
Luk 11:32  De mannen van Nineve zullen bij het Gericht tegelijk met dit geslacht optreden en zullen zijn 
veroordeling bewerken; want zij bekeerden zich op de prediking van Jona, en zie, een die groter is dan Jona is 
hier.
Luk 11:33  Niemand steekt een lamp aan en zet die op een verborgen plaats of onder een koornmaat; maar hij 
zet ze op een luchter; opdat zij die binnenkomen het licht zien.
Luk 11:34  De lamp van uw lichaam is uw oog. Is uw oog gezond, dan is uw gehele lichaam verlicht; maar is het 
ziek, dan is uw lichaam in het duister.
Luk 11:35  Zie dan toe dat niet uw inwendig licht, duisternis zij.
Luk 11:36  Indien dan uw gehele lichaam verlicht is, zonder enig duister deel, dan zal het zo geheel verlicht zijn 
als wanneer de lamp u verlicht met haar stralen.
Luk 11:37  Toen hij sprak, nodigde een Farizeer hem bij zich ten maaltijd; hij trad binnen en lag aan.
Luk 11:38  Toen de Farizeer dit zag, verwonderde hij zich dat hij zich niet voor het eten gewassen had.
Luk 11:39  Maar de Heer zeide tot hem: Gij Farizeen, gij reinigt wel den buitenkant van beker en schotel; maar 
uw binnenste is vol roof en boosheid.
Luk 11:40  Dwazen, heeft niet Hij die het buitenste maakte ook het binnenste gemaakt?
Luk 11:41  Geeft veeleer wat er in is als aalmoes; dan is ook alles u rein.
Luk 11:42  Maar wee u, Farizeen; want gij geeft tienden van munte, wijnruit en allerlei moeskruid, maar 
verwaarloost de rechtvaardigheid en de liefde voor God; deze dingen moest men doen en gene niet nalaten.
Luk 11:43  Wee u, Farizeen; want gij zijt belust op de vooraanzitting in de synagogen en de begroeting op de 
markten.
Luk 11:44  Wee u; want gij gelijkt op de onzichtbare graven: de mensen lopen er over zonder het te weten.
Luk 11:45  Nu vatte een der wetgeleerden het woord op en zeide tot hem: Meester, met die woorden beledigt gij 
ook ons.



Luk 11:46  Hij zeide: Ook over u, wetgeleerden, wee! want gij legt den mensen lasten op die zwaar te dragen 
zijn, zonder zelf met een van uw vingers die lasten aan te raken.
Luk 11:47  Wee over u; want gij bouwt de grafsteden der profeten op, en uw vaderen hebben ze gedood.
Luk 11:48  Hiermee legt gij getuigenis af dat gij instemt met de daden uwer vaderen: zij doodden hen, gij bouwt.
Luk 11:49  Daarom zeide ook de Wijsheid Gods: Ik zal tot hen profeten en apostelen zenden, en enige van hen 
zullen zij doden en vervolgen;
Luk 11:50  opdat bij dit geslacht thuisgezocht worde het bloed van alle profeten dat vergoten is van de 
grondlegging der wereld af,
Luk 11:51  van het bloed van Abel af tot het bloed van Zacharja, die omgebracht is tussen het altaar en het 
tempelhuis. Ja, ik zeg u, het zal bij dit geslacht thuisgezocht worden.
Luk 11:52  Wee u, wetgeleerden; want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet 
binnengegaan, en hen die binnentraden hebt gij tegengehouden.
Luk 11:53  En toen hij van daar vertrok, begonnen de schriftgeleerden en Farizeen het hem zeer moeilijk te 
maken en hem over allerlei te vragen,
Luk 11:54  er op loerend om iets uit zijn mond op te vangen.
Luk 12:1  Middelerwijl, terwijl tienduizenden zich samendrongen, zodat zij elkander vertraden, begon hij 
allereerst tot zijn leerlingen te zeggen: Wacht u voor den zuurdeesem der Farizeen, te weten voor de huichelarij.
Luk 12:2  Immers, er is niets bedekt dat niet ontdekt, niets verborgen dat niet bekendgemaakt zal worden.
Luk 12:3  Derhalve zal alwat gij in de duisternis spreekt in het licht worden gehoord, en wat gij in het oor fluistert 
zal in de binnenkamers, op de daken, worden verkondigd.
Luk 12:4  Maar tot u, mijn vrienden, zeg ik: Vreest niet voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer 
kunnen doen.
Luk 12:5  Ik zal u tonen, wien gij vrezen moet. Vreest Hem die nadat Hij gedood heeft macht heeft in de hel te 
werpen. Ja, ik zeg u, vreest Hem.
Luk 12:6  Verkoopt men niet vijf muschjes voor twee penningen? En niet een daarvan is vergeten bij God.
Luk 12:7  Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Vreest niet; gij zijt meer waard dan een groot aantal 
muschjes.
Luk 12:8  En ik zeg u, ieder die mij belijdt voor de mensen, hem zal de Mensenzoon belijden voor de engelen 
Gods,
Luk 12:9  en wie mij verloochent voor de mensen, hij zal verloochend worden voor de engelen Gods.
Luk 12:10  En als iemand iets zegt tegen den Mensenzoon, het zal hem vergeven worden; maar hem die den 
Heiligen Geest lastert zal het niet vergeven worden.
Luk 12:11  Wanneer zij u dan in de synagogen en voor de overheid of de machthebbers brengen, weest er dan 
niet bezorgd over, hoe gij u verdedigen en wat gij zeggen zult;
Luk 12:12  want de Heilige Geest zal u in die ure leren wat gij moet zeggen.
Luk 12:13  Een uit de schare zeide tot hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij de erfenis met mij dele.
Luk 12:14  Maar hij zeide tot hem: Mens, wie heeft mij over u tot rechter of verdeler aangesteld?
Luk 12:15  Toen zeide hij tot hen: Ziet toe en wacht u voor alle hebzucht; want al heeft iemand overvloed, hij 
heeft daarin geen waarborg dat hij van zijn bezittingen zal kunnen leven.
Luk 12:16  Hij zeide tot hen deze gelijkenis: Het land van zeker rijk mens leverde een overvloedigen oogst op.
Luk 12:17  Toen overlegde hij bij zichzelf: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om de opbrengst van mijn 
land te bergen.
Luk 12:18  En hij zeide: Dit zal ik doen: mijn schuren afbreken en grotere bouwen; dan breng ik daarin al dat 
koorn en die andere goede dingen,
Luk 12:19  en zeg tot mijzelf: Gij hebt nu vele goederen, voor tal van jaren opgelegd; neem uw rust, eet, drink, 
wees vrolijk.
Luk 12:20  Maar God zeide tot hem: Dwaas, in dezen nacht eist men uw leven van u op; en wat gij verworven 
hebt, aan wien zal het komen?
Luk 12:21  Zo gaat het met een die voor zichzelf vergaart en niet rijk is voor God.
Luk 12:22  Hij zeide tot zijn leerlingen: Daarom zeg ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, noch 
voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult.
Luk 12:23  Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding.
Luk 12:24  Let op de raven: zij zaaien noch maaien, zij hebben voorraadkamer noch schuur, en God voedt ze. 
Wat zijt gij niet veel meer waard dan de vogels!
Luk 12:25  Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen?
Luk 12:26  Indien gij dus ook het minste niet vermoogt, wat zijt gij dan voor het overige bezorgd?
Luk 12:27  Let op de lelien, hoe zij spinnen noch weven; en ik zeg u, zelfs Salomo in al zijn luister was niet zo 
gekleed als een van deze.
Luk 12:28  Indien dan God het gras, dat heden op het veld is en morgen in den oven geworpen wordt, zo kleedt, 



hoeveel te meer u, kleingelovigen.
Luk 12:29  Zoekt ook gij dan niet naar wat gij zult eten en drinken, en begeert niet te veel.
Luk 12:30  Want naar dat alles zoeken de volken der wereld, en uw Vader weet dat gij die dingen nodig hebt.
Luk 12:31  Zoekt veeleer zijn Koninkrijk, en dat andere zal als een toegift u geworden.
Luk 12:32  Vrees niet, kleine kudde; want het is uws Vaders welbehagen u het Koninkrijk te geven.
Luk 12:33  Verkoopt uw bezittingen en geeft ze als aalmoes weg; maakt u onverslijtelijke buidels, een 
onuitputtelijken schat in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot schade aanricht;
Luk 12:34  want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Luk 12:35  Laat uw lenden omgord zijn en de lampen branden;
Luk 12:36  en weest gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij naar huis keert van een bruiloft om 
hem zodra hij komt en aanklopt open te doen.
Luk 12:37  Zalig de slaven die de Heer bij zijn komst wakend vindt; voorwaar, ik zeg u, hij zal zich omgorden, 
hen doen aanliggen en hen komen bedienen.
Luk 12:38  Ingeval hij komt in de tweede of in de derde nachtwaak en hen zo vindt, zalig zijn zij.
Luk 12:39  Gij begrijpt wel, indien de bewoner van een huis wist op welk uur een dief kwam, dan zou hij niet 
toelaten dat er ingebroken werd.
Luk 12:40  Weest ook gij bereid; want op een uur waarop gij het niet voorziet komt de Mensenzoon.
Luk 12:41  Petrus zeide tot hem: Heer, zegt gij die gelijkenis met het oog op ons of ook op allen?
Luk 12:42  De Heer zeide: Wie is dan een getrouw en verstandig hofmeester, dien zijn heer zal aanstellen over 
zijn bedienden om elk tijdig zijn onderhoud te geven?
Luk 12:43  Zalig de slaaf dien zijn heer zo handelend aantreft.
Luk 12:44  Naar waarheid zeg ik u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.
Luk 12:45  Maar als die slaaf bij zichzelf zeide: Mijn heer komt nog in lange niet--en hij begon de knechten en 
slavinnen te slaan, en te eten en te drinken en zich te bedrinken,
Luk 12:46  dan zal de heer van dien slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur 
waarvan hij niets weet, en zal hem in stukken houwen en hem het lot der ontrouwen doen ondergaan.
Luk 12:47  Een slaaf toch die den wil van zijn heer kent en zich niet bereid heeft noch volgens zijn wil handelt zal 
veel slagen ontvangen;
Luk 12:48  maar wie in onkunde doet wat een tuchtiging verdient zal weinig slagen ontvangen. Van ieder wien 
veel is gegeven zal veel worden geeist, en van hem wien veel toevertrouwd is zal men te meer verlangen.
Luk 12:49  Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen, en hoezeer wenste ik dat het reeds ontstoken ware!
Luk 12:50  Ik moet een doop ondergaan, en wat ben ik benauwd totdat het voorbij is!
Luk 12:51  Meent gij dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg ik u, maar veeleer 
verdeeldheid.
Luk 12:52  Want van nu af zullen vijf in een huis verdeeld zijn, drie zullen tegen twee en twee tegen drie 
verdeeld zijn:
Luk 12:53  de vader tegen zijn zoon en de zoon tegen zijn vader, de moeder tegen haar dochter en de dochter 
tegen haar moeder, de schoonmoeder tegen haar schoondochter en de schoondochter tegen haar 
schoonmoeder.
Luk 12:54  Ook zeide hij tot de schare: Wanneer gij een wolk in het westen ziet opkomen, dan zegt gij 
aanstonds: Er komt regen--en dat gebeurt ook;
Luk 12:55  en als de zuidenwind waait, zegt gij: Het zal heet worden--en het gebeurt.
Luk 12:56  Huichelaars, het voorkomen van aarde en hemel weet gij wel te beoordelen; waarom beoordeelt gij 
dan dezen tijd niet?
Luk 12:57  Waarom maakt gij niet zelf uit wat recht is?
Luk 12:58  Want wanneer gij met uw tegenpartij naar de overheid gaat, doe dan onderweg uw best om van hem 
af te komen; anders sleept hij u wellicht naar den rechter, geeft de rechter u aan den gerechtsdienaar over en 
werpt deze u in de gevangenis.
Luk 12:59  Ik zeg u, gij komt daar niet uit voordat gij den laatsten penning betaald hebt.
Luk 13:1  Bij die gelegenheid waren enigen tegenwoordig die hem verhaalden van de Galileers wier bloed 
Pilatus met dat hunner offerdieren vermengd had.
Luk 13:2  Jezus gaf daarop ten antwoord: Meent gij dat die Galileers groter zondaren waren dan alle andere 
Galileers, omdat hun dit overkomen is? Ik zeg u: Neen.
Luk 13:3  Maar indien gij u niet bekeert, zult gij allen desgelijks omkomen.
Luk 13:4  Of meent gij dat de achttien die door het instorten van den toren in den Siloam gedood zijn schuldiger 
waren dan de overige bewoners van Jeruzalem?
Luk 13:5  Ik zeg u: Neen. Maar indien gij u niet bekeert, zult gij allen insgelijks omkomen.
Luk 13:6  Hij gaf hun de volgende gelijkenis: Iemand had een vijgeboom, die in zijn wijngaard geplant was. Toen 
hij daaraan vrucht kwam zoeken, vond hij er geen.



Luk 13:7  Hij zeide dan tot den wijngaardenier: Zie, ik kom nu drie jaren aan dezen vijgeboom vruchten zoeken 
en vind er geen. Houw hem om. Waartoe beslaat hij den grond zonder nut?
Luk 13:8  Maar hij antwoordde: Heer, laat hem nog dit jaar staan; dan zal ik den grond er omheen omspitten en 
bemesten;
Luk 13:9  misschien draagt hij in het volgend jaar vrucht. Zo niet, houw hem dan om.
Luk 13:10  Eens leerde hij op een sabbat in een der synagogen,
Luk 13:11  toen zich daar een vrouw bevond die achttien jaar lang door een ziektegeest bezeten was; zij was 
verkromd en kon zich in het geheel niet meer oprichten.
Luk 13:12  Toen Jezus haar zag, riep hij haar, zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid
Luk 13:13  en legde haar de handen op. En dadelijk stond zij rechtop en loofde God.
Luk 13:14  Doch het hoofd der synagoge, die het kwalijk nam dat Jezus op sabbat iemand genas, zeide tot de 
schare: Er zijn zes dagen om op te werken; komt dan daarop om u te laten genezen; maar niet op den 
sabbatdag.
Luk 13:15  Maar de Heer antwoordde hem: Huichelaars, maakt niet ieder van u op sabbat zijn rund of ezel los 
van de kribbe om ze weg te leiden en te laten drinken?
Luk 13:16  Moest dan deze vrouw, een dochter van Abraham, die door den Satan nu reeds achttien jaren 
gebonden was, niet van dien band op een sabbatdag losgemaakt worden?
Luk 13:17  Toen hij dit zeide, schaamden zich al zijn tegenstanders, maar de gehele schare verheugde zich over 
al de heerlijke dingen die hij deed.
Luk 13:18  Derhalve zeide hij: Waaraan is het Godsrijk gelijk en waarmee zal ik het vergelijken?
Luk 13:19  Het is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn tuin zaaide; het groeide op en werd 
een boom, in welks takken de vogelen des hemels nestelden.
Luk 13:20  En wederom zeide hij: Waarmee zal ik het Godsrijk vergelijken?
Luk 13:21  Het is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie schepels meel mengde, totdat dit geheel 
gegist was.
Luk 13:22  Hij trok dan voort, predikend van stad tot stad, van dorp tot dorp, steeds in de richting van Jeruzalem.
Luk 13:23  En iemand zeide tot hem: Heer, zijn zij die gered worden weinigen in getal? Hij zeide tot hen:
Luk 13:24  Strijdt om in te gaan door de enge deur; want velen, zeg ik u, zullen trachten binnen te komen en 
zullen het niet vermogen.
Luk 13:25  Nadat de heer van het huis is opgestaan en de deur heeft gesloten en gij buiten staat en aan de deur 
klopt, roepend: Heer, doe ons open--dan zal hij u antwoorden: Ik weet niet, waar gij vandaan komt.
Luk 13:26  Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken, en gij hebt onderwijs 
gegeven op onze straten.
Luk 13:27  Maar hij zal u zeggen: Ik weet niet, waar gij vandaan komt. Blijft van mij weg, gij allen die 
ongerechtigheid bedrijft.
Luk 13:28  Daar zal geween en tandengeknars zijn, als gij ziet dat Abraham, Izaak, Jakob en al de profeten in 
het Rijk Gods zijn, en gij uitgeworpen zijt.
Luk 13:29  Ook zullen er van Oost en West, van Noord en Zuid komen en in het Koninkrijk Gods aanliggen.
Luk 13:30  En zie, er zijn laatsten die eersten, en er zijn eersten die laatsten zullen zijn.
Luk 13:31  Terzelfder tijd kwamen enige Farizeen tot hem en zeiden: Ga weg en vertrek van hier; want Herodes 
wil u doden.
Luk 13:32  En hij zeide tot hen: Gaat aan dien vos zeggen: Zie, ik werp duivelen uit en verricht genezingen 
heden en morgen, en overmorgen kom ik aan het einde.
Luk 13:33  Maar heden, morgen en overmorgen moet ik reizen; want het gaat niet aan dat een profeet buiten 
Jeruzalem omkomt.
Luk 13:34  Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe vaak heb ik 
uw kinderen willen vergaderen, zoals een vogel haar jongen onder de vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.
Luk 13:35  Zie, uw huis zal u in puin blijven liggen. Ik zeg u, gij zult mij niet zien voordat gij zegt: Gezegend hij 
die komt met den naam des Heeren!
Luk 14:1  Eens, toen hij op een sabbat in het huis van een overste der Farizeen ten maaltijd was en men het oog 
op hem hield,
Luk 14:2  stond daar voor hem een mens die leed aan waterzucht.
Luk 14:3  En Jezus nam het woord en zeide tot de wetgeleerleerden en Farizeen: Is het al dan niet geoorloofd 
op sabbat een genezing te verrichten?
Luk 14:4  Toen zij zwegen, vatte hij hem aan, genas hem, liet hem weer los
Luk 14:5  en zeide tot hen: Wie van u, als zijn zoon of rund in een put valt, zal hem niet, ook op Sabbat, er 
aanstonds uittrekken?
Luk 14:6  Hiertegen konden zij niets inbrengen.
Luk 14:7  Toen hij zag hoe de gasten de hoogste plaatsen uitzochten, verhaalde hij hun de volgende gelijkenis:



Luk 14:8  Wanneer gij door iemand ter bruiloft zijt genodigd, ga dan niet op de hoogste plaats zitten; er mocht 
eens iemand door hem genodigd zijn die aanzienlijker is dan gij;
Luk 14:9  in dit geval zou de man die u en hem genodigd heeft bij u komen en zeggen: Maak plaats voor hem en 
zoudt gij vol schaamte de laagste plaats gaan innemen.
Luk 14:10  Neen, wanneer gij genodigd zijt, ga dan op de laagste plaats zitten; opdat, wanneer uw gastheer 
komt, hij tot u zegge: Vriend, ga hoger op. Dan zal het u een eer zijn in de ogen van al de disgenoten.
Luk 14:11  Want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd 
worden.
Luk 14:12  Ook zeide hij tot zijn gastheer: Wanneer gij een middag [maal] of avondmaal geeft, nodig dan niet uw 
vrienden of broeders, ook niet uw bloedverwanten of rijke buren; anders nodigen zij op hun beurt u uit en krijgt 
gij vergelding.
Luk 14:13  Maar geeft gij een gastmaal, vraag dan armen, mismaakten, verlamden, blinden;
Luk 14:14  dan zult gij zalig zijn omdat zij u niet kunnen vergelden; want het zal u vergolden worden bij de 
opstanding der rechtschapenen.
Luk 14:15  Dit horend, zeide een der disgenoten tot hem: Zalig alwie deelneemt aan den maaltijd in het 
Koninkrijk Gods.
Luk 14:16  En hij Zeide tot hem: Een zeker mens richtte een groten maaltijd aan, waartoe hij velen nodigde,
Luk 14:17  en toen het uur van den maaltijd was gekomen, zond hij zijn dienaar om den genodigden tezeggen: 
Komt; want het is reeds gereed.
Luk 14:18  Maar zij begonnen allen zich eenparig te verontschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker 
gekocht en moet dien noodzakelijk gaan bezien; ik bid u, verschoon mij.
Luk 14:19  Een ander zeide: Ik heb vijf span runderen gekocht en ga ze beproeven; ik bid u, verschoon mij.
Luk 14:20  Weer een ander zeide: Ik ben juist getrouwd en kan daarom niet komen.
Luk 14:21  De dienaar kwam zijn heer dit meedelen. Toen ontstak de heer in toorn en zeide tot zijn dienaar: Ga 
spoedig naar de pleinen en straten van de stad en breng de armen, de mismaakten, de blinden en de verlamden 
hier binnen.
Luk 14:22  De dienaar zeide: Heer, wat gij bevolen hebt is gedaan; maar er is nog plaats.
Luk 14:23  Toen zeide de heer tot den dienaar: Ga dan naar de landwegen en aan de heggen, en dring ze om 
binnen te komen; opdat mijn huis vol worde.
Luk 14:24  Want ik zeg u dat geen dier eerst genodigden van mijn maaltijd proeven zal.
Luk 14:25  Eens, toen een talrijke schare met hem meeging, wendde hij zich om en zeide tot haar:
Luk 14:26  Wie tot mij komt en niet haat vader, moeder, vrouw, kinderen broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen 
leven, die kan mijn leerling niet zijn.
Luk 14:27  Alwie niet zijn kruis draagt en achter mij komt kan mijn leerling niet zijn.
Luk 14:28  Want wie van u die een toren wil bouwen zal niet eerst gaan zitten om de kosten te berekenen, 
nagaand of hij wel genoeg heeft om het werk ten einde te brengen?
Luk 14:29  Het zou anders kunnen gebeuren, dat, wanneer hij den grondslag had gelegd maar niet in staat was 
het gebouw te voltooien, allen die dat zien hem gaan bespotten;
Luk 14:30  zij zullen zeggen: Die man is begonnen te bouwen en kan het niet afmaken!
Luk 14:31  Of welk koning zal, als hij tegen een anderen koning ten strijde trekt, niet eerst zich neerzetten en 
beraadslagen, of hij in staat is met tienduizend te ontmoeten een die met twintigduizend hem tegemoet trekt?
Luk 14:32  Zo niet, dan zendt hij een gezantschap, terwijl de ander nog ver is, en doet vredesvoorslagen.
Luk 14:33  Desgelijks kan ook niemand van u die geen afstand doet van al zijn bezittingen mijn leerling zijn.
Luk 14:34  Dus: het zout is goed; maar wanneer het zout smakeloos wordt, waarmee zal het smakelijk gemaakt 
worden?
Luk 14:35  Het deugt noch voor het land noch voor den mesthoop; men werpt het weg. Wie oren heeft om te 
horen hore!
Luk 15:1  Al de tollenaars en zondaars kwamen tot hem om hem te horen,
Luk 15:2  en de Farizeen en schriftgeleerden zeiden morrend: Die man ontvangt zondaren en eet met hen.
Luk 15:3  Toen zeide hij tot hen de volgende gelijkenis:
Luk 15:4  Wie van u zal, als hij honderd schapen heeft en een daarvan verliest, niet de negen en negentig in de 
woestijn achterlaten en dat verlorene gaan zoeken totdat hij het heeft gevonden?
Luk 15:5  En vindt hij het, dan legt hij het verheugd op zijn schouders,
Luk 15:6  roept thuis gekomen zijn vrienden en buren bijeen en zegt: Weest blijde met mij; want ik heb mijn 
verloren schaap gevonden!
Luk 15:7  Ik zeg u: Zo zal in den hemel meer blijdschap zijn over een zondaar die zich bekeert dan over negen 
en negentig rechtschapenen, die geen bekering behoeven.
Luk 15:8  Of welke vrouw die tien zilverstukken heeft zal niet, als zij er een van verliest, een lamp aansteken, het 
huis vegen en zorgvuldig zoeken totdat zij het gevonden heeft?



Luk 15:9  En heeft zij het gevonden, dan roept zij vriendinnen en buren samen en zegt: Weest blijde met mij; 
want ik heb het muntstuk dat ik verloren had gevonden!
Luk 15:10  Desgelijks, zeg ik u, ontstaat er blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar die zich bekeert.
Luk 15:11  Ook zeide hij: Zeker mens had twee zonen.
Luk 15:12  De jongste zeide tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. Hij verdeelde 
het vermogen onder hen.
Luk 15:13  En na korten tijd pakte de jongste zoon alles bijeen en vertrok naar een ver land, waar hij zijn 
vermogen in een losbandig leven verkwistte.
Luk 15:14  Toen hij alles had doorgebracht, kwam een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te 
lijden.
Luk 15:15  Nu trad hij in dienst bij een der burgers van dat land, en deze zond hem op het veld om zwijnen te 
hoeden.
Luk 15:16  En hij begeerde zijn maag te vullen met den draf der zwijnen, en niemand gaf hem dien.
Luk 15:17  Toen zeide hij, tot zichzelf inkerend: Hoevele huurlingen van mijn vader hebben brood in overvloed, 
en ik kom hier van honger om.
Luk 15:18  Ik wil opstaan en naar mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den 
Hemel en tegen u;
Luk 15:19  ik ben niet meer waard uw zoon te heten; maak mij tot een van uw huurlingen.
Luk 15:20  Hij stond dan op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver weg was, zag hem zijn vader en werd 
ontroerd van meedogen; hij liep op hem toe, viel hem om den hals en kuste hem.
Luk 15:21  De zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel en tegen u: ik ben niet meer waard 
uw zoon te heten.
Luk 15:22  Maar de vader zeide tot zijn slaven: Haalt spoedig het beste kleed en trekt het hem aan, doet een 
ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten,
Luk 15:23  haalt het gemeste kalf, slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn;
Luk 15:24  want deze zoon van mij was dood en is levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden. 
Toen begonnen zij feest te vieren.
Luk 15:25  Zijn oudste zoon nu was op het veld en hoorde, toen hij naar huis keerde en naderbijkwam, muziek 
en dans.
Luk 15:26  Hij riep dan een der knechten en vroeg hem wat dat beduidde.
Luk 15:27  Deze zeide: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem 
gezond teruggekregen heeft.
Luk 15:28  Nu werd hij toornig en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar buiten en drong er op aan;
Luk 15:29  maar hij gaf hem ten antwoord: Zie nu eens, zoveel jaren dien ik u, en ik heb nooit uw gebod 
overtreden. Toch hebt gij mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.
Luk 15:30  Maar nu die zoon van u komt die uw goed met gemene vrouwen heeft doorgebracht, slacht gij voor 
hem het gemeste kalf.
Luk 15:31  Hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe;
Luk 15:32  gij moest dus feestvieren en blij zijn; want deze broeder van u was dood en is levend geworden, was 
verloren en is teruggevonden.
Luk 16:1  Hij zeide tot zijn leerlingen: Er was eens een rijk man die een rentmeester had, en deze werd bij hem 
aangeklaagd dat hij zijn goederen tegronde richtte.
Luk 16:2  Hij riep hem tot zich en zeide: Wat hoor ik van u? Geef rekenschap van uw beheer; want gij kunt niet 
langer rentmeester zijn.
Luk 16:3  Toen zeide de rentmeester bij zichzelf: Wat zal ik doen? Mijn heer neemt mij het rentmeesterschap af; 
spitten kan ik niet, voor bedelen schaam ik mij.
Luk 16:4  Ik weet wat ik zal doen; opdat zij mij, als ik van het rentmeesterschap ontzet ben, in hun huizen 
opnemen.
Luk 16:5  Hij ontbood dan de schuldenaren van zijn heer een voor een en zeide tot den eersten: Hoeveel zijt gij 
mijn heer schuldig?
Luk 16:6  Hij zeide: Honderd vaten olie. Hij zeide tot hem: Neem uw schuldbekentenis, ga dadelijk zitten en 
schrijf: Vijftig.
Luk 16:7  Daarna zeide hij tot den tweeden: En gij, hoeveel zijt gij schuldig? Hij zeide: Honderd schepel koorn. 
Hij zeide hem: Neem uw schuldbekentenis en schrijf: Tachtig.
Luk 16:8  En de Heer prees den oneerlijken rentmeester omdat hij met overleg had gehandeld; want de kinderen 
dezer wereld hebben meer overleg dan de kinderen des lichts in hun soort.
Luk 16:9  Ook zeg ik u: Maakt u vrienden door middel van den ongerechten rijkdom; opdat men u, als er een 
tekort is, in de eeuwige tenten opneme.
Luk 16:10  Wie in het kleinste betrouwbaar is, is ook in het grote betrouwbaar; wie in het kleinste onbetrouwbaar 



is, is ook in het grote onbetrouwbaar.
Luk 16:11  Indien gij dus niet betrouwbaar zijt in zake van den ongerechten rijkdom, wie zal u den waren 
toevertrouwen?
Luk 16:12  En indien gij in eens anders goed niet betrouwbaar zijt, wie zal u het onze geven?
Luk 16:13  Geen dienaar kan twee heren dienen; want hij moet of den enen haten en den anderen liefhebben, of 
den enen aanhangen en den anderen minachten. Gij kunt niet God dienen en Mammon.
Luk 16:14  Dit alles hoorden de Farizeen, die geldgierig zijn, en zij spotten met hem.
Luk 16:15  En hij zeide tot hen: Gij doet u in de ogen der mensen als braven voor, maar God kent uw hart; want 
wat hoog is onder de mensen is een gruwel in Gods oog.
Luk 16:16  Wet en Profeten gelden tot Johannes; van toen af wordt de Blijmare van Gods Koninkrijk verkondigd 
en loopt ieder er storm op.
Luk 16:17  Lichter is het dat hemel en aarde voorbijgaan dan dat een tittel van de wet valt.
Luk 16:18  Alwie zijn vrouw verstoot en een ander trouwt doet overspel en wie de door haar man verstotene 
trouwt doet ook overspel.
Luk 16:19  Er was eens een rijk man, gekleed in purper en fijn linnen, dagelijks zijn weelderig leven genietend.
Luk 16:20  En een arm man, Lazarus genaamd, lag aan de voorpoort van zijn huis, vol zweren,
Luk 16:21  begerig zich te voeden met den afval van de tafel des rijken; ook kwamen de honden zijn wonden 
likken.
Luk 16:22  Maar toen de arme stierf, werd hij door de engelen naar den schoot van Abraham gedragen.
Luk 16:23  Ook de rijke stierf en werd begraven. En toen hij in de onderwereld zijn ogen opsloeg, in pijn 
verkerend, zag hij in de verte Abraham, en Lazarus in zijn schoot.
Luk 16:24  Toen riep hij: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus; laat hem den top van zijn 
vinger in water dopen en mijn tong verkoelen; want ik lijd smart in deze vlam.
Luk 16:25  Maar Abraham zeide: Kind, herinner u dat gij het goede in uw leven ontvangen hebt, en Lazarus 
evenzo het kwade. Nu wordt hij vertroost en lijdt gij pijn.
Luk 16:26  Daarenboven, er is een brede kloof tussen ons en u; zodat zij die van hier naar u zouden willen 
overgaan het niet kunnen doen, en men ook niet van daar tot ons kan overkomen.
Luk 16:27  Toen zeide hij: Ik bid u dan, vader, hem te zenden naar het huis van mijn vader;
Luk 16:28  want ik heb vijf broeders; laat hij hen waarschuwen; opdat ook zij niet komen in dit oord der foltering.
Luk 16:29  Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten; laten ze naar die horen.
Luk 16:30  Hij zeide: Neen, vader Abraham, maar als iemand uit de doden tot hen komt, dan zullen zij zich 
bekeren.
Luk 16:31  Maar hij zeide tot hem: Als zij naar Mozes en de profeten niet horen, dan laten zij zich ook niet 
gezeggen, al stond iemand uit de doden op.
Luk 17:1  Hij zeide tot zijn leerlingen: Het is onvermijdelijk dat de verleidingen komen; maar wee den mens door 
wien zij komen.
Luk 17:2  Het ware hem beter indien een molensteen hem aan den hals gehangen en hij in zee geworpen was 
dan dat hij een dezer kleinen ten val brengt.
Luk 17:3  Neemt u in acht. Indien uw broeder zondigt, vermaan hem; indien hij berouw toont, vergeef hem.
Luk 17:4  En als hij zelfs zevenmaal daags tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkeert met de betuiging: Het 
berouwt mij--dan moet gij hem vergeven.
Luk 17:5  De apostelen zeiden tot den Heer: Vermeerder ons het geloof.
Luk 17:6  En de Heer zeide: Indien gij geloof hadt als een mosterdzaadje en zoudt tot dezen boom zeggen: 
Word ontworteld en in de zee geplant--dan zou hij u gehoorzamen.
Luk 17:7  Wie van u die een slaaf aan den ploeg of bij de kudde heeft, zal, als de man van den akker thuiskomt, 
tot hem zeggen: Kom spoedig binnen en ga aanliggen!
Luk 17:8  Zal hij niet veeleer tot hem zeggen: Maak mijn maaltijd gereed, omgord u en bedien mij totdat ik 
gegeten en gedronken heb; daarna kunt gijzelf eten en drinken?
Luk 17:9  Hij zal den slaaf toch niet dankbaar zijn omdat hij gedaan heeft wat hem bevolen was?
Luk 17:10  Zo moet ook gij, als gij alles gedaan hebt wat u is opgedragen, zeggen: Wij zijn niets meer dan 
slaven; wat wij verplicht waren te doen, dat deden wij.
Luk 17:11  Op reis naar Jeruzalem trok hij door Samarie en Galilea.
Luk 17:12  Toen hij in zeker dorp kwam, kwamen tien melaatse mannen hem tegemoet. Zij bleven in de verte 
staan
Luk 17:13  en riepen luidkeels: Jezus, Heer, erbarm u over ons!
Luk 17:14  Hen ziende, zeide hij tot hen: Gaat u aan de priesters vertonen. En toen zij op weg waren, werden zij 
rein.
Luk 17:15  En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde terug, luid God verheerlijkend,
Luk 17:16  en viel, hem dankend, op zijn aangezicht voor zijn voeten neer. En dat was een Samaritaan.



Luk 17:17  Nu nam Jezus het woord op en zeide: Zijn niet alle tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen?
Luk 17:18  Is geen van hen teruggekeerd om God eer te geven dan deze vreemde?
Luk 17:19  Toen zeide hij tot hem: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden.
Luk 17:20  Op een vraag van de Farizeen wanneer het Godsrijk komen zou antwoordde hij hun: Het Godsrijk 
komt niet zichtbaar;
Luk 17:21  men zal niet zeggen: Hier is het! of: Daar! want het Koninkrijk Gods is binnen in u.
Luk 17:22  Toen zeide hij tot zijn leerlingen: De dagen zullen komen waarin gij zult wensen een der dagen van 
den Mensenzoon te zien, en gij zult dien niet zien.
Luk 17:23  Men zal tot u zeggen: Daar is hij--of: Hier--gaat er niet voor uit; loopt hem niet na.
Luk 17:24  Want zoals de bliksem flikkerend straalt van den enen gezichteinder tot den anderen, zo zal de 
Mensenzoon in zijn dag wezen.
Luk 17:25  Maar eerst moet hij veel lijden en door dit geslacht verworpen worden.
Luk 17:26  En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook gaan in de dagen van den 
Mensenzoon:
Luk 17:27  zij aten en dronken, namen ten huwelijk en werden ten huwelijk gegeven tot op den dag waarop 
Noach in de ark ging, de zondvloed kwam en allen deed omkomen.
Luk 17:28  Of ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, dronken, kochten, verkochten, plantten, 
bouwden;
Luk 17:29  maar op den dag waarop Lot Sodom verliet regende het vuur en zwavel uit den hemel en deed hen 
allen omkomen.
Luk 17:30  Zo zal het ook gaan op den dag waarop de Mensenzoon verschijnt.
Luk 17:31  Op dien dag kome hij die op het dak is, terwijl zijn huisraad binnen is, niet af om het mee te nemen; 
desgelijks zie hij die op het veld is niet om naar hetgeen hij achterlaat.
Luk 17:32  Denkt aan de vrouw van Lot.
Luk 17:33  Wie zijn leven zal trachten te behouden verliest het; wie het zal verliezen behoudt het.
Luk 17:34  Ik zeg u, in dien nacht zullen twee op een bed liggen, de een wordt meegenomen, de ander 
achtergelaten;
Luk 17:35  twee vrouwen zullen aan denzelfden molen malen, de ene wordt meegenomen, de andere 
achtergelaten.
Luk 17:36  
Luk 17:37  Zij antwoordden hem: Waar, Heer? Hij zeide tot hen: Waar het aas is zullen zich ook de gieren 
verzamelen.
Luk 18:1  Hij zeide tot hen de volgende gelijkenis om hen te leren dat zij altijd moesten bidden en niet 
verslappen:
Luk 18:2  Er was in zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag.
Luk 18:3  Ook was in die stad een weduwe, die tot hem kwam en zeide: Verschaf mij recht tegen mijn vijand.
Luk 18:4  Een tijdlang wilde hij niet; maar daarna zeide hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en mij aan geen 
mens stoor,
Luk 18:5  zal ik, omdat die weduwe mij lastigvalt, haar recht verschaffen; anders komt zij mij eindelijk nog in het 
gezicht slaan.
Luk 18:6  En de Heer zeide: Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt!
Luk 18:7  Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? Zou Hij 
daarmee talmen?
Luk 18:8  Ik zeg u dat Hij hun spoedig recht verschaffen zal. Maar zal de Mensenzoon, wanneer hij komt, wel het 
geloof op aarde vinden?
Luk 18:9  Hij zeide, met het oog op sommigen die vertrouwden dat zijzelf deugzaam waren en al de anderen 
minachtten, deze gelijkenis:
Luk 18:10  Twee mensen gingen naar den tempel op om te bidden; de een was een Farizeer, de ander een 
tollenaar.
Luk 18:11  De Farizeer ging staan en bad bij zichzelf aldus: O God, ik dank U dat ik niet ben als de andere 
mensen, rovers, oneerlijken, echtbrekers, of ook als die tollenaar;
Luk 18:12  ik vast tweemaal in de week en geef tienden van alwat ik bezit.
Luk 18:13  En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde zelfs de ogen niet naar den hemel opheffen, 
maar sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig.
Luk 18:14  Ik zeg u, deze ging naar zijn huis meer gerechtvaardigd dan gene; want ieder die zichzelf verhoogt 
zal vernederd, wie zich vernedert zal verhoogd worden.
Luk 18:15  Eens bracht men kinderen tot hem met het verzoek hen aan te raken; en toen de leerlingen dit 
zagen, weerden zij hen af.
Luk 18:16  Maar Jezus riep hen tot zich en zeide: Laat de kinderen vrij tot mij komen en verhindert hen niet; 



want aan dezulken behoort het Koninkrijk Gods.
Luk 18:17  Voorwaar, ik zeg u, wie het Koninkrijk Gods niet als een kind aanneemt zal er niet binnengaan.
Luk 18:18  Een aanzienlijk man begon hem eens te vragen: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige 
leven te beerven?
Luk 18:19  Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen.
Luk 18:20  Gij kent de geboden: Gij zult geen overspel doen, niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis 
afleggen, eer uw vader en uw moeder.
Luk 18:21  Hij zeide: Dat alles heb ik van mijn jeugd af onderhouden.
Luk 18:22  Toen Jezus dit hoorde, zeide hij tot hem: Nog een ding ontbreekt u. Verkoop alwat gij hebt en deel 
het uit aan de armen; dan zult gij een schat in den hemel bezitten, en kom dan, volg mij.
Luk 18:23  Maar toen hij dit hoorde, werd hij zeer bedroefd; want hij was zeer rijk.
Luk 18:24  Toen Jezus hem zo zag, zeide hij: Hoe zwaar valt het voor hen die geld hebben het Koninkrijk Gods 
in te gaan,
Luk 18:25  het is lichter dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods 
komt.
Luk 18:26  Hierop zeiden zijn hoorden: Maar wie kan dan behouden worden?
Luk 18:27  Hij zeide: Wat onmogelijk is bij mensen is mogelijk bij God.
Luk 18:28  Toen zeide Petrus: Zie, wij hebben het onze verlaten en zijn u gevolgd.
Luk 18:29  Hij zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die ter wille van het Koninkrijk Gods verlaten 
heeft huis, vrouw, broeders, ouders of kinderen
Luk 18:30  die niet veel meer in deze wereld zal ontvangen en in de toekomende het eeuwige leven.
Luk 18:31  Eens nam hij de Twaalve ter zijde en zeide tot hen: Wij gaan nu op naar Jeruzalem, en alwat door de 
profeten over den Mensenzoon geschreven is zal in vervulling komen;
Luk 18:32  want hij zal aan de heidenen overgeleverd, bespot, mishandeld en bespuwd worden;
Luk 18:33  zij zullen hem geeselen en doden; en op den derden dag zal hij opstaan.
Luk 18:34  Zij begrepen hiervan niets; het woord was hun duister, en zij verstonden niet wat gezegd werd.
Luk 18:35  Toen zij Jericho naderden, zat daar een blinde aan den weg, bedelend.
Luk 18:36  Toen deze de schare hoorde voorbijgaan, vroeg hij wat dat was.
Luk 18:37  Men vertelde hem dat Jezus de Nazoreer voorbij ging.
Luk 18:38  Toen riep hij: Jezus, zoon Davids, erbarm u over mij!
Luk 18:39  Zij die vooruitliepen bevalen hem te zwijgen. Maar hij riep te luider: Zoon Davids, erbarm u over mij!
Luk 18:40  En Jezus stond stil, beval den man bij zich te brengen en vroeg hem toen hij nader gekomen was:
Luk 18:41  Wat wilt gij dat ik u doe? Hij zeide: Heer, laat mij weer kunnen zien.
Luk 18:42  En Jezus zeide tot hem: Gij kunt weer zien; uw geloof heeft u behouden.
Luk 18:43  Dadelijk kreeg hij het gezicht terug en volgde hem, God lovende. En het gehele volk gaf bij dien 
aanblik eer aan God.
Luk 19:1  Nu kwam hij in Jericho en trok er door.
Luk 19:2  En zie, daar was een man, Zaccheus genaamd, een oppertollenaar en rijk.
Luk 19:3  Deze wilde gaarne zien, wat soort van man Jezus was; maar de schare belette het hem, omdat hij 
klein van persoon was.
Luk 19:4  Om hem toch te zien te krijgen, liep hij vooruit en klom in een boom; want hij zou daarlangs komen.
Luk 19:5  Toen Jezus aan die plaats kwam, zag hij op en zeide: Zaccheus, kom spoedig naar beneden; want ik 
moet vandaag in uw huis mijn intrek nemen.
Luk 19:6  Ijlings klom hij uit den boom en ontving hem met vreugde.
Luk 19:7  En allen die het zagen morden en zeiden: Hij is bij een zondig man zijn intrek gaan nemen.
Luk 19:8  En Zaccheus trad op den Heer toe en zeide: Heer, de helft van mijn goederen schenk ik aan de 
armen, en heb ik iemand afgezet, dan geef ik dat viervoudig terug.
Luk 19:9  Toen zeide Jezus tot hem: Heden is aan dit huis heil ten deel gevallen; ook hij toch is een zoon van 
Abraham;
Luk 19:10  want de Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.
Luk 19:11  Toen zij dit hoorden, voegde hij er een gelijkenis bij, omdat zij dicht bij Jeruzalem waren en zij 
meenden dat het Koninkrijk Gods nu aanstonds verschijnen zou.
Luk 19:12  Hij zeide dan: Een mens van hooge geboorte reisde naar een ver land om de koninklijke waardigheid 
te ontvangen en dan terug te keren.
Luk 19:13  Hij riep tien zijner slaven, gaf hun tien ponden en zeide tot hen: Drijft er handel mee terwijl ik weg 
ben.
Luk 19:14  Zijn medeburgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de verklaring: Wij 
willen niet dat hij koning over ons wordt.
Luk 19:15  Toen hij terugkwam, na de koninklijke waardigheid ontvangen te hebben, ontbood hij de dienaren 



aan wie hij het geld gegeven had om te vernemen welke zaken ieder van hen had gedreven.
Luk 19:16  De eerste kwam en zeide: Heer, uw pond heeft er tien bij verdiend.
Luk 19:17  Hij zeide tot hem: Wel gedaan, brave slaaf; omdat gij in een zeer kleine zaak getrouw geweest zijt, 
zult gij over tien steden het bewind voeren.
Luk 19:18  Ook de tweede kwam en zeide: Uw pond, heer, heeft vijf andere opgebracht.
Luk 19:19  Ook tot dezen zeide hij: Wees ook gij bewindvoerder; over vijf steden.
Luk 19:20  En een ander kwam en zeide: Heer, hier is uw pond. Ik heb het in een doek weggelegd.
Luk 19:21  Want ik was bevreesd voor u, omdat gij een streng mens zijt: gij neemt wat gij niet in bewaring hebt 
gegeven, gij maait wat gij niet hebt gezaaid.
Luk 19:22  Hij zeide tot hem: Met uw eigen woorden zal ik u veroordelen, boze slaaf! Wist gij dat ik een streng 
mens ben, die neem wat ik niet in bewaring gegeven, maai wat ik niet gezaaid heb?
Luk 19:23  Waarom hebt gij dan mijn geld niet in een bank gegeven? Dan zou ik bij mijn komst het met rente er 
uit genomen hebben.
Luk 19:24  Toen zeide hij tot de omstanders. Neemt het pond van hem af en geeft het aan hem die de tien 
ponden heeft
Luk 19:25  zij zeiden tot hem: Heer, die heeft reeds tien ponden!
Luk 19:26  want ik zeg u: Aan een ieder die heeft zal gegeven worden; van hem die niet heeft zal wat hij heeft 
afgenomen worden.
Luk 19:27  Maar die vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen werd, brengt ze hier en houwt ze 
voor mijn ogen neer.
Luk 19:28  Na dit gezegd te hebben vervolgde hij zijn reis naar Jeruzalem.
Luk 19:29  En toen hij in de buurt van Bethfage en Bethanie kwam, aan den berg die de Olijfberg heet, zond hij 
twee van zijn leerlingen
Luk 19:30  met de opdracht: Gaat naar het dorp daar voor ons; als gij dat ingaat, zult gij er een veulen 
vastgebonden vinden, een waarop nooit een mens gezeten heeft. Maakt het los en brengt het hier.
Luk 19:31  En als iemand u vraagt: Waarom maakt gij het los? moet gij zeggen: De Heer heeft het nodig.
Luk 19:32  Zij die afgezonden waren gingen heen en bevonden het zoals hij hun gezegd had.
Luk 19:33  En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars tot hen: Waarom maakt gij het veulen los?
Luk 19:34  Zij zeiden: De Heer heeft het nodig.
Luk 19:35  Toen brachten zij het aan Jezus, wierpen hun klederen op het veulen en zetten Jezus er op.
Luk 19:36  Toen hij voortreed, spreidden zij hun klederen op den weg,
Luk 19:37  en nauwelijks kwam hij aan den afgang van den Olijfberg, of de gehele menigte der leerlingen begon, 
vol vreugde, met luider stem, God om al de wonderen die zij gezien hadden te prijzen;
Luk 19:38  zij zeiden: Gezegend met den naam des Heeren zij hij die komt, de koning; vrede in den hemel en 
ere in den hooge!
Luk 19:39  Sommige Farizeen nu uit de schare zeiden tot hem: Meester, bestraf uw leerlingen.
Luk 19:40  Maar hij antwoordde: Ik zeg u, als dezen zwijgen, dan zullen de stenen roepen.
Luk 19:41  Toen hij de stad naderde en haar zag, weende hij over haar
Luk 19:42  en zeide: Mocht ook gij op dezen dag erkennen wat u tot vrede strekt! Maar het is nu voor uw ogen 
verborgen.
Luk 19:43  Want er komen dagen voor u waarin uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen 
omsingelen en van alle kanten benauwen;
Luk 19:44  zij zullen u en uw kinderen in u tegronderichten en in u geen steen op den anderen laten; omdat gij 
den tijd niet erkend hebt waarop God naar u omzag.
Luk 19:45  In den tempel gekomen, begon hij de verkopers er uit te drijven.
Luk 19:46  Hij zeide hun: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis zijn; maar gij hebt het tot een 
rovershol gemaakt!
Luk 19:47  Dagelijks leerde hij in den tempel, en de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hem ten val te 
brengen; zo ook de aanzienlijksten des volks;
Luk 19:48  maar zij vonden geen middel om iets uit te voeren; want het gehele volk hing hem aan, als het hem 
hoorde.
Luk 20:1  Op een dier dagen nu, toen hij in den tempel leerde en de Blijde Boodschap bracht, traden de 
overpriesters en de schriftgeleerden, met de oudsten, toe
Luk 20:2  en zeiden tot hem: Zeg ons, door welke macht gij dit doet, of wie u die macht gegeven heeft.
Luk 20:3  Hij antwoordde hun: Ik wil u ook iets vragen, en gij moet er mij op antwoorden.
Luk 20:4  De doop van Johannes, was die uit den hemel of uit de mensen?
Luk 20:5  Zij overlegden bij zichzelf: Zeggen wij: Uit den hemel--dan zal hij zeggen: Waarom hebt gij dan in hem 
niet geloofd?
Luk 20:6  en zeggen wij: Uit de menschen--dan zal het ganse volk ons stenigen; want het is overtuigd dat 



Johannes een profeet was.
Luk 20:7  Dus antwoordden zij: Wij weten het niet.
Luk 20:8  En Jezus zeide tot hen: Dan zeg ik u ook niet, door welke macht ik dit doe.
Luk 20:9  Nu begon hij aan het volk deze gelijkenis te verhalen: iemand plantte een wijngaard, verpachtte dien 
aan landlieden en bleef geruimen tijd buitenslands.
Luk 20:10  Toen het de rechte tijd was, zond hij een slaaf tot de pachters, met den last hem een deel der 
vruchten van den wijngaard te geven; maar zij sloegen hem en zonden hem met ledige handen weg.
Luk 20:11  Nu zond hij nog een anderen slaaf, en ook dezen sloegen en hoonden zij en zonden hem met ledige 
handen weg.
Luk 20:12  Nog eens zond hij hun een derden; maar ook dezen verwondden zij en wierpen hem er uit.
Luk 20:13  Nu zeide de heer van den wijngaard: Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefden zoon zenden; wellicht 
zullen zij hem ontzien.
Luk 20:14  Maar toen de pachters hem zagen, overlegden zij onder elkander: Dat is de erfgenaam; laten wij hem 
doden; dan komt de erfenis aan ons--
Luk 20:15  wierpen hem buiten den wijngaard en doodden hem. Wat zal dan de heer van den wijngaard doen?
Luk 20:16  Hij zal komen, de pachters ombrengen en den wijngaard aan anderen geven. Toen zij dit hoorden, 
zeiden zij: Dat zij verre!
Luk 20:17  Maar hij zag hen aan en zeide: Wat betekent dan dat Schriftwoord: De steen dien de bouwlieden 
hebben afgekeurd, die is hoeksteen geworden;
Luk 20:18  ieder die op dezen steen valt zal worden verpletterd, en hem op wien hij valt zal hij vermorzelen?
Luk 20:19  Te dier ure zochten de schriftgeleerden en de overpriesters de hand aan hem te slaan, maar zij 
vreesden het volk; want zij begrepen dat hij die gelijkenis met het oog op hen gezegd had.
Luk 20:20  Zij loerden dan op hem en zonden listige lieden, die zich voordeden als brave mensen om hem op 
een woord te vangen. Zo zouden zij hem aan de overheid en de macht van den landvoogd kunnen overleveren.
Luk 20:21  Zij vroegen hem dan: Meester, wij weten dat gij ronduit spreekt en leert zonder aanzien des 
persoons, maar naar waarheid in den weg Gods onderricht geeft;
Luk 20:22  is het geoorloofd dat wij den keizer belasting betalen of niet?
Luk 20:23  Hij doorzag hun sluwe bedoeling en zeide tot hen:
Luk 20:24  Toont mij een zilverstuk. Wie staat er op? Wien noemt het opschrift? Zij zeiden: Den keizer.
Luk 20:25  Toen zeide hij tot hen: Geeft dan den keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.
Luk 20:26  Zo waren zij buiten staat hem op een woord ten aanhoren van het volk te vatten en zwegen 
verwonderd over zijn antwoord stil.
Luk 20:27  Toen kwamen enige Sadduceen, die loochenen dat er een opstanding is, tot hem en stelden hem 
deze vraag:
Luk 20:28  Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven, dat, wanneer iemands gehuwde broeder kinderloos 
sterft, zijn broeder die vrouw moet huwen en voor zijn broeder nakomelingen verwekken;
Luk 20:29  Nu waren er eens zeven broeders; de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos;
Luk 20:30  zo ook de tweede;
Luk 20:31  ook de derde nam haar; en zo liet geen der zeven bij zijn dood kinderen na.
Luk 20:32  Ten laatste stierf ook de vrouw.
Luk 20:33  Die vrouw nu, wiens vrouw zal zij wezen in de opstanding? Want alle zeven hebben haar tot vrouw 
gehad?
Luk 20:34  Jezus zeide tot hen: De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt;
Luk 20:35  maar zij die waardig gekeurd worden aan de andere wereld en de opstanding uit de doden deel te 
verkrijgen nemen niet ten huwelijk en worden niet uitgehuwelijkt;
Luk 20:36  zij kunnen immers ook niet meer sterven; want zij zijn aan de engelen gelijk; en daar zij zonen der 
opstanding zijn, zijn zij zonen Gods.
Luk 20:37  En dat de doden opstaan heeft ook Mozes aangeduid bij het braambos, als hij zegt: De Heer, de God 
van Abraham, de God van Izaak en de God van Jakob. --
Luk 20:38  God toch is geen God van doden, maar van levenden; want allen leven voor Hem.
Luk 20:39  Toen antwoordden enige schriftgeleerden: Meester, dat hebt gij goed gezegd.
Luk 20:40  Want zij durfden hem niets meer vragen.
Luk 20:41  Nu zeide hij tot hen: Hoe zegt men dat de Christus Davids zoon is?
Luk 20:42  En David zelf zegt in het Psalmboek: De Heer heeft tot mijn heer gezegd: Zit aan mijn rechterhand
Luk 20:43  totdat Ik uw vijanden als een voetbank onder uw voeten zal gelegd hebben.
Luk 20:44  David noemt hem dus heer; hoe is hij dan zijn zoon?
Luk 20:45  Ten aanhoren van het ganse volk zeide hij tot de leerlingen:
Luk 20:46  Weest op uw hoede voor de schriftgeleerden, die er van houden deftig gekleed rond te wandelen en 
op de markt gegroet te worden, vooraan te zitten in de synagogen en de hoogste plaatsen aan de maaltijden in 



te nemen,
Luk 20:47  die de huizen der weduwen opeten en voor den schijn lange gebeden doen. Zij zullen te zwaarder 
vonnis krijgen.
Luk 21:1  De ogen opheffend, zag hij de rijken die hun gaven in de offerkist wierpen,
Luk 21:2  en ook een behoeftige weduwe die er twee penningen in wierp.
Luk 21:3  Toen zeide hij: Waarlijk, ik zeg u, die arme weduwe heeft er meer ingeworpen dan alle anderen;
Luk 21:4  want die hebben allen in de schatkist iets gestort van hun overvloed, maar zij deed het van haar 
nooddruft, alwat zij voor levensonderhoud bezat.
Luk 21:5  Toen sommigen van den tempel zeiden dat hij met schone stenen en wijgeschenken versierd was, 
zeide hij:
Luk 21:6  Wat gij daar ziet, de dagen zullen komen waarin geen steen er van op den anderen blijft, die niet 
afgebroken wordt.
Luk 21:7  Hierop vroeg men hem: Meester, wanneer zal dit geschieden, en wat zal het teken zijn dat dit 
ophanden is?
Luk 21:8  En hij zeide: Ziet toe dat gij niet verleid wordt; want velen zullen komen met mijn naam, zeggend: Ik 
ben het en: De tijd is nabij! Gaat hen niet achterna.
Luk 21:9  Wanneer gij hoort van oorlogen en beroeringen, laat u niet verschrikken; want dat alles moet eerst 
gebeuren, en nog komt het einde niet aanstonds.
Luk 21:10  Toen zeide hij tot hen: Volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk;
Luk 21:11  grote aardbevingen zullen er zijn, hier en daar pest en hongersnood, schrikwekkende voorvallen en 
grote wondertekenen van den hemel.
Luk 21:12  Maar voordat dit alles gebeurt zal men de hand aan u slaan en u vervolgen, u overleverend in 
synagogen en gevangenissen, u voerend voor koningen en stadhouders, omdat gij mijn naam draagt.
Luk 21:13  Het loopt voor u uit op getuigenis afleggen.
Luk 21:14  Neemt u dan voor niet vooraf te zorgen, hoe gij u verdedigen zult;
Luk 21:15  want ik zal u mond en wijsheid geven, zodat geen uwer vijanden daartegen bestand is en u kan 
weerspreken.
Luk 21:16  Wel zult gij overgeleverd worden door ouders, broeders, verwanten en vrienden--eenigen van u 
zullen ze doden--
Luk 21:17  en gij zult door allen gehaat worden omdat gij mijn naam draagt.
Luk 21:18  Maar geen haar van uw hoofd zal teloorgaan;
Luk 21:19  door uw standvastigheid zult gij uw leven winnen.
Luk 21:20  Wanneer gij Jeruzalem door legers ziet ingesloten, weet dan dat haar verwoesting nabij is.
Luk 21:21  Dat dan zij die in Judea zijn vluchten naar het gebergte, zij die in de stad zijn er uit trekken, wie 
buiten haar wonen er niet ingaan;
Luk 21:22  want dat zijn dagen van vergelding, ter vervulling van de gehele Schrift.
Luk 21:23  Wee in die dagen de zwangere en de zoogende vrouwen! Want er zal zware nood op aarde zijn en 
toorn over dit volk;
Luk 21:24  zij zullen vallen door het scherp des zwaards en naar allerlei volken als gevangenen weggevoerd 
worden, en Jeruzalem zal door de heidenen worden vertreden, totdat de tijden der heidenen voorbij zijn.
Luk 21:25  Er zullen wondertekenen in zon, maan en sterren plaatshebben, en op aarde dringen de heidenen 
zich opeen van radeloosheid door het gebruis van zee en golven,
Luk 21:26  terwijl den mensen het hart ontzinkt van vrees, in verwachting van wat der wereld overkomen zal; 
want de krachten des hemels zullen wankelen.
Luk 21:27  Dan zal men den Mensenzoon zien komen op een wolk met grote kracht en heerlijkheid.
Luk 21:28  Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, ziet dan opwaarts en heft het hoofd omhoog; want 
uw verlossing nadert.
Luk 21:29  Ook maakte hij voor hen deze vergelijking: Ziet naar den vijg en alle andere bomen.
Luk 21:30  Zodra gij ze ziet uitspruiten, begrijpt gij vanzelf dat de zomer nabij is.
Luk 21:31  Eveneens moet gij, wanneer gij dit ziet gebeuren, begrijpen dat het Godsrijk nabij is.
Luk 21:32  Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht gaat niet voorbij eer alles geschied is.
Luk 21:33  Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden niet.
Luk 21:34  Geeft acht op uzelf; laat uw harten niet bezwaard worden in brasserij, dronkenschap en wereldse 
zorgen; opdat die dag u niet plotseling als een strik overvalle;
Luk 21:35  want hij zal komen over allen die op de gehele aarde wonen.
Luk 21:36  Waakt dus te allen tijd, biddend dat gij in staat moogt zijn te ontkomen aan dit alles dat ophanden is 
en te treden voor den Mensenzoon.
Luk 21:37  Overdag leerde hij in den tempel, des nachts ging hij de stad uit en verbleef op den berg die de 
Olijfberg heet.



Luk 21:38  En des ochtends kwam het gehele volk tot hem in den tempel om hem te horen.
Luk 22:1  Het feest der ongezuurde brooden, dat Pasen heet naderde,
Luk 22:2  en de overpriesters en schriftgeleerden zochten een middel om hem om te brengen; want zij vreesden 
het volk.
Luk 22:3  Toen voer de Satan in Judas die de Iskanoter heet, een der Twaalve;
Luk 22:4  hij trad met de overpriesters en tempelhoofden in overleg, hoe hij hem aan hen zou overleveren.
Luk 22:5  Zij waren hierover verheugd en kwamen overeen hem geld te geven.
Luk 22:6  Hij sloeg toe en zocht een goede gelegenheid om hem hun zonder volksoploop over te leveren.
Luk 22:7  Toen de dag der ongezuurde brooden, waarop het Paaschlam geofferd moest worden, gekomen was,
Luk 22:8  zond hij Petrus en Johannes met den last: Gaat voor ons het Pascha bereiden, opdat wij het eten.
Luk 22:9  Zij zeiden tot hem: Waar wilt gij dat wij het bereiden?
Luk 22:10  Hij zeide tot hen: Wanneer gij de stad ingaat, zal u iemand tegenkomen die een waterkruik draagt; 
volgt hem in het huis dat hij ingaat
Luk 22:11  en zegt tot den bewoner: De meester zegt u: Waar is de kamer waarin ik met mijn leerlingen het 
Pascha kan eten?
Luk 22:12  En hij zal u een grote bovenkamer, met kleden belegd, aanwijzen. Maakt het daar gereed.
Luk 22:13  Zij gingen heen, bevonden het zoals hij hun had gezegd en bereidden het Pascha.
Luk 22:14  Toen het tijd was, lag hij aan, en met hem de apostelen.
Luk 22:15  Toen zeide hij tot hen: Ik heb zeer verlangd dit Pascha met u te eten voor mijn lijden;
Luk 22:16  want ik zeg u dat ik het niet meer eten zal voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods.
Luk 22:17  Toen nam hij een beker, sprak er de dankzegging over uit en zeide: Neemt dezen en verdeelt hem 
onder elkander;
Luk 22:18  want ik zeg u dat ik van nu af van de vrucht van den wijnstok niet meer drinken zal eer het Godsrijk 
gekomen is.
Luk 22:19  Hierop nam hij brood, sprak er de dankzegging over uit, brak het en gaf het hun met de woorden: Dit 
is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.
Luk 22:20  Desgelijks nam hij den beker, nadat zij den maaltijd hadden gehouden, en zeide: Deze beker is het 
nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.
Luk 22:21  Maar zie, de hand van hem die mij verraadt is met mij aan tafel.
Luk 22:22  Wel gaat de Mensenzoon heen volgens Gods besluit, maar wee den mens door wien hij 
overgeleverd wordt!
Luk 22:23  En zij begonnen onder elkander te vragen, wie van hen het toch zijn zou die dat zou doen.
Luk 22:24  Nu ontstond onder hen twist over de vraag, wie van hen wel de meeste was.
Luk 22:25  En hij zeide tot hen: De koningen der volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben heten 
weldoeners.
Luk 22:26  Doch gij niet alzo; maar de grootste onder u worde als de jongste, de aanvoerder als de dienaar.
Luk 22:27  Want wie is meer, hij die aan tafel aanligt of hij die bedient? Hij die aanligt, niet waar? Welnu, ik ben 
in uw midden als een die bedient.
Luk 22:28  Gij zijt het die volhardend bij mij zijt gebleven onder mijn beproevingen,
Luk 22:29  en ik vermaak u heerschappij, gelijk mijn Vader ze mij vermaakt heeft;
Luk 22:30  opdat gij moogt eten en drinken aan mijn tafel in mijn koninkrijk, en op tronen gezeten, de twaalf 
stammen Israels moogt richten.
Luk 22:31  Simon, Simon, zie, de Satan, heeft ulieden trachten te ziften als de tarwe;
Luk 22:32  maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet tekortschiete, en wanneer gij eens tot inkeer gekomen 
zijt, versterk dan uw broeders.
Luk 22:33  Hij zeide tot hem: Heer, ik ben bereid met u zelfs in gevangenis en dood te gaan.
Luk 22:34  Maar hij zeide tot hem: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien voordat gij driemaal zult 
geloochend hebben mij te kennen.
Luk 22:35  Voorts zeide hij tot hen: Toen ik u uitzond zonder geldbuidel, reiszak en schoenen, heeft u toch niets 
ontbroken? Zij zeiden: Niets.
Luk 22:36  Hij zeide hun: Maar nu, wie een geldbuidel heeft neme dien mee, desgelijks een reiszak, en wie geen 
zwaard heeft verkope zijn kleed en kope er een.
Luk 22:37  Want ik zeg u dat het woord der Schrift aan mij moet vervuld worden: Hij is onder de misdadigers 
gerangschikt. Want het loopt met mij ten einde.
Luk 22:38  Zij zeiden: Heer, hier zijn twee zwaarden. Hij zeide hun: Het is wel.
Luk 22:39  En hiermee ging hij de stad uit en begaf zich volgens gewoonte naar den Olijfberg, gevolgd door de 
leerlingen.
Luk 22:40  En daar gekomen, zeide hij hun: Bidt niet in verzoeking te komen.
Luk 22:41  Hijzelf verwijderde zich ongeveer een steenworp, knielde neer en bad:



Luk 22:42  Vader, indien Gij wilt, laat deze beker mij voorbijgaan; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede.
Luk 22:43  Toen verscheen hem een engel uit den hemel, die hem bemoedigde.
Luk 22:44  Door doodsangst aangegrepen, bad hij al vuriger, en zijn zweet werd als bloeddroppels, die op den 
grond vielen.
Luk 22:45  Toen hij opstond van het gebed en bij de leerlingen kwam, vond hij hen slapend van droefenis
Luk 22:46  en zeide hun: Wat slaapt gij? Staat op en bidt niet in verzoeking te komen.
Luk 22:47  Terwijl hij nog sprak, kwam daar een bende aan; de man die Judas heette, een der Twaalve, ging 
vooruit en trad op Jezus toe om hem te kussen.
Luk 22:48  En Jezus zeide tot hem: Judas, levert gij den Mensenzoon met een kus over?
Luk 22:49  Toen zij die met hem waren zagen wat gebeuren zou, zeiden zij: Heer, zullen wij met het zwaard er 
op in slaan?
Luk 22:50  En een van hen trof den slaaf van den hogepriester en hieuw hem het rechteroor af.
Luk 22:51  Maar Jezus antwoordde: Houdt op, niet meer! raakte het oor aan en genas het.
Luk 22:52  Tot de overpriesters, tempelhoofden en oudsten die op hem toetraden zeide hij: Zijt gij met zwaarden 
en knuppels uitgetrokken als tegen een rover?
Luk 22:53  Terwijl ik dagelijks bij u in den tempel was hebt gij geen hand tegen mij uitgestoken.
Luk 22:54  Maar dit is uw ure en de macht der duisternis. Zij grepen hem, leidden hem weg en brachten hem in 
het huis van den hogepriester, terwijl Petrus van verre volgde.
Luk 22:55  Toen zij op het binnenhof een vuur ontstoken hadden en daarbij waren gaan zitten, zette zich ook 
Petrus in hun midden.
Luk 22:56  En een dienstmaagd, die hem bij het vuur zag zitten, keek hem scherp aan en zeide: Ook die man 
was bij hem.
Luk 22:57  Maar hij loochende het en zeide: Ik ken hem niet, vrouw.
Luk 22:58  Kort daarna keek een ander naar hem en zeide: Gij zijt ook een van hen. En Petrus zeide: Mens, dat 
is niet waar.
Luk 22:59  Ongeveer een uur later verzekerde een ander: Waarlijk, die man was bij hem; hij is ook een Galileer.
Luk 22:60  En Petrus zeide: Mens, ik weet niet wat gij zegt. En dadelijk, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan.
Luk 22:61  En de Heer keerde zich om en zag Petrus aan. Toen kwam aan Petrus het woord des Heeren in 
gedachte hoe hij hem gezegd had: Voordat de haan kraait zult gij mij vandaag drie maal verloochenen.
Luk 22:62  Hij ging naar buiten en weende bitterlijk.
Luk 22:63  De mannen die Jezus vasthielden bespotten en sloegen hem;
Luk 22:64  zij wierpen een kleed over zijn gezicht en zeiden: Profeteer! Wie heeft u geslagen?
Luk 22:65  En vele andere smalende woorden voegden zij hem toe.
Luk 22:66  Toen het dag werd, vergaderde de Raad des volks, overpriesters en schriftgeleerden; zij voerden 
hem naar hun raadszaal
Luk 22:67  en zeiden tot hem: Indien gij de Christus zijt, zeg het ons dan. Hij zeide hun: Wanneer ik u iets zeg, 
gelooft gij het niet,
Luk 22:68  en wanneer ik een vraag doe, antwoordt gij niet.
Luk 22:69  Van nu af aan zal de Mensenzoon gezeten zijn ter rechterhand van Gods kracht.
Luk 22:70  Allen zeiden zij: Zijt gij dan de Zoon Gods? Hij zeide tot hen: Gij zegt dat ik het ben.
Luk 22:71  Toen zeiden zij: Wat behoeven wij nog een getuigenis? Wij hebben het toch zelf uit zijn eigen mond 
gehoord.
Luk 23:1  Hierna maakten zij zich gezamenlijk op en voerden hem naar Pilatus.
Luk 23:2  Zij begonnen hem te beschuldigen: Wij hebben bevonden dat deze man het volk van den rechten weg 
voert en het opbrengen van belastingen aan den keizer tegenwerkt; daar hij zegt dat hijzelf de Christus is, dat wil 
zeggen: een koning.
Luk 23:3  Pilatus vroeg hem dan: Zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde: Gij zegt het.
Luk 23:4  Pilatus zeide tot de overpriesters en de schare: Ik vind geen schuld in dezen mens.
Luk 23:5  Maar zij verzekerden nog stelliger: Hij ruit het volk op door zijn prediking in geheel Judea, te beginnen 
van Galilea tot hier toe.
Luk 23:6  Zodra Pilatus dit hoorde, vroeg hij, of hij een Galileer was,
Luk 23:7  en vernemend dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem tot Herodes, die zich in die dagen 
juist in Jeruzalem bevond.
Luk 23:8  Toen Herodes Jezus zag, werd hij zeer blijde; want sedert geruimen tijd had hij begeerd hem te zien 
om hetgeen hij van hem hoorde, en hij hoopte hem een wonder te zien doen.
Luk 23:9  Hij stelde hem dus vele vragen; maar Jezus gaf hem geen antwoord.
Luk 23:10  De overpriesters en schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen.
Luk 23:11  En Herodes, met zijn soldaten, hoonde en bespotte hem, doste hem in een schitterend kleed en zond 
hem naar Pilatus terug.



Luk 23:12  Op dien dag werden Herodes en Pilatus vrienden; tevoren toch waren zij elkander vijandig geweest.
Luk 23:13  Nu riep Pilatus de overpriesters, de overheidspersonen en het volk samen en zeide:
Luk 23:14  Gij hebt dezen mens tot mij gebracht als een die het volk van den goeden weg brengt, maar ik heb 
hem in uw tegenwoordigheid verhoord en bevonden dat hij onschuldig is aan hetgeen gij hem te laste legt.
Luk 23:15  Desgelijks Herodes; hij heeft hem immers tot ons teruggezonden; want niets dat den dood verdient is 
door hem gedaan.
Luk 23:16  Dus zal ik hem na een tuchtiging loslaten.
Luk 23:17  
Luk 23:18  Maar zij riepen eenparig: Weg met hem! Laat ons Barabbas los! --
Luk 23:19  een die om een oproer dat in de stad had plaatsgehad en een moord in de gevangenis was 
geworpen.
Luk 23:20  Pilatus, die gezind was Jezus in vrijheid te stellen, riep hun wederom toe;
Luk 23:21  maar zij schreeuwden: Kruisig, kruisig hem!
Luk 23:22  Ten derden male zeide hij tot hen: Wat kwaads heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden 
dat den dood verdient. Dus zal ik hem tuchtigen en loslaten.
Luk 23:23  Maar zij drongen met luid geschreeuw er op aan dat hij gekruisigd zou worden, en hun geroep werd 
geweldig.
Luk 23:24  Toen besliste Pilatus dat hun eis ingewilligd zou worden.
Luk 23:25  Hij stelde den man die om oproer en doodslag in de gevangenis was geworpen, wiens loslating zij 
geeist hadden, in vrijheid, en Jezus gaf hij naar hun begeerte prijs.
Luk 23:26  Toen zij hem uitleidden, grepen zij zekeren Simon uit Cyrene, die van buiten kwam, en legden hem 
het kruis op om het achter Jezus te dragen.
Luk 23:27  Een grote menigte volks volgde hem, waaronder vrouwen, die zich op de borst sloegen en hem 
beklaagden.
Luk 23:28  En Jezus wendde zich tot haar en zeide: Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij; maar weent 
over uzelf en uw kinderen;
Luk 23:29  want zie, er komen dagen waarop men zeggen zal: Zalig de onvruchtbaren, de schoot die niet 
gebaard heeft en de borsten die niet hebben gezoogd.
Luk 23:30  Dan zal men tot de bergen gaan zeggen: Valt op ons! en tot de heuvelen: Bedekt ons!
Luk 23:31  want als men dit doet aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre overkomen?
Luk 23:32  Twee misdadigers werden, nog met hem weggeleid om ter dood gebracht te worden,
Luk 23:33  en aan de plaats die Schedel heet gekomen, kruisigden zij aldaar hem en de boosdoeners, den enen 
ter rechter [zijde], den anderen ter linkerzijde.
Luk 23:34  En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen. Zij verdeelden zijn klederen 
bij het lot,
Luk 23:35  en het volk stond het aan te zien. Ook beschimpten hem de oversten en zeiden: Anderen heeft hij 
verlost; laat hij nu zichzelf verlossen, indien hij de Christus Gods, de Uitverkorene, is!
Luk 23:36  Ook de soldaten bespotten hem, kwamen bij hem, brachten hem azijn
Luk 23:37  en zeiden: Als gij de koning der Joden zijt, verlos uzelf!
Luk 23:38  Boven hem hing een opschrift: Dit is de koning der Joden.
Luk 23:39  En een der gekruisigde boosdoeners zei smalend tot hem: Zijt gij niet de Christus? Verlos uzelf en 
ons!
Luk 23:40  Maar de ander bestrafte hem en antwoordde: Vreest ook gij God niet, nu gij dezelfde straf 
ondergaat?
Luk 23:41  En wij terecht; want wij krijgen ons verdiende loon; maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan.
Luk 23:42  Ook zeide hij: Jezus, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt.
Luk 23:43  En hij zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het Paradijs zijn.
Luk 23:44  Het was reeds omstreeks de zesde ure toen het over de gehele aarde tot negen uur toe donker werd;
Luk 23:45  daar de zon werd verduisterd; ook scheurde het voorhangsel van den tempel doormidden.
Luk 23:46  En Jezus riep met luide stem: Vader, aan uw handen vertrouw ik mijn geest toe. Met deze woorden 
blies hij den adem uit.
Luk 23:47  Toen de hoofdman zag wat geschiedde, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, die man was 
rechtschapen.
Luk 23:48  En de gehele menigte die voor het schouwspel saamgekomen was keerde, toen zij gezien had wat 
gebeurd was, zich op de borst slaande terug.
Luk 23:49  Al zijn bekenden, ook de vrouwen die hem van Galilea gevolgd waren, stonden op een afstand het 
aan te zien.
Luk 23:50  En zie, een man, Jozef genaamd, lid van den Raad, een goed en rechtschapen man
Luk 23:51  --hij had geen deel genomen aan hun raadslag en bedrijf--afkomstig uit Arimathea, een stad der 



Joden, een man die uitzag naar het Koninkrijk Gods.....
Luk 23:52  Deze ging naar Pilatus en verzocht om het lijk van Jezus;
Luk 23:53  hij nam het af, wikkelde het in een laken en legde het in een in steen uitgehouwen graf, waarin nog 
niemand gelegd was.
Luk 23:54  Het was Vrijdag; de sabbat brak aan.
Luk 23:55  En de vrouwen die met Jezus uit Galilea gekomen waren volgden en zagen het graf en hoe zijn lijk 
werd bijgezet;
Luk 23:56  waarna zij terugkeerden en geurige stoffen en mirre bereidden. Nadat zij op den sabbat volgens het 
gebod gerust hadden,
Luk 24:1  gingen zij des Zondags in den vroegen morgen naar het graf, met de geurige stoffen die zij gereed 
gemaakt hadden.
Luk 24:2  Zij vonden den steen van de grafstede weggewenteld,
Luk 24:3  en toen zij er in gegaan waren, vonden zij het lijk van den Heer Jezus niet.
Luk 24:4  Terwijl zij niet wisten wat hiervan te denken, zie, daar stonden twee mannen, in schitterende kledij, bij 
haar.
Luk 24:5  Toen zij verschrikt het hoofd ter aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den levende bij de 
doden?
Luk 24:6  Hij is hier niet, maar is opgestaan. Herinnert u, hoe hij nog in Galilea tot u gezegd heeft:
Luk 24:7  De Mensenzoon moet in de handen van zondige mensen overgeleverd en gekruisigd worden en ten 
derden dage opstaan.
Luk 24:8  Nu herinnerden zij zich zijn woorden
Luk 24:9  en meldden, van de grafstede teruggekeerd, dit alles aan de Elve en al de anderen.
Luk 24:10  Het waren Maria van Magdala, Johanna en de Maria van Jacobus; ook de anderen die met haar 
waren verhaalden het aan de apostelen.
Luk 24:11  Dezen hielden wat zij zeiden voor ijdel geklap en geloofden haar niet.
Luk 24:12  
Luk 24:13  Maar zie, op dienzelfden dag gingen twee van hen naar een dorp, twee uur gaans van Jeruzalem 
gelegen, Emmaus genaamd.
Luk 24:14  Zij spraken met elkander over alwat gebeurd was.
Luk 24:15  En terwijl zij zo spraken en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf bij hen en ging met hen mee.
Luk 24:16  Maar hun ogen werden verhinderd hem te herkennen.
Luk 24:17  En Jezus zeide tot hen: Waarover hebt gij het onderweg zo druk met elkander? De mannen bleven 
met een droevig gelaat staan
Luk 24:18  en een van hen, Kleopas, zeide tot hem: Zijt gij de enige die zich in Jeruzalem ophoudt en niet weet 
wat in deze dagen daar gebeurd is?
Luk 24:19  Hij zeide tot hen: Wat dan? Zij zeiden hem: Dat met Jezus den Nazarener, die een profeet was, 
krachtig in werk en woord in de ogen van God en het gehele volk,
Luk 24:20  en hoe onze overpriesters en overheden hem ter dood veroordeeld en gekruisigd hebben.
Luk 24:21  Wij hoopten dat hij het was die Israel zou verlossen; maar met dat al is het nu de derde dag nadat dit 
is geschied.
Luk 24:22  Ook hebben sommige vrouwen uit onzen kring ons ontsteld: zij zijn van morgen bij de grafstede 
geweest,
Luk 24:23  hebben er zijn lijk niet gevonden en zijn komen zeggen dat zij zelfs een verschijning van engelen 
hebben gehad, die zeiden dat hij leeft.
Luk 24:24  Sommigen der onzen zijn toen naar de grafstede gegaan en hebben het bevonden zoals de vrouwen 
zeiden; maar hem hebben zij niet gezien.
Luk 24:25  Toen sprak hij tot hen: Gij onverstandigen, te traag van hart om te geloven alwat de profeten gezegd 
hebben.
Luk 24:26  Moest niet de Christus deze dingen lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?
Luk 24:27  Nu legde hij, te beginnen met Mozes en al de profeten, hun uit, wat in al de Schriften over hem staat.
Luk 24:28  Zo naderden zij het dorp waar zij heengingen, en hij hield zich alsof hij verder wilde gaan;
Luk 24:29  maar zij nodigden hem dringend uit: Blijf bij ons; want het is tegen den avond, de dag neigt reeds ten 
einde. Toen ging hij naar binnen om bij hen te blijven.
Luk 24:30  En toen hij met hen aanlag, nam hij het brood, sprak er den zegen over uit, brak het en reikte het hun 
over.
Luk 24:31  Nu werden hun ogen geopend en herkenden zij hem. Maar hij verdween uit hun ogen.
Luk 24:32  Zij zeiden tot elkander: Brandde ons hart niet in ons toen hij onderweg met ons sprak en ons de 
Schriften uitlegde?
Luk 24:33  Dadelijk stonden zij op en keerden naar Jeruzalem terug, waar zij de Elve en wie zich bij hen 



gevoegd hadden vergaderd vonden.
Luk 24:34  Die zeiden: Waarlijk is de Heer opgestaan en aan Simon verschenen.
Luk 24:35  En zij verhaalden wat onderweg was geschied en hoe hij door hen herkend was door de 
broodbreking.
Luk 24:36  Terwijl zij daarover spraken, stond hijzelf in hun midden.
Luk 24:37  Zij verschrikten en meenden, vol vrees, een geest te zien;
Luk 24:38  maar hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom rijzen allerlei twijfelingen in u op?
Luk 24:39  Ziet naar mijn handen en voeten; ik ben het zelf. Betast mij en ziet mij aan; want een geest heeft 
geen vlees en beenderen, zoals gij ziet dat ik heb.
Luk 24:40  
Luk 24:41  En toen zij van vreugde het nog niet geloofden en zich verbaasden, zeide hij tot hen: Hebt gij hier niet 
iets te eten?
Luk 24:42  Zij gaven hem toen een stuk van een gebakken vis;
Luk 24:43  hij nam het en at het voor hun ogen op.
Luk 24:44  Nu zeide hij tot hen: Dit is wat ik tot u gezegd heb, terwijl ik nog bij u was, dat alwat in de wet van 
Mozes, de profeten en de psalmen van mij geschreven staat vervuld moet worden.
Luk 24:45  Toen verhelderde hij hun inzicht, zodat zij de Schriften verstonden,
Luk 24:46  en zeide tot hen: Zo staat geschreven: dat de Christus zou lijden en ten derden dage uit de doden 
opstaan,
Luk 24:47  en dat met gebruikmaking van zijn naam onder alle volken bekering verkondigd zou worden, tot 
schuldvergiffenis--te beginnen van Jeruzalem.
Luk 24:48  Gij zijt daarvan getuigen.
Luk 24:49  En zie, ik zend u de belofte van mijn Vader; blijft in de stad totdat gij met kracht uit den Hooge zult 
toegerust zijn.
Luk 24:50  Toen leidde hij hen uit tot bij Bethanie, hief de handen op en zegende hen.
Luk 24:51  En terwijl hij hen zegende, scheidde hij van hen.
Luk 24:52  En zij keerden in grote blijdschap naar Jeruzalem terug
Luk 24:53  en bleven voortdurend in de tempel, God lovend.
Joh 1:1  Van den aanvang af bestond het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God.
Joh 1:2  Ja, het Woord was van den aanvang af bij God;
Joh 1:3  alles is door zijn bemiddeling geworden, en buiten hem om is volstrekt niets geworden van wat 
geworden is.
Joh 1:4  In hem was het leven, en het leven was het licht der mensen.
Joh 1:5  Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis nam het niet in zich op.
Joh 1:6  Er stond een mens op, van God gezonden, Johannes genaamd;
Joh 1:7  deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen; opdat allen door hem tot geloof zouden 
komen.
Joh 1:8  Hij zelf was het licht niet, maar hij moest getuigen van het licht.
Joh 1:9  Het ware licht, dat alle mensen verlicht, kwam juist in de wereld.
Joh 1:10  Het was in de wereld, de wereld was door hem ontstaan, en de wereld kende hem niet.
Joh 1:11  Hij kwam tot het zijne, en de zijnen namen hem niet aan.
Joh 1:12  Maar zovelen hem aannamen, hun gaf hij de macht kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam 
geloofden,
Joh 1:13  die niet uit bloed, uit den wil des vlezes of den wil eens mans verwekt zijn, maar uit God.
Joh 1:14  Het Woord werd vlees en sloeg zijn tent onder ons op, en wij zagen zijn heerlijkheid, de heerlijkheid 
als van een Eeniggeborene des Vaders, vol genade en waarheid.
Joh 1:15  Johannes getuigde van hem en riep uit: Hij was het van wien ik zeide: Hij die na mij komt is voor mij 
geworden; want hij bestond eer dan ik.
Joh 1:16  Immers, uit zijn overvloed hebben wij allen ontvangen, de ene genade voor de andere na;
Joh 1:17  want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn geworden door Jezus Christus.
Joh 1:18  Niemand heeft ooit God gezien; de Eeniggeborene Gods, die in den schoot des Vaders is, hij heeft 
Hem doen kennen.
Joh 1:19  En zo luidde de getuigenis van Johannes, toen de Joden tot hem uit Jeruzalem priesters en Levieten 
gezonden hadden om hem te vragen: Wie zijt gij?
Joh 1:20  Hij beleed en loochende niet; hij beleed: Ik ben de Christus niet.
Joh 1:21  Hierop vroegen zij hem: Wat zijt gij dan? Zijt gij Elia? Hij zeide: Neen. Zijt gij de profeet? Hij 
antwoordde: Neen.
Joh 1:22  Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? Wij moeten toch een antwoord brengen aan onze zenders. Wat 
zegt gij van uzelf?



Joh 1:23  Hij zeide: Ik ben de stem van een die in de woestijn roept: Baant den weg des Heeren--zooals de 
profeet Jezaja gezegd heeft.
Joh 1:24  Die afgezanten nu waren Farizeen.
Joh 1:25  En zij vroegen hem en zeiden: Wat doopt gij dan, indien gij noch de Christus noch Elia noch de profeet 
zijt?
Joh 1:26  En Johannes antwoordde hun: Ik doop met water; maar in uw midden staat een dien gij niet kent,
Joh 1:27  die na mij komt, wien ik niet waard ben den schoenriem te ontbinden.
Joh 1:28  Dit gebeurde te Bethanie, aan de overzijde van den Jordaan, waar Johannes placht te dopen.
Joh 1:29  Toen hij den volgenden dag Jezus tot zich zag komen, zeide hij: Ziedaar het Lam Gods dat de zonde 
der wereld wegneemt.
Joh 1:30  Hij is het van wien ik zeide: Na mij komt een man die voor mij geworden is; want hij bestond eer dan 
ik.
Joh 1:31  Ook ik kende hem niet; maar opdat hij aan Israel openbaar zou worden, daartoe ben ik met water 
komen dopen.
Joh 1:32  Ook getuigde Johannes: Ik heb den Geest als een duif uit den hemel zien neerdalen en op hem 
blijven.
Joh 1:33  En ik kende hem niet, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, Die heeft mij gezegd: 
Hij op wien gij den Geest zult zien neerdalen en blijven, die is het die met heiligen geest doopt. --
Joh 1:34  Ik heb het gezien en getuig dat hij de Zoon Gods is.
Joh 1:35  Den volgenden dag stond Johannes daar weer, met twee zijner leerlingen,
Joh 1:36  en naar Jezus ziende, die voorbijging, zei hij: Ziedaar het Lam Gods.
Joh 1:37  En toen die twee leerlingen hem dit hoorden zeggen, volgden zij Jezus.
Joh 1:38  Toen nu Jezus zich omkeerde en zag dat zij hem volgden, zeide hij tot hen: Wat zoekt gij? Zij zeiden 
tot hem: Rabbi--de vertaling hiervan is: Meester waar woont gij?
Joh 1:39  Hij zeide tot hen: Komt het zien. Zij kwamen dan, zagen waar hij woonde en bleven dien dag bij hem. 
Het was ongeveer de tiende ure.
Joh 1:40  Een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Jezus waren achternagegaan was 
Andreas, de broeder van Simon Petrus.
Joh 1:41  Hij trof het eerst zijn broeder Simon aan en zeide tot hem: Wij hebben den Messias gevonden dat is, 
vertaald: den gezalfde (Christus).
Joh 1:42  Hij bracht hem bij Jezus; Jezus zag hem aan en zeide: Gij zijt Simon de zoon van Johannes; gij zult 
Kefas heten. Dit betekent Rotsman (Petrus).
Joh 1:43  Toen Jezus den volgenden dag naar Galilea wilde vertrekken, trof hij Filippus aan en zeide tot hem: 
Volg mij.
Joh 1:44  Filippus was uit Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus.
Joh 1:45  Filippus trof Nathanael aan en zeide tot hem: Wij hebben hem gevonden waarvan Mozes in de Wet en 
de Profeten geschreven heeft, namelijk Jezus, den zoon van Jozef uit Nazaret.
Joh 1:46  Nathanael zeide: Kan uit Nazaret iets goeds komen? Filippus zeide tot hem: Kom het zien.
Joh 1:47  Toen Jezus hem tot zich komen zag, zeide hij van hem: Ziedaar inderdaad een Israeliet in wien geen 
bedrog is.
Joh 1:48  Nathanael zeide tot hem: Van waar kent gij mij? Jezus antwoordde hem: Voordat Filippus u riep, terwijl 
gij onder den vijgeboom waart, zag ik u.
Joh 1:49  Nathanael antwoordde hem: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods; gij zijt de koning van Israel.
Joh 1:50  Jezus antwoordde hem: Zijt gij een gelovige geworden omdat ik tot u zeide dat ik u onder den 
vijgeboom zag? Gij zult groter dingen zien.
Joh 1:51  Ook zeide hij tot hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, gijlieden zult den hemel geopend zien en Gods 
engelen opklimmen en neerdalen op den Mensenzoon.
Joh 2:1  Den derden dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; de moeder van Jezus was er tegenwoordig.
Joh 2:2  Ook Jezus en zijn leerlingen waren ter bruiloft genodigd.
Joh 2:3  Toen er gebrek aan wijn was, zeide Jezus moeder tot hem: Zij hebben geen wijn.
Joh 2:4  En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb ik met u te maken? Nog is mijn ure niet gekomen.
Joh 2:5  Zijn moeder zeide tot de dienaren: Doet wat hij u zal zeggen.
Joh 2:6  Nu stonden daar zes watervaten, zoals de reinigingsgebruiken der Joden het vorderden, elk twee, drie 
anker inhoudend.
Joh 2:7  Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. Zij vulden ze tot den rand.
Joh 2:8  Hij zeide tot hen: Schept het nu en brengt het aan den opperschenker. Zij brachten het hem,
Joh 2:9  en toen deze het water, dat wijn was geworden, proefde--hij wist niet waar het vandaan kwam, maar de 
dienaren die het water geschept hadden wisten het--riep hij den bruidegom
Joh 2:10  en zeide tot hem: iedereen zet eerst den besten wijn op, en wanneer zij dronken zijn een mindere 



soort; maar gij hebt den besten wijn tot nu toe bewaard.
Joh 2:11  Dit eerste wonder verrichtte Jezus te Kana, in Galilea, en hij openbaarde zo zijn heerlijkheid, en zijn 
leerlingen kregen geloof in hem.
Joh 2:12  Daarna ging hij met zijn moeder, zijn broeders en zijn leerlingen af naar Kapernaum, waar zij enige 
weinige dagen bleven.
Joh 2:13  Het Pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem.
Joh 2:14  Toen hij in den tempel de mannen zag zitten die runderen, schapen en duiven verkochten, en de 
wisselaars,
Joh 2:15  maakte hij van koorden een geesel en dreef hen allen uit het heiligdom, met de schapen en runderen; 
het kleingeld der wisselaars gooide hij weg en hun tafels wierp hij omver;
Joh 2:16  en tot de duivenhandelaars zeide hij: Brengt die dingen weg, maakt het huis van mijn Vader niet tot 
een verkoophuis.
Joh 2:17  Toen herinnerden zich zijn leerlingen dat geschreven staat: De ijver voor uw huis verteert mij.
Joh 2:18  Maar de Joden antwoordden hem: Welk wonder laat gij ons zien ten bewijze dat gij dit doen moogt?
Joh 2:19  Jezus antwoordde hun: Breekt dezen tempel af, en in drie dagen bouw ik hem weer op.
Joh 2:20  De Joden antwoordden hem: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en zult gij hem in 
drie dagen opbouwen?
Joh 2:21  Maar hij sprak over den tempel van zijn lichaam.
Joh 2:22  Toen hij dan uit de doden was opgestaan, herinnerden zich zijn leerlingen dat hij dit gezegd had, en zij 
geloofden in de Schrift en het woord dat Jezus had gesproken.
Joh 2:23  Toen hij te Jeruzalem in den Paastijd op het feest was, werden velen gelovig, omdat zij de wonderen 
zagen die hij deed;
Joh 2:24  maar Jezus vertrouwde zich niet aan hen toe, omdat hij hen doorzag;
Joh 2:25  want hij had niet nodig dat iemand hem van den mens getuigenis gaf: hij wist zelf wat in den mens 
was.
Joh 3:1  Zo was daar een Farizeer, Nicodemus genaamd, een hoofd der Joden.
Joh 3:2  Deze kwam des nachts tot hem en zeide: Rabbi, wij weten dat gij van Gods wege als leraar gekomen 
zijt; want niemand kan de wonderen doen die gij verricht indien God niet met hem is.
Joh 3:3  Jezus antwoordde hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt kan hij 
het Koninkrijk Gods niet zien.
Joh 3:4  Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden wanneer hij reeds op leeftijd is? Hij kan 
toch niet in den schoot zijner moeder terugkeren en dan geboren worden!
Joh 3:5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien iemand niet uit water en geest geboren wordt, 
kan hij het Godsrijk niet ingaan.
Joh 3:6  Wat uit het vlees is geboren is vlees, en wat uit den geest is geboren is geest.
Joh 3:7  Verwonder er u niet over dat ik u zeide: Gij moet wederom geboren worden.
Joh 3:8  De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort wel zijn geluid, maar weet niet van waar hij komt en waar 
hij heen gaat; zo gaat het met ieder die uit den geest geboren is.
Joh 3:9  Nicodemus antwoordde hem: Hoe kan dit geschieden?
Joh 3:10  Jezus antwoordde hem: Zijt gij de leraar van Israel en weet gij dat niet?
Joh 3:11  Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wat wij weten spreken wij uit en wat wij gezien hebben getuigen wij, en 
onze getuigenis neemt gij niet aan.
Joh 3:12  Indien gij niet gelooft nu ik u de aardse dingen heb verkondigd, hoe zult gij geloven als ik u de hemelse 
verkondig?
Joh 3:13  Niemand is ten hemel opgestegen dan hij die uit den hemel is neergedaald, de Mensenzoon.
Joh 3:14  En zoals Mozes in de woestijn de slang verhoogd heeft, zo moet de Mensenzoon verhoogd worden,
Joh 3:15  opdat ieder die in hem gelooft het eeuwige leven hebbe.
Joh 3:16  Want zo lief had God de wereld dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem 
gelooft niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe.
Joh 3:17  Want God zond den Zoon niet in de wereld om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem 
zou gered worden.
Joh 3:18  Wie in hem gelooft wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
geloofd heeft in den naam van den eniggeboren Zoon Gods.
Joh 3:19  Hierin toch bestaat het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
hebben gehad dan het licht; want hun werken waren boos.
Joh 3:20  Immers, alwie kwaad doet haat het licht en komt niet tot het licht, opdat het niet aan den dag kome dat 
zijn werken van onwaarde zijn.
Joh 3:21  Maar wie de waarheid doet komt tot het licht, opdat aan den dag kome dat zijn werken in Gods 
gemeenschap verricht zijn.



Joh 3:22  Daarna gingen Jezus en zijn leerlingen naar het land Judea; hij verbleef daar met hen en doopte.
Joh 3:23  Maar ook Johannes doopte, in Ainon bij Salim; want daar was veel water. Men kwam daar en liet zich 
dopen;
Joh 3:24  want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen.
Joh 3:25  Toen nu de leerlingen van Johannes met een Jood over de reiniging verschil kregen,
Joh 3:26  kwamen zij bij Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, hij die aan de overzijde van den Jordaan bij u was, 
over wien gij een getuigenis afgelegd hebt, zie, die doopt, en allen komen tot hem.
Joh 3:27  Johannes antwoordde: Geen mens kan iets verkrijgen tenzij het hem uit den hemel gegeven is.
Joh 3:28  Gij zijt zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem uit 
gezonden.
Joh 3:29  Hij die de bruid heeft is de bruidegom; de vriend van den bruidegom, die naar hem staat te luisteren, 
verheugt zich zeer den bruidegom te horen. Deze mijn blijdschap is nu volkomen geworden.
Joh 3:30  Hij moet wassen, ik minder worden.
Joh 3:31  Hij die van boven komt staat boven allen; hij die uit de aarde afstamt is uit de aarde en spreekt op 
aardsen trant; maar hij die uit den hemel komt staat boven allen.
Joh 3:32  Wat hij gehoord en gezien heeft, daarvan getuigt hij, en niemand neemt zijn getuigenis aan.
Joh 3:33  Wie ze aanneemt bezegelt dat God waarachtig is.
Joh 3:34  Hij toch dien God gezonden heeft spreekt Gods woorden; want Hij geeft den Geest niet met mate.
Joh 3:35  De Vader heeft den Zoon lief en heeft alles in zijn hand gegeven.
Joh 3:36  Wie in den Zoon gelooft heeft het eeuwige leven, en wie aan den Zoon ongehoorzaam is, zal het leven 
niet zien, maar Gods toorn blijft op hem.
Joh 4:1  Toen de Heer vernam dat de Farizeen gehoord hadden: Jezus maakt meer leerlingen en doopt er meer 
dan Johannes
Joh 4:2  --hoewel, Jezus zelf doopte niet, zijn leerlingen deden het--
Joh 4:3  verliet hij Judea en ging wederom naar Galilea.
Joh 4:4  Hiertoe moest hij Samarie doortrekken.
Joh 4:5  Zo kwam hij bij een stad van Samarie, Sychar genaamd, dicht bij het veld dat Jakob aan zijn zoon Jozef 
gegeven had;
Joh 4:6  daar was de Jakobsbron. Jezus was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten. Het was 
ongeveer de zesde ure.
Joh 4:7  Daar kwam een Samaritaansche vrouw water putten. Jezus zeide tot haar: Geef mij te drinken.
Joh 4:8  Want zijn leerlingen waren naar de stad gegaan om spijs te kopen.
Joh 4:9  De Samaritaansche vrouw zeide tot hem: Hoe, gij, een Jood, vraagt van mij, een Samaritaansche, u te 
drinken te geven! --Want de Joden gaan niet om met de Samaritanen. --
Joh 4:10  Jezus antwoordde haar: Indien gij Gods gave kendet en wist wie u vraagt: Geef mij te drinken--gij 
zoudt hem om levend water gevraagd en hij zou het u gegeven hebben.
Joh 4:11  Zij zeide tot hem: Heer, gij hebt geen emmer, en de put is diep; hoe kunt gij dan aan dat levende water 
komen?
Joh 4:12  Gij zijt toch niet meer dan onze vader Jakob, die ons den put heeft gegeven en zelf er uit heeft 
gedronken, evenals zijn zonen en zijn vee?
Joh 4:13  Jezus antwoordde haar: Ieder die van dit water drinkt zal weer dorsten;
Joh 4:14  doch wie drinkt van het water dat ik hem geef zal in der eeuwigheid geen dorst meer hebben, maar het 
water dat ik hem geef zal in hem een bron worden van water dat springt tot in het eeuwige leven.
Joh 4:15  De vrouw zeide tot hem: Heer, geef mij dat water; dan heb ik nooit meer dorst en behoef ik niet 
hierheen te gaan om te putten.
Joh 4:16  Hij zeide tot haar: Ga uw man roepen en kom hier.
Joh 4:17  De vrouw antwoordde hem: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt gij: Ik heb geen 
man--
Joh 4:18  want gij hebt vijf mannen gehad en hij dien gij nu hebt is uw man niet; dat hebt gij naar waarheid 
gezegd.
Joh 4:19  De vrouw zeide tot hem: Heer, ik zie dat gij een profeet zijt.
Joh 4:20  Onze vaderen baden op dezen berg God aan, en gij, Joden, zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men 
Hem aanbidden moet.
Joh 4:21  Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof mij, de ure komt waarin gij noch op dezen berg noch te Jeruzalem 
den Vader zult aanbidden.
Joh 4:22  Gij aanbidt wat gij niet kent; wij aanbidden wat wij kennen; want het heil is uit de Joden;
Joh 4:23  maar de ure komt, en is er nu, waarin de ware aanbidders den Vader in geest en waarheid zullen 
aanbidden. Want de Vader zoekt zulke aanbidders.
Joh 4:24  God is geest, en zij die aanbidden moeten in geest en waarheid aanbidden.



Joh 4:25  De vrouw zeide: Ik weet dat de Messias--dat is: de Christus--zal komen; wanneer die komt, zal hij ons 
alles verkondigen.
Joh 4:26  Jezus zeide tot haar: Dat ben ik, die met u spreek.
Joh 4:27  Op dit ogenblik kwamen zijn leerlingen en verwonderden er zich over dat hij met een vrouw sprak. 
Toch zeide geen hunner: Wat verlangt gij of wat spreekt gij met haar?
Joh 4:28  De vrouw liet nu haar emmer staan, liep naar de stad en zeide aan de mensen:
Joh 4:29  Komt eens zien naar een mens die mij alwat ik gedaan heb gezegd heeft; zou dat niet misschien de 
Christus zijn?
Joh 4:30  Zij gingen de stad uit en kwamen tot hem.
Joh 4:31  Intussen nodigden de leerlingen hem uit: Rabbi, eet iets.
Joh 4:32  Maar hij zeide tot hen: Ik heb een spijs te eten die gij niet kent.
Joh 4:33  De leerlingen zeiden dan tot elkander: Iemand heeft hem toch geen spijs gebracht?
Joh 4:34  Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is den wil van mijn Zender te doen en zijn werk te volbrengen.
Joh 4:35  Zegt gij niet: Het duurt nog vier maanden voordat de oogst komt? Zie, ik zeg u, heft uw ogen op en ziet 
dat de velden reeds den oogst tegenglanzen.
Joh 4:36  De maaier ontvangt loon en zamelt vruchten in voor het eeuwige leven; opdat zaaier en maaier zich 
samen verheugen.
Joh 4:37  In dit geval wordt het spreekwoord bewaarheid: De een zaait, de ander maait.
Joh 4:38  Ik heb u uitgezonden om een oogst binnen te halen waarvoor gij u geen moeite gegeven hebt. 
Anderen hebben zich moeite gegeven en gij hebt de vrucht van hun arbeid in ontvangst genomen.
Joh 4:39  Vele Samaritanen uit die stad geloofden in hem op het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft mij 
gezegd alwat ik gedaan heb.
Joh 4:40  Toen de Samaritanen dan tot hem kwamen, verzochten zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 
twee dagen.
Joh 4:41  Toen geloofden er op zijn woord veel meer,
Joh 4:42  en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer op uw zeggen; want zelf hebben wij het gehoord en 
weten dat deze inderdaad de Heiland der wereld is.
Joh 4:43  Toen die twee dagen voorbij waren, vertrok hij van daar naar Galilea;
Joh 4:44  want Jezus zelf getuigde dat een profeet in zijn eigen vaderland niet geeerd wordt.
Joh 4:45  Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileers, daar zij alwat hij te Jeruzalem op het feest 
had gedaan hadden gezien; want ook zij waren voor het feest opgegaan.
Joh 4:46  Hij kwam dan opnieuw te Kana in Galilea, waar hij het water in wijn veranderd had. Nu woonde te 
Kapernaum zeker koninklijk beambte, wiens zoon ziek lag.
Joh 4:47  Toen hij hoorde dat Jezus van Judea naar Galilea gekomen was, ging hij tot hem en verzocht hem af 
te komen en zijn zoon te genezen; want die lag op sterven.
Joh 4:48  Jezus zeide tot hem: Als gijlieden geen tekenen en wonderen ziet, gelooft gij niet.
Joh 4:49  De beambte zeide tot hem: Heer, kom voordat mijn kind sterft.
Joh 4:50  Jezus zeide tot hem: Ga heen; uw zoon leeft. De man geloofde wat Jezus tot hem zeide en ging heen.
Joh 4:51  Toen hij nog op weg was, kwamen zijn slaven hem tegen en boodschapten: Uw kind leeft.
Joh 4:52  Hij vroeg hun naar het uur waarop hij beter was geworden, en zij zeiden hem: Gisteren te zeven uur 
verliet hem de koorts.
Joh 4:53  De vader erkende dat Jezus op datzelfde uur tot hem had gezegd: Uw zoon leeft--en werd met zijn 
gehele gezin gelovig.
Joh 4:54  Dit tweede teken deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was gegaan.
Joh 5:1  Daarna was er een feest der Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem.
Joh 5:2  In Jeruzalem is, bij de Schaapspoort, een vijver, in het Hebreeuws Bethesda genaamd, met vijf 
zuilengangen.
Joh 5:3  Hierin lagen een menigte zieken: blinden, kreupelen, verlamden.
Joh 5:4  
Joh 5:5  Daar nu was een mens die acht en dertig jaren ziek was geweest.
Joh 5:6  Toen Jezus hem zag liggen, terwijl hij wist dat hij reeds een langen tijd zo gelegen had, zeide hij tot 
hem: Wilt gij gezond worden?
Joh 5:7  De zieke antwoordde: Heer, ik heb niemand om mij, wanneer het water in beroering komt, in den vijver 
te brengen, en terwijl ik er heen ga, daalt een ander voor mij er in af.
Joh 5:8  Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw bed op en ga.
Joh 5:9  Dadelijk werd de mens gezond, nam zijn bed op en ging. Nu was het op dien dag sabbat.
Joh 5:10  De Joden dan zeiden tot den genezene: Het is sabbat; het staat u niet vrij uw bed op te nemen.
Joh 5:11  Hij antwoordde hun: De man die mij gezond heeft gemaakt, die heeft tot mij gezegd: Neem uw bed op 
en ga.



Joh 5:12  Zij vroegen hem: Wie is dat die u gezegd heeft: Neem uw bed op en ga?
Joh 5:13  De genezene nu wist niet, wie het was; want Jezus had zich verwijderd, terwijl er een menigte mensen 
in die plaats was.
Joh 5:14  Later trof Jezus hem in den tempel aan en zeide tot hem: Gij zijt nu gezond geworden; zondig niet 
meer, opdat u niet iets ergers overkome.
Joh 5:15  Toen ging de man aan de Joden zeggen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had.
Joh 5:16  Daarom vervolgden de Joden Jezus, omdat hij zulke dingen op sabbat deed.
Joh 5:17  Maar hij antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe, en ook ik werk.
Joh 5:18  Daarom trachtten de Joden nog te meer hem te doden, omdat hij niet alleen den sabbat brak, maar 
ook God zijn eigen Vader noemde en zich dus met God gelijkstelde.
Joh 5:19  Jezus nam het woord en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets uit zichzelf 
doen, tenzij hij het den Vader ziet doen; want wat Hij doet, dat doet de Zoon desgelijks.
Joh 5:20  Immers, de Vader heeft den Zoon lief en toont hem alles wat Hijzelf doet, en zal hem nog groter 
werken tonen; opdat gij verwonderd moogt staan.
Joh 5:21  Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil.
Joh 5:22  Ja, de Vader oordeelt niemand maar heeft het gehele oordeel den Zoon in handen gesteld;
Joh 5:23  opdat allen den Zoon eren gelijk zij den Vader eren. Hij die den Zoon niet eert eert den Vader niet, die 
hem gezonden heeft.
Joh 5:24  Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en in mijn Zender gelooft heeft het eeuwige leven 
en komt niet in het gericht, maar is reeds uit den dood in het leven overgegaan.
Joh 5:25  Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de ure komt en is reeds aangebroken waarin de doden de stem van den 
Zoon Gods vernemen en zij die haar vernemen leven zullen.
Joh 5:26  Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo gaf Hij ook den Zoon leven in zichzelf te hebben.
Joh 5:27  En Hij gaf hem de volmacht gericht te houden, omdat hij de Mensenzoon is.
Joh 5:28  Verwondert u hierover niet; want de ure komt waarin allen die in de graven zijn zijn stem zullen 
vernemen
Joh 5:29  en zullen uitgaan: zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, zij die het kwade 
verricht hebben tot de opstanding des gerichts.
Joh 5:30  Ik kan uit Mijzelf niets doen; ik oordeel naardat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik niet 
naar mijn eigen wil vraag, maar naar den wil van mijn Zender.
Joh 5:31  Indien ik over mijzelf getuigenis afleg, dan is mijn getuigenis niet betrouwbaar;
Joh 5:32  een Ander is het die getuigenis over mij aflegt en ik weet dat de getuigenis die Hij over mij aflegt 
waarachtig is.
Joh 5:33  Gij hebt een gezantschap naar Johannes gezonden, en hij heeft voor de waarheid getuigenis 
afgelegd.
Joh 5:34  Maar ik neem geen getuigenis van een mens aan en zeg dit slechts opdat gij behouden moogt 
worden.
Joh 5:35  Hij was de brandende, helder schijnende lamp, in welker licht gij u wel voor een wijle hebt willen 
verheugen.
Joh 5:36  Maar ik heb een getuigenis die van groter waarde is dan die van Johannes; want de werken die de 
Vader mij gegeven heeft te volbrengen, die werken die ik doe, die getuigen omtrent mij dat de Vader mij 
gezonden heeft.
Joh 5:37  En de Vader, die mij zond, Hij heeft over mij getuigenis afgelegd. Zijn stem hebt gij nooit gehoord, zijn 
gedaante nooit gezien,
Joh 5:38  en zijn woord hebt gij niet als duurzaam bezit in u; want gij gelooft niet in hem dien Hij gezonden heeft.
Joh 5:39  Gij onderzoekt de Schriften, omdat gij meent daarin het eeuwige leven te bezitten; maar, hoewel zij 
over mij getuigenis afleggen,
Joh 5:40  wilt gij tot mij niet komen om het leven te bezitten.
Joh 5:41  Ik neem geen eer van mensen aan,
Joh 5:42  maar wat u aangaat, ik heb ingezien dat geen liefde voor God in u is.
Joh 5:43  Ik ben in den naam van mijn Vader gekomen, en gij neemt mij niet aan; wanneer een ander in zijn 
eigen naam komt, zult gij hem wel aannemen.
Joh 5:44  Hoe kunt gij geloven, terwijl gij eer van elkander aanneemt en naar de eer die de enige God geeft niet 
vraagt?
Joh 5:45  Meent niet dat ik u bij den Vader zal aanklagen; uw aanklager is Mozes, op wien gij uw hoop hebt 
gevestigd.
Joh 5:46  Indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook mij geloven; want hij heeft over mij geschreven.
Joh 5:47  Maar indien gij aan zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?
Joh 6:1  Daarna vertrok Jezus naar de overzijde der zee van Galilea, die van Tiberias.



Joh 6:2  Een grote schare volgde hem, omdat zij de wonderen die hij aan de zieken verrichtte zagen.
Joh 6:3  Jezus beklom den berg en zette zich daar met zijn leerlingen neer.
Joh 6:4  Het was kort voor Pasen, het feest der Joden.
Joh 6:5  Toen Jezus dan zijn ogen opsloeg en zag dat een talrijke schare tot hem kwam, zeide hij tot Filippus: 
Waar zullen wij brood kopen, zodat zij kunnen eten?
Joh 6:6  Dit zeide hij om hem op de proef te stellen; want zelf wist hij wat hij ging doen.
Joh 6:7  Filippus antwoordde hem: Voor twintig zilverlingen brood is niet genoeg om ieder van hen een klein stuk 
te geven.
Joh 6:8  Toen zeide een zijner leerlingen, Andreas, de broeder van Simon Petrus:
Joh 6:9  Hier is een jongen die vijf gerstebroden en twee vissen heeft; maar wat is dit voor zovelen?
Joh 6:10  Jezus zeide: Laat de mensen zich neervlijen. Er was veel gras in die plaats. Zo vlijden zich de mannen 
neer, ongeveer vijfduizend in getal.
Joh 6:11  Nu nam Jezus de brooden, sprak er de dankzegging over uit en deelde ze uit aan hen die aanlagen; 
ook van de vissen zoveel zij wilden.
Joh 6:12  Toen zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn leerlingen: Verzamelt de overgeschoten brokken; opdat er 
niets van teloorga.
Joh 6:13  Zij zamelden ze dan op, en vulden twaalf korven met de brokken van de vijf gerstebroden, door de 
gespijzigden overgelaten.
Joh 6:14  Toen de mensen het wonder dat hij verricht had zagen, zeiden zij: Dat is waarlijk de profeet die in de 
wereld komen zou!
Joh 6:15  En Jezus, wetend dat zij zouden komen om hem met geweld koning te maken, ontweek hen en ging 
geheel alleen den berg op.
Joh 6:16  Bij het vallen van den avond daalden zijn leerlingen naar de zee af,
Joh 6:17  scheepten zich in en voeren de zee over naar Kapernaum. Het was reeds donker geworden, en Jezus 
was nog niet bij hen gekomen;
Joh 6:18  de zee was onstuimig, daar het hard woei.
Joh 6:19  Toen zij ongeveer een uur ver waren gekomen, zagen zij Jezus op de zee gaan en het schip naderen. 
Zij werden zeer bevreesd;
Joh 6:20  maar hij zeide tot hen: Ik ben het; vreest niet.
Joh 6:21  Toen zij hem dan in het vaartuig wilden opnemen, was het dadelijk aan land, juist daar waarheen zij 
wilden gaan.
Joh 6:22  Den volgenden morgen zag de schare die aan de overzijde van het meer was gebleven dat daar geen 
ander vaartuig was dan een, en dat Jezus zich niet met zijn leerlingen ingescheept had, maar alleen zijn 
leerlingen waren vertrokken.
Joh 6:23  Intussen kwamen vaartuigen van Tiberias dicht bij de plaats waar zij het brood, nadat Jezus er de 
dankzegging over uitgesproken had, hadden gegeten.
Joh 6:24  Toen dan de schare zag dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren, gingen zij in die vaartuigen 
en voeren naar Kapernaum om Jezus te zoeken.
Joh 6:25  En toen zij hem aan de overzijde vonden, zeiden zij tot hem: Rabbi wanneer zijt gij hier gekomen?
Joh 6:26  Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, gij zoekt mij, niet omdat gij wonderen hebt 
gezien, maar omdat gij van de brooden hebt gegeten en verzadigd zijt.
Joh 6:27  Werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die tot het eeuwige leven blijft, die de 
Mensenzoon u zal geven; want op hem heeft de Vader zijn zegel gezet.
Joh 6:28  Zij zeiden tot hem: Wat moeten wij doen om Gode welgevallige werken te verrichten?
Joh 6:29  Jezus antwoordde hun: Dit is het Gode welgevallige werk: te geloven in hem dien Hij gezonden heeft.
Joh 6:30  Zij zeiden tot hem: Welk wonder doet gij dan, zodat wij het kunnen zien en in u geloven? Welk werk 
doet gij?
Joh 6:31  Onze vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten; zoals geschreven staat: Brood uit den hemel 
heeft Hij hun te eten gegeven.
Joh 6:32  Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mozes heeft u het brood uit den hemel niet 
gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit den hemel;
Joh 6:33  want het brood Gods is dat hetwelk uit den hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.
Joh 6:34  Toen zeiden zij tot hem: Heer, geef ons altijd dat brood.
Joh 6:35  Jezus zeide tot hen: Ik ben het levensbrood; wie tot mij komt zal nooit meer hongeren, en wie in mij 
gelooft zal nooit meer dorsten.
Joh 6:36  Maar ik zeide het u reeds: Gij hebt mij gezien en gelooft toch niet.
Joh 6:37  Alwat de Vader mij geeft zal tot mij komen, en hem die tot mij komt zal ik zeker niet uitwerpen;
Joh 6:38  want ik ben uit den hemel neergedaald niet om mijn wil maar om den wil van mijn Zender te doen.
Joh 6:39  En dit is de wil van mijn Zender dat ik van alwat Hij mij gegeven heeft niets verlieze maar het opwekke 



ten laatsten dage.
Joh 6:40  Want dit is de wil van mijn Vader dat ieder die den Zoon aanschouwt en in hem gelooft het eeuwige 
leven hebbe, en ik zal hem ten laatsten dage opwekken.
Joh 6:41  Toen mompelden de Joden over hem omdat hij zeide: Ik ben het brood dat uit den hemel is 
neergedaald--
Joh 6:42  en zeiden: Is hij niet Jezus de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij nu: Ik 
ben uit den hemel neergedaald?
Joh 6:43  Jezus gaf hun ten antwoord: Mompelt niet onder elkander.
Joh 6:44  Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekke, en ik zal hem ten 
laatsten dage opwekken.
Joh 6:45  Er staat in de Profeten geschreven: En allen zullen van God geleerd zijn. leder die hoort en leert wat 
vanwege den Vader verkondigd wordt komt tot mij.
Joh 6:46  Niet dat iemand den Vader gezien heeft. Dit heeft slechts hij die van God afkomstig is; die heeft den 
Vader gezien.
Joh 6:47  Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie gelooft heeft het eeuwige leven.
Joh 6:48  Ik ben het levensbrood.
Joh 6:49  Uw vaderen aten in de woestijn het manna en zijn gestorven.
Joh 6:50  Dit is het brood dat uit den hemel neerdaalt, opdat men daarvan ete en niet sterve.
Joh 6:51  Ik ben het levende brood dat uit den hemel is neergedaald; als iemand van dit brood eet, zal hij in 
eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees, dat dient voor het leven der wereld.
Joh 6:52  Nu twistten de Joden onder elkander: hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven?
Joh 6:53  Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien gij het vlees van den Mensenzoon niet eet 
en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u.
Joh 6:54  Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft het eeuwige leven, en ik zal hem ten laatsten dage 
opwekken.
Joh 6:55  Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank.
Joh 6:56  Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft in mij en ik in hem.
Joh 6:57  Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door den Vader, zo zal ook hij die mij eet door 
Mij leven.
Joh 6:58  Dit is het uit den hemel neergedaalde brood, niet als bij de vaderen, die wel aten maar toch stierven; 
wie dit brood eet zal leven tot in eeuwigheid.
Joh 6:59  Dit sprak hij toen hij in de synagoge te Kapernaum onderwijs gaf.
Joh 6:60  Op het horen hiervan zeiden vele zijner leerlingen: Dat woord is hard; wie kan dat aanhoren?
Joh 6:61  En Jezus, die wist dat zij daarover mompelden, zeide tot hen: Ergert u dit?
Joh 6:62  Maar hoe zal het dan zijn wanneer gij den Mensenzoon daarheen ziet opstijgen waar hij vroeger was?
Joh 6:63  De geest is dat wat leven brengt; het vlees is volstrekt onnut. De woorden die ik tot u gesproken heb 
zijn geest en zijn leven.
Joh 6:64  Maar onder u zijn er die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne af, wie het waren die niet 
geloofden en wie het was die hem zou overleveren.
Joh 6:65  En hij zeide: Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan tenzij het hem van den Vader 
gegeven is.
Joh 6:66  Van toen af trokken vele zijner leerlingen zich terug en bleven niet langer bij hem.
Joh 6:67  En Jezus zeide tot de Twaalve: Wilt ook gij niet heengaan?
Joh 6:68  Simon Petrus antwoordde: Heer, tot wien zouden wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven,
Joh 6:69  en wij geloven en erkennen dat gij Gods heilige zijt.
Joh 6:70  Jezus antwoordde hun: Heb ik niet u, Twaalve, uitverkoren? En een uit u is een duivel.
Joh 6:71  Hiermee bedoelde hij Judas den zoon van Simon van Iskariot; want die zou hem overleveren, een van 
de Twaalve.
Joh 7:1  Daarna trok Jezus in Galilea rond; want hij wilde niet in Judea verkeren, omdat de Joden hem zochten 
te doden.
Joh 7:2  Doch bij de nadering van het Loofhuttenfeest der Joden
Joh 7:3  zeiden zijn broeders tot hem: Vertrek van hier en begeef u naar Judea; opdat ook uw leerlingen de 
werken die gij doet zien;
Joh 7:4  want niemand die zijn best doet op aller tong te zijn doet iets in het verborgen. Indien gij die dingen 
doet, vertoon u aan de wereld.
Joh 7:5  Want zelfs zijn broeders geloofden niet in hem.
Joh 7:6  Jezus zeide tot hen: Mijn tijd is nog niet gekomen, uw tijd is altijd daar.
Joh 7:7  De wereld kan u niet haten, maar zij haat mij, omdat ik van haar werken getuig dat ze boos zijn.
Joh 7:8  Gaat gij maar naar het feest op; ik ga naar dit feest nog niet op; want mijn tijd is nog niet ten einde.



Joh 7:9  Na dit gezegd te hebben bleef hij in Galilea.
Joh 7:10  Doch toen zijn broeders naar het feest opgegaan waren, toen ging hij ook op. Evenwel niet openlijk, 
maar in stilte.
Joh 7:11  De Joden zochten hem op het feest en zeiden: Waar is hij?
Joh 7:12  Men mompelde veel over hem onder de scharen; sommigen zeiden: Hij is een voortreffelijk man--
anderen daarentegen: Neen, hij verleidt de schare.
Joh 7:13  Maar ronduit sprak niemand over hem uit vrees voor de Joden.
Joh 7:14  Toen het feest reeds half voorbij was, ging Jezus naar den tempel op en gaf er onderricht.
Joh 7:15  De Joden verwonderden zich hierover en zeiden: Hoe is hij zo geleerd, terwijl hij geen onderwijs 
genoten heeft?
Joh 7:16  Jezus antwoordde hun: Mijn leer is niet van mij afkomstig, maar van mijn Zender;
Joh 7:17  alwie gezind is zijn wil te volbrengen, die zal weten, of die leer uit God is dan of ik uit mijzelf spreek.
Joh 7:18  Hij die uit zichzelf spreekt zoekt zijn eigen eer, maar alwie de eer van zijn Zender zoekt is waarachtig, 
en geen ongerechtigheid is in hem.
Joh 7:19  Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u onderhoudt de wet. Wat zoekt gij mij te 
doden?
Joh 7:20  De schare antwoordde: Gij zijt bezeten; wie zoekt u te doden?
Joh 7:21  Jezus antwoordde hun: Slechts een werk heb ik verricht, en gij verwondert u allen.
Joh 7:22  Daarom heeft Mozes u de besnijdenis gegeven--niet dat zij van Mozes afkomstig is, maar van de 
aartsvaders--en besnijdt gij een mens op den sabbat.
Joh 7:23  Indien iemand de besnijdenis ondergaat op een sabbat opdat de wet van Mozes niet gebroken worde, 
toornt gij dan tegen mij omdat ik een gehelen mens op een sabbat gezond heb gemaakt?
Joh 7:24  Oordeelt niet naar den schijn, maar velt een rechtvaardig oordeel.
Joh 7:25  Toen zeiden enige van de Jeruzalemmers: Is dit niet de man dien zij zoeken te doden?
Joh 7:26  En zie, hij spreekt ronduit, en zij zeggen hem niets. Zouden de oversten waarlijk hebben ingezien dat 
hij de Christus is?
Joh 7:27  Maar van dezen man kennen wij de afkomst, en wanneer de Christus komt, zal niemand weten van 
waar hij komt.
Joh 7:28  Jezus nu predikte met luide stem in den tempel: Gij kent mij wel en weet wel van waar ik ben; doch ik 
kom niet uit mijzelf, maar mijn Zender is waarachtig, en Hem kent gij niet.
Joh 7:29  Ik ken Hem; want ik kom van Hem, en Hij heeft mij gezonden.
Joh 7:30  Toen zochten zij hem te vatten; maar niemand legde de hand op hem; want zijn ure was nog niet 
gekomen.
Joh 7:31  Nu geloofden velen uit de schare in hem en zeiden: Als de Christus komt, dan kan hij immers niet 
meer wonderen doen dan hij?
Joh 7:32  Maar toen de Farizeen hoorden dat de schare zo over hem mompelde, zonden de overpriesters en 
Farizeen dienaren om hem te vatten.
Joh 7:33  Jezus sprak: Nog een korten tijd ben ik bij u; dan ga ik naar mijn Zender.
Joh 7:34  Gij zult mij zoeken en niet vinden, en waar ik zal zijn kunt gij niet komen.
Joh 7:35  Hierop zeiden de Joden tot elkander: Waarheen zal hij gaan waar wij hem niet kunnen vinden? Hij wil 
toch niet naar de onder de Grieken verstrooiden gaan en den Grieken leren?
Joh 7:36  Wat beduidt dat wat hij zeide: Gij zult mij zoeken en niet vinden, en waar ik ben kunt gij niet komen?
Joh 7:37  Op den laatsten dag van het feest, den grootsten, stond Jezus met luide stem te spreken: Indien 
iemand dorst heeft, hij kome tot mij en drinke.
Joh 7:38  Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen, zoals de Schrift zegt, uit zijn binnenste vloeien.
Joh 7:39  Hiermee bedoelde hij den Geest, welken zij die in hem geloofden zouden ontvangen. Want de Geest 
was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
Joh 7:40  Sommigen uit de schare zeiden, toen zij dit hoorden: Dit is waarlijk de profeet!
Joh 7:41  anderen zeiden: Hij is de Christus; anderen: De Christus komt toch niet uit Galilea?
Joh 7:42  Zegt de Schrift niet dat de Christus uit het zaad van David zal zijn en uit Bethlehem komen, de plaats 
waar David woonde?
Joh 7:43  Zo ontstond onder de schare over hem verdeeldheid.
Joh 7:44  Sommigen uit haar wilden hem vatten, maar niemand sloeg de hand aan hem.
Joh 7:45  En de dienaren keerden naar de overpriesters en Farizeen terug, en toen dezen hun vroegen: 
Waarom hebt gij hem niet meegebracht?
Joh 7:46  antwoordden de dienaren: Nooit sprak een mens zoals deze mens sprak.
Joh 7:47  De Farizeen antwoordden hun: Gij zijt toch ook niet verleid?
Joh 7:48  Geen der overheden heeft immers in hem geloofd, noch een der Farizeen?
Joh 7:49  Maar dit volk, dat de wet niet kent, is vervloekt.



Joh 7:50  Toen zeide Nicodemus tot hen: --dit was de man die vroeger eens bij Jezus gekomen was; hij was een 
van hen--
Joh 7:51  Onze wet veroordeelt immers niemand dan na hem vooraf gehoord te hebben en te hebben 
onderzocht wat hij doet?
Joh 7:52  Maar zij antwoordden hem: Gij komt toch ook niet uit Galilea? Onderzoek het maar; dan zult gij zien 
dat uit Galilea nooit een profeet opstaat.
Joh 7:53  Toen ging ieder van hen naar zijn huis
Joh 8:1  en Jezus ging naar den Olijfberg.
Joh 8:2  Den volgenden morgen kwam hij weer in den tempel, waar het gehele volk tot hem kwam en hij zich 
neerzette en hen leerde.
Joh 8:3  Toen brachten de schriftgeleerden en Farizeen een vrouw die op overspel betrapt was tot hem; haar 
plaatsten zij in den kring,
Joh 8:4  en zeiden tot hem: Meester, die vrouw is op heterdaad betrapt terwijl zij overspel bedreef.
Joh 8:5  Nu heeft Mozes ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen; wat zegt gij?
Joh 8:6  Dit zeiden zij om hem op de proef te stellen om een aanklacht tegen hem te hebben. En Jezus bukte en 
schreef met den vinger op den grond.
Joh 8:7  Toen zij aanhielden met hun vraag, richtte hij zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is 
werpe het eerst een steen op haar.
Joh 8:8  En weer bukte hij en schreef op den grond.
Joh 8:9  Op het horen hiervan gingen zij heen, een voor een, van de oudsten af, en hij bleef alleen over, met de 
vrouw die voor hem stond.
Joh 8:10  Nu richtte Jezus zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?
Joh 8:11  Zij zeide: Neen, Heer. Toen zeide Jezus: Ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig voortaan niet 
meer.
Joh 8:12  Wederom richtte Jezus het woord tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie mij volgt zal zeker 
niet in de duisternis verkeren, maar het licht des levens hebben.
Joh 8:13  Toen zeiden de Farizeen: Gij getuigt over uzelf; uw getuigenis is niet betrouwbaar.
Joh 8:14  Jezus antwoordde hun: Al getuig ik over mijzelf, mijn getuigenis is toch betrouwbaar; want ik weet van 
waar ik gekomen ben en waar ik heen ga; maar gij weet niet van waar ik gekomen ben en waar ik heenga.
Joh 8:15  Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand.
Joh 8:16  En indien ik oordeel, is mijn oordeel het ware; want ik sta niet alleen; maar met mij is mijn Zender.
Joh 8:17  Ook in uw wet is geschreven: De getuigenis van twee mensen is geldig.
Joh 8:18  Ik ben het die over mijzelf getuig, en de Vader, die mij gezonden heeft, getuigt over mij.
Joh 8:19  Zij zeiden tot hem: Waar is uw vader? Jezus antwoordde: Gij kent noch mij, noch mijn Vader; indien gij 
mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader kennen.
Joh 8:20  Dit sprak hij toen hij bij de schatkamer in den tempel leerde, en niemand legde de hand op hem; want 
zijn ure was nog niet gekomen.
Joh 8:21  Opnieuw sprak hij tot hen: Ik ga heen, en gij zult mij zoeken, en in uw zonde zult gij sterven. Waarheen 
ik ga, daar kunt gij niet komen.
Joh 8:22  De Joden zeiden dan: Hij zal toch zichzelf niet doden, dat hij zegt: Waarheen ik ga, daar kunt gij niet 
komen?
Joh 8:23  En hij zeide tot hen: Gij zijt van hier beneden, ik ben van daar boven; gij zijt uit deze wereld, ik ben niet 
uit deze wereld.
Joh 8:24  Daarom zeide ik u dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft dat ik het ben, zult gij in 
uw zonden sterven.
Joh 8:25  Zij zeiden tot hem: Gij? Wie zijt gij? Jezus zeide tot hen: Wat spreek ik eigenlijk nog met u?
Joh 8:26  Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar mijn Zender is waarachtig, en ik, wat ik van Hem 
hoor, dat zeg ik der wereld aan.
Joh 8:27  Zij begrepen niet dat hij hun van den Vader sprak.
Joh 8:28  Toen zeide Jezus: Wanneer gij den Mensenzoon verhoogd zult hebben, dan zult gij inzien dat ik het 
ben en dat ik uit mijzelf niets doe, maar spreek zoals de Vader mij geleerd heeft.
Joh 8:29  En mijn Zender is met mij. Hij heeft mij niet alleen gelaten; want ik doe altijd wat Hem behaagt.
Joh 8:30  Toen hij zo sprak, geloofden velen in hem.
Joh 8:31  En Jezus zeide tot de Joden die geloof in hem opgevat hadden: Indien gij in mijn woord blijft, zijt gij 
waarlijk mijn leerlingen,
Joh 8:32  zult gij in de waarheid inzicht hebben, en de waarheid zal u vrijmaken.
Joh 8:33  Zij antwoordden hem: Wij zijn Abrahams nakroost en hebben nooit iemand gediend; hoe zegt gij dan 
dat wij vrij zullen worden?
Joh 8:34  Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, alwie de zonde doet is een slaaf der zonde.



Joh 8:35  De slaaf nu blijft niet eeuwig in het huis, maar de zoon blijft er eeuwig.
Joh 8:36  Indien dan de Zoon u zal vrijmaken, zult gij waarlijk vrij zijn.
Joh 8:37  Ik weet wel dat gij Abrahams nakroost zijt; maar gij zoekt mij te doden, omdat mijn woord onder u geen 
ingang heeft gevonden.
Joh 8:38  Wat ik bij mijn Vader gezien heb deel ik mee, en gij doet wat gij van uw vader gehoord hebt.
Joh 8:39  Zij antwoordden hem: Onze vader is Abraham. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen 
waart, zoudt gij de werken van Abraham doen;
Joh 8:40  nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gezegd heeft, die ik van God gehoord heb. Dat 
deed Abraham niet.
Joh 8:41  Gij doet de werken van uw vader. Zij zeiden tot hem: Wij zijn niet in ontucht verwekt: wij hebben een 
vader: God.
Joh 8:42  Jezus zeide tot hen: Indien God uw vader was, zoudt gij mij liefhebben; want ik ben van God 
uitgegaan en gekomen; immers, ik ben niet uit mijzelf gekomen, maar Hij heeft mij gezonden.
Joh 8:43  Waarom begrijpt gij mijn taal niet? Omdat gij niet in staat zijt mijn woord te verstaan.
Joh 8:44  Gij zijt uit uw vader, den Duivel, en wilt doen waarin uw vader lust heeft. Die was van den aanvang af 
een mensenmoorder en staat niet in de waarheid; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij leugen uitspreekt, 
spreekt hij uit het zijne; want hij is een leugenaar en de vader der leugen.
Joh 8:45  Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, gelooft gij niet.
Joh 8:46  Wie van u overtuigt mij van zonde? Indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet?
Joh 8:47  Alwie uit God is hoort de woorden Gods; daarom hoort gij ze niet, omdat gij niet uit God zijt.
Joh 8:48  De Joden antwoordden hem: Zeggen wij niet terecht dat gij een Samaritaan zijt en door een duivel zijt 
bezeten?
Joh 8:49  Jezus antwoordde: Ik ben niet van een duivel bezeten, maar eer mijn Vader, en gij ontrooft mij mijn 
eer.
Joh 8:50  Ik zoek mijn eigen eer niet; er is Een die ze zoekt en oordeelt.
Joh 8:51  Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien iemand op mijn woord acht slaat, die zal in der eeuwigheid den 
dood niet aanschouwen.
Joh 8:52  De Joden zeiden tot hem: Nu weten wij dat gij bezeten zijt. Abraham is gestorven, en de profeten, en 
gij zegt: Indien iemand op mijn woord achtslaat, die zal in der eeuwigheid niet sterven.
Joh 8:53  Gij zijt toch niet meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? En de profeten zijn ook gestorven. 
Waartoe maakt gij uzelf?
Joh 8:54  Jezus antwoordde: Indien ik mijzelf verheerlijk, is mijn heerlijkheid niets waard; maar mijn Vader is het 
die mij verheerlijkt, Hij, dien gij uw God noemt.
Joh 8:55  Doch gij kent Hem niet; ik ken Hem wel. Indien ik zeide Hem niet te kennen, zou ik, evenals gij, een 
leugenaar zijn; neen, ik ken Hem en sla acht op zijn woord.
Joh 8:56  Abraham, uw vader, zag juichend naar mijn dag uit; hij zag dien en was verblijd.
Joh 8:57  Toen zeiden de Joden tot hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Abraham gezien?
Joh 8:58  Jezus zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u, eer Abraham werd geboren was ik.
Joh 8:59  Nu namen zij stenen op om hem er mee te werpen; maar Jezus werd aan hun oog onttrokken en 
verliet den tempel.
Joh 9:1  In het voorbijgaan zag hij een blindgeborene.
Joh 9:2  En zijn leerlingen vroegen hem: Rabbi, wie heeft gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren is?
Joh 9:3  Jezus antwoordde: Noch hij, noch zijn ouders; maar dit is geschied opdat Gods werken in hem 
geopenbaard worden.
Joh 9:4  Wij moeten de werken doen van mijn Zender zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand 
werken kan.
Joh 9:5  Zolang ik in de wereld ben ben ik het licht der wereld.
Joh 9:6  Na dit gezegd te hebben spuwde hij op den grond, maakte van het speeksel slijk, legde het op zijn ogen
Joh 9:7  en zeide tot hem: Ga u wassen in den vijver van den Siloam dat betekent: Gezant. Hij ging heen, wies 
zich en liep ziende rond.
Joh 9:8  Zijn buren nu en wie hem vroeger als bedelaar gezien hadden zeiden: Is dit niet de man die zat te 
bedelen?
Joh 9:9  Sommigen zeiden: Ja, dat is hij--anderen: Neen, hij lijkt op hem; hij zeide: Ik ben het zelf.
Joh 9:10  Zij zeiden tot hem: Hoe zijn dan uw ogen geopend?
Joh 9:11  Hij antwoordde: De mens die Jezus genoemd wordt maakte slijk, bestreek er mijn ogen mee en zeide 
tot mij: Ga naar den Siloam en was u. Ik ging mij wassen en kan zien.
Joh 9:12  Zij zeiden tot hem: Waar is hij? Hij zeide: Ik weet het niet.
Joh 9:13  Zij brachten hem, namelijk den man die blind was geweest, tot de Farizeen.
Joh 9:14  Nu was de dag waarop Jezus het slijk gemaakt en zijn ogen geopend had een sabbat.



Joh 9:15  De Farizeen deden hem dezelfde vraag: Hoe hij het gezicht gekregen had. Hij zeide hun: Hij legde slijk 
op mijn ogen, ik wies mij, en ik kan zien.
Joh 9:16  Sommigen van de Farizeen zeiden: Die mens komt niet van God; want hij houdt den sabbat niet. 
Anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens zulke wonderen doen? Er kwam dan onder hen verdeeldheid.
Joh 9:17  Weer zeiden zij tot den blinde: Wat zegt gij van hem, daar hij uw ogen geopend heeft? Hij zeide: Hij is 
een profeet.
Joh 9:18  De Joden dan geloofden niet dat hij blind geweest was en het gezicht gekregen had voordat zij de 
ouders van den genezen blinde geroepen
Joh 9:19  en hun gevraagd hadden: Is dit uw zoon, van wien gij zegt dat hij blind geboren is? Hoe ziet hij dan 
nu?
Joh 9:20  Zijn ouders antwoordden: Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind is geboren;
Joh 9:21  maar hoe hij nu zien kan, weten wij niet, en wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Vraagt het 
hemzelf; hij is oud genoeg; hij zal voor zichzelf spreken.
Joh 9:22  Dit zeiden zijn ouders omdat zij de Joden vreesden; want reeds waren de Joden overeengekomen dat 
wie hem beleed de Christus te zijn uit de synagoge zou gebannen worden.
Joh 9:23  Daarom zeiden zijn ouders: Hij is oud genoeg, ondervraagt hemzelf.
Joh 9:24  Zij riepen dan den mens die blind geweest was opnieuw tot zich en zeiden hem: Geef God de eer! Wij 
weten dat die mens een zondaar is.
Joh 9:25  Hij antwoordde: Of hij een zondaar is, weet ik niet; een ding weet ik: dat ik blind was en nu zien kan.
Joh 9:26  Zij zeiden tot hem: Wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend?
Joh 9:27  Hij antwoordde hun: Ik heb het u reeds gezegd, maar gij hebt niet geluisterd. Waarom wilt gij het 
opnieuw horen? Gij wilt toch zijn leerlingen niet worden?
Joh 9:28  Toen scholden zij hem uit en zeiden: Gij zijt zijn leerling; wij zijn de leerlingen van Mozes.
Joh 9:29  Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van hem weten wij niet van waar hij is.
Joh 9:30  De man antwoordde hun: Daarin is toch iets wonderlijks, dat gij niet weet van waar hij is, en hij heeft 
mij toch de ogen geopend.
Joh 9:31  Wij weten dat God niet naar zondaren hoort, maar als iemand godvrezend is en zijn wil doet, naar dien 
hoort Hij.
Joh 9:32  Van oudsher is het niet gehoord, dat iemand de ogen opent van een blindgeborene;
Joh 9:33  indien hij niet van God kwam, zou hij niets kunnen doen.
Joh 9:34  Zij antwoordden hem: Gij zijt heel en al in zonden geboren en wilt gij ons leren? En zij wierpen hem 
het huis uit.
Joh 9:35  Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden en zeide, toen hij hem aantrof: Gelooft gij in den 
Mensenzoon?
Joh 9:36  Hij antwoordde: Maar wie is dat, Heer? Dan zal ik in hem geloven.
Joh 9:37  Jezus zeide tot hem: Gij hebt hem gezien; hij die met u spreekt, die is het.
Joh 9:38  Hij zeide: Ik geloof, Heer--en wierp zich voor hem neer.
Joh 9:39  En Jezus zeide: Tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen; hun die niet zien worden de ogen 
geopend, zij die zien worden blind.
Joh 9:40  Dit hoorden enige Farizeen, die bij hem waren, en zij zeiden tot hem: Ook wij zijn toch niet blind?
Joh 9:41  Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart zoudt gij geen zonde hebben; maar nu gij zegt: Wij zien--nu 
blijft uw zonde.
Joh 10:1  Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij niet door de deur in de schaapskooi binnenkomt maar van elders 
inklimt, die is een dief en rover;
Joh 10:2  wie door de deur binnenkomt is een herder der schapen.
Joh 10:3  Hem opent de deurwachter; de schapen horen naar zijn stem; hij roept zijn eigen schapen bij hun 
naam en brengt ze naar buiten.
Joh 10:4  Wanneer hij alle die hem toebehoren naar buiten heeft gedreven, gaat hij voor hen uit, en de schapen 
volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.
Joh 10:5  Zij zullen een ander niet volgen, maar van hem vluchten, omdat zij de stem van die vreemden niet 
kennen.
Joh 10:6  Deze beeldspraak gebruikte Jezus voor hen, maar zij begrepen niet, waarover hij tot hen sprak.
Joh 10:7  Nu hief Jezus opnieuw aan: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Ik ben de deur der schapen.
Joh 10:8  Zovelen voor mij zijn gekomen zijn allen dieven en rovers; maar de schapen luisterden niet naar hen.
Joh 10:9  Ik ben de deur; indien iemand door mij binnengaat, zal hij gered worden, in [gaan] en uitgaan en weide 
vinden.
Joh 10:10  De dief komt alleen om te stelen, te slachten en te verderven; ik ben gekomen opdat zij het leven en 
overvloed zouden hebben.
Joh 10:11  Ik ben de goede herder. De goede herder staat zijn leven voor de schapen af.



Joh 10:12  De huurling en wie geen herder is, wien de schapen niet toebehoren, ziet den wolf komen, verlaat de 
schapen en neemt de vlucht--en de wolf rooft en verstrooit ze--
Joh 10:13  want hij is een huurling en bekommert zich niet om de schapen.
Joh 10:14  Ik ben de goede herder; ik ken de mijnen; en de mijnen kennen mij,
Joh 10:15  zoals de Vader mij kent en ik den Vader ken; en ik sta mijn leven voor de schapen af.
Joh 10:16  Nog andere schapen heb ik, die niet uit deze kooi zijn. Ook die moet ik leiden; zij zullen mijn stem 
horen, en het zal zijn: Een kudde een herder.
Joh 10:17  Daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afsta om het terug te nemen.
Joh 10:18  Niemand nam het mij af, maar ik geef het vrijwillig. Ik heb de macht het af te staan en macht het terug 
te nemen. Dit bevel heb ik van mijn Vader ontvangen.
Joh 10:19  Wederom ontstond onder de Joden verdeeldheid om die woorden.
Joh 10:20  Velen van hen zeiden: Hij is bezeten en raaskalt; wat luistert gij naar hem?
Joh 10:21  Anderen zeiden: Dat zijn niet de woorden van een bezetene. Een duivel kan toch niet de ogen van 
blinden openen?
Joh 10:22  Toen werd het feest der tempelwijding in Jeruzalem gevierd; het was winter,
Joh 10:23  en Jezus wandelde in den tempel, in de gaanderij van Salomo.
Joh 10:24  Hier omringden hem de Joden en zeiden tot hem: Hoelang houdt gij ons in spanning? Indien gij de 
Christus zijt, zeg het ons ronduit.
Joh 10:25  Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, maar gij gelooft het niet. De werken die ik met den 
naam mijns Vaders doe, die leggen over mij getuigenis af;
Joh 10:26  maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort.
Joh 10:27  Mijn schapen luisteren naar mijn stem; ik ken ze, zij volgen mij,
Joh 10:28  en ik geef hun het eeuwige leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan, en niemand zal ze aan 
mijn hand ontrukken.
Joh 10:29  Wat de Vader mij gegeven heeft is meer dan alles, en niemand kan iets ontrukken aan de hand mijns 
Vaders.
Joh 10:30  Ik en de Vader zijn een.
Joh 10:31  Wederom namen de Joden stenen op om hem te stenigen.
Joh 10:32  Jezus antwoordde hun: Veel goede werken heb ik u getoond vanwege mijn Vader; om welk daarvan 
wilt gij mij stenigen?
Joh 10:33  De Joden antwoordden hem: Wij willen u niet om een goed werk stenigen, maar om een 
godslastering, omdat gij, die een mens zijt, u tot God maakt.
Joh 10:34  Jezus antwoordde hun: Staat niet in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden?
Joh 10:35  Indien gij goden noemt hen tot wie het woord Gods gekomen is en de wet niet van kracht beroofd kan 
worden,
Joh 10:36  zegt gij dan van hem dien de Vader heeft geheiligd en in de wereld gezonden: Gij spreekt een 
godslastering uit--omdat ik zeide: Ik ben de Zoon Gods?
Joh 10:37  Indien ik de werken van mijn Vader niet doe, gelooft mij niet;
Joh 10:38  maar indien ik ze doe en gij mij niet gelooft, gelooft dan de werken; opdat gij moogt inzien en 
erkennen dat de Vader in mij is en ik in den Vader ben.
Joh 10:39  Zij zochten derhalve opnieuw hem te grijpen, maar hij ontkwam hun.
Joh 10:40  Hij keerde nu terug naar het Overjordaansche, naar de plaats waar Johannes weleer gedoopt had, 
en bleef daar.
Joh 10:41  Velen kwamen tot hem en zeiden: Johannes deed wel geen wonderen, maar alwat Johannes over 
hem zeide was waar.
Joh 10:42  En velen kwamen daar tot geloof in hem.
Joh 11:1  Nu was er een zieke, namelijk Lazarus van Bethanie, uit het dorp van Maria en Martha, haar zuster.
Joh 11:2  Maria was de vrouw die den Heer met mirre zalfde en zijn voeten met heur haren afdroogde. Haar 
broeder Lazarus nu was ziek.
Joh 11:3  De zusters dan zonden hem het bericht: Heer, hij dien gij liefhebt is ziek.
Joh 11:4  Toen Jezus dit hoorde, zeide hij: Die ziekte leidt niet ten dode, maar strekt tot verheerlijking van God; 
door haar zal de Zoon Gods verheerlijkt worden.
Joh 11:5  Jezus nu had Martha, haar zuster en Lazarus lief.
Joh 11:6  Toen hij hoorde dat hij ziek was, bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was
Joh 11:7  en zeide daarna tot zijn leerlingen: Laat ons weer naar Jeruzalem gaan.
Joh 11:8  De leerlingen zeiden tot hem: Rabbi, eerst onlangs zochten de Joden u te stenigen en gaat gij weer 
daarheen?
Joh 11:9  Jezus antwoordde: Heeft de dag niet twaalf uren? Indien iemand overdag rondgaat, stoot hij zich niet, 
omdat hij het licht dezer wereld ziet;



Joh 11:10  maar als iemand des nachts rondgaat, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is.
Joh 11:11  Zo sprak hij, en daarna zeide hij: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar ik ga hem wekken.
Joh 11:12  Zijn leerlingen zeiden tot hem: Heer, als hij slaapt, zal hij beter worden.
Joh 11:13  Maar Jezus had van den dood gesproken, en zij meenden dat hij gewoon inslapen bedoelde.
Joh 11:14  Nu zeide Jezus hun ronduit: Lazarus is gestorven,
Joh 11:15  en ik verheug mij om uwentwil--opdat gij geloof moogt erlangen--dat ik daar niet was. Maar laat ons 
naar hem toe gaan.
Joh 11:16  Toen zeide Thomas, ook Didymus genaamd, tot zijn medeleerlingen: Laat ons ook gaan om met hem 
te sterven.
Joh 11:17  Toen Jezus aankwam, bevond hij dat Lazarus reeds vier dagen in het graf lag.
Joh 11:18  Bethanie nu was dicht bij Jeruzalem, ongeveer een half uur gaans,
Joh 11:19  en vele Joden waren bij Martha en Maria gekomen om haar troostwoorden toe te spreken over haar 
broeder.
Joh 11:20  Zodra Martha hoorde dat Jezus was aangekomen, ging zij hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef.
Joh 11:21  Martha zeide tot Jezus: Heer, indien gij hier waart geweest, zou mijn broeder niet gestorven zijn.
Joh 11:22  En ook nu weet ik dat God u geven zal alwat gij Hem vraagt.
Joh 11:23  Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal opstaan.
Joh 11:24  Martha zeide tot hem: Ik weet dat hij bij de opstanding ten laatsten dage zal verrijzen.
Joh 11:25  Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij 
gestorven,
Joh 11:26  en ieder levende die in mij gelooft zal in der eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?
Joh 11:27  Zij zeide tot hem: Ja, Heer; ik geloof dat gij de Christus zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komen 
zou.
Joh 11:28  Na dit gezegd te hebben ging zij haar zuster Maria roepen en zeide heimelijk: De meester is daar en 
roept u.
Joh 11:29  Toen Maria dit hoorde, stond zij ijlings op en ging naar hem toe.
Joh 11:30  Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar bevond zich nog in de plaats waar Martha hem 
ontmoet had.
Joh 11:31  Toen de Joden die bij Maria in huis waren en haar troostten zagen dat zij ijlings opstond en naar 
buiten ging, volgden zij haar, in de mening dat zij naar het graf ging om daar te wenen.
Joh 11:32  Zodra Maria kwam, waar Jezus was en hem zag, wierp zij zich voor zijn voeten en zeide tot hem: 
Heer, indien gij hier waart geweest, zou mijn broeder niet zijn gestorven.
Joh 11:33  Jezus nu, toen hij haar zag wenen en eveneens de Joden die met haar meekwamen, vertoornde zich 
innerlijk, bracht zich in ontroering
Joh 11:34  en zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem: Heer, kom het zien.
Joh 11:35  Jezus weende.
Joh 11:36  Nu zeiden de Joden: Zie eens, hoe lief hij hem had.
Joh 11:37  Enigen van hen zeiden: Kon hij, die de ogen van den blinde geopend heeft, niet verhinderen dat deze 
stierf?
Joh 11:38  Jezus nu, opnieuw vertoornd, ging naar de grafstede. Het was een spelonk, en een steen lag er op.
Joh 11:39  Jezus zeide: Neemt den steen weg. Martha, de zuster van den overledene, zeide: Heer, hij riekt al; 
het is reeds de vierde dag.
Joh 11:40  Jezus zeide tot haar: Heb ik u niet gezegd dat gij, wanneer gij gelooft, de heerlijkheid Gods zult zien?
Joh 11:41  Zij namen dan den steen weg. En Jezus sloeg de ogen naar boven en zeide: Vader, ik dank U dat Gij 
mij verhoord hebt.
Joh 11:42  Ik wist wel dat Gij mij altijd verhoort; maar dit zeg ik ter wille van de schare die hier omheenstaat; 
opdat zij mogen geloven dat Gij mij gezonden hebt.
Joh 11:43  Na dit gezegd te hebben riep hij met luide stem: Lazarus, kom uit!
Joh 11:44  Nu kwam de overledene naar buiten, handen en voeten met doeken omwikkeld, het aangezicht in 
een doek gehuld. En Jezus zeide tot hen: Maakt de windselen los en laat hem heengaan.
Joh 11:45  Velen nu van de Joden die bij Maria waren gekomen en zagen wat hij gedaan had, kregen geloof in 
hem,
Joh 11:46  maar sommigen van hen gingen naar de Farizeen en deelden hun mee wat Jezus had gedaan.
Joh 11:47  Toen riepen de overpriesters en Farizeen den Groten Raad bijeen en zeiden: Wat staat ons te doen? 
Want die mens doet vele wonderen.
Joh 11:48  Laten wij hem zo voortgaan, dan zullen allen in hem geloven, en de Romeinen zullen komen en stad 
en volk wegnemen.
Joh 11:49  En een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, zeide tot hen: Gij begrijpt er niets van.
Joh 11:50  Gij bedenkt niet dat het nuttiger voor u is dat een mens sterft tot heil van het volk dan dat het gehele 



volk verlorengaat.
Joh 11:51  Dit zeide hij niet uit zichzelf, maar daar hij de hogepriester van dat jaar was, voorspelde hij dat Jezus 
tot heil van het volk zou sterven,
Joh 11:52  en niet alleen tot heil van het volk, maar opdat hij ook de verstrooide kinderen Gods zou 
bijeenbrengen.
Joh 11:53  Van dien dag af beraadslaagden zij er over om hem te doden.
Joh 11:54  Jezus verkeerde dan niet langer openlijk onder de Joden, maar ging van daar heen naar de streek 
dicht bij de woestijn, naar een stad die Efraim heet, en verbleef daar met zijn leerlingen.
Joh 11:55  Daar het Pascha der Joden nabij was, gingen velen uit het land voor het Pascha naar Jeruzalem op 
om zich te reinigen.
Joh 11:56  Zij zochten naar Jezus en zeiden onder elkander terwijl zij in het heiligdom stonden: Wat dunkt u? 
Zou hij niet op het feest komen?
Joh 11:57  Wat de overpriesters en Farizeen betreft, zij hadden bevel gegeven dat, wanneer iemand wist waar 
hij was, hij het moest aangeven; dan konden zij hem gevangennemen.
Joh 12:1  Zes dagen voor Pasen kwam Jezus in Bethanie, waar Lazarus, dien Jezus uit de doden had 
opgewekt, woonde.
Joh 12:2  Zij bereidden hem daar een maaltijd; Martha bediende, en Lazarus was een dergenen die met hem 
aanlagen.
Joh 12:3  Toen nam Maria een pond echte kostbare narduszalf, zalfde daarmee Jezus voeten en droogde met 
heur haar zijn voeten af. Het huis werd vervuld van den geur der zalf.
Joh 12:4  Nu zeide Judas van Iskariot, een zijner leerlingen, die hem overleveren zou:
Joh 12:5  Waarom is die zalf niet verkocht voor driehonderd sikkelen en dat geld aan de armen gegeven?
Joh 12:6  Dit zeide hij, niet omdat de armen hem na aan het hart lagen, maar omdat hij een dief was en, daar hij 
de kas hield, wegnam wat er in werd gedaan.
Joh 12:7  Jezus zeide: Hinder haar niet; laat zij het bewaren voor den dag mijner begrafenis;
Joh 12:8  want de armen hebt gij altijd bij u, mij niet.
Joh 12:9  Toen men vernam dat hij daar was, kwam er een grote menigte Joden, niet alleen om Jezus, maar ook 
om Lazarus te zien, dien hij uit de doden opgewekt had.
Joh 12:10  Maar de overpriesters maakten het plan ook Lazarus te doden,
Joh 12:11  omdat vele Joden hem gingen zien en dan in Jezus geloofden.
Joh 12:12  Toen den volgenden dag de talrijke schare die tot het feest was opgegaan hoorde dat Jezus naar 
Jeruzalem kwam,
Joh 12:13  namen zij palmtakken, gingen hem tegemoet en riepen: Hozanna, gezegend met den naam des 
Heeren zij hij die komt, Israels koning!
Joh 12:14  Jezus vond een ezel en ging er op zitten, zoals geschreven staat:
Joh 12:15  Vrees niet, dochter Sions, uw koning komt, gezeten op het veulen ener ezelin.
Joh 12:16  Dit begrepen de leerlingen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit 
van hem geschreven stond en zij hem dit hadden gedaan.
Joh 12:17  De schare die hem vergezelde getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden 
opgewekt had.
Joh 12:18  Juist daarom kwam hem een schare tegemoet, omdat zij gehoord hadden dat hij dat wonder gedaan 
had.
Joh 12:19  Daarom zeiden de Farizeen onder elkander: Gij ziet dat gij niet vordert. Zie de wereld loopt hem 
achterna.
Joh 12:20  Onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden waren enige Grieken;
Joh 12:21  dezen kwamen tot Filippus--die afkomstig was uit Bethsaida in Galilea--en vroegen hem: Heer, wij 
willen Jezus zien.
Joh 12:22  Filippus zeide dit aan Andreas; toen gingen Andreas en Filippus het aan Jezus zeggen.
Joh 12:23  Jezus antwoordde hun: De ure is gekomen waarin de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
Joh 12:24  Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien de tarwekorrel niet in den grond valt en sterft, blijft zij alleen; 
maar sterft zij, dan draagt zij veel vrucht.
Joh 12:25  Wie zijn leven liefheeft verliest het, en wie zijn leven haat in deze wereld zal het bewaren voor het 
eeuwige leven.
Joh 12:26  Indien iemand mij dient, moet hij mij volgen, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn: indien 
iemand mij dient, zal de Vader hem eren.
Joh 12:27  Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze ure? Maar daarvoor ben ik in 
deze ure gekomen.
Joh 12:28  Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam een stem uit den hemel: Ik heb hem verheerlijkt en zal hem 
weer verheerlijken.



Joh 12:29  De schare die daarbij stond en het hoorde zeide dat het een donderslag was; anderen zeiden: Een 
engel heeft tot hem gesproken.
Joh 12:30  Jezus antwoordde: Niet voor mij heeft deze stem geklonken, maar voor u.
Joh 12:31  Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken; nu zal de Overste dezer wereld buitengeworpen 
worden;
Joh 12:32  En ik zal, wanneer ik verhoogd word van de aarde allen tot mij trekken.
Joh 12:33  Dit zeide hij om aan te duiden welken dood hij sterven zou.
Joh 12:34  De schare antwoordde hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft; 
hoe kunt gij dan zeggen dat de Mensenzoon verhoogd moet worden? Wie is die Mensenzoon?
Joh 12:35  Jezus antwoordde hun: Nog een korten tijd is het licht in uw midden. Gaat in het licht zolang gij het 
hebt; opdat de duisternis u niet overvalle. Wie in de duisternis gaat weet niet waarheen hij gaat.
Joh 12:36  Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt; opdat gij zonen des lichts moogt worden. Zo sprak Jezus, 
en daarna ging hij heen en werd aan hun oog onttrokken.
Joh 12:37  En hoewel hij zulke grote wonderen voor hun ogen had gedaan, geloofden zij niet in hem;
Joh 12:38  opdat het woord dat de profeet Jezaja gesproken heeft vervuld werd: Heer, wie heeft onze prediking 
gehoord en aan wien is de arm des Heeren openbaar geworden?
Joh 12:39  Zij konden ook niet geloven, omdat Jezaja op een andere plaats zeide:
Joh 12:40  Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard; opdat zij niet zouden zien met de ogen en begrijpen 
met het hart en zich bekeren, en Ik hen genezen.
Joh 12:41  Zo sprak Jezaja omdat hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak,
Joh 12:42  Evenwel, zelfs uit de overheidspersonen geloofden velen in hem, maar uit vrees voor de Farizeen 
kwamen zij er niet voor uit, opdat zij niet uit de synagogen zouden gebannen worden;
Joh 12:43  want zij verkozen de eer bij de mensen boven de eer bij God.
Joh 12:44  Jezus predikte met luide stem: Wie in mij gelooft gelooft niet in mij, maar in mijn Zender,
Joh 12:45  en wie mij ziet ziet mijn Zender.
Joh 12:46  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijve.
Joh 12:47  En indien iemand mijn woorden hoort en ze niet bewaart, ik oordeel hem niet; want ik ben niet 
gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.
Joh 12:48  Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt heeft zijn rechter: het woord dat ik gesproken heb, 
dat zal hem vonnissen ten laatsten dage.
Joh 12:49  Want ik heb niet gesproken uit mijzelf, maar de Vader, die mij gezonden heeft heeft mij 
voorgeschreven wat ik moet zeggen en spreken.
Joh 12:50  En ik weet dat zijn bevel het eeuwige leven is. Wat ik dus zeg, dat zeg ik zo als de Vader mij bevolen 
heeft.
Joh 13:1  Het was de dag voor het Paaschfeest. Jezus wist dat de ure gekomen was waarop hij uit deze wereld 
zou overgaan tot den Vader, en daar hij de zijnen die in de wereld waren liefhad, betoonde hij hun zijn liefde tot 
het einde toe.
Joh 13:2  Op een maaltijd dan--de Duivel had reeds Judas Simonszoon van Iskariot in het hart gegeven hem 
over te leveren--
Joh 13:3  daar staat Jezus, in het bewustzijn dat de Vader alles in zijn hand had gesteld, en dat hij van God was 
uitgegaan en tot God zou terugkeren,
Joh 13:4  van den maaltijd op, legt zijn klederen af, neemt een doek, omgordt er zich mee,
Joh 13:5  giet daarna water in een bekken en begint de voeten van zijn leerlingen te wassen en af te drogen met 
den doek waarmee hij omgord is.
Joh 13:6  Als hij bij Simon Petrus komt, zegt deze: Heer zoudt gij mij de voeten wassen?
Joh 13:7  Jezus gaf hem ten antwoord: Wat ik doe begrijpt gij nu nog niet, maar zult gij later inzien.
Joh 13:8  Petrus zeide tot hem: In der eeuwigheid zult gij mij de voeten niet wassen. Jezus antwoordde hem: 
Indien ik u de voeten niet was, hebt gij geen deel aan mij.
Joh 13:9  Simon Petrus zeide tot hem: Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook handen en hoofd!
Joh 13:10  Jezus zeide tot hem: Wie zich gebaad heeft heeft niet nodig zich te wassen, behalve de voeten, maar 
is geheel rein. En gij zijt rein, maar niet allen.
Joh 13:11  Want hij wist, wie hem zou overleveren. Daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein.
Joh 13:12  Toen hij hun voeten gewassen, zijn klederen aangedaan had en weer was gaan aanliggen, zeide hij 
hun: Begrijpt gij wat ik u gedaan heb?
Joh 13:13  Gij noemt mij meester en heer, en doet het terecht, want ik ben het.
Joh 13:14  Indien dan ik, de heer en meester, uw voeten gewassen heb, dan zijt gij ook verplicht elkanders 
voeten te wassen.
Joh 13:15  Want een voorbeeld heb ik u gegeven; opdat gij zoudt doen zoals ik gedaan heb.
Joh 13:16  Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer, een gezant niet meer dan zijn 



zender.
Joh 13:17  Indien gij dit weet, zalig gij zo gij het doet.
Joh 13:18  Wat ik zeg geldt niet van u allen; ik weet wie ik uitverkoren heb; maar de Schrift moet vervuld worden: 
Hij die mijn brood eet heeft zijn hiel tegen mij opgeheven.
Joh 13:19  Reeds nu zeg ik het u, voordat het geschiedt; opdat gij moogt geloven dat ik het ben.
Joh 13:20  Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie een dien ik zenden zal ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt 
ontvangt mijn Zender.
Joh 13:21  Toen Jezus dit gezegd had, werd hij innerlijk ontroerd en getuigde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een 
van u zal mij overleveren.
Joh 13:22  De leerlingen zagen elkander radeloos aan: wien bedoelde hij?
Joh 13:23  Een zijner leerlingen lag in zijn schoot aan, hij dien Jezus liefhad.
Joh 13:24  Simon Petrus gaf dezen een wenk en zeide tot hem: Zeg ons, wien bedoelt hij?
Joh 13:25  Deze boog zich achterover tegen de borst van Jezus en zeide tot hem: Heer, wien bedoelt gij?
Joh 13:26  Jezus antwoordde hem: Hem aan wien ik een stuk brood, na het ingedoopt te hebben, zal geven. 
Toen nam hij een stuk brood en gaf het aan Judas Simonszoon van Iskariot.
Joh 13:27  En hiermee voer de Satan in hem. Jezus zeide tot hem: Wat gij doet doe het spoedig.
Joh 13:28  Niemand der gasten begreep, met welk doel hij hem dit zeide.
Joh 13:29  Want sommigen meenden dat Jezus, omdat Judas de kas hield, hem zeide: Koop wat wij nodig 
hebben voor het feest; of dat hij aan de armen iets moest geven.
Joh 13:30  Hij nam het stuk brood aan en ging naar buiten. En het was nacht.
Joh 13:31  Toen hij heengegaan was, zeide Jezus: Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God door hem.
Joh 13:32  Indien God door hem verheerlijkt is, zal God ook hem door Zich verheerlijken, en wel spoedig.
Joh 13:33  Kinderen, nog een korten tijd ben ik bij u; gij zult mij zoeken, en zoals ik aan de Joden gezegd hebt: 
Waarheen ik ga kunt gij niet komen--zoo zeg ik het thans ook aan u.
Joh 13:34  Een nieuw gebod geef ik u: Dat gij elkander liefhebt; zoals ik u heb liefgehad, zo moet ook gij 
elkander liefhebben.
Joh 13:35  Hieraan zullen allen weten dat gij mijn leerlingen zijt indien gij liefde onder elkander hebt.
Joh 13:36  Simon Petrus zeide tot hem: Heer, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde: Waarheen ik ga kunt gij 
mij nu niet volgen; later zult gij mij volgen.
Joh 13:37  Petrus zeide tot hem: Heer, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven wil ik voor u prijsgeven.
Joh 13:38  Jezus antwoordde: Zult gij uw leven voor mij prijsgeven? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de haan zal 
niet kraaien voordat gij mij driemaal verloochend hebt.
Joh 14:1  Uw hart worde niet ontroerd. Gelooft in God en gelooft in mij.
Joh 14:2  In het huis mijns Vaders zijn vele woningen. Zou ik u anders gezegd hebben: Ik ga u plaats bereiden?
Joh 14:3  En wanneer ik ben heengegaan en voor u een plaats heb bereid, dan zal ik weerkomen en u tot mij 
nemen; opdat ook gij moogt zijn waar ik ben.
Joh 14:4  En waar ik heenga, gij kent den weg daarheen.
Joh 14:5  Thomas zeide tot hem: Heer, wij weten niet waar gij heen gaat; hoe zouden wij den weg kennen?
Joh 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot den Vader dan door 
mij.
Joh 14:7  Indien gij mij hadt gekend, zoudt gij ook mijn Vader kennen; van nu af kent gij Hem en hebt Hem 
gezien.
Joh 14:8  Filippus zeide tot hem: Heer, toon ons den Vader; dat is ons genoeg.
Joh 14:9  Jezus zeide tot hem: Ben ik zolang bij u en kent gij mij nog niet, Filippus? Wie mij gezien heeft heeft 
den Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons den Vader?
Joh 14:10  Gelooft gij niet dat ik in den Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek zeg ik 
niet uit mijzelf; de Vader, die voortdurend in mij is, volbrengt zijn werken,
Joh 14:11  Gelooft mij, ik ben in den Vader, en de Vader is in mij. Zo niet, gelooft op grond van die werken.
Joh 14:12  Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen, ja, hij zal grotere 
verrichten; want ik ga naar den Vader,
Joh 14:13  en alwat gij met mijn naam aanroepend zult vragen zal ik doen; opdat de Vader in den Zoon 
verheerlijkt worde.
Joh 14:14  Zo gij iets vraagt mijn naam aanroepend, zal ik het doen.
Joh 14:15  Indien gij mij liefhebt, zult gij mijn geboden inachtnemen.
Joh 14:16  En op mijn gebed zal de Vader u een anderen Helper geven, die voor eeuwig bij u zal blijven,
Joh 14:17  den Geest der waarheid, dien de wereld niet kan ontvangen, omdat zij hem ziet noch kent; maar gij 
kent hem; want hij blijft bij u en zal in u zijn.
Joh 14:18  Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u.
Joh 14:19  Weldra ziet de wereld mij niet meer; maar gij ziet mij, omdat ik leef en ook gij leven zult.



Joh 14:20  Te dien dage zult gij inzien dat ik in den Vader ben en gij in mij en ik in u.
Joh 14:21  Wie mijn geboden heeft en ze inachtneemt, die is het die mij liefheeft; en wie mij liefheeft zal ook 
door mijn Vader geliefd worden, en ik zal hem liefhebben en mij aan hem openbaren.
Joh 14:22  Judas--niet die van Iskariot--zeide tot hem: Heer, hoe komt het dat gij u wel aan ons maar niet aan de 
wereld zult openbaren?
Joh 14:23  Jezus antwoordde hem: Indien iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord inachtnemen, mijn Vader zal 
hem liefhebben, en wij zullen komen en bij hem onzen intrek nemen.
Joh 14:24  Wie mij niet liefheeft neemt mijn woorden niet in acht; en het woord dat gij hoort is het mijne niet, 
maar dat van den Vader, die mij gezonden heeft.
Joh 14:25  Dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog onder u was.
Joh 14:26  Maar de Helper, de Heilige Geest, dien de Vader door mijn naam zenden zal, die zal u alles leren en 
u indachtig maken alwat ik u gezegd heb.
Joh 14:27  Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u; ik geef niet zoals de wereld geeft. Uw hart worde niet 
ontroerd of bevreesd.
Joh 14:28  Gij hebt gehoord wat ik u gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. Indien gij mij liefhadt, zoudt gij u 
verheugen dat ik naar den Vader ga; want de Vader is meer dan ik.
Joh 14:29  En nu, voordat het geschiedt, heb ik het u gezegd; opdat gij moogt geloven wanneer het geschiedt.
Joh 14:30  Ik zal niet veel meer met u spreken; want de Overste der wereld komt; hij heeft in mij niets dat hem 
toebehoort;
Joh 14:31  maar opdat de wereld wete dat ik den Vader liefheb, en zo handel als mij de Vader bevolen heeft--
staat op, laat ons van hier gaan.
Joh 15:1  Ik ben de ware wijnstok, en mijn Vader is de landman.
Joh 15:2  Elke rank aan mij die geen vrucht draagt neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt reinigt Hij, opdat 
zij meer vrucht drage.
Joh 15:3  Reeds door het woord dat ik tot u gesproken heb zijt gij rein;
Joh 15:4  blijft in mij, opdat ik in u blijve. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen 
wanneer zij in den wijnstok blijft, evenmin gij, indien gij in mij niet blijft.
Joh 15:5  Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik in hem blijf, die zal veel vrucht dragen; 
want zonder mij kunt gij niets doen.
Joh 15:6  Blijft iemand niet in mij, dan wordt hij buitengeworpen, als een rank, en verdort; men zamelt die dorre 
ranken op en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
Joh 15:7  Maar blijft gij in mij en blijven mijn woorden in u, dan moogt gij, alwat gij wilt, bidden, en het zal 
geschieden.
Joh 15:8  Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt en mijn leerlingen wordt.
Joh 15:9  Zoals de Vader mij heeft liefgehad, heb ook ik u liefgehad. Blijft mijn liefde voor u behouden.
Joh 15:10  Indien gij mijn geboden opvolgt, zult gij mijn liefde blijven behouden, zoals ik de geboden van mijn 
Vader opgevolgd heb en bij Hem geliefd blijf.
Joh 15:11  Dit heb ik tot u gesproken opdat mijn blijdschap uw deel zij en uw blijdschap volkomen worde.
Joh 15:12  Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt, zoals ik u liefgehad heb.
Joh 15:13  Niemand betoont groter liefde dan hij die zijn leven prijsgeeft voor zijn vrienden.
Joh 15:14  Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied.
Joh 15:15  Ik noem u niet langer slaven; want de slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar u heb ik vrienden 
genoemd, omdat ik u alwat ik van mijn Vader gehoord heb bekend heb gemaakt.
Joh 15:16  Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en u bestemd om veel vrucht te gaan dragen; 
en die vrucht moet duurzaam zijn, opdat ik u geve alwat gij den Vader met aanroeping van mijn naam vragen 
zult.
Joh 15:17  Dit gebied ik u, dat gij elkander liefhebt.
Joh 15:18  Indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eer dan u gehaat heeft.
Joh 15:19  Waart gij uit de wereld afkomstig, de wereld zou liefhebben wat haar toebehoort; maar omdat gij niet 
uit de wereld afkomstig zijt, maar ik u uit de wereld verkoren heb, daarom haat u de wereld.
Joh 15:20  Gedenkt wat ik u gezegd heb: De slaaf is niet meer dan zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, 
zullen zij ook u vervolgen; indien zij op mijn woord achtslaan, zullen zij ook op het uwe achtslaan.
Joh 15:21  Maar dat alles zullen zij u aandoen omdat gij mijn naam draagt; daar zij mijn Zender niet kennen.
Joh 15:22  Was ik niet gekomen en had ik niet tot hen gesproken, zij zouden geen zonde hebben; maar thans 
hebben zij geen verontschuldiging voor hun zonde.
Joh 15:23  Wie mij haat haat ook mijn Vader.
Joh 15:24  Indien ik niet onder hen die werken gedaan had die geen ander gedaan heeft, zouden zij geen zonde 
hebben; maar nu hebben zij ze gezien en toch en mij en mijn Vader gehaat.
Joh 15:25  Maar dit geschiedt opdat het woord dat in hun wet geschreven staat vervuld worde: Zij hebben mij 



zonder grond gehaat.
Joh 15:26  Wanneer de Helper komt dien ik u van den Vader zenden zal, de Geest der waarheid, die van den 
Vader uitgaat, dan zal die omtrent mij getuigen.
Joh 15:27  En ook gij zult getuigen; want gij zijt van den beginne af bij mij geweest.
Joh 16:1  Dit heb ik tot u gesproken opdat gij aan mij geen aanstoot nemen moogt.
Joh 16:2  Zij zullen u buiten de synagogen sluiten; ja, de ure komt waarin ieder die u doodt zal menen aan God 
een dienst te bewijzen.
Joh 16:3  Dit zullen zij doen omdat zij noch den Vader noch mij erkend hebben.
Joh 16:4  Maar dit heb ik tot u gesproken opdat gij, wanneer het uur daarvoor gekomen zal zijn, u zult 
herinneren dat ik het u gezegd heb. Van den aanvang af heb ik het u niet gezegd, omdat ik bij u was.
Joh 16:5  Nu ga ik heen naar mijn Zender, en niemand van u vraagt mij: Waar gaat gij heen?
Joh 16:6  Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefenis uw hart vervuld.
Joh 16:7  Doch ik zeg u de waarheid: Het is heilzaam voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heenging, zou de 
Helper niet tot u komen; maar indien ik heenga, zal ik hem tot u zenden.
Joh 16:8  En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
Joh 16:9  Van zonde, omdat zij in mij niet geloven;
Joh 16:10  van gerechtigheid, omdat ik naar den Vader ga en gij mij niet meer zien zult;
Joh 16:11  van oordeel, omdat de Overste dezer wereld geoordeeld is.
Joh 16:12  Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt dat nu nog niet dragen;
Joh 16:13  wanneer hij komt, de Geest der waarheid, dan zal hij u leiden tot de volle waarheid; want hij zal niet 
uit zichzelf spreken, maar zal zeggen alwat hij hoort en u de toekomst aankondigen.
Joh 16:14  Hij zal mij verheerlijken; want hij zal nemen uit het mijne en het u verkondigen.
Joh 16:15  Alwat de Vader heeft is het mijne; daarom zeide ik dat hij uit het mijne nemen en het u verkondigen 
zal.
Joh 16:16  Een korten tijd nog, dan ziet gij mij niet meer, en weer een korten tijd, dan ziet gij mij terug.
Joh 16:17  Nu zeiden enige zijner leerlingen onder elkander: Wat betekent toch wat hij zegt: Een korten tijd, dan 
ziet gij mij niet, en weer een korten tijd, dan ziet gij mij terug--en: Ik ga heen naar den Vader?
Joh 16:18  Zij zeiden dan: Wat bedoelt hij toch met dat: Een korten tijd? Wij begrijpen niet wat hij zegt.
Joh 16:19  Jezus wist dat zij hem dit wilden vragen en zeide tot hen: Bespreekt gij onder elkander dat ik zeide: 
Een korten tijd nog, dan ziet gij mij niet, en weer een korten tijd, dan ziet gij mij terug?
Joh 16:20  Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, gij zult wenen en rouwbedrijven, maar de wereld zal zich verheugen; 
gij zult smart hebben, maar uw smart zal in blijdschap veranderd worden.
Joh 16:21  Een vrouw heeft smart wanneer zij baart, omdat haar uur gekomen is; maar is het kind geboren, dan 
denkt zij niet meer aan de benauwdheid, om de blijdschap dat een mens in de wereld gekomen is.
Joh 16:22  Zo hebt ook gij nu smart; maar ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal die 
blijdschap van u wegnemen.
Joh 16:23  Te dien dage zult gij mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien gij den Vader iets bidt, Hij 
zal het u door de kracht van mijn naam geven.
Joh 16:24  Tot nog toe hebt gij om niets gebeden mijn naam aanroepend; bidt, en gij zult ontvangen; opdat uw 
blijdschap volkomen zij.
Joh 16:25  Dit heb ik in beelden tot u gesproken. De ure komt waarin ik niet meer in beelden tot u spreken, maar 
onbewimpeld u den Vader verkondigen zal.
Joh 16:26  Te dien dage zult gij bidden mijn naam aanroepend; en ik zeg u niet dat ik den Vader iets voor u 
vragen zal;
Joh 16:27  want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat ik van God ben 
uitgegaan.
Joh 16:28  Ik ben van den Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; nu verlaat ik de wereld en ga naar den 
Vader.
Joh 16:29  Toen zeiden zijn leerlingen: Zie, nu spreekt gij onbewimpeld en gebruikt geen beeldspraak.
Joh 16:30  Nu weten wij dat gij alles weet en niet nodig hebt dat iemand u iets vraagt; daarom geloven wij dat gij 
van God zijt uitgegaan.
Joh 16:31  Jezus antwoordde hun: Gelooft gij nu?
Joh 16:32  Zie, de ure komt en is gekomen dat gij verstrooid wordt, ieder naar zijn huis, en mij alleen laat. Maar 
ik ben niet alleen; want de Vader is bij mij.
Joh 16:33  Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mijn gemeenschap vrede moogt hebben. In de wereld hebt gij 
verdrukking; maar hebt goeden moed; ik heb de wereld overwonnen.
Joh 17:1  Zo sprak Jezus, en nu hief hij zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen; verheerlijk uw 
Zoon; opdat de Zoon U verheerlijke,
Joh 17:2  overeenkomstig de macht die Gij hem gegeven hebt over alle vlees om aan alwat Gij hem gegeven 



hebt het eeuwige leven te schenken.
Joh 17:3  Dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, den enigen, waarachtigen God, en hem dien Gij gezonden 
hebt, Jezus Christus.
Joh 17:4  Ik heb U op aarde verheerlijkt, door het werk te volbrengen dat Gij mij opgedragen hebt.
Joh 17:5  En nu, verheerlijk Gij mij, Vader, bij u, met de heerlijkheid die ik bij U had voordat de wereld bestond.
Joh 17:6  Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die Gij mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden zij 
toe, en mij hebt Gij ze gegeven, en zij hebben uw woord onderhouden.
Joh 17:7  Nu hebben zij erkend dat alwat Gij mij gegeven hebt van U afkomstig is;
Joh 17:8  want de woorden die Gij mij gegeven hebt heb ik hun gegeven; zij hebben ze aangenomen, in 
waarheid erkend dat ik van U ben uitgegaan en geloofd dat Gij mij gezonden hebt.
Joh 17:9  Ik bid U voor hen; ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die Gij mij gegeven hebt; want U behoren 
zij toe,
Joh 17:10  en al het mijne is het uwe, het uwe het mijne, en ik ben in hen verheerlijkt.
Joh 17:11  Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en ik ga tot U. Heilige Vader, bewaar hen 
door de kracht van uw naam, dien Gij mij gegeven hebt; opdat zij een mogen zijn als wij.
Joh 17:12  Zolang ik bij hen was heb ik hen bewaard door de kracht van uw naam, dien Gij mij gegeven hebt; ik 
heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan; behalve de zoon des verderfs, opdat de Schrift 
vervuld werd.
Joh 17:13  Doch nu kom ik tot U, en ik spreek dit uit in de wereld opdat zij de vreugd die ik bezit volkomen in 
zich mogen bezitten.
Joh 17:14  Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat; want zij zijn niet van de wereld, gelijk 
ik niet van de wereld ben.
Joh 17:15  Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor den Boze.
Joh 17:16  Zij zijn evenmin uit de wereld als ik;
Joh 17:17  wijd hen door de waarheid; uw woord is de waarheid.
Joh 17:18  Zoals Gij mij gezonden hebt tot de wereld, heb ook ik hen gezonden;
Joh 17:19  en ik wijd mij voor hen; opdat ook zij gewijd mogen zijn door de waarheid.
Joh 17:20  Niet alleen voor hen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven;
Joh 17:21  opdat allen een zijn, zoals Gij, Vader, in mij en ik in U--dat ook zij in ons een zijn--opdat de wereld 
gelove dat Gij mij gezonden hebt.
Joh 17:22  Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij mij gegeven hebt; opdat zij een zijn zoals wij een zijn,
Joh 17:23  ik in hen en Gij in mij--dat zij volkomen een mogen zijn--opdat de wereld wete dat Gij mij hebt 
gezonden, en hen liefgehad zoals Gij mij hebt liefgehad.
Joh 17:24  Vader, ik wil dat zij die Gij mij gegeven hebt bij mij zijn, waar ik ook ben; opdat zij mijn heerlijkheid 
aanschouwen, welke Gij mij gegeven hebt, omdat Gij mij liefhadt voor de grondlegging der wereld.
Joh 17:25  Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar ik heb U gekend, en dezen hebben 
erkend dat Gij mij gezonden hebt.
Joh 17:26  Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal het blijven doen; opdat de liefde waarmee Gij mij hebt 
liefgehad in hen zij en ik in hen.
Joh 18:1  Toen Jezus dit gezegd had, ging hij met zijn leerlingen de stad uit, naar den overkant van het dal der 
Ceders, waar een tuin was. Hij ging dien met zijn leerlingen binnen.
Joh 18:2  Ook Judas, die hem zou overleveren, kende die plaats, omdat Jezus daar dikwijls met zijn leerlingen 
was samengeweest.
Joh 18:3  Judas dan nam het bataljon mee en enige uit de dienaren der overpriesters en der Farizeen en kwam 
daar met lantaarnen, fakkels en wapenen.
Joh 18:4  En Jezus, die wist alwat hem overkomen zou, ging naar buiten en zeide tot hen: Wien zoekt gij?
Joh 18:5  Zij antwoordden hem: Jezus den Nazoreer. Hij zeide tot hen: Ik ben het. Ook Judas, die hem 
overleverde, stond bij hen.
Joh 18:6  Toen hij dan tot hen zeide: Ik ben het--deinsden zij terug en vielen op den grond.
Joh 18:7  Wederom vroeg hij hun: Wien zoekt gij? en zeiden zij: Jezus den Nazarener.
Joh 18:8  Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben; indien gij dan mij zoekt, laat dezen heengaan.
Joh 18:9  Dit zeide hij opdat vervuld zou worden wat hij gezegd had: Uit hen die Gij mij gegeven hebt heb ik 
niemand verloren.
Joh 18:10  Simon Petrus nu, die een zwaard had, trok het, trof den slaaf van den hogepriester en hieuw hem het 
rechteroor af; die slaaf heette Malchus.
Joh 18:11  Jezus zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. Zou ik den drinkbeker dien mij de Vader 
gegeven heeft niet drinken?
Joh 18:12  Het bataljon dan, de bevelhebber en de dienaren der Joden grepen Jezus, boeiden hem
Joh 18:13  en voerden hem eerst naar Annas; want die was de schoonvader van Kajafas, den hogepriester van 



dat jaar.
Joh 18:14  Kajafas was de man die aan de Joden geraden had dat het nuttig was dat een mens voor het volk 
stierf.
Joh 18:15  Simon Petrus en een andere leerling volgden Jezus. Die leerling was den hogepriester bekend en 
ging met Jezus het paleis van den hogepriester in,
Joh 18:16  terwijl Petrus buiten aan de deur bleef staan. Die andere leerling, die aan den hogepriester bekend 
was, kwam naar buiten, sprak met de portierster en bracht Petrus binnen.
Joh 18:17  Toen zei de slavin, de portierster, tot Petrus: Zijt ook gij niet een der leerlingen van dien man? Hij 
zeide: Neen.
Joh 18:18  De slaven en dienaren hadden een kolenvuur aangelegd--want het was koud--en stonden zich te 
warmen; en Petrus stond onder hen en warmde zich.
Joh 18:19  De hogepriester nu ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en zijn leer.
Joh 18:20  Jezus antwoordde hem: Ik heb ronduit tot de wereld gesproken; ik heb altijd in de synagogen en in 
den tempel, waar alle Joden samenkomen, geleerd; in het verborgen heb ik niets gezegd.
Joh 18:21  Wat ondervraagt gij mij? Vraag het aan hen die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Zie, 
zij weten wat ik heb gezegd.
Joh 18:22  Toen hij dit zeide, gaf een der dienaren, die er bij stond, Jezus een slag in het gezicht en zeide: 
Antwoordt gij zo den hogepriester?
Joh 18:23  Jezus antwoordde hem: Heb ik iets verkeerds gezegd, zeg dan waarin dat verkeerde bestaat; heb ik 
goed gesproken, waarom slaat gij mij dan?
Joh 18:24  Toen zond Annas hem geboeid naar den hogepriester Kajafas.
Joh 18:25  Simon Petrus dan stond zich te warmen. Daar zeiden zij tot hem: Gij zijt toch niet een van zijn 
leerlingen? Hij loochende het en zeide: Neen.
Joh 18:26  Nu zeide een der slaven van den hogepriester, een bloedverwant van den man wiens oor Petrus 
afgehouwen had: Heb ik u niet in den tuin bij hem gezien?
Joh 18:27  Wederom loochende Petrus het, en aanstonds kraaide de haan.
Joh 18:28  Zij brachten dan Jezus van Kajafas naar het rechthuis; het was nog vroeg; en zij gingen het rechthuis 
niet binnen om zich niet te verontreinigen maar het Pascha te mogen eten.
Joh 18:29  Daarom kwam Pilatus naar buiten tot hen en zeide: Waarvan beschuldigt gij dezen mens?
Joh 18:30  Zij antwoordden hem: Indien hij geen boosdoener was, zouden wij hem niet aan u overleveren.
Joh 18:31  Pilatus zeide tot hen: Neemt gij hem dan en vonnist hem naar uw wet. De Joden zeiden tot hem: Het 
is ons niet geoorloofd iemand ter dood te brengen.
Joh 18:32  Zo moest het woord van Jezus vervuld worden, toen hij aanduidde welken dood hij zou sterven.
Joh 18:33  Pilatus ging weer in het rechthuis, riep Jezus tot zich en zeide: Zijt gij de koning der Joden?
Joh 18:34  Jezus antwoordde: Zegt gij dit uit uzelf of is het u door anderen van mij gezegd?
Joh 18:35  Pilatus antwoordde: Ik ben toch geen Jood! Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij 
overgeleverd. Wat hebt gij gedaan?
Joh 18:36  Jezus antwoordde: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn koninkrijk een werelds rijk was, 
zouden mijn dienaren hebben gestreden, opdat ik niet aan de Joden werd overgeleverd; nu is mijn koninkrijk niet 
van hier.
Joh 18:37  Pilatus zeide tot hem: Gij zijt toch geen koning? Jezus antwoordde: Gijzelf zegt dat ik een koning 
ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe in de wereld gekomen om te getuigen van de waarheid.
Joh 18:38  Ieder die uit de waarheid is hoort naar mij. Pilatus zeide tot hem: Wat is waarheid? En na dit gezegd 
te hebben ging hij weer naar buiten tot de Joden en zeide tot hen: Ik vind generlei schuld in hem.
Joh 18:39  Maar gij zijt gewoon dat ik voor u op het Paaschfeest een in vrijheid stel; wilt gij dat ik voor u den 
koning der Joden in vrijheid stel?
Joh 18:40  Zij riepen wederom: Niet hem, maar Barabbas! Barabbas nu was een rover.
Joh 19:1  Toen liet Pilatus Jezus geeselen,
Joh 19:2  en de soldaten vlochten van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd; zij wierpen hem een 
purperen kleed om, traden op hem toe,
Joh 19:3  zeiden: Gegroet, koning der Joden! en gaven hem slagen in het aangezicht.
Joh 19:4  Toen ging Pilatus weer naar buiten en zeide tot hen: Zie, ik breng hem tot u uit, opdat gij moogt weten 
dat ik geen schuld in hem vind.
Joh 19:5  Jezus kwam naar buiten, dragend de doornenkroon en het purperen kleed. En hij zeide tot hen: Daar 
staat de mens!
Joh 19:6  Maar toen de overpriesters en de dienaren hem zagen, riepen zij: Naar 't kruis, naar 't kruis! Pilatus 
zeide tot hen: Neemt gijzelf hem dan en kruisigt hem; want ik vind geen schuld in hem.
Joh 19:7  Maar de Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet, en naar de wet moet hij sterven; want hij heeft 
zichzelf voor Gods Zoon uitgegeven.



Joh 19:8  Toen Pilatus dit hoorde, werd hij nog meer bevreesd;
Joh 19:9  hij ging het rechthuis weer binnen en zeide tot Jezus: Van waar zijt gij? Jezus gaf hem geen antwoord.
Joh 19:10  Pilatus hernam: Spreekt gij niet tot mij? Weet gij niet dat ik de macht heb u in vrijheid te stellen en de 
macht u te kruisigen?
Joh 19:11  Jezus antwoordde: Gij zoudt niets tegen mij vermogen indien het u niet van Boven gegeven was. 
Daarom heeft hij die mij aan u heeft overgeleverd groter zonde.
Joh 19:12  Van dat ogenblik af trachtte Pilatus hem in vrijheid te stellen; maar de Joden schreeuwden: Indien gij 
dezen loslaat, zijt gij geen vriend des keizers. Ieder die zichzelf voor koning uitgeeft staat tegen den keizer op.
Joh 19:13  Toen Pilatus dit hoorde, bracht hij Jezus naar buiten en ging op een stoel zitten op de plaats die het 
Plaveisel heette--in het Hebreeuws Gabbatha.
Joh 19:14  Het was de dag voor Pasen, ongeveer het zesde uur. Hij zeide tot de Joden: Ziehier uw koning!
Joh 19:15  Maar zij schreeuwden: Weg met hem! Kruisig hem! Pilatus zeide tot hen: Moet ik uw koning 
kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen anderen koning dan den keizer.
Joh 19:16  Toen leverde hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. Zij voerden Jezus mee,
Joh 19:17  en, zelf zijn kruis dragend, ging hij uit naar de zoogenaamde Schedelplaats, in het Hebreeuws 
Golgotha;
Joh 19:18  waar zij hem kruisigden, en met hem twee anderen, aan elken kant een, Jezus in het midden.
Joh 19:19  Pilatus had een opschrift geschreven en aan het kruis gehecht; daarop stond: Jezus de Nazarener, 
de koning der Joden.
Joh 19:20  Veel Joden lazen dat opschrift; want de plaats waar Jezus was gekruisigd was dicht bij de stad, en 
het was gesteld in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks.
Joh 19:21  De overpriesters der Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De koning der Joden--maar dat hij gezegd 
heeft: Ik ben de koning der Joden.
Joh 19:22  Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb heb ik geschreven.
Joh 19:23  Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen, verdeelden die in vier delen, 
voor iederen soldaat een, daarnevens den mantel. Die mantel was zonder naad, van boven af in zijn geheel 
geweven.
Joh 19:24  Zij zeiden onder elkander: Laat ons dien niet scheuren, maar er om loten, wien hij zal toebehoren. 
Opdat de Schrift vervuld werd: Zij hebben mijn klederen onder elkander verdeeld en over mijn gewaad het lot 
geworpen. Zo deden dan de soldaten.
Joh 19:25  Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas 
en Maria van Magdala.
Joh 19:26  Toen Jezus zijn moeder zag staan en den leerling dien hij liefhad bij haar, zeide hij tot zijn moeder: 
Vrouw, ziedaar uw zoon.
Joh 19:27  Daarna zeide hij tot den leerling: Ziedaar uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar in zijn 
huis.
Joh 19:28  Daarna zeide Jezus, wetend dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij 
dorst.
Joh 19:29  Er stond daar een vat vol azijn; zij staken dan een met azijn gedrenkte spons op een hysopstengel en 
brachten ze aan zijn mond.
Joh 19:30  Toen Jezus den azijn genomen had, zeide hij: Het is volbracht boog het hoofd en gaf den geest.
Joh 19:31  Daar het Vrijdag was, vroegen de Joden, opdat de lijken niet den sabbat over aan het kruis zouden 
blijven--want die sabbat was bijzonder heilig--Pilatus dat hij de beenderen der gehangenen mocht doen breken 
en hen afnemen.
Joh 19:32  De soldaten kwamen dan en braken wel de beenderen van den eersten en van den tweeden die met 
hem gekruisigd waren;
Joh 19:33  maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij reeds dood was, braken zij zijn beenderen niet.
Joh 19:34  Doch een der soldaten stiet hem met zijn lans in de zijde, en terstond kwam er bloed en water uit.
Joh 19:35  Hij die het gezien heeft heeft het getuigd, zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij de waarheid 
spreekt; opdat ook gij tot geloof moogt komen.
Joh 19:36  Want dit is geschied opdat de Schrift vervuld zou worden: Geen been zal van hem gebroken worden.
Joh 19:37  En een ander Schriftwoord zegt: Zij zullen op hem zien dien zij doorstoken hebben.
Joh 19:38  Daarna vroeg Jozef van Arimathea--die een leerling van Jezus was, maar uit vrees voor de Joden in 
het geheim--aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen afnemen. Pilatus stond het hem toe. Hij ging dan heen 
en nam het lichaam van Jezus af.
Joh 19:39  Ook kwam Nicodemus, de man die in het begin des nachts tot hem was gekomen, met een mengsel 
van mirre en aloe, ongeveer honderd pond.
Joh 19:40  Zij namen het lichaam van Jezus af, wikkelden het met de geurige kruiden in doeken, zoals bij de 
Joden de gewoonte van begraven is.



Joh 19:41  Op de plaats waar hij gekruisigd was was een tuin, en in dien tuin een nieuw graf, waarin nog nooit 
iemand gelegd was;
Joh 19:42  daar legden zij Jezus in, omdat het de dag voor den Joodsen sabbat en het graf dichtbij was.
Joh 20:1  Op den eersten dag der week ging Maria van Magdala, 's morgens vroeg, terwijl het nog donker was, 
naar het graf en zag den steen afgenomen van het graf.
Joh 20:2  Ijlings ging zij naar Simon Petrus en den anderen leerling, den van Jezus beminden, en zeiden hun: Zij 
hebben den Heer uit het graf genomen, en wij weten niet waar zij hem hebben gelegd.
Joh 20:3  Toen gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Joh 20:4  Zij gingen samen, maar de andere leerling liep sneller dan Petrus en kwam het eerst aan het graf.
Joh 20:5  Voorover bukkend, zag hij de doeken liggen, maar hij ging niet in het graf.
Joh 20:6  En Simon Petrus kwam achter hem aan en ging het graf binnen; hij zag de doeken liggen,
Joh 20:7  en den doek die op zijn hoofd was geweest zag hij er niet bij liggen, maar opgerold afzonderlijk.
Joh 20:8  Nu ging ook de andere leerling, die het eerst aan het graf gekomen was, er in, zag het en geloofde.
Joh 20:9  Want zij kenden nog de Schrift niet, die leert dat hij uit de doden moest opstaan.
Joh 20:10  Toen keerden die leerlingen naar huis.
Joh 20:11  Maria bleef, wenend, buiten bij het graf staan. Toen zij nu, al wenend zich over het graf bukte,
Joh 20:12  zag zij twee engelen in blinkend gewaad zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde 
van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had.
Joh 20:13  Die zeiden tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn heer hebben 
weggenomen, en ik weet niet waar zij hem hebben gelegd.
Joh 20:14  Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich om en zag zij Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus 
was.
Joh 20:15  Jezus zeide tot haar: Vrouw waarom weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menend dat het de tuinman was, 
zeide: Heer, als gij hem weggenomen hebt, zeg mij waar gij hem hebt gelegd; dan zal ik hem wegdragen.
Joh 20:16  Jezus zeide tot haar: Maria! Zij wendde zich om en zeide tot hem in het Hebreeuws: Rabboeni! --dat 
is: Meester!
Joh 20:17  Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan; want ik ben nog niet opgevaren tot den Vader; maar ga aan 
mijn broeders zeggen: Ik vaar op naar mijn en uw Vader, mijn en uw God.
Joh 20:18  Maria van Magdala ging aan de leerlingen meedelen dat zij den Heer gezien en hij haar dit gezegd 
had.
Joh 20:19  Des avonds laat op denzelfden eersten dag der week, toen de deuren van het huis waar de 
leerlingen zich bevonden, uit vrees voor de Joden, gesloten waren, kwam Jezus, plaatste zich in hun midden en 
zeide tot hen: Vrede zij u!
Joh 20:20  En na dit gezegd te hebben toonde hij hun zijn handen en zijde. Op het zien van den Heer 
verheugden zich de leerlingen.
Joh 20:21  Opnieuw zeide Jezus tot hen: Vrede zij u! Zoals de Vader mij gezonden heeft zend ik u.
Joh 20:22  Na dit gezegd te hebben blies hij op hen en zeide: Ontvangt den Heiligen Geest.
Joh 20:23  Indien gij iemands zonden vergeeft, zijn ze hem vergeven: als gij ze iemand laat houden, dan 
behoudt hij ze.
Joh 20:24  Thomas, een der Twaalve, ook Didymus genaamd, was niet tegenwoordig toen Jezus bij hen kwam.
Joh 20:25  De andere leerlingen zeiden hem: Wij hebben den Heer gezien. Maar hij zeide tot hen: Indien ik niet 
in zijn handen de tekenen der nagelen zie en mijn vinger leg in het teken der nagelen, en mijn hand leg op zijn 
zijde, dan geloof ik het niet.
Joh 20:26  Acht dagen later nu waren de leerlingen weer bijeen, en Thomas was bij hen. Terwijl de deuren 
gesloten waren, kwam Jezus, ging in hun midden staan en zeide: Vrede zij u!
Joh 20:27  Daarna zeide hij tot Thomas: Steek uw vinger uit en bezie mijn handen, strek uw hand uit en leg ze 
op mijn zijde, en word van een ongelovige een gelovige.
Joh 20:28  Thomas antwoordde hem en zeide: Mijn Heer en mijn God!
Joh 20:29  Jezus zeide tot hem: Omdat gij mij hebt gezien zijt gij gelovig geworden. Zalig wie geloven zonder 
zien.
Joh 20:30  Wel heeft Jezus nog voor de ogen zijner leerlingen vele andere wonderen gedaan, die niet in dit boek 
opgeschreven zijn;
Joh 20:31  maar deze zijn geschreven opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus, de Zoon Gods is, en 
opdat gij door dat geloof het leven moogt hebben door de aanroeping van zijn naam.
Joh 21:1  Daarna verscheen Jezus wederom aan de leerlingen bij de zee van Tiberias; hij deed het op de 
volgende wijze:
Joh 21:2  Toen eens Simon Petrus, Thomas (die ook Didymus heette), Nathanael van Kana in Galilea, de zonen 
van Zebedeus en twee andere leerlingen bijeenwaren,
Joh 21:3  zeide Simon Petrus tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan met u mee. Zij gingen dan naar 



buiten en scheepten zich in; maar zij vingen dien nacht niets.
Joh 21:4  Toen de morgen reeds aanbrak, stond Jezus op den oever: maar de leerlingen wisten niet dat het 
Jezus was.
Joh 21:5  Jezus zeide tot hen: Kinderen, hebt gij geen vis? Zij antwoordden hem: Neen.
Joh 21:6  Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzij van het schip uit; dan zult gij iets vangen. Zij wierpen 
het uit en waren buiten staat het op te halen vanwege de menigte vissen.
Joh 21:7  Nu zei de leerling dien Jezus liefhad tot Petrus: Het is de Heer. En toen Simon Petrus hoorde dat het 
de Heer was, gordde hij zich het bovenkleed om--want hij was ongekleed--en sprong in zee.
Joh 21:8  De andere leerlingen kwamen in het vaartuig--want zij waren niet ver van land, ongeveer tweehonderd 
el--sleepend het net met de vissen.
Joh 21:9  Aan land gekomen, zagen zij op den grond een kolenvuur met vis er op en brood.
Joh 21:10  Jezus zeide tot hen: Haalt van de vissen die gij nu gevangen hebt.
Joh 21:11  Simon Petrus ging naar den oever en sleepte het net aan land, vol grote vissen, honderd drie en 
vijftig! En hoewel er zovele waren, scheurde het net niet.
Joh 21:12  Jezus zeide tot hen: komt eten. Geen der leerlingen durfde hem vragen: Wie zijt gij? Zij wisten wel 
dat het de Heer was.
Joh 21:13  Jezus kwam nader, nam het brood en gaf het hun, desgelijks van de vissen.
Joh 21:14  Dit was reeds de derde keer dat Jezus, na uit de doden te zijn opgestaan, aan de leerlingen 
verscheen.
Joh 21:15  Toen zij gegeten hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij 
meer lief dan zij? Hij zeide tot hem: Ja, Heer, gij weet dat ik u liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren.
Joh 21:16  Ten tweeden male zeide hij tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: 
Ja, Heer, gij weet dat ik u liefheb. Jezus zeide tot hem: Hoed mijn schapen.
Joh 21:17  Ten derden male zeide hij tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Petrus werd 
bedroefd omdat hij ten derden male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? en zeide tot hem: Heer, gij weet alles; gij 
weet zelf dat ik u liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen.
Joh 21:18  Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, toen gij jonger waart, omgorddet gij uzelf en gingt waarheen gij wildet; 
wanneer gij oud zijt, zult gij uw handen uitsteken en zal een ander u omgorden en brengen waar gij niet wilt 
komen.
Joh 21:19  Hiermee duidde hij den dood aan waarmee hij God zou verheerlijken. En na dit gezegd te hebben 
zeide hij: Volg mij.
Joh 21:20  Toen Petrus zich omkeerde, zag hij den leerling dien Jezus beminde hen volgen--denzelfden die bij 
den maaltijd aan Jezus borst gevallen was en gezegd had: Wie is het die u verraadt?
Joh 21:21  Met het oog op hem zeide Petrus tot Jezus: Heer, hoe zal het met hem gaan?
Joh 21:22  Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij in leven blijft totdat ik kom, wat gaat dat u aan? Volg gij mij.
Joh 21:23  Daardoor verspreidde zich het gerucht onder de broeders dat die leerling niet sterven zou; maar 
Jezus had hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar: Indien ik wil dat hij in leven blijft totdat ik kom, wat 
gaat het u aan?
Joh 21:24  Dit is de leerling die van deze dingen getuigt en ze opgeschreven heeft, en wij weten dat zijn 
getuigenis waarachtig is.
Joh 21:25  Jezus heeft nog zoveel andere dingen gedaan, dat, als ze opgeschreven werden, zelfs de hele 
wereld, naar ik meen, de boeken waarin zij opgetekend waren niet zou kunnen bevatten.
Act 1:1  In mijn eerste boek, Theofilus, handelde ik over alwat Jezus deed en leerde, van den aanvang af
Act 1:2  tot op den dag waarop hij, na aan de apostelen die hij uitverkoren had door den Heiligen Geest zijn 
bevelen gegeven te hebben, werd opgenomen.
Act 1:3  Hun ook vertoonde hij zich na zijn lijden, op vele wijzen latend zien dat hij leefde; veertig dagen lang 
verscheen hij hun en besprak met hen de aangelegenheden van het Koninkrijk Gods.
Act 1:4  Toen hij eens met hen den maaltijd gebruikte, gelastte hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de 
belofte des Vaders af te wachten, die gij, zeide hij, van mij vernomen hebt;
Act 1:5  want Johannes doopte wel met water, maar gij zult na niet veel dagen met heiligen geest gedoopt 
worden.
Act 1:6  Eens kwamen zij bij hem en vroegen hem: Heer, zult gij in dezen tijd het koninkrijk over Israel weer 
oprichten?
Act 1:7  Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te kennen die de Vader vrijmachtig 
bepaald heeft;
Act 1:8  maar gij zult, wanneer de Heilige Geest op u komt, kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, 
geheel Judea en Samarie, ja, tot het uiteinde der aarde.
Act 1:9  Zo sprekend, steeg hij, terwijl zij het zagen, omhoog, en een wolk onttrok hem aan hun ogen.
Act 1:10  Toen zij nog naar den hemel staarden, terwijl hij opvoer, daar stonden twee mannen in blinkende 



klederen bij hen,
Act 1:11  die zeiden: Galileers, wat staat gij naar den hemel op te zien Deze Jezus, die van u heengegaan en 
ten hemel gevaren is, zal op dezelfde wijze waarop gij hem ten hemel hebt zien gaan terugkomen.
Act 1:12  Toen keerden zij van den berg die de Olijfberg heet, die dicht bij Jeruzalem is, zover men op sabbat 
gaan mag, naar Jeruzalem terug.
Act 1:13  Daar gekomen, gingen zij naar de bovenkamer waar zij gewoonlijk samen kwamen; te weten Petrus, 
Johannes, Jacobus, Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus, Mattheus, Jacobus de zoon van Alfeus, Simon 
de Ijveraar en Judas de zoon van Jacobus.
Act 1:14  Dezen volhardden eendrachtig in het bidden, met enige vrouwen, Maria, de moeder van Jezus, en zijn 
broeders.
Act 1:15  In die dagen stond Petrus te midden der broeders op en zeide--er waren ongeveer honderd twintig 
personen bijeen--:
Act 1:16  Broeders, vervuld moest worden het Schriftwoord waarin de Heilige Geest bij monde van David 
voorspeld heeft over Judas, die de gids geweest is der mannen die Jezus gevangen genomen hebben:
Act 1:17  dat hij tot ons behoorde en deel had aan deze bediening.
Act 1:18  Hij nu heeft voor zijn zondeloon een stuk land gekocht, is voorovergevallen en uit elkander gebarsten, 
zodat al zijn ingewanden uitgestort werden;
Act 1:19  aan al de inwoners van Jeruzalem is dit bekend geworden, zodat dat land in hun taal Akeldamach, dat 
is Bloedland, genoemd wordt.
Act 1:20  Want er staat geschreven in het Psalmboek: Zijn verblijf worde een verlaten plek; er zij geen bewoner 
in! en: Een ander krijge zijn opzienersambt.
Act 1:21  Daarom is het noodzakelijk dat van de mannen die met ons samenwaren al den tijd dat de Heer met 
ons in [gang] en uitging,
Act 1:22  te beginnen van den doop van Johannes tot den dag waarop hij van ons opgenomen werd, dat een 
van hen met ons getuige wordt van zijn opstanding.
Act 1:23  Zij stelden dan twee voor, Jozef bijgenaamd Barsabbas, ook Justus genoemd, en Matthias.
Act 1:24  Toen baden zij: Heer, kenner van aller hart, wijs gij aan, wien gij uit deze twee uitverkoren hebt
Act 1:25  om de plaats in te nemen van dit apostelambt, waarvan Judas is heengegaan naar de plaats die hem 
toekwam.
Act 1:26  Hierop lieten zij hen loten, en het lot viel op Matthias, die dus toegevoegd werd aan de elf apostelen.
Act 2:1  Op den volgenden Pinksterdag waren zij allen bijeen,
Act 2:2  toen onverwachts uit den hemel een geruis kwam als van een hevigen storm, dat het gehele huis waar 
zij zaten vulde.
Act 2:3  Ook vertoonden zich aan hen verspreide tongen als van vuur, dat zich op ieder van hen neerliet;
Act 2:4  zij werden allen van heiligen geest vervuld en begonnen te spreken in andere talen naardat de Geest 
hun gaf te spreken.
Act 2:5  Nu woonden in Jeruzalem Joden, vrome mannen uit alle volken onder den hemel.
Act 2:6  Toen dan dit geluid ontstond, kwam de menigte samen en was ontsteld; want ieder hoorde hen spreken 
in zijn eigen taal.
Act 2:7  Zij raakten buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Zijn niet al de mannen die daar spreken Galileers?
Act 2:8  Hoe horen wij hen dan spreken ieder in onze moedertaal--
Act 2:9  Parthen, Meden, Elamieten, bewoners van Mesopotamie, Judea, Kappadocie, Pontus, Azie,
Act 2:10  Frygie, Pamfylie, Egypte, de delen van Libye aan den kant van Cyrene, ook hier gevestigde Romeinen, 
Joden en Jodengenoten,
Act 2:11  Kretenzen en Arabieren--hoe horen wij hen in onze talen Gods grote werken verkondigen?
Act 2:12  Allen zeiden tot elkander, buiten zichzelf, niet wetend wat er van te denken: Wat betekent dit toch?
Act 2:13  Doch anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoeten wijn!
Act 2:14  Nu trad Petrus, met de Elve, op en sprak hen met luide stem toe: Gij Joden en alwie te Jeruzalem 
wonen, neemt ter harte wat ik u bekend zal maken.
Act 2:15  Deze toch zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst het derde uur.
Act 2:16  Maar dit is wat gezegd is bij monde van den profeet Joel:
Act 2:17  En het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat Ik van mijn geest zal uitstorten over alle 
vlees; uw zonen en dochteren zullen profeteren, uw jongelingen gezichten zien, uw ouden dromen;
Act 2:18  zelfs over mijn slaven en slavinnen stort Ik in die dagen van mijn geest uit, en zij zullen profeteren.
Act 2:19  Ook zal Ik wonderen doen in den hemel daar boven en tekenen op de aarde hier beneden geven, 
bloed, vuur, rookwalm.
Act 2:20  De zon zal in duisternis veranderen, de maan in bloed, eer de grote en doorluchte dag des Heeren 
komt.
Act 2:21  En alwie den naam des Heeren aanroept zal behouden worden.



Act 2:22  Israelieten, luistert naar deze woorden: Jezus den Nazoreer, een man u van God aangewezen door de 
krachtige werken, wonderen en tekenen die God onder u door hem gedaan heeft, zoals gijzelf weet,
Act 2:23  hem, die naar het bepaalde raadsbesluit en de voorkennis van God overgeleverd was, hebt gij door 
middel van mensen die de wet niet kennen aan het kruis geslagen en gedood;
Act 2:24  maar God heeft de smarten des doods gebroken en hem opgewekt, omdat het niet mogelijk was dat hij 
door den dood vastgehouden werd.
Act 2:25  Want David zegt met het oog op hem: Ik zag den Heer voortdurend voor mij; hij toch is aan mijn 
rechterhand, opdat ik niet wankele.
Act 2:26  Daarom was mijn hart verblijd en jubelde mijn tong; ook zal mijn vlees in hope rusten;
Act 2:27  omdat Gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, noch toestaan dat uw heilige het verderf ziet.
Act 2:28  Gij hebt mij den weg ten leven bekendgemaakt en zult mij vervullen met vreugde bij het zien van U. --
Act 2:29  Broeders, men mag onbewimpeld tot u spreken over den aartsvader David; hij is en gestorven en 
begraven; zijn graf is tot den huidigen dag toe onder ons.
Act 2:30  Dus, daar hij een profeet was en wist dat God hem bij eede beloofd had een der vruchten zijner lenden 
op zijn troon te plaatsen,
Act 2:31  heeft hij, in de toekomst ziende, over de opstanding van den Christus gezegd dat God hem niet aan 
het dodenrijk overlaten, en zijn vlees het verderf niet zien zou.
Act 2:32  Dezen Jezus nu heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn,
Act 2:33  en hij, aan de rechterhand Gods verhoogd, heeft de belofte van den Heiligen Geest ontvangen van den 
Vader en hem nu uitgestort, zoals gij ziet en hoort.
Act 2:34  David toch is niet ten hemel opgevaren en zegt zelf: De Heer heeft tot mijn heer gesproken: Zit aan 
mijn rechterhand,
Act 2:35  totdat Ik uw vijanden tot een voetbank uwer voeten heb gemaakt. --
Act 2:36  Wete dan voorzeker het ganse huis Israel dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft, 
dienzelfden Jezus dien gij hebt gekruisigd.
Act 2:37  Dit horend, werden zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij 
doen, broeders?
Act 2:38  Petrus antwoordde: Bekeert u, en dat ieder uwer gedoopt worde met den naam van Jezus Christus tot 
vergeving van uw zonden; dan zal u de gave des Heiligen Geestes tendeelvallen.
Act 2:39  Want u komt de belofte toe en uwen kinderen en allen die nog verre zijn, zovelen de Heer onze God 
zal roepen.
Act 2:40  Met nog veel meer woorden getuigde hij en vermaande hij hen: Redt u toch uit dit kromme geslacht.
Act 2:41  Zij nu die het woord aannamen werden gedoopt, en op dien dag werden ongeveer drieduizend zielen 
gewonnen.
Act 2:42  Zij namen voortdurend deel aan het onderricht der apostelen, het gemeenteleven, de broodbreking en 
de gebeden.
Act 2:43  Vrees beving allen. Veel wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.
Act 2:44  Allen die gelovig waren geworden hadden alles met elkander gemeen,
Act 2:45  verkochten hun bezittingen en have en deelden de opbrengst aan allen uit naar gelang iemand 
behoefte had.
Act 2:46  Ook hielden zij vol om dagelijks eendrachtig in den tempel saam te komen en huis aan huis brood te 
breken; waarbij zij hun spijs nuttigden in vreugde en eenvoud des harten,
Act 2:47  God lovend terwijl zij in gunst stonden bij het gehele volk. Dag aan dag bracht de Heer hen die gered 
werden tot hetzelfde leven.
Act 3:1  Eens gingen Petrus en Johannes op het gebedsuur, het negende uur, naar den tempel.
Act 3:2  Daar werd een man die van zijn geboorte af kreupel was aangedragen. Dagelijks zette men hem aan de 
tempelpoort die de Schone heet neer om een aalmoes te vragen van hen die den tempel binnengingen.
Act 3:3  Toen hij Petrus en Johannes zag, die juist den tempel zouden ingaan, vroeg hij om een aalmoes.
Act 3:4  En Petrus zag hem, met Johannes, strak aan en zeide: Zie ons aan.
Act 3:5  Hij vestigde zijn ogen op hen, verwachtend iets van hen te krijgen.
Act 3:6  Toen zeide Petrus: Zilver en goud heb ik niet; maar wat ik heb geef ik u: door de kracht van den naam 
van Jezus Christus den Nazoreer--ga!
Act 3:7  En hem bij de rechterhand vattend, richtte hij hem op. Dadelijk werden zijn voeten en enkels stevig,
Act 3:8  hij sprong op en stond overeind, liep en trad met hen, onder het lopen en springen God prijzend, den 
tempel binnen.
Act 3:9  Iedereen zag hoe hij liep en God prees;
Act 3:10  zij erkenden dat dat de man was die om te bedelen aan de Schoonepoort van den tempel placht te 
zitten, en waren over hetgeen hem geschied was vol verbazing en ontzetting.
Act 3:11  Daar hij Petrus en Johannes op de hielen volgde, liep al het volk verbaasd op hen toe bij de gaanderij 



die de gaanderij van Salomo heet.
Act 3:12  Dit ziende, sprak Petrus het volk toe: Israelieten, wat zijt gij hierover verwonderd, of wat staart gij ons 
aan, alsof wij door eigen kracht of vroomheid hadden bewerkt dat deze gaan kan?
Act 3:13  De God van Abraham, Izaak en Jakob, de God onzer vaderen, heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, 
hem dien gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend, toen deze besloot hem in vrijheid te stellen.
Act 3:14  Gij hebt den heilige en rechtschapene verloochend en als gunst verzocht dat een moordenaar zou 
losgelaten worden,
Act 3:15  terwijl gij den leidsman ten leven hebt gedood. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, zoals wij 
kunnen getuigen.
Act 3:16  En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam dezen man, dien gij ziet en kent, sterk gemaakt, en het 
geloof dat door hem bewerkt is heeft hem voor uw aller ogen dit volkomen herstel geschonken.
Act 3:17  En nu, broeders, ik weet dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw overheid;
Act 3:18  maar God heeft op deze wijze in vervulling doen komen wat Hij bij monde van al de profeten heeft 
voorspeld, dat zijn Christus lijden zou.
Act 3:19  Doet dan boete en bekeert u; opdat uw zonden mogen worden uitgewist en tijden van verademing 
komen vanwege den Heer,
Act 3:20  wanneer Hij den voor u bestemden Christus zendt, Jezus,
Act 3:21  die in den hemel moet verblijfhouden tot de tijden van de herstelling aller dingen, waarvan God bij 
monde van zijn heilige profeten van oudsher gesproken heeft.
Act 3:22  Want Mozes heeft gezegd: De Heere God zal voor u uit uw broeders een profeet doen opstaan, aan 
mij gelijk; naar alwat hij tot u spreken zal moet gij luisteren.
Act 3:23  En ieder mens die niet luistert naar dien profeet zal uitgeroeid worden uit het volk.
Act 3:24  Ook hebben alle profeten van Samuel en die op hem volgden af, zovelen gesproken hebben, deze 
dagen aangekondigd.
Act 3:25  Gij, ja gij, zijt de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen sloot, toen Hij tot 
Abraham zeide: In uw zaad zullen gezegend worden alle geslachten der aarde.
Act 3:26  Aan u in de eerste plaats heeft God zijn dienaar, na hem opgewekt te hebben, gezonden om u te 
zegenen, wanneer ieder uwer zich bekeert van zijn euveldaden.
Act 4:1  Terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de tempelhoofdman en de Sadduceen,
Act 4:2  verstoord omdat zij het volk leerden en in den persoon van Jezus de opstanding uit de doden 
verkondigden;
Act 4:3  zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot den volgenden dag; want het was reeds laat.
Act 4:4  En velen van hen die de prediking aangehoord hadden werden gelovig. Het getal der mannen steeg tot 
ongeveer vijfduizend.
Act 4:5  Den volgenden dag kwam de overheid met de oudsten en de schriftgeleerden in Jeruzalem samen,
Act 4:6  ook de hogepriester Annas, met Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk 
geslacht behoorden,
Act 4:7  lieten hen voorbrengen en vroegen: Door welke kracht en door welken naam hebt gij dat gedaan?
Act 4:8  Toen sprak Petrus, vol van den Heiligen Geest, tot hen: Oversten des volks en oudsten,
Act 4:9  indien wij heden verhoord worden over een weldaad aan een ziek mens bewezen, en gevraagd door 
middel waarvan hij genezen is,
Act 4:10  zo zij bekendgemaakt aan u allen en geheel het volk Israel dat door den naam van Jezus Christus den 
Nazoreer, dien gij gekruisigd hebt en God uit de doden heeft opgewekt, deze man gezond voor uw ogen staat.
Act 4:11  Hij is de steen die door u, de bouwlieden, afgekeurd, maar tot hoeksteen geworden is.
Act 4:12  Ook is door niemand anders het heil te verkrijgen; want onder den hemel is geen andere naam 
waardoor wij gered moeten worden aan de mensen gegeven.
Act 4:13  Toen zij zagen, hoe vrijmoedig Petrus en Johannes waren en begrepen dat het ongeletterde, 
eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden hen als volgelingen van Jezus;
Act 4:14  zij zagen ook den genezene bij hen staan en konden hen dus niet weerspreken.
Act 4:15  Zij bevalen hun derhalve de rechtzaal te verlaten en overlegden met elkander:
Act 4:16  Wat zullen wij met die mensen doen? Want dat een kennelijk wonder door hen is verricht is duidelijk 
voor alle inwoners van Jeruzalem en kunnen wij niet loochenen;
Act 4:17  maar opdat het niet nog meer verbreid worde onder het volk, moeten wij hun streng verbieden verder 
tot enig mens met gebruikmaking van dien naam te spreken.
Act 4:18  Zij lieten hen dan weer binnenkomen en verboden hun nadrukkelijk voortaan met een woord te reppen 
van den naam van Jezus Christus of daarover iets te leren.
Act 4:19  Maar Petrus en Johannes gaven hun ten antwoord: Oordeelt zelf of het voor God te verantwoorden is 
dat wij naar u meer horen dan naar God.
Act 4:20  Want het is ons onmogelijk te zwijgen van hetgeen wij gezien en gehoord hebben.



Act 4:21  Na hen nog scherper bedreigd te hebben stelden zij hen in vrijheid; want zij zagen geen kans hen te 
straffen, omdat zij het volk vreesden; daar allen God verheerlijkten over hetgeen gebeurd was.
Act 4:22  Want de man aan wien dat wonder der genezing was geschied was over de veertig jaar oud.
Act 4:23  Toen zij in vrijheid gesteld waren, gingen zij naar de hunnen en verhaalden alwat de overpriesters en 
oudsten tot hen gezegd hadden.
Act 4:24  Op het horen hiervan hieven zij eendrachtig de stem tot God op en zeiden: Heer, Gij zijt het die den 
hemel, de aarde, de zee en alwat daarin is gemaakt hebt,
Act 4:25  die door den Heiligen Geest, bij monde van David, uw dienaar, hebt gesproken: Waarom woeden de 
heidenen en hebben de volken nietige bedenksels?
Act 4:26  De koningen der aarde zijn opgetreden, en de vorsten hebben saamgespannen tegen den Heer en zijn 
Christus. --
Act 4:27  Want inderdaad hebben in deze stad saamgespannen tegen uw heiligen dienaar Jezus, dien Gij 
gezalfd hebt, Herodes en Pontius Pilatus, met heidenen en volken van Israel,
Act 4:28  om te doen alwat uw hand en raad vooruit bepaald had dat zou geschieden.
Act 4:29  Nu dan, Heer, zie neer op hun bedreiging en stel uw dienstknechten in staat met volle vrijmoedigheid 
uw woord te spreken,
Act 4:30  door uw hand uit te strekken tot genezingen, wonderen en tekenen door den naam van uw heiligen 
dienaar Jezus. --
Act 4:31  En toen zij gebeden hadden beefde de plaats waar zij vergaderd waren, werden allen met den Heiligen 
Geest vervuld en spraken zij vrijmoedig het woord Gods.
Act 4:32  Al de gelovigen waren een van hart en ziel: niet een van hen zeide dat iets van het zijne zijn eigendom 
was; maar zij hadden alles gemeen.
Act 4:33  Met grote kracht getuigden de apostelen van de opstanding van den Heer Jezus, en grote genade 
werd allen geschonken.
Act 4:34  Want er was onder hen geen behoeftige; immers, alwie akker of huis bezat verkocht het, bracht de 
opbrengst mee en legde die aan de voeten der apostelen;
Act 4:35  dan werd aan ieder naar zijn behoefte uitgedeeld.
Act 4:36  Zekere Jozef, door de apostelen Barnabas bijgenaamd--dat is: zoon der vermaning--een Leviet, uit 
Cyprus afkomstig,
Act 4:37  die een stuk land bezat, verkocht dat, bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen.
Act 5:1  Maar zeker man Ananias genaamd verkocht, in overleg met zijn vrouw Saffira, een akker
Act 5:2  en hield--met meeweten van zijn vrouw--iets van den prijs achter, bracht een deel er van en legde het 
aan de voeten der apostelen.
Act 5:3  Toen zeide Petrus: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest wilt 
bedriegen en van den prijs van het land iets achterhouden?
Act 5:4  Was het niet, als gij het onverkocht liet, uw eigendom, en was niet, nadat gij het verkocht hadt, het geld 
van u? Hoe is dit bij u opgekomen? Gij hebt niet gelogen tegen mensen, maar tegen God.
Act 5:5  Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij dood neer. Grote vrees beving allen die het vernamen.
Act 5:6  En de jonge mannen maakten zich op, legden hem af, droegen hem weg en begroeven hem.
Act 5:7  Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw, die niets van het gebeurde wist, binnen.
Act 5:8  Petrus sprak haar aan en zeide: Zeg mij, hebt gij het land voor zoveel verkocht? Zij zeide: Ja; voor 
zoveel.
Act 5:9  En Petrus zeide tot haar: Wat hebt gij met elkaar saamgespannen om den Geest des Heeren op de 
proef te stellen! Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben zijn aan de deur en zullen u uitdragen.
Act 5:10  Dadelijk viel zij voor zijn voeten neer en gaf den geest. De jonge mannen kwamen binnen, vonden 
haar dood, droegen haar uit en begroeven haar bij haar man.
Act 5:11  Grote vrees kwam over de gehele gemeente en allen die dat hoorden.
Act 5:12  Door de handen der apostelen werden veel wonderen en tekenen onder het volk verricht. Zij waren 
allen eendrachtig bijeen in de gaanderij van Salomo.
Act 5:13  Van de overigen durfde niemand zich bij hen voegen, maar het volk hield hen in grote eer.
Act 5:14  Het aantal der gelovigen in den Heer, zowel mannen als vrouwen, nam steeds toe;
Act 5:15  zodat men de zieken op straat bracht en op bedden en draagbaren neerlegde; opdat als Petrus 
aankwam, ook maar zijn schaduw op een van hen zou vallen.
Act 5:16  Ja, van de steden rondom Jeruzalem stroomde de menigte samen, zieken en van onreine geesten 
gekwelden meebrengend. Zij werden allen genezen.
Act 5:17  De hogepriester nu en al zijn medestanders--dat is de partij der Sadduceen--werden van ijverzucht 
vervuld,
Act 5:18  sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis.
Act 5:19  Maar een engel des Heeren opende des nachts de deuren der gevangenis, voerde hen er uit en zeide:



Act 5:20  Gaat heen, treedt op in den tempel en verkondigt daar aan het volk al deze levenswoorden.
Act 5:21  Hieraan gehoorgevend, gingen zij tegen den morgenstond naar den tempel en leerden. Intussen 
riepen de hogepriester en zijn medestanders den Groten Raad en al de oudsten der Israelieten samen en 
zonden dienaren naar de gevangenis om hen te halen.
Act 5:22  Maar toen dezen hen daar niet vonden, keerden zij terug en berichtten:
Act 5:23  Wij hebben de gevangenis stevig gesloten gevonden, en de wachters stonden bij de deur, maar toen 
wij die openden, vonden wij daarbinnen niemand.
Act 5:24  Toen de tempelhoofdman en de overpriesters dit hoorden, waren zij er verlegen mee en vroegen: Wat 
zal er nu gebeuren? --
Act 5:25  Daar kwam iemand hun meedelen: Zie, de mannen die gij in de gevangenis hebt geworpen staan in 
den tempel het volk te leren.
Act 5:26  Toen ging de tempelhoofdman met de dienaren hen halen; maar niet met geweld, want zij vreesden 
door het volk gestenigd te worden.
Act 5:27  Zij haalden hen dan en plaatsten hen voor den Raad. En de hogepriester ondervroeg hen:
Act 5:28  Wij hebben u streng verboden onderricht te geven met beroep op dien naam, en daar hebt gij nu 
Jeruzalem vervuld van uw leer; gij wilt over ons het bloed van dien mens brengen!
Act 5:29  Maar Petrus en de apostelen antwoordden: Men moet God meer gehoorzamen dan mensen.
Act 5:30  De God onzer vaderen heeft Jezus, dien gij omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen, 
opgewekt;
Act 5:31  hem heeft God door zijn rechterhand tot leidsman en verlosser verhoogd om bekering en 
zondenvergeving aan Israel te schenken.
Act 5:32  En van deze dingen zijn wij getuigen, alsmede de Heilige Geest, dien God gegeven heeft aan hen die 
Hem gehoorzaam zijn.
Act 5:33  Toen zij dit hoorden, werden zij verwoed en wilden hen doden.
Act 5:34  Maar een Farizeer, lid van den Groten Raad, Gamaliel geheten, een bij het gehele volk geacht 
wetgeleerde, stond op, beval de mannen even naar buiten te brengen
Act 5:35  en zeide tot hen: Israelieten, bedenkt in uw eigen belang goed, wat gij met die mensen zult doen.
Act 5:36  Want enigen tijd geleden is Theudas opgestaan, met de bewering dat hij heel wat was; wien ongeveer 
vierhonderd mannen bijvielen. Hij is gedood, en de gehele schaar zijner aanhangers uiteengejaagd en 
vernietigd.
Act 5:37  Daarna stond Judas de Galileer op, in de dagen der opschrijving, en sleepte velen mee. Ook hij is 
omgekomen, en al zijn aanhangers zijn verstrooid.
Act 5:38  En voor dit geval zeg ik u: Houdt uw handen af van deze mensen en laat hen begaan. Want is dit plan 
en dit werk van menselijke oorsprong, dan zal het verbroken worden;
Act 5:39  is het daarentegen uit God, dan kunt gij hun werk niet teniet doen. Gij mocht eens met God in strijd 
komen.
Act 5:40  Zij gaven hem gehoor, lieten de apostelen weer voorkomen, verboden hun, na hen te hebben doen 
geeselen, met den naam van Jezus te prediken en stelden hen in vrijheid.
Act 5:41  Zij gingen van den Groten Raad weg, blijde dat zij waardig waren gekeurd om den Naam smaadheid te 
lijden,
Act 5:42  en hielden niet op dag aan dag in den tempel en van huis tot huis te leren en de blijmare omtrent 
Christus Jezus te verkondigen.
Act 6:1  Toen in dien tijd het aantal der leerlingen steeg, begonnen de Griekssprekende gelovigen tegen de 
Hebreeuws[ -]sprekende te morren dat hun weduwen in de dagelijkse bedeling werden over het hoofd gezien.
Act 6:2  Daarom riepen de Twaalve al de leerlingen bijeen en zeiden: Het gaat niet aan, dat wij om de 
armenzorg de prediking van Gods woord zouden verwaarlozen.
Act 6:3  Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen onder u, van goeden naam, vol geest en wijsheid, die wij 
dan ter behartiging daarvan zullen aanstellen;
Act 6:4  terwijl wij zullen voortgaan met het gebed en de bediening van het woord.
Act 6:5  Deze voorslag behaagde aan allen, en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heiligen geest, 
Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een Jodengenoot uit Antiochie.
Act 6:6  Zij plaatsten ze voor de apostelen, en dezen baden en legden hun de handen op.
Act 6:7  Het woord Gods wies, het aantal der leerlingen te Jeruzalem vermeerderde sterk, en een grote menigte 
priesters traden tot het geloof toe.
Act 6:8  En Stefanus, vol genade en kracht, deed grote wonderen en tekenen onder het volk;
Act 6:9  maar enigen die behoorden tot de synagoge die heette de synagoge der Vrijgelatenen, der afkomstigen 
uit Cyrene en uit Alexandrie, en tot die uit Cilicie en Azie stonden op om met Stefanus te redetwisten,
Act 6:10  doch waren niet opgewassen tegen de wijsheid en geestdrift waarmee hij sprak.
Act 6:11  Toen stookten zij mannen op die zeiden: Wij hebben hem godslasterlijke woorden tegen Mozes en 



God horen spreken.
Act 6:12  Zij hitsten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden op, vielen op hem aan, sleepten hem mee, 
brachten hem voor den Groten Raad
Act 6:13  en deden valse getuigen optreden, die zeiden: Deze man spreekt voortdurend tegen deze heilige 
plaats en de wet;
Act 6:14  want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de zeden 
die Mozes ons heeft overgeleverd veranderen.
Act 6:15  Toen nu allen die in den Raad zaten in spanning de ogen op hem richtten, zagen zij dat zijn aangezicht 
aan dat van een engel gelijk was.
Act 7:1  De hogepriester vroeg: Is dat waar?
Act 7:2  En hij sprak: Broeders en vaders, luistert. De God der heerlijkheid is aan onzen vader Abraham 
verschenen toen hij in Mesopotamie was, voordat hij naar Haran ging,
Act 7:3  en heeft tot hem gezegd: Verlaat uw land en uw maagschap en ga naar het land dat Ik u wijzen zal.
Act 7:4  Toen trok hij uit het land der Chaldeen en vestigde zich in Haran. En van daar deed God hem, na den 
dood van zijn vader, naar het land verhuizen dat gij nu bewoont;
Act 7:5  hemzelf gaf Hij daarin niets ten eigendom, zelfs geen voetbreed, maar Hij beloofde het hem en zijn 
kroost na hem in bezit te zullen geven--terwijl hij nog geen kind had.
Act 7:6  Ook zeide God dat zijn kroost als bijwoners in een vreemd land wonen en men het vierhonderd jaar in 
slavernij houden en mishandelen zou;
Act 7:7  en het volk dat zij zullen dienen zal Ik vonnissen, spreekt God; daarna zullen zij uittrekken en Mij in deze 
plaats dienen.
Act 7:8  Ook gaf Hij hem het verbond der besnijdenis; Abraham verwekte dan Izaak en besneed hem op den 
achtsten dag, en Izaak verwekte Jakob, en Jakob de twaalf aartsvaders.
Act 7:9  Dezen afgunstig op Jozef, verkochten hem naar Egypte, en God was met hem,
Act 7:10  redde hem uit al zijn verdrukkingen en schonk hem gunst en wijsheid bij Farao, den koning van 
Egypte; deze stelde hem tot vorst over Egypte en zijn gehele huis aan.
Act 7:11  Nu kwam een hongersnood over heel Egypte en Kanaan, en grote druk; zodat onze vaderen geen 
voedsel vonden.
Act 7:12  Toen Jakob hoorde dat in Egypte koorn was, zond hij eerst onze vaderen;
Act 7:13  den tweeden keer maakte Jozef zich aan zijn broeders bekend. En Farao leerde Jozefs afkomst 
kennen.
Act 7:14  Jozef nu liet zijn vader Jakob en diens gehele gezin halen, ten getale van vijf en zeventig zielen.
Act 7:15  Zo ging Jakob naar Egypte en stierf daar, evenals onze vaderen;
Act 7:16  zij werden naar Sichem vervoerd en bijgezet in het graf dat Abraham voor den vollen prijs gekocht had 
van de Emorieten in Sichem.
Act 7:17  Toen de tijd naderde waarop de belofte die God aan Abraham gedaan had vervuld zou worden, 
vermeerderde en vermenigvuldigde zich het volk in Egypte,
Act 7:18  totdat een andere koning opstond, die Jozef niet gekend had.
Act 7:19  Deze legde het op het verderf van ons geslacht toe en mishandelde de vaderen door hen te dwingen 
hun kinderen weg te werpen; opdat zij zouden uitsterven.
Act 7:20  In dien tijd werd Mozes geboren, en hij was schoon in Gods oog. Drie maanden werd hij in het huis van 
zijn vader verzorgd,
Act 7:21  en toen hij te vondeling gelegd was, nam de dochter van Farao hem tot zich en voedde hem als haar 
zoon op.
Act 7:22  Zo werd Mozes onderwezen in al de wijsheid der Egyptenaren en werd krachtig in woord en werk.
Act 7:23  Toen hij veertig jaar oud was geworden, kwam het in zijn hart op naar zijn broeders, Israels zonen, om 
te zien.
Act 7:24  En ziende dat aan een van hen onrecht werd aangedaan, kwam hij daartegen in verzet en wreekte den 
mishandelde door den Egyptenaar te verslaan.
Act 7:25  Nu, meende hij, zouden zijn broeders begrijpen dat God hun door zijn hand redding gaf; maar zij 
begrepen het niet.
Act 7:26  Den volgenden dag kwam hij bij hen terwijl zij vochten en vermaande hen tot vrede. Mannen, zeide hij, 
gij zijt broeders; waarom doet gij elkander onrecht?
Act 7:27  Maar hij die zijn makker onrecht aandeed stiet hem terug en zeide: Wie heeft u aangesteld tot hoofd en 
rechter over ons?
Act 7:28  Gij wilt mij toch niet doden zoals gij gisteren den Egyptenaar gedood hebt?
Act 7:29  Hierop nam Mozes de vlucht en ging wonen in het land Midian, waar hij twee zonen verwekte.
Act 7:30  Toen veertig jaren verstreken waren, verscheen hem in de woestijn van den berg Sinai een engel in de 
vuurvlam van een braambos.



Act 7:31  Op het zien van dit verschijnsel stond Mozes verbaasd, en toen hij toetrad om het nader te bezien, 
klonk de stem des Heeren:
Act 7:32  Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, Izaak en Jakob.
Act 7:33  Nu sidderde Mozes en durfde er niet meer naar zien. En de Heer zeide tot hem: Ontschoei uw voeten; 
want de plaats waar gij staat is heilige grond.
Act 7:34  Ik heb de mishandelingen van mijn volk in Egypte gezien, zijn zuchten gehoord, en ben neergedaald 
om het te bevrijden. Welaan, Ik wil u naar Egypte zenden.
Act 7:35  Dezen Mozes, dien zij verloochenden, toen zij zeiden: Wie heeft u tot hoofd en rechter aangesteld? 
dezen heeft God als hoofd en verlosser gezonden door middel van den engel die hem verschenen is in het 
braambos.
Act 7:36  Hij was het die hen uitleidde na tekenen en wonderen gedaan te hebben in Egypteland, aan de Rode 
Zee en in de woestijn, veertig jaren lang.
Act 7:37  Die Mozes was het die tot de Israelieten sprak: God zal u uit uw broederen een profeet verwekken, aan 
mij gelijk.
Act 7:38  Hij is het die te midden der Gemeente was, in de woestijn, bij den engel die tot hem sprak op den berg 
Sinai, en bij onze vaderen. Hij ontving de levenswoorden om ze u te geven.
Act 7:39  Hij was het wien onze vaderen niet wilden gehoorzaam zijn, dien zij integendeel terugstieten, toen zij in 
hun hart naar Egypte terugkeerden
Act 7:40  en tot Aaron zeiden: Maak ons goden die voor ons uit zullen gaan; want die Mozes, die ons uit 
Egypteland uitgeleid heeft, wij weten niet wat van hem is geworden.
Act 7:41  En in die dagen maakten zij een kalf, brachten aan den afgod een offer en verheugden zich in de 
werken hunner handen.
Act 7:42  Toen keerde God zich van hen af en leverde hen over om het hemelse heirleger te dienen, zoals in het 
boek der profeten geschreven staat: Gij hebt Mij toch geen slachtoffers en brandoffers gebracht, veertig jaren in 
de woestijn, huis Israel?
Act 7:43  Neen; opgenomen hebt gij de tent van Moloch en de ster van den god Romfa, de beelden die gij 
gemaakt hebt om u daarvoor neer te buigen. Ik zal u wegvoeren nog verder dan Babylon.
Act 7:44  Onze vaderen hadden in de woestijn de tent der Getuigenis, zoals Hij die met Mozes sprak bevolen 
had te maken, naar het model dat hij gezien had;
Act 7:45  onze vaderen namen haar over en brachten haar met Jozua in het erve der volken die God voor onze 
vaderen uit verdreven heeft, tot aan de dagen van David,
Act 7:46  die gunst vond in Gods oog en bad een woonstede voor het huis van Jakob te mogen vinden.
Act 7:47  Salomo bouwde voor hem een huis.
Act 7:48  Maar de Allerhoogste woont niet in iets dat met handen gemaakt is; zoals de profeet zegt:
Act 7:49  De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetbank; welk een huis zoudt gij Mij bouwen, spreekt de Heer, 
of welke plaats zou mijn rustoord zijn?
Act 7:50  Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt?
Act 7:51  Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij weerstaat altijd den Heiligen Geest; evenals uw 
vaderen doet ook gij.
Act 7:52  Wien der profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zij hebben gedood hen die de komst van den 
Rechtschapene aankondigden, wiens verraders en moordenaars gij zijt geworden,
Act 7:53  gij, die de wet door bemiddeling van engelen ontvangen en ze niet inachtgenomen hebt.
Act 7:54  Toen zij dit hoorden, werden zij woedend en knarsten met de tanden tegen hem.
Act 7:55  Maar hij, vol heiligen geest naar den hemel starend, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter 
rechterhand Gods en zeide:
Act 7:56  Ik zie daar de hemelen geopend en den Mensenzoon ter rechterhand Gods staan.
Act 7:57  Maar zij schreeuwden luidkeels, stopten de oren, stormden als een man op hem los,
Act 7:58  wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van 
een jongeling Saulus genaamd.
Act 7:59  Zij stenigden dan Stefanus terwijl hij den Heer aanriep en zeide: Heer Jezus, neem mijn geest op.
Act 7:60  En op de knieen vallend, riep hij met luide stem: Heer, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dit 
had gezegd, ontsliep hij.
Act 8:1  Ook Saulus schepte behagen in zijn terechtstelling. Te dien dage barstte een hevige vervolging los 
tegen de gemeente in Jeruzalem; alle leden werden verstrooid over de streken van Judea en Samarie, behalve 
de apostelen.
Act 8:2  Vrome mannen droegen Stefanus ten grave en bedreven een zwaren rouw over hem.
Act 8:3  En Saulus vervolgde de gemeente, drong de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en wierp 
ze in de gevangenis.
Act 8:4  Zij die verstrooid werden gingen op verschillende plaatsen de Blijmare brengen.



Act 8:5  Zo trok Filippus naar de stad Samarie en predikte aan de inwoners den Christus.
Act 8:6  De schare leende eendrachtig het oor aan hetgeen door Filippus gezegd werd, zowel om hetgeen zij 
hoorden als om de wonderen die zij hem zagen doen.
Act 8:7  Want uit velen van hen die onreine geesten hadden voeren dezen luidkeels schreeuwend uit; ook 
werden vele verlamden en kreupelen genezen;
Act 8:8  zodat in die stad grote blijdschap heerste.
Act 8:9  In die stad nu was zeker man, Simon genaamd, die reeds vroeger toverkunsten gedaan en het volk van 
Samarie in verrukking gebracht had door te zeggen dat hij iets bijzonders was.
Act 8:10  Allen, van den kleinste tot den grootste, hingen hem aan en zeiden: Dat is de kracht Gods die de Grote 
Kracht heet.
Act 8:11  Zij hingen hem aan omdat hij reeds geruimen tijd hen door zijn kunsten betoverd had.
Act 8:12  Maar nu zij Filippus geloofden, die de Blijde boodschap van het Koninkrijk Gods en den naam van 
Jezus Christus bracht, lieten zij, mannen en vrouwen, zich dopen.
Act 8:13  Simon zelf werd gelovig en bleef, na gedoopt te zijn, voortdurend bij Filippus, en toen hij de wonderen 
en grote krachtsuitingen zag, raakte hij buiten zichzelf.
Act 8:14  Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samarie het woord Gods aangenomen had, zonden zij 
Petrus en Johannes tot hen.
Act 8:15  Zij kwamen en baden voor hen dat zij den Heiligen Geest mochten ontvangen;
Act 8:16  want die was nog op niemand hunner neergedaald; zij waren slechts door den doop gebracht onder 
den naam van den Heer Jezus.
Act 8:17  Nu legden zij hun de handen op, en zij ontvingen den Heiligen Geest.
Act 8:18  En toen Simon zag dat door de handoplegging der apostelen de Geest geschonken werd, bood hij hun 
geld aan
Act 8:19  en zeide: Geeft ook mij de macht dat hij wien ik de handen opleg den Heiligen Geest ontvangt.
Act 8:20  Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld ga met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt Gods gave voor 
geld te kunnen krijgen.
Act 8:21  Gij hebt generlei deel aan deze zaak; want uw hart is niet oprecht tegenover God.
Act 8:22  Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid den Heer, of misschien u vergeven wordt wat in uw hart is 
opgekomen.
Act 8:23  Want ik zie dat uw ziel vol bittere gal is en gij verstrikt zijt in ongerechtigheid.
Act 8:24  Nu antwoordde Simon: Bidt gij voor mij tot den Heer; opdat niets van hetgeen gij hebt gezegd mij 
treffe. --
Act 8:25  Toen zij hun getuigenis afgelegd en het woord des Heeren verkondigd hadden, keerden zij naar 
Jeruzalem terug en brachten nog de Blijde boodschap aan vele dorpen der Samaritanen.
Act 8:26  Een engel des Heeren zeide tot Filippus: Maak u op en ga zuidwaarts den weg op van Jeruzalem naar 
Gaza; die is eenzaam.
Act 8:27  Hij maakte zich op en ging op reis. En zie, een Ethiopier, een invloedrijke kamerling van Kandace, de 
koningin der Ethiopiers, haar opperschatmeester, die naar Jeruzalem was getrokken om er te aanbidden,
Act 8:28  was op de terugreis en las, op zijn wagen gezeten, in den profeet Jezaja.
Act 8:29  En de Geest zeide tot Filippus: Ga dicht bij dien wagen lopen.
Act 8:30  En toen Filippus er bij kwam, hoorde hij hem in den profeet Jezaja lezen en zeide: Verstaat gij wel wat 
gij leest?
Act 8:31  Hij zeide: Hoe zou ik dat kunnen wanneer niemand mij den weg wijst? en nodigde Filippus uit bij hem 
op den wagen te gaan zitten.
Act 8:32  De afdeling der Schrift die hij las was deze: Als een schaap is hij ter slachting geleid, en als een lam, 
stom voor zijn scheerders, zo doet hij den mond niet open.
Act 8:33  Toen hij vernederd werd, werd het vonnis over hem vernietigd; zijn nakroost, wie zal het tellen? Want 
zijn leven wordt van de aarde opgeheven.
Act 8:34  Nu vroeg de kamerling Filippus: Ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander?
Act 8:35  Toen opende Filippus den mond en bracht hem, van dat Schriftwoord uitgaande, de blijmare over 
Jezus.
Act 8:36  En toen zij de reis vervolgden, kwamen zij aan een water en zeide de kamerling: Daar is water: wat 
belet mij gedoopt te worden?
Act 8:37  
Act 8:38  Hij liet den wagen stilhouden; beiden, Filippus en de kamerling, daalden in het water af, en hij doopte 
hem.
Act 8:39  Toen zij uit het water opstegen, voerde de Geest des Heeren Filippus weg; de kamerling zag hem niet 
meer en vervolgde zijn weg met blijdschap.
Act 8:40  Wat Filippus betreft, men vond hem terug bij Azotus; hij reisde rond en verkondigde de Blijde 



boodschap in alle steden, totdat hij te Cesarea kwam.
Act 9:1  Nog ademde intussen Saulus bedreiging en moord tegen de leerlingen des Heeren; hij ging naar den 
hogepriester
Act 9:2  en verzocht brieven van zijn hand aan de synagoge te Damaskus, met het doel om, indien hij er 
aanhangers van den Heilsweg vond, hen, mannen en vrouwen, geboeid naar Jeruzalem te brengen.
Act 9:3  Maar toen hij op reis was en Damaskus naderde, omstraalde hem plotseling een licht uit den hemel;
Act 9:4  hij viel ter aarde en hoorde een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij?
Act 9:5  Hij zeide: Wie zijt gij, Heer? En hij: Ik ben Jezus, dien gij vervolgt.
Act 9:6  Maar sta op en ga naar de stad; u zal gezegd worden wat gij moet doen.
Act 9:7  De mannen die met hem reisden bleven sprakeloos staan; zij hoorden wel de stem, maar zagen 
niemand.
Act 9:8  Saulus stond van den grond op, maar zag, hoewel zijn ogen open waren, niets. Men leidde hem aan de 
hand en bracht hem in Damaskus.
Act 9:9  Daar was hij drie dagen zonder te kunnen zien; hij at en dronk niet.
Act 9:10  Te Damaskus nu woonde een leerling, Ananias genaamd. Tot hem zeide de Heer in een gezicht: 
Ananias! Hij zeide: Hier ben ik, Heer.
Act 9:11  De Heer zeide tot hem: Sta op, ga naar de straat die de Rechte heet en vraag in het huis van Judas 
naar zekeren Saulus uit Tarsus. Want hij bidt nu
Act 9:12  en heeft een man genaamd Ananias zien binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij het 
gezicht zou terugkrijgen.
Act 9:13  Ananias antwoordde: Heer, ik heb van velen gehoord, hoeveel onheil deze man aan uw heiligen te 
Jeruzalem heeft berokkend,
Act 9:14  en dat hij hier is met volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen gevangen te 
nemen.
Act 9:15  En de Heer zeide tot hem: Ga; hij toch is voor mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen 
tot heidenen, koningen en zonen Israels.
Act 9:16  Want ikzelf zal hem tonen, hoeveel hij voor mijn naam moet lijden.
Act 9:17  Toen ging Ananias heen, trad het huis binnen, legde hem de handen op en zeide: Broeder Saul, de 
Heer Jezus, die u op den weg dien gij kwaamt verschenen is heeft mij gezonden, opdat gij het gezicht moogt 
terugkrijgen en met den Heiligen Geest vervuld worden.
Act 9:18  En dadelijk was het alsof schillen van zijn ogen vielen; hij kon weer zien, stond op, werd gedoopt
Act 9:19  en kwam na iets gegeten te hebben weer bij kracht. Hij verkeerde enige dagen met de leerlingen in 
Damaskus
Act 9:20  en predikte dadelijk in de synagogen dat Jezus de Zoon Gods is.
Act 9:21  Allen die het hoorden raakten buiten zichzelf en zeiden: Is dit niet de man die te Jeruzalem hen die 
dezen naam aanroepen trachtte uit te roeien en hierheen gekomen is met het doel hen gevangen te nemen en 
naar de overpriesters te brengen?
Act 9:22  En Saulus werd krachtiger en bracht de Joden die in Damaskus woonden in opschudding door te 
bewijzen dat Jezus de Christus is.
Act 9:23  Nadat vele dagen verlopen waren, spanden de Joden samen om hem uit den weg te ruimen;
Act 9:24  maar Saulus kreeg kennis van hun plan, en daar men dag en nacht aan de poorten de wacht hield om 
hem te doden,
Act 9:25  namen zijn leerlingen hem des nachts mee en lieten hem in een mand over den stadsmuur naar 
beneden.
Act 9:26  In Jeruzalem gekomen, trachtte hij zich bij de leerlingen aan te sluiten; maar allen waren bevreesd 
voor hem, omdat zij niet geloofden dat hij een leerling was.
Act 9:27  Toen trok Barnabas zich zijn lot aan, bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij op den 
weg den Heer gezien had en door hem toegesproken was, en hoe hij te Damaskus ronduit met den naam van 
Jezus had gepredikt.
Act 9:28  Daarna ging hij te Jeruzalem met hen in en uit,
Act 9:29  verkondigde onbewimpeld den Heer, en sprak en redetwistte met de Grieks sprekende Joden; maar 
dezen zochten hem uit den weg te ruimen.
Act 9:30  Toen de broeders hiervan kennis kregen, brachten zij hem naar Cesarea en lieten hem van daar naar 
Tarsus vertrekken.
Act 9:31  De gemeente in geheel Judea, Galilea en Samarie had nu vrede en werd opgebouwd, daar haar 
wandel in de vreze des Heeren was; ook breidde zij zich uit door den aandrang des Heiligen Geestes.
Act 9:32  Eens maakte Petrus een rondreis door al die gewesten en kwam ook te Lydda bij de daar wonende 
heiligen.
Act 9:33  Hij vond er zekeren Eneas, die reeds acht jaar verlamd te bed gelegen had.



Act 9:34  Petrus zeide tot hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; sta op en spreid zelf uw leger. Dadelijk 
stond hij: op,
Act 9:35  en alle inwoners van Lydda en Saron zagen hem en bekeerden zich tot den Heer.
Act 9:36  Te Joppe nu woonde een leerlinge genaamd Tabitha--dit betekent Dorkas; zij deed veel goede werken 
en gaf overvloedig aalmoezen.
Act 9:37  In die dagen werd zij ziek en stierf; men wies haar en legde haar in een bovenkamer.
Act 9:38  Daar Lydda niet ver van Joppe was, zonden de leerlingen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, twee 
mannen tot hem met het verzoek: Kom toch onverwijld tot ons.
Act 9:39  Petrus maakte zich op en ging met hen mee. Zodra hij aankwam, brachten zij hem in de bovenkamer. 
Daar gingen alle weduwen bij hem staan, wenend en de boven [kleren] en onderkleren tonend die Dorkas terwijl 
zij nog bij haar was gemaakt had.
Act 9:40  Maar Petrus liet allen de kamer uitgaan, knielde neer en bad. Toen wendde hij zich naar het lijk en 
zeide: Tabitha, sta op. Zij opende de ogen en ging op het zien van Petrus overeindzitten.
Act 9:41  Nu reikte hij haar de hand en liet haar opstaan. Toen riep hij de heiligen en de weduwen en stelde haar 
levend voor hen.
Act 9:42  Dit werd in geheel Joppe bekend, en velen werden gelovig in den Heer.
Act 9:43  Nog geruimen tijd bleef Petrus in Joppe ten huize van zekeren Simon, een leerlooier.
Act 10:1  Te Cesarea nu woonde een man Cornelius genaamd, kapitein in het dusgenaamde Italiaansche 
bataljon,
Act 10:2  een vroom en, evenals zijn gehele gezin, godvrezend man, die veel aalmoezen gaf aan het volk en 
voortdurend God bad.
Act 10:3  Deze zag in een gezicht, omtrent het negende uur duidelijk een engel Gods bij hem binnenkomen, die 
zeide: Cornelius!
Act 10:4  Angstig staarde hij hem aan en zeide: Wat is er, Heer? Hij zeide tot hem: Uw gebeden en aalmoezen 
zijn opgeklommen tot God, en Hij gedenkt ze.
Act 10:5  Nu dan, zend een paar mannen naar Joppe en ontbied zekeren Simon, die ook Petrus heet.
Act 10:6  Hij woont bij een leerlooier Simon, wiens huis bij de zee staat.
Act 10:7  Zodra de engel die met hem gesproken had was heengegaan, riep hij uit degenen die meest bij hem 
waren twee van zijn dienaren en een vromen soldaat,
Act 10:8  deelde hun alles mee en zond hen naar Joppe.
Act 10:9  Den volgenden dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus, omstreeks het zesde 
uur, op het dak om te bidden.
Act 10:10  Hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl men het gereedmaakte, kwam over hem een 
zinsverrukking.
Act 10:11  Hij zag, hoe de hemel openging en een voorwerp dat op een groot laken geleek neerdaalde, aan de 
vier hoeken op aarde neergelaten.
Act 10:12  Daarin waren alle viervoetige en kruipende dieren der aarde en alle vogelen des hemels.
Act 10:13  En een stem kwam tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet.
Act 10:14  Maar Petrus zeide: Dat doe ik niet, Heer; want nooit heb ik iets gegeten dat onrein of bezoedeld is.
Act 10:15  Toen kwam de stem weer tot hem: Wat God gereinigd heeft zult gij niet onrein achten.
Act 10:16  Dit geschiedde driemaal; waarna het voorwerp aanstonds naar den hemel werd opgetrokken.
Act 10:17  Toen Petrus in verlegenheid zich afvroeg, wat toch dat gezicht betekende, daar kwamen juist de 
mannen die door Cornelius waren gezonden. Zij vroegen naar het huis van Simon, gingen aan de voordeur 
staan
Act 10:18  en vroegen luide of Simon die Petrus werd bijgenaamd daar verblijf hield.
Act 10:19  Terwijl nu Petrus nadacht over het gezicht, zeide de Geest tot hem: Daar zijn twee mannen die naar u 
vragen.
Act 10:20  Sta op, ga naar beneden en trek zonder u te bedenken met hen mee; want ik heb hen gezonden.
Act 10:21  Beneden komend, zeide Petrus tot de mannen: Ik ben het dien gij zoekt. Wat is de reden van uw 
komst?
Act 10:22  Zij zeiden: Kapitein Cornelius, een rechtschapen en godvrezend man, van wien het gehele Joodse 
volk eervolle getuigenis kan afleggen, heeft door een heiligen engel het bevel Gods gekregen u uit te nodigen in 
zijn huis te komen en aan te horen wat gij hem te zeggen hebt. --
Act 10:23  Hierop verzocht hij hun binnen te komen en bewees hun gastvrijheid. Den volgenden dag vertrok hij 
met hen, en enige broeders uit Joppe gingen met hem mee.
Act 10:24  Den dag daarna kwam hij te Cesarea. Cornelius wachtte hem af en had zijn bloedverwanten en beste 
vrienden saamgeroepen.
Act 10:25  Toen dan Petrus binnenkwam, ging Cornelius hem tegemoet en viel vol eerbied aan zijn voeten neer.
Act 10:26  Maar Petrus richtte hem op met de woorden: Sta op; ik ben ook maar een mens.



Act 10:27  Met hem sprekend, ging hij naar binnen en vond er velen verzameld.
Act 10:28  Hij zeide tot hen: Gij weet wel dat het voor een Jood ongeoorloofd is met een heiden te verkeren of bij 
hem in huis te komen; maar mij heeft God getoond dat ik geen mens onrein of onheilig mag achten.
Act 10:29  Daarom ben ik zonder weerstreven gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik: Om welke reden 
hebt gij mij verzocht hier te komen?
Act 10:30  Cornelius zeide: Vier dagen geleden deed ik op het negende uur in mijn huis mijn gebed,
Act 10:31  toen plotseling een man in een schitterend kleed voor mij stond en zeide: Cornelius, uw gebed is 
verhoord en van uw aalmoezen is melding gemaakt voor God.
Act 10:32  Zend dan een boodschap naar Joppe en verzoek Simon die den bijnaam Petrus heeft bij u te komen. 
Hij woont bij den leerlooier Simon aan zee.
Act 10:33  Dadelijk heb ik om u gezonden, en gij hebt goed gedaan met hier te komen. Nu zijn wij allen in Gods 
tegenwoordigheid bijeen om aan te horen alwat u door den Heer bevolen is.
Act 10:34  Hierop opende Petrus zijn mond en zeide: Thans zie ik inderdaad in dat God geen aanzien des 
persoons kent,
Act 10:35  maar dat alwie Hem vreest en recht handelt, tot welk volk hij ook behoort, Hem welbehaaglijk is.
Act 10:36  Dit is de prediking die Hij heeft doen brengen aan de zonen Israels: de verkondiging van vrede door 
Jezus Christus: want die is aller Heer.
Act 10:37  Gij weet wel wat in geheel Judea gebeurd is, te beginnen van Galilea na den doop dien Johannes 
predikte,
Act 10:38  hoe God Jezus van Nazaret met heiligen geest en kracht gezalfd heeft, en hoe hij rondtrok weldoend 
en allen die door den Duivel overweldigd waren genezend; want God was met hem.
Act 10:39  En wij zijn getuigen van alwat hij verrichtte in het land der Joden en in Jeruzalem. Hem hebben zij 
gedood door hem aan een kruishout op te hangen.
Act 10:40  God nu heeft hem ten derden dage opgewekt en hem de macht gegeven zich zichtbaar te vertonen,
Act 10:41  niet aan het gehele volk, maar aan ons, die van tevoren door God uitverkoren waren getuigen hiervan 
te zijn, die nadat hij uit de doden was opgestaan met hem gegeten en gedronken hebben.
Act 10:42  En ons heeft hij opgedragen aan het volk te prediken en te getuigen dat hij de door God aangewezen 
rechter van levenden en doden is.
Act 10:43  Alle profeten leggen getuigenis omtrent hem af, dat door zijn naam ieder die in hem gelooft vergiffenis 
van zonden ontvangt.
Act 10:44  Terwijl Petrus nog zo sprak, daalde de Heilige Geest neer op allen die de rede aanhoorden.
Act 10:45  En de gelovigen uit het Jodendom die met Petrus meegekomen waren stonden er versteld van dat de 
gave van den Heiligen Geest ook over de heidenen uitgestort was;
Act 10:46  want zij hoorden hen tongetaal spreken en God verheerlijken. Toen hernam Petrus:
Act 10:47  Kan wel iemand het water weren en verhinderen dat dezen gedoopt worden, zij, die den Heiligen 
Geest hebben ontvangen evenals wij?
Act 10:48  En hij beval dat zij met den naam van Jezus Christus gedoopt werden. Toen verzochten zij hem enige 
dagen te blijven.
Act 11:1  De apostelen en de broeders in Judea hoorden dat ook heidenen het woord Gods aangenomen 
hadden.
Act 11:2  Toen dus Petrus naar Jeruzalem opging, riepen de gelovigen uit het Jodendom hem tot 
verantwoording
Act 11:3  en zeiden: Gij zijt in huis gegaan bij onbesnedenen en hebt met hen gegeten.
Act 11:4  Nu legde Petrus hun van den aanvang af geregeld de toedracht der zaak voor en zeide:
Act 11:5  Ik deed te Joppe mijn gebed en kreeg in zinsverrukking een gezicht: een voorwerp dat op een groot 
laken geleek daalde, aan de vier hoeken neergelaten, uit den hemel neer, tot dicht bij mij.
Act 11:6  Toen ik er goed naar keek, zag ik de viervoetige, de wilde en de kruipende landdieren en de vogelen 
des hemels,
Act 11:7  en hoorde ik een stem die tot mij zeide: Sta op, Petrus, slacht en eet.
Act 11:8  Ik zeide: Dat doe ik niet, Heer; want nooit is iets onreins of bezoedelds in mijn mond gekomen.
Act 11:9  Wederom antwoordde de stem uit den hemel: Wat God rein heeft gemaakt zult gij niet onrein achten.
Act 11:10  Dit geschiedde driemaal; waarna alles weer naar den hemel opgetrokken werd.
Act 11:11  Juist toen stonden onverwachts drie mannen bij het huis waarin wij waren, die uit Cesarea tot mij 
waren gezonden.
Act 11:12  En de Geest zeide mij, zonder bedenken met hen mee te gaan. Ook vergezelden mij deze zes 
broeders. Zo kwamen wij in het huis van dien man.
Act 11:13  Hij deelde ons mee, hoe hij den engel in zijn huis had zien staan en deze gezegd had: Zend een 
boodschap naar Joppe en verzoek Simon die Petrus bijgenaamd wordt bij u te komen;
Act 11:14  hij zal tot u woorden spreken waardoor gij met uw gehele huis gered zult worden.



Act 11:15  Toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals in den aanvang op ons.
Act 11:16  En ik herinnerde mij, hoe de Heer gezegd had: Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den 
Heiligen Geest gedoopt worden.
Act 11:17  Indien dan God hun dezelfde gave heeft geschonken als aan ons; daar zij in den Heer Jezus Christus 
zijn gaan geloven, hoe zou ik in staat zijn geweest God tegen te houden?
Act 11:18  Toen zij dit hoorden, berustten zij er in, loofden God en zeiden: Zo heeft dan God ook aan de 
heidenen de bekering ten leven geschonken!
Act 11:19  Inmiddels waren zij die zich verstrooid hadden vanwege de verdrukking, door het optreden van 
Stefanus ontstaan, het land doorgegaan tot Fenicie, Cyprus en Antiochie, aan niemand het woord verkondigend 
dan aan Joden.
Act 11:20  Maar sommigen van hen, uit Cyprus en Cyrene afkomstig, spraken, toen zij te Antiochie kwamen, ook 
heidenen aan en brachten hun de Blijmare omtrent den Heer Jezus Christus.
Act 11:21  En de hand des Heeren was met hen, zodat een groot aantal gelovig werd en zich tot den Heer 
bekeerde.
Act 11:22  Toen het aan de gemeente in Jeruzalem ter ore kwam dat zij dit deden, zond men Barnabas naar 
Antiochie;
Act 11:23  en deze daar komend en Gods genadewerk aanschouwend, verheugde zich en vermaande allen zich 
van ganser harte aan den Heer te houden;
Act 11:24  want hij was een voortreffelijk man, vol heiligen geest en geloof. En een talrijke schare werd voor den 
Heer gewonnen.
Act 11:25  Hij dan ging naar Tarsus om Saulus op te zoeken, trof hem er aan en bracht hem naar Antiochie.
Act 11:26  Wel een vol jaar bleven zij samen in die gemeente en gaven aan een talrijke schare onderricht. Het 
eerst noemde men te Antiochie de leerlingen Christenen.
Act 11:27  In die dagen kwamen enige profeten uit Jeruzalem naar Antiochie af,
Act 11:28  en een van hen, Agabus genaamd, trad op en voorspelde door ingeving van den Geest dat een grote 
hongersnood over de gehele wereld komen zou. Die is ook gekomen onder Claudius.
Act 11:29  Toen besloten de leerlingen dat ieder van hen, naar zijn vermogen iets zou zenden tot ondersteuning 
van de broeders in Judea.
Act 11:30  Zij deden het ook en zonden het door Barnabas en Saulus aan de oudsten.
Act 12:1  Omstreeks dien tijd sloeg koning Herodes de hand aan enige leden der gemeente om hen te 
verderven
Act 12:2  en liet hij Jacobus, den broeder van Johannes, onthoofden.
Act 12:3  Toen hij zag dat dit den Joden geviel, ging hij op dien weg voort en nam ook Petrus in hechtenis; het 
was in de dagen der ongezuurde brooden.
Act 12:4  Hij liet hem dan grijpen en in de gevangenis werpen, waar hij hem in bewaring gaf aan vier viertallen 
soldaten, met het plan hem na Pasen voor het gericht van het volk te brengen.
Act 12:5  Zo werd dan Petrus in de gevangenis bewaakt, en door de gemeente werden voortdurend gebeden tot 
God voor hem opgezonden.
Act 12:6  Toen nu Herodes hem zou voorbrengen, sliep Petrus dien nacht tussen twee soldaten, met twee 
ketenen geboeid, terwijl de wacht voor de deur de gevangenis bewaakte.
Act 12:7  En zie, daar stond een engel des Heeren bij hem, en een licht schitterde in het verblijf. Hij stiet Petrus 
in de zijde, zodat hij wakker werd, en zeide: Sta spoedig op. En de ketenen vielen van zijn handen.
Act 12:8  De engel zeide tot hem: Doe uw gordel om en uw schoeisel aan. Hij deed het. Nu zeide hij hem: Sla 
uw mantel om en volg mij.
Act 12:9  Hij ging achter den engel naar buiten en wist niet dat hetgeen door den engel gebeurde werkelijkheid 
was, maar meende een gezicht te zien.
Act 12:10  Zij gingen langs den eersten wachtpost en langs den tweeden en kwamen aan de ijzeren deur die 
naar de stad voerde; die ging vanzelf voor hen open; zij traden naar buiten, gingen een straat ver--daar was de 
engel plotseling van hem weggegaan.
Act 12:11  Thans kwam Petrus tot bezinning en zeide: Nu weet ik inderdaad dat de Heer zijn engel heeft 
gezonden en mij heeft gered uit de hand van Herodes en uit alwat het volk der Joden verwachtte dat zou 
geschieden.
Act 12:12  Toen hij dus den toestand overzag, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes 
bijgenaamd Marcus, waar velen biddend vergaderd waren.
Act 12:13  Toen hij aan de poort klopte, ging een slavin, Rhode genaamd, naar voren om te horen wie daar was;
Act 12:14  maar toen zij de stem van Petrus herkende, opende zij van vreugde de deur niet, maar liep naar 
binnen en meldde dat Petrus voor de deur stond.
Act 12:15  Zij zeiden tot haar: Gij raaskalt. Maar zij hield vol dat het zo was. Nu zeiden zij: Het is zijn engel.
Act 12:16  Toen Petrus bleef kloppen, deden zij de deur open, zagen hem en waren ontzet.



Act 12:17  Hij wenkte met de hand dat zij zouden zwijgen, verhaalde hun, hoe de Heer hem uit de gevangenis 
gevoerd had, en zeide: Deelt dit aan Jacobus en de broeders mee. Hierna ging hij heen en vertrok naar een 
andere plaats.
Act 12:18  Toen het dag werd, waren de soldaten niet weinig ontsteld: wat was met Petrus gebeurd?
Act 12:19  Herodes ging hem zoeken, nam, toen hij hem niet vond, de soldaten in verhoor en liet hen 
wegbrengen; waarna hij uit Judea naar Cesarea vertrok en daar bleef.
Act 12:20  Hij was zeer verbitterd op de Tyriers en Sidoniers, en dezen kwamen gezamenlijk tot hem, wisten 
Blastus, den kamerheer van den koning, voor zich te winnen en smeekten om vrede, omdat hun land 
levensmiddelen trok uit dat van den koning.
Act 12:21  Dientengevolge nam Herodes op een vooruit bepaalden dag, in koninklijk gewaad, op den troon 
plaats en hield een rede tot hen.
Act 12:22  Waarop het volk hem toeriep: Zo spreekt een god, geen mens!
Act 12:23  Maar aanstonds trof hem een engel des Heeren, tot straf dat hij aan God de eer niet had gegeven: hij 
werd door de wormen verteerd en gaf den geest.
Act 12:24  Het woord Gods wies en breidde zich uit.
Act 12:25  En Barnabas en Saulus keerden, na hun taak volbracht te hebben, uit Jeruzalem terug en namen 
Johannes bijgenaamd Marcus mee.
Act 13:1  Te Antiochie waren in de gemeente profeten en leraren, namelijk Barnabas, Symeon, bijgenaamd 
Niger, Lucius van Cyrene, Manahem, zoogbroeder van den viervorst Herodes, en Saulus.
Act 13:2  Terwijl zij eens een godsdienstige bijeenkomst hielden en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert mij 
Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen heb geroepen.
Act 13:3  Dientengevolge zonden zij hen uit, na hun onder vasten en bidden de handen te hebben opgelegd.
Act 13:4  Zij dan, aldus door den Heiligen Geest uitgezonden, daalden naar Seleucie af, voeren van daar naar 
Cyprus
Act 13:5  en predikten, te Salamis gekomen, in de synagogen der Joden het woord Gods. Zij hadden Johannes 
tot dienaar.
Act 13:6  Toen zij het gehele eiland tot Pafos toe waren doorgetrokken, vonden zij daar een waarzegger, een 
Joodsen leugenprofeet, Barjezus genaamd,
Act 13:7  die tot het gevolg van den stadhouder Sergius Paulus behoorde. Deze, een man van doorzicht, 
ontbood Barnabas en Saulus en begeerde het woord Gods te horen.
Act 13:8  De waarzegger Elymas--dit is de vertaling van zijn naam--kwam tegen hen op en trachtte den 
stadhouder van het geloof afkerig te maken.
Act 13:9  Maar Saulus--die ook Paulus heet--zeide, vervuld van heiligen geest, terwijl hij hem scherp aankeek:
Act 13:10  Gij mens vol van allerlei bedrog en arglist, duivelskind, vijand van alle gerechtigheid, wilt gij wel eens 
ophouden des Heeren rechte wegen bochtig te maken!
Act 13:11  Zie dan, de Heer keert zijn hand tegen u: gij zult tot tijd en wijle zo blind zijn dat gij de zon niet ziet. 
Dadelijk viel op hem nevel en duisternis; rondtastend zocht hij naar wie hem bij de hand zouden leiden.
Act 13:12  Op het gezicht hiervan werd de stadhouder een gelovige, diep getroffen door de leer des Heeren.
Act 13:13  Van Pafos in zee gestoken vertrok het reisgezelschap van Paulus naar Perge in Pamfylie. Daar 
scheidde Johannes zich van hen; hij keerde naar Jeruzalem terug;
Act 13:14  maar zij trokken van Perge af het land door tot Antiochie in Pisidie. Op den sabbat gingen zij naar de 
synagoge en namen er plaats.
Act 13:15  Na de voorlezing van Wet en Profeten zonden de opzieners der gemeente iemand tot hen met de 
nodiging: Broeders, indien gij het een of ander woord van opwekking voor de gemeente hebt, spreekt dan.
Act 13:16  Toen stond Paulus op, wenkte met de hand om stilte en sprak: Israelieten en godvrezenden, luistert.
Act 13:17  De God van dit volk Israel heeft onze vaderen uitverkoren en het volk, toen het als vreemden in 
Egypte leefde, sterk gemaakt, het met opgeheven arm daaruit gevoerd
Act 13:18  en ongeveer veertig jaar in de woestijn verdragen,
Act 13:19  zeven volken in het land Kanaan uitgeroeid en hun land aan hen ten erfdeel gegeven
Act 13:20  voor ongeveer vierhonderd vijftig jaren. Daarna heeft Hij richters geschonken tot aan den profeet 
Samuel.
Act 13:21  Van toen af wilden zij een koning hebben, en God gaf hun Saul den zoon van Kis, uit den stam 
Benjamin, die veertig jaar regeerde.
Act 13:22  Na hem afgezet te hebben, maakte Hij David koning over hen. Van hem getuigde Hij: Ik heb David 
den zoon van Jessai gevonden, een man naar mijn hart, die mijn gehelen wil volbrengen zal.
Act 13:23  Uit zijn kroost nu heeft God, volgens zijn belofte, voor Israel Jezus als redder doen komen,
Act 13:24  nadat, reeds voordat hij zijn intocht deed, Johannes den doop der bekering aan het ganse volk Israel 
verkondigd had.
Act 13:25  Toen Johannes aan het eind van zijn loopbaan was gekomen, zeide hij: Hij voor wien gij mij houdt 



ben ik niet; maar zie, na mij komt een wiens schoenen ik niet waardig ben los te maken.
Act 13:26  Broeders, afstammelingen van Abraham, en godvrezenden die zich onder u bevinden, tot ons is dit 
heilwoord gezonden.
Act 13:27  Want de inwoners van Jeruzalem en hun overheid hebben hem miskend en door hem te veroordelen 
vervuld wat de profeten, die iederen sabbat worden voorgelezen, hebben voorspeld.
Act 13:28  Hoewel zij niets vonden dat den dood verdiende, hebben zij Pilatus gevraagd hem om te brengen,
Act 13:29  en toen zij alles volbracht hadden wat over hem geschreven staat, hebben zij hem van het kruishout 
afgenomen en in een graf gelegd.
Act 13:30  Maar God heeft hem opgewekt uit de doden;
Act 13:31  verscheiden dagen lang is hij verschenen aan hen die met hem uit Galilea naar Jeruzalem waren 
opgegaan, die nu zijn getuigen zijn voor het volk.
Act 13:32  En wij, wij brengen u de blijde belofte over die de vaderen ontvangen hebben; want God heeft haar 
voor onze kinderen tot vervulling doen komen door Jezus op te wekken;
Act 13:33  zoals ook in den tweeden Psalm staat: Gij zijt mijn Zoon; Ik heb u heden verwekt.
Act 13:34  Dat Hij hem uit de doden heeft opgewekt, zodat hij niet meer tot bederf zou overgaan, heeft Hij aldus 
gezegd: Ik zal ulieden geven de heilsgoederen van David die betrouwbaar zijn.
Act 13:35  Daarom zegt Hij ook elders: Gij zult uwen heilige het bederf niet laten zien.
Act 13:36  David toch is, na in zijn tijd Gods raad te hebben uitgediend, ontslapen en tot zijn vaderen verzameld, 
en heeft het bederf wel gezien;
Act 13:37  maar hij dien God heeft opgewekt heeft het bederf niet gezien.
Act 13:38  Weet dus, broeders, dat door hem u schuldvergiffenis aangekondigd wordt;
Act 13:39  en van alles waarvan gij door de wet van Mozes niet kondet gerechtvaardigd worden wordt ieder 
gelovige door hem gerechtvaardigd.
Act 13:40  Past dan op, dat u niet overkome wat in de Profeten geschreven staat:
Act 13:41  Ziet, laatdunkenden, verbaast u en verdwijnt! Want ik doe in uw dagen iets, iets dat gij niet geloven 
zult als iemand het u vertelt.
Act 13:42  Toen zij heengingen, drong men er op aan dat den volgenden sabbat dezelfde woorden tot hen 
zouden gesproken worden,
Act 13:43  en toen de synagoge uitging, volgden vele der Joden en der godvrezende Jodengenoten Paulus en 
Barnabas, die hen toespraken en overhaalden bij de genade Gods te blijven.
Act 13:44  Den volgenden sabbat kwam schier de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen;
Act 13:45  maar toen de Joden die menigte zagen, werden zij van afgunst vervuld en weerspraken smalend wat 
door Paulus gezegd werd.
Act 13:46  Nu zeiden Paulus en Barnabas ronduit: Het was noodzakelijk dat het woord Gods het eerst aan u 
verkondigd werd; maar nu gij het verwerpt en uzelven het eeuwige leven niet waard keurt, nu wenden wij ons tot 
de heidenen.
Act 13:47  Want zo heeft ons de Heer bevolen: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen; opdat gij tot redding 
moogt zijn tot het einde der aarde.
Act 13:48  Op het horen hiervan verheugden zich de heidenen en prezen het woord des Heeren; gelovig werden 
zovelen ten eeuwigen leven voorbeschikt waren,
Act 13:49  en het woord des Heeren verspreidde zich door die gehele streek.
Act 13:50  Maar de Joden ruiden de godvrezende aanzienlijke vrouwen en de voornaamsten der stad op, 
verwekten een vervolging tegen Paulus en Barnabas en verdreven hen uit hun stadsgebied.
Act 13:51  Dezen schudden het stof hunner voeten tegen hen af en gingen naar Iconium,
Act 13:52  terwijl de leerlingen vervuld werden met vreugd en heiligen geest.
Act 14:1  Te Iconium traden zij, dezelfde gedragslijn volgend, de synagoge der Joden binnen en spraken zo dat 
een menigte Joden en heidenen gelovig werd.
Act 14:2  Maar de onbekeerlijke Joden hitsten de heidenen op en verbitterden hen tegen de broeders.
Act 14:3  Wel vertoefden dezen daar nog geruimen tijd, vrijmoedig sprekend, in vertrouwen op den Heer, die het 
woord zijner genade staafde door wonderen en tekenen te laten geschieden door hun handen,
Act 14:4  maar de bevolking der stad was verdeeld: de een hield het met de Joden, de ander met de apostelen;
Act 14:5  en toen zij gewaar werden dat onder de heidenen en de Joden met hun overheid een sterke beweging 
ontstond om hen te mishandelen en te stenigen,
Act 14:6  vluchtten zij naar de steden van Lycaonie Lystra en Derbe en den omtrek,
Act 14:7  en brachten daar de Blijmare.
Act 14:8  In Lystra nu zat een man die geen kracht in zijn benen had, verlamd van zijn geboorte af: hij had nooit 
kunnen lopen.
Act 14:9  Hij hoorde Paulus spreken, en deze keek hem in de ogen en zeide, toen hij zag dat hij het geloof had 
waardoor hij gered kon worden,



Act 14:10  met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep.
Act 14:11  Toen de schare zag wat Paulus deed, riep zij in het Lycaonisch: De goden zijn in mensengedaante tot 
ons neergedaald!
Act 14:12  Zij noemden Barnabas Zeus, en Paulus Hermes, omdat hij het woord voerde.
Act 14:13  En de priester van Zeus, wiens tempel buiten de stad stond, bracht stieren en kransen naar de 
poorten en wilde met het volk een offer brengen;
Act 14:14  maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dit hoorden, scheurden zij hun klederen, sprongen 
onder de schare en riepen:
Act 14:15  Mannen, wat doet gij daar! Wij zijn mensen van gelijke natuur als gij, en prediken u dat gij u van die 
valse goden bekeren moet tot den levenden God, die den hemel, de aarde, de zee en alwat daarin is gemaakt 
heeft.
Act 14:16  Hij heeft in de vorige mensengeslachten alle volken hun eigen weg laten gaan;
Act 14:17  hoewel Hij zich niet onbetuigd liet door wel te doen, door van den hemel u regen en vruchtbare tijden 
te geven en door uw hart met spijs en vreugde te verzadigen. --
Act 14:18  Door zo te spreken weerhielden zij met moeite de schare offers aan hen te brengen.
Act 14:19  Maar er kwamen Joden van Antiochie en Iconium die het volk ompraatten, Paulus stenigden en hem, 
menend dat hij dood was, de stad uitsleepten.
Act 14:20  Doch toen de leerlingen om hem gingen staan, stond hij op en ging de stad in. Den volgenden dag 
vertrok hij met Barnabas naar Derbe.
Act 14:21  Nadat zij in die stad gepredikt en veel leerlingen gemaakt hadden, keerden zij over Lystra en Iconium 
naar Antiochie terug.
Act 14:22  Zij bemoedigden in die plaatsen de leerlingen, vermaanden hen in het geloof te volharden en 
predikten: Wij moeten door veel verdrukkingen in het Koninkrijk Gods ingaan.
Act 14:23  Ook stelden zij voor hen in elke gemeente met handoplegging oudsten aan, en vertrouwden hen, 
onder bidden en vasten, toe aan den Heer, in wien zij hadden leren geloven.
Act 14:24  Zo trokken zij Pisidie door, kwamen in Pamfylie,
Act 14:25  en daalden, na in Perge het woord verkondigd te hebben, naar Attalie af.
Act 14:26  Van daar voeren zij naar Antiochie, van waar zij, aan Gods genade aanbevolen, waren uitgegaan 
naar het werk dat zij nu volbracht hadden.
Act 14:27  Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen en verhaalden wat God door hen gedaan, en hoe Hij 
de deur des geloofs voor de heidenen geopend had.
Act 14:28  Nog geruimen tijd bleven zij bij de leerlingen.
Act 15:1  Enige lieden, die uit Judea kwamen, leerden de broeders: Indien gij u niet laat besnijden volgens 
Mozaisch gebruik, kunt gij niet gered worden.
Act 15:2  Toen Paulus en Barnabas hiertegen opkwamen en in heftigen strijd met hen geraakten, besloot men 
dat Paulus en Barnabas met enige anderen van hen naar Jeruzalem zouden gaan om de apostelen en oudsten 
over dit vraagstuk te raadplegen.
Act 15:3  Dientengevolge trokken zij, door de gemeente uitgeleid, Fenicie en Samarie door, verhalende van de 
bekering der heidenen; waardoor zij aan alle broeders grote vreugd bereidden.
Act 15:4  Na hun aankomst te Jeruzalem werden zij door de gemeente, de apostelen en de oudsten ontvangen 
en verhaalden zij alwat God door hen gedaan had,
Act 15:5  maar dat enige der gelovig geworden Farizeen waren opgestaan en hadden geleerd dat men hen 
moest besnijden en er op aandringen dat zij de wet van Mozes inachtnamen.
Act 15:6  De apostelen en oudsten kwamen dan samen om deze zaak onder de ogen te zien.
Act 15:7  Toen de woordenwisseling levendig werd, stond Petrus op en zeide tot hen: Broeders, gij weet dat van 
ouds God verkozen heeft dat door mijn mond de heidenen de prediking der Blijmare zouden horen en tot het 
geloof komen.
Act 15:8  En God, de hartenkenner, heeft voor hen getuigenis afgelegd door hun, evenals aan ons, den Heiligen 
Geest te geven;
Act 15:9  Hij heeft generlei onderscheid tussen ons en hen gemaakt, daar Hij door het geloof hun hart reinigde.
Act 15:10  Nu dan, wat stelt gij God op de proef, door een juk op den nek der leerlingen te leggen, een juk dat 
noch onze vaderen noch wij in staat zijn geweest te dragen?
Act 15:11  Neen; wij geloven door de genadegift van den Heer Jezus gered te zullen worden, op dezelfde wijze 
als zij.
Act 15:12  Nu zweeg de gehele menigte en hoorde Barnabas en Paulus verhalen van al de wonderen en 
tekenen die God door hen onder de heidenen verricht had.
Act 15:13  Nadat zij uitgesproken hadden, antwoordde Jacobus: Broeders, hoort naar mij.
Act 15:14  Symeon heeft verhaald, hoe God genadig heeft neergezien op de heidenen om uit hen een volk ter 
ere van zijn naam te vormen.



Act 15:15  En hiermee stemmen de woorden der profeten overeen, zoals geschreven staat.
Act 15:16  Daarna zal Ik weerkeren en de gevallen tent van David herbouwen, wat daarvan verwoest was 
herstellen en weer oprichten;
Act 15:17  opdat de overgebleven mensen den Heer zoeken, met alle volken over wie mijn naam uitgeroepen is. 
Zo spreekt de Heer,
Act 15:18  die deze van eeuwigheid bekende dingen doet. --
Act 15:19  Daarom ben ik van oordeel dat men het den tot God bekeerden heidenen niet zwaar moet maken,
Act 15:20  maar hun voorschrijven zich te onthouden van hetgeen door de afgoden besmet is, van hoererij, van 
het verstikte en van bloed.
Act 15:21  Want Mozes heeft van oudsher in elke stad mensen die hem prediken, daar hij in de synagogen elken 
sabbat wordt voorgelezen.
Act 15:22  Toen docht het den apostelen en den oudsten met de gehele menigte goed uit hun midden enige 
mannen uit te kiezen, en die met Paulus en Barnabas naar Antiochie te zenden, namelijk Judas bijgenaamd 
Barsabbas en Silas, mannen die onder de broeders achting genoten.
Act 15:23  Zij gaven hun een brief mee van dezen inhoud: De apostelen en de oudsten, als broeders, aan de 
broeders uit de heidenen in Antiochie, Syrie en Cilicie heil!
Act 15:24  Nademaal wij gehoord hebben dat sommigen onzer, zonder opdracht van ons, u door hun woorden 
ontroerd en geschokt hebben,
Act 15:25  heeft het ons, na tot eenstemmigheid gekomen te zijn, goedgedocht enige hiertoe uitverkoren 
mannen, met de door ons beminde Barnabas en Paulus, tot u te zenden;
Act 15:26  het zijn mannen die hun leven veil hebben voor den naam van den Heer Jezus Christus.
Act 15:27  Wij zenden dan tot u Judas en Silas, die u mondeling hetzelfde zullen meedelen.
Act 15:28  Want het heeft den Heiligen Geest en ons goedgedocht u geen zwaarder last op te leggen dan wat 
noodzakelijk is:
Act 15:29  dat gij u hebt te onthouden van het vlees der afgodenoffers, bloed, het verstikte en hoererij. Indien gij 
u daarvoor wacht, zult gij goed handelen. Vaartwel!
Act 15:30  Zij kregen dan hun afscheid en reisden naar Antiochie, waar zij de gemeente leden samenriepen en 
den brief afgaven.
Act 15:31  Zij lazen dien en verheugden zich over die vermaning.
Act 15:32  Judas en Silas, die zelf profeten waren, vermaanden en bemoedigden de broeders met vele woorden.
Act 15:33  Na enigen tijd daar doorgebracht te hebben, scheidden zij in vrede van de broeders en keerden naar 
hun zenders terug.
Act 15:34  
Act 15:35  Maar Paulus en Barnabas bleven in Antiochie, met vele anderen lerend en het woord des Heeren 
verkondigend.
Act 15:36  Na enigen tijd zeide Paulus tot Barnabas: Laten wij opnieuw de broeders bezoeken in al de steden 
waarin wij het woord des Heeren verkondigd hebben, en zien hoe zij het maken.
Act 15:37  Barnabas nu wilde Johannes bijgenaamd Marcus meenemen;
Act 15:38  Maar Paulus achtte het niet raadzaam iemand mee te nemen die van Pamfylie af hen had verlaten en 
niet meegegaan was voor het werk.
Act 15:39  Hierover kwam het tot een verbittering tussen hen, zodat zij van elkander gingen. Barnabas nam 
Marcus mee en ging scheep naar Cyprus;
Act 15:40  maar Paulus koos Silas uit, vertrok, door de broeders aan de gunst des Heeren opgedragen,
Act 15:41  en doorreisde Syrie en Cilicie, de gemeenten versterkend.
Act 16:1  Zo kwam hij ook te Derbe en te Lystra. Daar nu woonde een leerling, Timotheus geheten, de zoon van 
een gelovige Joodse vrouw en een heidensen vader,
Act 16:2  aanbevolen door de broeders in Lystra en Iconium.
Act 16:3  Paulus wenste dat hij met hem op reis ging en liet hem besnijden ter wille van de Joden in die plaats; 
want allen wisten dat zijn vader een heiden was.
Act 16:4  In elke stad die zij doortrokken bevalen zij de besluiten die de apostelen en oudsten in Jeruzalem 
genomen hadden in acht te nemen.
Act 16:5  De gemeenten werden in het geloof versterkt en namen dagelijks in zielental toe.
Act 16:6  Zij doorreisden ook de landschappen Frygie en Galatie, terwijl de Heilige Geest hun belette het woord 
in Azie te verkondigen.
Act 16:7  In Myzie gekomen, trachtten zij naar Bithynie te gaan, maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe.
Act 16:8  Dus trokken zij Myzie voorbij en daalden af naar Troas.
Act 16:9  Des nachts kreeg Paulus een gezicht: een Macedonier stond voor hem en smeekte: Kom over naar 
Macedonie en help ons.
Act 16:10  Zodra hij dat gezicht had aanschouwd, zochten wij naar Macedonie te vertrekken, daaruit besluitend 



dat God ons riep om hun de Blijde boodschap te brengen.
Act 16:11  Wij voeren dan af van Troas en stevenden regelrecht naar Samothracie, kwamen den volgenden dag 
te Neapolis
Act 16:12  en van daar te Filippi, een voorname stad van het land Macedonie, een kolonie. In die stad hielden wij 
ons enige dagen op.
Act 16:13  En op den sabbat gingen wij de stad uit naar een plaats buiten de poort aan de rivier, waar wij konden 
verwachten dat een bidplaats was. Wij gingen er zitten en spraken met de vrouwen die er waren saamgekomen.
Act 16:14  En zekere vrouw, Lydia geheten, een purperverkoopster uit Thyatire, een godvrezende, luisterde, en 
God opende haar hart, zodat zij achtsloeg op hetgeen Paulus zeide:
Act 16:15  Toen zij en haar huis gedoopt waren, verzocht zij ons: Indien gij van oordeel zijt dat ik getrouw aan 
den Heer ben, neemt dan voorgoed bij mij uw intrek.
Act 16:16  Voor haar aandrang zwichtten wij. Eens, toen wij naar de bidplaats gingen, kwam ons een slavin 
tegen die een waarzeggenden geest had en door waar te zeggen haar heren groot voordeel aanbracht.
Act 16:17  Zij liep Paulus en ons achterna en riep: Die mensen zijn dienaren van den Allerhoogsten God, die ons 
den weg ten heil verkondigen!
Act 16:18  Dit deed zij gedurende vele dagen. Maar Paulus, wien het verdroot, keerde zich om en zeide tot den 
geest: Ik gelast u met den naam van Jezus Christus van haar uit te varen. Op hetzelfde ogenblik voer hij uit.
Act 16:19  Maar toen haar heren zagen dat de hoop op hun winst vervlogen was, grepen zij Paulus en Silas, 
sleepten hen naar de markt, waar de overheid zat,
Act 16:20  brachten hen voor de rechters en zeiden: Deze mensen brengen onze stad in beroering; het zijn 
Joden,
Act 16:21  en zij verkondigen zeden die wij, Romeinen, niet mogen aannemen of volgen.
Act 16:22  De volkshoop stond mede tegen hen op. Toen lieten de rechters hun de kleren van het lijf scheuren 
en stokslagen geven.
Act 16:23  Zij gaven hun dan veel slagen en wierpen hen in de gevangenis, met het bevel aan den cipier hen 
goed te bewaken.
Act 16:24  Toen deze dit bevel kreeg, wierp hij hen in het binnenste deel der gevangenis en sloot hun benen in 
het blok.
Act 16:25  Maar te middernacht baden Paulus en Silas en zongen een loflied ter ere van God, en de 
gevangenen luisterden naar hen;
Act 16:26  daar kwam opeens een zo geduchte aardbeving dat de grondslagen der gevangenis schudden; alle 
deuren gingen plotseling open, en de boeien van allen gingen los.
Act 16:27  De cipier werd wakker, zag dat de deuren der gevangenis openstonden en trok zijn zwaard om 
zichzelf te doden; want hij meende dat de gevangenen ontvlucht waren.
Act 16:28  Maar Paulus riep hem met luide stem toe: Doe uzelf geen kwaad; want wij zijn allen hier.
Act 16:29  Hij vroeg om een licht, snelde naar binnen, viel bevend voor Paulus en Silas neer,
Act 16:30  leidde hen naar buiten en zeide: Heeren, wat moet ik doen om gered te worden?
Act 16:31  Zij zeiden: Geloof in den Heer Jezus; dan zult gijzelf en zal uw huis gered worden--
Act 16:32  en zij verkondigden aan hem en al zijn huisgenoten het woord Gods.
Act 16:33  In datzelfde uur van den nacht nam hij hen mee, wies hun wonden en werd dadelijk met al de zijnen 
gedoopt.
Act 16:34  Nu bracht hij hen in zijn huis, zette hun spijs voor en verheugde zich met geheel zijn gezin dat hij het 
geloof in God had gekregen.
Act 16:35  Toen het dag was geworden, zonden de rechters hun dienaren met den last: Laat die mannen los.
Act 16:36  De cipier deelde aan Paulus mee: De rechters hebben een boodschap gezonden om u in vrijheid te 
stellen. Gaat dan in vrede uws weegs.
Act 16:37  Maar Paulus zeide tot hem: Zij hebben ons, die Romeinse burgers zijn, openlijk laten geeselen en in 
de gevangenis geworpen, en nu zouden zij ons heimelijk laten vertrekken? Neen; zij moeten zelf komen en ons 
uitgeleide doen.
Act 16:38  De dienaren brachten die boodschap aan de rechters over. Dezen werden bevreesd toen zij hoorden 
dat het Romeinen waren,
Act 16:39  gingen heen en spraken hen toe; zij brachten hen naar buiten en verzochten hun de stad te verlaten.
Act 16:40  Zij verlieten dan de gevangenis, begaven zich naar Lydia, zagen de broeders, spraken met hen en 
reisden af.
Act 17:1  Zij namen hun weg over Amfipolis en Apollonia en kwamen te Thessalonica waar een synagoge der 
Joden was.
Act 17:2  Naar zijn gewoonte ging Paulus tot hen en sprak met hen drie sabbatten achtereen uit de Schriften;
Act 17:3  hij legde hun uit en bewees hun dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan, en dat de Jezus 
dien hij verkondigde de Christus was.



Act 17:4  Sommigen van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan; ook een groot aantal 
godvrezende heidenen en niet weinige aanzienlijke vrouwen.
Act 17:5  Maar de Joden, van nijd vervuld, verwekten met behulp van enige slechte mannen uit het marktvolk 
een oploop; zodat de gehele stad in rep en roer kwam. Zij vielen op het huis van Jason aan en trachtten hen 
voor het volk te brengen.
Act 17:6  Toen zij hen niet vonden, sleepten zij Jason en enige broeders naar de stadsoverheid, onder het 
geschreeuw van: Deze mensen, die de gehele wereld in beroering brengen, zijn hier ook gekomen.
Act 17:7  Jason heeft hen in huis gehaald; en zij handelen allen tegen de bevelen van den keizer door te zeggen 
dat er een andere koning is, Jezus.
Act 17:8  Zo brachten zij de schare in opschudding, alsook de stadsoverheid, die dat hoorde;
Act 17:9  maar toen Jason en de anderen hen gerustgesteld hadden, liet men hen vrij heengaan.
Act 17:10  De broeders zonden in denzelfden nacht nog Paulus en Silas naar Berea.
Act 17:11  Na hun aankomst gingen zij naar de synagoge der Joden; en dezen waren betergezind dan die van 
Thessalonica: zij namen het woord met volle bereidwilligheid aan en onderzochten dag aan dag de Schriften, of 
die dingen zo waren.
Act 17:12  Zo werden velen van hen gelovig, alsook niet weinige voorname heidensche vrouwen en mannen.
Act 17:13  Maar toen de Joden van Thessalonica gewaarwerden dat het woord Gods ook in Berea door Paulus 
verkondigd werd, kwamen zij ook daar de schare ophitsen en in beroering brengen.
Act 17:14  Nu lieten de broeders ijlings Paulus naar de zeekust vertrekken; terwijl Silas en Timotheus in de stad 
bleven.
Act 17:15  Zij die Paulus begeleidden brachten hem naar Athene en keerden terug met het bevel aan Silas en 
Timotheus zo spoedig mogelijk bij hem te komen.
Act 17:16  Terwijl Paulus op hen wachtte, werd hij zeer ontroerd toen hij zag dat de stad vol afgodsbeelden was.
Act 17:17  Hij knoopte dan dagelijks gesprekken aan, in de synagoge met de Joden en de godvrezenden, en op 
de markt met wie hij er aantrof.
Act 17:18  En enige Epicureische en Stoische wijsgeren bestreden hem, en sommigen zeiden: Wat wil toch die 
praatjesmaker zeggen? anderen: Het schijnt dat hij de verkondiger is van buitenlandsche godheden--omdat hij 
Jezus en de Opstanding predikte.
Act 17:19  Zij namen hem dan mee, voerden hem naar den Areopagus en zeiden: Kunnen wij niet te weten 
komen wat die nieuwe leer is die gij predikt?
Act 17:20  Want gij geeft ons enige zonderlinge dingen te horen. Wij willen wel eens weten, wat dat betekent. --
Act 17:21  Alle Atheners nu en de: vreemdelingen die zich daar ophouden hebben voor niets anders tijd dan om 
nieuwtjes te zeggen of te horen.
Act 17:22  Toen sprak Paulus, midden op den Areopagus staande: Atheners, ik zie dat gij in elk opzicht 
bijzonder godsdienstig zijt.
Act 17:23  Want toen ik uw stad doorging en uw heiligdommen beschouwde, zag ik ook een altaar met het 
opschrift: Aan een onbekenden god. Welnu, hetgeen gij zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u.
Act 17:24  De God die de wereld en alwat daarin is heeft gemaakt, die dus de heer is van hemel en aarde, 
woont niet in met handen gemaakte tempels
Act 17:25  en wordt niet door mensenhanden gediend alsof Hij aan iets behoefte had, daar Hijzelf aan allen het 
leven, den adem en alles geeft.
Act 17:26  Ook heeft Hij uit een stamvader alle volken der mensheid gemaakt om hen over de gehele 
oppervlakte der aarde te doen wonen, na de wisseling der jaargetijden en de grenzen hunner woonplaatsen 
vooruit vastgesteld te hebben;
Act 17:27  opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem wellicht tasten en vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van 
ieder onzer.
Act 17:28  Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij; zoals ook sommige uwer dichters gezegd 
hebben: Want wij zijn zelfs zijn geslacht.
Act 17:29  Zijn wij dus Gods geslacht, dan moeten wij niet denken dat het goddelijke gelijk is aan goud, zilver of 
steen, een werk van menselijke kunst en overleg.
Act 17:30  God nu heeft over de tijden der onwetendheid heengezien, maar beveelt nu de mensen zich allen 
overal te bekeren;
Act 17:31  daar Hij een dag heeft bepaald waarop Hij de wereld naar recht zal oordelen, door middel van een 
daarvoor aangewezen man. Hiervan heeft Hij allen zekerheid gegeven door hem uit de doden op te wekken.
Act 17:32  Bij het horen van dodenopstanding spotten dezen en zeiden genen: Daarover willen wij later meer 
van u horen.
Act 17:33  Zo ging Paulus van hen weg.
Act 17:34  Maar enige mannen sloten zich bij hem aan en werden gelovig; onder anderen Dionysius de 
Areopagiet en een vrouw Damaris genaamd.



Act 18:1  Daarna vertrok Paulus uit Athene en ging naar Korinthe.
Act 18:2  Hier trof hij een Jood aan, Aquila geheten, afkomstig uit Pontus, die onlangs met zijn vrouw Priscilla uit 
Italie was gekomen, omdat Claudius gelast had dat alle Joden Rome moesten verlaten. Hij voegde zich bij hen,
Act 18:3  en omdat zij hetzelfde beroep hadden--zij waren tentenmakers--bleef hij bij hen en werkten zij samen.
Act 18:4  Iederen sabbat hield hij toespraken in de synagoge en overtuigde Joden en Grieken.
Act 18:5  Toen Silas en Timotheus uit Macedonie waren gekomen, wijdde Paulus zich geheel aan de prediking 
en betuigde aan de Joden dat de Christus Jezus is.
Act 18:6  En toen zij hem op smalende wijze bestreden, zeide hij tot hen, terwijl hij zijn klederen uitschudde: Uw 
bloed zij op uw hoofd! Ik ben er verder niet verantwoordelijk voor. Van nu af ga ik naar de heidenen.
Act 18:7  Hij ging dan van daar weg en nam zijn intrek bij zekeren Titus Justus, een godvrezende, wiens huis 
naast de synagoge stond.
Act 18:8  Crispus, de opziener der gemeente, werd met geheel zijn gezin gelovig, en vele Korinthiers die hem 
hoorden namen het geloof aan en werden gedoopt.
Act 18:9  Eens zeide de Heer in een nachtgezicht tot Paulus: Vrees niet, maar spreek en zwijg niet;
Act 18:10  want ik ben met u, niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want in deze stad behoren 
velen mij toe.
Act 18:11  Hij bleef dan aldaar anderhalf jaar, onder hen het woord Gods predikend.
Act 18:12  Maar toen Gallio landvoogd van Achaje was, stonden de Joden eenparig tegen Paulus op en voerden 
hem naar den rechterstoel,
Act 18:13  klagend: Deze man haalt de mensen over om god te vereren op een wijze die in strijd is met de wet.
Act 18:14  Toen Paulus den mond wilde openen, zeide Gallio tot de Joden: Joden, indien er sprake was van 
enig onrecht of strafbaar misdrijf, zou ik u, zoals vanzelf spreekt, aanhoren.
Act 18:15  Maar betreft het vraagstukken van een prediking, van namen en van uw wet, daarvoor moet gijzelf 
zorgen. Ik wil over zulke dingen geen rechter zijn.
Act 18:16  Zo dreef hij hen van zijn rechterstoel weg.
Act 18:17  Zij allen grepen nu Sosthenes, den opziener der gemeente, en gaven hem voor den rechterstoel een 
dracht slagen; en Gallio trok zich hiervan niets aan.
Act 18:18  Nadat Paulus nog vele dagen daar gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en voer naar 
Syrie af, in gezelschap van Priscilla en Aquila, nadat hij in Kenchreen zijn hoofd had laten scheren; want hij had 
een gelofte gedaan.
Act 18:19  Zij kwamen dan te Efeze, waar hij, de anderen achterlatend, zelf in de synagoge ging en tot de Joden 
sprak.
Act 18:20  Toen zij hem verzochten daar enigen tijd te blijven, bewilligde hij daarin niet,
Act 18:21  maar nam afscheid van hen met de belofte: Zo God wil, kom ik bij u terug--voer van Efeze af
Act 18:22  en begaf zich naar Cesarea. Hij ging de stad in, begroette de gemeente en begaf zich naar Antiochie.
Act 18:23  Daar bleef hij enigen tijd, vertrok weer en doorreisde achtereen Galatie en Frygie, al de broeders in 
het geloof versterkend.
Act 18:24  In Efeze nu kwam een Jood, Apollos genaamd, uit Alexandrie afkomstig, een welsprekend man, zeer 
bekwaam in de Schriften.
Act 18:25  Deze was onderwezen in den weg tot den Heer, sprak met grote geestdrift en gaf nauwkeurig 
onderricht in wat Jezus betrof, niets wetend dan den doop van Johannes.
Act 18:26  Met vrijmoedigheid begon hij in de synagoge op te treden. Maar toen Priscilla en Aquila hem hoorden, 
namen zij hem tot zich en legden hem den weg tot God nauwkeuriger uit.
Act 18:27  En toen hij naar Achaje wilde doorreizen, moedigden de broeders hem hiertoe aan en schreven aan 
de leerlingen dat zij hem goed moesten ontvangen. Hij, daar gekomen, steunde door zijn gaven zeer hen die 
gelovig waren geworden.
Act 18:28  Want met grote kracht bestreed hij de Joden en bewees in het openbaar uit de Schriften dat de 
Christus Jezus was.
Act 19:1  Terwijl Apollos in Korinthe was, reisde Paulus de bergstreken door en kwam te Efeze, waar hij enige 
leerlingen vond,
Act 19:2  tot wie hij zeide: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen toen gij gelovig zijt geworden? Zij zeiden tot 
hem: Wij hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is.
Act 19:3  Hij zeide: Met welken doop zijt gij dan gedoopt? Zij zeiden: Met den Johannesdoop.
Act 19:4  Paulus zeide: Johannes doopte den bekeringsdoop, terwijl hij het volk wees op hem die na hem kwam, 
in wien zij moesten geloven, dat is op Jezus.
Act 19:5  Toen zij dit hoorden, werden zij door den doop tot den naam van den Heer Jezus gebracht,
Act 19:6  en toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hen: zij spraken tongetaal en 
profeteerden.
Act 19:7  Bij elkaar waren het ongeveer twaalf mannen.



Act 19:8  Drie maanden lang kwam hij in de synagoge en trad er vrijmoedig op met betogen en bewijzen over 
het Koninkrijk Gods.
Act 19:9  Maar toen sommigen zich verhardden en in hun ongeloof ten aanhoren der schare kwaad spraken van 
den Heilsweg, zonderde hij zich van hen af en verzamelde de leerlingen in de school van Tyrannus, waar hij dag 
aan dag met hen sprak.
Act 19:10  Dit gebeurde twee jaar lang; zodat alle inwoners van Azie, Joden en heidenen, het woord des Heeren 
hoorden.
Act 19:11  Ook deed God ongewone wonderen door de handen van Paulus;
Act 19:12  zodat zelfs wanneer doeken en voorschoten van zijn lijf op de zieken werden overgebracht, de 
kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren.
Act 19:13  Toen beproefden sommige van de rondtrekkende Joodse duivelbanners over de mensen die door 
boze geesten bezeten waren den naam van den Heer Jezus uit te spreken. Zij zeiden dan: Ik bezweer u bij den 
Jezus dien Paulus predikt!
Act 19:14  Zij die dit deden waren de zeven zonen van zekeren Skevas, een Joodsen overpriester.
Act 19:15  Maar de boze geest zeide tot hen: Jezus ken ik, en Paulus ook; maar wie zijt gij?
Act 19:16  En de mens in wien de boze geest was sprong op hen los, overweldigde hen beiden en mishandelde 
ze; zodat zij naakt en gewond uit het huis vluchtten.
Act 19:17  Toen dit aan alle Joden en heidenen die te Efeze woonden bekend werd, viel vrees op hen allen en 
kreeg de naam van den Heer Jezus grote eer.
Act 19:18  Ja, vele dergenen die het geloof aangenomen hadden, kwamen belijden en bekendmaken wat zij 
misdaan hadden,
Act 19:19  en sommigen die zich met toverkunsten afgegeven hadden, brachten de boeken en verbrandden ze 
voor aller oog. Men schatte de waarde er van op vijftigduizend zilverstukken.
Act 19:20  Zo wies door de kracht des Heeren het woord, en het werd machtig.
Act 19:21  Toen deze zaak afgelopen was, vatte Paulus het voornemen op over Macedonie en Achaje naar 
Jeruzalem te trekken, en, zeide hij, nadat ik daar geweest ben moet ik ook Rome zien.
Act 19:22  Hij zond dan twee zijner helpers, Erastus en Timotheus, naar Macedonie, terwijl hijzelf nog enigen tijd 
in Azie bleef.
Act 19:23  En omstreeks dienzelfden tijd ontstond er geen geringe beroering over den Heilsweg.
Act 19:24  Want zekere Demetrius, een zilversmid, fabrikant van zilveren Artemis[ -]tempeltjes, bezorgde aan de 
kunstenaars heel wat werk.
Act 19:25  Dezen nu riep hij samen, met de werklieden in dat bedrijf, en sprak hen aldus toe: Mannen, gij weet 
dat wij aan dit werk onzen welstand danken,
Act 19:26  en gij ziet en hoort nu, hoe die Paulus een talrijke schare niet alleen in Efeze, maar ook in bijna 
geheel Azie, door zijn redeneringen afvallig heeft gemaakt; daar hij zegt dat er geen met handen gemaakte 
goden zijn.
Act 19:27  Zo lopen wij gevaar niet alleen dat ons vak in minachting komt, maar ook dat het heiligdom der grote 
godin Artemis voor niets wordt gerekend. Ja, zo zal haar majesteit, die door geheel Azie en de wereld geeerd 
wordt, tenietgaan.
Act 19:28  Op het horen hiervan werden zij woedend en riepen: Groot is de Artemis der Efeziers!
Act 19:29  De gehele stad kwam in opschudding; men stormde als een enig man naar den schouwburg en 
sleepte de Macedoniers Cajus en Aristarchus, reisgenoten van Paulus, mee.
Act 19:30  Toen Paulus zich onder het volk wilde begeven, lieten de leerlingen het hem niet toe;
Act 19:31  en sommige der leden van het bestuur der provincie, die hem goedgezind waren, lieten hem dringend 
verzoeken niet naar den schouwburg te gaan.
Act 19:32  Daar riep de een dit, de ander dat, want de vergadering was verward; de meesten wisten zelfs niet 
waarom zij saamgekomen waren.
Act 19:33  Nu liet men uit de menigte Alexander tevoorschijnkomen, daar de Joden hem voortduwden. 
Alexander wenkte met de hand en wilde spreken om zich voor het volk te verdedigen;
Act 19:34  maar toen men bemerkte dat hij een Jood was, ging er een eenparig geroep onder hen op; wel twee 
uur lang schreeuwde men: Groot is de Artemis der Efeziers!
Act 19:35  De stadssecretaris wist de menigte tot bedaren te brengen en sprak: Mannen van Efeze, welk mens 
is er die niet weet dat de stad Efeze de tempelbewaarster is van de grote Artemis en van het uit den hemel 
gevallen beeld?
Act 19:36  Daar dit onweersprekelijk is, moet gij u rustig houden en niets onberadens doen.
Act 19:37  Want gij hebt hierheen deze mannen gebracht, die geen tempelschenders zijn en onze godin niet 
smaden.
Act 19:38  Indien Demetrius en zijn gildebroeders iets tegen iemand hebben, welnu, er worden rechtszittingen 
gehouden, en er zijn stadhouders; laten zij een aanklacht indienen.



Act 19:39  Hebt gij nog een anderen wens, die kan in een wettige volksvergadering al of niet ingewilligd worden.
Act 19:40  Want wij lopen gevaar van oproer aangeklaagd te worden om hetgeen heden gebeurt; daar er geen 
reden voor is en wij buiten staat zijn ons te rechtvaardigen over dezen oploop.
Act 19:41  Met die woorden ontbond hij de bijeenkomst.
Act 20:1  Toen de opschudding bedaard was, liet Paulus de leerlingen bij zich komen, sprak hen toe en vertrok, 
na afscheid van hen genomen te hebben, naar Macedonie.
Act 20:2  Hij trok die landstreek door, sprak op vele plaatsen zijn opwekkend woord en ging naar Griekenland.
Act 20:3  Hij bleef er drie maanden; en daar de Joden hem, juist toen hij zich naar Syrie wilde inschepen, lagen 
legden, besloot hij door Macedonie terug te keren.
Act 20:4  Hem vergezelden Sopater, de zoon van Pyrrhus, uit Berea, van de Thessalonicenzen Aristarchus en 
Secundus, Cajus van Derbe en Timotheus, en uit Azie Tychicus en Trofimus.
Act 20:5  Dezen gingen vooruit en wachtten ons te Troas af;
Act 20:6  wij voeren na de dagen der ongezuurde brooden van Filippi af en kwamen in vijf dagen bij hen te 
Troas, waar wij ons zeven dagen ophielden.
Act 20:7  Toen wij op den eersten dag der week bijeenwaren om brood te breken, sprak Paulus, die den 
volgenden dag zou vertrekken, tot hen en rekte zijn rede tot middernacht.
Act 20:8  Er waren veel lampen in de bovenkamer waar wij vergaderd waren.
Act 20:9  En zeker jongeling, Eutychus genaamd, die in het venster zat, verzonk toen Paulus lang sprak, in 
diepen slaap, stortte in den slaap van boven de tweede verdieping naar beneden en werd voor dood 
opgenomen.
Act 20:10  Doch Paulus ging naar beneden, strekte zich over hem uit en zeide, hem omarmend: Maakt geen 
misbaar; want zijn ziel is nog in hem.
Act 20:11  Hij ging weer naar boven, brak het brood, gebruikte er van, en na nog lang, tot het aanbreken van 
den dag, gesproken te hebben, reisde hij af.
Act 20:12  Zij brachten den knaap levend weg en waren niet weinig vertroost.
Act 20:13  Wij gingen vooruit scheep en voeren naar Assos, van plan daar Paulus op te nemen; want zo had hij 
het beschikt, daar hijzelf te voet wilde gaan.
Act 20:14  Toen hij zich dan te Assos bij ons gevoegd had, namen wij hem aan boord en kwamen te Mitylene;
Act 20:15  van daar voeren wij den volgenden dag af en kwamen op de hoogte van Chios, den tweeden dag 
staken wij over naar Samos, den daarop volgenden kwamen wij te Milete.
Act 20:16  Want Paulus had besloten Efeze voorbij te varen om zich niet te lang in Azie op te houden. Want hij 
haastte zich om, zo mogelijk, met Pinksteren te Jeruzalem te zijn.
Act 20:17  Van Milete zond hij een bode naar Efeze en ontbood de oudsten der gemeente.
Act 20:18  Toen zij bij hem gekomen waren, sprak hij hen aldus toe: Gij weet zelf, hoe ik altijd, van den eersten 
dag af waarop ik in Azie kwam, onder u verkeerd heb,
Act 20:19  den Heer dienend in allen ootmoed, onder tranen en vervolgingen, mij overkomen door de aanslagen 
der Joden;
Act 20:20  hoe ik niets achterhield van wat nuttig is, maar het u verkondigde en u in het openbaar en tehuis 
onderrichtte,
Act 20:21  door bij Joden en heidenen op de bekering tot God en het geloof in onzen Heer Jezus aan te dringen.
Act 20:22  En zie, nu ben ik, door den Geest gebonden, op weg naar Jeruzalem, zonder te weten wat mij daar 
zal overkomen,
Act 20:23  behalve dat de Heilige Geest mij in elke stad verzekert dat mij boeien en verdrukkingen wachten.
Act 20:24  Maar ik voor mij acht mijn leven niets waard, indien ik slechts mijn loop ten einde breng en de taak die 
de Heer Jezus mij opgedragen heeft: van de blijde boodschap van Gods genade getuigenis af te leggen.
Act 20:25  Nu dan, ik weet dat gij allen, onder wie ik, Gods Koninkrijk verkondigend, rondging, mij niet zult 
terugzien.
Act 20:26  Daarom verklaar ik u heden dat ik het mij niet te verwijten heb als een uwer verlorengaat;
Act 20:27  want ik heb u zonder iets te verzwijgen den gehelen raad Gods verkondigd.
Act 20:28  Zorgt dan voor uzelf en voor de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld 
heeft om de gemeente Gods die hij met zijn eigen bloed zich verworven heeft te weiden.
Act 20:29  Ik weet dat na mijn heengaan grimmige wolven, die de kudde niet sparen, bij u zullen binnendringen.
Act 20:30  Ja, uit uw midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de leerlingen met zich 
mee te slepen.
Act 20:31  Waakt dan, bedenkend dat ik drie jaren lang niet opgehouden heb nacht en dag onder tranen ieder 
van u te vermanen.
Act 20:32  En nu beveel ik u aan den Heer en het woord zijner genade, dat machtig is u op te bouwen en het 
erfdeel onder alle geheiligden te geven.
Act 20:33  Ik heb niemands zilver, goud of kledij begeerd;



Act 20:34  gij weet zelf dat ik door handenarbeid voorzien heb in mijn eigen behoeften en in die van mijn 
reisgezelschap.
Act 20:35  In alle opzichten heb ik u getoond dat men zo arbeidend de zieken moet helpen en aan de woorden 
van den Heer Jezus denken; want hij heeft gezegd: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.
Act 20:36  Na zo gesproken te hebben, viel hij op de knieen en bad met hen allen.
Act 20:37  En zij barstten allen in hevig geween uit, vielen Paulus om den hals en kusten hem,
Act 20:38  vooral bedroefd over hetgeen hij gezegd had, dat zij hem niet zouden weerzien; en zij begeleidden 
hem naar het schip.
Act 21:1  Toen wij ons van hen hadden losgescheurd en in zee waren gestoken, voeren wij regelrecht naar Kos, 
den volgenden dag naar Rhodos, en van daar naar Patara.
Act 21:2  Hier vonden wij een schip dat naar Fenicie zou oversteken, gingen aan boord en voeren af.
Act 21:3  In het gezicht van Cyprus gekomen, lieten wij het links liggen, voeren naar Syrie en landden te Tyrus; 
want daarheen was het schip bevracht.
Act 21:4  Wij zochten er de leerlingen op en bleven er zeven dagen. Zij waarschuwden Paulus door den Geest 
niet naar Jeruzalem op te gaan.
Act 21:5  Maar na er enige dagen verbleven te zijn, vertrokken wij en reisden verder, terwijl zij allen met vrouwen 
en kinderen ons tot buiten de poort uitgeleide deden. Na op het strand de knieen gebogen en gebeden te 
hebben,
Act 21:6  namen wij afscheid van elkaar en gingen wij aan boord; zij keerden ieder naar het zijne terug.
Act 21:7  Wij nu brachten onze zeereis van Tyrus af ten einde en kwamen te Ptolemais, waar wij de broeders 
begroetten en een dag bij hen bleven.
Act 21:8  Den volgenden vertrokken wij en kwamen te Cesarea, waar wij onzen intrek namen bij den evangelist 
Filippus, een der zeven. Wij bleven bij hem.
Act 21:9  Hij had vier ongehuwde dochters, die profetessen waren.
Act 21:10  Terwijl wij daar enige dagen vertoefden, kwam er een profeet uit Judea, Agabus genaamd;
Act 21:11  hij trad bij ons binnen, nam den gordel van Paulus, bond zijn eigen handen en voeten en zeide: Zo 
spreekt de Heilige Geest: Den man wien deze gordel toebehoort zullen de Joden te Jeruzalem zo binden, en zij 
zullen hem aan de heidenen overleveren.
Act 21:12  Toen wij dit hoorden, drongen wij en de daar woonachtigen er op aan dat hij niet naar Jeruzalem zou 
opgaan.
Act 21:13  Maar Paulus antwoordde: Wat behoeft gij te wenen en mij het hart week te maken? Ik ben bereid te 
Jeruzalem niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven ten bate van den naam van den Heer Jezus.
Act 21:14  Toen hij zich niet liet overhalen, berustten wij er in en zeiden: De wil des Heeren geschiede!
Act 21:15  Na die dagen maakten wij ons reisvaardig en gingen op naar Jeruzalem.
Act 21:16  Enige leerlingen uit Cesarea gingen met ons mee en brachten ons bij een bejaarden leerling, 
Maason, uit Cyprus, bij wien wij huisvesting zouden vinden.
Act 21:17  In Jeruzalem gekomen, werden wij door de broeders vriendelijk ontvangen.
Act 21:18  Den volgenden dag ging Paulus met ons naar het huis van Jacobus, waar ook alle oudsten kwamen.
Act 21:19  Toen hij hen begroet had, verhaalde hij in bijzonderheden alwat God onder de heidenen door zijn 
arbeid verricht had.
Act 21:20  Op het horen hiervan verheerlijkten zij God en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoeveel duizenden 
onder de Joden het geloof hebben aangenomen, en zij allen zijn ijveraars voor de wet.
Act 21:21  Nu heeft men hun van u verteld dat gij alle Joden die te midden der heidenen leven leert van Mozes 
af te vallen, door te zeggen dat zij niet verplicht zijn hun kinderen te besnijden en zich te houden aan de 
volksgebruiken.
Act 21:22  Wat is dus het geval? Men zal zeker horen dat gij aangekomen zijt.
Act 21:23  Doe dan wat wij u zeggen. Er zijn onder ons vier mannen die een gelofte gedaan hebben;
Act 21:24  heilig u in gemeenschap met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij hun hoofd kunnen laten 
scheren. Dan zal iedereen weten dat er niets waar is van hetgeen men van u vertelt, dat gij integendeel u 
gedraagt als een die de wet onderhoudt.
Act 21:25  Wat de heidenen die gelovig zijn geworden betreft, wij hebben besloten en openbaar gemaakt dat zij 
zich moeten wachten voor het vlees der afgodenoffers, bloed, het verstikte en hoererij.
Act 21:26  Dientengevolge sloot Paulus zich aan bij die mannen en trad na zich te hebben laten heiligen, den 
volgenden dag met hen den tempel binnen, het tijdstip aangevend, waarop de dagen der heiliging verstreken 
zouden zijn, als wanneer voor elk hunner het offer gebracht zou worden.
Act 21:27  Toen de zeven dagen bijna verstreken waren, zagen de uit Azie afkomstige Joden hem in den 
tempel. Zij riepen de gehele schare bijeen en sloegen de handen aan hem,
Act 21:28  onder het geschreeuw van: Israelieten, te hulp! Dit is de man die overal aan iedereen predikt tegen 
het volk en de wet en deze plaats. Ook heeft hij heidenen in den tempel gebracht en deze heilige plaats 



bezoedeld!
Act 21:29  Zij hadden namelijk Trofimus van Efeze met hem in de stad gezien en meenden dat Paulus hem in 
den tempel gebracht had.
Act 21:30  De gehele stad kwam in opschudding, en het volk liep te hoop; men greep Paulus en sleepte hem 
buiten den tempel, waarvan de deuren dadelijk gesloten werden.
Act 21:31  Toen men hem trachtte om te brengen, kwam het den bevelhebber van het bataljon ter ore dat geheel 
Jeruzalem in oproer was.
Act 21:32  Dadelijk verzamelde hij enige soldaten en officieren, en ging er op los. Op het zien van den hoofdman 
en het krijgsvolk hielden zij op Paulus te slaan.
Act 21:33  Toen kwam de hoofdman nader, nam hem in hechtenis en liet hem met twee ketenen boeien. Nu 
vroeg hij, wie hij was en wat hij gedaan had.
Act 21:34  Maar uit de menigte riep de een dit, de ander dat. Toen hij door het rumoer niet achter de waarheid 
kon komen, beval hij hem naar de kazerne te brengen.
Act 21:35  En op de trap moest Paulus door de soldaten gedragen worden vanwege het opdringen der schare.
Act 21:36  Want een menigte volks liep hem achterna, onder het geschreeuw van: Weg met hem!
Act 21:37  Op het punt van in de kazerne gebracht te worden zeide Paulus tot den hoofdman: Mag ik u iets 
zeggen? Hij zeide: Kent gij Grieks?
Act 21:38  Zijt gij niet de Egyptenaar die onlangs de vierduizend bandieten tot oproer verleid en naar de woestijn 
uitgevoerd heeft?
Act 21:39  Paulus zeide tot hem: Ik ben een Jood, afkomstig uit Tarsus, een niet onvermaarde stad van Cilicie, 
en ik verzoek u, vergun mij het volk toe te spreken.
Act 21:40  Toen hij het hem toestond, wenkte Paulus, op de trap staande, met de hand het volk om stilte, en 
toen het zeer stil was geworden, sprak hij aldus in het Hebreeuws:
Act 22:1  Broeders en vaders, luistert naar mijn verdediging tegenover u. --
Act 22:2  Toen zij hoorden dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, hielden zij zich te meer stil.
Act 22:3  Hij zeide dan: Ik ben een Jood, te Tarsus in Cilicie geboren, doch in deze stad aan de voeten van 
Gamaliel opgevoed naar de strenge eisen der voor vaderlijke wet, en een ijveraar voor God, zoals gij allen 
heden zijt.
Act 22:4  Ik heb hen die dien heilsweg betraden ten dode toe vervolgd, mannen en vrouwen in hechtenis 
genomen en in de gevangenis geworpen.
Act 22:5  De hogepriester en de gehele Raad kunnen het getuigen. Ik kreeg zelfs van hen brieven mee voor de 
broeders in Damaskus, en reisde daarheen, van plan om hen die zich daar bevonden geboeid naar Jeruzalem te 
brengen, opdat zij zouden gestraft worden.
Act 22:6  Maar toen ik op mijn reis dicht bij Damaskus was, omstraalde mij op het midden van den dag plotseling 
uit den hemel een helder licht;
Act 22:7  ik viel op den grond en hoorde een stem die mij zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij?
Act 22:8  Ik antwoordde: Wie zijt gij, Heer? Hij zeide tot mij: Ik ben Jezus de Nazoreer dien gij vervolgt.
Act 22:9  Zij die bij mij waren zagen wel het licht, maar hoorden de stem van hem die tot mij sprak niet.
Act 22:10  Ik zeide: Wat moet ik doen, Heer? De Heer zeide tot mij: Sta op en ga naar Damaskus; daar zal tot u 
gesproken worden over alwat u gelast is te doen.
Act 22:11  Daar ik niet zien kon vanwege de heerlijkheid van dat licht, werd ik aan de hand geleid en kwam zo in 
Damaskus.
Act 22:12  En zekere Ananias, een man, vroom naar de wet, te goeder naam bekend bij de daar wonende 
Joden,
Act 22:13  kwam tot mij, en zeide, terwijl hij bij mij stond: Broeder Saul, zie op. Dadelijk zag ik tot hem op.
Act 22:14  Hij zeide: De God onzer vaderen heeft u uitverkoren om zijn wil te leren kennen, den Rechtschapene 
te zien en een stem uit zijn mond te horen;
Act 22:15  want gij zult voor hem tot alle mensen getuige zijn van wat gij gezien en gehoord hebt.
Act 22:16  Nu dan, wat draalt gij? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn 
naam.
Act 22:17  Toen ik naar Jeruzalem teruggekeerd was en in den tempel bad, raakte ik in zinsverrukking
Act 22:18  en zag hem, terwijl hij tot mij zeide: Haast u en verlaat spoedig Jeruzalem; want zij zullen uw 
getuigenis omtrent mij niet aannemen.
Act 22:19  Ik zeide: Maar Heer, zij weten zelf dat ik het was die hen die in u geloven in de gevangenis wierp en 
in de synagogen geeselde;
Act 22:20  en toen het bloed van Stefanus, uw getuige, werd vergoten, stond ik er zelf bij, schepte er behagen in 
en bewaarde de klederen van hen die hem ombrachten.
Act 22:21  Maar hij zeide tot mij: Ga heen; want ik zal u verweg tot de heidenen zenden.
Act 22:22  Tot zover hoorden zij hem aan, maar bij dit woord barstten zij los in het geroep van: Weg van de 



aarde met zoo'n man! Hij mag niet blijven leven!
Act 22:23  Toen zij zo schreeuwden, de kleren van zich smeten en stof in de lucht wierpen,
Act 22:24  beval de hoofdman hem in de kazerne te voeren en zeide dat men hem door een geeseling tot 
bekentenis zou brengen. Zo zou hij te weten komen, waarom men zo tegen hem schreeuwde.
Act 22:25  Maar toen men hem met de riemen uitrekte, zeide Paulus tot den officier die er bij stond: Staat het u 
vrij een Romein, en dan nog onverhoord, te geeselen?
Act 22:26  Toen de officier dit hoorde, ging hij het aan den hoofdman meedelen en zeide: Wat gaat gij doen? Die 
man is Romeins burger.
Act 22:27  Nu kwam de hoofdman en zeide tot hem: Zeg mij, zijt gij Romeins burger? Hij zeide: Ja.
Act 22:28  De hoofdman antwoordde: Ik heb dat burgerrecht voor veel geld gekocht. Paulus zeide: Maar ik ben 
het van geboorte.
Act 22:29  Dadelijk lieten zij die hem zouden pijnigen van hem af, en de hoofdman werd bevreesd, toen hij 
vernam dat Paulus Romeins burger was en hij hem in boeien had laten slaan.
Act 22:30  Daar hij met zekerheid wilde weten waarvan hij door de Joden beschuldigd werd, nam hij hem den 
volgenden dag de boeien af, beval de overpriesters en den gehelen Groten Raad bijeen te komen en bracht 
Paulus in hun vergadering.
Act 23:1  Paulus vestigde zijn ogen op den Raad en zeide: Broeders, ik heb tot dezen dag toe met een 
volkomen rein geweten God gediend.
Act 23:2  Maar de hogepriester Ananias beval de omstanders hem op den mond te slaan.
Act 23:3  Toen zeide Paulus tot hem: God zal u slaan, gij gepleisterde muur, zit gij daar om mij volgens de wet te 
oordelen en laat gij in strijd met de wet mij slaan?
Act 23:4  De omstanders zeiden: Scheldt gij den hogepriester Gods?
Act 23:5  Paulus zeide: Ik wist niet, broeders, dat het de hogepriester was, want er staat geschreven: Een 
overste van uw volk zult gij niet verwensen.
Act 23:6  Toen riep Paulus, wetend dat de Grote Raad voor een deel uit Sadduceen, voor een deel uit Farizeen 
bestond: Broeders, ik ben een Farizeer, uit een Farizees geslacht; ik sta terecht over de hoop en de opstanding 
der doden.
Act 23:7  Toen hij dit zeide, ontstond er twist tussen de Farizeen en de Sadduceen, en werd de menigte 
verdeeld.
Act 23:8  Want de Sadduceen zeggen dat er geen opstanding is, noch een engel of geest; de Farizeen belijden 
beide.
Act 23:9  Het rumoer werd groot; enige der schriftgeleerden, die tot de partij der Farizeen behoorden, stonden 
op en zeiden met nadruk: Wij vinden generlei schuld in dezen man. Indien eens een geest of engel tot hem 
gesproken had!
Act 23:10  Toen nu de twist hevig werd, vreesde de hoofdman dat Paulus door hen in stukken gescheurd zou 
worden en gelastte daarom den soldaten in de raadzaal te gaan en hem met geweld uit hun midden weg te 
voeren en in de kazerne te brengen.
Act 23:11  Den nacht daarop stond de Heer bij Paulus en zeide: Heb goeden moed; want zoals gij van mij te 
Jeruzalem getuigd hebt moet gij het ook te Rome doen.
Act 23:12  Toen het dag was geworden, spanden de Joden met elkander samen en verbonden zich met een 
vervloeking, niet te eten of te drinken voordat zij Paulus gedood hadden.
Act 23:13  De eedgenoten waren meer dan veertig in getal.
Act 23:14  Zij gingen dan tot de overpriesters en oudsten en zeiden: Wij hebben ons met een zware vervloeking 
verbonden niets te gebruiken voordat wij Paulus hebben gedood.
Act 23:15  Richt gij nu, in overleg met den Groten Raad, het verzoek tot den bevelhebber Paulus tot u te 
brengen; opdat gij zijn zaak nauwkeuriger moogt leren kennen. Wij staan gereed hem uit den weg te ruimen 
voordat hij bij u is.
Act 23:16  Maar de zoon van Paulus zuster hoorde van dien aanslag, begaf zich naar de kazerne en vertelde 
het, daar gekomen, aan Paulus.
Act 23:17  Deze liet een der officieren bij zich komen en zeide: Breng dezen jongeling bij den bevelhebber; hij 
heeft hem iets te zeggen.
Act 23:18  Hij nam hem mee, bracht hem bij den bevelhebber en zeide: De gevangene Paulus heeft mij bij zich 
laten komen en verzocht dezen jonkman bij u te brengen, omdat hij u iets te zeggen heeft.
Act 23:19  De bevelhebber nam hem bij de hand, ging met hem ter zijde en vroeg: Wat hebt gij mij mee te 
delen?
Act 23:20  Hij zeide: De Joden hebben afgesproken u te verzoeken Paulus morgen naar den Groten Raad te 
brengen onder het voorwendsel dat deze nader kennisnemen wil van zijn zaak.
Act 23:21  Maar gij moet hen niet geloven; want meer dan veertig mannen van hen leggen hem lagen. Zij 
hebben zich met een vervloeking verbonden niet te eten of te drinken voordat zij hem uit den weg geruimd 



hebben, en houden zich nu gereed, wachtend op uw inwilliging.
Act 23:22  De bevelhebber liet hierop den jongeling gaan met het verbod aan iemand te verklappen dat hij hem 
dit verteld had.
Act 23:23  Toen ontbood hij twee zijner officieren en zeide: Maakt tegen het derde uur van den nacht 
tweehonderd soldaten gereed voor een mars naar Cesarea, ook zeventig ruiters en tweehonderd 
lichtgewapenden,
Act 23:24  en zorgt voor lastdieren om daarop Paulus veilig naar den stadhouder Felix te brengen.
Act 23:25  Hij schreef een brief van dezen inhoud:
Act 23:26  Claudius Lysias groet den Hoogedelen stadhouder Felix.
Act 23:27  Toen deze man door de Joden was gegrepen en op het punt was door hen omgebracht te worden, 
ben ik met mijn manschappen toegeschoten en heb hem ontzet, omdat ik hoorde dat hij een Romein was.
Act 23:28  Daar ik wilde weten waarvan zij hem beschuldigden, heb ik hem naar hun Raad gebracht.
Act 23:29  Ik bevond toen dat de beschuldiging liep over vraagstukken van hun wet, terwijl niets tegen hem werd 
ingebracht waarop doodstraf of gevangenis staat.
Act 23:30  Nu mij is aangebracht dat een samenspanning tegen dezen man bestaat, heb ik hem aanstonds aan 
u gezonden, terwijl ik zijn aanklagers gelast heb u over hem te gaan spreken.
Act 23:31  De soldaten namen, volgens het hun gegeven bevel, Paulus mee, brachten hem des nachts naar 
Antipatris
Act 23:32  en lieten den volgenden dag de ruiters met hem verder trekken, terwijl zij naar de kazerne 
terugkeerden.
Act 23:33  De ruiters gaven bij hun aankomst te Cesarea den brief aan den stadhouder en stelden Paulus in zijn 
handen.
Act 23:34  Hij las den brief, vroeg uit welke provincie hij was, en toen hij hoorde dat hij uit Cilicie was,
Act 23:35  zeide hij: Ik zal u in verhoor nemen wanneer ook uw beschuldigers zijn aangekomen. Daarop gaf hij 
bevel hem in het rechthuis van Herodes gevangen te zetten.
Act 24:1  Vijf dagen later kwam de hogepriester Ananias, met enige oudsten en zekeren advokaat Tertullus, te 
Cesarea; zij brachten bij den landvoogd hun klacht in tegen Paulus.
Act 24:2  Toen deze ontboden was, begon Tertullus hem aldus te beschuldigen:
Act 24:3  Daar wij door u groten vrede genieten en door uw beleid vele dingen voor dit volk verbeterd worden, 
erkennen wij dit overal en altijd, Hoogedele Felix, met de grootste dankbaarheid.
Act 24:4  Maar om u niet te lang op te houden, ik bid u ons met uw gewone welwillendheid kort aan te horen.
Act 24:5  Wij hebben bevonden dat deze man een pest is, een die onlusten verwekt onder de Joden over de 
gehele wereld en een voorstander is van de sekte der Nazoreers,
Act 24:6  die zelfs getracht heeft den tempel te bezoedelen. Wij hebben daarom hem gegrepen.
Act 24:7  
Act 24:8  Gij zult zelf van hem bij het verhoor het nadere kunnen vernemen over alles waarvan wij hem 
beschuldigen. --
Act 24:9  De Joden ondersteunden de aanklacht door te verklaren dat de zaak zo was.
Act 24:10  Op een wenk van den landvoogd dat hij mocht spreken antwoordde Paulus: Daar ik weet dat gij reeds 
vele jaren bestierder van dit volk zijt, verantwoord ik mij welgemoed,
Act 24:11  omdat gij kunt weten dat er niet meer dan twaalf dagen verlopen zijn sedert ik te Jeruzalem kwam om 
te aanbidden.
Act 24:12  Ook heeft men mij niet aangetroffen terwijl ik in den tempel met iemand redetwistte of het volk in 
opstand bracht, evenmin in een synagoge of op straat.
Act 24:13  Zij kunnen ook niet bewijzen waarvan zij mij nu beschuldigen.
Act 24:14  Maar dit erken ik voor u, dat ik overeenkomstig den Heilsweg dien zij ketterij noemen den 
voorvaderlijken God dien, gelovend in alwat met de wet overeenkomt en in de Profeten geschreven staat,
Act 24:15  dezelfde hoop op God koesterend die zijzelf delen, dat er een opstanding van goeden en bozen zijn 
zal.
Act 24:16  Daarom doe ik ook mijn best in ieder opzicht een zuiver geweten te hebben voor God en mensen.
Act 24:17  Na vele jaren ben ik hier gekomen om aalmoezen aan mijn volk te brengen, benevens offers.
Act 24:18  Toen ik hierbij geheiligd was, hebben enige Joden uit Azie mij in den tempel aangetroffen, zonderdat 
er sprake was van volksoploop of opschudding.
Act 24:19  Die mannen moesten voor u zijn verschenen en mij beschuldigen, als zij iets tegen mij hadden in te 
brengen.
Act 24:20  Laat anders dezen hier zeggen aan welke verkeerdheid zij mij schuldig hebben bevonden toen ik voor 
den Groten Raad stond,
Act 24:21  behalve dit ene woord dat ik uitriep toen ik onder hen stond: Ik sta heden bij u terecht over de 
dodenopstanding.



Act 24:22  Felix, die omtrent den Heilsweg zeer goed onderricht was, verdaagde de zaak en zeide: Wanneer de 
hoofdman Lysias hier is gekomen, dan zal ik van uw aanklacht nader kennis nemen.
Act 24:23  Hij beval den officier hem in bewaring te houden, maar het hem licht te maken en niemand zijner 
vrienden te beletten hem van dienst te zijn.
Act 24:24  Na enige dagen kwam Felix met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde 
hem over het geloof in Christus Jezus spreken.
Act 24:25  Maar toen hij sprak over rechtvaardigheid, ingetogenheid en het toekomstig oordeel, werd Felix 
bevreesd en antwoordde: Ga voor ditmaal heen, en als ik er tijd voor gevonden heb, zal ik u opnieuw roepen.
Act 24:26  Tevens hoopte hij dat hem door Paulus geld zou gegeven worden. Daarom ontbood hij hem 
meermalen en sprak dan met hem.
Act 24:27  Maar na verloop van twee jaar kreeg Felix Porcius Festus tot opvolger en liet, daar hij den Joden 
wilde believen, Paulus als gevangene achter.
Act 25:1  Festus ging, drie dagen nadat hij in de provincie aangekomen was, van Cesarea naar Jeruzalem,
Act 25:2  waar de overpriesters en de voornaamste Joden de zaak van Paulus te berde brachten,
Act 25:3  en als gunst verzochten dat hij naar Jeruzalem zou opgezonden worden; waarmee zij hem een strik 
spanden: zij zouden hem onderweg ombrengen.
Act 25:4  Festus antwoordde dat Paulus te Cesarea in hechtenis was en hijzelf spoedig daarheen vertrekken 
moest.
Act 25:5  Laat dus, zeide hij, wie van u daartoe in staat zijn meegaan en den man, indien er iets verkeerds in 
hem is, aanklagen.
Act 25:6  Na niet meer dan acht of tien dagen onder hen vertoefd te hebben, keerde hij naar Cesarea terug; den 
volgenden dag zette hij zich op den rechterstoel en beval Paulus voor te brengen.
Act 25:7  Toen hij tegenwoordig was, omringden hem de Joden die uit Jeruzalem gekomen waren en brachten 
vele en zware beschuldigingen tegen hem in, die zij niet konden bewijzen,
Act 25:8  terwijl Paulus te zijner verdediging zeide zich noch aan de wet der Joden, noch aan den tempel, noch 
aan den keizer vergrepen te hebben.
Act 25:9  Maar Festus, die zich aan de Joden aangenaam wilde maken, antwoordde Paulus: Wilt gij naar 
Jeruzalem gaan en daar in mijn bijzijn over deze dingen terechtstaan?
Act 25:10  Toen zeide Paulus: Ik sta hier voor den rechterstoel des keizers, en daarvoor moet ik geoordeeld 
worden. Den Joden heb ik generlei kwaad gedaan, zoals gijzelf zeer goed weet.
Act 25:11  Indien ik mij misdragen en iets waardoor ik doodschuldig ben verricht heb, weiger ik niet te sterven. 
Maar indien er niets aan is van dat waarvan zij mij beschuldigen, dan kan niemand mij te hunnen gerieve 
prijsgeven. Ik beroep mij op den keizer.
Act 25:12  Toen zeide Festus na overleg met de leden van zijn Raad: Daar gij u op den keizer beroepen hebt, 
zult gij naar den keizer gaan.
Act 25:13  Na verloop van enige dagen kwamen koning Agrippa en Bernice te Cesarea om bij Festus hun 
opwachting te maken.
Act 25:14  Toen zij daar verscheiden dagen vertoefd hadden, legde Festus aldus de zaak aan den koning voor: 
Hier is een gevangene, door Felix achtergelaten,
Act 25:15  tegen wien de overpriesters en oudsten der Joden bij mijn verblijf in Jeruzalem beschuldigingen 
inbrachten, aandringend op zijn veroordeling.
Act 25:16  Ik heb hun geantwoord dat de Romeinen de gewoonte niet hebben iemand prijs te geven voordat de 
beschuldigde de aanklagers voor zich heeft en gelegenheid heeft gekregen zich tegen de beschuldiging te 
verdedigen.
Act 25:17  Toen zij dientengevolge hier waren gekomen, heb ik zonder verwijl den volgenden dag op den 
rechterstoel plaatsgenomen en bevolen den man voor te brengen.
Act 25:18  Zijn beschuldigers hebben toen niets tegen hem ingebracht waarin ik vermoedde dat iets kwaads 
steekt.
Act 25:19  Zij hadden met hem geschillen betreffende hun eigen godsdienst en over zekeren Jezus, die 
gestorven is, van wien Paulus beweerde dat hij leeft.
Act 25:20  Toen ik met het onderzoek hierover verlegen zat, vroeg ik hem, of hij naar Jeruzalem wilde gaan en 
daar over deze zaken terechtstaan.
Act 25:21  En toen Paulus in hoger beroep kwam en verzocht in hechtenis te blijven voor de beoordeling zijner 
zaak door Zijn Majesteit, beval ik dat hij in bewaring zou blijven totdat ik hem naar den keizer zou zenden.
Act 25:22  Agrippa antwoordde Festus: Ik zou zelf dien man wel eens willen horen. Hij zeide: Morgen zult gij 
hem horen.
Act 25:23  Den volgenden dag dan kwamen Agrippa en Bernice met veel staatsie en trokken de gehoorzaal 
binnen, met hoofdofficieren en de aanzienlijksten uit de burgerij. Nu werd op bevel van Festus, Paulus 
voorgebracht.



Act 25:24  Festus sprak: Koning Agrippa en gij allen die hier bij ons zijt, gij ziet voor u den man over wien het 
ganse volk der Joden mij te Jeruzalem en hier aangesproken heeft, roepend dat hij niet behoort in het leven te 
blijven.
Act 25:25  Ik heb niet bevonden dat hij iets heeft gedaan dat den dood verdient, en daar hij zich op Zijn Majesteit 
heeft beroepen, heb ik besloten hem op te zenden.
Act 25:26  Nu weet ik over hem geen betrouwbaar bescheid aan den vorst te geven. Daarom heb ik hem voor u 
gesteld, vooral voor u, koning Agrippa; opdat ik na afloop van het verhoor stof moge hebben voor mijn brief.
Act 25:27  Want het lijkt mij onredelijk een gevangene op te zenden zonder de beschuldiging toe te lichten.
Act 26:1  Hierop zeide Agrippa tot Paulus: Het staat u vrij u te verdedigen. Toen strekte Paulus de hand uit en 
verantwoordde zich aldus:
Act 26:2  Ik acht mij gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden voor u mag verdedigen tegen alles waarvan ik 
door de Joden beticht word;
Act 26:3  vooral daar gij goed bekend zijt met al de zeden en twistvragen der Joden. Daarom verzoek ik u mij 
lankmoedig aan te horen.
Act 26:4  Wat mijn vroeger leven betreft, dat van kindsbeen af onder mijn volk te Jeruzalem is doorgebracht, alle 
Joden kennen het.
Act 26:5  Zij weten wel, als zij het slechts wilden getuigen, dat ik van den beginne af volgens de strengste partij 
van onzen godsdienst, als een Farizeer, geleefd heb.
Act 26:6  En nu sta ik terecht omdat ik hoop op de belofte die God aan onze vaderen heeft gedaan,
Act 26:7  wier vervulling onze twaalf stammen, nacht en dag zonder ophouden God dienend, hopen te 
verkrijgen. Om deze hoop, o koning, word ik door de Joden beschuldigd.
Act 26:8  Wordt het onder u voor ongelooflijk gehouden dat God doden opwekt?
Act 26:9  Ik voor mij meende dat het mijn plicht was tegen den naam van Jezus den Nazoreer krachtig op te 
treden.
Act 26:10  Dit deed ik dan ook te Jeruzalem: op daartoe van de overpriesters verkregen volmacht sloot ik vele 
der heiligen in de gevangenis, en als zij werden omgebracht, keurde ik het goed;
Act 26:11  ook dwong ik hen vaak, door hen in alle synagogen te kastijden, godslasterlijke dingen te zeggen, en 
bovenmate tegen hen woedend, vervolgde ik hen zelfs in buitenlandsche steden.
Act 26:12  Hiertoe reisde ik eens, met een volmacht en opdracht van de overpriesters, naar Damaskus,
Act 26:13  toen ik op klaarlichten dag op den weg, o koning, aan den hemel een licht zag dat de zon in glans 
overtrof en mij en hen die met mij waren omstraalde.
Act 26:14  Toen wij allen op den grond neergevallen waren, hoorde ik een stem die tot mij in het Hebreeuws 
zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het doet u pijn tegen de prikkels achteruit te slaan.
Act 26:15  Ik zeide: Wie zijt gij, Heer? De Heer zeide: Ik ben Jezus, dien gij vervolgt.
Act 26:16  Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben ik u verschenen, omdat ik u bestemd heb tot 
een dienaar en getuige van hetgeen gij gezien hebt en van hetgeen gij nog van mij zult zien.
Act 26:17  Ik verkies u uit het volk en de heidenen, tot wie ik u zend,
Act 26:18  om hun ogen te openen, hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot 
God; opdat zij door het geloof in mij vergiffenis van zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden.
Act 26:19  Daarom, koning Agrippa, was ik niet ongehoorzaam aan die hemelse verschijning,
Act 26:20  maar verkondigde eerst aan hen die te Damaskus, te Jeruzalem en in geheel Judea waren, en ook 
aan de heidenen, dat zij zich moesten bekeren en zich tot God wenden door het doen van werken die bij de 
bekering passen.
Act 26:21  Om die reden hebben de Joden mij in den tempel gegrepen en getracht om te brengen.
Act 26:22  Maar God heeft mij tot dezen dag toe geholpen, en zo sta ik hier, aan klein en groot getuigenis 
afleggend; waarbij ik niets anders leer dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben:
Act 26:23  Dat de Christus moest lijden en als de eerste die uit de doden is opgestaan een licht zou 
aankondigen aan het volk en aan de heidenen.
Act 26:24  Toen hij zich zo verdedigde, barstte Festus los: Gij raaskalt, Paulus, uw grote geleerdheid brengt u tot 
waanzin.
Act 26:25  Maar Paulus antwoordde: Ik raaskal niet, Hoogedele Festus, maar spreek woorden van waarheid en 
gezond verstand.
Act 26:26  Want de koning, tot wien ik vrijmoedig spreek, weet van deze dingen. Ik ben er van verzekerd dat 
niets hiervan hem onbekend is; want dit is niet in een afgelegen hoek geschied.
Act 26:27  Gelooft gij, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft.
Act 26:28  Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een Christen te worden.
Act 26:29  En Paulus: Ik zou God wel willen bidden, dat, en bijna en geheel niet alleen gij, maar ook allen die mij 
heden aanhoren werden zoals ik ben, uitgenomen deze banden.
Act 26:30  Nu stonden de koning, de landvoogd, Bernice en allen die bij hen gezeten waren op



Act 26:31  en zeiden bij het heengaan tot elkander: Die man heeft niets gedaan dat dood of gevangenis verdient.
Act 26:32  Agrippa zeide tot Festus: Hij kon in vrijheid gesteld worden indien hij zich niet op den keizer beroepen 
had.
Act 27:1  Toen besloten werd dat wij naar Italie zouden scheepgaan, stelde men Paulus en enige andere 
gevangenen in handen van een officier Julius, van het keizerlijk bataljon.
Act 27:2  Wij gingen dan in een schip van Adramyttium, dat voor de kustplaatsen van Azie bestemd was, en 
voeren af. Bij ons was Aristarchus, de Macedonier, uit Thessalonica.
Act 27:3  Den volgenden dag gingen wij te Sidon aan land, waar Julius uit welwillendheid voor Paulus hem 
toestond naar zijn vrienden te gaan en zich te laten verzorgen.
Act 27:4  Van daar voeren wij af en zeilden onder Cyprus heen, omdat de wind tegen was,
Act 27:5  staken de zee langs Cilicie en Pamfylie over en kwamen aan te Myrra in Lycie.
Act 27:6  Daar vond de officier een Alexandrijnsch schip dat naar Italie voer en bracht ons daarop over.
Act 27:7  Toen wij vele dagen langzaam gevaren hadden en met moeite bij Knidus gekomen waren, voeren wij, 
daar de wind ons niet meeliep, op de hoogte van Salmone, langs Kreta,
Act 27:8  zeilden het met moeite om en kwamen aan een plaats Schoonehavens genaamd, dicht bij de stad 
Lasea.
Act 27:9  Daar nu geruime tijd verstreken was en de scheepvaart gevaarlijk werd, omdat de vasten reeds voorbij 
was, waarschuwde Paulus hen:
Act 27:10  Mannen, ik zie dat het roekeloosheid is verder te gaan en wij veel schade zullen lijden, niet alleen aan 
lading en schip, maar zelfs zo dat ons leven gevaar loopt.
Act 27:11  Doch de officier gaf meer gehoor aan den stuurman en den kapitein dan aan de woorden van Paulus,
Act 27:12  en omdat de haven ongeschikt was er te overwinteren, vonden de meesten het geraden van daar af 
te varen om zo mogelijk Fenix te bereiken, een haven van Kreta, die naar het zuidwesten en het noordwesten 
open is om daar te overwinteren.
Act 27:13  Daar een zachte zuidenwind woei, meenden zij dit voornemen te kunnen volvoeren, lichtten het anker 
en zeilden langs Kreta.
Act 27:14  Maar niet lang daarna sloeg van daar een stormwind neer, de zoogenaamde Euraquilo.
Act 27:15  Die dreef het schip voort; wij konden tegen den wind niet op en lieten ons zonder weerstand te bieden 
drijven.
Act 27:16  Gekomen onder de beschutting van zeker eilandje, Klaude geheten, konden wij met moeite de boot 
machtig worden;
Act 27:17  men haalde ze op en trachtte zich te redden door het schip te ondergorden. Uit vrees van op de Syrtis 
te vervallen, haalde men het tuig neer en liet zich zo drijven.
Act 27:18  Toen wij door den storm hevig geteisterd werden, wierpen zij den volgenden dag een deel der lading 
overboord,
Act 27:19  en den dag daarna gooiden zij met eigen hand het scheepsgereedschap in zee.
Act 27:20  Daar verscheiden dagen lang zon noch maan te zien was en een geweldige storm ons bestookte, 
werd ons alle hoop op redding benomen.
Act 27:21  Toen men geruimen tijd zonder eten gebleven was, ging Paulus in hun midden staan en zeide: 
Mannen, men had mij gehoor moeten geven en niet van Kreta zijn vertrokken; dan zou deze roekeloosheid en 
schade voorkomen zijn.
Act 27:22  Maar nu vermaan ik u moed te houden; want geen van u zal zijn leven verliezen; alleen het schip is 
verloren.
Act 27:23  Want van nacht stond bij mij een engel van den God wien ik toebehoor en dien ik vereer;
Act 27:24  hij zeide: Vrees niet, Paulus, gij moet voor den keizer staan, en zie, God heeft u geschonken allen die 
met u op het schip zijn.
Act 27:25  Houdt daarom moed, mannen; want dit vertrouwen op God heb ik dat het geschieden zal zoals mij is 
gezegd.
Act 27:26  Maar wij moeten op het een of ander eiland stranden.
Act 27:27  Den veertienden nacht, toen wij in de Adriatische Zee omdreven, vermoedden de schepelingen te 
middernacht dat zij land naderden.
Act 27:28  Zij wierpen het dieplood uit en vonden twintig vademen; wat verder peilden zij weer en vonden vijftien 
vademen;
Act 27:29  uit vrees dat wij ergens op een rotsgrond zouden stoten, wierpen zij van den achtersteven vier ankers 
uit, terwijl zij sterk verlangden dat het dag werd.
Act 27:30  Toen het scheepsvolk het schip trachtte te verlaten en de boot in zee neerliet, onder het voorwendsel 
ook van den voorsteven ankers te willen uitbrengen,
Act 27:31  zeide Paulus tot den officier en de soldaten: Indien zij niet in het schip blijven, kunt gij niet gered 
worden.



Act 27:32  Toen kapten de soldaten de touwen van de boot en lieten haar vallen.
Act 27:33  Tegen dat het dag werd, spoorde Paulus allen aan iets te eten. Het is vandaag, zeide hij, de 
veertiende dag dat gij zonder te eten in gespannen verwachting blijft en niets gebruikt hebt.
Act 27:34  Daarom raad ik u aan iets te eten; want dat dient tot uw behoud. Immers, van niemand uwer zal een 
haar teloorgaan.
Act 27:35  Na dit gezegd te hebben nam hij brood, dankte God voor aller oog, brak het en begon te eten.
Act 27:36  En allen schepten moed en namen ook voedsel.
Act 27:37  Wij in het schip waren allen tezamen tweehonderd zes en zeventig zielen.
Act 27:38  Na zich verzadigd te hebben, wierpen zij het koorn in zee om het schip te verlichten.
Act 27:39  Toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar bespeurden een bocht met een strand en 
besloten, zo mogelijk, het schip daarop te zetten.
Act 27:40  Zij kapten de ankers en lieten ze in zee achter, maakten tegelijk de riemen van het roer los, haalden 
het voorzeil op en hielden, voor den wind zeilend, op den oever aan.
Act 27:41  Maar zij vervielen op een landtong onder water en lieten het schip daar stranden; de voorsteven 
raakte vast en bleef onbeweeglijk, de achtersteven werd door de branding stukgeslagen.
Act 27:42  De soldaten spraken er van de gevangenen te doden, uit vrees dat een hunner zou wegzwemmen en 
ontsnappen;
Act 27:43  maar de officier, die Paulus wilde redden, belette hun het uit te voeren en beval dat eerst zij die 
konden zwemmen in zee zouden springen om aan land te komen,
Act 27:44  daarna de overigen op planken en andere delen van het schip. En zo kwamen allen behouden aan 
land.
Act 28:1  Toen wij dan gered waren, vernamen wij dat het eiland Melite heette.
Act 28:2  De inboorlingen bewezen ons ongemene welwillendheid. Want nadat zij een groot vuur hadden 
ontstoken, brachten zij ons allen daarbij om den regen die ons overviel en de koude.
Act 28:3  Toen Paulus een hoop takken bijeenraapte en op het vuur wierp, schoot er door de hitte een adder uit, 
die zich aan zijn hand vastbeet.
Act 28:4  Toen de inboorlingen het dier aan zijn hand zagen hangen, zeiden zij tot elkander: Die man is zeker 
een moordenaar; de Gerechtigheid laat hem, al is hij uit de zee gered, toch niet leven.
Act 28:5  Maar hij schudde het dier in het vuur en bleef ongedeerd.
Act 28:6  Zij verwachtten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen, en toen zij na lang wachten zagen 
dat hem niets kwaads overkwam, veranderden zij van mening en zeiden, dat hij een god was.
Act 28:7  In den omtrek dier plaats had de voornaamste van het eiland, Publius genaamd, een landgoed. Hij 
nam ons op en huisvestte ons drie dagen lang zeer vriendelijk.
Act 28:8  Nu lag de vader van Publius ziek aan koorts en buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem 
biddend de handen op en genas hem.
Act 28:9  Daarop kwamen ook de overige zieke bewoners van het eiland tot hem en werden geheeld.
Act 28:10  Zij bewezen ons allerlei eer en voorzagen ons toen wij vertrokken van al het nodige.
Act 28:11  Na drie maanden voeren wij af in een Alexandrijnsch schip, dat op het eiland overwinterd had; het 
droeg het beeld der Dioscuren.
Act 28:12  Wij liepen te Syracuse binnen en bleven er drie dagen;
Act 28:13  van daar voeren wij om en kwamen te Rhegium. Toen een dag later de wind zuid was geworden, 
bereikten wij op den tweeden dag Puteoli,
Act 28:14  waar wij broeders vonden, die ons drongen zeven dagen bij hen te blijven. Zo gingen wij naar Rome.
Act 28:15  De broeders, die van ons gehoord hadden, kwamen ons van daar tegemoet tot Appiusmarkt en 
Drieherbergen, en Paulus dankte God toen hij hen zag en vatte moed.
Act 28:16  Toen wij te Rome waren gekomen, werd aan Paulus toegestaan op zichzelf te wonen, met den 
soldaat die hem bewaakte.
Act 28:17  Na drie dagen riep hij de voornaamste der daar woonachtige Joden samen en zeide, toen zij 
bijeenwaren, tot hen: Broeders, zonder dat ik iets gedaan had tegen het volk of de voorvaderlijke zeden, ben ik 
uit Jeruzalem als gevangene aan de Romeinen overgeleverd.
Act 28:18  Toen dezen mij verhoord hadden, wilden zij mij in vrijheid stellen, omdat ik niets gedaan had dat den 
dood verdiende.
Act 28:19  Maar toen de Joden daartegen opkwamen, was ik genoodzaakt mij op den keizer te beroepen, 
zonderdat ik tegen mijn volk een beschuldiging wil inbrengen.
Act 28:20  Ziedaar waarom ik verzocht heb u te zien en toe te spreken; want om de hoop van Israel ben ik met 
deze keten geboeid.
Act 28:21  Zij antwoordden: Wij hebben geen schrijven over u uit Judea ontvangen; ook heeft niemand der hier 
gekomen broeders iets kwaads van u aangebracht of gezegd.
Act 28:22  Wij verlangen dus van u te horen wat uw denkbeelden zijn. Want van die partij weten wij dat zij overal 



weersproken wordt.
Act 28:23  Zij stelden dus met hem een dag vast en kwamen toen in groten getale in zijn verblijf; hij getuigde van 
het Koninkrijk Gods en legde het hun uit, van den morgen tot den avond hun uit de wet van Mozes en de 
Profeten de waarheid omtrent Jezus trachtend te bewijzen.
Act 28:24  Sommigen geloofden wat gezegd werd, anderen waren ongelovig;
Act 28:25  en in onenigheid gingen zij uiteen, toen Paulus dit ene gezegd had: Terecht heeft de Heilige Geest 
door den profeet Jezaja tot uw vaderen gesproken:
Act 28:26  Ga naar dit volk en zeg: Met het gehoor zult gij horen, maar niet verstaan, ziende zult gij zien, maar 
geen inzicht hebben.
Act 28:27  Want het hart van dit volk is dik geworden, met de oren hoorden zij bezwaarlijk, en hun ogen sloten 
zij; opdat zij niet met de ogen zouden zien, met de oren horen, met het hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen 
genezen zou. --
Act 28:28  Het zij u dus bekend dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden wordt; die zullen wel luisteren.
Act 28:29  
Act 28:30  Hij bleef twee volle jaren in een door hem gehuurde woning, waar hij allen die tot hem kwamen 
ontving,
Act 28:31  predikend het Koninkrijk Gods en met volle vrijmoedigheid over Jezus Christus leerend--
onbelemmerd.
Rom 1:1  Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, uitverkoren om Gods blijmare te 
brengen
Rom 1:2  de blijmare die Hij tevoren door zijn profeten in de Heilige Schriften heeft aangekondigd
Rom 1:3  over zijn Zoon, die naar zijn vleselijke afkomst uit het zaad van David was gesproten
Rom 1:4  en naar zijn heilig geestelijk wezen door Gods kracht bestemd was Gods Zoon te zijn door zijn 
opstanding uit de doden, Jezus Christus, onzen Heer,
Rom 1:5  door wien wij ontvangen hebben genade en het apostelschap om de gehoorzaamheid aan het geloof, 
tot eer van zijn naam, onder alle volken te brengen;
Rom 1:6  waartoe ook gij, geroepenen van Jezus Christus, behoort
Rom 1:7  aan alle beminden Gods te Rome, geroepen heiligen, genade en vrede zij uw deel, van God, onzen 
Vader, en den Heer Jezus Christus.
Rom 1:8  Voor alles breng ik mijn God door Jezus Christus dank dat van uw aller geloof in de gehele wereld 
gesproken wordt.
Rom 1:9  Want God, dien ik met mijn geest dien door de Blijde boodschap over zijn Zoon te verkondigen, is mijn 
getuige dat ik onverdroten altijd in mijn gebeden uwer gedenk,
Rom 1:10  smekend dat het mij eenmaal nog gegeven worde naar den wil van God tot u te komen.
Rom 1:11  Want ik verlang zeer u te zien om u enige geestelijke gaven tot uw versterking mee te delen
Rom 1:12  dat wil zeggen dat ik in uw midden mee een geestelijke opwekking hoop te ontvangen door het 
wederzijds geloof, het uwe en het mijne.
Rom 1:13  Gij moet wel weten, broeders, dat ik reeds dikwijls het voornemen heb gehad u te bezoeken ik ben 
daarin echter tot nog toe verhinderd om enige vruchten van mijn arbeid onder u te plukken, evenals onder de 
overige volken.
Rom 1:14  Mijn plicht strekt zich uit tot Grieken en niet--Grieken, tot geleerden en ongeleerden.
Rom 1:15  Daarom voel ik mij gedrongen ook u die te Rome woont de Blijde boodschap te brengen.
Rom 1:16  Want ik schaam mij niet voor haar; zij toch is een kracht Gods tot redding voor ieder die gelooft, eerst 
den Jood, dan den heiden.
Rom 1:17  Want door haar wordt de gerechtigheid die door God wordt gegeven aan het licht gebracht; zij 
ontstaat uit geloof en leidt tot geloof. Zoals geschreven staat: De rechtschapene zal door geloof het leven 
behouden.
Rom 1:18  Gods toorn toch komt uit den hemel aan den dag over al de goddeloosheid en ongerechtigheid der 
mensen die de waarheid door ongerechtigheid onderdrukken.
Rom 1:19  Immers, hetgeen van God geweten kan worden is onder hen openbaar; want God heeft het hun 
geopenbaard.
Rom 1:20  Of worden niet zijn onzichtbaar wezen, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid van de schepping der 
wereld af in het geschapene met het verstand doorzien? Dus zijn zij niet te verontschuldigen.
Rom 1:21  Want, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God geeerd of gedankt, maar zijn door hun 
bespiegelingen onzinnig geworden; hun onverstandig hart is in duisternis verzonken;
Rom 1:22  bewerend wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden
Rom 1:23  en hebben zij de majesteit van den onverderfelijken God verruild met iets dat gelijkt op een sterfelijk 
mens, een vogel, een viervoetig of een kruipend dier.
Rom 1:24  Daarom heeft God hen naar den lust van hun hart aan onreinheid overgegeven, opdat zij onderling 



hun lichamen zouden bezoedelen:
Rom 1:25  de goddelijke waarheid hebben zij vervangen door leugen, het schepsel geeerd en gediend in plaats 
van den Schepper die geloofd zij tot in eeuwigheid! Amen.
Rom 1:26  Om die reden heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten; want de vrouwen hebben 
de natuurlijke handelingen door onnatuurlijke vervangen;
Rom 1:27  desgelijks zijn de mannen, den natuurlijken omgang met de vrouw latende varen, in lust voor 
elkander ontbrand: mannen plegen met mannen ontucht en krijgen zo in zichzelf het loon van hun afdwaling.
Rom 1:28  Daar zij het versmaad hebben de kennis van God te bewaren, heeft God hen overgegeven aan de 
dwaasheid onbetamelijke dingen te doen,
Rom 1:29  opgevuld als zij zijn met allerlei ongerechtigheid, slechtheid, inhaligheid, boosheid, vol nijd, moord, 
tweedracht, list, gemeenheid:
Rom 1:30  het zijn oorblazers, achterklappers, Godhaters, geweldenaars, verwatenen, pralers, uitvinders van 
slechte dingen; zij zijn ongehoorzaam aan hun ouders,
Rom 1:31  dwaas, onbetrouwbaar, harteloos, onbarmhartig.
Rom 1:32  Hoewel zij Gods oordeel kennen, dat zij die zulke dingen doen doodschuldig zijn, doen zij ze niet 
alleen, maar prijzen ook hen die ze doen.
Rom 2:1  Daarom zijt gij, o mens die oordeelt, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen. Want terwijl gij anderen 
oordeelt veroordeelt gij uzelf. Immers, gij; die u als rechter opwerpt, misgaat u evenzo,
Rom 2:2  en wij weten dat Gods oordeel naar een waarachtig richtsnoer hen treft die zich zo misgaan.
Rom 2:3  Beeldt gij u waarlijk in, o mens die een oordeel velt over hen die zo handelen en zelf u evenzo 
misgaat, dat gij Gods oordeel zult ontkomen?
Rom 2:4  Of maakt gij u een valse voorstelling van den rijkdom zijner goedheid, geduld en lankmoedigheid, door 
niet op te merken dat Gods goedheid u tot bekering brengen wil?
Rom 2:5  Zo hoopt gij, in uw verstoktheid en de onboetvaardigheid van uw hart, toorn voor u op, die losbarsten 
zal op den dag van den toorn en het rechtvaardig gericht van God,
Rom 2:6  die ieder vergelden zal naar zijn werken.
Rom 2:7  Wel zal Hij hun die, in het goeddoen volhardend, naar heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid streven 
het eeuwige leven schenken;
Rom 2:8  maar hun die twistgierig en der waarheid ongehoorzaam, der ongerechtigheid onderdanig zijn, wacht 
toorn en gramschap.
Rom 2:9  Verdrukking en angst over elken mens die het boze doet eerst den Jood, dan den heiden;
Rom 2:10  heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede doet, eerst den Jood, dan den heiden.
Rom 2:11  Want God trekt den een niet voor boven den ander.
Rom 2:12  Immers, zovelen zonder de wet gezondigd hebben zullen ook zonder de wet tegrondegaan, en 
zovelen gezondigd hebben met de wet zullen door de wet worden geoordeeld;
Rom 2:13  want niet zij die de wet horen zijn rechtschapen in Gods oog, maar zij die naar haar voorschriften 
handelen zullen als rechtschapenen worden aangemerkt.
Rom 2:14  Indien toch de heidenen, die geen wet hebben, vanzelf doen wat de wet voorschrijft, dan zijn zij, 
hoewel zij geen wet hebben, een wet voor zichzelf.
Rom 2:15  Daardoor bewijzen zij dat de voorschriften der wet in hun hart geschreven zijn, terwijl hun geweten 
daarvoor getuigenis aflegt en zij in hun onderlinge redeneringen het ene veroordelen, het andere verdedigen
Rom 2:16  op den dag waarop God over wat verborgen is in de mensen door Christus Jezus het oordeel vellen 
zal, volgens mijn prediking der Blijmare.
Rom 2:17  Wanneer gij u een Jood noemt, op het bezit van de wet vertrouwt en roem draagt op uw verhouding 
tot God,
Rom 2:18  zijn wil en het onderscheid tussen goed en kwaad kent, volgens hetgeen gij leert uit de wet;
Rom 2:19  wanneer gij vertrouwt dat gij een leidsman van blinden zijt, een licht voor hen die in duisternis 
verkeren,
Rom 2:20  een opvoeder der onverstandigen een leermeester der onmondigen daar gij in de wet de kennis en 
waarheid kant en klaar voor u hebt--
Rom 2:21  nu dan gij, die anderen onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? gij die predikt dat men niet stelen mag, 
steelt gij?
Rom 2:22  gij die het overspel verbiedt, begaat gij overspel? gij die de afgoden verafschuwt, pleegt gij 
tempelroof?
Rom 2:23  gij die u op het bezit der wet beroemt, verkort gij Gods eer door de wet te overtreden?
Rom 2:24  Ja; want zoals geschreven staat, Gods naam wordt door uw toedoen onder de heidenen gelasterd.
Rom 2:25  De besnijdenis toch heeft enig nut indien gij naar de wet handelt; maar indien gij een overtreder der 
wet zijt, dan is uw besnijdenis tenietgedaan.
Rom 2:26  Indien dus een onbesnedene de voorschriften der wet onderhoudt, zou hij dan niet voor een 



besnedene gerekend worden?
Rom 2:27  Zo zit de lichamelijk onbesnedene die de wet onderhoudt als rechter over u, die trots letter en 
besnijdenis een overtreder der wet zijt.
Rom 2:28  Want de echte Jood is niet de man die het naar het uiterlijke is; evenmin is de besnijdenis in het vlees 
de echte;
Rom 2:29  maar wie innerlijk een Jood is, en de besnijdenis van het hart, die in den geest, niet naar de letter 
geschiedt. Zulk een Jood heeft lof, niet bij mensen, maar bij God.
Rom 3:1  Maar wat heeft de Jood dan nog boven den heiden voor? of wat baat het besneden te zijn?
Rom 3:2  Veel in ieder opzicht. Vooreerst, hem zijn de beloften Gods toevertrouwd.
Rom 3:3  Nu zijn wel sommigen trouweloos geworden, maar hun ontrouw doet toch Gods trouw niet te niet?
Rom 3:4  Dat nooit! Het moet er bij blijven: God is betrouwbaar, en alle mensen zijn leugenaars gelijk 
geschreven staat: Opdat gij door uw woorden gerechtvaardigd wordt, en de zege wegdraagt, wanneer men met 
u in het gericht treedt.
Rom 3:5  Indien dan onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid in het volle licht plaatst, wat zullen wij dan 
zeggen? Is God--ik spreek alsof het een mens betreft--is God dan niet onrechtvaardig wanneer Hij zijn toorn 
doet ondervinden?
Rom 3:6  Volstrekt niet. Want hoe zou God anders de wereld kunnen richten?
Rom 3:7  Maar indien Gods waarachtigheid door mijn onwaarachtigheid zo duidelijk aan den dag treedt dat zijn 
eer er door bevorderd wordt, waarom word ik dan nog als een zondaar veroordeeld?
Rom 3:8  En waarom zouden wij dan niet beamen wat sommigen lasterlijk zeggen dat wij leren: Laten wij het 
kwade doen opdat het goede er uit voortkome? Terecht worden zij veroordeeld.
Rom 3:9  Maar hoe? Hebben wij een voorrang? Niet in ieder opzicht; want wij hebben reeds tegen alle Joden en 
heidenen de beschuldiging ingebracht dat zij aan de zonde onderworpen zijn;
Rom 3:10  zoals de Schrift zegt: Er is geen rechtschapene, zelfs niet een;
Rom 3:11  geen verstandig mens, niemand die God zoekt;
Rom 3:12  allen zijn afgeweken, tegader verdorven; er is niemand die de deugd betracht, zelfs niet een;
Rom 3:13  een geopend graf is hun keel, met hun tong plegen zij bedrog, adderengif is onder hun lippen;
Rom 3:14  hun mond is vol vloek en bitterheid;
Rom 3:15  snel zijn hun voeten om bloed te vergieten;
Rom 3:16  verwoesting en jammer zijn op hun wegen;
Rom 3:17  en den weg tot den vrede kennen zij niet;
Rom 3:18  geen vrees voor God staat hun voor ogen.
Rom 3:19  Nu weten wij dat alwat de wet zegt gericht is tot hen die onder de wet staan; opdat elke mond gestopt 
zij en de gehele wereld schuldig voor God sta;
Rom 3:20  aangezien geen mens voor Hem gerechtvaardigd wordt door wetswerken: want door de wet ontstaat 
de kennis der zonde.
Rom 3:21  Maar thans is buiten de wet om de gerechtigheid die door God wordt gegeven geopenbaard, waarvan 
Wet en Profeten getuigenis afleggen,
Rom 3:22  die bestaat in geloof in Jezus Christus en allen gelovigen ten deel valt. Ja, allen want er is geen 
onderscheid.
Rom 3:23  Allen toch hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods,
Rom 3:24  terwijl zij zonder verdienste van hun zijde als rechtschapenen worden behandeld uit genade van 
Gods kant door de verlossing in de gemeenschap met Christus Jezus verkregen,
Rom 3:25  dien God bestemd heeft ten zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Hieruit blijkt Gods 
gerechtigheid; want Hij zag de door de vorige geslachten begane zonden voorbij, in den tijd van Gods geduld,
Rom 3:26  en toonde zijn gerechtigheid in dezen tijd; zodat Hij en rechtvaardig was en den in Jezus gelovende 
rechtvaardigde.
Rom 3:27  Waar blijft dan de roem? Uitgesloten is hij. Naar welken maatstaf? Naar dien der werken? Neen; 
maar naar dien des geloofs.
Rom 3:28  Want wij overwegen Een mens wordt om zijn geloof gerechtvaardigd zonder wetswerken.
Rom 3:29  Is nu God alleen de God der Joden? Is Hij het ook niet van de heidenen? Ja; ook van de heidenen;
Rom 3:30  indien er althans slechts een God is, die de besnedenen op grond van geloof en de onbesnedenen 
door het geloof rechtvaardigt.
Rom 3:31  Beroven wij dan de wet van kracht door het geloof? Volstrekt niet. Wij bevestigen de wet.
Rom 4:1  Nu dan, langs welken weg zullen wij zeggen dat Abraham, onze voorvader naar het vlees, het 
gevonden heeft?
Rom 4:2  Is hij gerechtvaardigd op grond van zijn werken, dan heeft hij stof tot roemen, maar niet voor God.
Rom 4:3  Want wat zegt de Schrift? Abraham heeft in God geloofd, en dit is hem aangerekend tot gerechtigheid.
Rom 4:4  Nu, als iemand werkt, dan wordt hem het loon niet toegerekend naar gunst, maar naar wat men hem 



verschuldigd is;
Rom 4:5  werkt iemand niet, maar gelooft hij in Dengene die den goddeloze als een rechtschapene behandelt, 
dan wordt zijn geloof gerekend gerechtigheid te zijn;
Rom 4:6  zoals ook David spreekt van de zaligspreking des mensen van wien God erkent dat hij, buiten zijn 
werken om, in den rechten staat verkeert.
Rom 4:7  Zalig zij wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn!
Rom 4:8  Zalig de man wien de Heer de zonde niet toerekent!
Rom 4:9  Ziet die zaligspreking op besnedenen of ook op onbesnedenen? Wij gaan immers uit van: Aan 
Abraham is het geloof aangerekend tot gerechtigheid?
Rom 4:10  In welken toestand is hem dit aangerekend, toen hij besneden of terwijl hij onbesneden was? Niet 
nadat hij besneden, maar toen hij nog onbesneden was.
Rom 4:11  En hij heeft het teken der besnijdenis gekregen als een bezegeling van het gerechtvaardigd zijn uit 
geloof, in onbesneden toestand verworven. Zo is hij de vader geworden en van alle onbesneden gelovigen, 
zodat hun dezelfde rechtvaardiging ten deel valt,
Rom 4:12  en van de besnedenen, voor zover zij niet allen besneden zijn, maar ook de voetstappen drukken van 
onzen vader Abraham, die het geloof bezat terwijl hij nog onbesneden was.
Rom 4:13  Immers de belofte aan Abraham, of aan zijn nakroost, dat hij de wereld zou erven, is niet afhankelijk 
van de wet, maar van geloofsgerechtigheid.
Rom 4:14  Want indien zij die de wet aanhangen erfgenamen zijn, dan is het geloof van alle waarde beroofd en 
de belofte vervallen.
Rom 4:15  De wet toch verwekt toorn; maar waar geen wet is, daar is ook geen overtreding.
Rom 4:16  Daarom gaat het uit geloof opdat het naar genade zou gaan en de belofte zou gelden voor het gehele 
nakroost niet alleen voor hem die de wet aanhangt, maar ook voor hem die het geloof van Abraham heeft. Deze 
toch is ons aller vader;
Rom 4:17  zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld omdat hij geloofde in God, die 
de doden levend maakt en hetgeen niet bestaat in het aanzijn roept.
Rom 4:18  Immers, in hopeloze omstandigheden heeft hij hoopvol geloofd dat hij de vader van vele volken 
worden zou, naar de belofte: Zo talrijk zal uw nakroost zijn.
Rom 4:19  Zonder enige betoning van zwakheid in het geloof, heeft hij wel degelijk gelet op zijn eigen afgeleefd 
lichaam--hij was reeds ongeveer honderd jaar oud--en op de volslagen verdorring van Sara's moederschoot;
Rom 4:20  toch heeft hij de belofte Gods niet betwijfeld, maar kracht gekregen door het geloof, heeft Gode eer 
gegeven
Rom 4:21  en was vast overtuigd dat Hij machtig was het beloofde ook tot stand te brengen.
Rom 4:22  Daarom is het hem ook aangerekend tot gerechtigheid.
Rom 4:23  Dat het hem zo is aangerekend staat niet alleen met het oog op hem geschreven,
Rom 4:24  maar ook met het oog op ons, wien het zal aangerekend worden dat wij geloven in Hem, die Jezus, 
onzen Heer, uit de doden heeft opgewekt,
Rom 4:25  hem die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om ons te rechtvaardigen.
Rom 5:1  Wij smaken dus, daar wij uit geloof gerechtvaardigd zijn, vrede met God door onzen Heer Jezus 
Christus,
Rom 5:2  door wiens bemiddeling wij toegelaten worden tot die genade waarin wij vaststaan, en roem dragen op 
de hoop in Gods heerlijkheid te zullen delen.
Rom 5:3  Ja, niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukking, omdat wij weten dat de verdrukking lijdzaam 
maakt,
Rom 5:4  en de lijdzaamheid de veerkracht vermeerdert, en zij doet hopen.
Rom 5:5  De hoop nu wordt niet beschaamd, omdat Gods liefde in onze harten is uitgestort door den Heiligen 
Geest, die ons is geschonken.
Rom 5:6  Want toen wij nog zwak waren, is Christus nog op den bepaalden tijd voor goddelozen gestorven.
Rom 5:7  Immers, voor een rechtschapen mens zal iemand tenauwernood in den dood gaan. Nu, misschien 
heeft iemand den moed voor iets dat goed is te sterven.
Rom 5:8  Maar God bewijst zijn liefde voor ons daardoor dat Christus toen wij nog zondaars waren voor ons 
stierf.
Rom 5:9  Dus zullen wij te eer, nu wij door zijn bloed voor rechtschapenen worden gehouden, door hem van den 
Toorn gered worden.
Rom 5:10  Want indien wij, terwijl wij vijanden waren met God verzoend zijn door den dood van zijn Zoon, 
hoeveel te meer zullen wij, nu wij eens verzoend zijn, door diens leven gered worden
Rom 5:11  Meer nog, wij roemen in God door onzen Heer Jezus Christus, door wien wij nu de verzoening 
verkregen hebben.
Rom 5:12  Daarom--zooals door een mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en 



aldus de dood zich tot alle mensen een weg gebaand heeft, omdat allen gezondigd hebben....
Rom 5:13  Want voordat de wet er was was er zonde in de wereld, al wordt de zonde niet toegerekend wanneer 
er geen wet is;
Rom 5:14  maar de dood heerste van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op dezelfde 
wijze als Adam, in wien hij die komen zou vooruit is afgebeeld.
Rom 5:15  Maar de val komt niet in elk opzicht overeen met de genadegift; want zijn door den val van dien enen 
al die mensen gestorven, hoeveel te meer is Gods genade en de genadegift van den enen mens Jezus Christus 
overvloedig aan al die mensen geschonken.
Rom 5:16  Ook is de genadegift niet in overeenstemming met het feit dat slechts een zondigde; want het vonnis 
wordt geveld op grond van een overtreding en luidt: veroordeling; maar de genade wordt geschonken nadat veel 
overtredingen begaan zijn, en bestaat in vrijspraak.
Rom 5:17  Want terwijl door den val van dien enen de dood tot heerschappij gekomen is door dien enen, 
hoeveel te meer zullen zij die den overvloed der genade en de gunst dat zij voor rechtschapenen worden 
aangezien ontvangen hebben heerschappij voeren in het leven door dien enen, Jezus Christus.
Rom 5:18  Derhalve, zoals door een overtreding alle mensen veroordeeld zijn, zo komt ook door een daad van 
gerechtigheid voor alle mensen de rechtvaardiging ten leven.
Rom 5:19  Immers, zoals door de ongehoorzaamheid van dien enen mens die menigte mensen als zondig voor 
God staan, zo zal ook die menigte door de gehoorzaamheid van dien enen gerechtvaardigd voor Hem staan.
Rom 5:20  Maar de wet is tussenbeide gekomen om de overtreding zwaarder te maken, en waar de zonde zo 
vermeerderd is, daar is de genade nog groter geworden;
Rom 5:21  opdat, zoals de zonde geheerst en den dood aangebracht heeft zo de genade zou heersen door de 
gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onzen Heer.
Rom 6:1  Wat zullen wij dan zeggen? Zouden wij in de zonde blijven, opdat de genade groter mocht worden?
Rom 6:2  Onmogelijk. Hoe zouden wij, die aan de zonde afgestorven zijn, daarin nog kunnen leven?
Rom 6:3  Of weet gij niet dat zovelen onzer door den doop met Christus Jezus een zijn geworden, zij daardoor in 
de nauwste betrekking zijn gekomen met zijn dood?
Rom 6:4  Wij zijn dus door den doop met hem begraven, zodat wij dood zijn; opdat, zoals Christus door de 
heerlijkheid des Vaders uit de doden is opgewekt, wij ook zo een nieuw leven leiden.
Rom 6:5  Want indien wij als het ware met hem samengegroeid zijn, zodat wij met hem een zijn in den dood, 
dan zullen wij het ook zijn in de opstanding.
Rom 6:6  Wij weten immers dat onze oude mens met hem is gekruisigd; opdat het zondige lichaam zou 
tenietgedaan worden, zodat wij de zonde niet meer dienen.
Rom 6:7  Want wie gestorven is is daardoor van de zonde vrijgesproken.
Rom 6:8  Welnu, indien wij met Christus gestorven zijn, dan zullen wij ook dat geloven wij met hem leven;
Rom 6:9  daar wij weten dat Christus, opgewekt uit de doden, niet meer sterft: de dood heerst niet meer over 
hem.
Rom 6:10  Want door te sterven heeft hij eens en vooral met de zonde afgedaan; zijn leven daarna is een leven 
alleen voor God.
Rom 6:11  Zo moet gij ook over uzelf denken: gij zijt wel dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus 
Jezus.
Rom 6:12  Laat dan de zonde niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan de lusten daarvan gehoor 
zoudt geven;
Rom 6:13  stelt uw ledematen niet, als wapenen der ongerechtigheid, in den dienst der zonde, maar stelt uzelf in 
den dienst van God, als mensen die dood zijn geweest maar thans leven, en maakt uw ledematen in Gods 
dienst tot wapenen der gerechtigheid.
Rom 6:14  Want de zonde zal over u geen heerschappij voeren; omdat gij niet onder de wet staat maar onder de 
genade.
Rom 6:15  Wat dan? Zouden wij zonden bedrijven omdat wij niet meer onder de wet, maar onder de genade 
staan? Dat nooit!
Rom 6:16  Weet gij niet dat wanneer gij uzelf iemands slaven maakt om hem te gehoorzamen, gij ook inderdaad 
slaven zijt van hem dien gij gehoorzaamt of van de zonde ten dode, of van de gehoorzaamheid tot de 
gerechtigheid?
Rom 6:17  Welnu, Gode zij dank, gij waart vroeger wel slaven der zonde, maar hebt van harte gehoorgegeven 
aan den leerregel die uw leiband geworden is;
Rom 6:18  terwijl gij vrijgemaakt zijt van de zonde zijt gij dienaren der gerechtigheid geworden--
Rom 6:19  ik gebruik een menselijk beeld om uw vleselijke zwakheid. Want zoals gij uw leden tot slaven van de 
onreinheid en tuchteloosheid hebt gemaakt, wat op tuchteloosheid uitliep, zo moet gij thans uw leden ten dienste 
der gerechtigheid stellen; wat tot heiliging voert.
Rom 6:20  Immers, toen gij slaven waart der zonde, waart gij onafhankelijk van de gerechtigheid.



Rom 6:21  Welke vrucht hebt gij daarvan geplukt? Vruchten waarover gij u thans schaamt; want het eind er van 
is de dood.
Rom 6:22  Maar nu onafhankelijk gemaakt van de zonde en dienaren Gods geworden, bezit gij uw vrucht die tot 
heiliging voert, en eindelijk tot het eeuwige leven.
Rom 6:23  Want het loon der zonde is de dood, Gods genadegift het eeuwige leven in Christus Jezus onzen 
Heer.
Rom 7:1  Gij weet immers, broeders--ik spreek tot mensen die de wet kennen--dat de wet heerst over den mens 
zolang hij leeft?
Rom 7:2  Want de gehuwde vrouw is aan haar levenden man door een wet gebonden; maar is de man 
gestorven, dan is zij ontslagen van de wet van haar man.
Rom 7:3  Dus heet zij, wanneer zij bij het leven van haar man aan een ander gaat toebehoren, een 
echtbreekster; maar is haar man gestorven, dan is zij van de wet vrij, zodat zij geen echtbreekster is wanneer zij 
aan een anderen man gaat toebehoren.
Rom 7:4  Desgelijks, broeders, zijt gij voor de wet gestorven door het lichaam van Christus, zodat gij aan een 
ander gaat toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden is opgewekt; opdat wij voor God vruchtbaar zouden 
worden.
Rom 7:5  Want zolang wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet waren 
opgewekt, in onze ledematen, zodat wij voor den dood vruchten droegen.
Rom 7:6  Maar nu zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield; zodat wij thans dienen 
in geestesvernieuwing en niet in de verouderde letter.
Rom 7:7  Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Maar ik wist niet wat zonde was dan door 
de wet. Ik zou de begeerlijkheid niet kennen indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren.
Rom 7:8  De zonde, haar kans schoon ziende doordat het gebod gegeven was, wekte in mij allerlei 
begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood.
Rom 7:9  Voorheen toch, zonder de wet, was ik het die leefde; maar nu het gebod gekomen is, leefde de zonde 
op, en ben ik gestorven.
Rom 7:10  Zo heeft het gebod zelf, dat heette ten leven te leiden, mij in den dood gevoerd.
Rom 7:11  Want de zonde, haar kans schoon ziende doordat het gebod gegeven was, heeft mij bedrogen en 
daardoor gedood.
Rom 7:12  Dus is de wet wel heilig, en het gebod is heilig, recht en goed.
Rom 7:13  Is dan iets goeds dodelijk voor mij geworden? Onmogelijk. Dodelijk werd voor mij de zonde--en 
hieruit bleek haar zondig karakter--de zonde, die door iets voortreffelijks mij den dood berokkende; opdat door 
het gebod de zonde bovenmate zondig zou worden.
Rom 7:14  Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht en onder de macht der zonde 
gekomen. Want ik weet niet wat ik doe.
Rom 7:15  Immers wat ik niet wil, dat doe ik toch; ja, wat ik haat, dat doe ik.
Rom 7:16  Indien ik dan doe wat ik niet wil, dan erken ik dat de wet goed is.
Rom 7:17  Nu doe ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont.
Rom 7:18  Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, niets goeds woont; wel is het willen bij mij 
aanwezig, maar het doen van het goede niet.
Rom 7:19  Want het goede dat ik wil doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik.
Rom 7:20  Welnu, indien ik doe wat ik niet wil doen, dan ben ik het niet meer die het doe, dan is het de zonde 
die in mij woont.
Rom 7:21  Ik vind dus dezen gang van zaken: terwijl ik het goede wil doen, komt het kwade tot stand.
Rom 7:22  Want met mijn gemoed verlustig ik mij in de wet Gods,
Rom 7:23  maar in mijn leden zie ik een andere wet heersen, een die strijd voert met de wet van mijn rede en mij 
gevangen houdt onder de in mijn leden heerschende wet der zonde.
Rom 7:24  Ik rampzalig mens! wie zal mij verlossen uit dit lichaam waarin de dood huist?
Rom 7:25  Gode zij dank door Jezus Christus, onzen Heer! Dus dien ikzelf wel met mijn rede de wet Gods, maar 
met mijn vlees de wet der zonde.
Rom 8:1  Dus nu bestaat voor hen die in Christus Jezus zijn geen veroordeling meer.
Rom 8:2  Want de geestelijke wet van het leven in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van de wet van zonde en 
dood.
Rom 8:3  Immers, wat voor de wet onmogelijk was, dat waartoe zij onmachtig was door het vlees, dat heeft God 
gedaan door zijn Zoon te zenden in de gedaante van het zondige vlees. En wat de zonde betreft, Hij heeft de 
zonde veroordeeld in het vlees;
Rom 8:4  opdat de eis der wet vervuld mocht worden in ons, die niet leven naar het vlees, maar naar den geest.
Rom 8:5  Zij toch die vleselijk zijn hebben de vleselijke dingen in den zin, maar zij die geestelijk zijn de 
geestelijke.



Rom 8:6  Immers, alwat door het vlees beoogd wordt voert ten dode, wat door den geest beoogd wordt tot het 
leven en den vrede.
Rom 8:7  Omdat wat het vlees in den zin heeft vijandschap tegen God is; want het onderwerpt zich niet aan de 
wet Gods, ja, kan dit ook niet doen;
Rom 8:8  zij die in het vlees zijn kunnen niet behagen aan God.
Rom 8:9  Gij nu zijt niet in het vlees; maar in den geest; althans indien de geest Gods in u woont; want wie den 
geest van Christus niet heeft behoort hem niet toe.
Rom 8:10  Doch is Christus in u, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest leeft vanwege 
de gerechtigheid.
Rom 8:11  En indien de geest van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus 
Jezus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levendmaken door zijn geest, die in u woont.
Rom 8:12  Dus broeders, zijn wij aan het vlees niet verplicht vleselijk te leven.
Rom 8:13  Want indien gij vleselijk leeft, zult gij sterven; indien gij door den geest de werken des lichaams doodt, 
zult gij leven.
Rom 8:14  Want zovelen door den geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods.
Rom 8:15  Gij hebt immers niet ontvangen den geest der slavernij, die u tot de vrees zou terugbrengen, maar 
den geest van het zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader!
Rom 8:16  Die geest zelf getuigt met onzen geest dat wij kinderen Gods zijn.
Rom 8:17  En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen, erfgenamen van God, medeerfgenamen van Christus; 
althans indien wij met hem lijden om ook mee verheerlijkt te worden.
Rom 8:18  Want ik houd het er voor dat het lijden in dit leven niets betekent in vergelijking met de heerlijkheid 
die ons wacht.
Rom 8:19  Immers ziet de schepping reikhalzend uit naar de openbaring van de zonen Gods.
Rom 8:20  De schepping toch is onderworpen aan de vergankelijkheid, niet vrijwillig, maar door den wil van Hem 
die haar daaraan onderworpen heeft,
Rom 8:21  in de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij der vergankelijkheid en, 
vrijgemaakt, deel zal erlangen aan de heerlijkheid der kinderen Gods.
Rom 8:22  Want wij weten dat de gehele schepping tot nu toe mede zucht en mede barensweeen lijdt.
Rom 8:23  En dit niet alleen; maar ook wij, die de allerbeste gaven des Geestes bezitten, ook wij zuchten in 
onszelf terwijl wij het zoonschap verwachten, de verlossing van ons lichaam.
Rom 8:24  Wij toch zijn eerst in hope verlost; een hoop nu die gezien wordt is geen hoop; want waarom zal 
iemand hopen op hetgeen hij reeds ziet?
Rom 8:25  Indien wij dan hopen op hetgeen wij niet zien, wachten wij er lijdzaam op.
Rom 8:26  Desgelijks komt ook de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet hoe wij naar behoren 
bidden zullen; maar de Geest treedt voor ons op in verzuchtingen zonder woorden;
Rom 8:27  en Hij die de harten doorzoekt weet wat de Geest zeggen wil: Dat hij op een godgevallige wijze voor 
de heiligen optreedt.
Rom 8:28  Zo weten wij dat voor hen die God liefhebben, hun die naar zijn voorbeschikking geroepen zijn, alles 
tot heil samenwerkt.
Rom 8:29  Want hen die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij uitverkoren om gelijkvormig te worden aan het 
beeld van zijn Zoon; opdat deze de eerstgeborene onder vele broeders zou zijn.
Rom 8:30  En wie Hij uitverkoren heeft, die heeft Hij ook geroepen; en wie Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook 
als de zijnen aangenomen, en wie Hij als de zijnen aangenomen heeft die heeft Hij ook verheerlijkt.
Rom 8:31  Wat zullen wij hier aan toevoegen? Indien God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Rom 8:32  Hoe zou Hij, die zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgeleverd heeft, niet met hem 
ons alles schenken?
Rom 8:33  Wie zal de uitverkorenen Gods aanklagen? God is het die ons vrijspreekt.
Rom 8:34  Wie is de rechter die veroordeelt? Christus Jezus is het die voor ons gestorven, wat meer zegt, 
opgewekt is, die ter rechterhand Gods zit, ja ook voor ons optreedt.
Rom 8:35  Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, 
naaktheid, gevaar, het zwaard?
Rom 8:36  overeenkomstig het Schriftwoord: Om U worden wij den gansen dag gedood, geacht als slachtvee.
Rom 8:37  Maar in al die dingen behalen wij een volkomen overwinning door hem die ons heeft liefgehad.
Rom 8:38  Want ik ben verzekerd dat dood noch leven, engelen noch aartsengelen, tegenwoordige noch 
toekomstige dingen, noch machten,
Rom 8:39  hetzij hooge hetzij lage, noch enig ander schepsel ons kan scheiden van de liefde Gods, in Christus 
Jezus, onzen Heer.
Rom 9:1  Als een die in Christus is spreek ik de waarheid en lieg niet; mijn geweten getuigt meer door den 
Heiligen Geest



Rom 9:2  dat ik grote smart heb en een duurzaam harteleed.
Rom 9:3  Ik zou namelijk zelf wel van Christus willen afgesneden zijn ten bate van mijn broeders, mijn vleselijke 
verwanten,
Rom 9:4  die Israelieten zijn, die het zoonschap bezitten en de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, den 
eredienst en de beloften,
Rom 9:5  tot wie de aartsvaders behoren en van wie zoveel het vlees betreft de Christus afstamt. --God, die 
boven alles staat, is in eeuwigheid te prijzen! Amen.
Rom 9:6  Maar hieruit volgt niet dat Gods belofte vervallen is. Want niet allen die uit Israel afstammen zijn 
waarlijk Israel.
Rom 9:7  Omdat zij zaad Abrahams zijn, zijn zij nog niet allen kinderen; maar er staat: Door Izaak zult gij kroost 
erlangen dat uw naam draagt.
Rom 9:8  Dat wil zeggen: Niet de vleselijke kinderen zijn kinderen Gods, maar de kinderen die naar de belofte 
verwekt zijn, die worden gerekend nakroost te zijn.
Rom 9:9  Want dit is een woord van belofte: Omstreeks dezen tijd zal Ik komen en zal Sara een zoon hebben.
Rom 9:10  En dit staat niet alleen. Daar is ook Rebekka, die zwanger was bij een man, onzen voorvader Izaak.
Rom 9:11  Immers, toen de kinderen nog niet geboren waren en noch goed noch kwaad hadden gedaan, toen 
werd--opdat de verkiezende voorbeschikking Gods kracht zou hebben, niet naar verdienste, maar naar den wil 
van Hem die roept
Rom 9:12  tot haar gezegd: De oudste zal den jongste dienen--
Rom 9:13  overeenkomstig het Schriftwoord: Jakob heb Ik liefgehad, Ezau gehaat.
Rom 9:14  Wat zullen wij daarvan zeggen? Er is toch geen onrechtvaardigheid in God? Volstrekt niet.
Rom 9:15  Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal mij ontfermen over wien Ik mij ontfermen, mij erbarmen over wien Ik 
mij erbarmen wil.
Rom 9:16  Dus, het hangt niet af van dengene die iets wil of zich inspant, maar van den zich ontfermenden God.
Rom 9:17  De Schrift zegt immers tot Farao: Hiertoe heb Ik u doen optreden om in u mijn macht te tonen, en om 
mijn naam over de gehele aarde te verkondigen.
Rom 9:18  Dus, Hij ontfermt zich over wien Hij wil, en Hij verhardt wien Hij wil.
Rom 9:19  Gij zult dan tot mij zeggen: Wat verwijt Hij dan nog? Immers, wie weerstond ooit zijn wil?
Rom 9:20  O mens, wie zijt gij dan dat gij tegen God het woord opneemt? Het maaksel zal toch niet tot zijn 
maker zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt?
Rom 9:21  Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit denzelfden klomp zowel een vat voor edel 
als een vat voor onedel gebruik te maken?
Rom 9:22  Indien nu God, daar Hij wilde openbaren hoe Hij kon toornen en bewijzen hoever zijn macht ging, met 
grote lankmoedigheid de ten ondergang vervaardigde vaten, voorwerpen van zijn toorn, heeft verdragen,
Rom 9:23  en daarentegen, om den rijkdom zijner heerlijkheid te tonen over de voorwerpen zijner ontferming, die 
Hij gevormd heeft met een heerlijke bestemming,
Rom 9:24  ons, die Hij ook geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen?
Rom 9:25  Zoals Hij ook in Hozea zegt: Ik zal Niet[ -]mijn[ -]volk mijn volk noemen, en Niet[ -]beminde beminde;
Rom 9:26  en in de plaats waar hun gezegd was: Gij zijt mijn volk niet--daar zullen zij zonen van den levenden 
God genaamd worden.
Rom 9:27  Ook Jezaja roept over Israel uit: Al was het getal der zonen Israels als het zand der zee, slechts een 
overschot zal gered worden;
Rom 9:28  want de Heer zal het op de aarde uitvoeren, zijn woord volbrengend en verhaastend.
Rom 9:29  Zoals ook Jezaja voorzegd heeft: Indien de Heer Sabaoot ons geen zaad overgelaten had, zouden 
wij als Sodom zijn geworden en op Gomorra zijn gaan gelijken.
Rom 9:30  Wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat heidenen die niet gestreefd hebben gerechtvaardigd te worden 
de rechtvaardiging hebben verkregen, en wel de rechtvaardiging uit geloof;
Rom 9:31  terwijl Israel, dat de rechtvaardiging door de wet najoeg, de wet niet bereikt heeft.
Rom 9:32  Waarom? Omdat het niet uit geloof maar uit zijn goede werken wilde gerechtvaardigd worden. Zo 
stieten zij zich aan den steen des aanstoots;
Rom 9:33  gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen waaraan men zich stoot en een rotsblok 
waarover men struikelt. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd uitkomen.
Rom 10:1  Broeders, ik ben van harte hun genegen en bid God voor hun heil.
Rom 10:2  Want ik leg de getuigenis voor hen af dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het rechte inzicht.
Rom 10:3  Want daar zij de rechtvaardiging die God geeft niet kennen en trachten op hun eigen weg haar te 
verkrijgen, hebben zij zich niet onderworpen aan de rechtvaardiging die uit God is.
Rom 10:4  Immers, Christus maakte een eind aan de wet, zodat ieder die gelooft de rechtvaardiging verkrijgt.
Rom 10:5  Mozes toch schrijft van de rechtvaardiging uit de wet: De mens die zo doet zal door haar leven.
Rom 10:6  De rechtvaardiging uit geloof zegt daarentegen: Zeg niet bij uzelf: Wie zal ten hemel opklimmen? --



namelijk om Christus daaruit te doen neerdalen;
Rom 10:7  of: Wie zal naar den afgrond afdalen? --namelijk om Christus uit de doden te doen opstaan.
Rom 10:8  Maar wat zegt zij? Het woord is dichtbij, in uw mond en in uw hart--dat wil zeggen: Het woord des 
geloofs dat wij prediken.
Rom 10:9  Want indien gij met uw mond den Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de 
doden heeft opgewekt, zult gij gered worden;
Rom 10:10  want met het hart wordt geloofd, zodat men gerechtvaardigd, met den mond wordt beleden, zodat 
men gered wordt.
Rom 10:11  De Schrift toch zegt: Niemand die in hem gelooft zal beschaamd uitkomen.
Rom 10:12  Want er wordt geen onderscheid gemaakt tussen Jood en heiden. Immers, dezelfde is heer over 
allen en schenkt allen die hem aanroepen rijken zegen.
Rom 10:13  Want er staat: Ieder die den naam des Heeren aanroept zal gered worden.
Rom 10:14  Hoe zullen zij dan aanroepen een in wien zij niet geloofd hebben? hoe geloven in een van wien zij 
niets gehoord hebben? hoe horen zonder dat iemand predikt?
Rom 10:15  en hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn 
de voeten dergenen die een blijde boodschap brengen!
Rom 10:16  Maar niet allen hebben aan de Blijde boodschap het oor geleend. Want Jezaja zegt: Heer, wie heeft 
naar onze prediking gehoord?
Rom 10:17  Dus ontstaat het geloof doordat men iets hoort, en dat men iets hoort geschiedt door de opdracht 
van Christus.
Rom 10:18  Doch ik zeg: Hebben zij haar wellicht niet gehoord? Maar er staat: Over de gehele aarde is hun 
geluid uitgegaan, tot de uiteinden der wereld zijn hun woorden gekomen.
Rom 10:19  Dan vraag ik: Heeft Israel het wellicht niet begrepen? Maar vooreerst zegt Mozes: Ik zal u 
ijverzuchtig maken op een volk dat geen volk is, en toornig op een onverstandig volk--
Rom 10:20  en dan waagt Jezaja te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, openbaar geworden 
aan hen die niet naar Mij vroegen.
Rom 10:21  Doch Israel bedoelt Hij met: Den gansen dag heb Ik de hand uitgestoken naar een ongehoorzaam 
en weerstrevend volk.
Rom 11:1  Dus zeg ik: God heeft toch niet zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Immers, ik ben zelf een Israeliet, uit 
Abrahams zaad, uit den stam Benjamin.
Rom 11:2  Neen, God heeft zijn volk, dat Hij uitverkoren heeft, niet verstoten. Gij weet immers, dat de Schrift in 
de Eliageschiedenis zegt, wanneer hij bij God over Israel klaagt:
Rom 11:3  Heer, zij hebben uw profeten gedood, uw altaren verwoest; ik alleen ben overgebleven, en zij staan 
mij naar het leven.
Rom 11:4  Wat zegt ten antwoord de godsspraak tot hem: Ik heb voor Mij zevenduizend overgelaten, die de knie 
niet voor den afgod gebogen hebben.
Rom 11:5  Eveneens is dus ook nu een overschot bewaard gebleven, naar genade uitverkoren;
Rom 11:6  en indien naar genade, dan niet naar verdienste; want anders zou de genade geen genade meer zijn.
Rom 11:7  Dus--wat Israel heeft gezocht heeft Israel niet verkregen, maar de uitverkorenen uit hen hebben het 
verkregen; de overigen zijn verhard;
Rom 11:8  zoals geschreven staat: God heeft hun een geest der verdoving gegeven, ogen die niet zien en oren 
die niet horen kunnen, tot den dag van heden toe.
Rom 11:9  Ook zegt David: Hun tafel zij hun een strik, een val, een struikelblok en straf;
Rom 11:10  mogen hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien, en krom hun rug altijd.
Rom 11:11  Ik zeg dan: Zij zijn toch niet gestruikeld, opdat zij zouden vallen? Dat niet. Maar door hun val is de 
redding het deel der heidenen geworden om hen naijverig te maken.
Rom 11:12  Welnu, indien hun val de wereld rijk heeft gemaakt, hun onvoltalligheid de heidenen, hoeveel te 
meer zal hun voltalligheid zegen aanbrengen.
Rom 11:13  En nu, een woord tot u, heidenen: juist omdat ik heidenapostel ben, houd ik mijn ambt hoog,
Rom 11:14  in de hoop mijn volksgenoten naijverig te maken en enigen uit hen te behouden.
Rom 11:15  Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal dan hun aanneming minder zijn 
dan een opleven uit de doden?
Rom 11:16  Immers, indien de eerstelingen heilig zijn, dan is ook het deeg heilig; is de wortel heilig, dan ook de 
takken.
Rom 11:17  Indien nu enige takken zijn afgebroken en gij, loten van een wilden olijfboom, op de plaats daarvan 
zijt geent en zo deel hebt gekregen aan den wortel der vetheid van den olijfboom,
Rom 11:18  dan moet gij u niet beroemen tegenover die takken. Indien gij dit gaat doen, bedenkt dan: Gij draagt 
den wortel niet, de wortel draagt u.
Rom 11:19  Gij zult dan zeggen: Die takken zijn afgebroken, opdat ik zou geent worden. Het zij zo!



Rom 11:20  Zij zijn afgebroken om hun ongeloof, en gij staat door het geloof. Denkt over uzelf niet te hoog, maar 
vreest.
Rom 11:21  Want indien God de echte takken niet gespaard heeft, dan zal Hij ook u niet sparen.
Rom 11:22  Let dan op de goedertierenheid en de gestrengheid van God: over de gevallenen de gestrengheid, 
over u de goedertierenheid Gods, indien gij althans bij die goedertierenheid volhardend blijft; anders zult ook gij 
worden afgehouwen.
Rom 11:23  En die anderen, indien zij niet volharden in hun ongeloof, zullen weer geent worden; want God is 
machtig om hen weer in den stam te enten.
Rom 11:24  Indien toch gij afgehouwen zijt van een boom die van nature een wilde olijfboom is, en tegen uw 
natuur zijt geent op een tammen olijfboom, hoeveel te eer zullen zij die van nature er toe behoren geent worden 
op hun eigen olijfboom!
Rom 11:25  Daarom wil ik niet, broeders, dat gij onbekend zijt met dit heilsgeheim--opdat gij niet eigenwijs 
moogt zijn--dat de verharding over een deel van Israel gekomen is, totdat de ganse heidenwereld zal zijn 
toegetreden,
Rom 11:26  en zo zal geheel Israel gered worden. Gelijk geschreven staat: Uit Sion zal komen de redder; hij zal 
de goddeloosheden uit Jakob wegdoen.
Rom 11:27  En hierin bestaat het verbond met hen van mijnentwege: dat Ik hun zonden vergeef.
Rom 11:28  Zij zijn wel door hun verhouding tot de Blijmare vijanden om uwentwil, maar volgens de uitverkiezing 
zijn zij beminden om de aartsvaders;
Rom 11:29  want God heeft nooit berouw over zijn genadegaven en roeping.
Rom 11:30  Immers, zoals gij weleer aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door 
hun ongehoorzaamheid,
Rom 11:31  zo zijn zij thans ongehoorzaam geworden door de u bewezen ontferming; opdat ook zij die 
ontferming nu mogen genieten.
Rom 11:32  Want God heeft allen zo gevangen gehouden, dat zij ongehoorzaam zouden zijn om zich over allen 
te ontfermen.
Rom 11:33  O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn gerichten hoe 
onnaspeurlijk zijn wegen!
Rom 11:34  Want wie heeft den zin des Heeren gekend of wie is zijn raadsman geweest?
Rom 11:35  Of wie heeft Hem iets gegeven, zodat het Hem zou moeten vergolden worden?
Rom 11:36  Want uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem de ere tot in eeuwigheid! Amen.
Rom 12:1  Ik vermaan u dan, broeders, bij de ontferming Gods, uw lichamen op te dragen als een levende, 
heilige, Gode welgevallige offerande; daarin bestaat uw redelijke godsverering;
Rom 12:2  en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld maar wordt hervormd door vernieuwing des gemoeds; 
opdat gij goed moogt onderscheiden wat de wil Gods, wat goed, aangenaam en volmaakt is.
Rom 12:3  Want op grond van de mij geschonken genade beveel ik aan ieder die onder u is, niet hoger van 
zichzelf te denken dan betaamt, maar van zichzelf bescheiden te denken, ieder naar de mate van geloof, door 
God hem toebedeeld.
Rom 12:4  Want zoals wij in een lichaam vele leden hebben, en al die leden niet hetzelfde werk hebben te doen,
Rom 12:5  zo zijn wij allen met elkander een lichaam in Christus en hoofd voor hoofd elkanders leden.
Rom 12:6  Wij hebben verschillende gaven overeenkomstig de ons geschonken genade.
Rom 12:7  Hebt gij de gave der profetie, gebruik die overeenkomstig uw geloof; of die van het bedienen leg u toe 
op het bedienen; of zijt gij een onderwijzer, geef dan onderricht,
Rom 12:8  of een die vermanen kan, vermaan; wie iets heeft mee te delen doe het eenvoudigweg; wie opziener 
is zij ijverig; wie barmhartigheid bewijst doe het blijmoedig.
Rom 12:9  De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afschuw van het kwade hangt het goede aan,
Rom 12:10  hebt elkander hartelijk als broeders lief, gaat elkander voor in eerbetoon,
Rom 12:11  weest niet traag maar ijverig, vurig van geest; dient den Heer,
Rom 12:12  weest blijde door hoop en lijdzaam in verdrukking, volhardt in het gebed,
Rom 12:13  voorziet in de behoeften der heiligen, legt u op de gastvrijheid toe.
Rom 12:14  Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.
Rom 12:15  Verblijdt u met de blijden, weent met hen die wenen.
Rom 12:16  Weest eensgezind onder elkander koestert geen trotsche gedachten, maar voegt u naar het 
nederige. Weest niet wijs in eigen oog.
Rom 12:17  Vergeldt niemand kwaad voor kwaad, maar weest vriendelijk jegens alle mensen.
Rom 12:18  Houdt, indien het mogelijk is, zover het in uw macht staat, vrede met alle mensen.
Rom 12:19  Wreekt u niet, geliefden maar laat dat over aan den Toorn; want er staat geschreven: Mij komt de 
wraak toe; Ik zal het vergelden, spreekt de Heer.
Rom 12:20  Integendeel: indien uw vijand hongert, geeft hem te eten; heeft hij dorst, geef hem te drinken want 



zo hoopt gij kolen vuurs op zijn hoofd.
Rom 12:21  Laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwint het kwade door het goede.
Rom 13:1  Ieder zij onderdanig aan de machthebbers die boven hem gesteld zijn; want niemand heeft macht 
dan door God, en de bestaande overheden zijn door God verordend;
Rom 13:2  zodat alwie zich verzet tegen de overheid de verordening Gods weerstaat, en die weerspannigen 
zullen zich een vonnis op den hals halen.
Rom 13:3  Want de overheidspersonen zijn niet te vrezen bij een goed, maar wel bij een slecht gedrag. Wilt gij 
geen vrees hebben voor de overheid, gedraag u goed; dan zult gij door haar geprezen worden;
Rom 13:4  want zij is voor u Gods dienares, tot uw heil. Maar indien gij u slecht gedraagt, vrees dan; want zij 
draagt het zwaard niet tevergeefs; immers, zij is Gods dienares, die het strafgericht voltrekt aan den 
boosdoener.
Rom 13:5  Derhalve is het noodzakelijk zich te onderwerpen, niet alleen om het gericht te ontgaan, maar ook om 
des gewetens wil.
Rom 13:6  Daarom toch moet gij belasting betalen; want zij die ze innen zijn Gods beambten, die daarvoor 
voortdurend zorgdragen.
Rom 13:7  Geeft dan aan allen wat hun toekomt; is het belasting, belasting; is het tol, tol; is het vrees, vrees, is 
het eerbetoon, eerbetoon.
Rom 13:8  Weest niemand iets schuldig, dan weerkerige liefde; want wie den ander liefheeft heeft de wet 
vervuld.
Rom 13:9  Immers, de geboden: Gij zult niet echtbreken, doden, stelen, begeren, en welke andere ook, worden 
samengevat in dit ene: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Rom 13:10  De liefde doet den naaste geen kwaad; dus is de liefde de vervulling der wet.
Rom 13:11  Bedenkt dit te meer daar gij de tijdsomstandigheden kent: het is voor u de ure om uit den slaap te 
ontwaken; want de verlossing is ons nu reeds nader dan toen wij het geloof aannamen.
Rom 13:12  De nacht is vergevorderd, de dag nabij. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en ons 
kleden in de wapenrusting des lichts.
Rom 13:13  Dat wij ons eerbaar gedragen, gelijk het overdag pleegt te geschieden, niet in drinkgelagen en 
dronkenschap, in ontucht en ongebondenheid, in twist en naijver;
Rom 13:14  maar bekleedt u met den Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot opwekking der lusten.
Rom 14:1  Neemt een zwakke in het geloof op in de gemeenschap, maar niet om over zijn gemoedsbezwaren te 
oordelen.
Rom 14:2  De een toch gelooft van alles te mogen eten, maar de zwakke eet groenten.
Rom 14:3  De eerste minachte den laatste niet, de laatste veroordele den eerste niet; want God heeft hem 
aangenomen.
Rom 14:4  Wie zijt gij, die eens anders dienaar oordeelt? Hij staat of valt naar den maatstaf door zijn eigen heer 
aangelegd. Maar hij zal staande blijven; want de Heer heeft de macht hem staande te houden.
Rom 14:5  Deze stelt den enen dag boven den anderen, gene houdt alle voor gelijkwaardig. Ieder zij in eigen 
gemoed ten volle verzekerd.
Rom 14:6  Hij die aan een dag bijzondere waarde hecht doet het tot eer van den Heer, en wie van alles eet doet 
het tot eer van den Heer, want hij dankt God, en wie zich van sommige spijzen onthoudt doet dit tot eer van den 
Heer en dankt God ook.
Rom 14:7  Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf.
Rom 14:8  Immers, indien wij leven, wij leven voor den Heer, indien wij sterven, wij sterven voor den Heer; dus, 
hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij behoren den Heer toe.
Rom 14:9  Want hiertoe is Christus gestorven en herleefd om over doden en levenden te heersen.
Rom 14:10  Wat oordeelt gij dan uw broeder? of gij daar, wat minacht gij uw broeder? Wij allen toch zullen 
geplaatst worden voor Gods rechterstoel;
Rom 14:11  want er staat geschreven: Zowaar ik leef, zegt de Heer, voor Mij zal elke knie zich buigen en elke 
tong zal God belijden.
Rom 14:12  Dus zal ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God.
Rom 14:13  Laten wij dus niet meer elkander beoordelen; maar denkt er liever aan, den broeder geen aanstoot 
of ergernis te geven.
Rom 14:14  Ik weet en ben er, door mijn gemeenschap met den Heer Jezus, van overtuigd dat niets op zichzelf 
onrein is; maar voor iemand die iets voor onrein houdt is het onrein.
Rom 14:15  Immers, indien uw broeder bedroefd wordt naar aanleiding van de een of andere spijs, dan gedraagt 
gij u niet liefderijk. Stort niet door uw spijs een voor wien Christus gestorven is in het verderf.
Rom 14:16  Laat dan uw goede zaak geen slechten naam krijgen!
Rom 14:17  Want Gods Koninkrijk bestaat niet in spijs en drank, maar in gerechtigheid en vrede en blijdschap 
door den Heiligen Geest.



Rom 14:18  Hij toch die hierin Christus dient is welgevallig aan God en geacht bij de mensen.
Rom 14:19  Wij streven dus naar vrede en onderlinge opbouwing.
Rom 14:20  Bederf het werk Gods niet om een spijs. Alles is rein; maar wee den mens die door zijn eten 
aanstoot geeft!
Rom 14:21  Het is te prijzen geen vlees te eten en geen wijn te drinken, noch te dezen iets te doen waaraan uw 
broeder aanstoot neemt.
Rom 14:22  Houd het geloof dat gij hebt voor u, laat alleen God het zien. Gelukkig wie zichzelf niet veroordeelt 
wanneer hij doet wat hij heeft uitgemaakt dat goed is;
Rom 14:23  maar wie twijfelt terwijl hij eet is reeds veroordeeld, omdat hij niet krachtens geloof handelt; want 
alwat niet uit geloof voortkomt is zonde.
Rom 15:1  Wij, sterken, zijn verplicht de zwakheden der niet[ -]sterken te verdragen en moeten niet onszelf 
behagen.
Rom 15:2  Ieder onzer behage zijn naaste tot vermeerdering van diens heil.
Rom 15:3  Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar het is zoals geschreven staat: De smaad van 
hen die u smaden is op mij gevallen.
Rom 15:4  Alles toch wat in het voorafgaande geschreven is is geschreven tot onze lering; opdat wij door onze 
volharding en door de opwekking die de Schriften geven hoop zouden hebben.
Rom 15:5  God dan, van wien volharding en geestelijke opwekking komt, geve u onder elkander dezelfde 
overtuiging te hebben in den geest van Jezus Christus;
Rom 15:6  opdat gij eensgezind uit een mond den God en Vader van onzen Heer Jezus Christus moogt 
verheerlijken.
Rom 15:7  Neemt daarom elkander aan, zoals ook Christus ons aangenomen heeft tot verheerlijking van God.
Rom 15:8  Ik bedoel dat Christus een dienaar der besnijdenis is geworden ter wille van Gods waarachtigheid om 
de beloften aan de vaderen gedaan waar te maken,
Rom 15:9  en opdat de heidenen God zouden verheerlijken om de ondervonden barmhartigheid, zoals 
geschreven staat: Daarom zal ik U loven onder de heidenen en psalmzingen tot eer van uw naam.
Rom 15:10  En elders zegt de Schrift: Verheugt u, natien, met zijn volk.
Rom 15:11  En elders: Prijst allen, gij natien, den Heer, en dat alle volken Hem loven.
Rom 15:12  En elders zegt Jezaja: Zijn zal er de wortel van Izai, en hij die opstaat om over de volken te heersen; 
op hem zullen de volken hopen.
Rom 15:13  God nu, van wien de hoop komt, vervulle u met blijdschap en vrede door het bezit van het geloof; 
opdat gij in rijke mate de hoop moogt hebben door de kracht des Heiligen Geestes.
Rom 15:14  Zelf ben ik overtuigd, mijn broeders, dat ook gij vol zijt van goedheid, rijk in allerlei kennis, in staat 
elkander te vermanen.
Rom 15:15  Een deel van mijn schrijven is wel wat stoutmoedig, daar ik u het een en ander in herinnering wilde 
brengen krachtens de genade mij van God gegeven:
Rom 15:16  een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen te zijn, een die priesterwerk doet in zake van 
Gods Blijmare; opdat de heidenen een welgevallig, door den Heiligen Geest geheiligd offer mogen zijn.
Rom 15:17  Daarom draag ik door Christus Jezus hierop roem bij God.
Rom 15:18  Want ik zal het niet wagen van enig ander werk te spreken dan van hetgeen Christus door mij heeft 
gedaan om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, door woord en werk,
Rom 15:19  door de kracht van tekenen en wonderen, door de macht des Heiligen Geestes; zodat ik de heilmare 
omtrent Christus overal gebracht heb, van Jeruzalem af tot Illyrie toe,
Rom 15:20  terwijl ik er mijn eer in stelde Christus te verkondigen waar men nog niet van hem gesproken had; 
opdat ik niet op eens anders grondslag zou bouwen,
Rom 15:21  maar het zou gaan naar het Schriftwoord: Zij aan wie omtrent hem niets verkondigd is zullen hem 
zien, en zij die er niets van gehoord hebben zullen het begrijpen.
Rom 15:22  Daarom ben ik ook menigmaal verhinderd tot u te gaan;
Rom 15:23  maar nu, daar ik in deze streken geen ruimte meer heb om te arbeiden en sedert vele jaren verlang 
tot u te gaan
Rom 15:24  om dan naar Spanje te trekken want ik hoop op mijn doorreis u te zien en door u daarheen uitgeleid 
te worden, indien ik eerst van mijn bijzijn onder u--hoewel niet genoeg--genoten heb.
Rom 15:25  Maar nu reis ik naar Jeruzalem ten dienste der heiligen;
Rom 15:26  want Macedonie en Achaje hebben goedgevonden een bijdrage te geven voor de armen der 
heiligen te Jeruzalem.
Rom 15:27  Dit toch vonden zij goed, en zij zijn het ook aan hen verplicht. Immers, indien de heidenen deel 
hebben gekregen aan hun geestelijke gaven, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.
Rom 15:28  Daarom zal ik, na dit volbracht en hun deze gave veilig overgebracht te hebben, over uw stad naar 
Spanje afreizen;



Rom 15:29  en ik weet, dat, wanneer ik tot u kom, ik met een rijken zegen van Christus komen zal.
Rom 15:30  Ik vermaan u dan, broeders, bij onzen Heer Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, mijn strijd 
mee te strijden door voor mij tot God te bidden,
Rom 15:31  dat ik gered worde uit de handen der ongelovigen in Judea, en de dienst dien ik aan de heiligen te 
Jeruzalem bewijzen moet aangenaam zij;
Rom 15:32  opdat ik, in blijdschap tot u komend als God wil, bij u uitruste.
Rom 15:33  God, die vrede geeft, zij met u allen. Amen.
Rom 16:1  Ik beveel u onze zuster Febe aan, diakones der gemeente in Kenchreen;
Rom 16:2  opdat hij haar als belijdster van den Heer ontvangt, zoals het aan de heiligen betaamt, en haar in elke 
zaak waarin zij wellicht uw hulp behoeft bijstaat. Want zij is zelf menigeen tot hulp geweest, ook mij.
Rom 16:3  Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus,
Rom 16:4  die voor mijn leven hun hals gewaagd hebben, wien niet alleen ik dankbaar ben, maar ook al de 
gemeenten onder de heidenen;
Rom 16:5  groet ook de gemeente die in hun huis samenkomt. Groet mijn geliefden Epenetus, den eersteling 
van Christus in Azie;
Rom 16:6  groet Maria, die zich veel moeite voor u gegeven heeft.
Rom 16:7  Groet Andronicus en Junias, mijn bloedverwanten en medegevangenen, die onder de apostelen een 
ereplaats innemen, die ook eerder dan ik tot Christus zijn gekomen.
Rom 16:8  Groet Ampliatus, mijn in den Heer geliefde.
Rom 16:9  Groet Urbanus, mijn medewerker in Christus, en mijn geliefden Stachus.
Rom 16:10  Groet Apelles, den beproefden dienaar van Christus. Groet hen die tot het huis van Aristobulus 
behoren.
Rom 16:11  Groet Herodion, mijn bloedverwant. Groet de aanhangers van Christus die tot het huis van 
Narcissus behoren.
Rom 16:12  Groet Tryfena en Tryfoza, die in den dienst des Heeren arbeiden. Groet Persis, de geliefde, die veel 
in den dienst des Heeren gearbeid heeft.
Rom 16:13  Groet Rufus, den in den Heer uitverkorene, met zijn en mijn moeder.
Rom 16:14  Groet Asyncritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders die bij hen zijn.
Rom 16:15  Groet Filologus en Julias, Nereus en zijn zuster, ook Olympas en alle heiligen die bij hen zijn.
Rom 16:16  Groet elkander met een heiligen kus. U groeten alle gemeenten van Christus.
Rom 16:17  Ik vermaan u, broeders, het oog te houden op hen die tweespalt en ergernis tegen de leer die gij 
ontvangen hebt verwekken, en u van hen af te keren.
Rom 16:18  Want zulke mensen dienen niet onzen Heer Christus, maar hun buik, en bedriegen de harten der 
argelozen door hun zoete woorden en mooie praatjes.
Rom 16:19  Immers, uw gehoorzaamheid is ter kennisse van allen gekomen; daarom verblijd ik mij over u en wil 
dat gij zo wijs zijt het goede te doen en onberispelijk te zijn tegenover het boze.
Rom 16:20  God, die den vrede geeft, zal weldra den Satan onder uw voeten verpletteren. De genade van 
onzen Heer Jezus zij met u.
Rom 16:21  U groeten Timotheus, mijn medewerker, en Lucius, Jason en Sosipatrus, mijn bloedverwanten.
Rom 16:22  Ontvangt de groeten van mij, Tertius, die in dienst van den Heer den brief heb geschreven.
Rom 16:23  U groet Cajus, de gastheer van mij en van de gehele gemeente. U groet Erastus, de rentmeester 
der stad, en broeder Quartus.
Rom 16:24  
Rom 16:25  Hem nu die machtig is u te versterken volgens mijn heilsleer en de prediking over Jezus Christus, 
waarin het heilsgeheim aan den dag treedt, dat van eeuwigheid verzwegen,
Rom 16:26  maar nu geopenbaard en door de profetische geschriften, volgens de opdracht van den eeuwigen 
God, aan alle volken bekendgemaakt is; opdat zij aan het geloof zouden gehoorzaam zijn--
Rom 16:27  Hem, den alleen wijzen God, komt door Jezus Christus de eer tot in alle eeuwigheid toe. Amen.
1Co 1:1  Paulus, een door Gods wil geroepen apostel van Christus Jezus, en broeder Sosthenes
1Co 1:2  aan de gemeente Gods te Korinthe, aan de in Christus Jezus geheiligden, geroepen heiligen, tevens 
aan allen die den naam van Jezus Christus, hun en onzen Heer, aanroepen, waar zij ook wonen,
1Co 1:3  genade en vrede zij u geschonken door God onzen Vader en den Heer Jezus Christus.
1Co 1:4  Ik dank God altijd over u om de genade Gods die u door de gemeenschap met Christus Jezus gegeven 
is:
1Co 1:5  dat gij in hem in allen dele rijk zijt, bekwaam in het spreken en met allerlei kennis toegerust.
1Co 1:6  Zulk een vasten grond toch heeft de getuigenis omtrent Christus onder u gevonden
1Co 1:7  dat gij dientengevolge bij niemand achterstaat in enige genadegift, afwachtend de openbaring van 
onzen Heer Jezus Christus,
1Co 1:8  die u tot het einde toe zal doen vaststaan, zodat gij onberispelijk zijt op den dag van onzen Heer Jezus 



Christus.
1Co 1:9  God is getrouw Hij door wien gij geroepen zijt tot de gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onzen 
Heer.
1Co 1:10  Ik vermaan u, broeders, bij den naam van onzen Heer Jezus Christus, allen, zonder dat er 
scheuringen onder u zijn, eenstemmig te wezen, vast aaneengesloten in denzelfden zin en dezelfde mening.
1Co 1:11  Want door de lieden van Chloe is mij omtrent u, broeders, meegedeeld dat onder u verdeeldheid is.
1Co 1:12  Ik bedoel dat ieder van u zegt: Ik behoor bij Paulus, ik bij Apollos, ik bij Kefas, ik bij Christus.
1Co 1:13  Is Christus verdeeld? Paulus is toch niet voor u gekruisigd? en gij zijt toch niet gedoopt tot den naam 
van Paulus?
1Co 1:14  Ik ben dankbaar dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Cajus.
1Co 1:15  Iemand mocht anders eens zeggen dat gij tot mijn naam zijt gedoopt.
1Co 1:16  Ik heb ook nog het huis van Stefanas gedoopt; anders, zover ik weet, niemand.
1Co 1:17  Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om de Blijde boodschap te brengen; niet in 
diepzinnige woorden; opdat het kruis van Christus niet waardeloos zou worden.
1Co 1:18  De prediking des kruises toch is wel voor hen die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons, die gered 
worden, een kracht Gods:
1Co 1:19  want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen tenietdoen en de schranderheid der 
schranderen breken.
1Co 1:20  Waar is de wijze? waar de schriftgeleerde? waar de oplosser der wereldraadselen? Heeft God niet de 
wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?
1Co 1:21  Immers, daar krachtens Gods wijs bestel de wereld God niet heeft erkend door haar wijsheid, heeft 
het Gode behaagd de gelovigen te redden door de dwaasheid der prediking.
1Co 1:22  Terwijl de Joden naar wonderen vragen, de heidenen naar wijsheid,
1Co 1:23  prediken wij Christus den gekruisigde, den Joden een ergernis, den heidenen een dwaasheid;
1Co 1:24  maar den geroepenen zelf, Jood en heiden, prediken wij Christus als de kracht Gods en de wijsheid 
Gods;
1Co 1:25  want het dwaze van God is wijzer dan de mensen, het zwakke van God is sterker dan de mensen.
1Co 1:26  Want let eens, broeders, op uw eigen roeping: niet velen uwer zijn naar menselijke maatstaf wijzen, 
machtigen of van hooge geboorte;
1Co 1:27  neen, wat in de wereld dwaas is heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat in de 
wereld zwak is heeft God uitverkoren om het machtige te beschamen,
1Co 1:28  en wat in lagen staat geboren is en het onbetekenende heeft God uitverkoren, wat niets is om wat iets 
is krachteloos te maken;
1Co 1:29  opdat geen schepsel zou roemen voor God.
1Co 1:30  Want aan Hem hebt gij het te danken dat gij in Christus Jezus zijt, die van Gods wege ons geworden 
is wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging, verlossing;
1Co 1:31  opdat het zij zoals geschreven staat: Wie roemt roeme in den Heer.
1Co 2:1  Ook ik, broeders, ben, toen ik tot u kwam, u Gods getuigenis niet komen verkondigen met een vloed 
van woorden en geleerdheid;
1Co 2:2  want ik nam mij voor, niets onder u te weten dan Jezus Christus, en wel den gekruisigde.
1Co 2:3  Ook verkeerde ik onder u in zwakheid en vrees en veel beving;
1Co 2:4  mijn woord en prediking bestonden ook niet in overredende woorden van wijsheid, maar in betoning 
van geest en kracht;
1Co 2:5  opdat uw geloof niet mocht rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht Gods.
1Co 2:6  Wel verkondigen wij wijsheid onder de volwassenen, maar een wijsheid die niet van deze wereld is, 
noch van de beheerschers dezer wereld, die te niet zullen gedaan worden;
1Co 2:7  maar wij verkondigen Gods wijs raadsbesluit, het verborgene, door God voor alle eeuwigheid 
verordend tot zijn heerlijkheid.
1Co 2:8  Geen der beheerschers dezer wereld heeft het doorzien; anders zouden zij den glorierijken Heer niet 
gekruisigd hebben;
1Co 2:9  maar zoals geschreven staat: Wat geen oog gezien, wat geen oor gehoord heeft, en in 's mensen hart 
niet opgekomen is, wat God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben.
1Co 2:10  --Want ons heeft God het geopenbaard door den Geest; de Geest toch doorvorst alles, zelfs de 
diepten Gods.
1Co 2:11  Wie toch der mensen kent wat in den mens is behalve de geest des mensen die in hem is? Zo heeft 
ook niemand ooit Gods wezen en werk doorzien behalve de Geest Gods.
1Co 2:12  Wij nu hebben niet den geest der wereld ontvangen, maar den geest die van God komt; opdat wij 
Gods genadegiften aan ons zouden kennen.
1Co 2:13  Hiervan spreken wij dan, niet in woorden door menselijke wijsheid geleerd, maar in woorden die de 



Geest leert, en leggen geestelijke dingen voor geestelijke mensen uit.
1Co 2:14  De ongeestelijke mens toch neemt niet aan wat van Gods Geest komt; want dat is in zijn oog 
dwaasheid. Hij kan het ook niet kennen, omdat het geestelijk moet beoordeeld worden.
1Co 2:15  De geestelijke mens daarentegen beoordeelt wel alles maar kan zelf door niemand beoordeeld 
worden;
1Co 2:16  want wie heeft den zin des Heeren genoeg gekend om Hem te begrijpen? Maar wij hebben den zin 
van Christus.
1Co 3:1  Toch kon ik, broeders, niet tot u spreken als tot geestelijke mensen; ik moest spreken als tot vleselijke, 
als tot onmondige kinderen in Christus.
1Co 3:2  Ik voedde u met melk, niet met vaste spijs; want die kondet gij nog niet verdragen. Zelfs nu kunt gij dat 
niet,
1Co 3:3  omdat gij nog vleselijk zijt. Want zolang onder u naijver en twist is, zijt gij dan niet vleselijk? is dan uw 
gedrag niet aards?
1Co 3:4  Immers, als de een zegt: Ik behoor bij Paulus--en de ander: Ik bij Apollos--zijt gij dan niet gewone 
mensen?
1Co 3:5  Wat toch is Apollos? wat Paulus? Dienaren zijn ze door wie gij tot geloof zijt gekomen, een ieder zoals 
God het hem gegeven heeft.
1Co 3:6  Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft den wasdom gegeven.
1Co 3:7  Dus, hij die plant is niets, evenmin hij die begiet, maar God die den wasdom geeft.
1Co 3:8  Hij nu die plant en hij die begiet behoren bij elkaar, en elk van hen zal zijn eigen loon ontvangen 
overeenkomstig de moeite die hij zich gegeven heeft.
1Co 3:9  Want wij zijn medearbeiders van God; Gods akker, Gods gebouw zijt gij.
1Co 3:10  Naar de mij door God gegeven gunst heb ik, als een verstandig bouwmeester, een grondslag gelegd, 
en een ander bouwt daarop. Een ieder nu zie toe, hoe hij bouwt.
1Co 3:11  Niemand toch kan een anderen grondslag leggen dan die gelegd is, namelijk Jezus Christus
1Co 3:12  Wat iemand ook op dien grondslag bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, stro, stoppelen,
1Co 3:13  van ieders werk zal de waarde blijken; want de Oordeelsdag zal het uitwijzen, daar die in vuur 
verschijnt, en dat vuur zal het gehalte van ieders werk aantonen.
1Co 3:14  Blijft het werk dat iemand gebouwd heeft over, dan zal hij loon ontvangen,
1Co 3:15  verbrandt het, dan lijdt hij schade; maar hijzelf wordt toch gered, hoewel met brandwonden.
1Co 3:16  Weet gij niet dat gij een tempel Gods zijt en Gods geest in u woont?
1Co 3:17  Indien iemand Gods tempel verderft, God zal hem in het verderf storten; want Gods tempel is heilig, 
en dat zijt gij.
1Co 3:18  Niemand bedriege zichzelven; indien iemand meent in deze wereld wijs te zijn, dan worde hij dwaas 
om wijs te worden.
1Co 3:19  Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God. Er staat toch geschreven: Die de wijzen vangt in 
hun sluwheid,
1Co 3:20  en elders: De Heer weet dat de overleggingen der wijzen ijdel zijn.
1Co 3:21  Niemand roeme dus op mensen; want alles is het uwe:
1Co 3:22  Paulus, Apollos Kefas, wereld, leven, dood, heden en toekomst--alles behoort u toe;
1Co 3:23  maar gij behoort aan Christus en Christus aan God.
1Co 4:1  Derhalve beschouwe men ons als dienaren van Christus en beheerders van Gods geheime 
raadsbesluiten.
1Co 4:2  Voorts, van beheerders wordt niets anders geeist dan dat zij getrouw worden bevonden.
1Co 4:3  Mij nu gaat het zeer weinig aan, of ik door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ik 
beoordeel ook mijzelf niet.
1Co 4:4  Immers, ik ben mij wel geen kwaad bewust; maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; wie mij 
oordeelt is de Heer.
1Co 4:5  Oordeelt dus niet voorbarig, niet voordat de Heer komt, die wat in duisternis verborgen is zal aan het 
licht brengen en wat in de harten omgaat openbaar maken; dan zal ieder den lof die hem toekomt van God 
ontvangen.
1Co 4:6  Dit heb ik; broeders, toegepast op mijzelf en Apollos om uwentwil; opdat gij aan ons zoudt leren: niet 
boven wat geschreven staat opdat niemand uwer zich ten voordele van een ander opblaze tegen een derde.
1Co 4:7  Want wie geeft u dien voorrang? En wat bezit gij dat gij niet hebt gekregen? En indien het iets is dat gij 
gekregen hebt, wat beroemt gij u dan alsof het geen geschenk was?
1Co 4:8  Welzeker, gij zijt verzadigd; gij zijt rijk; buiten ons om heerst gij! Och of gij heerschtet; opdat wij uw 
heerschappij mochten delen!
1Co 4:9  Want mij dunkt, God heeft ons, apostelen, op de laagste plaats gezet, als ter dood veroordeelden; 
immers, wij zijn een droevig schouwspel geworden voor wereld, engelen en mensen.



1Co 4:10  Wij zijn dwaas voor Christus zaak, gij zijt verstandig in Christus; wij zwak, gij sterk, gij beroemd, wij 
roemloos.
1Co 4:11  Tot heden toe lijden wij honger en dorst, zijn wij naakt en krijgen slagen, zijn zwervelingen
1Co 4:12  en sloven ons af met handenarbeid. Smaadt men ons, wij zegenen; worden wij vervolgd, wij 
verdragen het;
1Co 4:13  beschimpt men ons, wij vertroosten. Wij zijn als het ware de zondenbokken der wereld geworden, tot 
heden toe aller voetwis.
1Co 4:14  Niet tot uw beschaming schrijf ik dit, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen.
1Co 4:15  Want al hadt gij duizenden leidslieden in Christus, dan hadt gij nog niet veel vaders; want in Christus 
Jezus heb ik u door de heilsprediking verwekt.
1Co 4:16  Dus vermaan ik u mijn navolgers te zijn.
1Co 4:17  Juist daarom heb ik Timotheus, die mij in den Heer een geliefde en getrouwe zoon is, tot u gezonden; 
hij zal u in gedachten brengen hoe ik mij in de zaak van Christus gedraag, hoe ik overal, in elke gemeente leer.
1Co 4:18  Menend dat ik niet tot u zou komen, hebben sommigen zich opgeblazen;
1Co 4:19  maar weldra kom ik, als de Heer het wil, tot u, en dan zal ik niet kennisnemen van de woorden dier 
opgeblazen mensen, maar zien hoe het met hun kracht staat.
1Co 4:20  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.
1Co 4:21  Wat wilt gij? Zal ik met de roede tot u komen of met liefde en den geest der zachtmoedigheid?
1Co 5:1  Men hoort dat onder u hoererij voorkomt, hoererij in het algemeen, en zelfs zulk een als onder de 
heidenen niet bedreven wordt, dat namelijk iemand de vrouw van zijn vader heeft.
1Co 5:2  En gij zijt opgeblazen en treurt niet veeleer, opdat een die zoo'n stuk bedrijft uit uw midden 
weggenomen worde?
1Co 5:3  Ik toch lichamelijk afwezig, maar in den geest bij u, heb reeds, alsof ik bij u was, dit besluit genomen:
1Co 5:4  Wij leveren den man die zo doet, onder aanroeping van den naam van den Heer Jezus, nadat gij u met 
mijn geest, in verbond met de kracht van onzen Heer Jezus, verzameld hebt,
1Co 5:5  aan den Satan over, tot zijn lichamelijk verderf; opdat zijn geest in den dag des Heeren gered worde.
1Co 5:6  Uw roemen deugt niet. Weet gij niet dat een weinig zuurdeesem al het meel doorzuurt?
1Co 5:7  Ruimt op dan den ouden zuurdeesem; opdat gij nieuw meel moogt zijn, zoals gij inderdaad ongezuurd 
brood zijt. Want ook ons pascha is geslacht, Christus.
1Co 5:8  Laten wij dus niet feestvieren met den ouden zuurdeesem, noch met dien van slechtheid en boosheid, 
maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.
1Co 5:9  In mijn brief heb ik u geschreven dat gij niet moet omgaan met hoereerders.
1Co 5:10  Natuurlijk heb ik niet bedoeld met de hoereerders van deze wereld of met afzetters, rovers, 
afgodendienaars; want dan zoudt gij de wereld moeten uitlopen;
1Co 5:11  maar nu schrijf ik u dat gij geen omgang moet houden met iemand die broeder heet en dan 
hoereerder of afzetter is, afgodendienaar of lasteraar dronkaard of rover; met zulk een moet gij zelfs niet eten.
1Co 5:12  Want hoe zou het mij passen over hen die buiten onzen kring zijn te oordelen? Moet gij niet hen die 
daarbinnen zijn oordelen?
1Co 5:13  Hen die daarbuiten staan zal God oordelen. Doet den slechten mens uit uw midden weg.
1Co 6:1  Wanneer een uwer een geschil heeft met een ander, waagt hij het dan hem bij de goddelozen aan te 
klagen en niet bij de heiligen?
1Co 6:2  Maar weet gij dan niet dat de heiligen de wereld zullen richten? En indien het aan u staat de wereld te 
oordelen, zijt gij dan niet bevoegd te oordelen over kleinigheden?
1Co 6:3  Weet gij niet dat wij de engelen zullen richten? En dan niet de wereldse dingen?
1Co 6:4  Als gij geschil over wereldse zaken hebt, stelt gij dan de minst betekenende leden der gemeente als 
rechters aan?
1Co 6:5  Ik zeg dit tot uw beschaming. Is er dan onder u geen enkel man, wijs genoeg om rechter onder zijn 
broeders te zijn?
1Co 6:6  In plaats daarvan heeft een broeder met een broeder een rechtzaak, en dat voor ongelovigen!
1Co 6:7  Het komt trouwens reeds niet te pas dat gij met elkander twistzaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever 
onrecht? Waarom laat gij u niet liever tekortdoen?
1Co 6:8  In plaats daarvan pleegt gijzelf onrecht en doet een ander te kort, en dat broeders!
1Co 6:9  Weet gij niet dat onzedelijke mensen Gods Koninkrijk niet zullen beerven?
1Co 6:10  Bedriegt u niet. Geen hoereerders of afgodendienaars, overspelers, schandjongens of 
knapenschenners, dieven of afzetters, dronkaards, lasteraars of rovers zullen Gods Koninkrijk beerven.
1Co 6:11  En dat waren sommigen van u; maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt als rechtschapenen 
aangemerkt door den naam van den Heer Jezus Christus en door den geest van onzen God.
1Co 6:12  Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig; alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij niet door enige 
zaak laten overheersen.



1Co 6:13  De spijzen zijn voor den buik, en de buik is voor de spijzen, en God zal beide tenietdoen. Doch het 
lichaam is niet voor de ontucht, maar behoort den Heer toe, en de Heer behoort aan het lichaam toe,
1Co 6:14  en God heeft den Heer opgewekt en zal ook ons opwekken door zijn kracht,
1Co 6:15  Weet gij niet dat uw lichamen ledematen van Christus zijn? Zal ik dan de ledematen van Christus 
nemen en tot leden ener hoer maken? Dat nooit!
1Co 6:16  Of weet gij niet dat hij die een hoer aanhangt met haar een lichaam is? Want zij tweeen, zegt de 
Schrift, zullen tot een vlees worden.
1Co 6:17  Maar hij die den Heer aanhangt wordt met hem een geest.
1Co 6:18  Vliedt de hoererij. Elke zonde die de mens bedrijft gaat buiten het lichaam om, maar wie hoereert 
zondigt tegen zijn eigen lichaam.
1Co 6:19  Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van den Heiligen Geest in u, dien gij van God hebt 
ontvangen, en dat gij uzelven niet toebehoort?
1Co 6:20  Want gij zijt duur gekocht; verheerlijkt dan God met uw lichaam.
1Co 7:1  Wat nu datgene betreft, waarover gij mij schreeft, het is goed voor een mens geen vrouw aan te raken;
1Co 7:2  maar om hoererij te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en elke vrouw haar eigen 
man.
1Co 7:3  De man vervulle den huwelijksplicht aan zijn vrouw, desgelijks de vrouw aan haar man.
1Co 7:4  De vrouw heeft geen vrije beschikking over haar eigen lichaam, maar de man; desgelijks beschikt ook 
de man niet vrij over zijn eigen lichaam, maar de vrouw.
1Co 7:5  Onthoudt u niet van elkander, tenzij dan met wederzijds goedvinden voor een tijd om u te kunnen 
wijden aan het gebed, en dan weer saam te komen; opdat de Satan u niet in verzoeking brenge, omdat gij u niet 
kunt beheersen.
1Co 7:6  Dit zeg ik uit toegeeflijkheid niet als gebod.
1Co 7:7  Ik wilde wel dat alle mensen waren als ik; maar ieder heeft van God zijn eigen gave, de een zus, de 
ander zo.
1Co 7:8  Aan de ongehuwden en de weduwen zeg ik dat het goed voor hen is te blijven zoals ik;
1Co 7:9  maar indien zij zich niet kunnen beheersen, laten zij trouwen, want het is beter te trouwen, dan van 
begeerte te branden.
1Co 7:10  Aan de gehuwden beveel niet ik, maar de Heer, dat de vrouw zich niet van haar man mag scheiden--
1Co 7:11  indien zij het toch doet, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen en dat de man zijn 
vrouw niet mag verstoten.
1Co 7:12  Aan de overigen zeg ik, niet de Heer: Indien een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij vindt het 
goed met hem saam te leven, dan verstote hij haar niet.
1Co 7:13  En heeft een vrouw een ongelovigen man en vindt deze het goed met haar saam te leven, dan 
verstote zij hem niet.
1Co 7:14  Want de ongelovige man is door zijn vrouw geheiligd, en de ongelovige vrouw door den broeder; 
anders waren immers uw kinderen onrein en zij zijn inderdaad heilig.
1Co 7:15  Maar indien de ongelovige scheiden wil, hij doe het; want de broeder of de zuster is in zulke gevallen 
niet gebonden; God toch heeft geroepen tot vrede.
1Co 7:16  Want hoe weet gij, vrouw, of gij uw man zult redden? Of hoe weet gij, man, of gij uw vrouw zult 
redden?
1Co 7:17  Doch ieder leve zoals de Heer voor hem beschikt heeft; in den staat waarin God hem geroepen heeft, 
daarin blijve hij. En zo schrijf ik het voor in alle gemeenten.
1Co 7:18  Is iemand als besnedene geroepen, hij doe de besnijdenis niet verdwijnen; is iemand als 
onbesnedene geroepen, hij late zich niet besnijden.
1Co 7:19  De besnijdenis is van geen belang, het onbesneden zijn evenmin, maar de onderhouding van Gods 
geboden wel.
1Co 7:20  Ieder blijve in den staat waarin hij geroepen is.
1Co 7:21  Zijt gij als slaaf geroepen, bekommer u daarom niet; zelfs al kunt gij vrij worden, blijf liever slaaf.
1Co 7:22  Want de slaaf die in den Heer geroepen is is een vrijgelatene die den Heer toebehoort; desgelijks is 
een vrij man die geroepen is een, slaaf van Christus.
1Co 7:23  Gij zijt duur gekocht; wordt geen slaven van mensen.
1Co 7:24  Broeders, ieder blijve voor Gods aangezicht in den staat waarin hij geroepen is.
1Co 7:25  Over de huwbare meisjes heb ik geen bevel van den Heer, maar ik geef mijn gevoelen als een die 
door des Heeren ontferming in staat is betrouwbaar te zijn.
1Co 7:26  Ik meen dan dat het wegens den aanstaanden nood voor een mens het beste is dat het zo gaat:
1Co 7:27  zijt gij aan een vrouw gebonden, zoek dan niet naar echtscheiding; zijt gij niet aan een vrouw 
gebonden, zoek geen vrouw.
1Co 7:28  Indien gij trouwt, hebt gij daarmee geen zonde begaan en als het meisje trouwt, heeft zij daarmee 



geen zonde begaan; maar zij die het doen zullen lichamelijke verdrukking lijden, en die wil ik u besparen.
1Co 7:29  Dit toch breng ik u onder het oog, broeders: De tijd is kort; voorts, dat zij die een vrouw hebben 
moeten zijn alsof zij er geen hebben,
1Co 7:30  die wenen alsof zij niet wenen, die blijde zijn, alsof zij niet blijde zijn, die kopen alsof zij er niets van 
behouden zullen,
1Co 7:31  die in de wereld verkeren alsof zij er niets mee te doen hebben; want de gedaante dezer wereld gaat 
voorbij
1Co 7:32  en ik wens dat gij onbezorgd zijt. De ongehuwde is bezorgd over de dingen des Heeren, hoe hij den 
Heer zal behagen;
1Co 7:33  maar de gehuwde is bezorgd over de wereldse dingen, hoe hij zijn vrouw zal behagen.
1Co 7:34  Zo is er tweespalt in zijn ziel. Desgelijks zorgt ook de ongehuwde vrouw en het meisje voor de dingen 
des Heeren om heilig te zijn naar lichaam en geest; maar de gehuwde zorgt voor de wereldse dingen, hoe zij 
haar man zal behagen.
1Co 7:35  Dit zeg ik u voor uw bestwil, niet om u een strik te spannen, maar opdat gij eerbaar en trouw, zonder 
heen en weer geslingerd te worden, den Heer moogt aanhangen.
1Co 7:36  Maar indien iemand meent onwelvoeglijk te handelen jegens zijn bruid, indien zijn hartstocht hem te 
machtig is en het zo moet gebeuren, hij doe wat hij wil, hij zondigt niet, laat hen trouwen.
1Co 7:37  Indien hij daarentegen voor zichzelf vaststaat en er geen noodzakelijkheid is, maar hij doen kan wat 
hij wil en het bij zichzelf besloten heeft zijn bruid ongerept te bewaren, dan moet hij daarnaar handelen.
1Co 7:38  Dus, wie zijn bruid trouwt doet goed, maar wie haar niet trouwt doet beter.
1Co 7:39  De vrouw is gebonden zolang haar man leeft; is haar man ontslapen, dan is zij vrij te trouwen met 
wien zij wil, maar niet dan in den Heer.
1Co 7:40  Gelukkiger is zij echter naar mijn oordeel wanneer zij weduwe blijft, en ook ik meen den geest Gods te 
hebben.
1Co 8:1  Wat het vlees betreft, afkomstig van offers aan de afgoden, wij weten dat wij allen kennis hebben. Doch 
de kennis maakt opgeblazen, de liefde sticht;
1Co 8:2  indien iemand meent kennis te hebben, dan weet hij nog niet zoals men moet weten;
1Co 8:3  maar indien iemand God liefheeft, die wordt door Hem gekend.
1Co 8:4  Wat dan het eten van offervlees betreft, wij weten dat in de wereld geen afgod bestaat, dat er geen 
God is dan Een.
1Co 8:5  Want al zijn er ook in den hemel en op de aarde zoogenaamde goden en heren, zoals er inderdaad 
veel goden en veel heren zijn,
1Co 8:6  voor ons is er toch slechts een God, de Vader, uit wien alles komt, en wij zijn geschapen tot zijn 
gemeenschap; en slechts een Heer, Jezus Christus, door wien alles is geworden, en wij zijn door hem.
1Co 8:7  Maar niet alle mensen hebben de kennis; er zijn er die nog altijd min of meer aan den afgod hangen en 
het eten als offervlees; wier zwak geweten dus bevlekt wordt.
1Co 8:8  Geen spijs zal ons nader tot God brengen; indien wij niet eten, zijn wij er niet minder om, eten wij wel, 
niet meer.
1Co 8:9  Past dan op dat uw vrijheid den zwakke niet tot een struikelblok wordt.
1Co 8:10  Want wanneer iemand u, die een man van inzicht zijt, in een afgodshuis ziet aanliggen, zal dan niet 
het geweten van dien zwakke gestijfd worden in zijn verlangen om offervlees te eten?
1Co 8:11  Zo immers gaat door uw kennis de zwakke te loor, de broeder, voor wien Christus gestorven is.
1Co 8:12  Door zo tegen de broeders te zondigen en hun zwak geweten te kwetsen zondigt gij tegen Christus.
1Co 8:13  Daarom, indien enige spijs mijn broeder ten val brengt, wil ik in der eeuwigheid geen vlees meer eten, 
uit vrees mijn broeder ten val te brengen.
1Co 9:1  Zo! ben ik niet vrij? ben ik geen apostel? heb ik onzen Heer Jezus niet gezien? Maar gij zijt immers 
mijn werk in den Heer?
1Co 9:2  Al ben ik voor anderen geen apostel, voor u ben ik het wel; want de bezegeling van mijn apostelschap 
zijt gij in den Heer.
1Co 9:3  Dat is mijn verantwoording tegenover hen die mij beschuldigen.
1Co 9:4  Hebben wij niet de vrijheid te eten en te drinken?
1Co 9:5  Hebben wij niet de vrijheid een zuster als vrouw mee te nemen, zoals de overige apostelen en de 
broeders des Heeren en Kefas?
1Co 9:6  Of hebben alleen ik en Barnabas het recht niet handenarbeid na te laten?
1Co 9:7  Wie betaalt ooit als soldaat zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard en geniet er de vrucht niet van? 
Of wie hoedt een kudde en geniet niet van de melk der dieren?
1Co 9:8  Spreek ik zo alleen naar menselijk inzicht, of zegt niet de wet hetzelfde?
1Co 9:9  Immers, in de wet van Mozes staat: Gij zult een dorschend rund niet muilbanden. God zorgt toch niet 
voor de runderen!



1Co 9:10  Hij zegt het immers blijkbaar met het oog op ons? Want met het oog op ons is geschreven dat de 
ploeger moet ploegen en de dorscher moet dorsen, op hoop zijn deel er van te krijgen.
1Co 9:11  Indien wij voor u de geestelijke gaven gezaaid hebben, is het dan iets van betekenis dat wij uw 
stoffelijke gaven oogsten?
1Co 9:12  Indien anderen deel hebben aan dat waarover gij te beschikken hebt, zou dit dan niet eer ons 
toekomen? Toch maakten wij van dat recht geen gebruik, maar laten ons allerlei welgevallen om niet aan de 
Christusprediking iets in den weg te leggen.
1Co 9:13  Weet gij niet dat de tempeldienaren hun onderhoud hebben van de tempelgaven, en dat zij die aan 
het altaar verbonden zijn een deel krijgen van hetgeen op het altaar komt?
1Co 9:14  Desgelijks heeft de Heer verordend dat zij die de Blijde boodschap brengen daarvan ook leven zullen.
1Co 9:15  Doch ik heb hiervan generlei gebruik gemaakt, en schrijf dit ook niet opdat het op mij toegepast 
worde; want het ware mij beter te sterven dan dat--neen; mijn roem rooft niemand mij!
1Co 9:16  Immers, dat ik Christus predik, daarop mag ik mij niet beroemen; want ik kan niet anders; wee mij 
indien ik niet predik!
1Co 9:17  Welnu, deed ik dat vrijwillig, ik zou aanspraak op loon hebben; maar indien onvrijwillig, dan ben ik niet 
meer dan beheerder.
1Co 9:18  Maar wat is dan mijn loon? Dit dat ik mijn predikwerk kosteloos doe, en van mijn recht op het loon van 
prediker geen gebruik maak.
1Co 9:19  Zo heb ik mij, hoewel vrij tegenover allen, van allen den dienaar gemaakt om een groot getal van hen 
te winnen;
1Co 9:20  voor de Joden ben ik als een Jood geworden om Joden te winnen; voor hen die onder de wet staan 
als een die ander de wet staat--hoewel ikzelf niet onder de wet sta--om hen die onder de wet staan te winnen.
1Co 9:21  Daarentegen ben ik voor hen die geen wet hebben als een die geen wet heeft--al sta ik tegenover 
God wel degelijk onder een wet, daar ik aan de wet van Christus gebonden ben--om hen die geen wet hebben te 
winnen.
1Co 9:22  Voor de zwakken ben ik een zwakke geworden om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles 
geworden om althans enigen te redden.
1Co 9:23  Alles doe ik ter wille van de Blijde boodschap om mee deel aan haar te krijgen.
1Co 9:24  Weet gij niet dat wel allen die aan den wedloop deelnemen lopen, maar slechts een den prijs krijgt? 
Loopt zo dat gij dien krijgt.
1Co 9:25  En allen die aan den wedstrijd meedoen onthouden zich van allerlei: zij om een vergankelijken krans, 
wij om een onvergankelijken te verkrijgen.
1Co 9:26  Ik nu loop niet als een die in den blinde loopt, ik vecht niet als een die in de lucht slaat;
1Co 9:27  maar ik kastijd mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet wellicht, terwijl ik anderen predik, zelf 
voor de proef te bezwijken.
1Co 10:1  Broeders, ik wil er u niet onkundig van laten dat onze voorvaderen allen onder de wolk waren en allen 
de zee doortrokken;
1Co 10:2  en allen zijn door de wolk en door de zee zo gedoopt dat zij Mozes toebehoorden.
1Co 10:3  Ook hebben zij allen hetzelfde geestelijk voedsel gegeten,
1Co 10:4  allen denzelfden geestelijken drank gedronken; want zij dronken uit de geestelijke rots, die met hen 
meetrok--die rots nu was Christus.
1Co 10:5  Toch heeft God in de meesten van hen geen welgevallen gehad; want zij werden in de woestijn 
neergeveld.
1Co 10:6  Dit nu is geschied om vooruit af te beelden wat met ons kan geschieden; opdat wij niet begerig naar 
slechte dingen zouden zijn, zoals zij begerig zijn geweest
1Co 10:7  noch afgodendienaars zouden worden, zoals sommigen van hen; gelijk geschreven staat: Het volk 
zette zich neer om te eten en te drinken, en het stond op om te spelen.
1Co 10:8  Laten wij ook niet hoereren, zoals sommigen van hen gehoereerd hebben, en op een dag vielen er 
drie en twintig duizend.
1Co 10:9  Laten wij ook niet den Heer op de proef stellen, zoals sommigen van hen Hem op de proef gesteld 
hebben, en zij kwamen om door de slangen.
1Co 10:10  Mort niet zoals sommigen van hen gemord hebben en zij kwamen om door den Verderver.
1Co 10:11  Dat dit hun overkwam was een voorspelling en is opgeschreven tot waarschuwing van ons, die aan 
het eind van het bestaan der wereld leven.
1Co 10:12  Derhalve, wie meent te staan zie toe dat hij niet valle.
1Co 10:13  Nog zijt gij aan geen beproeving blootgesteld dan aan een voor menselijke krachten berekende, en 
God is getrouw: Hij zal niet gedogen dat gij boven uw krachten beproefd wordt, maar tegelijk met de beproeving 
ook den uitweg geven; zodat gij ze kunt doorstaan.
1Co 10:14  Daarom mijn geliefden, vliedt de afgoderij.



1Co 10:15  Ik spreek als tot verstandige mensen; beoordeelt zelf wat ik zeg.
1Co 10:16  Is de gebedsbeker dien wij zegenen niet gemeenschap met het bloed van Christus? Is het brood dat 
wij breken niet gemeenschap met het lichaam van Christus?
1Co 10:17  Immers, het is een brood; een lichaam zijn wij, hoe talrijk ook; wij allen toch hebben deel aan 
hetzelfde brood.
1Co 10:18  Ziet naar het aardse Israel. Hebben zij die van de offers eten niet deel aan het altaar?
1Co 10:19  Zeg ik daarmee dat vlees van een afgod iets is, of dat een afgod iets is?
1Co 10:20  Neen; maar dat hetgeen zij offeren zij het aan duivelen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat gij 
enige gemeenschap met duivelen zoudt hebben.
1Co 10:21  Gij kunt niet den beker des Heeren drinken en tevens den beker der duivelen; gij kunt niet 
deelnemen aan de tafel des Heeren en tevens aan de tafel van duivelen.
1Co 10:22  Of willen wij den Heer naijverig maken? Zijn wij soms sterker dan hij?
1Co 10:23  Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig; alles is geoorloofd, maar niet alles is stichtelijk.
1Co 10:24  Niemand zoeke zijn eigen belang, maar ieder zoeke dat van zijn naaste.
1Co 10:25  Eet alwat in de vleeshal verkocht wordt, zonderdat uw geweten enig onderscheid maakt;
1Co 10:26  want aan den Heer behoort de aarde en haar volheid.
1Co 10:27  Nodigt een ongelovige u en hebt gij lust te gaan, eet van alwat u wordt voorgezet, zonder, om des 
gewetens wil, naar de herkomst te vragen.
1Co 10:28  Maar indien iemand tot u zegt: Dit is offervleesch--eet er dan niet van ter wille van hem die er u 
opmerkzaam op gemaakt heeft, en om het geweten.
1Co 10:29  Ik bedoel niet uw eigen geweten, maar dat van den ander. Want waarom zou mijn vrijheid door het 
geweten van een ander veroordeeld worden?
1Co 10:30  Indien ik met dankbaarheid iets geniet, waarom word ik dan gehoond om iets waarvoor ik God dank?
1Co 10:31  Derhalve, hetzij gij eet, hetzij gij drinkt of iets anders doet, doet alles ter ere Gods.
1Co 10:32  Geeft geen aanstoot, noch aan de Joden, noch aan de heidenen, noch aan de gemeente Gods,
1Co 10:33  zoals ook ik aan allen zoek te behagen, niet in mijn eigen belang, maar in dat der schare, opdat zij 
gered worde.
1Co 11:1  Weest mijn navolgers, zoals ik het van Christus ben.
1Co 11:2  Ik prijs u dat gij bij allerlei gevallen aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt zoals ik u die 
overgeleverd heb.
1Co 11:3  Nu wil ik dat gij weet dat Christus het hoofd is van elken man, de man het hoofd der vrouw. God het 
hoofd van Christus.
1Co 11:4  Iedere man die bij het bidden of profeteren iets op het hoofd heeft doet zijn hoofd schande aan;
1Co 11:5  maar iedere vrouw die blootshoofds bidt of profeteert doet haar hoofd schande aan; want het is 
evengoed alsof haar haren afgesneden waren.
1Co 11:6  Immers, als een vrouw zich niet dekt, dat zij zich late scheren! Is het schandelijk voor een vrouw kort 
haar te dragen of kaalgeschoren te zijn, dat zij dan het hoofd bedekke!
1Co 11:7  Want een man is niet verplicht zich het hoofd te omhullen, omdat hij het beeld en de heerlijkheid Gods 
is; maar de vrouw is de heerlijkheid van den man.
1Co 11:8  Want de man is niet ontstaan uit de vrouw maar de vrouw uit den man
1Co 11:9  immers, ook is de man niet geschapen ter wille van de vrouw, maar de vrouw ter wille van den man.
1Co 11:10  Daarom moet de vrouw op het hoofd een krachtig middel hebben om de engelen te weren.
1Co 11:11  Evenwel, in de gemeenschap met den Heer is de vrouw niets zonder een man, een man niets 
zonder een vrouw;
1Co 11:12  want zoals de vrouw uit den man is ontstaan, zo komt ook de man door de vrouw ter wereld; en alles 
komt uit God.
1Co 11:13  Oordeelt bij uzelf: Is het betamelijk dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt?
1Co 11:14  Leert de natuur u niet dat als een man lang haar draagt dit hem tot schande strekt;
1Co 11:15  maar als een vrouw lang haar draagt, dan is het haar een eer; want de haardos is haar als omhulsel 
gegeven.
1Co 11:16  En wil iemand hierover twisten, wij hebben zulk een gebruik niet, noch de gemeenten Gods.
1Co 11:17  Maar dit kan ik, terwijl ik u deze bevelen geef, niet prijzen: dat gij niet tot heil maar tot onheil 
samenkomt.
1Co 11:18  Want vooreerst zijn--naar ik hoor--in de gemeente, wanneer gij samenkomt, scheuringen en ik geloof 
dit ten dele wel;
1Co 11:19  immers, dat er verdeeldheden onder u zijn is noodzakelijk, opdat het blijke wie onder u beproefde 
mannen zijn.
1Co 11:20  Wanneer gij dan een gemeente bijeenkomst houdt, dan mag dat niet heten een Maaltijd des Heeren 
eten.



1Co 11:21  Want ieder neemt vooraf aan den maaltijd wat hijzelf meegebracht heeft zo blijft de een hongerig en 
wordt een ander dronken.
1Co 11:22  Hebt gij dan geen woningen om er te eten en te drinken? Of minacht gij de gemeente Gods en doet 
gij hen die niets hebben hun armoede voelen? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In dezen prijs ik u niet.
1Co 11:23  Want ik heb zelf van den Heer vernomen, wat ik u ook overgeleverd heb, dat de Heer Jezus in den 
nacht waarin hij overgeleverd werd brood nam
1Co 11:24  en na gedankt te hebben het brak, met de woorden: Dit is mijn lichaam, dat voor u is; doet dit tot mijn 
gedachtenis.
1Co 11:25  Desgelijks nam hij den beker na den maaltijd en zeide: Deze beker is het nieuwe verbond door mijn 
bloed; doet dit, telkens wanneer gij dien drinkt tot mijn gedachtenis.
1Co 11:26  Want zo dikwijls gij dit brood eet en den beker drinkt, dan verkondigt gij den dood des Heeren, totdat 
hij komt.
1Co 11:27  Wie dus op onwaardige wijze het brood eet en den beker des Heeren drinkt vergrijpt zich aan het 
lichaam en het bloed van den Heer.
1Co 11:28  Men onderzoeke zichzelf en ete zo van het brood en drinke zo uit den beker;
1Co 11:29  want wie eet en drinkt, die haalt zichzelf een oordeel op den hals wanneer hij het lichaam des 
Heeren niet met onderscheiding behandelt.
1Co 11:30  Daarom zijn onder u zoveel zwakken en zieken en zijn verscheidenen ontslapen.
1Co 11:31  Indien wijzelf met oordeel gehandeld hadden, zouden wij niet geoordeeld zijn;
1Co 11:32  maar nu wij door den Heer geoordeeld worden, krijgen wij een les, opdat wij niet met de wereld 
veroordeeld worden.
1Co 11:33  Dus, mijn broeders, wanneer gij samenkomt om te eten, wacht op elkander.
1Co 11:34  Heeft iemand honger, hij ete thuis; anders komt gij zo samen dat gij u een oordeel op den hals haalt. 
Het overige zal ik regelen wanneer ik bij u kom.
1Co 12:1  Wat de geestelijke gaven betreft, broeders, ik wil niet dat gij daaromtrent in onkunde verkeert.
1Co 12:2  Gij weet dat gij, toen gij heidenen waart, als het ware werdt heengedreven naar de stomme afgoden.
1Co 12:3  Daarom maak ik u bekend dat niemand die door Gods geest spreekt kan zeggen: Vervloekt zij Jezus! 
En niemand kan zeggen: Heer Jezus--dan door den Heiligen Geest.
1Co 12:4  Nu zijn er verschillende gaven, al is het dezelfde Geest;
1Co 12:5  ook zijn er verschillende bedieningen, al is het dezelfde Heer;
1Co 12:6  verschillende krachten, al is het dezelfde God, die alles in allen totstandbrengt.
1Co 12:7  Aan ieder wordt de openbaring des Geestes geschonken ten algemeenen nutte.
1Co 12:8  Immers, aan den een wordt door den Geest een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een 
woord van kennis, in overeenstemming met denzelfden Geest
1Co 12:9  aan een derde geloof door dien Geest, aan weer anderen gaven om zieken te genezen door dien 
enen Geest
1Co 12:10  of het vermogen wonderen te doen, of te profeteren, of de geesten te onderkennen, of om zich in 
allerlei tongetaal te uiten, of die uit te leggen.
1Co 12:11  Dit alles wrocht een en dezelfde Geest, naar het hem goeddunkt, aan ieder zijn bijzondere gave 
toebedelend.
1Co 12:12  Immers, evenals het lichaam een geheel is en veel delen heeft, en al die ledematen, talrijk als ze 
zijn, een lichaam uitmaken, zo is het met Christus.
1Co 12:13  Want door een Geest zijn wij allen gedoopt, zodat wij tot een lichaam behoren, Joden en heidenen, 
slaven en vrijen. En allen zijn wij met een Geest gedrenkt.
1Co 12:14  Want ook is het lichaam niet een lid, maar het bestaat uit veel leden.
1Co 12:15  Al zei de voet: Omdat ik geen hand ben behoor ik niet bij het lichaam hij behoort niettemin bij het 
lichaam.
1Co 12:16  En al zei het oor: Omdat ik geen oog ben behoor ik niet bij het lichaam--het behoort niettemin bij het 
lichaam.
1Co 12:17  Indien het gehele lichaam oog was, waar bleef het gehoor? Was het een en al gehoor, waar bleef de 
reuk?
1Co 12:18  Maar nu heeft God de leden, ieder op zichzelf, in het lichaam gezet naardat Hij het wilde.
1Co 12:19  Indien zij alle een lid waren, waar bleef het lichaam?
1Co 12:20  Maar nu zijn er wel veel leden, doch slechts een lichaam.
1Co 12:21  Het oog kan niet tot de hand zeggen: Ik heb u niet noodig--noch het hoofd tot de voeten: Ik heb u 
niet nodig.
1Co 12:22  Integendeel zijn de schijnbaar zwakste leden onmisbaar,
1Co 12:23  en die welke wij voor min eerbare ledematen houden, die omkleden wij met te groter eer, de 
onwelvoeglijke behandelen wij met te meer welvoeglijkheid;



1Co 12:24  onze welvoeglijke leden hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo saamgevoegd dat Hij 
aan het zwakste deel groter eer gaf;
1Co 12:25  opdat geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden eendrachtig voor elkander zouden 
zorgen.
1Co 12:26  Indien toch een lid lijdt, lijden alle leden mee; krijgt een lid eer, dan verblijden alle leden zich mee.
1Co 12:27  Welnu, gij zijt het lichaam van Christus en een voor een leden van hem.
1Co 12:28  En God heeft in de gemeente vooreerst dezen als apostelen geplaatst, ten tweede genen als 
profeten, ten derde anderen als leraars; vervolgens komen wonderen, dan gaven om zieken te genezen, 
bijstand te verlenen, te besturen, allerlei tongetaal.
1Co 12:29  Het zijn toch niet allen apostelen? of profeten? of leraars? Allen hebben toch niet de gave om 
wonderen te doen
1Co 12:30  of om te genezen? Niet allen immers spreken in tongetaal of kunnen die uitleggen?
1Co 12:31  Zoekt ijverig naar de hoogste gaven. En nu zal ik u een nog voortreffelijker weg wijzen.
1Co 13:1  Al sprak ik met al de tongetaal van mensen en engelen, dan was ik nog, indien ik geen liefde had, een 
schetterende trompet of een rinkelende cymbaal!
1Co 13:2  Al bezat ik profetische gave, kende al de geheime heilswaarheden en had alle wetenschap, ja, al had 
ik zulk een sterk geloof dat ik bergen kon verzetten--indien ik geen liefde heb, ben ik niets.
1Co 13:3  Zelfs al gaf ik mijn gehele vermogen weg om armen te spijzigen en leverde mijn lichaam over om 
verbrand te worden--indien ik geen liefde heb, baat het mij niets.
1Co 13:4  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet jaloers; de liefde praalt niet, blaast zich 
niet op,
1Co 13:5  handelt niet onwelvoeglijk, zoekt haar eigen belang niet, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet 
toe;
1Co 13:6  zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar verblijdt zich in de waarheid;
1Co 13:7  zij bedekt alles, gelooft alles, hoopt alles, duldt alles.
1Co 13:8  De liefde vergaat nimmermeer; profetieen, ze houden op; tongetaal--er zal een eind aan komen; 
kennis, zij wordt tenietgedaan;
1Co 13:9  want ons kennen is stukwerk en ons profeteren is stukwerk;
1Co 13:10  en wanneer het volmaakte komt, zal het stukwerk te niet worden gedaan.
1Co 13:11  Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; maar nu ik 
een man ben geworden, heb ik dat kinderlijke weggedaan.
1Co 13:12  Want wij zien thans door een spiegel in een raadsel, maar dan zie ik van aangezicht tot aangezicht; 
thans ken ik gebrekkig, maar dan zal ik kennen zoals ik ook gekend word.
1Co 13:13  Nu blijven geloof, hoop, liefde, deze drie; maar de grootste van deze is de liefde.
1Co 14:1  Jaagt de liefde na en beijvert u om geestelijke gaven te verkrijgen, vooral om te profeteren.
1Co 14:2  Want wie tongetaal spreekt spreekt niet voor mensen, maar voor God; immers, niemand verstaat het, 
maar door den Geest spreekt hij geheimzinnige woorden uit;
1Co 14:3  maar wie profeteert brengt aan mensen woorden van stichting, vertroosting en vermaning.
1Co 14:4  Wie tongetaal spreekt sticht zichzelf; wie profeteert sticht een gemeente.
1Co 14:5  Ik wilde wel dat gij allen tongetaal spraakt, maar liever dat gij profeteerdet; hij toch die profeteert is 
meer dan wie tongetaal spreekt, tenzij hij het uitlegge, opdat de gemeente stichting ontvange.
1Co 14:6  Nu dan, broeders, indien ik tot u kwam en tongetaal sprak, wat nut zou ik u aanbrengen, wanneer ik 
aan u niet gaf een openbaring, een woord van kennis, een profetie, een lering?
1Co 14:7  Zo gaat het ook met de levenloze voorwerpen die geluid geven, fluit of citer: indien zij een 
onderscheiden tonen voortbrengen, hoe zal men weten wat gefloten of getokkeld wordt?
1Co 14:8  En indien de trompet een onduidelijk geluid geeft, wie bereidt zich dan ten oorlog?
1Co 14:9  Zo ook wanneer gij met uw tong geen goed verstaanbare rede doet horen, hoe zal men begrijpen wat 
gezegd wordt? Gij zult immers gelijken op mensen die in den wind spreken?
1Co 14:10  Zo bijvoorbeeld zijn er heel wat soorten van talen in de wereld, en geen daarvan is zonder eigen 
klank;
1Co 14:11  indien ik niet weet wat die taal betekent, dan ben ik onverstaanbaar voor iemand die met mij spreekt 
en hij voor mij.
1Co 14:12  Derhalve moet gij, wanneer gij geestelijke gaven tracht te verkrijgen, zoeken daarin tot stichting voor 
de gemeente rijk te worden.
1Co 14:13  Daarom bidde hij die tongetaal spreekt dat hij in staat zij ze uit te leggen.
1Co 14:14  Want als ik in tongetaal bid, dan bidt mijn geest wel maar mijn verstand heeft er geen deel aan.
1Co 14:15  Hoe staat het er dan mee? Ik wil met mijn geest bidden, maar ook met mijn verstand; ik wil met mijn 
geest psalmzingen, maar ook met mijn verstand.
1Co 14:16  Want als gij met uw geest een zegen uitspreekt, hoe zal dan hij die de plaats van een gewoon 



toehoorder inneemt het Amen zeggen op uw dankzegging? Immers, hij weet niet wat gij zegt.
1Co 14:17  Gij zegt den zegen wel goed, maar de ander wordt niet gesticht.
1Co 14:18  Ik dank God dat ik meer dan een uwer in tongetaal spreek;
1Co 14:19  maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken om ook anderen te leren, 
dan duizenden in tongetaal.
1Co 14:20  Broeders, wordt geen kinderen in verstand, maar blijft kinderen in boosheid weest in verstand 
volwassenen.
1Co 14:21  In de wet staat geschreven: Door mensen van een andere taal en vreemden tongval zal ik spreken 
tot dit volk, en zelfs zo zullen zij niet naar mij horen.
1Co 14:22  Dus is de tongetaal geen teken voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen; de profetie is niet voor 
de ongelovigen, maar voor de gelovigen.
1Co 14:23  Indien dan de gehele gemeente samenkomt en allen spreken tongetaal, en er komen mensen 
binnen die van niets weten of ongelovigen, zullen zij dan niet zeggen dat gij krankzinnig zijt?
1Co 14:24  Maar indien allen profeteren, en er komt een ongelovige binnen of iemand die van niets weet, dan 
wordt hij door allen van zonde overtuigd en door allen geoordeeld
1Co 14:25  wat in zijn hart verborgen is wordt openbaar, en zo valt hij op zijn aangezicht en aanbidt God, 
erkennend dat God werkelijk in uw midden is.
1Co 14:26  Hoe moet het dan gaan, broeders? Wanneer gij bijeenkomt, dan heeft ieder zijn lied, zijn lering, zijn 
openbaring; zijn tongewoord, zijn uitlegging; laat alles tot stichting geschieden.
1Co 14:27  Spreekt iemand in tongetaal, het geschiede door twee of hoogstens drie, beurt om beurt, en dat een 
het uitlegge.
1Co 14:28  Is er geen die het uitleggen kan, dan zwijge hij in de gemeente en spreke voor zichzelf en voor God.
1Co 14:29  Van de profeten mogen twee of drie spreken, en de overige moeten de waarheid hunner woorden 
beoordelen.
1Co 14:30  Wordt aan een ander die er bij zit iets geopenbaard, dat de eerste dan zwijge.
1Co 14:31  Want gij kunt een voor een allen profeteren, opdat allen leren en allen vertroost worden.
1Co 14:32  En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen;
1Co 14:33  want God is geen God van wanorde maar van eendracht. Evenals in alle gemeenten der heiligen,
1Co 14:34  moeten de vrouwen in de samenkomsten zwijgen; want het spreken staat haar niet vrij; zij moeten 
onderdanig zijn, zoals ook de wet zegt.
1Co 14:35  Willen zij iets leren, dan moeten zij het thuis aan haar eigen man vragen; want het is onbehoorlijk 
voor een vrouw in een gemeente[ -]samenkomst te spreken.
1Co 14:36  Of is het woord Gods van u uitgegaan, of alleen tot u gekomen?
1Co 14:37  Als iemand meent een profeet of een geestelijk mens te zijn, hij erkenne dat wat ik u schreef een 
bevel des Heeren is,
1Co 14:38  erkent iemand dat niet, hij zal ook niet erkend worden.
1Co 14:39  Dus, broeders, beijvert u te profeteren en verhindert het spreken in tongetaal niet;
1Co 14:40  laat alles betamelijk en ordelijk geschieden.
1Co 15:1  Nu maak ik u bekend, broeders, de prediking der Blijmare die ik u heb gebracht, die gij ook hebt 
ontvangen, waarin gij ook vaststaat,
1Co 15:2  waardoor gij ook gered wordt, indien gij hebt onthouden hoe ik het u gepredikt heb--tenzij gij vergeefs 
gelovig zijt geworden.
1Co 15:3  Want ik heb u voor alle dingen overgeleverd, wat ik ook vernomen heb, dat Christus volgens de 
Schriften voor onze zonden is gestorven,
1Co 15:4  en dat hij begraven en ten derden dage, volgens de Schriften, opgewekt is,
1Co 15:5  en dat hij is verschenen aan Kefas, vervolgens aan de Twaalve.
1Co 15:6  Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, waarvan de meesten nog leven 
en sommigen ontslapen zijn.
1Co 15:7  Daarna is hij verschenen aan Jacobus, vervolgens aan al de apostelen;
1Co 15:8  ten allerlaatste ook aan mij, als aan een ontijdig geborene.
1Co 15:9  Want ik ben de minste der apostelen niet waardig een apostel genoemd te worden, omdat ik de 
gemeente Gods vervolgd heb.
1Co 15:10  Maar door Gods genade ben ik die ik ben, en de door Hem mij bewezen genade is niet ijdel 
geweest, maar meer dan zij allen heb ik gearbeid; te weten niet ik, maar de genade Gods, die met mij was.
1Co 15:11  Hetzij dan ik, hetzij de anderen, zo prediken wij, en zo hebt gij het gelovig aangenomen.
1Co 15:12  Indien gepredikt wordt dat Christus uit de doden is opgewekt, hoe zeggen dan sommigen van u dat 
er geen dodenopstanding is?
1Co 15:13  Is er geen dodenopstanding, dan is Christus ook niet opgewekt,
1Co 15:14  en is Christus niet opgewekt dan is onze prediking waardeloos en evenzo uw geloof;



1Co 15:15  dan blijkt het ook dat wij valse getuigen tegen God waren, omdat wij tegen God in getuigd hebben 
dat Hij Christus heeft opgewekt, dien Hij niet opgewekt heeft ingeval de doden niet opgewekt worden.
1Co 15:16  Want indien geen doden opgewekt worden, is Christus ook niet opgewekt;
1Co 15:17  en is Christus niet opgewekt, dan is uw geloof ijdel, dan zijt gij nog in uw zonden.
1Co 15:18  Dan zijn ook verloren gegaan de in Christus ontslapenen.
1Co 15:19  Indien wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de ellendigste van alle mensen.
1Co 15:20  Maar neen, Christus is opgewekt uit de doden, de eersteling der ontslapenen.
1Co 15:21  Want daar door een mens de dood is gekomen, zo ook door een mens de dodenopstanding.
1Co 15:22  Immers, gelijk allen door hun gemeenschap met Adam sterven, zo zullen ook allen levendgemaakt 
worden door hun gemeenschap met Christus.
1Co 15:23  Ieder op zijn beurt. Voor allen Christus; dan zij die Christus toebehoren, bij zijn komst;
1Co 15:24  daarna komt het einde, wanneer hij het Koninkrijk aan den God en Vader overgeeft, nadat hij elke 
heerschappij, macht en kracht heeft vernietigd.
1Co 15:25  Want hij moet koning zijn totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.
1Co 15:26  De laatste vijand die vernietigd wordt is de Dood;
1Co 15:27  want Hij heeft alles onder zijn voeten gelegd. Wanneer Hij zegt dat alles hem onderworpen is, dan is 
het duidelijk dat Hij die alles aan hem onderworpen heeft daarvan uitgezonderd is.
1Co 15:28  En wanneer alles aan hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Hem die 
alles aan hem onderworpen heeft; opdat God zij alles in allen.
1Co 15:29  Wat zullen anders zij uitwerken die zich ten bate van de doden laten dopen? Indien in het geheel 
geen doden opgewekt worden, wat laten zij zich dan voor hen dopen?
1Co 15:30  Waartoe dient het dan dat wij elk uur in levensgevaar zijn?
1Co 15:31  Ik sterf elken dag, broeders, zowaar ik mij over u in gemeenschap met Christus Jezus, onzen Heer, 
beroemen mag.
1Co 15:32  Indien ik te Efeze, naar den mens gesproken, met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? 
Indien geen doden worden opgewekt, laat ons dan maar eten en drinken; want morgen sterven wij.
1Co 15:33  Dwaalt niet! Slechte gesprekken bederven goede zeden.
1Co 15:34  Gebruikt naar behoren uw gezond verstand en zondigt niet. Sommigen toch missen de kennis van 
God; ik zeg het u tot beschaming.
1Co 15:35  Maar deze of gene zal zeggen: Hoe worden de doden opgewekt? Met welk lichaam komen zij te 
voorschijn?
1Co 15:36  Gij dwaas, ook wat gij zaait wordt niet weer levend indien het niet gestorven is;
1Co 15:37  en wat gij zaait is niet het lichaam dat geboren zal worden, maar louter een korrel, naar het valt, van 
graan of iets anders,
1Co 15:38  en God geeft daaraan een lichaam, naardat het Hem goeddunkt, en wel aan elk zaad een eigen 
lichaam.
1Co 15:39  Niet ieder vlees is hetzelfde; maar er is mensen [vlees] en dierenvlees, vogelen [vlees] en 
vissevlees.
1Co 15:40  Zo ook hemelse lichamen en aardse; maar de heerlijkheid der hemelse is een andere dan die der 
aardse.
1Co 15:41  Verschillend is de heerlijkheid der zon van die der maan en van die der sterren; want de ene ster 
verschilt in heerlijkheid met de andere.
1Co 15:42  Zo is het ook met de opstanding der doden. Iets vergankelijks wordt gezaaid, iets onvergankelijks 
wordt opgewekt;
1Co 15:43  iets onaanzienlijks wordt gezaaid, iets heerlijks wordt opgewekt; iets zwaks wordt gezaaid, iets 
krachtigs wordt opgewekt;
1Co 15:44  een zielelichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Zowaar een zielelichaam 
bestaat, zowaar ook een geestelijk.
1Co 15:45  Zo staat ook geschreven: De eerste mens Adam werd een levende ziel; de laatste Adam een 
levendmakende geest.
1Co 15:46  Doch niet het geestelijke gaat vooraf, maar het natuurlijke; daarna komt het geestelijke.
1Co 15:47  De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is uit den hemel.
1Co 15:48  Zoals de aardse is, zijn ook de aardsen, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen;
1Co 15:49  gelijk wij het beeld van den aardsen gedragen hebben, zullen wij ook het beeld van den hemelsen 
dragen.
1Co 15:50  Dit bedoel ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen, noch het 
vergankelijke de onvergankelijkheid.
1Co 15:51  Zie, ik leer u een heilsgeheim: wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
1Co 15:52  in een ondeelbaar ogenblik, bij het laatste bezuingeschal; want als de bazuin gestoken wordt, staan 



de doden onverderfelijk op en worden wij veranderd.
1Co 15:53  Want het vergankelijke moet zich met de onvergankelijkheid bekleden en het sterfelijke met de 
onsterfelijkheid.
1Co 15:54  En wanneer dit vergankelijke zich met de onvergankelijkheid heeft bekleed en dit sterfelijke met de 
onsterfelijkheid dan zal in vervulling treden het woord dat geschreven staat: De dood is verzwolgen ter 
overwinning.
1Co 15:55  Dood, waar is uw overwinning? Dood waar is uw prikkel? --
1Co 15:56  De prikkel van den dood is de zonde, de kracht der zonde is de wet. --
1Co 15:57  Gode zij dank, die ons de overwinning heeft gegeven door onzen Heer Jezus Christus!
1Co 15:58  Derhalve, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onbeweeglijk, overvloedig in het werk des 
Heeren, wetend dat uw arbeid door de gemeenschap met den Heer niet ijdel zal zijn.
1Co 16:1  Wat de inzameling voor de heiligen betreft, zo moet gij doen zoals ik het voor de gemeenten van 
Galatie geregeld heb:
1Co 16:2  elken eersten dag der week moet ieder van u iets terzijdeleggen en bewaren, naarmate van zijn 
welvaart; opdat niet de inzameling nog geschieden moet wanneer ik kom.
1Co 16:3  Als ik dan bij u ben, zal ik mensen die gij vertrouwt met brieven naar Jeruzalem zenden om uw gaven 
daarheen over te brengen;
1Co 16:4  is het de moeite waard dat ikzelf ga, dan gaan zij met mij mee.
1Co 16:5  Ik zal tot u komen, wanneer ik Macedonie ben doorgetrokken; want ik reis Macedonie slechts door,
1Co 16:6  maar bij u wil ik, zo mogelijk, enigen tijd blijven of zelfs den winter doorbrengen. Zo kunt gij mij 
toerusten voor de reis die ik dan ga doen.
1Co 16:7  Want ik wil u ditmaal niet in het voorbijgaan zien, maar hoop enigen tijd bij u te blijven, indien de Heer 
het toelaat.
1Co 16:8  Tot Pinksteren blijf ik te Efeze;
1Co 16:9  een grote en sterke deur staat voor mij open, en er zijn veel tegenstanders.
1Co 16:10  Wanneer Timotheus komt, zorgt dan dat hij zich bij u thuisvoelt; want hij doet des Heeren werk 
evenals ik;
1Co 16:11  niemand minachte hem dan. Doet hem in vrede uitgeleide, opdat hij bij mij kome; want ik verwacht 
hem met de broeders.
1Co 16:12  Wat Apollos betreft, ik heb hem sterk aangespoord met de broeders tot u te gaan; maar hij heeft 
volstrekt geen lust mee te gaan en zal komen wanneer het hem goeddunkt.
1Co 16:13  Waakt, weest onwankelbaar in het geloof, weest manlijk en kloek.
1Co 16:14  Alwat gij doet geschiede in liefde.
1Co 16:15  Gij weet, broeders, dat het huis van Stefanas de eersteling van Achaje is en zich voor den dienst der 
heiligen beschikbaar gesteld heeft;
1Co 16:16  zo bid ik u dan, weest gij van uw kant onderdanig aan zulke mensen en aan allen die met hen arbeid 
en moeite delen.
1Co 16:17  Ik verheug mij over de tegenwoordigheid van Stefanas, Fortunatus en Achacus; want zij hebben 
aangevuld wat gij te weinig gaaft;
1Co 16:18  zij toch hebben mijn geest en den uwen verkwikt. Houdt dan zulke mensen in waarde.
1Co 16:19  U groeten de gemeenten van Azie. Vele groeten in den Heer van Aquila en Prisca, met de gemeente 
die in hun huis vergadert.
1Co 16:20  U groeten alle broeders. Groet elkander met een heiligen kus.
1Co 16:21  Deze groet is eigenhandig van mij, Paulus.
1Co 16:22  Indien iemand den Heer niet liefheeft, hij zij vervloekt. Marana[ -]tha.
1Co 16:23  De genade des Heeren Jezus zij met u.
1Co 16:24  Mijn liefde is met u allen in Christus Jezus.
2Co 1:1  Paulus, naar Gods wil een apostel van Christus Jezus, en broeder Timotheus aan de gemeente Gods 
te Korinthe, en tevens aan al de heiligen in gans Achaje:
2Co 1:2  genade en vrede zij u geschonken door God, onzen Vader, en van den Heer Jezus Christus.
2Co 1:3  Geloofd zij de God en Vader van onzen Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God die 
volkomen vertroosting geeft,
2Co 1:4  die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen die in welke verdrukking ook verkeren kunnen 
vertroosten met den troost waarmee wijzelf van God vertroost zijn.
2Co 1:5  Want zoals het lijden van Christus in ruime mate over ons gekomen is, zo zijn wij ook door Christus 
overvloedig vertroost.
2Co 1:6  Hetzij wij dan verdrukt worden, het is tot uw troost en redding; hetzij wij vertroost worden, het is tot uw 
troost, die u hetzelfde lijden leert verdragen dat wij moeten doorstaan.
2Co 1:7  En onze hoop aangaande u staat vast; daar wij weten dat, evenals gij met ons het lijden gemeen hebt, 



gij zo ook dezelfde vertroosting zult genieten.
2Co 1:8  Want wij willen u, broeders, niet onkundig laten van onze verdrukking in Azie; immers, daar is ons een 
zeer zware, ja, onze kracht te boven gaande last opgelegd; zodat wij zelfs twijfelden, of wij er het leven zouden 
afbrengen.
2Co 1:9  Ja, wij hadden ons reeds bij onszelf ten dode opgeschreven; opdat wij niet op onszelf zouden 
vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt.
2Co 1:10  En Hij heeft ons uit een zo groot doodsgevaar gered en zal het ook doen. Ja, van Hem hopen wij dat 
Hij ons verder redden zal,
2Co 1:11  terwijl ook gij ons ten zegen meewerkt door uw gebed; opdat voor de ons verleende genadegift door 
velen ons tot heil gedankt worde.
2Co 1:12  Dit toch is onze roem, dat ons geweten getuigt, hoe wij in Gode welgevallige heiligheid en 
oprechtheid, niet in vleselijke wijsheid, maar in de kracht van Gods genade, in de wereld verkeerd hebben, 
vooral ten aanzien van u.
2Co 1:13  Want wij schrijven u hiermee niets dan wat gij leest en ook begrijpt; en ik hoop dat gij het volkomen 
zult begrijpen,
2Co 1:14  zoals gij ons reeds gedeeltelijk begrepen hebt; want wij zijn uw roem, gelijk gij de onze zijt in den dag 
van onzen Heer Jezus.
2Co 1:15  En in dit vertrouwen wilde ik eerst tot u komen, opdat gij een tweede genadegift mocht ontvangen;
2Co 1:16  ik wilde over uw stad naar Macedonie trekken, en dan weer van Macedonie naar u gaan en door u 
uitgerust worden voor de reis naar Judea.
2Co 1:17  Ben ik dan, toen ik dit wilde doen, lichtvaardig geweest? Of heb ik dat plan gemaakt, zoals men het 
vaak doet, zo dat het bij mij was; nu eens ja, ja, dan weer neen, neen?
2Co 1:18  Neen, God is getrouw! ons woord tot u is niet ja en neen;
2Co 1:19  want Gods Zoon, Christus Jezus, die onder u door ons is verkondigd, door mij en Silvanus en 
Timotheus, was niet ja en neen; maar bij hem bleef het altijd ja.
2Co 1:20  Immers, alle beloften Gods zijn in hem ja; daarom spreken wij ook door hem het Amen God ter ere uit.
2Co 1:21  Hij die ons en u onverbrekelijk met Christus verbindt en ons zalft in God,
2Co 1:22  die op ons ook zijn zegel gedrukt en het onderpand van den Geest in onze harten gegeven heeft.
2Co 1:23  Ik nu roep God aan tot getuige over mijn ziel dat ik om u te sparen nog niet naar Korinthe gegaan ben;
2Co 1:24  niet dat wij over uw geloof willen meesteren--wij zijn medewerkers aan uw blijdschap, want gij staat 
vast in uw geloof--
2Co 2:1  maar ik had mij voorgenomen niet weer in droefenis tot u te komen.
2Co 2:2  Want indien ik u bedroef, wie moet mij dan verblijden? Ik zou geen ander hebben dan die door mij 
bedroefd is.
2Co 2:3  En dat juist heb ik geschreven om bij mijn komst geen droefheid te ondervinden van den kant van hen 
die mij moeten verblijden; daar ik omtrent u allen vertrouw dat mijn blijdschap die van u allen is.
2Co 2:4  Want te midden van veel verdrukking en beklemming des harten heb ik u onder veel tranen 
geschreven, niet opdat gij bedroefd zoudt worden, maar opdat gij de grote liefde zoudt kennen die ik voor u 
koester.
2Co 2:5  Indien iemand mij bedroefd heeft, dan heeft hij niet alleen mij bedroefd, maar enigermate om niet te 
overdrijven, u allen.
2Co 2:6  Voor een zodanige volstaat die terechtwijzing, hem van de zijde der meerderheid gegeven;
2Co 2:7  zodat gij hem nu daarentegen liever vergeven en vertroosten moet; opdat hij niet door te grote 
droefheid tegronde ga.
2Co 2:8  Daarom vermaan ik u het besluit te nemen hem liefderijk te behandelen;
2Co 2:9  want met dat doel heb ik u ook geschreven, dat ik uw betrouwbaarheid moge kennen, of gij wel in alles 
gehoorzaam zijt.
2Co 2:10  Wien gij iets vergeeft, dien doe ik het ook; want heb ik iets vergeven--indien ik het gedaan heb--dan 
deed ik dat om uwentwil, als stond ik voor den rechterstoel van Christus, opdat wij niet door den Satan 
overmeesterd worden;
2Co 2:11  want wij weten wel wat die beoogt.
2Co 2:12  Toen ik te Troas kwam om Christus te prediken, had ik, hoewel mij door des Heeren kracht een deur 
openstond, geen rust in mijn geest, omdat ik mijn broeder Titus er niet vond,
2Co 2:13  maar nam afscheid van de gelovigen en vertrok naar Macedonie.
2Co 2:14  Gode zij dank, die ons door de gemeenschap met Christus in zegepraal rondvoert en door ons alom 
den reuk der kennis van hem openbaarmaakt.
2Co 2:15  Ja, want wij zijn Christus' wierookoffer voor God in hen die gered worden en in hen die verloren gaan,
2Co 2:16  dezen een reuk uit dood tot dood, genen een reuk uit leven tot leven. En wie is hiertoe bekwaam?
2Co 2:17  Wij. Want wij zijn niet als de meesten, die het woord Gods tot een handelszaak maken, maar wij 



spreken eerlijk, ja als het ware uit God, met God voor ogen, in Christus.
2Co 3:1  Beginnen wij weer ons aan u aan te bevelen? Of behoeven wij soms, als sommige lieden, 
aanbevelingsbrieven aan u of van u?
2Co 3:2  Onze brief zijt gij, een brief geprent in ons hart, bij alle mensen bekend, door allen gelezen.
2Co 3:3  Want het is duidelijk dat gij een brief van Christus zijt, door ons bezorgd, geschreven niet met inkt, 
maar met den geest van den levenden God, niet op stenen tafelen, maar op vleselijke tafelen des harten.
2Co 3:4  Dit vertrouwen nu hebben wij bij God door Christus.
2Co 3:5  Niet dat wij uit onszelf in staat zijn iets te bedenken, alsof het uit onszelf kwam: neen, onze 
bevoegdheid is uit God,
2Co 3:6  die ons bekwaam heeft gemaakt bedienaren van het nieuwe verbond te zijn, een verbond niet van de 
letter maar van den geest; want de letter doodt, de geest maakt levend.
2Co 3:7  En indien de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, iets heerlijks is geworden, zodat de 
zonen Israels den aanblik van Mozes' aangezicht niet verdragen konden om den glans van zijn aangezicht, een 
glans die toch bestemd was te vergaan,
2Co 3:8  hoeveel heerlijker zal dan de bediening des geestes zijn!
2Co 3:9  Indien toch de bediening der veroordeling heerlijk is, hoeveel eerder zal de bediening der 
rechtvaardiging haar in heerlijkheid overtreffen!
2Co 3:10  Ja, dat andere verheerlijkte verdwijnt in dit geval in het niet, wegens deze veel groter heerlijkheid.
2Co 3:11  Want indien het vergankelijke heerlijk is, hoeveel te meer het onvergankelijke!
2Co 3:12  Daar wij dus deze hoop koesteren, zijn wij zeer vrijmoedig
2Co 3:13  en doen niet als Mozes, die een sluier op zijn aangezicht legde, opdat de zonen Israels niet zouden 
zien waarop het vergankelijke uitliep.
2Co 3:14  Maar hun verstand was verstompt. Immers tot dezen dag toe blijft dezelfde sluier bij de lezing van het 
oude verbond liggen, zonderdat hij opgelicht wordt; want hij wordt eerst vernietigd in Christus.
2Co 3:15  Maar tot heden toe ligt wanneer Mozes voorgelezen wordt een sluier op hun hart;
2Co 3:16  gelijk er staat: Als hij zich tot den Heer wendde, werd de sluier weggenomen. --
2Co 3:17  De Heer nu is de Geest, en waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. --
2Co 3:18  Wij dan, des Heeren heerlijkheid met ontsluierd aangezicht weerkaatsend, worden allen van gedaante 
veranderd, van de ene heerlijkheid tot de andere, zoals alwat door des Heeren geest wordt gedaan.
2Co 4:1  Daarom, nu wij door Gods ontferming deze bediening hebben, versagen wij niet,
2Co 4:2  maar hebben het als iets schandelijks opgegeven de waarheid te verbloemen; daar wij niet met streken 
omgaan of Gods woord vervalsen, maar ons door openbaring der waarheid aanbevelen voor het oog van God 
op aller mensen geweten een beroep te doen.
2Co 4:3  En indien onze prediking een verborgenheid is, dan is zij dat voor hen die verloren gaan;
2Co 4:4  in wie--ongeloovigen als zij zijn--de god dezer wereld het verstand verblind heeft, zodat zij niet 
bestraald worden door het licht van de Blijmare der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.
2Co 4:5  Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, den Heer, en noemen onszelf uw dienaren om 
Jezus' wil.
2Co 4:6  Want God, die gezegd heeft: Uit de duisternis zal het licht stralen--heeft onze harten bestraald; zodat 
wij Gods heerlijkheid zien stralen op Christus' aangezicht.
2Co 4:7  Doch wij hebben dezen schat in aarden vaten; opdat onze buitengewone kracht blijke van God te 
komen, niet uit ons.
2Co 4:8  Wij toch worden in alles verdrukt, toch niet benauwd; om raad verlegen, toch niet radeloos;
2Co 4:9  vervolgd, toch niet verlaten; neergeworpen, toch niet verloren;
2Co 4:10  overal dragen wij, aan ons lichaam, Jezus' doodslijden; opdat ook Jezus' leven in ons lichaam 
kenbaar worde.
2Co 4:11  Want wij worden, nog levend aan den dood overgegeven om Jezus' wil; opdat ook Jezus' leven in ons 
sterfelijk vlees aan het licht kome.
2Co 4:12  Zo doet de dood in ons zijn kracht gevoelen, het leven in u.
2Co 4:13  Daar wij dan denzelfden geest des geloofs hebben, volgens het Schriftwoord: Ik heb geloofd; daarom 
heb ik gesproken--gelooven ook wij en spreken daarom,
2Co 4:14  wetend dat Hij die den Heer Jezus heeft opgewekt ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor 
Zich stellen.
2Co 4:15  Want alles geschiedt om uwentwil; opdat de bij zovelen overvloedig geworden genade den dank ook 
vermeerdere tot verheerlijking van God.
2Co 4:16  Daarom versagen wij niet, maar al gaat ook onze uitwendige mens tegronde, onze inwendige wordt 
vernieuwd, dag aan dag.
2Co 4:17  Want de tijdelijke lichte verdrukking verwerft voor ons een over [groot], overgroot eeuwig gewicht van 
heerlijkheid;



2Co 4:18  daar wij niet achtslaan op het zichtbare, maar op het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk, het 
onzichtbare eeuwig.
2Co 5:1  Wij weten immers dat wij, wanneer onze aardse tentwoning wordt afgebroken, van Godswege een 
gebouw hebben, een niet met handen gemaakt, een eeuwig huis in de hemelen.
2Co 5:2  Vandaar dat wij, terwijl wij nog in die woning zijn, zuchten van verlangen met onze hemelse woning 
bekleed te worden,
2Co 5:3  al zullen wij ook bij die bekleding niet naakt staan.
2Co 5:4  Want wij die in de tentwoning leven, wij zuchten zwaar, omdat wij niet willen ontkleed worden, maar 
een overkleed aandoen; opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden.
2Co 5:5  Hij die ons hiertoe bereidt is God, die ons het onderpand des Geestes heeft gegeven.
2Co 5:6  Daarom hebben wij steeds goeden moed, al weten wij dat zolang wij in het lichaam ons tehuis hebben 
wij niet thuis zijn bij den Heer;
2Co 5:7  immers, wij leven in geloof, niet in aanschouwing,
2Co 5:8  maar hebben goeden moed en geven er de voorkeur aan uit het lichaam te verhuizen en bij den Heer 
te gaan wonen.
2Co 5:9  Daarom stellen wij er onze eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, hem te behagen.
2Co 5:10  Wij allen toch moeten voor den rechterstoel van Christus verschijnen om allen ons deel te bekomen, 
naardat wij, in onzen lichamelijken toestand gedaan hebben hetzij goed, hetzij kwaad.
2Co 5:11  Daar wij dus weten wat het is den Heer te vrezen, overreden wij de mensen, en God weet wie wij zijn; 
ik hoop trouwens ook dat gij in uw geweten ons kent.
2Co 5:12  Neen, wij gaan onszelf niet weer bij u aanbevelen, maar wij geven u gelegenheid u op ons te 
beroemen; opdat gij iets te zeggen moogt hebben tegenover hen die roemen op uitwendige voorrechten en niet 
op het hart.
2Co 5:13  Want zijn wij buiten onze zinnen, het is ter ere Gods; zijn wij goed bij ons verstand, het is te uwen 
bate.
2Co 5:14  Want de liefde van Christus houdt ons gevangen,
2Co 5:15  daar wij zo oordelen: Is een voor allen gestorven, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen 
gestorven; opdat de levenden niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en 
opgewekt. --
2Co 5:16  Wij kennen dus van nu af niemand meer naar het uiterlijke; ja, indien wij ook Christus zo gekend 
hebben, nu doen wij dat toch niet meer. --
2Co 5:17  Derhalve, is iemand in Christus, dan is dat een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan; zie, het 
is nieuw geworden.
2Co 5:18  Dit alles is uit God, die ons met Zich verzoend heeft door Christus, en ons den dienst der verzoening 
heeft toevertrouwd;
2Co 5:19  daar God door Christus de wereld met Zichzelf verzoende, door haar haar overtredingen niet toe te 
rekenen en ons het woord der verzoening in den mond te geven.
2Co 5:20  Dus komen wij om Christus' wil, als gezanten, alsof God zelf u door ons vermaande; wij smeken u om 
Christus' wil: Laat u met God verzoenen.
2Co 5:21  Hem die geen zonde gekend heeft heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt; opdat wij in zijn 
gemeenschap zouden worden gerechtigheid die God geeft.
2Co 6:1  Daaraan werken wij mee, en wij vermanen u te zorgen niet vruchteloos Gods genade ontvangen te 
hebben.
2Co 6:2  Want Hij zegt: In den tijd des welgevallens heb Ik u verhoord, en op den dag des heils heb Ik u 
geholpen. --Zie, nu is het de tijd des welgevallens; zie, nu is het de dag des heils.
2Co 6:3  Wij geven in genen dele enigen aanstoot; opdat aan de bediening geen smet aangewreven worde;
2Co 6:4  neen, in alles bevelen wij als Gods dienaren ons aan onder velerlei geduldsoefening, verdrukking, 
nood, benauwdheid,
2Co 6:5  slagen, gevangenschappen, onrust, gezwoeg, nachtwaken, vasten;
2Co 6:6  door een reinen wandel, kennis, lankmoedigheid, vriendelijkheid, heiligen geest, ongeveinsde liefde,
2Co 6:7  door prediking der waarheid, door kracht Gods, met de wapenen waarmee voor de gerechtigheid wordt 
gestreden, wapenen van aanval en van verdediging,
2Co 6:8  temidden van eer en schande, van blaam en lof, tegelijk als bedriegers en waarachtigen;
2Co 6:9  onbekend en welbekend, als stervenden--zie, wij leven, als getuchtigden en niet gedood,
2Co 6:10  als bedroefden die altijd zich verheugen, als armen die velen rijk maken, als mensen die niets hebben 
en alles bezitten.
2Co 6:11  Ja, Korinthiers, wij hebben onzen mond voor u opengedaan, ons hart is ruim geworden;
2Co 6:12  gij hebt geen enge plaats in ons, maar zijt zelf enghartig.
2Co 6:13  Nu is het uw beurt, ik spreek als tot kinderen, maakt ook gij ruimte in uw hart.



2Co 6:14  Gaat niet met ongelovigen in een gespan; want welke gemeenschap is er tussen de gerechtigheid en 
de ongerechtigheid? Wat heeft het licht met de duisternis uitstaande?
2Co 6:15  Welke overeenkomst is er tussen Christus en Belial? Of wat heeft de gelovige met den ongelovige 
gemeen?
2Co 6:16  Hoe past de tempel Gods bij afgoden? Wij immers zijn een tempel van den levenden God; zoals God 
zegt: Ik zal onder hen wonen en verkeren; Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk wezen.
2Co 6:17  Gaat daarom uit hun midden weg weg en zondert u af, zegt de Heer; raakt niets onreins aan, en Ik zal 
u aannemen
2Co 6:18  en u tot een Vader zijn, terwijl gij Mij tot zonen en dochteren zult wezen, zegt de Heer, de Almachtige.
2Co 7:1  Daar wij dan deze belofte hebben geliefden, laat ons onszelf reinigen van elke smet in vlees en geest, 
in de vreze Gods onze heiliging voltooiend. Ruimt ons een plaats in uw hart in.
2Co 7:2  Wij hebben niemand verongelijkt niemand tegrondegericht, niemand afgezet.
2Co 7:3  Ik zeg dit niet om te veroordelen; want dit zeide ik reeds dat gij in ons hart zijt om samen te sterven of 
samen te leven.
2Co 7:4  Ik mag immers vrijmoedig tot u spreken, en mijn roem over u is groot; vol ben ik van troost, overrijk in 
vreugde onder al onze verdrukking.
2Co 7:5  Want toen wij in Macedonie kwamen, hadden wij rust noch duur, maar waren in alle opzichten 
benauwd; van buiten strijd, van binnen vrees.
2Co 7:6  Maar God, die de nederigen vertroost, vertroostte ons door de komst van Titus,
2Co 7:7  en niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting die hij bij u gevonden had, daar hij ons 
verhaalde van uw verlangen, uw klagen, uw ijver voor mij; zodat ik mij te meer verblijdde.
2Co 7:8  Dat ik u in mijn brief bedroefd heb, dat berouwt mij niet; en al had het mij berouwd, nu ik zie dat die 
brief u, al is het voor een korten tijd, bedroefd heeft,
2Co 7:9  nu verheug ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij door die droefenis tot inkeer zijt 
gekomen; want gij zijt bedroefd geweest zoals het God behaagt, zodat gij in genen dele door ons toedoen 
schadelijdt.
2Co 7:10  Want de droefenis die naar Gods wil is leidt tot onberouwlijke bekering ten heil, de wereldse droefenis 
heeft den dood ten gevolge.
2Co 7:11  Zie toch, hoe dat bedroefd zijn naar Gods wil een grote kloekheid in u heeft uitgewerkt, ja, 
verontschuldigingen, spijt, vrees, verlangen, ijver, strafoplegging. In allen dele hebt gij bewezen in die zaak 
onberispelijk te zijn.
2Co 7:12  Het doel van mijn schrijven was niet om over den belediger of den beledigde te spreken, maar om 
voor Gods aangezicht openbaar te maken, hoe kloek gij voor ons zijt opgekomen.
2Co 7:13  Zo hebben wij onzen troost gevonden. En bij dezen onzen troost verheugden wij ons nog te meer over 
de blijdschap van Titus, dat zijn geest door u allen verkwikt was;
2Co 7:14  want indien ik mij bij hem over u enigermate beroemd heb, dan sta ik nu niet beschaamd, maar gelijk 
alwat wij tot u gesproken hebben op waarheid berustte, zo is ook ons roemen bij Titus gebleken waarheid te zijn.
2Co 7:15  En zijn hart klopt nog te warmer voor u, nu hij zich uw aller gehoorzaamheid herinnert; hoe gij met 
vrezen en beven ontvangen hebt.
2Co 7:16  Ik ben blijde dat ik in allen dele goeden moed op u heb.
2Co 8:1  Wij delen u, broeders mee, welke genade God aan de gemeenten van Macedonie gegeven heeft;
2Co 8:2  onder grote beproeving door verdrukking waren zij vol blijdschap en toonden, ondanks zeer diepe 
armoede, een rijkdom van oprechtheid des harten;
2Co 8:3  want naar vermogen, ja, ik durf zeggen, boven vermogen hebben zij ongevraagd,
2Co 8:4  nadrukkelijk ons smekend om het voorrecht te mogen meedoen aan het helpen van de heiligen,
2Co 8:5  niet slechts gedaan wat wij hoopten, maar zichzelf gegeven, eerst aan den Heer, toen aan ons, volgens 
Gods wil.
2Co 8:6  Dientengevolge hebben wij Titus opgewekt om u dat voorrecht, waarvan hij u aanvankelijk deelgenoot 
maakte, thans volkomen te schenken.
2Co 8:7  Welnu, zijt gij in allen dele rijk, in geloof, spreken, kennis, ijver in allerlei, ook in de liefde die door ons u 
geleerd is, dan hoop ik dat gij ook hierin rijk moogt worden.
2Co 8:8  Ik zeg dit niet bij wijze van bevel, maar slechts om aan den ijver van anderen de echtheid van uw liefde 
te toetsen.
2Co 8:9  Gij kent toch de genade die onze Heer Jezus Christus bewezen heeft: terwijl hij rijk was, is hij om 
onzentwil arm geworden; opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden.
2Co 8:10  Ik geef in deze zaak slechts mijn mening; want dit is nuttig voor u, die eerst een jaar geleden niet 
alleen begonnen zijt met het doen, maar ook met het willen.
2Co 8:11  Welnu, voleindigt dan thans het doen; opdat het volbrengen in overeenstemming zij met de 
bereidwilligheid, en wel uit hetgeen gij bezit.



2Co 8:12  Want is de bereidwilligheid aanwezig, dan is zij welkom naarmate men bezit, niet naarmate men niet 
bezit.
2Co 8:13  Immers, de verlichting van anderer noden mag voor u geen last worden;
2Co 8:14  maar billijkerwijze moet dat wat gij nu te veel hebt worden gebruikt voor wat zij te weinig hebben; 
opdat bij een volgende gelegenheid hun te[ -]veel diene voor uw te[ -]weinig, en er zo gelijkheid ontsta;
2Co 8:15  zoals geschreven staat: Hij die veel had had niet te veel, die weinig had had niet te weinig.
2Co 8:16  Gode zij dank, die denzelfden ijver voor u aan Titus in het hart heeft gegeven;
2Co 8:17  zodat hij naar mijn aansporing luisterde; ja, volijverig ging hij uit eigen beweging naar u op reis.
2Co 8:18  Met hem hebben wij dien broeder gezonden die in alle gemeenten om zijn prediking geroemd wordt,
2Co 8:19  ja, meer nog, die door de gemeenten gekozen is om onzen reisgenoot te zijn bij het liefdewerk 
waarvoor wij arbeiden, tot lof van den Heer zelf en overeenkomstig onzen wens.
2Co 8:20  Want wij trachten te voorkomen dat iemand ons verdacht maakt bij die rijke gaven die wij bezorgen.
2Co 8:21  Immers wij zorgen voor onzen goeden naam, niet alleen bij God, maar ook bij de mensen.
2Co 8:22  Ook hebben wij dien anderen broeder meegezonden, dien wij in veel gevallen vaak ijverig hebben 
bevonden, en nu nog veel ijveriger door zijn groot vertrouwen op u.
2Co 8:23  Wat Titus betreft, hij is mijn metgezel en medewerker voor u; en onze broeders, de afgezanten der 
gemeenten, een eer van Christus zijn zij.
2Co 8:24  Betoont hun dan voor het oog der gemeente uw liefde en geeft hun het bewijs dat wij terecht ons bij 
hen op u beroemd hebben.
2Co 9:1  Immers, het is overbodig dat ik u schrijf over het dienstbetoon aan de heiligen;
2Co 9:2  want ik ken uw bereidwilligheid om welke ik mij tegenover de Macedoniers op u beroem. Ik zeide hun 
dat Achaje reeds laatstleden jaar gereed was; en uw ijver heeft velen aangespoord.
2Co 9:3  Ik zend dan de broeders opdat niet onze roem op u in dit opzicht ongegrond blijke te zijn en gij 
werkelijk, gelijk ik gezegd heb, gereed moogt zijn.
2Co 9:4  Anders, als wellicht enige Macedoniers met mij meekwamen en zij u niet gereed vonden, zouden wij in 
dit ons vertrouwen te schande gemaakt worden--of liever gij.
2Co 9:5  Ik heb het daarom nodig geoordeeld de broeders aan te sporen vooruit tot u te gaan en uw reeds bij 
voorbaat aangekondigde milde gave in orde te brengen, zodat die gereedligt als een uit een gul hart gegeven, 
en niet als een afgedwongen gave.
2Co 9:6  Bedenkt: Wie spaarzaam zaait zal ook spaarzaam maaien; wie met milde hand zaait zal ook in milden 
overvloed maaien.
2Co 9:7  Ieder doe zoals hij het in zijn hart voorgenomen heeft, niet met droefheid of gedwongen; want God 
heeft een blijmoedigen gever lief.
2Co 9:8  God is bij machte u rijkelijk allerlei gunst te betonen; zodat gij, in allen dele steeds het nodige bezittend, 
overvloed hebt voor ieder goed werk.
2Co 9:9  Zoals geschreven staat: Hij heeft uitgestrooid, den armen gegeven; zijn gerechtigheid duurt voor altijd.
2Co 9:10  --Hij, die den zaaier van zaad voorziet en hem brood geeft tot spijze, Hij zal u zaad schenken, het 
vermeerderen en de vruchten uwer gerechtigheid overvloedig maken;
2Co 9:11  daar gij in allen dele rijk genoeg zijt om uw gulheid te tonen, die door onze tussenkomst zal maken dat 
God gedankt wordt.
2Co 9:12  Want dit dienstbetoon dekt niet alleen het tekort der heiligen, maar heeft groter betekenis door vele 
dankzeggingen aan God.
2Co 9:13  Immers als gij in dit dienstbetoon de proef hebt doorstaan, prijzen zij God over uw gehoorzaamheid 
aan uw belijdenis van de Blijde boodschap aangaande Christus en over uw oprecht gevoel van gemeenschap 
met hen en met allen.
2Co 9:14  Zij van hun kant voelen zich in hun gebed voor u tot u getrokken wegens de rijke genade die God u 
verleend heeft.
2Co 9:15  Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke genade!
2Co 10:1  Bij de zachtmoedigheid en toegevendheid van Christus bid ikzelf, Paulus, u, ik, die persoonlijk onder u 
zo schuchter, maar ver van u zo moedig tegenover u ben;
2Co 10:2  ik smeek u mij niet te noodzaken als ik bij u kom moed te tonen met dat zelfvertrouwen dat ik denk te 
gebruiken tegen sommigen, die menen dat wij ons laten bewegen door vleselijke drijfveren.
2Co 10:3  Want al leven wij in het vlees, wij voeren toch geen vleselijke strijd;
2Co 10:4  de wapenen toch waarmee wij strijden zijn niet vleselijk, maar krachtig in Gods oog tot omverwerping 
van sterkten.
2Co 10:5  Daarmee vernielen wij spitsvondigheden en alle muren die zich verheffen tegen de kennis van God, 
nemen allerlei bedenkselen gevangen, ze onder de gehoorzaamheid aan Christus brengend,
2Co 10:6  en houden ons gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen; wanneer uw gemeente in haar 
geheel gehoorzaam is geworden.



2Co 10:7  Let op wat voor de hand ligt. Vertrouwt iemand van zichzelf dat hij Christus toebehoort, hij bedenke 
ook bij zichzelf dat wij evengoed Christus toebehoren als hij.
2Co 10:8  Want zelfs indien ik mij nog iets meer beroemde op de macht die de Heer ons verleend heeft--om u 
op te bouwen en niet om u af te breken--zou ik niet beschaamd worden;
2Co 10:9  anders zou ik den schijn verwekken dat ik door brieven u tracht te verschrikken.
2Co 10:10  Zij zeggen toch: De brieven zijn wel zwaarwichtig en fors, maar zijn persoonlijk optreden is zwak, en 
zijn woord niets waard.
2Co 10:11  Wie zo iets zegt bedenke dat ik dezelfde man ben, die als ik bij u ben handelend optreedt als die 
afwezig in brieven u toespreekt.
2Co 10:12  Want wij wagen het niet onszelf te rekenen tot sommigen die zichzelf aanbevelen of ons met hem te 
vergelijken; maar zij zijn zo onverstandig om zich aan zichzelf te meten en zich te vergelijken met zichzelf.
2Co 10:13  Wij daarentegen willen ons niet bovenmate beroemen maar naar het meetsnoer dat God te onzer 
beschikking heeft gesteld, ten einde u te bereiken.
2Co 10:14  Want wij rekken ons niet uit, alsof wij u niet bereiken kunnen; immers, wij zijn inderdaad tot u 
gekomen door de prediking van Christus.
2Co 10:15  Neen, wij roemen niet op hetgeen buiten het ons gegeven meetsnoer door anderen is verricht, maar 
koesteren, terwijl wij naar het ons gegeven meetsnoer arbeiden, de hoop, bij het toenemen van uw geloof, nog 
hoger plaats onder u in te nemen,
2Co 10:16  ja, nog verder dan bij u de Heilmare te brengen, niet om in eens anders meetsnoer mij te beroemen 
op wat reeds gedaan was.
2Co 10:17  Maar wie roemt roeme in den Heer;
2Co 10:18  want niet wie zichzelf aanbeveelt staat de proef door, maar hij dien de Heer aanbeveelt.
2Co 11:1  Och of gij van mij een weinig dwaasheid verdroegt! Maar dat doet gij wel.
2Co 11:2  Ik ben immers naijverig op u zoals God naijverig is; want ik heb u aan een man verloofd om u als een 
reine bruid tot Christus te brengen.
2Co 11:3  Ik vrees echter dat, zoals de slang met haar arglist Eva bedroog, uw gezindheid bedorven wordt en 
vervreemd van Christelijken eenvoud en heiligheid.
2Co 11:4  Immers, indien iemand komt en een anderen Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan, of indien gij 
een anderen geest krijgt dan gij gekregen hebt, of indien gij een andere heilsleer ontvangt dan gij aangenomen 
hebt, gij zoudt het opperbest verdragen.
2Co 11:5  En ik meen in niets achter te staan bij die heel grote apostelen.
2Co 11:6  Kan ik slecht spreken, kennis heb ik genoeg. Maar wij hebben ons onder u geheel doen kennen.
2Co 11:7  Of heb ik een zonde begaan wanneer ik, opdat gij verhoogd zoudt worden, mij vernederde door Gods 
heilmare omniet te prediken?
2Co 11:8  Andere gemeenten heb ik beroofd door loon aan te nemen voor de diensten die ik ze bewees, en 
terwijl ik bij u was en gebrek leed, ben ik niemand lastig gevallen;
2Co 11:9  want mijn tekort vulden de broeders die uit Macedonie kwamen aan; zo heb ik in ieder opzicht mij 
gewacht u te bezwaren, en dit zal ik blijven doen.
2Co 11:10  Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is, dezen roem in de gewesten van Achaje zal ik mij niet 
laten verkorten.
2Co 11:11  Waarom? Omdat ik u niet liefheb? God weet het.
2Co 11:12  Wat ik doe, dat houd ik vol om hun die een gelegenheid zoeken om onze gelijken bevonden te 
worden in dat waarop zij zich beroemen alle kans daarop te ontnemen.
2Co 11:13  Want zulke mensen zijn valse apostelen; bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van 
Christus:
2Co 11:14  Geen wonder. Immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.
2Co 11:15  Dus is het niets bijzonders dat zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Hun eind 
zal zijn overeenkomstig hun werken.
2Co 11:16  Nog eenmaal zeg ik: Niemand houde mij voor een dwaas. Anders, ziet mij dan maar voor een dwaas 
aan; opdat ik ook een weinig moge roemen.
2Co 11:17  Wat ik nu ga zeggen is niet naar des Heeren zin, maar als in dwaasheid gezegd, daar het nu eens 
op roemen aankomt.
2Co 11:18  Omdat velen zich op uitwendige voorrechten beroemen, zal ik het ook doen.
2Co 11:19  Want gij verstandige mensen, gij verdraagt met genoegen de dwazen;
2Co 11:20  immers, gij verdraagt het als iemand over u den baas speelt, u uitzuigt en voor den gek houdt, op u 
neerziet, u in het gezicht slaat.
2Co 11:21  Tot mijn schande moet ik zeggen, daartoe waren wij te zwak. Maar waarin een ander durft roemen--
ik spreek in dwaasheid--durf ik het ook.
2Co 11:22  Zijn zij Hebreen? Ik ook. Israelieten? Ik ook. Zaad Abrahams? Ik ook.



2Co 11:23  Dienaren van Christus? Ik spreek in waanzin ik meer dan zij. Want ik weet meer te spreken van 
zwaren arbeid, meer van gevangenschappen; voor zijn zaak had ik van geeselingen rijkelijk mijn deel en 
verkeerde ik herhaaldelijk in doodsgevaar.
2Co 11:24  Van de Joden heb ik vijfmaal veertig min een slagen gekregen,
2Co 11:25  driemaal heb ik stokslagen gehad, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, eens 
was ik een etmaal een speelbal der golven.
2Co 11:26  Gevaren heb ik menigmaal doorstaan: op reis, door rivieren, door rovers, van mijn volksgenoten en 
van heidenen, in de stad, in de woestijn, op zee, onder valse broeders,
2Co 11:27  in zwaren arbeid en nood, dikwijls in nachtwaken, in honger en dorst, dikwijls in vasten, in koude en 
naaktheid.
2Co 11:28  Daarenboven die dagelijks weerkerende beslommeringen: de zorg voor al de gemeenten!
2Co 11:29  Wie is zo zwak als ik? Wie ergert zich waar ik niet gloei van ergernis?
2Co 11:30  Moet er geroemd worden, dan wil ik mij beroemen op mijn zwakheid.
2Co 11:31  De God en Vader van den Heer Jezus, Hij die geloofd zij in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg--
2Co 11:32  in Damaskus liet eens de stadhouder van koning Aretas de stad der Damasceners bewaken om mij 
te vatten,
2Co 11:33  en ik werd in een mand door een venster in den muur neergelaten en ontkwam hem zo.
2Co 12:1  Moet ik mij beroemen, al is het niet nuttig, dan kom ik nu tot gezichten en openbaringen des Heeren.
2Co 12:2  Ik ben een Christenmens die veertien jaar geleden--of het in het lichaam geschied is of buiten het 
lichaam, ik weet het niet, God weet het--weggevoerd is tot in den derden hemel.
2Co 12:3  Ik weet van dien man dat hij--in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het--
2Co 12:4  dat hij weggevoerd is naar het paradijs en daar onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, woorden die 
een mens niet mag nazeggen.
2Co 12:5  Over zo een zal ik roemen, over mijzelf zal ik het niet doen dan in mijn zwakheden.
2Co 12:6  Want wilde ik mij beroemen, ik zou geen dwaas zijn, maar de waarheid zeggen; echter onthoud ik mij 
er van, opdat niemand hoger van mij denke dan hij van mij ziet of hoort
2Co 12:7  en waarop de grote openbaringen recht geven. Daarom, opdat ik mij niet te zeer verheffen zou, is mij 
een doorn in het vlees gegeven, een Satansengel om mij vuistslagen te geven--opdat ik mij niet te zeer zou 
verheffen.
2Co 12:8  Daarover heb ik driemaal den Heer aangeroepen, met de bede dat die van mij mocht wijken.
2Co 12:9  En hij heeft mij gezegd Mijn genade is voor u genoeg; want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 
Liefst zal ik dan veeleer roemen in die zwakheden; opdat de kracht van Christus in mij zijn intrek neme.
2Co 12:10  Daarom heb ik welgevallen in zwakheden, mishandelingen, noden, vervolgingen en benauwdheden 
om Christus' wil; want wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk.
2Co 12:11  Een dwaas ben ik geworden; gij hebt mij er toe gedwongen. Want ik moest eer door u aanbevolen 
worden. Immers, ik sta in niets achter bij die heel grote apostelen, al ben ik ook niets.
2Co 12:12  Alles toch waaraan een apostel herkend wordt is onder u met groot geduld volbracht, met wonderen, 
tekenen en krachten.
2Co 12:13  Want waarin hebt gij achtergestaan bij de overige gemeenten, behalve dat ik voor mijn persoon u 
niet bezwaard heb? Vergeef mij dat ik u dit onrecht aandeed!
2Co 12:14  Nu sta ik op het punt voor den derden keer tot u te komen, en wederom zal ik u niet lastig vallen; 
want ik zoek niet het uwe, maar u. Immers, het is niet de plicht der kinderen voor hun ouders te sparen, maar die 
der ouders het voor hun kinderen te doen.
2Co 12:15  Ik zou liefst mij uitgaven en nog eens uitgaven getroosten voor uw ziel. Als ik u zeer liefheb, word ik 
daarom te minder bemind?
2Co 12:16  Het zij zo! Ik wil u toch niet bezwaren, maar heb u, sluw als ik ben, met list gevangen.
2Co 12:17  Ik heb toch niet door een dergenen die ik gezonden heb u iets afgeperst?
2Co 12:18  Ik heb daarover Titus vermaningen gegeven en dien anderen broeder met hem meegezonden. Titus 
heeft u toch niet iets afgeperst? Hebben wij ons niet in denzelfden geest gedragen? niet hetzelfde spoor 
gehouden?
2Co 12:19  Gij denkt alreeds dat wij onszelf verdedigen. Voor Gods oog in Christus spreken wij; dat alles, 
geliefden, is voor uw stichting.
2Co 12:20  Want ik vrees dat ik, wanneer ik eens kom, u niet zo vind als ik gaarne wil, en door u zo gevonden 
word als gij niet gaarne wilt. Laat er geen twist zijn, geen naijver, boos humeur, verdeeldheid, lastering, 
achterklap, grootspraak, wanordelijkheid;
2Co 12:21  opdat God mij niet, wanneer ik kom, wederom klein make bij u en ik treuren moet over velen die 
vroeger gezondigd en zich niet bekeerd hebben van de onreinheid, hoererij en zwelgerij waaraan zij schuldig 
waren.
2Co 13:1  Nu kom ik dan voor den derden keer tot u: op de getuigenis van twee of drie getuigen zal elke zaak 



haar beslag krijgen.
2Co 13:2  Zoals ik, toen ik voor den tweeden keer bij u was, vooruit gezegd heb aan hen die vroeger gezondigd 
hebben en aan al de overigen, zo zeg ik het hun nu wederom, terwijl ik niet bij hen ben, dat, wanneer ik kom, ik 
hen opnieuw niet zal sparen;
2Co 13:3  want gij verlangt naar een bewijs dat door mij Christus spreekt, en die is tegenover u niet zwak, maar 
een die onder u kracht oefent.
2Co 13:4  Immers, hij is wel omdat hij zwak was gekruisigd, maar leeft door Gods kracht. Zo zijn ook wij in hem 
zwak, maar wij zullen met hem door Gods kracht voor u leven.
2Co 13:5  Onderzoekt uzelf, of gij in het geloof zijt, stelt uzelf op de proef. Of bespeurt gij aan uzelf niet dat 
Jezus Christus onder u is? Tenzij gij de proef niet kunt doorstaan.
2Co 13:6  Ik hoop dat gij zult weten dat wij ze wel hebben doorstaan.
2Co 13:7  Wij smeken u dan bij God dat gij generlei kwaad moogt bedrijven--niet opdat het blijke dat wij de proef 
hebben doorstaan, maar opdat gij zoudt doen wat schoon is, al konden ook wij de proef niet doorstaan--
2Co 13:8  want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar wel iets voor de waarheid.
2Co 13:9  Immers, wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn, maar gij sterk zijt; hiervoor toch bidden wij: uw 
verbetering.
2Co 13:10  Daarom schrijf ik dit terwijl ik afwezig ben om niet nodig te hebben streng te werk te gaan wanneer ik 
bij u ben volgens de volmacht die de Heer mij gegeven heeft om op te bouwen, niet om af te breken.
2Co 13:11  Voorts; broeders, verheugt u, verbetert u, laat u vermanen, zijt eensgezind, houdt vrede, en de God 
der liefde en des vredes zal met u zijn.
2Co 13:12  Groet elkander met een heiligen kus.
2Co 13:13  U groeten alle heiligen.
2Co 13:14  De genade van den Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap met den Heiligen 
Geest zij met u allen.
Gal 1:1  Paulus, apostel, noch vanwege mensen noch door een mens geroepen, maar door Jezus Christus en 
God den Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt,
Gal 1:2  en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatie,
Gal 1:3  genade zij uw deel en vrede van God, onzen Vader, en den Heer Jezus Christus,
Gal 1:4  die zich gegeven heeft voor onze zonden om ons te verlossen uit de tegenwoordige boze wereld, naar 
den wil van onzen God en Vader.
Gal 1:5  Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid, Amen.
Gal 1:6  Het verwondert mij dat gij zo spoedig van hem die u door de genade van Christus geroepen heeft afvalt 
tot een andere heilsleer.
Gal 1:7  Het is geen andere. Maar sommigen brengen u in de war en willen de blijmare van Christus verdraaien.
Gal 1:8  Edoch, al verkondigden wij of een engel uit den hemel u een heilsleer die afwijkt van die welke wij u 
verkondigd hebben, hij zij vervloekt!
Gal 1:9  Zoals wij vroeger hebben gezegd, en ik nu herhaal, wanneer iemand u iets verkondigt in strijd met 
hetgeen gij hebt ontvangen, hij zij vervloekt!
Gal 1:10  Nu tracht ik toch niet mensen of God over te halen of mensen te behagen? Indien ik aan mensen 
behaagde, zou ik geen dienaar van Christus zijn.
Gal 1:11  Want ik verklaar u, broeders, dat de door mij verkondigde blijmare niet van menselijke oorsprong is;
Gal 1:12  immers, ik heb haar niet van een mens gekregen of overgenomen, maar door een openbaring van 
Jezus Christus.
Gal 1:13  Gij hebt toch gehoord, hoe ik vroeger in het Jodendom leefde, dat ik de gemeente Gods heftig 
vervolgde en trachtte te verdelgen,
Gal 1:14  ja, in Joodse wijze van denken en doen vele mijner tijdgenoten onder mijn volk overtrof, daar ik een 
nog groter ijveraar was voor mijn voorvaderlijke instellingen.
Gal 1:15  Toen het nu Hem die mij van den moederschoot af uitverkoren en door zijn genade geroepen heeft 
behaagde
Gal 1:16  zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenen zou prediken, ben ik van den aanvang 
af niet met vlees en bloed teradegegaan
Gal 1:17  en heb ik mij niet naar Jeruzalem begeven tot hen die voor mij apostelen waren, maar ben naar Arabie 
vertrokken en van daar naar Damaskus teruggekeerd.
Gal 1:18  Drie jaar later ben ik naar Jeruzalem gegaan om met Kefas kennis te maken, en ben vijftien dagen bij 
hem gebleven.
Gal 1:19  Ik heb geen anderen apostel ontmoet dan Jacobus, den broeder des Heeren.
Gal 1:20  Wat ik u schrijf, zie, ik zweer u dat ik niet lieg.
Gal 1:21  Daarna ben ik naar de streken van Syrie en Cilicie gegaan.
Gal 1:22  Ik was aan de Christengemeenten in Judea persoonlijk onbekend;



Gal 1:23  zij hadden alleen horen zeggen: Hij die ons vroeger vervolgde predikt nu het geloof dat hij weleer 
zocht te gronde te richten
Gal 1:24  --en verheerlijkten God om hetgeen met mij geschied was.
Gal 2:1  Veertien jaar later ben ik weer naar Jeruzalem opgegaan, met Barnabas, terwijl ik ook Titus meenam.
Gal 2:2  Ik ging op grond van een openbaring en legde de blijmare die ik onder de heidenen verkondig aan hen 
voor, in het bijzonder aan de mannen van aanzien; opdat ik niet tevergeefs mocht lopen of gelopen hebben.
Gal 2:3  Maar zelfs werd Titus, die bij mij was, een heiden, niet genoodzaakt zich te laten besnijden;
Gal 2:4  maar om de binnengedrongen valse broeders die ingeslopen waren om onze vrijheid, de vrijheid die wij 
in Christus Jezus hebben, te belagen, ten einde ons in slavernij te brengen.
Gal 2:5  Wij zijn geen ogenblik voor hen geweken, hebben ons niet onderworpen; opdat de echte leer over de 
Blijmare bij u mocht bewaard blijven.
Gal 2:6  Van de zijde van hen die schijnen iets te zijn--hoe groot hun aanzien vroeger geweest is, gaat mij niet 
aan: God beoordeelt een mens niet naar uiterlijkheden--want mij hebben die mannen van aanzien niets verder 
opgelegd.
Gal 2:7  Integendeel, toen zij zagen dat mij de verkondiging van de Blijmare onder de onbesnedenen was 
toevertrouwd zoals aan Petrus die onder de besnedenen
Gal 2:8  --want Hij die aan Petrus kracht heeft gegeven tot het apostelambt onder de besnedenen heeft ook mij 
voor de heidenen gesterkt--
Gal 2:9  en toen zij erkenden de genade die mij gegeven was, hebben Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht 
worden steunpilaren te zijn, mij en Barnabas de rechterhand ten teken der gemeenschap gereikt, met de 
afspraak: Wij naar de heidenen, zij naar de besnedenen;
Gal 2:10  alleen zouden wij de armen gedenken; wat ik ook altijd met ijver heb gedaan.
Gal 2:11  Toen nu Kefas te Antiochie gekomen was, trad ik openlijk tegen hem op; want hij was zonder twijfel 
schuldig.
Gal 2:12  Immers, voordat enige gezanten van Jacobus daar kwamen, at hij met de heidenen, maar toen die 
waren aangekomen, trok hij zich terug en zonderde zich af, uit vrees voor de besnedenen.
Gal 2:13  En ook de overige Joden huichelden met hem mee; zodat zelfs Barnabas door hun huichelarij werd 
meegesleept.
Gal 2:14  Maar toen ik zag dat zij zich niet gedroegen volgens de waarachtige leer van de Blijmare, zeide ik in 
aller tegenwoordigheid tot Petrus: Indien gij, terwijl gij Jood zijt, naar heidensche en niet naar Joodse zeden 
leeft, wat dwingt gij dan de heidenen Joods te leven?
Gal 2:15  Wij, die van geboorte Joden zijn en geen zondaren van heidensche afkomst
Gal 2:16  hebben desondanks, omdat wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit wetswerken maar 
door het geloof in Christus Jezus, het geloof in Christus aangenomen om gerechtvaardigd te worden uit het 
geloof in Christus en niet uit wetswerken; want uit wetswerken kan niemand worden gerechtvaardigd.
Gal 2:17  Wanneer wij door ons streven gerechtvaardigd te worden door Christus ten slotte blijken toch 
zondaars te zijn, is Christus dan soms een dienaar der zonde? Dat nooit!
Gal 2:18  Immers, wanneer ik weer opbouw wat ik heb omvergeworpen, dan stel ik mijzelf als overtreder aan de 
kaak.
Gal 2:19  Want ik ben door de wet aan de wet afgestorven om Gode te leven;
Gal 2:20  met Christus ben ik gekruisigd; nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Voor zover ik nog in het 
vlees leef, leef ik door het geloof in den Zoon Gods, die mij heeft liefgehad en zich voor mij gegeven heeft.
Gal 2:21  Ik veracht de genade Gods niet; want indien de ware gerechtigheid door de wet wordt verkregen, is 
Christus feitelijk doelloos gestorven.
Gal 3:1  O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd? u, wien Jezus Christus als gekruisigd voor ogen afgeschilderd 
is!
Gal 3:2  Dit ene wil ik maar van u vernemen: Hebt gij den Geest ontvangen door uw handelen naar de wet of 
door de prediking van het geloof?
Gal 3:3  Zijt gij dan zo dwaas? Na begonnen te zijn met den geest, eindigt gij nu met het vlees?
Gal 3:4  Hebt gij zo grote ervaring vruchteloos gehad? Was het maar zonder vrucht!
Gal 3:5  Nu dan, Hij die u den Geest schenkt en wonderen onder u werkt, doet Hij dit door uw handelen naar de 
wet of door de prediking des geloofs?
Gal 3:6  Zoals Abraham in God geloofde en hem dit tot gerechtigheid toegerekend werd.
Gal 3:7  Gij weet dus: Zij die uit het geloof zijn, dat zijn Abrahams zonen.
Gal 3:8  En de Schrift, voorziende dat God de heidenen uit geloof zou rechtvaardigen, heeft vooruit aan 
Abraham de belofte gegeven: In u zullen alle volken worden gezegend
Gal 3:9  --zodat zij die uit het geloof zijn met den gelovigen Abraham worden gezegend.
Gal 3:10  Want zovelen op wetswerken steunen zijn onder den vloek; immers, er staat geschreven: Vervloekt 
ieder die zich niet stipt houdt aan alwat in het boek der wet geschreven is door het te doen.



Gal 3:11  En dat niemand door de wet bij God gerechtvaardigd wordt is duidelijk; want: De gerechte zal uit het 
geloof leven. --
Gal 3:12  En bij de wet komt het niet op het geloof aan, maar: Wie deze dingen doet zal daardoor leven.
Gal 3:13  Christus heeft ons losgekocht van den vloek der wet, door voor ons een vervloekte te worden--want er 
staat geschreven: Vervloekt ieder aan een paal gehangene--
Gal 3:14  opdat de zegen die Abrahams deel was door Jezus Christus tot de heidenen komen mocht; opdat wij 
de belofte des Geestes zouden ontvangen door het geloof.
Gal 3:15  Broeders--ik vergelijk het met een wereldse zaak--het gaat er mee als met eens mensen beschikking 
die rechtskracht verkregen heeft: zij kan door niemand ongeldig gemaakt of veranderd worden.
Gal 3:16  Welnu, aan Abraham zijn de beloften gegeven, en aan zijn zaad. Hij zegt niet: En aan uw zaden--in het 
meervoud, maar: Aan uw zaad--in het enkelvoud, dat is: Christus.
Gal 3:17  Nu beweer ik dit: Een beschikking die door God vooraf rechtskracht gekregen heeft kan door de wet, 
die na vierhonderd dertig jaar gekomen is, niet ongeldig gemaakt worden, zodat de belofte zou zijn vervallen.
Gal 3:18  Want hing de erfenis aan de wet, dan zou zij niet meer van de belofte afhangen. God nu heeft haar 
aan Abraham goedgunstig geschonken door een belofte.
Gal 3:19  Wat beduidt dan de wet? Zij is er bijgevoegd om de overtredingen te vermeerderen, totdat het zaad 
dat de belofte heeft verkregen gekomen is; zij is voorgeschreven door engelen en gegeven door middel van een 
tussenpersoon.
Gal 3:20  Een tussenpersoon nu komt niet voor een persoon op, en God is Een.
Gal 3:21  Is dan de wet in strijd met de beloften Gods? Volstrekt niet. Want indien er een wet gegeven was in 
staat om leven te scheppen, dan zou de ware gerechtigheid inderdaad van een wet afhangen;
Gal 3:22  maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte door het geloof in Jezus 
Christus aan de gelovigen zou tendeelvallen.
Gal 3:23  Voordat het geloof kwam werden wij onder de wet opgesloten, en in verzekerde bewaring gehouden 
voor het geloof dat zou geopenbaard worden;
Gal 3:24  zodat de wet onze tuchtmeester geweest is om ons voor Christus te bewaren; opdat wij zouden 
gerechtvaardigd worden op grond van geloof.
Gal 3:25  Nu het geloof gekomen is, staan wij niet meer onder een tuchtmeester.
Gal 3:26  Want gij zijt allen zonen Gods in Christus Jezus door het geloof.
Gal 3:27  Immers, zovelen gij door den doop met Christus zijt verenigd hebt gij u met Christus bekleed.
Gal 3:28  Om het even of gij Jood of heiden, slaaf of vrije, man of vrouw zijt, gij allen zijt een in Christus Jezus,
Gal 3:29  en als gij Christus toebehoort, dan zijt gij Abrahams zaad en volgens de belofte erfgenamen.
Gal 4:1  Ik houd dit staande: Zolang de erfgenaam onmondig is verschilt hij in niets van een slaaf; al is hij heer 
van alles,
Gal 4:2  hij staat toch onder voogden en beheerders van zijn vermogen tot het tijdstip dat zijn vader vooraf 
bepaald heeft.
Gal 4:3  Zo werden ook wij, toen wij onmondig waren, als slaven behandeld onder de natuurmachten;
Gal 4:4  maar toen de bepaalde tijd verstreken was, heeft God zijn Zoon gezonden geboren uit een vrouw; 
gebracht onder de wet,
Gal 4:5  opdat hij hen die in de macht der wet waren zou loskopen, en wij het zoonschap zouden verkrijgen.
Gal 4:6  Omdat gij zonen zijt, heeft God den geest van zijn Zoon in onze harten gezonden, den geest die: Abba, 
Vader--roept.
Gal 4:7  Dus zijt gij niet meer slaaf, maar zoon; en indien zoon, dan erfgenaam--door God.
Gal 4:8  Weliswaar hebt gij vroeger, toen gij God niet kendet, goden gediend die inderdaad geen goden zijn;
Gal 4:9  maar hoe kunt gij, nu gij God hebt leren kennen--ja, wat meer zegt, nu gij door God erkend zijt--hoe kunt 
gij terugkeren tot die zwakke, armzalige natuurmachten en ze van voren af aan willen dienen?
Gal 4:10  Gij onderhoudt dagen, maanden, feesttijden, jaren!
Gal 4:11  Ik vrees dat ik vergeefs mij voor u zoveel moeite gegeven heb.
Gal 4:12  Ik bid u, broeders, wordt als ik; want ik ben geworden als gij. Mij persoonlijk hebt gij generlei onrecht 
aangedaan;
Gal 4:13  gij weet dat ik den eersten keer in zieken toestand u de Blijmare verkondigd heb,
Gal 4:14  en gij hebt mij niet, om mijn lichamelijken toestand, die u op de proef stelde, geminacht en uitgespuwd, 
maar gij hebt mij als een engel Gods, ja, als Christus Jezus, ontvangen.
Gal 4:15  Waar is nu de geestdrift gebleven waarmee gij u zalig preest? Want ik kan van u getuigen dat gij zo 
mogelijk uw ogen uitgerukt en mij gegeven zoudt hebben.
Gal 4:16  Zo ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te verkondigen?
Gal 4:17  Zij hebben een verkeerden ijver voor u, en willen u buitensluiten, opdat gij voor hen zoudt ijveren.
Gal 4:18  Maar het is plicht voor een goede zaak te allen tijde te ijveren, en niet alleen wanneer ik bij u ben,
Gal 4:19  o mijn kinderen, voor wie ik opnieuw barensweeen uitsta, totdat Christus een gestalte in u krijgt.



Gal 4:20  Ik zou nu wel bij u willen zijn en op een anderen toon tot u spreken; want ik ben met u ten einde raad.
Gal 4:21  Zegt mij eens, gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet?
Gal 4:22  Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had, een bij de slavin en een bij de 
vrijgeborene?
Gal 4:23  Maar de zoon der slavin was op de gewone wijze in de wereld gekomen, de andere door de belofte.
Gal 4:24  Dit moet zinnebeeldig verstaan worden. Want het duidt tweeerlei verbond aan; het ene, dat van den 
berg Sinai afkomstig is en slavenkinderen teelt; wat door Hagar wordt afgebeeld.
Gal 4:25  Hagar toch is de berg Sinai in Arabie; die komt overeen met het tegenwoordige Jeruzalem; want dat is 
met haar kinderen in slavernij.
Gal 4:26  Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder.
Gal 4:27  Want er staat geschreven: Verheug u, gij onvruchtbare, die niet baart, barst los en roep, gij die geen 
barensweeen kent; want talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar die een man heeft. --
Gal 4:28  Gij nu, broeders zijt op de wijze van Izaak kinderen der belofte.
Gal 4:29  Maar gelijk destijds de op gewone wijze verwekte den op geestelijken weg geborene vervolgde, zo 
gaat het ook nu.
Gal 4:30  Maar wat zegt de Schrift? Drijf de slavin en haar zoon weg want de zoon der slavin zal niet 
medeerfgenaam van den zoon der vrijgeborene zijn.
Gal 4:31  Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van een slavin, maar van de vrijgeborene.
Gal 5:1  Christus heeft ons volkomen vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer brengen onder een 
slavenjuk.
Gal 5:2  Zie, ik, Paulus, verklaar u: Indien gij u laat besnijden, zal Christus u niets baten.
Gal 5:3  Wederom verzeker ik aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij verplicht is de gehele wet te 
onderhouden.
Gal 5:4  Geheel losgemaakt van Christus zijt gij allen die rechtvaardiging door de wet zoekt; van de genade zijt 
gij vervallen.
Gal 5:5  Want wij, wij verwachten door den Geest hoopvol de rechtvaardiging op grond van geloof.
Gal 5:6  Voor de gelovigen in Christus toch heeft de besnijdenis geen waarde, evenmin het onbesneden zijn, 
maar geloof dat in liefde werkzaam is.
Gal 5:7  Gij waart uw loop goed begonnen, wie heeft u gestuit, zodat gij der waarheid niet gehoorzaam zijt?
Gal 5:8  Dat gij naar hen luistert dat komt niet van Hem die u roept.
Gal 5:9  Een weinig zuurdeesem doorzuurt al het meel.
Gal 5:10  In vertrouwen op Christus verwacht ik van u dat gij het met mij eens zult zijn. Wie u in de war brengt 
zal de straf dragen, wie hij ook zij.
Gal 5:11  Wat mij aangaat, broeders, indien ik weer de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Dan is 
het aanstotelijke van het kruis weggenomen.
Gal 5:12  Zij die u opstoken, mogen ze afgesneden worden!
Gal 5:13  Gij toch, broeders, zijt geroepen tot vrijheid. Misbruikt slechts niet de vrijheid om aan de vleselijke 
neigingen den teugel te vieren, maar dient elkander door de liefde.
Gal 5:14  Want de ganse wet wordt vervat in dit ene woord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Gal 5:15  En indien gij elkander bijt en opeet past op dat gij niet door elkander tegrondegaat.
Gal 5:16  Ik zeg dan: Gedraagt u geestelijk; dan zult gij de begeerte des vlezes niet inwilligen.
Gal 5:17  Want de begeerten van het vlees zijn in strijd met den geest, die van den geest tegen het vlees; die 
staan tegenover elkander; zodat gij niet doet wat gij wilt.
Gal 5:18  Laat gij u leiden door den geest, dan staat gij niet meer onder de wet.
Gal 5:19  Want duidelijk is het, welke de werken des vlezes zijn, te weten; hoererij, onreinheid, losbandigheid,
Gal 5:20  afgoderij, toverij, vijandschap, twist, jaloersheid, toorn, tweedracht, verdeeldheid, partijschap,
Gal 5:21  kwaadwilligheid dronkenschap, brasserij en dergelijke. Daarvan voorzeg ik u, zoals ik reeds vroeger 
gezegd heb; dat zij die zich aan deze ondeugden overgeven het Godsrijk niet zullen beerven.
Gal 5:22  Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, geduld, welwillendheid, goedhartigheid, 
betrouwbaarheid zachtmoedigheid, zelfbeheersching.
Gal 5:23  Tegen hen die deze deugden betrachten treedt geen wet op.
Gal 5:24  Zij nu die Christus toebehoren hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
Gal 5:25  Indien wij leven door den geest, dan zij ook onze wandel geestelijk.
Gal 5:26  Laten wij niet ijdel zijn, elkander uittartend en benijdend.
Gal 6:1  Broeders, wanneer iemand betrapt wordt op een overtreding, dan moet gij, geestelijke mensen, zulk 
een terechtbrengen door den geest der zachtmoedigheid, lettend op uzelf; opdat ook gij niet in verzoeking komt,
Gal 6:2  Draagt elkanders lasten en volbrengt zo de wet van Christus.
Gal 6:3  Want als iemand zich verbeeldt iets te zijn, terwijl hij niets is, dan bedriegt hij zichzelf.
Gal 6:4  Ieder onderzoeke zijn eigen gedrag; dan zal hij zijn roem voor zichzelf genieten; hij doe het niet voor 



anderer oren.
Gal 6:5  Ieder toch zal zijn eigen pak dragen.
Gal 6:6  Wie in het woord onderwezen wordt dele van alle aardse goederen mee aan zijn onderwijzer.
Gal 6:7  Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten;
Gal 6:8  wie op zijn vlees zaait zal daaruit verderf oogsten; wie op zijn geest zaait zal daaruit het eeuwige leven 
oogsten.
Gal 6:9  Laat ons niet verslappen in het doen van het goede; want wanneer wij niet verflauwen, zullen wij op zijn 
tijd oogsten.
Gal 6:10  Laat ons dus, terwijl wij nog tijd hebben, aan allen goeddoen, maar het meest aan de geloofsgenoten.
Gal 6:11  Ziet, met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf.
Gal 6:12  Allen die zich naar het uiterlijke mooi willen voordoen, die dwingen u om u te laten besnijden alleen 
maar opdat zij niet om het kruis van Christus vervolgd mogen worden.
Gal 6:13  Want die mannen die zich laten besnijden houden zelf de wet niet, maar willen dat gij besneden wordt; 
dan kunnen zij zich daarop beroemen.
Gal 6:14  Wat mij aangaat, ver zij het van mij op iets anders te roemen dan op het kruis van onzen Heer Jezus 
Christus, door wien de wereld voor mij een gekruisigde is, ik voor haar.
Gal 6:15  Want besnijdenis betekent evenmin iets als onbesneden zijn, maar wel een nieuw schepsel te zijn.
Gal 6:16  Over zovelen naar dezen regel zich gedragen zij vrede en barmhartigheid, ook over Gods Israel!
Gal 6:17  Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de merktekenen van Jezus op mijn lichaam.
Gal 6:18  De genade van onzen Heer Jezus Christus zij met uwen geest, broeders! Amen.
Eph 1:1  Paulus, een door Gods wil geroepen apostel van Christus Jezus, aan de heiligen te Efeze en de 
getrouwen in Christus Jezus:
Eph 1:2  genade zij uw deel en vrede vanwege God, onzen Vader, en den Heer Jezus Christus.
Eph 1:3  Geloofd zij de God en Vader van onzen Heer Jezus Christus, die door hem ons gezegend heeft met 
allerlei geestelijke zegening in de hemelen.
Eph 1:4  In hem heeft Hij ons voor de grondlegging der wereld uitverkoren om heilig en vlekkeloos voor Hem te 
staan.
Eph 1:5  Liefderijk had Hij ons bestemd zijn zonen te zijn door Jezus Christus, volgens het welbehagen van zijn 
wil,
Eph 1:6  tot lof der heerlijkheid van de genade waarmee Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde.
Eph 1:7  In hem bezitten wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der overtredingen, naar den rijkdom 
zijner genade.
Eph 1:8  Overvloedig heeft Hij ons die betoond door met louter wijsheid en beleid
Eph 1:9  ons het geheim van zijn raadsbesluit mee te delen. Naar zijn welbehagen had Hij het genomen,
Eph 1:10  ter regeling van het einde der tijden om alles wat in den hemel en op de aarde is in Christus saam te 
vatten.
Eph 1:11  In hem hebben wij ook het erfdeel verkregen, hiertoe bestemd krachtens de voorbeschikking van Hem 
die alles tot stand brengt door zijn wilsbesluit;
Eph 1:12  volgens hetwelk het ons gegeven is zijn heerlijkheid te loven, ons, die reeds bij voorbaat gehoopt 
hebben op Christus.
Eph 1:13  In hem zijt ook gij, na de prediking der waarheid, de blijmare van uw redding, gehoord te hebben, 
waardoor gij na haar gelovig aangenomen te hebben verzegeld zijt met den beloofden Heiligen Geest,
Eph 1:14  die een onderpand is dat wij de verlossing zullen erven waardoor wij Gods eigendom zijn, tot lof van 
zijn heerlijkheid.
Eph 1:15  Dewijl ik dan van uw geloof in den Heer Jezus en van uw liefde jegens alle heiligen gehoord heb,
Eph 1:16  houd ook ik niet op in mijn gebeden dankend van u gewag te maken;
Eph 1:17  opdat de God van onzen Heer Jezus Christus de volheerlijke Vader, u geve den geest van wijsheid en 
openbaring door volkomen kennis van Hem.
Eph 1:18  Hij verlichte de ogen van uw gemoed; opdat gij moogt weten wat de hoop uwer roeping inhoudt, hoe 
rijk de heerlijkheid is die Hij ons onder de heiligen wil doen beerven,
Eph 1:19  en hoe overgroot de kracht is die Hij voor ons, gelovigen, aanwendt.
Eph 1:20  Diezelfde geweldig grote kracht heeft Hij ook doen werken in Christus door hem uit de doden op te 
wekken en aan zijn rechterhand in den hemel plaats te geven,
Eph 1:21  hoog boven alle heerschappij, macht, kracht en hoogheid, boven elken naam die genoemd wordt niet 
alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige.
Eph 1:22  Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd, en hem heeft Hij als boven alles verheven hoofd aan de 
Gemeente gegeven.
Eph 1:23  Zij is zijn lichaam, vol van hem die alles in allen vervult.
Eph 2:1  En u, die dood waart door uw overtredingen en zonden,



Eph 2:2  waarin gij voorheen leefdet, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld; naar den zin van den 
beheerscher van het rijk der lucht, den geest die nog altijd werkt in de zonen der ongehoorzaamheid.
Eph 2:3  Ja, wij allen leefden voorheen naar onze vleselijke lusten, den wil des vlezes en der zinnen doende, en 
waren van nature aan Gods toorn blootgesteld, evenals de overigen;
Eph 2:4  maar God, die rijk is in ontferming, heeft ons in de grote liefde die Hij ons toedroeg,
Eph 2:5  terwijl wij dood waren door de overtredingen, levend gemaakt met Christus--uit genade zijt gij 
behouden--
Eph 2:6  en heeft ons met Jezus Christus opgewekt en in den hemel een plaats gegeven, omdat wij Christus 
Jezus toebehoren;
Eph 2:7  opdat aan de toekomende geslachten de overgrote rijkdom zijner genade openbaar zou zijn in zijn 
goedheid jegens ons, in Christus Jezus.
Eph 2:8  Want uit genade zijt gij behouden door het geloof; dat hebt gij uzelf niet gegeven, het is Gods 
geschenk;
Eph 2:9  het is geen vrucht der werken; opdat niemand roeme.
Eph 2:10  Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen tot goede werken, door God vooruit 
gereedgemaakt, opdat wij daarin zouden verkeren.
Eph 2:11  Denkt er dus aan dat gij, toen gij vroeger naar het uiterlijke de heidenen waart, die onbesnedenen 
genoemd werdt door de dusgenaamde besnijdenis--een kunstbewerking in het vlees! --
Eph 2:12  dat gij toen waart zonder Christus, vervreemd van Israels burgerschap en staande buiten het verbond 
der belofte, zonder hoop, zonder God in de wereld.
Eph 2:13  Maar thans, nu gij met Christus Jezus een zijt geworden, zijt gij, die weleer op verren afstand stondt, 
nabijgekomen door het bloed van Christus.
Eph 2:14  Hij toch is onze vrede, die de beide delen verenigd en den scheidsmuur--de vijandschap--afgebroken 
heeft,
Eph 2:15  door zijn leven en sterven de wet der geboden en inzettingen vernietigend; opdat hij die twee door de 
gemeenschap met hem zou maken tot een nieuwen mens, vrede stichtend
Eph 2:16  en beide delen in een lichaam met God verzoenend door het kruis, de vijandschap daardoor dodend.
Eph 2:17  Hij is gekomen, vrede predikend aan u die van verre stondt en vrede aan hen die nabij waren.
Eph 2:18  Want door hem hebben beide! partijen van ons door een Geest toegang tot den Vader.
Eph 2:19  Dus zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten 
Gods,
Eph 2:20  een gebouw op den grondslag der apostelen en profeten! opgetrokken, terwijl Christus Jezus er de 
hoeksteen van is,
Eph 2:21  in wien het gehele gebouw goed saamgevoegd, wordt opgetrokken tot een tempel heilig door 
gemeenschap met den Heer.
Eph 2:22  In hem wordt ook gij mede opgebouwd tot een geestelijke woning Gods.
Eph 3:1  Dit is het waarom ik, Paulus, de gevangene voor de zaak van Christus Jezus, voor u, heidenen.
Eph 3:2  Gij hebt waarschijnlijk gehoord van Gods bestel dat mij het beheer der genadegaven voor u verleend is;
Eph 3:3  dat namelijk mij het heilsgeheim door een openbaring bekend is gemaakt, zoals ik het in het kort 
hierboven beschreven heb.
Eph 3:4  Wanneer gij dat leest, kunt gij daaruit opmaken mijn inzicht in het heilsgeheim omtrent Christus,
Eph 3:5  dat onder andere geslachten aan de mensenkinderen niet zo bekendgemaakt is als het thans aan zijn 
heilige apostelen en profeten door den Geest geopenbaard is;
Eph 3:6  namelijk dat de heidenen medeerfgenamen, medeleden, medebezitters zijn van de belofte in Christus 
Jezus door de Blijde boodschap,
Eph 3:7  waarvan ik een bedienaar geweest ben krachtens het geschenk der genade dat God mij gegeven heeft, 
door zijn machtige werking.
Eph 3:8  Aan mij, den geringste van alle heiligen, is deze genade verleend, den heidenen aan te kondigen den 
onnaspeurlijken rijkdom van Christus,
Eph 3:9  en aan het licht te brengen den inhoud van het heilsgeheim, dat van eeuwigheid af in God, die alles 
geschapen heeft, verborgen was;
Eph 3:10  opdat thans aan de heerschappijen en machten in den hemel door de Gemeente de veelzijdige 
waarheid Gods bekendgemaakt worde.
Eph 3:11  Dat is Gods eeuwige voorbeschikking, die Hij ten uitvoer heeft gelegd door Christus Jezus, onzen 
Heer,
Eph 3:12  in wiens gemeenschap wij de vrijmoedigheid hebben om vol vertrouwen tot God te naderen, door het 
geloof in hem.
Eph 3:13  Daarom bid ik dat gij den moed niet verliest bij mijn verdrukking voor u, die dient tot uw eer.
Eph 3:14  Zo buig ik dan mijn knieen voor den Vader,



Eph 3:15  naar wien elk geslacht in den hemel en op de aarde genoemd wordt,
Eph 3:16  dat Hij u naar den rijkdom zijner heerlijkheid geve door zijn Geest krachtig versterkt te worden naar 
den inwendigen mens;
Eph 3:17  zodat Christus door het geloof in uw harten woont, daar gij in de liefde geworteld en gegrond zijt.
Eph 3:18  Zo zult gij met al de heiligen in staat zijn te begrijpen, welke de breedte, de lengte, de hoogte en de 
diepte is,
Eph 3:19  en de liefde van Christus kennen, die alle begrip tebovengaat; opdat gij moogt komen tot de gehele 
volheid Gods.
Eph 3:20  Hem die de macht heeft om door de kracht die in ons werkzaam is, veel meer te doen dan alwat wij 
bidden of smeken;
Eph 3:21  Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus voor alle geslachten, van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Amen.
Eph 4:1  Ik, de gevangene in des Heeren dienst, vermaan u dan u te gedragen waardig uw roeping,
Eph 4:2  in allen ootmoed en zachtmoedigheid, geduldig, elkander liefderijk verdragend,
Eph 4:3  u beijverend de eenheid des geestes te bewaren door den band des vredes;
Eph 4:4  een lichaam en een geest, zoals gij ook geroepen zijt tot een door uw roeping gewekte hoop;
Eph 4:5  een Heer, een geloof, een doop,
Eph 4:6  een God en Vader van allen, Hij die boven alles door alles en in alles is.
Eph 4:7  Aan ieder onzer is de genade gegeven naar de maat waarin zij hem door Christus geschonken is.
Eph 4:8  Daarom heet het: Opgestegen ten hooge, heeft hij gevangenen buitgemaakt, geschenken aan de 
mensen gegeven.
Eph 4:9  Dit: "hij is opgestegen", wat betekent het anders dan dat hij ook neergedaald is in de laagste delen der 
aarde?
Eph 4:10  Hij die neergedaald is is dezelfde als hij die opgevaren is boven alle hemelen om alles te vervullen.
Eph 4:11  En hij heeft aangesteld dezen tot apostelen, genen tot profeten, anderen tot evangelisten of tot 
herders en leraars,
Eph 4:12  om de heiligen volkomen geschikt te maken voor hun dienstbetoon, tot opbouwing van Christus' 
lichaam;
Eph 4:13  totdat wij allen eenmaal komen tot eenheid des geloofs in den Zoon Gods en kennis van hem, een 
volwassen man worden en de gehele maat der volheid van Christus bereiken.
Eph 4:14  Zo zullen wij niet langer onmondige kinderen zijn, door iedere windvlaag op [golvend] en neergolvend 
en rondgedraaid doordat de mensen met ons hun spel drijven en arglistig het er op gemunt hebben ons te doen 
dwalen.
Eph 4:15  Neen, wij willen, door in liefde aan de waarheid vast te houden, in allen dele opgroeien naar hem die 
het hoofd is, Christus.
Eph 4:16  Van hem uit is het gehele lichaam saamgevoegd en saamgehouden; en doordat ieder gewricht zijn 
dienst doet met de kracht die elk deel op zichzelf bezit, wast het lichaam op tot opbouwing van zichzelf in liefde.
Eph 4:17  Dit dus zeg ik u met den grootsten nadruk in naam van den Heer dat uw wandel niet moet zijn als die 
der heidenen in hun ijdele gezindheid;
Eph 4:18  daar hun verstand verduisterd is en zij vervreemd zijn van het leven Gods, doordat zij onwetend zijn 
en hun hart verstokt is;
Eph 4:19  gevoelloos geworden, hebben zij zich aan losbandigheid overgegeven, zodat zij uit hebzucht allerlei 
onreinheid bedrijven.
Eph 4:20  Maar gij hebt zo Christus niet leren kennen.
Eph 4:21  Indien gij althans van hem gehoord en in zijn persoon geleerd hebt, gelijk het waarheid is in Jezus;
Eph 4:22  dat gij moest afleggen--wat uw vroegere wandel noodzakelijk maakte--den ouden mens, die 
tegrondegaat door de bedrieglijke begeerlijkheden,
Eph 4:23  en dat gij innerlijk u vernieuwen moet
Eph 4:24  en den nieuwen mens aantrekken, die naar Gods beeld geschapen is in gerechtigheid en ware 
heiligheid.
Eph 4:25  Legt daarom af de leugen, en dat ieder met zijn naaste de waarheid spreke; want wij zijn elkanders 
leden.
Eph 4:26  Als gij toornig wordt, zondigt dan niet; ga de zon niet onder over uw gramschap,
Eph 4:27  en geeft den Duivel geen kans.
Eph 4:28  De dief stele niet meer en trachte liever met eigen handenarbeid het goede te verwerven; opdat hij 
iets hebbe om mee te delen aan wie behoefte heeft.
Eph 4:29  Geen vuile taal kome uit uw mond, slechts een goed woord, dat sticht waar het nodig is; opdat het 
genade brenge aan wie het horen.
Eph 4:30  Bedroeft Gods Heiligen Geest niet, waarmee gij verzegeld zijt tegen den dag der verlossing.



Eph 4:31  Ver van u zij alle bitterheid, gramstorigheid, toorn, getier en gesmaal, benevens alle boosheid.
Eph 4:32  Weest jegens elkander vriendelijk, hartelijk, elkander vergevend, zoals ook God in Christus u 
vergeven heeft.
Eph 5:1  Weest dan Gods navolgers, als geliefde kinderen,
Eph 5:2  en gedraagt u liefderijk, zoals Christus u heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgegeven als een 
gave en offer, Gode ten liefelijken geur.
Eph 5:3  Van hoererij, enigerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het aan 
heiligen betaamt.
Eph 5:4  Evenmin van iets gemeens, zotteklap of grappenmakerij--wat onbetamelijk is--veeleer van een woord 
van dankzegging.
Eph 5:5  Want weet wel: Geen hoereerder of onreine of hebzuchtige--die zo goed als een afgodendienaar is--
verkrijgt een erfdeel in het Koninkrijk van Christus en van God.
Eph 5:6  Niemand bedriege u met ijdele woorden; want om zulke dingen komt Gods toorn over de 
ongehoorzamen.
Eph 5:7  Wordt dan hun medeplichtigen niet.
Eph 5:8  Want al waart gij weleer duisternis, thans zijt gij licht in de gemeenschap met den Heer. Gedraagt u als 
kinderen van het licht;
Eph 5:9  de vrucht toch van het licht bestaat in allerlei goedheid, gerechtigheid en waarheid.
Eph 5:10  Onderzoekt wat den Heer welgevallig is,
Eph 5:11  en neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis; berispt ze veeleer.
Eph 5:12  Want wat in het geheim door hen gedaan wordt is zelfs te schandelijk om het te zeggen;
Eph 5:13  en alwat door het licht wordt terechtgewezen komt aan het licht; immers, alwat openbaar wordt is licht.
Eph 5:14  Daarom heet het: Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
Eph 5:15  Ziet dan nauwlettend op uw wandel toe: niet als dwazen, maar als wijzen,
Eph 5:16  u elke gelegenheid tenuttemakend, omdat de tijd boos is.
Eph 5:17  Weest dan niet onverstandig, maar ziet in, wat de wil des Heeren is.
Eph 5:18  In plaats van u te bedrinken aan wijn--wat tot liederlijkheid voert--moet gij vol worden van den Geest,
Eph 5:19  tot elkander sprekend in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en juichend in uw hart tot 
lof van den Heer,
Eph 5:20  steeds voor alles den God en Vader dankzeggend, met aanroeping van onzen Heer Jezus Christus.
Eph 5:21  Weest elkander onderdanig in de vrees voor Christus.
Eph 5:22  De vrouwen aan haar mannen, evenals aan den Heer,
Eph 5:23  want de man is het hoofd der vrouw, zoals Christus het hoofd der gemeente. Hij als redder van het 
lichaam;
Eph 5:24  maar zoals de gemeente onder Christus staat, zo staan in ieder opzicht de vrouwen onder haar 
mannen.
Eph 5:25  Mannen, hebt uw vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad en zich voor haar 
overgegeven heeft;
Eph 5:26  opdat hij haar zou heiligen, na haar door het waterbad met het woord gereinigd te hebben
Eph 5:27  en opdat hij de gemeente heerlijk voor zich zou plaatsen; zonder vlek, rimpel of iets dergelijks, maar 
heilig en vlekkeloos.
Eph 5:28  Desgelijks zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn 
vrouw liefheeft heeft zichzelf lief:
Eph 5:29  want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, neen, hij verzorgt en koestert het, zoals Christus de 
gemeente;
Eph 5:30  want wij zijn leden van zijn lichaam.
Eph 5:31  Daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een 
vlees worden.
Eph 5:32  Dit heilsgeheim is groot; ik denk hierbij aan Christus en de gemeente.
Eph 5:33  In allen gevalle, ieder van u, hoofd voor hoofd, moet zijn vrouw liefhebben, en de vrouw moet haar 
man vrezen.
Eph 6:1  Kinderen, weest aan uw ouders onderdanig in gemeenschap met den Heer; want dat is recht.
Eph 6:2  Eer uw vader en moeder; wat het voornaamste gebod is, zoals blijkt uit de belofte:
Eph 6:3  opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.
Eph 6:4  En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op met tucht en vermaning van den Heer.
Eph 6:5  Gij slaven weest aan uw aardse meesters met vrees en beving in eenvoudigheid des harten 
onderdanig, zoals aan Christus,
Eph 6:6  niet met ogendienst, als zij die mensen willen behagen, maar als slaven van Christus, die den wil Gods 
van harte volbrengen,



Eph 6:7  welwillend dienend, alsof gij den Heer en niet mensen dient;
Eph 6:8  daar gij weet dat ieder, slaaf of vrije, van den Heer zal beloond worden voor alwat hij goeds gedaan 
heeft.
Eph 6:9  En gij, meesters, gedraagt u evenzo jegens hen en laat het dreigen achterwege; daar gij weet dat zij en 
gij denzelfden Heer in den hemel hebt en hij den een niet aan den ander voortrekt.
Eph 6:10  Ten slotte--weest dapper in de gemeenschap met den Heer en door de sterkte van zijn kracht.
Eph 6:11  Trekt de wapenrusting aan die God geeft om staande te kunnen blijven tegen de kunstgrepen van den 
Duivel;
Eph 6:12  Want wij hebben niet te strijden met vlees en bloed, maar met de heerschappijen, machten, 
wereldbeheerschers in deze duisternis, met de boosaardige geesten in het luchtruim.
Eph 6:13  Neemt daarom de wapenrusting die God geeft aan; opdat gij weerstand kunt bieden op den bozen 
dag en na volstreden te hebben standhouden.
Eph 6:14  Staat dan, uw lenden omgord met waarheid, gestoken in het pantser der gerechtigheid,
Eph 6:15  geschoeid met bereidwilligheid om de Vredetijding te brengen,
Eph 6:16  steeds vasthoudend het schild des geloofs, waarmee gij al de brandende pijlen van den Boze kunt 
uitblussen;
Eph 6:17  neemt ook den helm der hoop op redding en het zwaard des Geestes, dat is het woord Gods.
Eph 6:18  Met volijverig gebed en smeking moet gij bij elke gelegenheid in den geest bidden, en daarbij waken 
met volkomen volharding en smeking voor alle heiligen,
Eph 6:19  en voor mij, dat mij woorden op de lippen gelegd worden om vrijmoedig het heilsgeheim van de Blijde 
boodschap bekend te maken
Eph 6:20  --waarvoor ik een gezant in ketenen ben--opdat ik daarover vrijmoedig spreke zoals het betaamt.
Eph 6:21  Opdat gij mijn omstandigheden moogt kennen en weten hoe het mij gaat, zal Tychicus, de geliefde 
broeder en getrouwe dienaar in den Heer,
Eph 6:22  dien ik met dat doel tot u gezonden heb, u daarover volledige inlichting geven. Zo verneemt gij, hoe 
het ons gaat, en zal hij uw hart versterken.
Eph 6:23  Vrede zij het deel der broeders en liefde met geloof vanwege God den Vader en den Heer Jezus 
Christus.
Eph 6:24  Aan allen die onzen Heer Jezus Christus liefhebben zij genade in onvergankelijkheid geschonken.
Phi 1:1  Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus te Filippi, 
met hun opzieners en verzorgers:
Phi 1:2  genade en vrede worden u verleend door God onzen Vader en den Heer Jezus Christus.
Phi 1:3  Ik dank God zo dikwijls ik aan u denk
Phi 1:4  --bij elk gebed bid ik altijd met vreugde voor u allen--
Phi 1:5  dat gij van den eersten dag af tot nu toe deel hebt aan den zegen van de Blijmare;
Phi 1:6  in het vertrouwen dat Hij die in u een goed werk is begonnen het zal voltooien tot op den dag van 
Christus Jezus.
Phi 1:7  Het is toch niet meer dan recht dat ik zo over u allen denk, daar ik u in het hart draag als mensen die 
allen, zowel in mijn boeien als in mijn verdediging en bevestiging van de Christusprediking, deelgenoten zijt van 
de mij geschonken genade.
Phi 1:8  Want, God is mijn getuige, ik verlang zeer naar u allen met de hartelijkheid van Christus Jezus.
Phi 1:9  En dit bid ik dat uw liefde meer en meer overvloedig worde door kennis en allerlei geestelijke ervaring;
Phi 1:10  zodat gij het onderscheid kent tussen goed en kwaad om zelf zuiver en onergerlijk te zijn tegen den 
dag van Christus,
Phi 1:11  vervuld met de vrucht der door Jezus Christus verworven gerechtigheid, tot eer en lof van God.
Phi 1:12  Gij moet weten, broeders, dat wat met mij geschiedt ten slotte uitgelopen is op bevordering der zaak 
van Christus;
Phi 1:13  zodat de gehele keizerlijke lijfwacht en alle anderen weten dat ik om Christus' wil gevangen zit
Phi 1:14  en de meeste broeders uit mijn gevangenschap vertrouwen op den Heer putten om met groten moed 
het Woord Gods te verkondigen.
Phi 1:15  Weliswaar doen sommigen dit uit naijver en twistgierigheid, maar anderen prediken Christus met 
goede bedoelingen;
Phi 1:16  sommigen uit liefde, wetend dat ik er voor sta Christus' zaak te verdedigen,
Phi 1:17  maar anderen verkondigen Christus uit lust twist te verwekken met bijbedoelingen, denkend mijn 
boeien nog te verzwaren.
Phi 1:18  Doch wat doet het er toe? In allen gevalle, hetzij met bijgedachten, hetzij in waarheid, Christus wordt 
verkondigd, en daarin verheug ik mij en zal mij blijven verheugen.
Phi 1:19  Want ik weet dat het mij tot heil zal strekken door uw gebed en den bijstand van den geest van Jezus 
Christus;



Phi 1:20  daar ik reikhalzend uitzie naar de toekomst, in de hoop dat ik in genen dele beschaamd zal worden, 
maar dat Christus, evenals altijd zo ook nu, door mijn volle vrijmoedigheid, in mijn persoon zal verhoogd 
worden--hetzij ik in leven blijf, hetzij ik sterf.
Phi 1:21  Het leven toch betekent voor mij Christus, en de dood zal voor mij gewin zijn.
Phi 1:22  Maar moet ik blijven leven, dan is dat voor mij met vrucht arbeiden. Dus weet ik niet wat ik moet 
kiezen.
Phi 1:23  Ik word naar twee kanten getrokken: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn--want dat is 
verreweg verkieslijk--
Phi 1:24  maar te blijven leven is meer nodig om uwentwil.
Phi 1:25  Omdat ik vertrouw dat dit zo is, weet ik dat ik blijven zal, ja, blijven bij u allen om uw geluk en de 
vreugd van uw geloof te bevorderen;
Phi 1:26  opdat gij in Christus Jezus overvloedig op mij roem kunt dragen wanneer ik weer tot u kom.
Phi 1:27  Maar een ding! Gedraagt u zoals betaamt bij de Christusverkondiging; opdat ik, hetzij ik bij u ben en u 
zie, hetzij ik afwezig ben en van u hoor, wete dat gij vaststaat in een geest, een van ziel strijdend voor het geloof 
in de Blijde boodschap,
Phi 1:28  in genen dele vervaardgemaakt door de tegenstanders. Dit zal hun een duidelijke aankondiging van 
hun ondergang, maar u een van redding zijn, en wel van Godswege.
Phi 1:29  Dan toch is u de genade tendeelgevallen niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te 
lijden,
Phi 1:30  en hebt gij denzelfden strijd te strijden dien gij gezien hebt dat ik streed en waarvan gij nu hoort dat ik 
hem strijd.
Phi 2:1  Daarom, indien onder u enige Christelijke opwekking, liefderijke toespraak geestesgemeenschap, 
hartelijkheid en ontferming is,
Phi 2:2  maakt dan mijn vreugd volkomen door eensgezind te zijn, gelijke onderlinge liefde te hebben, als 
mensen die, een van ziel, op hetzelfde bedacht zijn,
Phi 2:3  niet in twistgierigheid en ijdelheid, maar ootmoedig tegen elkander opziend,
Phi 2:4  niet lettend op uw eigen belang, maar ieder ook op dat van den ander.
Phi 2:5  Laat dezelfde gezindheid onder u zijn als in Christus Jezus was,
Phi 2:6  die, hoewel hij Gods gestalte had, er niet aan dacht de gelijkheid met God door roof zich toe te eigenen,
Phi 2:7  maar zichzelf ontdeed van de heerlijkheid, door een knechtsgestalte aan te nemen en uiterlijk aan een 
mens gelijk te worden.
Phi 2:8  In de gedaante van een mens aangetroffen, vernederde hij zich en werd gehoorzaam tot den dood, ja, 
den dood des kruises.
Phi 2:9  Daarom heeft God hem zeer verhoogd en hem den naam die hoger dan alle namen is gegeven;
Phi 2:10  opdat op het horen van den naam van Jezus de knieen gebogen worden van alwie in de hemelen, op 
de aarde en onder de aarde zijn,
Phi 2:11  en elke tong tot eer van God den Vader belijde dat Jezus Christus de Heer is.
Phi 2:12  Dus, mijn geliefden, zoals gij altijd gehoorzaam zijt geweest, niet alleen in mijn tegenwoordigheid, maar 
nu nog veeleer in mijn afwezigheid, werkt aan uw eigen redding met vrees en beving;
Phi 2:13  want het is God die u en doet willen en doet werken, opdat gij Hem moogt welgevallig zijn.
Phi 2:14  Doet alles zonder morren en zonder u te bedenken;
Phi 2:15  opdat gij onberispelijk en oprecht moogt zijn, vlekloze kinderen Gods te midden van een krom en 
verdraaid geslacht, waarin gij schittert als lichten in de wereld;
Phi 2:16  daar gij aan het levenswoord vasthoudt, tot roem voor mij in den dag van Christus, dat ik niet vergeefs 
mij heb ingespannen, niet vergeefs heb gezwoegd.
Phi 2:17  Maar al wordt ook bij de offerande en den altaardienst van uw geloof mijn bloed geplengd, ik verheug 
mij daarbij, ja, verheug mij met u allen.
Phi 2:18  Weest ook gij hierover blijde, verheugt u met mij.
Phi 2:19  In vertrouwen op den Heer Jezus hoop ik Timotheus spoedig tot u te zenden om zelf ook bemoedigd te 
worden wanneer ik berichten over u krijg.
Phi 2:20  Want ik heb niemand die het met u zo goed meent en zo trouw uw belangen zal behartigen als hij.
Phi 2:21  Allen toch denken aan zichzelf en niet aan de zaak van Christus Jezus.
Phi 2:22  Zijn betrouwbaarheid kent gij; gij weet dat hij mij, als een kind zijn vader, geholpen heeft bij de 
prediking van Christus.
Phi 2:23  Hem dan hoop ik te zenden zodra ik zie hoe het met mij zal aflopen.
Phi 2:24  En ik vertrouw op den Heer dat ik ook zelf spoedig komen zal.
Phi 2:25  Ook hield ik het voor nodig Epafroditus, mijn broeder, medewerker en medestrijder, uw bode, die in 
mijn nooddruft voorzien heeft, tot u te zenden;
Phi 2:26  want hij verlangde zeer naar u allen en was zeer in onrust, omdat gij hebt gehoord dat hij ziek was.



Phi 2:27  En hij is ook ziek geweest, den dood nabij; maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over 
hem, maar ook over mij: dat ik niet smart op smart zou hebben.
Phi 2:28  Daarom heb ik te meer spoed gemaakt om hem te zenden, opdat gij de vreugd van het weerzien 
moogt hebben en ik van de zorg bevrijd worde.
Phi 2:29  Ontvangt hem dan in den Heer met ongemengde vreugd en houdt zulke mannen in eer;
Phi 2:30  want om het werk van Christus heeft hij tot den rand van het graf zijn leven in de waagschaal gesteld, 
ten einde aan te vullen wat nog aan uw dienstbetoon voor mij ontbrak.
Phi 3:1  Voorts, broeders, verblijdt u in den Heer. U nog eens hetzelfde te schrijven is mij niet lastig, u schaadt 
het niet.
Phi 3:2  Let op de honden, let op de slechte werklieden, let op de wegsnijdenis.
Phi 3:3  De besnijdenis zijn wij, die door den geest Gods Hem dienen en roemen op Christus Jezus, zonder op 
uiterlijke voorrechten te steunen;
Phi 3:4  hoewel ook ik dat zou kunnen doen. Indien iemand meent op uiterlijke voorrechten vertrouwen te 
kunnen stellen, ik kan het nog meer doen:
Phi 3:5  ten achtsten dage ben ik besneden, ik ben uit Israel, uit den stam Benjamin, een Hebreer van ouder op 
ouder, wat het naleven der wet betreft een Farizeer,
Phi 3:6  wat ijver betreft een vervolger der gemeente, wat wettelijke gerechtigheid betreft onberispelijk.
Phi 3:7  Maar al wat mij winst was heb ik om Christus' wil voor schade gerekend.
Phi 3:8  Ja, zeker, alles houd ik voor schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, boven alles gaat. 
Voor hem gaf ik alles prijs; ja, acht ik het vuilnis, als ik Christus maar mag winnen
Phi 3:9  en bevonden word met hem een te zijn, niet in het bezit van mijn eigen gerechtigheid op grond van 
wetsbetrachting, maar van de gerechtigheid, die in het geloof in Christus bestaat, de gerechtigheid door God 
gegeven op grond van het geloof.
Phi 3:10  Zo moge ik hem leren kennen de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik 
zijn dood mee sterf,
Phi 3:11  om misschien te komen tot de opstanding uit de doden.
Phi 3:12  Niet alsof ik het reeds gegrepen heb of reeds volmaakt ben, maar ik jaag er naar of ik het ook grijpen 
mag, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.
Phi 3:13  Broeders, ik meen niet dat ikzelf het reeds gegrepen heb;
Phi 3:14  maar een ding doe ik: ik vergeet wat achter mij ligt, strek mij uit naar wat voor mij ligt en jaag zo naar 
het doel om den kampprijs te verkrijgen door de hemelse roeping Gods, ons in Christus Jezus voor ogen 
gesteld.
Phi 3:15  Laat ons, voor zoveel wij volwassen zijn, zo denken. Denkt gij op het een of ander punt anders, zo zal 
God u ook dat openbaren.
Phi 3:16  Alleen, op den weg waarop wij gekomen zijn, daarop gebleven!
Phi 3:17  Weest mijn navolgers, broeders, en ziet naar hen die zich zo gedragen. Gelijk gij ons tot voorbeeld 
hebt.
Phi 3:18  Want velen--ik zeide het u vaak en zeg het ook nu, weenend--leven als vijanden van het kruis van 
Christus.
Phi 3:19  Het loopt met hen op verderf uit; hun buik is hun god; zij stellen een eer in hun schande, bedenken het 
aardse.
Phi 3:20  Maar ons vaderland is de hemel, waaruit wij ook als redder den Heer Jezus Christus verwachten,
Phi 3:21  die dit ons lage lichaam zal herscheppen en aan zijn heerlijk lichaam gelijkmaken door de grote kracht 
waarmee hij ook alles aan zich kan onderwerpen.
Phi 4:1  Dus mijn geliefde broeders, naar wie ik verlang, mijn vreugde en kroon, staat zo in de gemeenschap 
met den Heer vast, geliefden.
Phi 4:2  Ik vermaan Evodia en Syntyche in den Heer eensgezind te zijn.
Phi 4:3  Ja, ik vraag u, trouwe metgezel, wees hun behulpzaam. Zij toch hebben mij in den strijd voor Christus' 
zaak bijgestaan met Clemens en mijn andere medewerkers, wier namen in het boek des levens zijn opgetekend.
Phi 4:4  Verblijdt u altijd in den Heer; ik herhaal: Verblijdt u.
Phi 4:5  Uw vriendelijkheid zij allen mensen bekend. De Heer is nabij.
Phi 4:6  Weest onbezorgd, maar laat wat gij te vragen hebt steeds door gebed en smeking met dankzegging aan 
God bekend zijn.
Phi 4:7  En de vrede dien God geeft, een vrede die allen verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen 
bewaren in Christus Jezus.
Phi 4:8  Eindelijk, broeders, alwat waar, alwat eerbiedwaardig, alwat recht, alwat rein, alwat lieflijk, alwat 
welluidend is, alwat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.
Phi 4:9  Wat gij hebt geleerd en aangenomen, gehoord en in mij gezien, doet dat, en de God des vredes zal met 
u zijn.



Phi 4:10  Ik verheug mij zeer in den Heer dat gij wederom aan mij kondet gaan denken. Dat wil zeggen, gij dacht 
wel aan mij, maar het kwam u niet gelegen.
Phi 4:11  Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; want ik voor mij heb geleerd tevreden te zijn met mijn 
omstandigheden.
Phi 4:12  Ik weet in lagen staat te verkeren en ik weet ook overvloed te hebben. In alles en allen ben ik ingewijd: 
in het verzadigd zijn en in het honger hebben, in het genieten van overvloed en in het gebrek lijden.
Phi 4:13  Tot alles ben ik in staat door hem die mij kracht geeft.
Phi 4:14  Maar gij deedt wel deelneming te betonen in mijn druk.
Phi 4:15  Gij weet zelf, Filippenzen, dat in den aanvang van mijn prediking, toen ik van Macedonie vertrokken 
was, geen gemeente met mij door geven of ontvangen in betrekking heeft gestaan behalve gij.
Phi 4:16  Want reeds in Thessalonica hebt gij een [maal] en andermaal mij iets gezonden voor mijn gerief.
Phi 4:17  Niet dat het mij om de gaven te doen is, neen, het is mij te doen om de vrucht die rijkelijk op uw 
rekening komt.
Phi 4:18  Ik geef voor alles kwijting en heb overvloed. Ik heb volop, nu ik door Epafroditus heb gekregen wat gij 
zondt, een lieflijken geur, een aangenaam, Gode welgevallig offer.
Phi 4:19  Maar mijn God zal overvloedig in al uw behoeften voorzien, naar zijn rijkdom, door de heerlijkheid in 
Christus Jezus.
Phi 4:20  Aan onzen God en Vader zij de eer tot in alle eeuwigheid. Amen.
Phi 4:21  Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn.
Phi 4:22  Alle heiligen groeten u, vooral zij die tot het keizerlijk hof behoren.
Phi 4:23  De genade van den Heer Jezus zij met uw geest.
Col 1:1  Paulus, door Gods wil een apostel van Christus Jezus, en broeder Timotheus
Col 1:2  aan de heilige en getrouwe broeders in Christus te Kolosse: genade en vrede zij uw deel van God, 
onzen Vader.
Col 1:3  In onze gebeden voor u danken wij voortdurend God, den Vader van onzen Heer Jezus Christus,
Col 1:4  daar wij hoorden van uw geloof, in de gemeenschap met Christus Jezus verworven, en de liefde die gij 
koestert voor al de heiligen
Col 1:5  wegens de hoop die voor u in de hemelen is weggelegd, waarvan gij vroeger gehoord hebt door de 
prediking van de waarheid der Heilmare,
Col 1:6  die tot u gekomen is. Zoals zij toch in de gehele wereld vrucht draagt en steeds wast, zo doet zij dat ook 
onder u, van den dag af waarop gij haar vernomen en in waarheid de genade Gods erkend hebt.
Col 1:7  Zo hebt gij haar geleerd van Epafras, onzen geliefden mededienaar, die te uwen bate een getrouw 
dienaar van Christus is,
Col 1:8  en ons ook in kennis heeft gesteld van uw geestelijke liefde.
Col 1:9  Daarom houden ook wij, sedert wij dat gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te smeken, dat gij 
moogt komen tot volledige kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
Col 1:10  waardoor gij u gedraagt den Heer waardig; zodat gij hem in elk opzicht behaagt, in ieder goed werk 
vrucht dragend en steeds wassend door kennis van God,
Col 1:11  met alle macht, overeenkomstig de kracht van zijn heerlijkheid, sterk wordend tot alle geduld en 
lankmoedigheid,
Col 1:12  blijde den Vader dankend, die u geschikt heeft gemaakt deel te krijgen aan de erfenis der heiligen in 
het licht.
Col 1:13  Hij heeft ons gerukt uit de macht der duisternis en geplaatst in het Koninkrijk van zijn geliefden Zoon,
Col 1:14  in wien wij bezitten de verlossing, de kwijtschelding der zonde,
Col 1:15  in hem, die het beeld is van den onzienlijken God, de eerstgeborene der ganse schepping;
Col 1:16  want in hem is geschapen alwat in de hemelen en op de aarde is, de zichtbare en de onzichtbare 
dingen, tronen, heerschappijen, overheden en machten; alles is door hem en tot hem geschapen.
Col 1:17  Hij is voor alles, en alles bestaat in hem;
Col 1:18  en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden; 
opdat hij in allen dele de eerste plaats zou innemen.
Col 1:19  Want het behaagde der gehele Volheid in hem te wonen
Col 1:20  en door hem alles met zich te verzoenen, nadat hij vrede gesticht had door het bloed van zijn kruis; ja, 
door hem verzoent Hij met Zich alles wat op de aarde en wat in de hemelen is.
Col 1:21  ook u, die weleer vervreemd en in uw gezindheid vijanden Gods waart--uw boze gedragingen bewezen 
het--heeft hij thans verzoend
Col 1:22  in zijn vleselijk lichaam door den dood om u heilig, vlekkeloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen,
Col 1:23  indien gij althans stevig geworteld blijft in het geloof en de hoop niet loslaat op de Blijmare, die gij 
gehoord hebt, die verkondigd is aan de gehele schepping onder den hemel--waarvan ik, Paulus, een bedienaar 
ben geworden.



Col 1:24  Thans verblijd ik mij dat ik voor u lijden mag, en zal door mijn lijden ten bate van Christus' lichaam, dat 
is de gemeente, aanvullen wat aan zijn lijden nog ontbreekt.
Col 1:25  Haar dienaar toch ben ik geworden naar de beschikking Gods volgens welke het mij vergund is onder 
u de verkondiging te voltooien van het woord Gods,
Col 1:26  de heilswaarheid, die van alle eeuwen en geslachten af verborgen is geweest, maar nu geopenbaard 
is aan zijn heiligen.
Col 1:27  Hun toch heeft God willen bekendmaken, welke de rijkdom is der heerlijkheid van dit voor de heidenen 
bestemde heilsgeheim--dat wil zeggen: Christus is onder u, de hoop op de heerlijkheid.
Col 1:28  Hem verkondigen wij, alle mensen vermanend en alle mensen met alle wijsheid onderrichtend, ten 
einde alle mensen tot volwassenen in Christus te maken.
Col 1:29  Daartoe arbeid ik, strijdend door zijn kracht, die machtig in mij werkt.
Col 2:1  Ik wil toch dat gij weet, welk een zwaren strijd ik heb te voeren voor u, voor hen die in Laodicea wonen 
en voor zovelen mij persoonlijk niet kennen;
Col 2:2  opdat hun hart vertroost worde, terwijl zij, door liefde verenigd, overrijk worden in volledige kennis, zodat 
zij komen tot inzicht in Gods heilsgeheim, Christus,
Col 2:3  in wien alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn.
Col 2:4  Dit zeg ik opdat niemand uwer zich late in de war brengen door schoonklinkende woorden.
Col 2:5  Want al ben ik lichamelijk afwezig, in den geest ben ik bij u, mij verheugend bij het zien van uw 
ordelijken toestand en de vastheid van uw geloof in Christus.
Col 2:6  Laat dan uw wandel in overeenstemming zijn met hetgeen gij hebt gehoord en aangenomen aangaande 
Christus Jezus, den Heer.
Col 2:7  Blijft geworteld en opgebouwd in hem, vast in het geloof overeenkomstig hetgeen gij geleerd hebt, 
overvloedig in dankzegging.
Col 2:8  Ziet toe dat niemand u meesleept door de wijsbegeerte en de ijdele leugens, gegrond op menselijke 
overlevering, op de natuurmachten, en niet op Christus.
Col 2:9  Want in hem woont de gehele volheid der Godheid lichamelijk,
Col 2:10  en in zijn gemeenschap hebt gij deelgekregen aan die goddelijke volheid. Hij toch staat boven alle 
heerschappij en macht.
Col 2:11  Omdat gij tot hem behoort, zijt gij ook besneden met een besnijdenis die niet met handen geschiedt, 
doordat gij u ontdaan hebt van het vleselijk lichaam--dit is de Christelijke besnijdenis.
Col 2:12  Want met hem zijt gij dor den doop begraven en ook medeopgewekt door het geloof aan de kracht van 
God, die hem uit de doden heeft opgewekt.
Col 2:13  Ook u heeft Hij, toen gij dood waart door uw overtredingen en uw vleselijke onbesnedenheid, met hem 
levendgemaakt. Hij heeft ons alle overtredingen vergeven
Col 2:14  en uitgewist den schuldbrief te onzen laste, die met zijn vele bepalingen ons in den weg stond. Dien 
heeft Hij vernietigd door hem aan het kruis te nagelen.
Col 2:15  De heerschappijen en machten heeft Hij ontmaskerd en openlijk aan de kaak gesteld, daardoor over 
haar zegepralend.
Col 2:16  Niemand oordele u dan in zake van spijs of drank, in het vieren van feest, nieuwemaan of sabbat.
Col 2:17  Dat alles toch is slechts een afschaduwing, van de toekomstige dingen, en het lichaam zelf is de 
Christus.
Col 2:18  Niemand berove u van den zegeprijs, dit trachtend te doen door zelfverguizing en engelenverering, 
pralend met de gezichten die hij kreeg, zich in zijn vleselijke gezindheid zonder grond opblazend,
Col 2:19  zonder zich vast te houden aan het Hoofd, uit wien het ganse lichaam, door gewrichten en banden tot 
een goedsluitend geheel saamgebonden, opwast in goddelijken wasdom.
Col 2:20  Indien gij met Christus gestorven en van de natuurmachten bevrijd zijt, wat laat gij u dan, alsof gij nog 
in de wereld leefdet, instellingen opleggen als:
Col 2:21  Vat niet aan, proef niet en raak niet aan?
Col 2:22  Dat alles is bestemd door het gebruik vernietigd te worden. Geboden en leringen van mensen zijn het!
Col 2:23  Zij hebben den roep van wijsheid met persoonlijke godsverering, ootmoed en zelfkastijding, maar 
hebben geen eer tot volle bevrediging des vlezes.
Col 3:1  Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zoekt dan naar wat hierboven is, waar Christus is, aan Gods 
rechterhand gezeten;
Col 3:2  bedenkt hetgeen hierboven is en niet het aardse.
Col 3:3  Want gij zijt gestorven; uw leven is met Christus in God verborgen,
Col 3:4  en wanneer Christus, die ons leven is, openbaar wordt, dan zult ook gij met hem in heerlijkheid 
openbaar worden.
Col 3:5  Doodt dan de aardse leden; hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht--die 
afgoderij is.



Col 3:6  Dat alles doet Gods toorn komen.
Col 3:7  Ook gij verkeerdet voorheen daarin, toen gij er in leefdet.
Col 3:8  Maar thans hebt ook gij dat alles verwijderd; toorn, gramschap, boosheid, en uit uw mond smalende en 
schandelijke taal.
Col 3:9  Liegt niet tegen elkander; daar gij den ouden mens met zijn gedragingen afgelegd
Col 3:10  en den nieuwen mens aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot inzicht, naar het beeld van zijn 
Schepper.
Col 3:11  Dan is er geen Griek of Jood, besneden of onbesneden zijn, barbaar, Scyth, slaaf, vrije, maar Christus 
is alles in allen.
Col 3:12  Bekleedt u dan, als Gods uitverkoren heiligen en geliefden, met hartelijke ontferming goedertierenheid, 
ootmoed, zachtmoedigheid geduld.
Col 3:13  Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen den ander een grieve heeft. Zoals de 
Heer ons vergeven heeft, zo moeten ook wij doen.
Col 3:14  Voegt bij dat alles de liefde, die de band is der volmaking.
Col 3:15  En de vrede van Christus heersche in uw harten; want daartoe zijt gij als delen van een lichaam 
geroepen. En weest dankbaar.
Col 3:16  Christus' woord wone overvloedig in u; leert en vermaant elkander met alle wijsheid en zingt liefelijk in 
uw hart, God ter eer, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.
Col 3:17  En alwat gij doet, in woord of werk, doet alles met aanroeping van den naam van den Heer Jezus, God 
den Vader door zijn bemiddeling dankend.
Col 3:18  Vrouwen, weest aan uw mannen onderdanig, zoals het in des Heeren gemeenschap betaamt.
Col 3:19  Mannen, hebt uw vrouwen lief en weest niet ruw tegen haar.
Col 3:20  Kinderen, weest uw ouders in alles gehoorzaam; want dat is in den Heer welbehaaglijk;
Col 3:21  Vaders, vit niet op uw kinderen; anders worden zij moedeloos.
Col 3:22  Slaven, weest in alles uw aardsen meesters gehoorzaam niet in ogendienst, als zij die mensen willen 
behagen, maar in eenvoudigheid des harten, uit ontzag voor den Heer.
Col 3:23  Wat gij ook doet, werkt van harte, als voor den Heer, niet voor mensen;
Col 3:24  daar gij weet als vergelding het erfdeel te zullen ontvangen. Weest slaven van den Heer Christus.
Col 3:25  Want wie onrecht doet zal het loon voor zijn onrecht te dragen hebben. Er is geen aanneming des 
persoons.
Col 4:1  Heeren, doet voor uw slaven wat recht en billijk is, wetend dat ook gij in den hemel een heer hebt.
Col 4:2  Volhardt in het gebed, met waakzaamheid en dank,
Col 4:3  tevens biddend voor ons, dat God voor ons de deur der prediking opene; zodat wij het heilsgeheim van 
Christus, waarvoor ik een gevangene ben, mogen prediken;
Col 4:4  opdat ik het zo aan het licht brenge als ik het moet uitspreken.
Col 4:5  Gedraagt u wijs tegenover hen die buiten de gemeente zijn, u elke gelegenheid tenuttemakend.
Col 4:6  Uw manier van spreken zij altijd lieflijk, met zout gekruid; weet, hoe gij ieder te woord moet staan.
Col 4:7  Hoe het mij gaat, dat alles zal Tychicus, mijn geliefde broeder, de getrouwe dienaar en 
mededienstknecht in den Heer, u meedelen.
Col 4:8  Juist daartoe zend ik hem tot u, dat gij onze omstandigheden zoudt kennen en hij uw hart zou troosten.
Col 4:9  Met hem zond ik Onesimus, den getrouwen en geliefden broeder, uw landsman. Zij zullen u alwat hier 
gebeurt vertellen.
Col 4:10  U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas--over wien gij bevelen 
gekregen hebt; wanneer hij bij u komt, ontvangt hem dan goed--
Col 4:11  en Jezus, ook genaamd Justus. Dit zijn mijn enige medewerkers van Joodse afkomst voor Gods 
Koninkrijk; een grote bemoediging voor mij.
Col 4:12  U groet Epafras, uw landgenoot, een dienstknecht van Christus Jezus, die altijd voor u in zijn gebeden 
strijdt, biddend dat gij als volmaakte en volkomen mannen moogt vaststaan in alwat God wil.
Col 4:13  Want ik getuig van hem dat hij zich veel moeite getroost voor u, voor de Christenen te Laodicea en te 
Hierapolis.
Col 4:14  U groet mijn vriend Lucas, de geneesheer, en Demas.
Col 4:15  Groet de broeders te Laodicea, en Nymfe met de gemeente die in haar huis samenkomt.
Col 4:16  Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorgt dan dat hij ook in de gemeente der Laodicenzen 
voorgelezen wordt, en dat gij den brief uit Laodicea te lezen krijgt.
Col 4:17  Zegt aan Archippus: Zorg dat gij het ambt hetwelk gij in den dienst des Heeren op u genomen hebt 
goed vervult.
Col 4:18  De eigenhandige groet van mij, Paulus. Denkt aan mijn boeien. De genade zij met u.
1Th 1:1  Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente te Thessalonica, de gemeente van God den Vader en 
den Heer Jezus Christus: genade en vrede zij uw deel.



1Th 1:2  Wij danken God over u allen telkens wanneer wij in onze gebeden melding van u maken.
1Th 1:3  Steeds toch gedenken wij voor onzen God en Vader uw geloofsarbeid, uw liefdewerk en uw volharding 
in de hoop op onzen Heer Jezus Christus;
1Th 1:4  want, van God geliefde broeders, wij weten dat gij uitverkorenen zijt.
1Th 1:5  Onze Christusprediking toch is niet tot u gekomen alleen met woorden, maar ook met krachtsbetoon en 
met Heiligen Geest en grote beslistheid. Gij weet zelf wel, hoe wij onder u om uwentwil zijn opgetreden.
1Th 1:6  Ook zijt gijzelf onze navolgers en die van den Heer geworden door het woord aan te nemen onder 
velerlei verdrukking met door den Heiligen Geest gewekte vreugd;
1Th 1:7  zodat gij een voorbeeld zijt geworden voor al de gelovigen in Macedonie en Achaje.
1Th 1:8  Want van u uit heeft het woord des Heeren weerklonken, en dat niet alleen in Macedonie en Achaje; 
neen, in elke plaats is uw geloof in God bekend geworden, zodat wij niet nodig hadden er iets van te zeggen.
1Th 1:9  Want zelf verhalen de mensen van ons, hoe wij bij u gekomen zijn, en hoe gij u van de afgoden tot God 
gekeerd hebt om den levenden en waarachtigen God te dienen
1Th 1:10  en uit den hemel zijn Zoon te wachten, dien Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van 
den toekomstigen Toorn.
1Th 2:1  Gij weet zelf, broeders, dat onze komst tot u niet onvruchtbaar geweest is;
1Th 2:2  maar na eerst, gelijk gij weet, te Filippi veel geleden te hebben en mishandeld te zijn, hebben wij, met 
een vrijmoedigheid, die onze God ons gaf, aan u de heilmare Gods onder veel strijd gepredikt.
1Th 2:3  Want onze verkondiging had niets te doen met bedriegerij, oneerlijkheid of list.
1Th 2:4  Neen, wij geven de Blijde boodschap juist zo weer als God, die ons deze taak waardig keurde, haar ons 
heeft toevertrouwd; niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten op de proef stelt.
1Th 2:5  Want wij traden niet op met vleitaal, zoals gij wel weet, noch met hebzuchtige bedoelingen God is mijn 
getuige.
1Th 2:6  Ook zochten wij niet van mensen eer te verkrijgen, noch van u, noch van anderen, terwijl wij toch als 
gezanten van Christus ons konden doen gelden.
1Th 2:7  Neen, wij gedroegen ons onder u zo zacht als een moeder die haar kinderen koestert.
1Th 2:8  Ja, zo naar u verlangend, hebben wij er genoegen in gehad u niet alleen de blijde boodschap van God 
maar ook onszelven te brengen, omdat gij ons zeer lief waart geworden.
1Th 2:9  Gij herinnert u immers, broeders, onzen arbeid en inspanning, terwijl wij nacht en dag werkten om 
niemand van u te bezwaren, verkondigden wij u Gods heilmare.
1Th 2:10  Gij zijt onze getuigen en God is het ook, hoe heilig, eerlijk en onberispelijk wij ons tegenover u, 
gelovigen, hebben gedragen;
1Th 2:11  wij hebben--zooals gij weet--u hoofd voor hoofd als een vader vermaand, bemoedigd
1Th 2:12  en bezworen om u toch zo te gedragen als betaamt tegenover God, die ons roept tot zijn Koninkrijk en 
heerlijkheid.
1Th 2:13  Daarom danken ook wij voortdurend God, dat gij, na Gods woord hetwelk wij verkondigden ontvangen 
te hebben, het niet hebt aangenomen als een mensenwoord, maar, wat het inderdaad is, als een woord van 
God, die ook in u, gelovigen, werkt.
1Th 2:14  Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der gemeenten van God en Christus Jezus in Judea. 
Immers, gij hebt hetzelfde geleden van uw volksgenoten als zij van de Joden,
1Th 2:15  die zelfs den Heer Jezus en de profeten gedood en ook ons vervolgd hebben. Zij behagen niet aan 
God en staan aller mensen geluk in den weg;
1Th 2:16  daar zij ons verhinderen aan de heidenen de prediking te brengen waardoor zij gered worden. Zo 
maken zij de maat hunner zonden vol. En de Toorn komt over hen tot het einde toe.
1Th 2:17  Wij nu, broeders, na een tijdlang, persoonlijk maar niet in ons hart, van u verwijderd te zijn geweest, 
hebben in groot verlangen ons uiterste best gedaan u weer te zien.
1Th 2:18  Daarom hebben wij tot u willen komen ja, ik, Paulus zelf, enen andermaal maar de Satan heeft het ons 
verhinderd.
1Th 2:19  Wie anders toch dan gij zijt onze hoop en vreugde, de kroon van onzen roem tegenover onzen Heer 
Jezus bij zijn komst? Indien gij het niet zijt, wie dan?
1Th 2:20  Ja, onze eer en vreugd zijt gij.
1Th 3:1  Daarom omdat wij het niet langer konden uithouden gaven wij er de voorkeur aan alleen in Athene 
achter te blijven
1Th 3:2  en zonden Timotheus, onzen broeder en Gods dienaar in de Christusverkondiging om u te versterken 
en te vermanen, tot vermeerdering van uw geloof;
1Th 3:3  opdat geen uwer door die verdrukkingen aan het wankelen mocht gebracht worden. Want gij weet zelf 
dat die onvermijdelijk zijn.
1Th 3:4  Immers, reeds toen wij bij u waren, voorspelden wij u dat wij verdrukt zouden worden. En zo is het 
geschied, gelijk gij weet.



1Th 3:5  Daarom heb ik hem, toen ik het niet langer uithield, naar u toegezonden om te weten te komen hoe het 
met uw geloof stond, of de Verzoeker u niet wellicht in verzoeking had gebracht en onze arbeid verijdeld was.
1Th 3:6  Maar nu Timotheus daar juist van u tot ons is teruggekeerd, ons goede tijding gebracht heeft van uw 
geloof en liefde, en dat gij altijd een gezegende herinnering aan ons hebt, daar gij evenzeer wenst ons te zien 
als wij u,
1Th 3:7  nu hebben wij; broeders, in al onzen nood en druk weer goeden moed op u gekregen, omdat gij het 
geloof hebt bewaard.
1Th 3:8  Want nu leven wij eerst recht, indien gij in den Heer vaststaat.
1Th 3:9  Hoe toch kunnen wij met het oog op u God genoeg dank betalen voor al de vreugde waarmee onze 
God ons over u verblijdt?
1Th 3:10  Vurig bidden wij nacht en dag u persoonlijk te mogen weerzien en te voltooien wat nog aan uw geloof 
ontbreekt.
1Th 3:11  Onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus bane ons den weg tot u.
1Th 3:12  Moge de Heer u rijk maken en overvloedig in liefde jegens elkander en jegens allen, zoals ook wij u 
liefhebben.
1Th 3:13  Hij moge uw harten sterken zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onzen God en Vader ten dage 
als onze Heer Jezus met al zijn heiligen komt.
1Th 4:1  Ten slotte dan, broeders, wij komen tot u met een verzoek en een Christelijke vermaning: Gij hebt van 
ons vernomen, hoe gij u moet gedragen om Gode welgevallig te zijn en gij gedraagt u reeds zo welnu, zorgt dat 
gij hierin steeds meer vordert.
1Th 4:2  Want gij weet wel, welke voorschriften wij u in naam van den Heer Jezus gegeven hebben.
1Th 4:3  Dit toch is de wil van God, uw heiliging: van de ontucht moet gij u onthouden;
1Th 4:4  ieder uwer moet weten zich een eigen vrouw te verwerven in heiligheid en eerbaarheid,
1Th 4:5  niet in zinlijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.
1Th 4:6  Verder ga niemand zich in handelszaken te buiten door inhaligheid jegens zijn broeder; want de Heer is 
een rechter over al die dingen, zoals wij u vroeger gezegd en betuigd hebben.
1Th 4:7  God toch heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligheid.
1Th 4:8  Dus, wie dat verwerpt verwerpt niet een mens, maar God, die zijn Heiligen Geest in uw hart gegeven 
heeft.
1Th 4:9  Wat nu de broederliefde aangaat, hierover is het niet nodig u te schrijven; want gij hebt zelf van God 
geleerd elkander lief te hebben.
1Th 4:10  Immers, gij doet dat ook jegens alle broeders in geheel Macedonie. Wij vermanen u dan, broeders, 
hierin nog overvloediger te worden
1Th 4:11  en er uw eer in te stellen rustig te leven, uw eigen zaken te behartigen en u met uw handwerk bezig te 
houden, zoals wij u voorgeschreven hebben;
1Th 4:12  opdat uw gedrag in de ogen van hen die buiten de gemeente staan betamelijk zij en gij niemands hulp 
behoeft.
1Th 4:13  Wij willen niet, broeders, dat gij onkundig zijt betreffend het lot der ontslapenen; opdat gij niet bedroefd 
moogt zijn, gelijk de overigen, die geen hoop koesteren.
1Th 4:14  Want indien Jezus, zoals wij geloven, is gestorven en opgestaan, dan zal God ook de in Jezus 
ontslapenen met hem meevoeren.
1Th 4:15  Want dit zeggen wij u in naam des Heeren: Wij die overblijven en de komst des Heeren beleven, wij 
zullen de ontslapenen niet voorgaan.
1Th 4:16  Want de Heer zelf zal op een bevelwoord, terwijl de stem van een aartsengel en een bazuin Gods uit 
den hemel weerklinken, neerdalen; dan zullen eerst zij die in Christus' gemeenschap gestorven zijn opstaan;
1Th 4:17  daarna zullen wij die overgebleven zijn en het beleven tegelijk met hen op wolken weggevoerd 
worden, den Heer in de lucht tegemoet. Zo zullen wij altijd bij den Heer zijn.
1Th 4:18  Vertroost elkander dus met deze woorden.
1Th 5:1  Wanneer en onder welke omstandigheden dit gebeuren zal, broeders, hierover is het niet nodig u te 
schrijven;
1Th 5:2  want gij weet zeer goed dat de dag des Heeren komt als een dief in den nacht.
1Th 5:3  Wanneer men zegt: Vrede en geen gevaar! dan overvalt hen het verderf onverwachts als de 
barensweeen een zwangere vrouw, en zij ontkomen het zeker niet.
1Th 5:4  Maar gij, broeders, leeft niet in de duisternis, zodat die dag u kan verrassen als een dief.
1Th 5:5  Want gij zijt allen zonen van het licht en zonen van den dag. Wij behoren niet aan den nacht of de 
duisternis toe.
1Th 5:6  Laat ons dus niet slapen, zoals de overige mensen, maar waken en nuchter zijn.
1Th 5:7  Want zij die slapen slapen des nachts, en wie zich bedrinken zijn des nachts dronken;
1Th 5:8  maar wij die aan den dag toebehoren willen nuchter zijn, bekleed met het pantser des geloofs en der 



liefde, en met den helm der hoop op verlossing;
1Th 5:9  want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot verwerving der verlossing door onzen Heer Jezus 
Christus,
1Th 5:10  die voor ons gestorven is; opdat wij, hetzij wij waken of slapen, samen met hem leven.
1Th 5:11  Daarom, vermaant elkander en sticht de een den ander; zoals gij trouwens doet.
1Th 5:12  Wij verzoeken u, broeders, hen die onder u arbeiden, uw voorgangers in des Heeren zaak en die u 
terechtwijzen, te erkennen.
1Th 5:13  Draagt hun zeer grote liefde toe om huns werks wil. Houdt vrede onder elkander.
1Th 5:14  Voorts vermanen wij u, broeders, het oog te houden op de onordelijke mensen, den kleinmoedigen 
moed in te spreken, den zwakken tegemoet te komen, jegens allen geduldig te zijn.
1Th 5:15  Past op dat niemand ooit kwaad met kwaad vergelde, maar zoekt steeds het goede voor elkander en 
voor allen.
1Th 5:16  Weest altijd blijde;
1Th 5:17  bidt zonder ophouden;
1Th 5:18  dankt in elke omstandigheid; want dat wil God in Christus Jezus van u.
1Th 5:19  Blust den Geest niet uit;
1Th 5:20  veracht de profetenwoorden niet;
1Th 5:21  onderzoekt alles en behoudt het goede.
1Th 5:22  Houdt u ver van elke soort van kwaad.
1Th 5:23  En de God des vredes zelf heilige u gans en al: geheel uw geest, uw ziel en uw lichaam worden 
smetteloos bewaard tegen de komst van onzen Heer Jezus Christus.
1Th 5:24  Hij die u roept is getrouw; Hij zal het ook doen.
1Th 5:25  Broeders, bidt voor ons.
1Th 5:26  Groet alle broeders met een heiligen kus.
1Th 5:27  Ik bezweer u bij den Heer dat gij dezen brief aan al de broeders laat voorlezen.
1Th 5:28  De genade van onzen Heer Jezus Christus zij met u.
2Th 1:1  Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, de gemeente van God, onzen 
Vader, en van den Heer Jezus Christus:
2Th 1:2  genade en vrede mogen u verleend worden van God, den Vader, en van den Heer Jezus Christus.
2Th 1:3  Het is onze plicht God altijd over u te danken, broeders. Dat is billijk omdat uw geloof zo sterk wast en 
uw onderlinge liefde in u allen, hoofd voor hoofd, zo groot is;
2Th 1:4  zodat wijzelf ons in Gods gemeenten op u beroemen wegens uw volharding en geloof onder al de 
vervolgingen en verdrukkingen die gij doorstaat.
2Th 1:5  Zij zijn een proeve van Gods gerecht oordeel dat gij het Koninkrijk Gods waardig zult gekeurd worden, 
waarvoor gij nu lijdt.
2Th 1:6  Immers, het is recht en billijk dat God hen die u benauwen met benauwing vergeldt
2Th 1:7  en u die benauwd wordt met ons verkwikking geeft. En dat zal geschieden wanneer de Heer Jezus uit 
den hemel met zijn machtige engelen in een vuurvlam verschijnt
2Th 1:8  en vergelding brengt aan hen die God niet gekend hebben en gehoorzaamheid weigeren aan de blijde 
boodschap van onzen Heer Jezus.
2Th 1:9  Ja, zij zullen boeten met het eeuwig verderf voor het aangezicht des Heeren en de heerlijkheid zijner 
kracht,
2Th 1:10  wanneer hij op dien dag zich verheerlijkt in zijn heiligen en bewonderd wordt in al de gelovigen; want 
bij u, heeft onze prediking geloof gevonden.
2Th 1:11  Daartoe bidden wij ook altijd voor u dat onze God u uw roeping waardig keure en uw welbehagen in 
alwat goed is en uw geloofswerk door zijn macht volkomen make;
2Th 1:12  opdat de naam van onzen Heer Jezus in u verheerlijkt worde, en gij in hem, volgens de genade van 
onzen God en den Heer Jezus Christus.
2Th 2:1  Wij hebben een bede aan u, broeders, in verband met de komst van onzen Heer Jezus Christus en ons 
aller vereniging met hem:
2Th 2:2  verliest niet zo licht uw bezinning en laat u niet ontroeren, noch door een geestesopwelling; noch door 
een aan ons toegeschreven woord of brief, als stond de dag des Heeren voor de deur.
2Th 2:3  Laat niemand u op enige wijze bedriegen; want die dag komt niet tenzij eerst nog de afval komt en de 
mens der goddeloosheid verschijnt, de zoon des verderfs,
2Th 2:4  de tegenstander, die zich verheft tegen alwat God of heiligdom heet; zodat hijzelf in den tempel Gods 
gaat zitten, zich voor God uitgevend.
2Th 2:5  Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit zeide?
2Th 2:6  Nu weet gij wel, wat hem verhindert; te zijner tijd zal hij verschijnen.
2Th 2:7  Want het geheim der goddeloosheid oefent reeds zijn kracht; alleen moet hij die de hinderpaal is eerst 



uit den weg worden geruimd.
2Th 2:8  En dan zal de Goddeloze verschijnen en zal de Heer Jezus hem met den adem van zijn mond doden 
en door den glans van zijn komst vernietigen,
2Th 2:9  hem die komt met het geweld van den Satan, met allerlei krachtsbetoon, tekenen, valse wonderen
2Th 2:10  en met allerlei goddeloosheid, waardoor zij die verloren gaan bedrogen worden; tot straf daarvoor dat 
zij de liefde voor de waarheid niet hebben aangenomen, waardoor zij gered zouden zijn.
2Th 2:11  Daarom zond God over hen de macht der dwaling, waardoor zij aan de leugen geloofsloegen:
2Th 2:12  opdat allen die de waarheid niet geloofden maar behagen schepten in de ongerechtigheid zouden 
veroordeeld worden.
2Th 2:13  Wij nu, van den Heer beminde broeders, moeten God altijd met het oog op u danken, dat God u van 
den aanvang af heeft uitverkoren tot redding door geestelijke heiliging en geloof in de waarheid,
2Th 2:14  waartoe Hij u ook riep door onze prediking, opdat gij deel moogt verkrijgen aan de heerlijkheid van 
onzen Heer Jezus Christus.
2Th 2:15  Dus, broeders, staat pal en houdt u aan de overleveringen die gij hetzij door een woord of een brief 
van ons hebt geleerd.
2Th 2:16  Onze Heer Jezus Christus zelf en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en uit genade eeuwigen 
troost en goede hoop heeft gegeven,
2Th 2:17  trooste uw harten en make u sterk in allerlei goed werk en woord.
2Th 3:1  Voorts, broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heeren zijn vrijen loop hebbe en in ere kome 
evenals bij u,
2Th 3:2  en dat wij ontkomen aan de onzedelijke en slechte mensen; want het geloof is niet aller deel.
2Th 3:3  Maar de Heer is getrouw die u zal versterken en bewaren voor den Boze,
2Th 3:4  en wij vertrouwen van u in den Heer dat gij en doet en zult doen wat wij u voorschrijven.
2Th 3:5  De Heer neige uw harten tot de liefde voor God en een lijdzaamheid als die van Christus.
2Th 3:6  Wij bevelen u, broeders, bij den naam van den Heer Jezus Christus u te onttrekken aan elken broeder 
die onordelijk, niet naar de overlevering die gij van ons ontvangen hebt, leeft.
2Th 3:7  Want gij weet zelf, hoe gij ons moet navolgen; wij toch hebben ons onder u niet onordelijk gedragen:
2Th 3:8  niemands brood zonder betaling gegeten, maar in zwaren arbeid nacht en dag gewerkt om niemand 
uwer te bezwaren.
2Th 3:9  Niet dat wij het recht niet hebben, maar wij deden het om onszelf u tot een voorbeeld te stellen dat gij 
moet navolgen.
2Th 3:10  Immers, ook toen wij bij u waren, hebben wij u voorgehouden: Wil iemand niet werken, dan ete hij ook 
niet.
2Th 3:11  Wij horen toch dat sommigen onder u onordelijk leven, niet werkend maar veel drukte makend.
2Th 3:12  Denzulken bevelen en vermanen wij in naam van Jezus Christus rustig werkend hun zelfverdiend 
brood te eten.
2Th 3:13  En wordt gij, broeders, niet moede u goed te gedragen.
2Th 3:14  Indien iemand niet luistert naar hetgeen wij u in dezen brief bevelen, houdt hem in het oog en gaat niet 
met hem om, opdat hij beschaamd sta.
2Th 3:15  Behandelt hem niet als een vijand, maar vermaant hem als een broeder.
2Th 3:16  De Heer des vredes zelf geve u den vrede onder alles op alle wijzen. De Heer zij met u allen.
2Th 3:17  Mijn eigenhandige groet: Paulus. Zo onderteken ik elken brief; zo schrijf ik.
2Th 3:18  De genade van onzen Heer Jezus Christus zij met u allen.
1Ti 1:1  Paulus, een apostel van Christus Jezus, in opdracht van God, onzen redder, en Christus Jezus, op wien 
wij hopen,
1Ti 1:2  aan Timotheus, zijn waren zoon in het geloof: genade, barmhartigheid en vrede mogen u verleend 
worden van God, den Vader, en van Christus Jezus, onzen Heer.
1Ti 1:3  Gelijk ik, toen ik naar Macedonie op reis ging, u aanried, moet gij te Efeze blijven om sommige lieden te 
waarschuwen geen vreemde leer te verkondigen
1Ti 1:4  en zich niet op te houden met fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, die eer twistvragen uitlokken 
dan Gods heilsorde, door geloof aanvaard, aan het licht brengen.
1Ti 1:5  Alle verkondiging toch beoogt liefde uit een rein hart, een zuiver geweten en ongeveinsd geloof;
1Ti 1:6  maar daarvan zijn sommige lieden afgeweken, zich ophoudend met ijdele praatjes,
1Ti 1:7  terwijl zij wetgeleerden willen zijn, zonder zelf te begrijpen wat zij zeggen en over sommige dingen met 
driestheid beweren.
1Ti 1:8  Wij weten dat de wet goed is, indien men haar op wettige wijze gebruikt,
1Ti 1:9  goed begrijpend dat een wet niet bestaat voor een rechtschapen mens, maar voor de slechtaards en 
losbandigen, goddelozen en zondaars, voor hen die niets heilig en alles gemeen achten, zich aan vader en 
moeder vergrijpen, doodslagers,



1Ti 1:10  hoereerders, knapenschenners, zielverkopers, leugenaars, meineedigen, en wat verder in strijd is met 
de gezonde leer,
1Ti 1:11  volgens de blijde boodschap der heerlijkheid van den zaligen God, welker verkondiging mij 
toevertrouwd is.
1Ti 1:12  Ik ben dankbaar aan hem die mij kracht geeft, onzen Heer Christus Jezus, dat hij mij voor getrouw 
geacht en in zijn dienst gesteld heeft,
1Ti 1:13  terwijl ik toch vroeger een lasteraar, een vervolger en geweldenaar was; maar mij is ontferming 
bewezen, omdat ik het in onwetendheid, daar ik het geloof niet had, gedaan heb;
1Ti 1:14  ja, de Heer heeft mij in rijke mate genade bewezen door het geloof en de liefde in gemeenschap met 
Christus Jezus.
1Ti 1:15  Het is een betrouwbaar woord, in alle opzichten aannemelijk, dat Christus Jezus in de wereld gekomen 
is om zondaren te redden. Van hen ben ik de grootste;
1Ti 1:16  maar daarom is mij ontferming bewezen, opdat Jezus Christus allereerst in mij zijn volkomen 
lankmoedigheid zou openbaren, ten voorbeelde voor hen die later in hem zouden geloven en het eeuwige leven 
erlangen.
1Ti 1:17  Den koning der werelden, den onverderfelijken, onzienlijken, enigen God, zij eer en heerlijkheid tot in 
alle eeuwigheid. Amen.
1Ti 1:18  Dit te prediken draag ik u op, mijn zoon Timotheus, volgens de profetenwoorden vroeger aangaande u 
uitgesproken; opdat gij, daardoor gesterkt, den goeden strijd moogt strijden,
1Ti 1:19  in het bezit van geloof en een rein geweten. Sommige lieden hebben dit van zich afgestoten en 
dientengevolge aan het geloof schipbreuk geleden.
1Ti 1:20  Onder anderen Hymeneus en Alexander, die ik aan den Satan heb overgeleverd, opdat zij het lasteren 
mogen verleren.
1Ti 2:1  Ik geef dan voor alles de vermaning gebeden te doen, smekingen, voorbeden, dankzeggingen, voor alle 
mensen,
1Ti 2:2  voor koningen en allen die in hoogheid zijn; opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden, in alle 
vroomheid en eerbaarheid.
1Ti 2:3  Dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onzen redder,
1Ti 2:4  die wil dat alle mensen gered worden en tot inzicht in de waarheid komen.
1Ti 2:5  Want Een is God en een is middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,
1Ti 2:6  die zichzelf heeft gegeven tot een losprijs voor allen--dit is te rechter tijd verkondigd.
1Ti 2:7  Hiervan ben ik tot heraut en apostel aangesteld--ik spreek de waarheid en lieg niet--als onderwijzer van 
de heidenen in geloof en waarheid.
1Ti 2:8  Ik wil dan dat de mannen overal bidden, met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist.
1Ti 2:9  Desgelijks wil ik dat de vrouwen in zedig gewaad zich eerbaar en ingetogen tooien, niet met vlechtsels, 
goud, paarlen of kostbare kledij,
1Ti 2:10  maar, zoals het vrouwen betaamt die op den naam van godvruchtigen aanspraak maken, met goede 
werken.
1Ti 2:11  De vrouw ontvange zwijgend onderricht, in alle onderdanigheid;
1Ti 2:12  onderricht te geven of zich boven den man te verheffen sta ik een vrouw niet toe; zij moet zich 
stilhouden.
1Ti 2:13  Immers Adam is het eerst geschapen, daarna Eva.
1Ti 2:14  En niet Adam werd verleid, maar de vrouw liet zich verleiden en kwam ten val.
1Ti 2:15  Doch zij zullen gered worden door kinderen te baren; indien zij blijven in geloof, liefde en heiligheid, 
gepaard aan ingetogenheid.
1Ti 3:1  Dit is een betrouwbaar woord. Verlangt iemand een opzienersambt, dan begeert hij een schone taak.
1Ti 3:2  Dus moet een opziener der gemeente een onberispelijk man zijn, slechts eenmaal gehuwd, nuchter, 
bezonnen, zedig, gastvrij, bekwaam in het onderwijzen,
1Ti 3:3  geen drinker, vechter, maar vriendelijk, afkerig van strijd en geldgierigheid,
1Ti 3:4  een goed bestierder van zijn huis, die zijn kinderen in alle waardigheid onder tucht houdt--
1Ti 3:5  indien iemand zijn eigen huis niet kan bestieren, hoe zal hij de gemeente Gods goed verzorgen?
1Ti 3:6  Hij zij geen nieuweling; opdat hij niet zich opblaze en hem het vonnis treffe dat den Duivel trof.
1Ti 3:7  Hij moet daarentegen een goeden naam hebben bij hen die buiten de gemeente staan; opdat hij niet 
bespot worde en in den strik des Duivels valle.
1Ti 3:8  Desgelijks moeten de diakenen eerbare lieden zijn, niet mannen die met twee monden spreken, aan den 
wijn verslaafd zijn of vuil gewin zoeken,
1Ti 3:9  maar mannen die het heilsgeheim van het geloof in een zuiver geweten bewaren.
1Ti 3:10  En ook zij moeten eerst op de proef worden gesteld en daarna, als zij onberispelijk zijn, hun betrekking 
aanvaarden.



1Ti 3:11  Ook moeten hun vrouwen eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, maar bezadigd en in elk opzicht 
betrouwbaar.
1Ti 3:12  Diakenen mogen slechts eenmaal gehuwd zijn en moeten hun kinderen en huisgezinnen goed 
bestieren.
1Ti 3:13  Want zij die het diakenschap goed hebben waargenomen verwerven een ereplaats en grote 
vrijmoedigheid door hun geloof in Christus Jezus.
1Ti 3:14  Ik schrijf u dit in de hoop vrij spoedig tot u te komen;
1Ti 3:15  en opdat gij, ingeval ik nog wat wegblijf, moogt weten, hoe gij u moet gedragen in het huis Gods, dat is 
de gemeente van den levenden God, zuil en grondslag der waarheid.
1Ti 3:16  En groot is ontegenzeglijk het heilsgeheim der vroomheid: hij die verschenen is in het vlees, 
gerechtvaardigd door den Geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de heidenen, gelovig in de wereld 
aangenomen, opgenomen in heerlijkheid.
1Ti 4:1  Maar de Geest zegt duidelijk dat in den laatsten tijd sommigen zullen afvallen van het geloof, gehoor 
gevend aan misleidende geesten en leringen van duivelen,
1Ti 4:2  ten gevolge van de geveinsdheid van leugensprekers die hun eigen geweten gebrandmerkt hebben,
1Ti 4:3  die verbieden te trouwen en bevelen zich van sommige spijzen te onthouden, welke God geschapen 
heeft om door de gelovigen en hen die de waarheid kennen met dankzegging genoten te worden.
1Ti 4:4  Immers, alwat God geschapen heeft is goed, en niets is verwerpelijk, indien het met dankzegging 
genuttigd wordt;
1Ti 4:5  want het wordt door Gods woord en het gebed geheiligd.
1Ti 4:6  Wanneer gij deze dingen aan de broeders op het hart bindt, zijt gij een degelijk dienaar van Christus 
Jezus, u voedend met de woorden des geloofs en der voortreffelijke leer waarvan gij een aanhanger zijt.
1Ti 4:7  Maar verwerp de onheilige oudewijvenpraatjes. Oefen u om vroom te zijn.
1Ti 4:8  De oefening des lichaams toch is van weinig nut; maar de vroomheid is in alle opzichten nuttig, dewijl 
aan haar de belofte zowel voor het tegenwoordige als voor het toekomende leven verbonden is.
1Ti 4:9  Dit is een betrouwbaar woord, waardig met volle gerustheid aangenomen te worden.
1Ti 4:10  Want daarvoor zwoegen en strijden wij ook; omdat wij hopen op den levenden God, die de redder van 
alle mensen is, vooral van de gelovigen.
1Ti 4:11  Schrijf dit voor en onderwijs het.
1Ti 4:12  Laat niemand uw jeugd minachten, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord en wandel, in 
liefde, geloof en reinheid.
1Ti 4:13  Wijd u totdat ik kom aan de voorlezing, opwekking, lering.
1Ti 4:14  Verontachtzaam de u geschonken gave niet. Zij is u gegeven door een profetie, toen de oudsten u de 
handen oplegden.
1Ti 4:15  Behartig die dingen, leef er in; opdat aan allen blijke hoe gij vooruitgaat.
1Ti 4:16  Geef acht op uzelf en op de leer, houd u daaraan; want als gij zo doet, zult gij en uzelf en uw hoorders 
redden.
1Ti 5:1  Bestraf een bejaarden man niet ruw, maar vermaan hem alsof hij uw vader was, de jongeren als uw 
broeders,
1Ti 5:2  bejaarde vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle reinheid.
1Ti 5:3  Behandel de weduwen met eerbied, te weten haar die inderdaad weduwen zijn.
1Ti 5:4  Heeft een weduwe kinderen of kleinkinderen, laten die voor alles leren hun huisgenoten hoog te achten, 
en te vergelden wat zij van vorige geslachten hebben ontvangen; want dat is aan God welgevallig.
1Ti 5:5  Een vrouw die inderdaad weduwe is, een eenzaam achtergeblevene, heeft haar hoop op God gevestigd 
en volhardt nacht en dag in smekingen en gebeden.
1Ti 5:6  Maar een die een ongebonden leven leidt is levend dood.
1Ti 5:7  Houd dit allen voor, opdat zij onberispelijk mogen zijn.
1Ti 5:8  Wie niet zorgt voor de zijnen, vooral voor zijn huisgenoten, die verloochent het geloof en is erger dan 
een ongelovige.
1Ti 5:9  Laat onder de weduwen niemand ingeschreven worden die onder de zestig jaar is; zij mag slechts 
eenmaal gehuwd zijn geweest,
1Ti 5:10  en van haar moet getuigd worden dat zij rijk in goede werken is: zij moet haar kinderen goed 
opgevoed, gastvrijheid geoefend, de voeten der heiligen gewassen, verdrukten bijgestaan hebben, in elk goed 
werk ijverig zijn geweest.
1Ti 5:11  Maar wijs de jonge weduwen af; want als de zinlijkheid haar van Christus aftrekt, dan willen zij weer 
trouwen,
1Ti 5:12  en halen zich een veroordeling op den hals, omdat zij haar eerste trouw geringachtten.
1Ti 5:13  En dan ook, daar zij niets te doen hebben, leren zij huis uit huis in te gaan, niet alleen als 
leegloopsters, maar ook als babbelaarsters en bemoeiallen, die onbehoorlijke praatjes houden.



1Ti 5:14  Ik wil dat de jonge vrouwen trouwen, kinderen ter wereld brengen, de huishouding waarnemen, aan 
den Vijand geen aanleiding geven tot kwaadspreken.
1Ti 5:15  Want reeds zijn sommige afgedwaald, den Satan achterna.
1Ti 5:16  Indien een gelovige vrouw weduwen in haar familie heeft, dat zij ze verzorge, en laat de gemeente er 
niet mee belast worden; opdat deze zorg drage voor degenen die wezenlijk weduwen zijn.
1Ti 5:17  Oudsten die goed besturen moeten dubbele eer waardig gekeurd worden, vooral zij die arbeiden met 
prediking en onderricht.
1Ti 5:18  Want de Schrift zegt: Een dorschend rund zult gij niet muilbanden--en: De arbeider is zijn loon waard.
1Ti 5:19  Neem tegen een oudste geen aanklacht aan dan op het woord van twee of drie getuigen.
1Ti 5:20  Berisp in aller tegenwoordigheid hen die zonde begaan; opdat ook de overigen bevreesd worden.
1Ti 5:21  Ik bezweer u voor God, voor Christus Jezus en voor de uitverkoren engelen dat gij deze dingen 
onbevooroordeeld in acht neemt, zonder iets te doen uit partijdigheid voor dezen of genen.
1Ti 5:22  Leg niet overijld iemand de handen op, en maak u niet mee verantwoordelijk voor anderer zonden. 
Houd u rein.
1Ti 5:23  Drink niet langer alleen water, maar gebruik wat wijn om uw maag en uw herhaalde ongesteldheden.
1Ti 5:24  Van sommige mensen zijn de zonden openbaar, en worden onmiddellijk veroordeeld; van andere 
komen ze eerst later aan het licht.
1Ti 5:25  Desgelijks zijn ook de goede werken bekend; en anders kunnen ze toch niet verborgen blijven.
1Ti 6:1  Allen die het slavenjuk dragen moeten hun meesters alle eerbetoon waardig rekenen, opdat de naam 
Gods en de leer niet gesmaad worden.
1Ti 6:2  Zij die gelovigen tot meesters hebben mogen hen niet minder eren omdat zij broeders zijn, maar moeten 
hen te meer dienen, omdat zij gelovigen zijn en geliefden, die volijverig weldadigheid bewijzen. Zo moet gij leren 
en vermanen.
1Ti 6:3  Brengt iemand een vreemde leer, zonder zich te houden aan de gezonde woorden van onzen Heer 
Jezus Christus, en aan de leer die bij de vroomheid past,
1Ti 6:4  die is opgeblazen, daar hij er niets van begrijpt, maar een ziekelijk vermaak heeft in twistvragen en 
woordenstrijd, waaruit nijd voortkomt, twist, laster, boze argwaan,
1Ti 6:5  harrewarrerijen van mensen die niet recht bij hun verstand zijn en alle inzicht in de waarheid verloren 
hebben, daar zij denken dat met de godsvrucht iets te verdienen is.
1Ti 6:6  Nu, er is met godsvrucht veel te verdienen, indien zij met tevredenheid gepaard gaat.
1Ti 6:7  Want wij hebben niets in de wereld meegebracht, omdat wij er ook niets uit kunnen meenemen.
1Ti 6:8  Hebben wij dus voedsel en dekking, dan zullen wij daarmee genoegen nemen.
1Ti 6:9  Zij daarentegen die rijk willen worden vallen in verzoeking, in een strik en in vele domme en schadelijke 
begeerten, die de mensen ten ondergang brengen en in het verderf storten.
1Ti 6:10  Want de geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Door zich aan haar over te geven zijn sommigen 
van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf vele smarten op den hals gehaald.
1Ti 6:11  Maar gij, mens Gods, wacht u daarvoor; jaag naar gerechtigheid, vroomheid, geloof, liefde, geduld, 
zachtmoedigheid;
1Ti 6:12  strijd den goeden strijd des geloofs, verwerf het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt, zoals gij 
erkend hebt toen gij voor vele getuigen de goede belijdenis aflegdet.
1Ti 6:13  Ik beveel u voor het oog van God, die aan alles het leven geeft, en van Christus Jezus, die voor 
Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd,
1Ti 6:14  mijn geboden vlekkeloos en onberispelijk in acht te nemen tot de verschijning van onzen Heer Jezus 
Christus,
1Ti 6:15  die te rechter tijd geopenbaard zal worden door den zaligen en enigen Heerscher, den Koning der 
koningen, den Heer der heren,
1Ti 6:16  die alleen de onsterfelijkheid bezit, het ontoegankelijk licht bewoont, dien geen mens ooit gezien heeft 
of kan zien, wien de eer en de eeuwige macht toekomt. Amen.
1Ti 6:17  Beveel hun die aan wereldse goederen rijk zijn zich niet te verheffen, noch hun hoop te vestigen op 
ongewissen rijkdom, maar op God, die ons alles rijkelijk geeft om te genieten;
1Ti 6:18  beveel hun wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam,
1Ti 6:19  en zo voor zich op te sparen een goeden grond voor de toekomst, opdat zij het ware leven verwerven.
1Ti 6:20  O Timotheus, bewaar het u toevertrouwde kleinood, keer u af van onheiligen beuzelpraat en de 
spitsvondigheden van de zienswijze die gans ten onrechte den naam draagt van de kennis.
1Ti 6:21  Sommigen hebben ze aangenomen en zijn in zake van het geloof op een doolweg geraakt. De genade 
zij met ulieden.
2Ti 1:1  Paulus, door den wil van God, in overeenstemming met de belofte van het leven dat in Christus Jezus 
verschenen is, een apostel van Christus Jezus,
2Ti 1:2  aan Timotheus, zijn geliefden zoon: genade, barmhartigheid en vrede mogen uw deel van God, den 



Vader, en van Christus Jezus, onzen Heer zijn.
2Ti 1:3  Dankbaar ben ik aan God, dien ik van ouder tot ouder met een rein geweten dien, wanneer ik 
onophoudelijk, nacht en dag, uwer in mijn gebeden gedenk,
2Ti 1:4  vol verlangen u te zien, terwijl ik mij uw tranen herinner; opdat ik met blijdschap vervuld worde.
2Ti 1:5  Ik heb immers de herinnering meegenomen aan uw ongeveinsd geloof, zoals het vroeger in uw 
grootmoeder Lois gewoond heeft en in uw moeder Eunice, en ik vertrouw dat het ook in u woont.
2Ti 1:6  Daarom herinner ik er u aan dat gij uw ijver voor Gods genadegift, die gij bezit door mijn handoplegging, 
steeds moet vermeerderen;
2Ti 1:7  want God gaf ons niet een geest van vreesachtigheid, maar van krachtsbetoon, liefde en bezadigdheid.
2Ti 1:8  Schaam u dan niet te getuigen van onzen Heer, ook niet dat ik voor hem gevangen zit, maar lijd mee 
voor de Heilmare met de kracht die God geeft;
2Ti 1:9  God, die ons gered en met een heilige roeping geroepen heeft, niet op grond van onze werken, maar 
van zijn voorbeschikking en genade, ons van eeuwigheid af in Christus Jezus gegeven,
2Ti 1:10  en thans openbaar geworden door de verschijning van onzen redder Christus Jezus, die en den dood 
krachteloos gemaakt, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft door de Blijde 
boodschap,
2Ti 1:11  waarvan ik aangesteld ben tot heraut, apostel en leraar.
2Ti 1:12  Daarom draag ik nu dit lijden; maar ik schaam mij daarvoor niet; want ik weet op wien ik mijn 
vertrouwen gesteld heb, en ik ben er zeker van dat Hij in staat is het mij toevertrouwde kleinood te behoeden tot 
den groten dag.
2Ti 1:13  Houd, in geloof in Christus Jezus en liefde voor hem, de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt 
voor ogen;
2Ti 1:14  bewaar het voortreffelijk kleinood door den Heiligen Geest, die in ons woont.
2Ti 1:15  Gij weet zeker dat de Aziaten zich allen van mij afgewend hebben; daaronder Fygelus en Hermogenes.
2Ti 1:16  Aan het huis van Onesiforus bewijze de Heer barmhartigheid, omdat hij mij vaak verkwikt en zich voor 
mijn ketenen niet geschaamd heeft,
2Ti 1:17  maar, te Rome gekomen, mij met ijver heeft gezocht--en hij heeft mij gevonden ook.
2Ti 1:18  De Heer geve hem barmhartigheid te vinden van den Heer op den groten dag! Welke diensten hij te 
Efeze bewezen heeft, weet gijzelf het best.
2Ti 2:1  Gij dan, mijn zoon, wees sterk door de genade die gij in de gemeenschap met Christus Jezus bezit,
2Ti 2:2  en wat gij van mij onder veel getuigen gehoord hebt, vertrouw dat aan gelovige mannen toe die 
bekwaam zijn weer anderen te onderwijzen.
2Ti 2:3  Neem deel aan het lijden, als een goed krijgsknecht van Christus Jezus.
2Ti 2:4  Wie soldaat is wordt niet gewikkeld in de zorg voor zijn levensonderhoud; anders kan hij aan hem die 
hem geworven heeft niet behagen.
2Ti 2:5  En als iemand een kampprijs tracht te veroveren, wordt hij niet gekroond tenzij hij naar de vastgestelde 
regels heeft gekampt.
2Ti 2:6  De landman die zwaar arbeiden moet heeft het eerst aanspraak op de vruchten.
2Ti 2:7  Begrijp wat ik bedoel; want de Heer zal u in alles doorzicht geven.
2Ti 2:8  Denk aan Jezus Christus, die uit de doden is opgewekt, uit het zaad van David gesproten, zoals ik 
verkondigd heb.
2Ti 2:9  Hiervoor moet ik lijden, ben ik zelfs geboeid als een boosdoener; maar het woord Gods is niet geboeid.
2Ti 2:10  Daarom verdraag ik alles; opdat de uitverkorenen door Christus Jezus de redding verkrijgen en de 
eeuwige heerlijkheid.
2Ti 2:11  Betrouwbaar is dit woord; want indien wij met hem gestorven zijn, dan zullen wij ook met hem leven;
2Ti 2:12  indien wij het lijden uithouden, dan zullen wij ook met hem heersen; indien wij hem verloochenen, dan 
zal hij ook ons verloochenen;
2Ti 2:13  zijn wij ontrouw, hij houdt zich aan zijn woord, want hij kan zichzelf niet verloochenen.
2Ti 2:14  Blijf daaraan gedachtig en bezweer hen voor Gods aangezicht geen woordenstrijd te voeren, die tot 
niets nuttig en voor de hoorders verderfelijk is.
2Ti 2:15  Beijver u voor God te staan als een beproefd man, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, 
die het woord der waarheid goed ontleedt.
2Ti 2:16  Vermijd onheiligen beuzelpraat; want zij die daarmee aankomen zullen steeds meer tot goddeloosheid 
vervallen,
2Ti 2:17  en hun woord zal voortvreten als de kanker. Tot hen behoren Hymeneus en Filetus.
2Ti 2:18  Dezen zijn, daar zij zeggen dat de opstanding reeds heeft plaats gehad, van de waarheid afgedwaald 
en doen sommigen het geloof verliezen.
2Ti 2:19  Echter staat de hechte grondslag van Gods gebouw vast, met dit opschrift als stempel: De Heer kent 
de zijnen--en: Ieder die den naam des Heeren aanroept late af van ongerechtigheid.



2Ti 2:20  In een groot gebouw nu zijn niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en leem, 
sommige met een eervolle, andere met een niet eervolle bestemming.
2Ti 2:21  Als dus iemand zich zuivert van wat onrein is, dan zal hij een eervolle bestemming hebben, geheiligd, 
bruikbaar voor den Heer, voor elk goed werk geschikt gemaakt.
2Ti 2:22  Ontvlied de lusten der jeugd, jaag naar gerechtigheid, geloof en liefde, naar vrede met hen die den 
Heer uit een rein hart aanroepen.
2Ti 2:23  Vermijd de dwaze en domme twistvragen, wetend dat zij strijd veroorzaken.
2Ti 2:24  En een dienaar des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te 
onderwijzen, boosheid verdragend,
2Ti 2:25  met zachtmoedigheid de weerspannigen opvoedend; of niet wellicht God hen tot inkeer en zo tot 
erkenning der waarheid brengt.
2Ti 2:26  Aldus zullen zij, nuchter geworden, aan den strik des Duivels ontkomen, daar zij door God gevangen 
zijn om zijn wil te volbrengen.
2Ti 3:1  Weet dit dat in de laatste dagen moeilijke tijden zullen aanbreken;
2Ti 3:2  want de mensen zullen zijn zelfzuchtig, geldgierig, zwetsers, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam 
aan hun ouders, ondankbaar, onheilig,
2Ti 3:3  liefdeloos, trouweloos, kwaadsprekend, losbandig, wreed, zonder liefde voor het goede,
2Ti 3:4  verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor vermaak dan voor God,
2Ti 3:5  onder den schijn van vroomheid weigerend voor haar te buigen. Wend u ook van zulke mensen af.
2Ti 3:6  Want uit hun midden komen er die de huizen insluipen en de vrome zusjes inpakken, vrouwen die 
beladen zijn met zonden en door velerlei lusten worden her en der gedreven,
2Ti 3:7  die altijd leren en nooit tot inzicht in de waarheid kunnen komen.
2Ti 3:8  Zoals Jannes en Jambres tegen Mozes opstonden, zo staan zij tegen de waarheid op, die mensen met 
een bedorven verstand en een geloof dat den toets niet doorstaat.
2Ti 3:9  Maar zij zullen het niet ver brengen; want hun dwaasheid zal allen in het oog springen, zoals ook met 
genen het geval was.
2Ti 3:10  Gij daarentegen zijt mijn navolger in leer, gedrag, plannen maken, geloof, lankmoedigheid, liefde, 
geduld,
2Ti 3:11  vervolgingen, lijden, zoals mij te Antiochie, Iconium en Lystre overkwam; hoe zware vervolgingen heb 
ik doorstaan, en uit alle heeft de Heer mij gered!
2Ti 3:12  Zo zullen allen die vroom in de gemeenschap met Christus willen leven vervolgd worden;
2Ti 3:13  maar met de boze mensen en bedriegers zal het steeds slechter gaan: anderen misleidend en zelf 
misleid.
2Ti 3:14  Maar blijf gij bij hetgeen gij geleerd en gelovig aangenomen hebt, wetend van wie gij het hebt geleerd,
2Ti 3:15  en dat gij van kindsbeen af de Heilige Schriften kent, die u kunnen wijs maken tot redding door het 
geloof in Christus Jezus.
2Ti 3:16  De gehele Schrift toch is van God ingegeven en nuttig tot lering, bestraffing, terechtwijzing, opvoeding 
in gerechtigheid;
2Ti 3:17  opdat de mens Gods volkomen zij, tot ieder goed werk geheel toegerust.
2Ti 4:1  Ik bezweer u bij God en bij Christus Jezus, die levenden en doden zal richten; ik bezweer u bij zijn 
verschijning en bij zijn koninkrijk:
2Ti 4:2  Predik het woord, kom daarvoor op, tijdig en ontijdig, wijs terecht, bestraf, vermaan, in alle 
lankmoedigheid en lering.
2Ti 4:3  Want er zal een tijd komen waarin men de gezonde leer niet verdraagt, maar, hunkerend naar wat het 
oor kittelt, een hoop leraren naar eigen smaak zoekt te krijgen.
2Ti 4:4  Maar van de waarheid zullen zij de oren afwenden, en tot fabelen zich keren.
2Ti 4:5  Wees gij daarentegen nuchter in alles, leer te lijden, doe het werk van een Christusprediker en vervul uw 
ambt getrouw tot het einde.
2Ti 4:6  Want wat mij betreft, ik word reeds geplengd, en de tijd van mijn heengaan is aanstaande.
2Ti 4:7  Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn loop ten einde gebracht, het geloof behouden.
2Ti 4:8  Nu is voor mij de krans der gerechtigheid weggelegd, dien de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in den 
groten dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad.
2Ti 4:9  Doe uw best spoedig bij mij te komen.
2Ti 4:10  Want Demas heeft mij verlaten, daar hij de wereld heeft liefgekregen; hij is naar Thessalonica 
vertrokken, Crescens naar Galatie, Titus naar Dalmatie.
2Ti 4:11  Alleen Lucas is bij mij gebleven. Neem Marcus mee en breng hem hier; want hij kan mij van groten 
dienst zijn.
2Ti 4:12  Tychicus heb ik naar Efeze gezonden.
2Ti 4:13  Breng, wanneer gij komt, den mantel mee dien ik te Troas bij Karpus achterliet, alsook de boeken, 



vooral de perkamenten.
2Ti 4:14  Alexander, de smid, heeft mij veel kwaad gedaan; de Heer zal hem wat hij gedaan heeft betaald 
zetten.
2Ti 4:15  Wees ook gij voor hem op uw hoede; want hij heeft onze woorden heftig bestreden.
2Ti 4:16  Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan; allen hebben mij verlaten; het worde hun niet 
toegerekend.
2Ti 4:17  Maar de Heer stond mij bij en sterkte mij, opdat door mij de prediking haar vollen eis zou krijgen en alle 
volken haar zouden horen; zo werd ik uit den muil van den leeuw gered.
2Ti 4:18  De Heer zal mij redden uit alle boze aanslagen en mij bewaren, zodat ik in het hemels koninkrijk kom 
van Hem wien de eer tot in alle eeuwigheid toekomt. Amen.
2Ti 4:19  Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiforus.
2Ti 4:20  Erastus is in Korinthe gebleven; Trofimus heb ik ziek te Milete achtergelaten.
2Ti 4:21  Doe uw best voor den winter te komen. U groeten Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders.
2Ti 4:22  De Heer zij met uw geest. De genade zij met ulieden.
Tit 1:1  Paulus, een dienaar van God en apostel van Jezus Christus, volgens het geloof van Gods uitverkorenen 
en de kennis der waarheid die bij de vroomheid past,
Tit 1:2  die de bron is der hoop op het eeuwige leven, dat voor eeuwige tijden beloofd is door God, die nimmer 
liegt, en die te rechter tijd zijn woord heeft geopenbaard
Tit 1:3  door de prediking die mij is toevertrouwd krachtens de opdracht van God, onzen redder--aan Titus, zijn 
echten zoon krachtens het gemeenschappelijk geloof;
Tit 1:4  genade en vrede mogen uw deel zijn van God, den Vader, en van Christus Jezus, onzen redder.
Tit 1:5  De reden waarom ik u op Kreta achterliet was dat gij wat ik onafgedaan heb gelaten zoudt voltooien, en 
in elke stad oudsten aanstellen, zoals ik u opgedragen heb--
Tit 1:6  en wel mannen op wier naam geen smet kleeft, slechts eenmaal gehuwd, vaders van gelovige kinderen, 
die niemand beschuldigen kan van zedeloosheid en losbandigheid.
Tit 1:7  Want de naam van een opziener der gemeente moet smetteloos zijn, daar hij een beheerder van Gods 
huis is, geen aanmatigend, oplopend man, geen drinker of vechtlustige, geen zoeker van vuil gewin,
Tit 1:8  maar gastvrij, met liefde voor alwat goed is, bezonnen, rechtvaardig, heilig, zichzelf beheerschend,
Tit 1:9  die zich houdt aan het woord dat met de ware leer strookt; opdat hij ook in staat zij met de gezonde leer 
te vermanen en de tegensprekers te weerleggen.
Tit 1:10  Want er zijn veel tuchteloze mensen, praatjesmakers, die anderen het hoofd op hol brengen; de ergste 
zijn zij die van Joodse afkomst zijn.
Tit 1:11  Men moet hun den mond stoppen; anders brengen zij hele gezinnen in de war door onbehoorlijke 
dingen uit schandelijke winzucht te leren.
Tit 1:12  Een hunner hun eigen profeet, heeft gezegd: Kretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie 
buiken.
Tit 1:13  Die getuigenis is waar. Daarom moet ge wanneer gij hen bestraft korte metten met hen maken, opdat 
zij het gezonde geloof krijgen
Tit 1:14  en zich niet hechten aan Joodse fabelen en voorschriften van mensen die aan de waarheid den rug 
toekeren.
Tit 1:15  Alles is den reinen rein; voor de bezoedelden en ongelovigen is niets rein, maar zowel hun verstand als 
hun geweten is bezoedeld.
Tit 1:16  Zij beweren God te kennen, maar loochenen Hem door hun gedrag, daar zij verfoeilijke mensen zijn, 
ongehoorzaam, voor ieder goed werk onbruikbaar.
Tit 2:1  Gij nu spreek zoals het met de gezonde leer overeenkomt.
Tit 2:2  Zeg dat de bejaarde mannen nuchter moeten zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in geloof, liefde, geduld.
Tit 2:3  Evenzo dat de bejaarde vrouwen zich moeten gedragen gelijk het heiligen betaamt, niet kwaadspreken 
noch aan den wijn verslaafd zijn; neen, voorgangsters in alwat schoon is moeten zij wezen;
Tit 2:4  opdat zij de jonge vrouwen bezonnen maken, zodat ze haar mannen en kinderen liefhebben,
Tit 2:5  verstandig, kuis, huishoudelijk, goedertieren, aan haar mannen onderdanig; opdat Gods woord niet 
gelasterd worde.
Tit 2:6  Vermaan desgelijks de jonge mannen bezonnen te zijn in alle dingen,
Tit 2:7  en wees zelf een voorbeeld in goede werken in het geven van onvervalst onderricht en in 
eerwaardigheid;
Tit 2:8  uw prediking zij gezond en onaantastbaar; opdat de tegenpartij beschaamd sta, daar men van ons geen 
kwaad weet te zeggen.
Tit 2:9  Leer ook dat de slaven in alles aan hun heren onderdanig moeten zijn, hun gevallig, zonder tegen te 
spreken,
Tit 2:10  hun niets ontvreemden, maar zich volkomen trouw betonen; opdat zij in alles een sieraad mogen zijn 



der leer van God, onzen redder.
Tit 2:11  Immers, de reddende genade van God is allen mensen verschenen,
Tit 2:12  ons lerend om, met verzaking van goddeloosheid en wereldse lusten, ingetogen, rechtschapen en 
vroom in de tegenwoordige wereld te leven,
Tit 2:13  in afwachting van de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onzen groten God en redder, 
Christus Jezus,
Tit 2:14  die zich voor ons gegeven heeft om ons los te kopen van alle ongerechtigheid en zich een rein volk ten 
eigendom te verwerven, volijverig in het doen van goede werken.
Tit 2:15  Zeg deze dingen, vermaan en bestraf met allen aandrang; niemand verachte u.
Tit 3:1  Herinner hen er aan dat zij onderdanig moeten zijn aan alle over hen gestelde machthebbers, 
gehoorzaam, bereid tot ieder goed werk;
Tit 3:2  dat zij niemand mogen lasteren, strijd moeten vermijden, inschikkelijk zijn, alle mensen met louter 
zachtmoedigheid bejegenen.
Tit 3:3  Want ook wij waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, in dwaling verkerend, slaven van velerlei 
begeerte en lust, in boosheid en nijd levend, hatelijk en elkander hatend.
Tit 3:4  Maar toen de goedheid en menslievendheid van God, onzen redder, verscheen,
Tit 3:5  heeft Hij ons, niet op grond van gerechte werken die wij gedaan hadden, maar uit barmhartigheid, gered 
door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door den Heiligen Geest,
Tit 3:6  dien Hij rijkelijk op ons uitstortte door Jezus Christus, onzen redder;
Tit 3:7  opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, in hope erfgenamen des eeuwigen levens zouden worden.
Tit 3:8  Dit is een betrouwbaar woord, en daaromtrent wil ik dat gij krachtig getuigenis aflegt; opdat zij die in God 
geloven er op bedacht zijn goede werken voor te staan. Dit alles is schoon en nuttig voor de mensen.
Tit 3:9  Maar houd u ver van dwaze haarkloverijen en geslachtsrekeningen, twist en strijd over de wet; want die 
zijn onnut en ijdel.
Tit 3:10  Laat u met een scheurmaker, na hem een [maal] en andermaal gewaarschuwd te hebben, verder niet 
in,
Tit 3:11  wetend dat zo iemand geheel en al uit de voegen geraakt is en zondigt terwijl hij zichzelf veroordeelt.
Tit 3:12  Wanneer ik Artemas of Tychicus tot u zend, kom dan zo spoedig gij kunt bij mij te Nicopolis; want daar 
heb ik besloten te overwinteren.
Tit 3:13  Zorg goed voor de uitrusting van Zenas, den wetgeleerde, en van Apollos; opdat het hun aan niets 
ontbreke.
Tit 3:14  Mogen de onzen leren zich toe te leggen op goede werken ter voorziening in dringende behoeften, 
opdat zij niet nutteloos zijn.
Tit 3:15  Allen die bij mij zijn groeten u. Groet allen die ons op grond van het geloof liefhebben. De genade zij 
met u allen.
Phm 1:1  Paulus, een gevangene voor de zaak van Christus Jezus, en broeder Timotheus aan Filemon, onzen 
vriend en medewerker,
Phm 1:2  zuster Appia, onzen medestrijder Archippas en de gemeente te uwen huize:
Phm 1:3  genade en vrede mogen uw deel zijn van God, onzen Vader, en van den Heer Jezus Christus.
Phm 1:4  Ik dank mijn God telkens wanneer ik in mijn gebeden uwer gedenk,
Phm 1:5  daar ik hoor van uw liefde voor al de heiligen en uw geloof in den Heer Jezus.
Phm 1:6  Moge uw geloofsgemeenschap zich krachtig betonen door erkenning van al het goede dat tot eer van 
Christus in ons is.
Phm 1:7  Ja, ik ben zeer verheugd over uw liefde en word er door vertroost; want het gemoed der heiligen wordt 
door u, broeder, verkwikt.
Phm 1:8  Daarom, hoewel het mij door mijn verhouding tot Christus volkomen zou vrijstaan u te bevelen wat 
betamelijk is,
Phm 1:9  vind ik het, omdat wij elkander liefhebben, verkieslijk u een verzoek te doen. Dus kom ik, Paulus, een 
grijsaard, nu zelfs een gevangene voor de zaak van Christus Jezus,
Phm 1:10  u een verzoek doen voor mijn kind, dat ik terwijl ik een gevangene ben verwekt heb, Onesimus,
Phm 1:11  weleer u onnut, maar thans zowel u als mij van groot nut. Bij dezen zend ik hem aan u terug,
Phm 1:12  hem, een deel van mijzelf.
Phm 1:13  Gaarne had ik hem bij mij gehouden, opdat hij in plaats van u mij zou dienen, terwijl ik voor de Blijde 
boodschap een gevangene ben;
Phm 1:14  maar buiten uw medeweten wilde ik niets doen; opdat uw goed werk niet gedwongen maar vrijwillig 
gedaan zou worden.
Phm 1:15  Immers, wellicht is hij met dat doel voor een wijle van u verwijderd, dat gij hem voor eeuwig zoudt 
bezitten,
Phm 1:16  niet meer als slaaf, maar als iets hogers, als geliefden broeder. Is hij dit reeds in hooge mate voor mij, 



hoe veel te meer zal hij het voor u zijn en door uw wereldse verhouding en in de gemeenschap met Christus.
Phm 1:17  Derhalve, indien gij mij voor uw geestverwant houdt, neem hem dan op alsof ik het was.
Phm 1:18  Heeft hij u enige schade berokkend, of is hij u iets schuldig, schrijf het op mijn rekening.
Phm 1:19  Ik, Paulus, schrijf het eigenhandig: Ik zal het betalen. Laat mij liever zeggen: Zet het op uw eigen 
rekening; want gij zijt mij daarenboven uzelf schuldig.
Phm 1:20  Ja, broeder, ik zou wel gaarne voordeel van u trekken door onze gemeenschap met den Heer. 
Verkwik mijn hart, zoals het onder Christenen geschieden moet.
Phm 1:21  Rekenend op uw gehoorzaamheid schrijf ik u, wetend dat gij meer zult doen dan wat ik zeg.
Phm 1:22  Bereid er u tevens op voor mij gastvrijheid te verlenen. Want ik hoop door uw gebeden aan u 
teruggegeven te worden.
Phm 1:23  U groet Epafras, mijn medegevangene voor de zaak van Christus Jezus,
Phm 1:24  Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medewerkers.
Phm 1:25  De genade van den Heer Jezus Christus zij met uwlieder geest.
Heb 1:1  Nadat God oudtijds veel malen en op veel wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft 
Hij, op het eind van deze dagen, tot ons gesproken door den Zoon,
Heb 1:2  dien Hij tot erfgenaam van alles aangesteld, door wien Hij ook de werelden gemaakt heeft.
Heb 1:3  Deze, het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het afdruksel van zijn wezen, die alles draagt door zijn 
machtig woord, heeft de reiniging van zonden teweeggebracht en zich daarna gezet aan de rechterhand der 
Majesteit in den hemel,
Heb 1:4  zoveel de engelen tebovengaande als hem een hoger naam dan zij dragen is tendeelgevallen.
Heb 1:5  Tot wien der engelen toch heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt mijn Zoon; Ik heb u heden verwekt? en elders: 
Ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal Mij tot zoon wezen?
Heb 1:6  En wanneer Hij den Eerstgeborene in de wereld inleidt, zegt Hij: Alle engelen Gods zullen zich voor 
hem neerbuigen.
Heb 1:7  Van de engelen zegt Hij: Hij die zijn engelen tot winden maakt en zijn dienaren tot vuurvlammen;
Heb 1:8  maar van den Zoon: Uw troon, o God, staat tot in alle eeuwigheid; de schepter van billijkheid is de 
schepter van zijn koningsschap;
Heb 1:9  gij hebt gerechtigheid liefgehad en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft, o God, uw God u met 
vreugdeolie boven uw genoten gezalfd.
Heb 1:10  Ook: Gij, Heer, hebt in den aanvang de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken uwer 
handen;
Heb 1:11  die zullen vergaan, maar gij blijft die alle zullen als een kleed verouderen,
Heb 1:12  en als een mantel zult gij ze oprollen; als een kleed zullen ook zij veranderen; maar gij zijt dezelfde en 
uw jaren nemen geen einde.
Heb 1:13  Tot welken engel heeft Hij ooit gezegd: Zit aan mijn rechterhand totdat Ik uw vijanden zal geplaatst 
hebben als een voetbank uwer voeten?
Heb 1:14  Zijn zij niet allen dienstbare geesten die gezonden worden tot hulp van hen die bestemd zijn de 
verlossing te beerven?
Heb 2:1  Daarom moeten wij te meer aan het gehoorde vasthouden; anders worden wij misschien meegesleept.
Heb 2:2  Want indien het woord dat door engelen gesproken is vaststaat en elke overtreding en 
ongehoorzaamheid gerechte straf ontvangen heeft,
Heb 2:3  hoe zullen wij dan ontvlieden indien wij op een zo grote redding geen acht slaan? Deze is eerst door 
den Heer gepredikt en daarna voor ons bevestigd door hen die hem gehoord hebben,
Heb 2:4  terwijl God meegetuigde door tekenen en wonderen, velerlei krachtsopenbaringen en bedelingen des 
Heiligen Geestes naar zijn wil.
Heb 2:5  Immers, Hij heeft de toekomende wereld, waarvan wij spreken, niet aan de engelen onderworpen.
Heb 2:6  Iemand toch heeft ergens getuigd: Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt, of de mensenzoon dat Gij 
naar hem omziet?
Heb 2:7  Gij maaktet hem een korten tijd minder dan de engelen, kroondet hem met heerlijkheid en eer;
Heb 2:8  alles onderwierpt Gij aan zijn voeten. Immers, bij dat onderwerpen van alles aan hem heeft Hij geen 
uitzondering gemaakt. Doch nu zien wij nog niet dat alles aan hem onderworpen is;
Heb 2:9  maar wij zien Jezus, die een korten tijd minder dan de engelen gemaakt is, wegens zijn doodslijden 
met heerlijkheid en eer gekroond; opdat hij door Gods genade voor iedereen sterven zou.
Heb 2:10  Want het betaamde Hem om wien en door wien alles bestaat, nu Hij veel zonen tot heerlijkheid 
bracht, hun leidsman ter redding door lijden te volmaken.
Heb 2:11  Immers, hij die heiligt en zij die geheiligd worden stammen allen van Enen af. Daarom schaamt hij 
zich niet hen broeders te noemen:
Heb 2:12  wat hij doet in het woord: Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente 
U bezingen;



Heb 2:13  en elders: Ik, ja ik, zal mijn vertrouwen op Hem stellen--en elders: Hier ben ik en de kinderen die God 
mij gegeven heeft. --
Heb 2:14  Want daar de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, heeft hij desgelijks daaraan deel gehad; opdat 
hij door zijn dood zou vernietigen dengene die over den dood te gebieden had, namelijk den Duivel,
Heb 2:15  en allen verlossen die door de vrees voor den dood hun leven lang in slavernij verkeerden.
Heb 2:16  Want hij trekt zich immers het lot der engelen niet aan, maar wel het lot van Abrahams kroost.
Heb 2:17  Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden; opdat hij een barmhartig en getrouw 
hogepriester zou zijn bij God, tot verzoening van de zonden des volks.
Heb 2:18  Want daar hijzelf in verzoeking is gekomen door zijn lijden, kan hij ook helpen hen die in verzoeking 
zijn.
Heb 3:1  Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, ziet op den gezant en hogepriester 
onzer belijdenis, Jezus,
Heb 3:2  die, evenals Mozes, aan zijn Schepper in diens ganse huis getrouw was.
Heb 3:3  Want hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd als een die een huis bouwt groter eer 
verkrijgt dan het huis.
Heb 3:4  Immers, ieder huis is door iemand gebouwd, maar hij die alles gebouwd heeft is God.
Heb 3:5  Mozes nu was wel getrouw in zijn ganse huis als een dienaar, tot een getuigenis van hetgeen later 
verkondigd zou worden,
Heb 3:6  maar Christus is als zoon betrouwbaar over zijn huis. En zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid 
en den roem der hoop tot het einde toe stevig vasthouden.
Heb 3:7  Dus, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, nu gij zijn stem hoort,
Heb 3:8  verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering, ten dage der verzoeking in de woestijn,
Heb 3:9  toen uw vaderen Mij op de proef stelden en mijn werken zagen, veertig jaren lang.
Heb 3:10  Daarom ben Ik toornig geweest op dit geslacht en heb Ik gezegd: Altijd dwalen zij in hun hart. --Zij 
echter hebben mijn wegen niet gekend;
Heb 3:11  zodat Ik zwoer in mijn toorn: Nimmer zullen zij in mijn rust ingaan! --
Heb 3:12  Zorgt, broeders, dat in niemand van u een ongelovig en boos hart zij, zodat gij afvalt van den 
levenden God,
Heb 3:13  maar vermaant elkander elken dag, zolang het nog "heden" heet, opdat niemand uwer zich verharde 
door de verleiding der zonde;
Heb 3:14  want wij zijn deelgenoten van Christus geworden, indien wij het aanvankelijk vertrouwen tot het einde 
toe stevig vasthouden.
Heb 3:15  Want er staat: Heden, nu gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering.
Heb 3:16  Wie toch waren de hoorders die God verbitterden? Waren het niet allen die onder de leiding van 
Mozes uit Egypte waren getrokken?
Heb 3:17  Op wie is Hij veertig jaren vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, wier lijken 
in de woestijn zijn gevallen?
Heb 3:18  Aan wie anders heeft Hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan dan aan de ongehoorzamen?
Heb 3:19  Zo zien wij dat zij niet konden ingaan door hun ongeloof.
Heb 4:1  Laat ons dan vrezen dat iemand uwer, terwijl nog de belofte van het ingaan in zijn rust van kracht is, 
blijkt te kort te komen.
Heb 4:2  Want de Blijde boodschap geldt ons evengoed als hun. Maar het woord dat zij hoorden baatte hun 
niets, omdat zich daaraan bij de hoorders het geloof niet paarde.
Heb 4:3  Wij immers gaan in zijn rust in indien wij het geloof aangenomen hebben, zoals Hij gezegd heeft: Dies 
heb Ik gezworen in mijn toorn Zij zullen in mijn rust niet ingaan! --hoewel al zijn werken van de schepping der 
wereld af er reeds waren.
Heb 4:4  Want Hij heeft ergens gezegd van den zevenden dag: En God rustte op den zevenden dag van al zijn 
werken.
Heb 4:5  Daarentegen heet het in de boven aangehaalde plaats: Zij zullen in mijn rust niet ingaan.
Heb 4:6  Daar het er dan bij blijft dat sommigen daarin zullen ingaan en zij die vroeger de Blijde boodschap 
ontvangen hebben er niet ingingen om hun ongeloof
Heb 4:7  zo bepaalt Hij wederom een dag, namelijk: heden; daar Hij door den mond van David na zo langen tijd, 
gelijk hierboven is meegedeeld, zegt: Heden, nu gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet. --
Heb 4:8  Want indien Jozua hun rust had gegeven, zou Hij niet over een anderen, lateren, dag hebben 
gesproken.
Heb 4:9  Dus blijft er een rust over voor Gods volk.
Heb 4:10  Immers, hij die in Gods rust is ingegaan heeft zelf ook rust van zijn werken, zoals God van de zijne.
Heb 4:11  Laten wij ons dus beijveren om in die rust in te gaan; opdat niemand in hetzelfde voorbeeld van 
ongehoorzaamheid vervalle.



Heb 4:12  Want het woord Gods is levend, krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard, doordringend tot in 
de scheiding van ziel en geest, gewrichten en merg, een rechter over de gedachten en overleggingen des 
harten.
Heb 4:13  En geen schepsel is onzichtbaar voor Hem; alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem met 
wien wij te doen hebben.
Heb 4:14  Daar wij nu een groten hogepriester hebben, een die de hemelen is doorgetrokken, Jezus, den Zoon 
Gods, laten wij aan de belijdenis vasthouden.
Heb 4:15  Want wij hebben geen hogepriester die met onze zwakheden geen medegevoel kan hebben, maar 
een die in allen dele als wij in verzoeking is geweest, zonder zonde.
Heb 4:16  Laten wij dus vrijmoedig tot den troon der genade gaan om barmhartigheid te verkrijgen en genade te 
vinden, tot tijdige hulp.
Heb 5:1  Want elke hogepriester die uit de mensen wordt genomen is aangesteld om ten bate der mensen aan 
God gaven en offers tot delging van zonden te brengen.
Heb 5:2  Hij kan een gevoel van toegeeflijkheid hebben voor de onkundigen en dwalenden, omdat hijzelf aan 
zwakheid onderhevig is
Heb 5:3  en daarom verplicht, evenals voor het volk, voor zichzelf zondoffers te brengen.
Heb 5:4  En niemand neemt voor zichzelf die waardigheid, maar wie door God geroepen is, zoals Aaron.
Heb 5:5  Desgelijks heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt tot de waardigheid van hogepriester, maar Hij 
deed het die tot hem sprak: Gij zijt mijn Zoon; Ik heb u heden verwekt.
Heb 5:6  Zoals Hij ook elders zegt: Gij zijt priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchisedek.
Heb 5:7  In de dagen zijns vlezes heeft hij gebeden en smekingen tot Hem die machtig was hem uit den dood te 
redden, met heftig gekrijt en tranen, opgedragen, en is verhoord en van zijn angst bevrijd.
Heb 5:8  Zo heeft hij, hoewel hij de Zoon was, uit zijn lijden gehoorzaamheid geleerd,
Heb 5:9  en is hij, volmaakt geworden, een bewerker van eeuwige redding geworden voor allen die hem 
gehoorzaam zijn,
Heb 5:10  van God begroet als hogepriester naar de orde van Melchisedek.
Heb 5:11  Over dit onderwerp hebben wij veel te zeggen, en het is moeilijk uit te leggen, omdat gij hardhorend 
zijt geworden.
Heb 5:12  Want terwijl gij, die reeds zo lang gelovigen zijt, leermeesters moest wezen, hebt gij opnieuw behoefte 
aan iemand die u de eerste beginselen leert der woorden Gods, en hebt gij behoefte aan melk en niet aan vaste 
spijs.
Heb 5:13  Want alwie nog melk gebruikt verstaat de zware prediking niet, omdat hij nog als een kind is.
Heb 5:14  Maar voor de volwassenen is het vaste voedsel, voor hen die zintuigen hebben door de gewoonte 
geoefend tot onderscheiding van goed en kwaad.
Heb 6:1  Wij willen dan het woord van Christus voor eerstbeginnenden laten rusten en ons verheffen naar den 
staat der volwassenen, zonder opnieuw den grondslag te leggen van bekering uit dode werken en van geloof in 
God,
Heb 6:2  de leer over het dopen en de handoplegging, de opstanding der doden en het eeuwig oordeel.
Heb 6:3  Ook dat willen wij doen; als God het vergunt.
Heb 6:4  Want het is onmogelijk dat zij die eenmaal verlicht zijn en de hemelse gave geproefd hebben, deel aan 
den Heiligen Geest gekregen
Heb 6:5  en het kostelijke woord Gods en de krachten der toekomstige wereld geproefd hebben,
Heb 6:6  en die dan zijn afgevallen, het is onmogelijk hen opnieuw tot bekering te brengen; daar zij voor zichzelf 
den Zoon Gods wederom kruisigen en met hem den spot drijven.
Heb 6:7  Immers, de grond die den overvloedig op hem vallenden regen drinkt, en voor hen te wier behoeve hij 
bearbeid is nuttig gewas voortbrengt, erlangt zegen van God;
Heb 6:8  maar de grond die doornen en distelen voortbrengt is onbruikbaar en staat bloot aan vervloeking; het 
eind is verbranding.
Heb 6:9  Maar omtrent u, geliefden, zijn wij overtuigd van iets beters en van wat tot redding dient--al spraken wij 
zo.
Heb 6:10  Want God is niet zo onrechtvaardig dat Hij uw arbeid zou vergeten en de liefde die gij met het oog op 
Hem getoond hebt doordat gij de heiligen hebt gediend en nog dient?
Heb 6:11  Doch wij verlangen dat ieder uwer denzelfden ijver aan den dag blijft leggen, zodat gij tot het einde toe 
volkomen hoop hebt;
Heb 6:12  opdat gij niet traag moogt worden, maar hen navolgt die door geloof en lankmoedigheid de beloften 
beerven.
Heb 6:13  Want toen God Abraham beloften gaf, zwoer Hij, omdat Hij bij geen groteren kon zweren, bij Zichzelf
Heb 6:14  en zeide: Zeker zal Ik u rijkelijk zegenen en zeer vermenigvuldigen.
Heb 6:15  En hierop geduldig wachtend, heeft Abraham de vervulling der belofte verkregen.



Heb 6:16  Mensen toch zweren bij iemand die groter is, en de eed dient hun ter bevestiging zonder dat verder 
tegenspraak wordt toegelaten.
Heb 6:17  Daar nu God zeer nadrukkelijk aan de erfgenamen der belofte wilde verzekeren, hoe onwankelbaar 
zijn besluit was, nam Hij den eed te baat;
Heb 6:18  opdat wij, aan het verderf ontkomen, door twee onwankelbare zaken, waarbij het onmogelijk zou zijn 
dat God loog, een krachtige aanmaning zouden hebben om aan de hoop op hetgeen ons wacht vast te houden.
Heb 6:19  Haar bezitten wij als een veilig en stevig anker voor onze ziel; het reikt tot achter het voorhangsel,
Heb 6:20  waarheen te onzen bate Jezus ons is voorgegaan, hij die naar de orde van Melchisedek voor eeuwig 
hogepriester is.
Heb 7:1  Want deze Melchisedek was een koning van Salem, een priester van den allerhoogsten God; hij kwam 
Abraham, toen deze terugkeerde na zijn overwinning op de koningen, tegemoet en zegende hem;
Heb 7:2  en Abraham gaf hem het tiend van alles. Nu, vooreerst zijn naam betekent: koning der gerechtigheid; 
dan was hij koning van Salem, wat zeggen wil: koning van den vrede;
Heb 7:3  hij had vader noch moeder, geen geslachtsregister, zijn leven had geen begin en geen einde. Zo in 
alles aan den Zoon Gods gelijk geworden, blijft hij priester voor altijd.
Heb 7:4  Ziet eens hoe groot hij was! Abraham de aartsvader gaf hem als tiend het beste deel van den buit.
Heb 7:5  Nu, aan de afstammelingen der Levieten die het priesterschap ontvingen is bevolen volgens de Wet het 
tiend te vorderen van het volk, en dat waren hun broeders, hoewel dezen uit Abrahams lende gesproten zijn.
Heb 7:6  Maar hij, ofschoon geen geslachtsregister hem als een hunner aanwees, heeft tiend ontvangen van 
Abraham. Ook heeft hij dezen, die de belofte had, gezegend.
Heb 7:7  Zonder tegenspraak nu wordt het mindere door het meerdere gezegend,
Heb 7:8  en hier nemen sterfelijke mensen tienden, maar daar een van wien getuigd wordt dat hij leeft.
Heb 7:9  Ja, om zo te zeggen, door middel van Abraham gaf Levi, die tienden ontvangt, zelf tienden;
Heb 7:10  want hij was nog in de lende zijns vaders toen Melchisedek dezen tegemoet ging.
Heb 7:11  Welnu, indien door het Levietische priesterschap--want daarop rustte de wet die het volk had 
gekregen--het doel bereikt was, wat zou het dan nodig geweest zijn een anderen priester aan te stellen, naar de 
orde van Melchisedek, en dat hij niet heette het te zijn naar de orde van Aaron?
Heb 7:12  Immers, wanneer het priesterschap veranderd wordt, dan moet ook noodwendig de wet veranderd 
worden.
Heb 7:13  Want hij op wien het bovenstaande doelt was uit een anderen stam, een uit welken niemand het altaar 
bediend heeft.
Heb 7:14  Het is toch volkomen duidelijk dat onze Heer uit Juda is gesproten, en aangaande dezen stam heeft 
Mozes niets gezegd van priesters.
Heb 7:15  En nog veel duidelijker is, dat, wanneer een andere priester aangesteld wordt, naar de orde van 
Melchisedek,
Heb 7:16  een die het niet is geworden volgens een gebod omtrent vleselijke afkomst, maar volgens de kracht 
van een onvernietigbaar leven.
Heb 7:17  Want de getuigenis luidt: In eeuwigheid zijt gij priester naar de orde van Melchisedek.
Heb 7:18  Immers, een ouder gebod wordt afgeschaft wanneer het krachteloos en nutteloos is--
Heb 7:19  de wet toch heeft niets voltooid--en de plaats er van wordt ingenomen door een betere hoop, 
waardoor wij tot God naderen.
Heb 7:20  Voorts, gebeurt er niets zonderdat het bezworen wordt, want genen zijn priesters geworden zonderdat 
het hun onder eede gegeven is,
Heb 7:21  maar hij heeft het onder eede ontvangen van Hem die tot hem zeide: De Heer heeft gezworen, en het 
zal Hem niet berouwen; gij zijt priester tot in eeuwigheid.
Heb 7:22  dan is Jezus ook in dit opzicht de borg geworden van een beter verbond;
Heb 7:23  Verder--zij zijn in groten getale priesters geworden omdat zij door den dood verhinderd werden het te 
blijven;
Heb 7:24  hij daarentegen bezit, omdat hij tot in eeuwigheid blijft bestaan, het priesterschap zonderdat het op 
een ander overgaat.
Heb 7:25  Daarom kan hij ook voor altijd hen redden die door hem tot God komen; daar hij altijd leeft om voor 
hen op te treden.
Heb 7:26  ja, zulk een hogepriester moesten wij hebben, heilig, zonder kwaad, onbezoedeld, verwijderd van de 
zondaren, en hoger dan de hemelen geworden;
Heb 7:27  een die niet van node heeft dag aan dag, zoals de hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden offers 
op te dragen, en daarna voor het volk; want dat heeft hij eens en vooral gedaan toen hij zichzelf ten offer bracht.
Heb 7:28  De wet toch stelt tot hogepriesters mensen aan die zwakheden hebben, maar het woord van den eed 
dat na de wet kwam den Zoon, die voor eeuwig de volkomenheid heeft bereikt.
Heb 8:1  De hoofdzaak van het gezegde is: Een zo groten hogepriester hebben wij, een die zich gezet heeft aan 



de rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen,
Heb 8:2  als bedienaar van den eredienst en van den waren tabernakel, welken niet een mens, maar de Heer 
heeft opgeslagen.
Heb 8:3  Want elke hogepriester is aangesteld om gaven en offers te brengen; daarom moest ook hij iets 
hebben dat hij kon offeren.
Heb 8:4  Was hij op aarde, dan zou hij zelfs geen priester wezen; omdat daar mensen zijn die volgens de wet de 
gaven brengen.
Heb 8:5  Doch dezen doen dienst bij het afbeeldsel en de afschaduwing van de hemelse dingen, zoals Mozes 
de goddelijke opdracht kreeg toen hij den tabernakel zou maken. Zie toe--zoo sprak God--dat gij alles maakt 
volgens het model dat u op den berg getoond is.
Heb 8:6  Maar nu heeft de Christus een voortreffelijker dienst gekregen, daar hij ook middelaar is van een beter 
verbond, dat wettelijk geregeld is door beter beloften.
Heb 8:7  Want was het eerste verbond onberispelijk geweest, er zou naar geen tweede gezocht zijn.
Heb 8:8  Voor genen toch is het een berisping wanneer Hij zegt: Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat Ik 
met het huis Israel en het huis Juda een nieuw verbond sluit,
Heb 8:9  niet gelijk het verbond dat Ik met hun vaderen heb gesloten, ten dage dat Ik hen bij de hand vatte om 
hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn aan mijn verbond niet getrouw gebleven, en Ik heb hen aan hun lot 
overgelaten, spreekt de Heer.
Heb 8:10  Want dit is het verbond dat Ik nadezen met het huis Israel zal maken, spreekt de Heer: Mijn wetten zal 
Ik hun inprenten, en in hun hart zal Ik ze schrijven, en Ik zal hun tot God zijn, en zij zullen Mij ten volk wezen.
Heb 8:11  En zij zullen niet meer ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder onderrichten: Leer den Heer 
kennen; want allen zullen zij Mij kennen, van den kleine onder hen tot den grote;
Heb 8:12  Ik toch zal barmhartig zijn voor hun ongerechtigheid, en niet meer denken aan hun zonden. --
Heb 8:13  Wanneer Hij zo van een nieuw verbond spreekt, heeft Hij het eerste voor verouderd verklaard, en iets 
dat verouderd en afgeleefd is staat op het punt te verdwijnen.
Heb 9:1  Wel had ook het eerste verbond geldige bepalingen voor den eredienst, benevens het aardse 
heiligdom.
Heb 9:2  Want het eerste deel van den tabernakel was zo ingericht: de kandelaar was er in, de tafel en de 
uitstalling der brooden--dat heet het Heilige;
Heb 9:3  achter het tweede voorhangsel was dat deel van den tabernakel hetwelk het Allerheiligste heet;
Heb 9:4  dat een gouden reukaltaar bevatte en de ark des verbonds, geheel met goud beslagen, waarin een 
gouden kruik was met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen van het verbond,
Heb 9:5  en daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Daarover 
kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden.
Heb 9:6  Nadat alles zo was ingericht; gingen de priesters te allen tijde de eerste kamer van den tabernakel in 
om den dienst te vervullen;
Heb 9:7  maar in de tweede kamer kwam alleen de hogepriester eenmaal 's jaars, niet zonder het bloed dat hij 
opdroeg voor zijn eigen onwillekeurige zonden en die van het volk;
Heb 9:8  waarmee de Heilige Geest te kennen geeft dat de weg tot het heilige nog niet openstond zolang de 
eerste tabernakel in wezen was.
Heb 9:9  Die was een zinnebeeld voor den tegenwoordigen tijd, in overeenstemming waarmee gaven en offers 
worden gebracht die niet in staat zijn den aanbidder in zijn geweten tot volkomenheid te brengen,
Heb 9:10  maar die alleen--met spijzen, dranken en verschillende wasschingen--vleeschelijke verordeningen 
zijn, opgelegd tot den tijd der Herstelling.
Heb 9:11  Christus daarentegen, optredend als hogepriester der toekomende goederen, is slechts eenmaal in 
het heiligdom ingegaan, door den beteren en volmaakter tabernakel, die niet met handen gemaakt was--dat wil 
zeggen die niet tot deze schepping behoort--
Heb 9:12  ook niet met het bloed van bokken en runderen, maar met zijn eigen bloed. Zo verwierf hij de eeuwige 
verlossing.
Heb 9:13  Want indien reeds het bloed van bokken en stieren, alsook de as ener koe, wanneer daarmee de 
verontreinigden besprengd werden, tot reiniging des vlezes heiligt,
Heb 9:14  hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus, die door den eeuwigen Geest zichzelf vlekkeloos aan 
God heeft opgedragen, ons geweten reinigen van dode werken tot den dienst van den levenden God.
Heb 9:15  Daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond; opdat, nu iemand gestorven is tot verzoening van 
de overtredingen onder het eerste verbond begaan, zij die geroepen zijn de vervulling van de belofte der 
eeuwige erfenis zouden verkrijgen.
Heb 9:16  Immers, waar een testament is, daar moet noodwendig de erflater zijn gestorven;
Heb 9:17  want een testament is alleen geldig als er doden zijn; immers, het heeft nooit kracht zolang de erflater 
leeft.



Heb 9:18  Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloedstorting ingewijd;
Heb 9:19  want nadat alle geboden volgens de wet door Mozes aan geheel het volk waren voorgehouden, nam 
hij het bloed van stieren en bokken, met water, karmijn en hysop, besprengde daarmee het boek zelf en het 
gehele volk,
Heb 9:20  met de woorden: Dit is het bloed van het verbond dat God u opgelegd heeft.
Heb 9:21  Desgelijks besprengde hij met bloed den tabernakel en alle gereedschappen van den dienst;
Heb 9:22  volgens de wet wordt nagenoeg alles met bloed gereinigd; zonder bloedstorting is er geen vergiffenis.
Heb 9:23  Dus moesten noodwendig de afbeeldingen der hemelse zaken met die middelen gereinigd worden, 
maar de hemelse zaken zelve met hoger offers dan die.
Heb 9:24  Want Christus is niet ingegaan in een met handen gemaakt heiligdom--tegenbeeld van het 
waarachtige--maar in den hemel zelf om nu voor Gods aangezicht te onzen bate te verschijnen.
Heb 9:25  Hij behoefde ook niet dikwijls zichzelf op te dragen, zoals de hogepriester jaarlijks het heiligdom 
binnentreedt met bloed dat het zijne niet is;
Heb 9:26  want dan zou hij herhaaldelijk van de schepping der wereld af hebben moeten lijden; maar nu is hij 
slechts eenmaal, bij de voleinding der wereld, verschenen om door zijn offerande de zonden te delgen.
Heb 9:27  En evenals het vaststaat dat de mensen eenmaal moeten sterven en het oordeel daarop volgt,
Heb 9:28  zo zal ook de Christus, nadat hij eenmaal geofferd is om veler zonden weg te nemen, ten tweeden 
male verschijnen, nu niet om de zonden der mensen, maar tot redding van hen die hem verwachten.
Heb 10:1  Daar toch de wet slechts de afschaduwing der toekomstige heilsgoederen, niet het werkelijke beeld er 
van heeft, kan zij onmogelijk door de offers die men jaar op jaar, altijd dezelfde, brengt hen die tot God naderen 
tot volmaaktheid voeren.
Heb 10:2  Zou er anders geen eind aan dat brengen gekomen zijn, doordat de offeraars, als eensvooral 
gereinigd, geen bewustzijn van zonden meer hadden?
Heb 10:3  Integendeel ligt in die offers jaarlijks een herinnering aan zonden.
Heb 10:4  Het bloed van stieren en bokken kan toch onmogelijk zonden wegnemen.
Heb 10:5  Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld; offers en gaven begeert Gij niet; een lichaam hebt Gij mij 
toebereid;
Heb 10:6  in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welgevallen.
Heb 10:7  Toen zeide ik: Zie, ik kom--in de boekrol is het van mij geschreven--om uw wil, o God, te doen. --
Heb 10:8  Eerst zeide hij: Offers en gaven, brandoffers en zondoffers begeert Gij niet en daarin hebt Gij geen 
welgevallen--dat zijn de offers die volgens de wet gebracht worden--
Heb 10:9  en daarna zeide hij: Zie, ik kom om uw wil te doen. Zo stelt hij het eerste ter zijde om aan het tweede 
plaats te geven.
Heb 10:10  Op grond van dien wil zijn wij eensvooral geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus 
Christus.
Heb 10:11  Ook staat elke priester dag aan dag zijn dienst te verrichten en dezelfde offers meermalen op te 
dragen--die toch nooit de zonden kunnen wegnemen;
Heb 10:12  maar hij heeft, na een enkel offer voor de zonden gebracht te hebben, voor altijd plaats genomen 
aan de rechterhand Gods,
Heb 10:13  verder afwachtend dat zijn vijanden zullen gelegd worden als een voetbank onder zijn voeten.
Heb 10:14  Want hij heeft met dat ene offer voor altijd hen die geheiligd worden tot volkomenheid gevoerd.
Heb 10:15  Dit getuigt ons ook de Heilige Geest;
Heb 10:16  want nadat Hij gezegd heeft: Dit is het verbond dat Ik nadezen hun zal beschikken, spreekt de Heer: 
Ik geef mijn wetten in hun hart en zal ze hun inprenten--
Heb 10:17  zegt Hij: aan hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer denken. --
Heb 10:18  Welnu, waar deze vergeven zijn wordt geen offer voor de zonden meer gebracht.
Heb 10:19  Daar wij dus, broeders, door het bloed van Jezus de vrijmoedigheid hebben om het heiligdom binnen 
te treden
Heb 10:20  --hij heeft immers voor ons een nieuwen, levenden weg gebaand door het voorhangsel, dat is zijn 
vlees, --
Heb 10:21  en wij in hem een groten priester over het huis Gods hebben,
Heb 10:22  laat ons met een oprecht hart toetreden in volle verzekerdheid des geloofs, omdat onze harten door 
besprenging bevrijd zijn van een boos geweten en onze lichamen met rein water zijn gewassen.
Heb 10:23  Laat ons vasthouden aan de onwankelbare belijdenis der hoop; want Hij die de belofte heeft 
geschonken is getrouw;
Heb 10:24  en laat ons op elkander achtgeven, elkander aansporend tot liefde en goede werken,
Heb 10:25  uw samenkomsten niet verzuimend--zooals sommigen plegen te doen--maar elkander vermanend, 
te meer naarmate gij ziet dat de grote dag nadert.
Heb 10:26  Want indien wij na tot inzicht in de waarheid gekomen te zijn moedwillig zondigen, blijft er geen offer 



voor de zonden over,
Heb 10:27  maar een vreselijke verwachting van oordeel en van een vuurgloed die de weerspannigen zal 
verteren.
Heb 10:28  Minacht iemand de wet van Mozes, dan sterft hij zonder erbarmen op het woord van twee of drie 
getuigen;
Heb 10:29  hoeveel te zwaarder straf meent gij dat hij verdient die den Zoon Gods vertreedt en het bloed des 
verbonds, waardoor hij geheiligd is, geringacht, en den geest der genade tart?
Heb 10:30  Wij weten toch hoe Hij gezegd heeft: Mij behoort de wraak: Ik zal het vergelden--en elders: De Heer 
zal zijn volk oordelen. --
Heb 10:31  Het is vreselijk in de handen van den levenden God te vallen.
Heb 10:32  Denkt aan den verleden tijd, waarin gij na verlicht te zijn veel lijden en strijd hebt doorstaan,
Heb 10:33  deels zelf een toonbeeld van smaad en verdrukking, deels omdat gij gemeenschap hadt met hen 
wien het zo verging.
Heb 10:34  Want gij leedt mee met de gevangenen en hebt met vreugde verdragen dat gij van uw goederen 
beroofd werdt, daar gij wist zelf een betere en blijvende bezitting te hebben.
Heb 10:35  Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een groot loon meebrengt.
Heb 10:36  Want volharding hebt gij nodig om door den wil van God te volbrengen het beloofde te verkrijgen.
Heb 10:37  Immers, nog een korte wijle, en Hij die komt zal er zijn en niet uitblijven;
Heb 10:38  mijn rechtschapene zal door het geloof leven, en indien hij uit vrees terugtreedt, heeft mijn ziel geen 
welgevallen in hem.
Heb 10:39  Maar onze zaak is niet: terugtreden, dat tot verderf voert, maar: geloven, waardoor men het leven 
erlangt.
Heb 11:1  Geloof nu is vertrouwen bij hetgeen gehoopt en een overtuiging aangaande dat wat niet gezien wordt.
Heb 11:2  Om hun geloof toch is van de ouden met ere getuigd.
Heb 11:3  Door het geloof zien wij in, dat de werelden toebereid zijn door het woord van God; zodat hetgeen 
gezien wordt niet ontstaan is uit iets zichtbaars.
Heb 11:4  Door het geloof heeft Abel Gode een kostelijker offer gebracht dan Kain; op grond van dat geloof is 
van hem getuigd dat hij een rechtschapene was, daar God zelf dit getuigde met het oog op zijn gaven; en door 
dat geloof spreekt hij nog na zijn dood.
Heb 11:5  Door het geloof werd Henoch weggenomen zonder den dood te zien, en werd hij niet meer gevonden, 
omdat God hem wegnam. Want voordat hij weggenomen werd heeft hij de getuigenis gekregen dat God 
welgevallen in hem had.
Heb 11:6  Zonder geloof nu is het onmogelijk aan God welgevallig te zijn. Want wie tot God nadert moet 
geloven, dat Hij bestaat en dat Hij loon geeft aan hen die Hem zoeken.
Heb 11:7  Door het geloof heeft Noach, toen hij door een godsspraak over hetgeen nog niet gezien werd 
gewaarschuwd was, het ter harte genomen en een ark vervaardigd tot redding van zijn huis; door zijn geloof 
veroordeelde hij de wereld en werd hij de erfgenaam der geloofsgerechtigheid.
Heb 11:8  Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest en getrokken naar een 
plaats die hij ten erfdeel zou krijgen; hij trok uit zonder te weten waarheen hij ging.
Heb 11:9  Door het geloof vestigde hij zich in het beloofde land als in een vreemd land, daar hij er in tenten 
woonde met Izaak en Jakob, die dezelfde belofte hadden geerfd;
Heb 11:10  want hij wachtte op de stad die grondslagen heeft, een stad welker bouwmeester en maker God is.
Heb 11:11  Door het geloof heeft zelfs Sara de kracht gekregen om bevrucht te worden, en dat toen zij den 
daartoe gezetten leeftijd voorbij was; omdat zij Hem die het beloofd had voor getrouw hield.
Heb 11:12  Daarom is ook uit een vader, en dat nog wel een die reeds afgeleefd was, een geslacht geboren 
talrijk als de sterren des hemels en het zand aan het strand der zee, ontelbaar.
Heb 11:13  In den gelove zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben, maar ze in de verte 
ziende en begroetend, met de belijdenis dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op de aarde.
Heb 11:14  Want zij die dit zeggen zoeken blijkbaar naar een vaderland.
Heb 11:15  En indien zij daarbij gedacht hadden aan het land dat zij verlaten hadden, dan zouden zij 
gelegenheid hebben gehad daarheen terug te keren.
Heb 11:16  Maar nu begeerden zij een beter vaderland, namelijk een hemels. Daarom schaamt ook God zich 
niet hun God genoemd te worden; want Hij heeft voor hen een stad bereid.
Heb 11:17  Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Izaak geofferd; hij die de belofte 
had gekregen offerde zijn enige,
Heb 11:18  van wien was gezegd: Door Izaak zult gij kroost erlangen dat uw naam draagt. Want hij rekende er 
op dat God machtig was hem uit de doden op te wekken.
Heb 11:19  Daarom heeft hij hem als het ware teruggekregen.
Heb 11:20  Door het geloof heeft ook Izaak zegenend aan Jakob en Ezau de toekomst voorspeld.



Heb 11:21  Door het geloof zegende Jakob stervend elk der zonen van Jozef en boog zich op den knop van zijn 
staf.
Heb 11:22  Door het geloof gedacht Jozef bij zijn dood den uittocht der zonen Israels en gaf hij bevel over zijn 
gebeente.
Heb 11:23  Door het geloof werd Mozes na zijn geboorte drie maanden verborgen gehouden door zijn ouders, 
omdat zij zagen dat het kind schoon was, en zij vreesden het bevel des konings niet.
Heb 11:24  Door het geloof weigerde Mozes, toen hij groot was geworden, een zoon van Farao's dochter 
genoemd te worden,
Heb 11:25  daar hij liever met het volk Gods wilde mishandeld worden dan van zonde een tijdelijk voordeel 
hebben;
Heb 11:26  hij hield den smaad om Christus' wil voor een groter rijkdom dan de schatten van Egypte; want hij 
lette op de vergelding.
Heb 11:27  Door het geloof verliet hij Egypte, zonder den toorn des konings te vrezen; want hij was sterk, alsof 
hij den Onzienlijke zag.
Heb 11:28  Door het geloof stelde hij het Pascha in, en de bestrijking met het bloed, opdat de verderver van de 
eerstgeborenen hen niet zou aanraken.
Heb 11:29  Door het geloof trokken zij door de Rode Zee als over droog land, terwijl de Egyptenaren, toen zij het 
ook beproefden, verdronken.
Heb 11:30  Door het geloof vielen de muren van Jericho, nadat ze zeven dagen lang waren omgetrokken.
Heb 11:31  Door het geloof kwam Rachab, de hoer, niet om met de ongehoorzamen, omdat zij de verspieders in 
vrede had ontvangen.
Heb 11:32  Wat zal ik nog meer noemen? Immers, de tijd zou mij ontbreken, ging ik verhalen van Gideon, Barak, 
Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten.
Heb 11:33  Zij hebben door het geloof koninkrijken overweldigd, gerechtigheid in praktijk gebracht, de beloften 
verkregen, de muilen der leeuwen gestopt,
Heb 11:34  de felheid van het vuur uitgeblust, zijn aan het scherp van het zwaard ontkomen, van zwak sterk 
geworden, krachtig geweest in den oorlog; heirlegers van vreemden deden zij wijken.
Heb 11:35  Vrouwen kregen uit de opstanding haar doden terug; er waren mannen, die zich lieten martelen 
zonder de bevrijding aan te nemen, ten einde een betere opstanding te erlangen.
Heb 11:36  Weer anderen leden bespotting en geeseling, ook boeien en gevangenis;
Heb 11:37  zij lieten zich stenigen, op de pijnbank leggen, doorzagen, vonden den dood onder het moordend 
zwaard, trokken rond in schaapsvachten en geitevellen, onder ontberingen, verdrukkingen, mishandelingen
Heb 11:38  --de wereld was niet waard hen te bezitten--zwervend door woestijnen, over bergen, in spelonken en 
aardspleten.
Heb 11:39  Die allen, hoewel zij om hun geloof een zo eervol getuigenis hebben gekregen, hebben de vervulling 
der belofte niet erlangd;
Heb 11:40  daar God voor ons iets beters had bestemd. Zij mochten niet zonder ons tot volmaking komen.
Heb 12:1  Welaan dan, ook wij willen, omringd van een zo grote wolk van getuigen, elke belemmering en de 
zonde, die ons als een kleed verstrikt, afleggend, met volharding den wedloop die ons is voorgesteld lopen;
Heb 12:2  het oog gevestigd op den leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, die in plaats van de vreugde die 
tot zijn beschikking was geduldig een kruis heeft gedragen, met geringachting der schande, en ter rechterhand 
van Gods troon plaats genomen heeft.
Heb 12:3  Denkt toch aan hem die het verdragen heeft dat de zondaren hem zo weerstonden; dan zult gij niet, 
van zielskracht beroofd, moede worden.
Heb 12:4  Nog hebt gij in uw strijd tegen de zonde niet ten bloede toe weerstand geboden,
Heb 12:5  en gij hebt de vermaning vergeten, die u als zonen toespreekt: mijn zoon, acht de kastijding des 
Heeren niet gering, en bezwijk niet als gij door Hem bestraft wordt.
Heb 12:6  Want de Heer kastijdt hem dien Hij liefheeft en tuchtigt elken zoon dien Hij aanneemt. --
Heb 12:7  Verdraagt het; het dient tot kastijding; God behandelt u als zonen. Er is immers geen zoon die niet 
door zijn vader gekastijd wordt?
Heb 12:8  Indien gij buiten de kastijding blijft waaraan allen deel hebben gekregen, dan zijt gij bastaarden, geen 
echte zonen.
Heb 12:9  Bedenkt verder, wanneer wij onze aardse vaders als zij ons kastijden ontzagen, zouden wij ons dan 
niet te meer onderwerpen aan den Vader der geesten en zo leven?
Heb 12:10  Genen toch hebben ons een korte wijle naar hun goedvinden gekastijd, maar Hij doet het tot ons nut, 
opdat wij deel zouden krijgen aan zijn heiligheid.
Heb 12:11  Iedere kastijding schijnt eerst geen reden van vreugd te zijn, maar een van droefheid; doch later 
levert zij, aan hen die daardoor geoefend zijn, een vredebrengende vrucht der gerechtigheid.
Heb 12:12  Daarom de slappe handen en de wankelende knieen opgericht!



Heb 12:13  Baant effen wegen voor uw voeten; opdat wat verlamd is niet bezwijke, maar veeleer genezen 
worde.
Heb 12:14  Tracht vrede te houden met alle mensen en heiliging te verkrijgen, zonder welke niemand den Heer 
zien zal.
Heb 12:15  Zorgt er voor dat niemand de genade verliest, dat geen hoog opschietende wortel van bitterheid last 
veroorzake en daardoor zovelen bezoedeld worden;
Heb 12:16  dat niemand een hoereerder zij, of een onheilige als Ezau, die voor een enkel gerecht zijn 
eerstgeboorterecht prijsgaf.
Heb 12:17  Want gij weet dat hij, toen hij later den zegen wilde beerven, afgewezen werd; hij vond geen 
gelegenheid tot berouw, hoewel hij den zegen onder tranen zocht.
Heb 12:18  Gij toch zijt niet gekomen tot iets tastbaars en een brandend vuur met donkere wolken en duisternis, 
storm,
Heb 12:19  bazuingeschal en het geluid van woorden. --De hoorders daarvan baden dat tot hen verder niet 
gesproken mocht worden;
Heb 12:20  want zij konden niet verdragen wat hun geboden werd. Zelfs als een dier den berg aanraakt--staat 
er--moet het gestenigd worden.
Heb 12:21  En zo vreselijk was de verschijning dat Mozes zeide: Ik ben vol vrees en sidder. --
Heb 12:22  Neen, gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad van den levenden God, het hemels Jeruzalem, 
en de tienduizenden engelen,
Heb 12:23  de feestverzameling en gemeente der eerstgeborenen, die in den hemel staan opgeschreven, tot 
God, den rechter van allen, en de geesten der volkomen geworden rechtschapenen,
Heb 12:24  tot Jezus, den middelaar van een nieuw verbond en het bloed der besprenging, dat krachtiger 
spreekt dan dat van Abel.
Heb 12:25  Ziet toe dat gij Hem niet afwijst die tot u spreekt; want indien zij niet ontkwamen die Hem afwezen 
die op aarde een godsspraak deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afkeren van Hem die uit den hemel 
spreekt.
Heb 12:26  Heeft toentertijd zijn stem de aarde doen beven, nu heeft Hij aangekondigd: Nog eenmaal zal Ik niet 
slechts de aarde maar ook den hemel doen trillen.
Heb 12:27  Dat woord "nog eenmaal" wijst op de omverwerping van hetgeen beweegbaar is, omdat het iets 
geschapens is; opdat hetgeen niet beweegbaar is in wezen zou blijven.
Heb 12:28  Laten wij daarom dankbaar zijn dat wij deel hebben aan een onbeweeglijk koninkrijk, en zo God op 
een Hem welgevallige wijze dienen, met heiligen schroom en vrees.
Heb 12:29  Want onze God is een verterend vuur.
Heb 13:1  Houde de broederliefde stand.
Heb 13:2  Vergeet de gastvrijheid niet; dank zij haar hebben sommigen zonder het te weten engelen 
geherbergd.
Heb 13:3  Denkt aan de gevangenen als aan medegevangenen, aan mishandelden als die ook een lichaam 
hebt.
Heb 13:4  Eerbaar zij in ieder opzicht het huwelijk, het huwelijksbed onbevlekt; want hoereerders en overspelers 
zal God veroordelen.
Heb 13:5  Uw karakter zij niet geldgierig; weest tevreden met hetgeen gij bezit; want Hij heeft gezegd: Ik zal u 
begeven noch verlaten.
Heb 13:6  Dus kunnen wij moedig zeggen: De Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen; wat zal een mens mij 
doen?
Heb 13:7  Gedenkt uw voorgangers, hun die u het woord Gods verkondigd hebben; volgt hun geloof na, lettend 
op het uiteinde van hun wandel.
Heb 13:8  Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.
Heb 13:9  Laat u niet meesleepen door veelsoortige en vreemde leringen; want het is goed dat het hart door 
genade versterkt wordt, niet door spijzen waarvan zij die ze gebruiken geen nut hebben.
Heb 13:10  Wij hebben een altaar waarvan zij die den tabernakel bedienen niet eten mogen.
Heb 13:11  Want de lichamen der dieren welker bloed tot delging van zonde in het heiligdom door den 
hogepriester gebracht wordt worden buiten de legerplaats verbrand.
Heb 13:12  Daarom ook heeft Jezus, om door zijn bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
Heb 13:13  Laten wij dus tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaad dragend;
Heb 13:14  want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende.
Heb 13:15  Wij willen dus door hem gedurig een lofoffer aan God opdragen, dat wil zeggen: De vrucht van lippen 
die zijn naam belijden.
Heb 13:16  Vergeet niet wel te doen en mee te delen; want in zulke offers heeft God welgevallen.
Heb 13:17  Gehoorzaamt uw voorgangers en voegt u naar hen; want als mensen die eens rekenschap zullen 



afleggen waken zij over uw ziel. Zorgt dat zij dit met vreugde doen en niet zuchtend; want dat is voor u niet 
heilzaam.
Heb 13:18  Bidt voor ons; want wij vertrouwen een zuiver geweten te hebben, daar wij ons in allen dele goed 
willen gedragen.
Heb 13:19  Te nadrukkelijker vermaan ik u dit te doen, opdat ik te eerder aan u teruggegeven worde.
Heb 13:20  De God nu des vredes, die den groten herder der schapen, onzen Heer Jezus, door het bloed van 
het eeuwig verbond uit de doden heeft doen opstaan,
Heb 13:21  ruste u toe met alwat goed is; zodat gij zijn wil doet. Hij scheppe in ons wat in zijn oog welgevallig is 
door Jezus Christus, die tot in alle eeuwigheid de heerlijkheid ontvange. Amen.
Heb 13:22  Ik vermaan u, broeders, duldt het woord der vermaning; want in weinige woorden heb ik het u 
geschreven.
Heb 13:23  Weet dat onze broeder Timotheus op vrije voeten gesteld is. Wanneer hij spoedig komt, hoop ik met 
hem u te komen zien.
Heb 13:24  Groet al uw voorgangers en alle heiligen. U groeten de Italianen.
Heb 13:25  De genade zij met u allen.
Jam 1:1  Jacobus, een dienaar van God en van den Heer Jezus Christus; groet de twaalf stammen in de 
verstrooiing.
Jam 1:2  Acht het, broeders, een reden van grote vreugde wanneer gij in velerlei verzoekingen valt,
Jam 1:3  wetend dat zij, als uw geloof de proef doorstaat, u geduld leren.
Jam 1:4  Maar het geduld zij volkomen; opdat gij volmaakt en zonder gebrek moogt zijn, in niets tekortschietend.
Jam 1:5  Komt iemand uwer wijsheid te kort, hij vrage die van God, die haar aan allen geeft, eenvoudigweg, 
zonder verwijt; en zij zal hem geschonken worden.
Jam 1:6  Doch hij vrage ze gelovig, zonder enigen twijfel te koesteren; want wie twijfelt gelijkt op een golf der 
zee, die door den wind heen en weer geslingerd wordt.
Jam 1:7  Zulk een mens mene niet dat hij van den Heer iets zal ontvangen,
Jam 1:8  dubbelhartig mens als hij is, ongestadig in al zijn gedragingen.
Jam 1:9  Roeme de broeder van lagen staat in zijn hoogheid,
Jam 1:10  maar de rijke in zijn lagen staat; want als een bloem in het gras zal hij voorbijgaan.
Jam 1:11  Immers, als de zon gloeiend is opgegaan en het gras verdroogd heeft, is de grasbloem afgevallen en 
haar schoonheid teloor gegaan. Zo zal de rijke op zijn wegen verwelken.
Jam 1:12  Zalig de man die verzoeking doorstaat, want beproefd bevonden zal hij den krans des levens 
ontvangen, dien God beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.
Jam 1:13  Niemand zegge, wanneer hij in verzoeking komt dat hij door God verzocht wordt; want God wordt 
door het boze niet in verzoeking gebracht en brengt zelf niemand in verzoeking.
Jam 1:14  Neen, ieder mens wordt in verzoeking gebracht wanneer hij door zijn eigen begeerlijkheid wordt 
meegesleept en verlokt.
Jam 1:15  Als daarna de begeerlijkheid bevrucht wordt, baart zij zonde, en als de zonde volwassen is geworden, 
baart zij den dood.
Jam 1:16  Dwaalt niet, geliefde broeders.
Jam 1:17  Elke goede gave en elk volmaakt geschenk daalt van boven neer, van den Vader der lichten, in wien 
geen verandering is of schaduw door omwenteling.
Jam 1:18  Naar zijn raad heeft Hij ons in het aanzijn geroepen door de prediking der waarheid; opdat wij de keur 
zijner schepselen zouden zijn.
Jam 1:19  Begrijpt dit goed, geliefde broeders! Elk mens zij vlug om te horen, langzaam om te spreken, 
langzaam om toornig te worden:
Jam 1:20  want eens mans toorn leidt niet tot Gods gerechtigheid.
Jam 1:21  Legt daarom alle onreinheid en uitwas van boosheid af en neemt met zachtmoedigheid het woord aan 
dat u is ingeprent en uw ziel kan redden.
Jam 1:22  Handelt dan naar het woord en weest niet alleen hoorders, uzelf bedriegend.
Jam 1:23  Want indien iemand het woord hoort zonder zich daarnaar te gedragen, dan gelijkt hij op een man die 
het gezicht dat hij van nature heeft in een spiegel ziet;
Jam 1:24  immers, als hij het heeft gezien, dan is hij zodra hij heengegaan is vergeten hoe hij er uitziet.
Jam 1:25  Maar hij die een diepen blik slaat in de volmaakte wet der vrijheid en zich daaraan voortdurend houdt, 
geen vergeetachtig hoorder, maar een die handelt, die zal zalig zijn door zijn doen.
Jam 1:26  Waant iemand vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet in toom houdt maar zichzelf bedriegt, diens 
vroomheid heeft geen waarde.
Jam 1:27  De zuivere en onbevlekte vroomheid in het oog van den God en Vader is naar wezen en weduwen in 
hun verdrukking om te zien en zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren.
Jam 2:1  Broeders, paart toch niet aan het geloof in onzen Heer Jezus Christus, den Heer der heerlijkheid, 



bevoorrechting der rijken.
Jam 2:2  Want wanneer in uw samenkomst een man binnentreedt met gouden ringen aan de vingers en een 
prachtig kleed, en er komt ook een arme binnen in een haveloos kleed,
Jam 2:3  en gij ziet hoog op naar den drager van het prachtige kleed en zegt: Neem gij deze goede plaats in--en 
gij zegt tot den arme: Blijf gij daar staan--of: Ga daar op den grond bij mijn voetbank zitten--
Jam 2:4  zijt gij dan niet partijdig geworden en is uw oordeel dan niet door boze overleggingen bedorven?
Jam 2:5  Luistert, geliefde broeders, heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk in geloof te zijn 
en erfgenamen van het koninkrijk dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben?
Jam 2:6  En gij minacht den arme! Zijn het niet de rijken die u overheersen? Zijn zij het niet die u naar de 
rechtbank slepen
Jam 2:7  en den schonen naam die over u uitgeroepen is lasteren?
Jam 2:8  Indien gij desniettegenstaande de koninklijke wet vervult naar het Schriftwoord: Gij zult uw naaste 
liefhebben als uzelf--dan doet gij goed;
Jam 2:9  maar indien gij den een aan den ander voortrekt, dan begaat gij zonde en wordt door de wet als 
overtreders bestraft.
Jam 2:10  Want wie de gehele wet houdt maar in een gebod faalt heeft alle geboden overtreden.
Jam 2:11  Immers, Hij die gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen--heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. 
Indien gij dan geen overspel begaat maar doodslaat, dan zijt gij een overtreder der wet geworden.
Jam 2:12  Spreekt en handelt als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet der vrijheid.
Jam 2:13  Want een onbarmhartig oordeel wordt geveld over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft; de 
barmhartigheid roemt tegen het oordeel in.
Jam 2:14  Wat baat het broeders, of iemand al zegt het geloof te bezitten, als hij geen werken heeft?
Jam 2:15  Het geloof kan hem toch niet redden? Indien een broeder of zuster naakt is en het dagelijks voedsel 
mist,
Jam 2:16  en iemand van u tot hen zegt: Gaat heen in vrede, wordt verwarmd en verzadigd--zonder hun te 
geven wat zij voor hun lichaam behoeven, wat baat dat?
Jam 2:17  Zo is ook het geloof, als er geen werken mee gepaard gaan, op zichzelf dood.
Jam 2:18  Maar iemand zegt: Gij hebt het geloof en ik heb werken--toon mij dan eens uw geloof buiten uw 
werken om, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.
Jam 2:19  Gelooft gij dat God de Enige is? Gij doet wel. Ook de duivelen geloven het en sidderen.
Jam 2:20  En wilt gij weten, dwaze mens, dat het geloof zonder de werken waardeloos is?
Jam 2:21  Abraham, onze voorvader, is immers uit zijn werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Izaak op het 
altaar wilde offeren?
Jam 2:22  Gij ziet dus dat het geloof met zijn handelen samenwerkte, en zijn geloof door zijn werken het doel 
bereikte.
Jam 2:23  Zo werd het Schriftwoord vervuld dat zegt: Abraham geloofde in God, en dit is hem tot gerechtigheid 
aangerekend, en hij werd een vriend Gods genoemd.
Jam 2:24  Gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet alleen uit geloof.
Jam 2:25  Is desgelijks de hoer Rachab niet uit haar werken gerechtvaardigd, toen zij de boden in haar huis 
opnam en langs een anderen weg liet heengaan?
Jam 2:26  Want gelijk het lichaam zonder geest dood is zo is ook het geloof zonder werken dood.
Jam 3:1  Laten er onder u niet veel leermeesters zijn, broeders, wetend dat over ons te gestrenger zal 
geoordeeld worden.
Jam 3:2  Want allen struikelen wij in menige zaak. Struikelt iemand in zijn woorden niet, dan is hij een volmaakt 
man, in staat ook het gehele lichaam in toom te houden.
Jam 3:3  Wanneer wij aan de paarden tomen in den bek doen om te maken dat ze ons gehoorzamen, besturen 
wij ook hun gehele lichaam.
Jam 3:4  Ziet ook naar de schepen. Al zijn ze nog zo groot en al worden ze door hevige winden voortgedreven, 
met een zeer klein roer worden ze gewend werwaarts het believen van den stuurman wil.
Jam 3:5  Desgelijks is de tong een klein lid en heeft toch veel te zeggen. Ziet eens, hoe een klein vuur een 
groten hoop hout in brand steekt.
Jam 3:6  Ook de tong is een vuur, de wereld der ongerechtigheid. De tong treedt onder onze leden als een 
macht op, zij, die het gehele lichaam bevlekt en den kring der schepping in brand zet, zelf door de hel ontvlamd.
Jam 3:7  Immers, alle dieren, welke hun natuur ook zij, zoogdieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, alle 
worden getemd en zijn getemd door de menselijke natuur;
Jam 3:8  maar geen mens kan de tong temmen: een rusteloos kwaad, vol dodelijk vergif.
Jam 3:9  Met haar loven wij den Heer en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen, naar Gods beeld 
geschapen.
Jam 3:10  Uit denzelfden mond komen zegen en vloek. Broeders, dat moest zo niet zijn.



Jam 3:11  Een bron doet toch niet uit dezelfde opening zoet en bitter water opborrelen?
Jam 3:12  Broeders, een vijgeboom kan toch geen olijven dragen, een wijnstok geen vijgen? Evenmin komt uit 
een zoute bron zoet water.
Jam 3:13  Wie is onder u wijs en verstandig? Hij toone wat hij vermag door zijn voortreffelijken wandel, in 
zachtmoedigheid, vrucht der wijsheid.
Jam 3:14  Maar als gij bittere ijverzucht en twistgierigheid in uw hart hebt, slaat dan geen hogen toon aan en 
liegt niet tegen de waarheid.
Jam 3:15  Want die wijsheid komt niet van boven, maar is aards, zinlijk, duivels.
Jam 3:16  Immers, waar ijverzucht en twistgierigheid is, daar is verwarring en allerlei slecht bedrijf.
Jam 3:17  De wijsheid die van boven komt daarentegen is vooreerst rein, dan vredelievend, inschikkelijk, 
volgzaam, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Jam 3:18  De vrucht der gerechtigheid nu wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede houden.
Jam 4:1  Hoe komt het dat onder u getwist en gestreden wordt? Is het niet omdat in uw ledematen allerlei lusten 
kampen?
Jam 4:2  Gij begeert en hebt niet; gij moordt en zijt naijverig, en kunt niet krijgen; gij strijdt en vecht. Gij hebt niet 
omdat gij er niet om bidt;
Jam 4:3  gij bidt en krijgt het toch niet; dat komt omdat gij slecht bidt; gij doet het alleen om het in uw snode 
lusten door te brengen.
Jam 4:4  Overspeelsters, weet gij niet dat de liefde voor de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een 
vriend der wereld wil zijn treedt als vijand van God op.
Jam 4:5  Of meent gij dat de Schrift vergeefs zegt: Ijverzuchtig verlangt de geest dien Hij in ons doet wonen naar 
ons;
Jam 4:6  maar Hij geeft des te groter genade? Daarom zegt Hij: God weerstaat de hovaardigen en bewijst gunst 
aan de deemoedigen.
Jam 4:7  Onderwerpt u dan aan God; weerstaat den Duivel, en hij zal voor u vluchten.
Jam 4:8  Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, 
dubbelhartigen.
Jam 4:9  Gedraagt u als ellendigen, bedrijft rouw en weeklaagt. Uw lachen verandere in rouw, uw vreugd in 
neerslachtigheid.
Jam 4:10  Vernedert u voor den Heer, en Hij zal u verhoogen.
Jam 4:11  Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en zijn broeder 
oordeelt spreekt kwaad van de wet en oordeelt de wet. En als gij haar oordeelt, dan zijt gij geen onderhouder 
der wet, maar haar rechter.
Jam 4:12  Een is de wetgever en rechter, Hij die kan redden en verderven; maar wie zijt gij, dat gij u als rechter 
over uw naaste zoudt opwerpen?
Jam 4:13  Welaan dan gij die zegt: Vandaag of morgen zullen wij naar die en die stad reizen, daar een jaar 
blijven en zaken doen, met winst.
Jam 4:14  Gij weet niets van morgen. Wat is uw leven? Een damp, die voor een korten tijd zich vertoont en dan 
weer verdwijnt.
Jam 4:15  In plaats dat gij zegt: Indien de Heer het wil, zullen wij in het leven blijven en dit of dat doen.
Jam 4:16  Maar nu roemt gij met pralerij. Al zulk roemen deugt niet.
Jam 4:17  Dus, wie weet goed te doen en het niet doet, voor dien is het zonde.
Jam 5:1  Kom aan dan, gij rijken, weent en jammert over de rampen die u boven het hoofd hangen.
Jam 5:2  Uw rijkdom is verrot, uw kleren zijn vol motgaten,
Jam 5:3  uw goud en zilver is verroest, en die roest zal tegen u getuigen en als vuur uw vlees verteren. Gij hebt 
het opgespaard tegen den jongsten dag.
Jam 5:4  Zie, het loon der arbeiders die uw akkers hebben gemaaid, dat door u achtergehouden is, schreeuwt 
om wraak, en de klachten der maaiers zijn gekomen tot de oren van den Heer Zebaoot.
Jam 5:5  Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast, u tegoedgedaan op den dag der slachting.
Jam 5:6  Gij hebt den rechtschapene gevonnist, vermoord, zonderdat hij zich tegen u verzette.
Jam 5:7  Broeders, weest dan geduldig tot de verschijning des Heeren. Zie, de landman wacht de kostelijke 
vrucht der aarde, daarbij geduld oefenend totdat zij den voorjaars [regen] en den najaarsregen gekregen heeft.
Jam 5:8  Weest ook gij geduldig, versterkt uw harten; want de komst des Heeren is nabij.
Jam 5:9  Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet in het gericht komt; zie, de Rechter staat voor de 
deur.
Jam 5:10  Neemt, broeders, een voorbeeld van geduld in lijden en lankmoedigheid aan de profeten, die in den 
naam des Heeren spraken.
Jam 5:11  Zie, wij noemen zalig hen die geduld hebben getoond. Gij hebt van het geduld van Job gehoord en 
weet hoe de Heer het liet aflopen; want de Heer is vol medelijden en erbarmen.



Jam 5:12  Voor alles, broeders, zweert niet, noch bij den hemel, noch bij de aarde, noch bij iets anders; uw ja zij 
ja, uw neen neen; opdat gij niet onder een gericht valt.
Jam 5:13  Is onder u iemand in lijden, dat hij bidde; is hij goedsmoeds, hij zinge een loflied.
Jam 5:14  Is onder u iemand ziek, hij ontbiede de oudsten der gemeente; laat die dan over hem bidden, na hem 
onder aanroeping van des Heeren naam met olie gezalfd te hebben.
Jam 5:15  En het gelovig gebed zal den kranke redden, en de Heer zal hem weer oprichten. Ook zullen, indien 
hij zonden begaan heeft, ze hem vergeven worden.
Jam 5:16  Belijdt dan elkander uw zonden en bidt voor elkander opdat gij genezen moogt worden. Veel vermag 
het vurig gebed van een rechtschapene.
Jam 5:17  Elia was een mens geheel aan ons gelijk; hij bad dat het niet mocht regenen, en het regende niet op 
de aarde drie jaren en zes maanden.
Jam 5:18  Opnieuw bad hij, en de hemel gaf regen, en de grond deed zijn vrucht uitspruiten.
Jam 5:19  Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander hem tot bekering brengt,
Jam 5:20  weet dan dat hij die een zondaar van zijn doolweg bekeert diens ziel van den dood redden en een 
menigte zonden bedekken zal.
1Pe 1:1  Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de uitverkoren vreemdelingen verstrooid in Pontus, 
Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie,
1Pe 1:2  uitverkoren naar de voorwetenschap van God, den Vader, door de heiliging des Geestes, tot 
gehoorzaamheid aan Jezus Christus en besprenging met zijn bloed: genade en vrede mogen u rijkelijk 
geschonken worden.
1Pe 1:3  Geloofd zij de God en Vader van onzen Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid de 
wedergeboorte geschonken heeft tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden;
1Pe 1:4  opdat wij een onverderfelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis verkrijgen, die in den hemel gereed 
ligt voor u
1Pe 1:5  die door Gods kracht door het geloof bewaard wordt om het heil te ontvangen dat in den laatsten tijd zal 
aan het licht treden.
1Pe 1:6  Daarin verheugt gij u, ook al wordt gij thans, indien het zo wezen moet, een weinig door allerlei 
verdrukkingen bedroefd.
1Pe 1:7  Wanneer uw geloof de proef doorstaat, wat meer waard is dan vergankelijk, door het vuur beproefd 
goud, zal dit strekken tot lof, heerlijkheid en eer bij de verschijning van Jezus Christus.
1Pe 1:8  Zonder hem gezien te hebben hebt gij hem lief; zonder hem nog te zien gelooft gij in hem, u met een 
onuitsprekelijke en bovenaardse vreugde verblijdend,
1Pe 1:9  nu gij het doel van uw geloof bereikt, de redding uwer ziel.
1Pe 1:10  Naar die redding hebben profeten gezocht en gevorst, voorspellingen gevend over de genade die u 
bewezen zou worden,
1Pe 1:11  onderzoekend, op welken tijd en bij welke gelegenheid de geest van Christus, die in hen was, wees, 
wanneer hij getuigde van het lijden dat Christus zou treffen en de heerlijkheid die daarop zou volgen.
1Pe 1:12  Het was hun namelijk geopenbaard dat zij niet zichzelf maar u dienden door te profeteren wat thans u 
aangekondigd wordt door hen die u de Blijde boodschap brachten door den Heiligen Geest, die van den hemel 
afgezonden is. De engelen zijn begerig er een blik in te slaan.
1Pe 1:13  Omgordt daarom uw lenden met verstand, weest nuchter en hoopt vast op de genade die u door de 
openbaring van Jezus Christus gegeven wordt.
1Pe 1:14  Weest gehoorzame kinderen, die hun leven niet inrichten naar de lusten die u vroeger in den tijd uwer 
onwetendheid, beheersten,
1Pe 1:15  wordt veeleer, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, ook heilig in uw gehelen wandel.
1Pe 1:16  Er staat immers geschreven: Weest heilig; want Ik ben heilig.
1Pe 1:17  En wanneer gij Hem als Vader aanroept die zonder aanzien des persoons ieder naar zijn gedrag 
oordeelt, brengt dan in vreze den tijd uwer vreemdelingsschap door,
1Pe 1:18  wetend dat gij niet door iets vergankelijks zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdelen wandel, die u van het 
voorgeslacht is overgeleverd,
1Pe 1:19  maar door het kostelijk bloed van Christus, als van een gaaf en vlekkeloos lam;
1Pe 1:20  die wel voor de grondlegging der wereld gekend is, maar nu eerst, op het eind der tijden, 
geopenbaard is ter wille van u,
1Pe 1:21  die door hem geloof hebt gekregen in God, die hem uit de doden opgewekt en hem heerlijkheid 
gegeven heeft; zodat uw geloof tevens een hoop op God is.
1Pe 1:22  Nadat gij dan uw ziel door de gehoorzaamheid aan de waarheid geheiligd hebt tot ongeveinsde 
broederliefde, moet gij elkander van harte liefhebben,
1Pe 1:23  als mensen die wedergeboren zijn, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods 
levend en eeuwig woord.



1Pe 1:24  Immers, alle vlees is als gras, en al zijn heerlijkheid als een grasbloem; het gras is verdord, de bloem 
afgevallen;
1Pe 1:25  maar het woord des Heeren blijft tot in eeuwigheid. En hiermee wordt het woord bedoeld dat u als 
heilmare is gebracht.
1Pe 2:1  Legt dan af alle boosheid en valsheid, geveinsdheid, afgunst en allen achterklap,
1Pe 2:2  en weest, als pasgeboren kinderen, begerig naar de redelijke en onvervalste melk; opdat gij daardoor 
moogt opgroeien tot heil;
1Pe 2:3  althans indien gij ervaren hebt dat de Heer goedertieren is!
1Pe 2:4  Komt tot hem, den levenden steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en 
kostelijk,
1Pe 2:5  en laat uzelf als levende stenen opbouwen tot een geestelijk huis, een heilig priesterdom om geestelijke 
offers te brengen, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.
1Pe 2:6  Immers, in de Schrift staat: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren, kostelijken hoeksteen; wie daarop 
vertrouwt zal niet beschaamd uitkomen.
1Pe 2:7  Voor u, die gelooft, die eer; maar voor de ongelovigen geldt: De steen dien de bouwlieden hebben 
afgekeurd, die is tot hoeksteen geworden en een steen waaraan men zich stoot, een blok waarover men 
struikelt.
1Pe 2:8  Zij stoten er zich aan, omdat zij het woord niet geloven. Daartoe zijn zij ook bestemd.
1Pe 2:9  Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, Gods eigendom, 
opdat gij de roemruchte daden zoudt verkondigen van Hem die u heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht.
1Pe 2:10  Weleer geen volk, zijt gij thans Gods volk; die weleer geen erbarming vondt, thans haar gevonden 
hebt.
1Pe 2:11  Geliefden, ik vermaan u, als vreemdelingen en bijwoners, u ver te houden van de vleselijke lusten, die 
tegen de ziel strijd voeren,
1Pe 2:12  en een goeden wandel onder de heidenen te leiden; opdat zij eens in den dag der bezoeking God 
prijzen, wanneer zij uw wandel, waarvan zij nu als van dien van boosdoeners kwaadspreken, uit uw goede 
werken beter kennen.
1Pe 2:13  Onderwerpt u om des Heeren wil aan alle menselijke ordening; den koning als den opperheer,
1Pe 2:14  den landvoogden als door hem gezonden om de boosdoeners te straffen, de braven te prijzen;
1Pe 2:15  want dat is de wil van God: gij moet door het goede te doen de domme praat der onverstandige lieden 
tot zwijgen brengen;
1Pe 2:16  als vrije mensen, wien de vrijheid niet tot een dekmantel der boosheid strekt, maar als dienstknechten 
Gods.
1Pe 2:17  Geeft allen mensen de eer die hun toekomt, hebt de broederschap lief, vreest God, eert den koning.
1Pe 2:18  Dienstknechten, weest met alle vrees onderdanig aan uw meesters, niet alleen aan de goede en 
welwillende, maar ook aan de onbillijke.
1Pe 2:19  Want dat verwerft Gods genade, als iemand, omdat hij zich bewust is Gods dienaar te zijn, 
onverdiende smarten verdraagt.
1Pe 2:20  Want wat roemrijks steekt er in, geduldig te blijven wanneer gij om uw misdrijven geslagen wordt? 
Neen, als gij terwijl gij goed gehandeld hebt lijden moet en gij blijft dan geduldig, dat vindt genade bij God.
1Pe 2:21  Hiertoe toch zijt gij geroepen, omdat ook Christus voor u geleden heeft, u een voorbeeld nalatend, 
opdat gij zijn voetstappen zoudt drukken.
1Pe 2:22  Hij heeft geen zonde gedaan, en geen bedrog is in zijn mond gevonden;
1Pe 2:23  toch schold hij, toen hij gescholden werd, niet terug, en toen hij leed, dreigde hij niet, maar hij gaf het 
over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.
1Pe 2:24  Hij heeft zelf onze zonden in zijn lichaam op het kruishout gedragen; opdat wij, los van de zonden 
geworden, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen zijt gij genezen.
1Pe 2:25  Want gij dwaaldet rond als schapen, maar hebt u nu gekeerd tot den herder en opziener uwer zielen.
1Pe 3:1  Desgelijks moet gij, vrouwen, onderdanig zijn aan uw eigen mannen; opdat indien sommigen aan het 
woord Gods ongehoorzaam zijn, zij door den wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden,
1Pe 3:2  wanneer zij uw reinen en ingetogen wandel aanschouwen.
1Pe 3:3  Uw tooi besta niet in uiterlijkheden, het vlechten van het haar, het omhangen met goud en het 
aantrekken van kleren,
1Pe 3:4  maar in den innerlijken mens, met den onverderfelijken tooi van een zachtmoedigen en stillen geest, 
die kostelijk is in Gods oog.
1Pe 3:5  Want zo tooiden zich weleer ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, aan haar eigen mannen 
onderdanig,
1Pe 3:6  zoals Sara aan Abraham gehoorzaam was, hem heer noemend. Van haar zijt gij de kinderen geworden 
als gij het goede doet, zonder iets of iemand te vrezen.



1Pe 3:7  Desgelijks moet gij, mannen, verstandig met uw vrouw omgaan, als met het zwakkere vat, en haar eer 
bewijzen als aan medeerfgenamen aan de genade des levens; opdat gij niet verhinderd wordt te bidden.
1Pe 3:8  Ten slotte, weest allen eensgezind, met elkander meevoelend, vol liefde voor de broeders, barmhartig, 
deemoedig;
1Pe 3:9  vergeldt niet kwaad met kwaad of scheldwoord met scheldwoord, maar zegent integendeel; want 
daartoe zijt gij geroepen; opdat gij zegen moogt beerven.
1Pe 3:10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien weerhoude zijn tong van slechtheid en zijn 
lippen van valse taal;
1Pe 3:11  hij wijke af van het kwade en doe het goede, zoeke den vrede en jage dien na;
1Pe 3:12  want des Heeren ogen zijn gekeerd naar de rechtschapenen en zijn oren naar hun gebed, maar de 
Heer houdt de boosdoeners in het oog.
1Pe 3:13  En wie zal u slecht behandelen indien gij voor het goede ijvert?
1Pe 3:14  Maar al moet gij ook om de gerechtigheid lijden, zalig gij! Vreest niet voor hen en wordt niet verschrikt,
1Pe 3:15  maar heiligt den Heer Christus in uw hart, altijd bereid aan ieder die het van u eist rekenschap te 
geven van uw hoop, maar met zachtmoedigheid en vrees,
1Pe 3:16  in het bezit van een goed geweten; opdat zij, wanneer zij op uw goeden Christelijken wandel smalen, 
beschaamd uitkomen met hun lasteringen.
1Pe 3:17  Beter toch is het dat hij, indien Gods wil het eist, goed doende lijdt dan kwaad doende.
1Pe 3:18  Want ook Christus is eenmaal voor de zonden gestorven, een gerechte voor ongerechten, opdat hij u 
tot God zou brengen. Hij is wel gedood naar het vlees, maar levend gemaakt naar den geest,
1Pe 3:19  waarin hij zelfs is gaan prediken aan de geesten in de gevangenis,
1Pe 3:20  die weleer ongehoorzaam waren geweest toen, in de dagen van Noach, Gods lankmoedigheid 
wachtte totdat de ark zou gemaakt zijn, waarin enige weinigen--namelijk acht zielen--gered werden midden door 
het water heen.
1Pe 3:21  Hiervan is het tegenbeeld, dat u redt, de doop, die niet bestaat in de verwijdering van onreinheid van 
het vlees, maar in de bede tot God om een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
1Pe 3:22  die, daar hij naar den hemel gegaan is, ter rechterhand Gods is, nadat de engelen, krachten en 
machten zich aan hem onderworpen hadden.
1Pe 4:1  Daar dan Christus lichamelijk geleden heeft, moet gij u ook met dezelfde gedachte wapenen, dat hij die 
lichamelijk geleden heeft aan de zonde onttrokken is;
1Pe 4:2  opdat gij uw overige aardse leven niet langer leeft naar menselijke lusten, maar naar den wil van God.
1Pe 4:3  Want waarlijk lang genoeg heeft de verleden tijd geduurd, waarin gij naar den zin der heidenen geleefd 
hebt, overgegeven aan onmatigheid, wellust, dronkenschap, zwelgerij, drinkgelagen en zondige afgoderijen.
1Pe 4:4  Nu gij niet langer u stort in dien poel der liederlijkheid, nu zijn zij van u vervreemd en lasteren zij u.
1Pe 4:5  Maar zij zullen rekenschap afleggen aan Hem die gereedstaat levenden en doden te oordelen.
1Pe 4:6  Want hiertoe is ook aan de doden de Blijmare gebracht, dat zij wel lichamelijk, zoals het met mensen 
geschiedt, geoordeeld zijn, maar door Gods kracht geestelijk zullen leven.
1Pe 4:7  Het einde van alle dingen is nabij. Weest dan bezonnen en nuchter, zodat gij kunt bidden.
1Pe 4:8  Draagt voor alles elkander hartelijke liefde toe; want de liefde bedekt een menigte zonden.
1Pe 4:9  Weest gastvrij jegens elkander zonder morren.
1Pe 4:10  Naarmate ieder uwer zijn eigen gave heeft gekregen, moet gij daarmede elkander dienen als goede 
beheerders der veelsoortige genade Gods:
1Pe 4:11  spreekt iemand, hij spreke als waren het woorden Gods; bedient iemand, hij doe het als door de 
kracht die God verleent; opdat God in alles verheerlijkt worde door Jezus Christus, die tot in alle eeuwigheid de 
eer en de macht bezit. Amen.
1Pe 4:12  Geliefden, dat de vuurgloed der verdrukking, die over u komt om u te beproeven u niet verbijstere, 
alsof u iets vreemds overkwam;
1Pe 4:13  maar verblijdt u naarmate gij moogt deelnemen aan het lijden van Christus; opdat gij ook blijde juichen 
moogt bij de openbaring van zijn heerlijkheid.
1Pe 4:14  Zalig gij, als gij om den naam van Christus gesmaad wordt; want dan rust op u de geest der 
heerlijkheid en van God.
1Pe 4:15  Want niemand van u mag lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener, of als een lastige 
indringer.
1Pe 4:16  Maar lijdt gij als Christen schaam u dan niet, maar verheerlijk God door dien naam waardig te dragen.
1Pe 4:17  Want de tijd is daar dat het gericht voltrokken wordt, te beginnen met het huis Gods; en als het bij ons 
begint, wat zal dan het einde zijn dergenen die ongehoorzaam zijn aan Gods blijde boodschap?
1Pe 4:18  En indien de rechtschapene tenauwernood gered wordt, waar blijft dan de goddeloze en zondaar?
1Pe 4:19  Laten dus zij die lijden naar den wil Gods hun zielen in de handen stellen van den getrouwen 
Schepper en zich goed gedragen.



1Pe 5:1  Als een die onder u een oudste en getuige van Christus' lijden is, een deelgenoot der heerlijkheid die 
geopenbaard zal worden, vermaan ik dus uw oudsten:
1Pe 5:2  Weidt de kudde Gods in wier midden gij leeft, niet gedwongen maar vrijwillig, zoals het God behaagt, 
niet uit snode winzucht maar uit toegenegenheid,
1Pe 5:3  niet als dwingelanden der gemeente maar als voorbeelden der kudde.
1Pe 5:4  Dan zult gij, wanneer de opperherder verschijnt, den onverwelkelijken krans der eer ontvangen.
1Pe 5:5  Desgelijks gij, jongeren, onderwerpt u aan de ouderen. Weest jegens elkander met ootmoed bekleed; 
want God weerstaat de hovaardigen, maar aan de nederigen bewijst Hij genade.
1Pe 5:6  Vernedert u dan onder de sterke hand Gods, opdat Hij u te zijner tijd verhooge;
1Pe 5:7  werpt al uw kommer op Hem; want Hij zorgt voor u.
1Pe 5:8  Weest nuchter en waakzaam. Uw tegenstander, de Duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekend 
wien hij kan verslinden.
1Pe 5:9  Weerstaat hem, sterk door het geloof, wetend dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de ganse 
wereld opgelegd is.
1Pe 5:10  De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hijzelf zal u, 
nadat gij een korte wijle geleden hebt, toerusten, sterken, bevestigen, grondvesten.
1Pe 5:11  Hij heeft de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen.
1Pe 5:12  Dit heb ik u in het kort door Silvanus, uw getrouwen broeder naar ik meen, geschreven, u vermanend 
en getuigend dat de genade waarin gij staat de ware genade Gods is.
1Pe 5:13  U groet de medeuitverkorene in Babylon en mijn zoon Marcus.
1Pe 5:14  Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij het deel van u allen die in Christus zijt.
2Pe 1:1  Symeon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus, aan hen die een geloof hebben verkregen 
gelijkwaardig aan het onze, door de gerechtigheid van onzen God en redder Jezus Christus:
2Pe 1:2  genade zij uw deel, en vrede worde u overvloedig geschonken door de erkenning van God en van 
Jezus, onzen Heer.
2Pe 1:3  Alwat voor leven en vroomheid nodig is heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken, door de erkenning 
van Hem die ons riep door zijn eigen heerlijkheid en deugd;
2Pe 1:4  waardoor de kostelijkste en voor ons grootste beloften gegeven zijn; opdat gij daardoor deelgenoten 
aan de goddelijke natuur zoudt worden, ontkomen aan het bederf dat door de zinlijkheid in de wereld heerst.
2Pe 1:5  En juist daarom moet gij de grootste vlijt aanwenden om bij uw geloof de deugd te voegen, bij de deugd 
de kennis,
2Pe 1:6  bij de kennis de zelfbeheersching, bij de zelfbeheersching de volharding, bij de volharding de 
vroomheid,
2Pe 1:7  bij de vroomheid den broederzin, bij den broederzin de liefde.
2Pe 1:8  Want indien dit alles bij u aanwezig is en steeds meer wordt, zal het u niet ledig en onvruchtbaar laten 
blijven voor de erkenning van onzen Heer Jezus Christus.
2Pe 1:9  Want hij bij wien dit niet aanwezig is is blind, kortzichtig, daar hij vergeten is hoe hij van zijn vroegere 
zonden is gereinigd.
2Pe 1:10  Dus, broeders, beijvert u te meer om uw roeping en uitverkiezing te bevestigen; want zo doende zult 
gij nooit verdwalen.
2Pe 1:11  Immers, op deze wijze zal u rijkelijk verleend worden de ingang in het eeuwige rijk van onzen Heer en 
redder Jezus Christus.
2Pe 1:12  Om die reden wil ik u altijd deze dingen in herinnering brengen, hoewel gij ze weet en vaststaat in de 
waarheid die bij u is.
2Pe 1:13  Doch ik houd het voor mijn plicht, zolang ik in deze tentwoning ben, u wakker te houden door u er aan 
te herinneren
2Pe 1:14  daar ik weet dat het afleggen van mijn tentwoning spoedig zal plaatshebben, zoals ook onze Heer 
Jezus Christus mij heeft te kennen gegeven;
2Pe 1:15  en ik zal mijn best doen dat gij na mijn heengaan in staat zult zijn u dit telkens in herinnering te 
brengen.
2Pe 1:16  Want wij hebben u de macht en de komst van onzen Heer Jezus Christus verkondigd, niet kunstig 
verdichte fabelen napratend, maar nadat wij ooggetuigen van zijn majesteit geworden waren.
2Pe 1:17  Immers, hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen hem door de hoogwaardige 
Heerlijkheid werd toegeroepen: Dit is mijn geliefde Zoon, in wien Ik welbehagen heb!
2Pe 1:18  En deze uit den hemel komende stem hebben wijzelf gehoord, toen wij op den berg bij hem waren.
2Pe 1:19  Ook bezitten wij het daardoor te vaster gemaakte woord der profeten, waaraan gij goed doet u te 
houden, als aan een licht dat schijnt in een donkere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster in uw 
harten opgaat.
2Pe 1:20  Voor alles toch weet gij dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige verklaring toelaat;



2Pe 1:21  want een profetie is nooit voortgebracht door den wil van een mens, maar, door den Heiligen Geest 
gedreven, hebben mensen ze van Godswege uitgesproken.
2Pe 2:1  Maar er waren valse profeten onder het volk, zoals ook onder u valse leraren zullen zijn, die 
verderfelijke dwaalleringen doen binnensluipen, en den Meester die hen gekocht heeft verloochenend, zichzelf 
een ras verderf op den hals halen.
2Pe 2:2  Velen zullen hun liederlijkheid navolgen, en door hun toedoen zal de ware Heilsweg gelasterd worden.
2Pe 2:3  Hebzuchtig als zij zijn, zullen zij door hun sluwe taal geld uit u slaan. Hun vonnis is van oudsher niet 
vergeten, hun verderf sluimert niet.
2Pe 2:4  Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard, maar hen, die Hij voor de hel 
bestemde, aan donkere holen ter bewaring voor het Gericht overgeleverd heeft,
2Pe 2:5  en als Hij de oude wereld niet gespaard heeft, maar slechts het achttal van Noach, den heraut der 
gerechtigheid, in het leven bewaarde, toen Hij over de wereld der goddelozen den Zondvloed bracht,
2Pe 2:6  en als Hij de steden Sodom en Gomorra in de as legde en zo tot den ondergang veroordeelde, ze 
stellend tot een voorbeeld van de goddelozen in volgende tijden,
2Pe 2:7  terwijl hij den rechtschapen Lot, die gekweld werd door den liederlijken wandel der tuchtelozen, redde--
2Pe 2:8  want die rechtschapen man, die onder hen woonde, werd dag aan dag gefolterd door de ongerechte 
werken waarvan hij oog [getuige] en oorgetuige was.
2Pe 2:9  De Heer weet de vromen uit de verzoeking te redden, maar de slechtaards tot bestraffing voor den dag 
des Gerichts te bewaren,
2Pe 2:10  vooral hen die, begerig naar bezoedeling, het vlees achternagaan en de Heerschappij verachten. 
Dolzinnig vermeten, schromen zij niet op Heerlijkheden te smalen;
2Pe 2:11  terwijl engelen, die toch in macht en kracht hun meerderen zijn, het niet wagen tegen die 
Heerlijkheden bij den Heer een smalend oordeel uit te spreken.
2Pe 2:12  Maar zij, als redeloze dieren, die van nature geboren zijn om te vangen en te verderven, smalend op 
dat waarvan zij niets weten, zullen zelf in hun verderf tegrondegaan
2Pe 2:13  het loon der ongerechtigheid ontvangend. Overdag slempen houden zij voor een genot, vuile mensen, 
schandvlekken, brassend wanneer zij in hun leugenmaaltijden zich met u te goed doen;
2Pe 2:14  hun ogen zijn vol overspel, en zij zondigen onophoudelijk; zij verlokken onvaste zielen; hun hart is 
geoefend in hebzucht; kinderen van den vloek zijn ze.
2Pe 2:15  Den rechten weg verlatend zijn zij verdwaald en den weg ingeslagen van Bileam den zoon van Beor, 
die ongerecht loon liefhad,
2Pe 2:16  maar een terechtwijzing voor zijn overtreding kreeg: het stomme lastdier, met een mensenstem 
sprekend, hield den profeet in zijn waanzin tegen.
2Pe 2:17  Zij zijn bronnen zonder water en door een stormwind weggedreven nevels; de donkerte van de 
duisternis is voor hen bewaard.
2Pe 2:18  Want daar zij nietsbetekenende, snorkende taal uitslaan, verlokken zij in liederlijke, vleselijke lusten 
hen die tenauwernood ontkomen zijn aan die dolende mensen.
2Pe 2:19  Zij kondigen hun vrijheid aan, maar zijn zelf slaven van het verderf. Want waardoor iemand 
overwonnen is, daarvan is hij de slaaf.
2Pe 2:20  Indien toch zij die door de erkenning van den Heer en redder Jezus Christus aan de bezoedelingen 
der wereld ontvlucht zijn, daardoor weer verstrikt, het onderspit delven, dan wordt hun later lot erger dan hun 
vorig.
2Pe 2:21  Want beter zou het voor hen zijn geweest den weg der gerechtigheid niet te hebben leren kennen dan 
na daarmee kennis gemaakt te hebben zich weer te hebben afgewend van het hun overgeleverde, heilige 
gebod.
2Pe 2:22  Hun is overkomen wat het ware spreekwoord zegt: Een hond die zich omdraait naar zijn eigen 
uitbraaksel--een zwijn gewassen om zich weer in het slijk te wentelen.
2Pe 3:1  Dit is reeds de tweede brief dien ik u schrijf, geliefden. In beide wilde ik in u, door u er aan te 
herinneren, de zuivere gezindheid wakker houden
2Pe 3:2  opdat gij moogt gedenken de woorden die vroeger tot u gesproken zijn door de heilige profeten en het 
bevel van den Heer en redder door uw apostelen overgebracht;
2Pe 3:3  daar gij voor alles weet dat in de laatste dagen spotters zullen komen, mensen die zich gedragen naar 
hun eigen lusten,
2Pe 3:4  die hoonend zeggen: Waar blijft nu de belofte van zijn komst? Immers, sedert de vaderen ontslapen 
zijn blijft alles zoals het van het begin der schepping was.
2Pe 3:5  Want het ontgaat hun die zulke dingen willen beweren, dat de hemelen er van oudsher waren en de 
aarde uit water en door middel van water door Gods woord is gemaakt,
2Pe 3:6  en dat de toenmalige wereld, door die beide wateren overstelpt, te gronde is gegaan.
2Pe 3:7  Zo zijn de tegenwoordige hemel en aarde door hetzelfde woord voor het vuur opgespaard en bewaard 



voor den dag van het Gericht en den ondergang der goddeloze mensen.
2Pe 3:8  Dit ene moge u, geliefden, niet ontgaan, dat voor den Heer een dag is als duizend jaar en duizend jaar 
als een dag.
2Pe 3:9  De Heer is niet traag met de vervulling zijner belofte, zoals sommigen het noemen, maar Hij is 
lankmoedig voor u, daar Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot inkeer komen.
2Pe 3:10  Als een dief zal komen de dag des Heeren, waarop de hemelen met gedruis zullen verdwijnen, de 
elementen door brand ontbonden worden, de aarde en alwat op haar gemaakt is niet meer worden gevonden.
2Pe 3:11  Als alles zo opgelost wordt, hoe groot moet gij dan niet zijn in heiligen wandel en vroomheid,
2Pe 3:12  reikhalzend verwachtend het aanbreken van den dag Gods, terwille waarvan de hemelen met vuur 
zullen opgelost worden en de elementen in brand vliegen en versmelten.
2Pe 3:13  Maar wij verwachten volgens zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid 
woont.
2Pe 3:14  Daarom, geliefden, omdat gij dit verwacht, moet gij uw best doen onbezoedeld en onbevlekt voor Hem 
in vrede gevonden te worden,
2Pe 3:15  en de lankmoedigheid van onzen Heer voor een uitkomst houden, zoals ook onze geliefde broeder 
Paulus, naar de hem geschonken wijsheid, u geschreven heeft.
2Pe 3:16  In al zijn brieven spreekt hij over dit onderwerp; maar daarin zijn sommige dingen zwaar te verstaan, 
en onkundige en onstandvastige mensen verdraaien ze, evenals de overige Schriften, tot hun eigen verderf.
2Pe 3:17  Gij dan, geliefden, die het nu vooruit weet, zorgt er voor dat gij niet, door de dwalingen der goddelozen 
meegesleept, van uw stevigen grondslag afvalt;
2Pe 3:18  maar wast op in genade en in kennis van onzen Heer en redder Jezus Christus. Hem zij de eer en nu 
en tot in den dag der eeuwigheid.
1Jo 1:1  Wat van den aanvang af bestond, wat wij gehoord, met eigen ogen gezien, wat wij aanschouwd en 
onze handen getast hebben aangaande het Woord des levens
1Jo 1:2  --ja, het leven is openbaar geworden; wij hebben het gezien getuigen van het eeuwige leven en 
kondigen het u aan; het was bij den Vader en is ons geopenbaard--
1Jo 1:3  wat wij dan gezien en gehoord hebben verkondigen wij ook u, opdat gij met ons gemeenschap moogt 
hebben. En wij, wij hebben gemeenschap met den Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.
1Jo 1:4  Wij schrijven dit opdat onze vreugde volkomen zij.
1Jo 1:5  En dit is de boodschap die wij van zijnentwege gehoord hebben en u overbrengen: God is licht en geen 
spoor van duisternis is in Hem.
1Jo 1:6  Indien wij zeggen met Hem gemeenschap te hebben en in de duisternis verkeren, dan liegen wij en 
betrachten de waarheid niet;
1Jo 1:7  maar indien wij in het licht verkeren zoals Hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkander 
en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden.
1Jo 1:8  Zeggen wij dat wij geen zonden hebben, dan bedriegen wij onszelf en is de waarheid niet in ons.
1Jo 1:9  Belijden wij onze zonden, dan is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons van 
alle ongerechtigheid te reinigen.
1Jo 1:10  Zeggen wij dat wij niet gezondigd hebben, dan maken wij Hem tot leugenaar en is zijn woord niet in 
ons.
1Jo 2:1  Kinderen, dit schrijf ik u opdat gij niet moogt zondigen, en indien iemand zondigt, wij hebben een Helper 
bij den Vader, Jezus Christus, den rechtschapene.
1Jo 2:2  Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze maar ook voor die der gehele 
wereld.
1Jo 2:3  En hieraan weten wij dat wij hem kennen dat wij zijn geboden inachtnemen.
1Jo 2:4  Wie zegt: Ik ken hem--en zijn geboden niet onderhoudt is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet;
1Jo 2:5  maar wie zijn woord trouw bewaart, in hem is de liefde voor God volkomen geworden. Hieraan weten 
wij dat wij in hem zijn.
1Jo 2:6  Wie zegt in hem te blijven, diens wandel moet zijn zoals de zijne is geweest.
1Jo 2:7  Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud, een dat gij van den aanvang af gehad hebt; het 
oude gebod is het woord dat gij hebt gehoord.
1Jo 2:8  En toch is het gebod dat ik u schrijf nieuw--wat waar is in hem en in u--want de duisternis gaat voorbij, 
en het ware licht schijnt reeds.
1Jo 2:9  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat is nog steeds in de duisternis.
1Jo 2:10  Wie zijn broeder liefheeft blijft in het licht, en in hem is niets aanstotelijks;
1Jo 2:11  maar wie zijn broeder haat is in de duisternis en verkeert in de duisternis: hij weet niet waar hij 
heengaat; want de duisternis heeft zijn oog verblind.
1Jo 2:12  Ik schrijf u, kinderen, omdat de zonden u om zijns naams wil vergeven zijn.
1Jo 2:13  Ik schrijf u, vaders, omdat gij hem die van den beginne bestaat kent. Ik schrijf u, jongelingen, omdat gij 



den Boze overwonnen hebt. Ik schreef u, kinderen, omdat gij den Vader kent.
1Jo 2:14  Ik schreef u, vaders, omdat gij hem die van den beginne bestaat hebt leren kennen. Ik schreef u, 
jongelingen, omdat gij sterk zijt en Gods woord in u blijft en gij den Boze overwonnen hebt.
1Jo 2:15  Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, zo is de liefde 
voor den Vader niet in hem.
1Jo 2:16  Want alwat in de wereld is, de begeerlijkheid des vlezes, de begeerlijkheid der ogen en de 
grootschheid des levens, is niet afkomstig van den Vader, maar van de wereld.
1Jo 2:17  En de wereld gaat met wat begeerlijk in haar is voorbij; maar wie den wil Gods doet blijft tot in 
eeuwigheid.
1Jo 2:18  Kinderen, het is de laatste ure, en gelijk gij gehoord hebt dat er een Antichrist komt, zo zijn er nu veel 
Antichristen opgestaan. Hieruit weten wij dat het de laatste ure is.
1Jo 2:19  Zij hebben ons verlaten, maar behoorden niet tot ons, want waren zij van de onzen geweest, ze 
zouden bij ons gebleven zijn. Doch dat is geschied opdat het duidelijk zou worden dat niet allen bij ons behoren.
1Jo 2:20  En gij allen hebt de zalving des Heiligen en bezit allen kennis.
1Jo 2:21  Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet kent, maar omdat gij haar wel kent en geen 
leugen uit de waarheid is.
1Jo 2:22  Wie is een leugenaar indien niet hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de Antichrist, die den 
Vader en den Zoon loochent.
1Jo 2:23  Alwie den Zoon loochent heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt heeft ook den Vader.
1Jo 2:24  Wat u aangaat, in u blijve wat gij van den aanvang af gehoord hebt. Indien dat wat gij van den 
aanvang af gehoord hebt in u blijft, zult gij ook in den Vader en in den Zoon blijven.
1Jo 2:25  En dit is de belofte die Hij ons gegeven heeft: het eeuwige leven.
1Jo 2:26  Dit heb ik u geschreven met het oog op hen die u op een dwaalspoor brengen.
1Jo 2:27  En wat u aangaat, in u blijft de zalving die gij van hem ontvangen hebt, en gij hebt niet nodig dat 
iemand u leert; maar zoals zijn zalving u over alles onderwijst--en dat is waarachtig en geen leugen--zooals hij u 
geleerd heeft, blijft zo in hem.
1Jo 2:28  Nu dan, kinderen, blijft in hem; opdat wij, wanneer hij verschijnt, vrijmoedigheid mogen hebben en niet 
bij zijn komst beschaamd voor hem terugtreden.
1Jo 2:29  Indien gij weet dat hij rechtschapen is, weet gij ook dat alwie de gerechtigheid betracht uit hem is 
geboren.
1Jo 3:1  Ziet hoe grote liefde ons de Vader bewezen heeft: dat wij kinderen Gods genoemd worden--en dat zijn 
wij ook. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij tot de kennis van Hem niet gekomen is.
1Jo 3:2  Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en wat wij zijn zullen is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat 
wanneer hij geopenbaard wordt, wij hem gelijk zullen zijn; want wij zullen hem zien gelijk hij is.
1Jo 3:3  En alwie deze hoop op hem heeft reinigt zich zoals hij rein is.
1Jo 3:4  Ieder die zonde bedrijft overtreedt ook de wet; want de zonde is de wetsovertreding.
1Jo 3:5  En gij weet dat hij verschenen is om de zonden weg te nemen, en zonde is in hem niet.
1Jo 3:6  Alwie in hem blijft zondigt niet; alwie zondigt heeft hem niet gezien en niet gekend.
1Jo 3:7  Kinderen, niemand brenge u op een dwaalspoor! Wie de gerechtigheid doet is rechtschapen, zoals hij 
rechtschapen is;
1Jo 3:8  wie de zonde doet is uit den Duivel; want de Duivel zondigt van den aanvang af. Met dat doel is de 
Zoon Gods verschenen om de werken des Duivels te verbreken.
1Jo 3:9  Alwie uit God geboren is bedrijft geen zonde; want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen omdat 
hij uit God geboren is.
1Jo 3:10  Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des Duivels kenbaar; alwie de gerechtigheid niet doet is 
niet uit God; evenmin wie zijn broeder niet liefheeft.
1Jo 3:11  Want dit is de verkondiging die gij van den aanvang af gehoord hebt, dat wij elkander moeten 
liefhebben.
1Jo 3:12  Laten wij niet zijn als Kain, die uit den Boze was en zijn broeder doodsloeg; en waarom sloeg hij hem 
dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder goed.
1Jo 3:13  Weest er niet Verwonderd over, broeders, dat de wereld u haat.
1Jo 3:14  Wij weten zelf wel dat wij uit den dood tot het leven zijn overgegaan, omdat wij onze broeders 
liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in den dood.
1Jo 3:15  Alwie zijn broeder haat is een moordenaar, en gij weet dat geen moordenaar het eeuwige leven 
duurzaam bezit.
1Jo 3:16  Hierin hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft prijsgegeven. Zo zijn ook wij 
verplicht voor onze broeders ons leven prijs te geven.
1Jo 3:17  Wie werelds goed bezit, en terwijl hij ziet dat zijn broeder gebrek lijdt, zijn hart voor hem sluit, hoe zou 
in hem dan de liefde voor God duurzaam zijn?



1Jo 3:18  Kinderen, laat ons niet liefhebben met woord of tong, maar met de daad en in waarheid.
1Jo 3:19  Hieraan zullen wij weten, dat wij uit de waarheid zijn en voor hem ons hart geruststellen,
1Jo 3:20  dat, wanneer ons hart ons aanklaagt, God meer is dan ons hart en alles weet.
1Jo 3:21  Geliefden als ons hart ons niet aanklaagt, hebben wij vrijmoedigheid voor God
1Jo 3:22  en ontvangen van Hem alwat wij vragen; omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem 
welgevallig is.
1Jo 3:23  En dit is zijn gebod, dat wij geloven in den naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, 
zoals Hij ons bevolen heeft.
1Jo 3:24  Wie zijn geboden onderhoudt, blijft in Hem, en Hij in hem. En hieruit weten wij dat Hij in ons blijft, uit 
den geest dien Hij ons gegeven heeft.
1Jo 4:1  Geliefden, vertrouwt niet elken geest, maar onderzoekt of de geesten uit God zijn; want veel valse 
profeten zijn uitgegaan tot de wereld.
1Jo 4:2  Hieraan kent gij den geest Gods: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen is 
uit God,
1Jo 4:3  en iedere geest die Jezus niet belijdt is niet uit God; en dat is de geest van den Antichrist, van welken 
geest gij gehoord hebt dat hij in de wereld zou komen, en nu is hij reeds in de wereld.
1Jo 4:4  Gij zijt uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen; want Hij die in u is is machtiger dan hij die in de 
wereld is.
1Jo 4:5  Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij de taal der wereld en luistert de wereld naar hen.
1Jo 4:6  Wij zijn van goddelijke herkomst; wie God kent hoort naar ons; wie niet van goddelijke afkomst is hoort 
niet naar ons.
1Jo 4:7  Hieraan onderkennen wij den geest der waarheid en den geest der dwaling. Geliefden, laat ons 
elkander liefhebben; want de liefde komt van God, en ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
1Jo 4:8  Wie niet liefheeft heeft God niet leren kennen; want God is liefde.
1Jo 4:9  Hierin heeft de liefde van God zich onder ons geopenbaard dat God zijn eniggeboren Zoon naar de 
wereld heeft gezonden; opdat wij door hem zouden leven.
1Jo 4:10  Hierin bestaat de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons liefhad en zijn Zoon heeft 
gezonden tot een verzoening voor onze zonde.
1Jo 4:11  Geliefden, indien God ons zo liefhad, zijn wij ook verplicht elkander lief te hebben.
1Jo 4:12  Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde 
volkomen geworden in ons.
1Jo 4:13  Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons blijft, dat Hij ons een deel van zijn geest gegeven 
heeft.
1Jo 4:14  En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader den Zoon als redder der wereld heeft 
gezonden.
1Jo 4:15  Wie dan belijdt dat Jezus de Zoon Gods is, in hem blijft God, en hij blijft in God.
1Jo 4:16  En wij hebben de liefde die God voor ons heeft erkend en geloofd. God is liefde, en wie in de liefde 
blijft blijft in God, en God blijft in hem.
1Jo 4:17  Hierin is de liefde volkomen in ons geworden dat wij vrijmoedigheid zullen hebben op den 
Oordeelsdag; want gelijk hij is, zo zijn wij ook in deze wereld.
1Jo 4:18  Vrees gaat niet met liefde gepaard; maar de volkomen liefde bant de vrees; omdat de vrees met straf 
te doen heeft. Wie vreest heeft geen volkomen liefde.
1Jo 4:19  Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst liefhad.
1Jo 4:20  Indien iemand zegt God lief te hebben en zijn broeder haat, die is een leugenaar; wie toch zijn 
broeder, dien hij gezien heeft, niet liefheeft kan God, dien hij niet gezien heeft, niet liefhebben.
1Jo 4:21  Dit bevel hebben wij ook van hem ontvangen: Wie God liefheeft moet ook zijn broeder liefhebben.
1Jo 5:1  Alwie gelooft dat Jezus de Christus is is uit God geboren, en alwie den Verwekker liefheeft heeft ook lief 
hem die door Dezen verwekt is.
1Jo 5:2  Hieraan weten wij dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden 
betrachten.
1Jo 5:3  Want hierin bestaat de liefde jegens God dat wij zijn geboden onderhouden. En zijn geboden zijn niet 
zwaar;
1Jo 5:4  want alwat uit God geboren is overwint de wereld en dit is het wapen waarmee wij de wereld 
overwonnen hebben, ons geloof.
1Jo 5:5  Wie is de overwinnaar der wereld indien niet hij die gelooft dat Jezus de Zoon Gods is?
1Jo 5:6  Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus, niet alleen met het water, maar ook met 
het bloed; en de Geest is de getuige dat de Geest de waarheid is.
1Jo 5:7  Want drie zijn de getuigen;
1Jo 5:8  de Geest, het water en het bloed; en die drie zijn eenstemmig.



1Jo 5:9  Indien wij de getuigenis van mensen aannemen, die van God is meer; want dit is de getuigenis die God 
omtrent zijn Zoon heeft gegeven.
1Jo 5:10  Wie in den Zoon Gods gelooft heeft de getuigenis in Hem; wie God niet gelooft heeft Hem tot 
leugenaar gemaakt, dewijl hij niet heeft geloofd in de getuigenis die God omtrent zijn Zoon heeft gegeven.
1Jo 5:11  En hierin bestaat de getuigenis: God heeft ons het eeuwige leven geschonken, en dat leven is in zijn 
Zoon.
1Jo 5:12  Wie den Zoon heeft heeft het leven; wie den Zoon Gods niet heeft heeft het leven niet.
1Jo 5:13  Dit heb ik u geschreven opdat gij moogt weten dat gij het eeuwige leven hebt, gij die gelooft in den 
naam van den Zoon Gods.
1Jo 5:14  En hierin bestaat de vrijmoedigheid die wij tegenover Hem hebben, dat, indien wij iets vragen volgens 
zijn wil, Hij naar ons hoort;
1Jo 5:15  en indien wij weten dat Hij, wat wij Hem ook vragen, naar ons hoort, dan weten wij dat wij hetgeen wij 
van Hem afgebeden hebben ook verkrijgen.
1Jo 5:16  Indien iemand zijn broeder een zonde ziet begaan die geen doodzonde is, dan moet hij Hem het leven 
van den broeder vragen, en Hij zal het schenken--wel te verstaan, als zij geen doodzonde begaan hebben. Er is 
een doodzonde, en daarvoor zeg ik niet dat men bidden zal.
1Jo 5:17  Wel is elke ongerechtigheid een zonde, maar er is er een die geen doodzonde is.
1Jo 5:18  Wij weten dat ieder die uit God geboren is niet zondigt, maar wie uit God is geboren houdt aan Hem 
vast, en de Boze heeft geen vat op hem.
1Jo 5:19  Wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt.
1Jo 5:20  Ook weten wij dat de Zoon Gods gekomen is en ons het doorzicht gegeven heeft om den Waarachtige 
te kennen. En wij zijn in den Waarachtige, in zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is de waarachtige God en het 
eeuwige leven.
1Jo 5:21  Kinderen, wacht u voor de afgoden.
2Jo 1:1  De Oudste aan de uitverkoren Vrouwe en haar kinderen, die ik in de waarheid liefheb, en ik niet alleen, 
maar allen die met de waarheid kennis gemaakt hebben,
2Jo 1:2  om der waarheid wil, die in ons blijft en tot in eeuwigheid bij ons zal zijn.
2Jo 1:3  Genade zal ons deel zijn, barmhartigheid, vrede van God, den Vader, en van Jezus Christus, den Zoon 
des Vaders, in waarheid en liefde.
2Jo 1:4  Het heeft mij zeer verblijd bevonden te hebben dat enige uwer kinderen in de waarheid verkeren 
overeenkomstig het gebod dat wij van den Vader ontvangen hebben.
2Jo 1:5  En nu bid ik u, Vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf--het is een dat wij van den aanvang af 
bezitten--dat wij elkander liefhebben.
2Jo 1:6  En de liefde bestaat hierin dat wij onzen wandel inrichten naar zijn geboden. Dit is het gebod--zooals gij 
van den aanvang af gehoord hebt--dat gij er naar leeft.
2Jo 1:7  Want er zijn veel dwaalleraren in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in vlees komt. 
Dat is de dwaalleraar en de Antichrist.
2Jo 1:8  Ziet op uzelf toe; opdat gij niet verliest wat wij door onzen arbeid tot stand gebracht hebben, maar een 
vol loon ontvangt.
2Jo 1:9  Ieder die boven de leer van Christus uitgaat en daarbij niet blijft heeft God niet; wie in die leer blijft, die 
heeft den Vader en den Zoon.
2Jo 1:10  Indien iemand tot u komt en die leer niet meebrengt, ontvangt hem niet in uw huis en groet hem niet;
2Jo 1:11  want wie hem groet neemt deel aan zijn boze werken.
2Jo 1:12  Ik heb nog veel aan u te schrijven, maar wil het niet doen met papier en inkt; ik hoop tot u te komen en 
van mond tot mond met u te spreken; opdat onze blijdschap volkomen zij.
2Jo 1:13  U groeten de kinderen uwer zuster, de uitverkorene.
3Jo 1:1  De Oudste aan zijn geliefden Cajus, dien ik in waarheid liefheb.
3Jo 1:2  Geliefde, ik bid voor u dat gij in allen dele welvaart en gezond zijt, zoals uw ziel welvaart;
3Jo 1:3  want ik heb mij zeer verblijd toen de broeders kwamen en getuigden aangaande uw waarheid: hoe gij in 
de waarheid leeft.
3Jo 1:4  Ik ken geen groter vreugd dan te horen dat mijn kinderen leven in de waarheid.
3Jo 1:5  Geliefde, gij doet trouw uw plicht in hetgeen gij doet voor de broeders, zelfs al zijn het vreemden.
3Jo 1:6  Zij hebben dan ook tegenover de gemeente getuigenis afgelegd van uw liefde. Gij zult wel doen met 
hen ook verder op godewaardige wijze voort te helpen.
3Jo 1:7  Want zij hebben hun woonplaats om den naam van Christus verlaten en nemen niets van de heidenen 
aan.
3Jo 1:8  Wij zijn dan verplicht ons het lot van zulke mensen aan te trekken; opdat wij medewerkers voor de 
waarheid mogen zijn.
3Jo 1:9  Ik heb het een en ander aan de gemeente geschreven. Maar Diotrefes, die onder hen de eerste wil zijn, 



stoort zich niet aan ons.
3Jo 1:10  Daarom zal ik, wanneer ik kom, hem onder het oog brengen wat hij doet; daar hij met boze woorden 
tegen ons snatert; en hiermee niet tevreden, ontvangt hij de broeders niet in zijn huis en houdt hen die hiertoe 
genegen zijn tegen, ja, stoot hen uit de gemeente.
3Jo 1:11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie wel handelt is uit God; wie slecht handelt heeft 
God niet gezien,
3Jo 1:12  Demetrius heeft goede getuigenis gekregen van allen en van de waarheid zelve. Ook wij getuigen het, 
en gij weet dat onze getuigenis betrouwbaar is.
3Jo 1:13  Veel had ik u te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen;
3Jo 1:14  ik hoop u spoedig te zien. Dan zullen wij van mond tot mond spreken. (1:15) Vrede zij uw deel. U 
groeten de vrienden. Groet de vrienden hoofd voor hoofd.
Jud 1:1  Judas, dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de in God den Vader geliefde en 
voor Jezus Christus bewaarde uitverkorenen:
Jud 1:2  barmhartigheid, vrede en liefde mogen u in ruime mate ten deel vallen.
Jud 1:3  Geliefden, daar ik mij met alle macht beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, achtte ik 
het nodig u een vermaning te schrijven: dat gij strijden moet voor het geloof dat eens[ -]voor[ -]al aan de heiligen 
is overgeleverd.
Jud 1:4  Want er zijn enige mensen binnengedrongen, sinds lang opgeschreven voor die veroordeling, 
goddelozen, die de genade van onzen God veranderen in liederlijkheid en onzen enigen Meester en Heer Jezus 
Christus verloochenen.
Jud 1:5  Nu wil ik u in gedachtenis brengen u, die eens[ -]voor[ -]al alles weet dat de Heer, na zijn volk uit 
Egypteland verlost te hebben, ten tweeden male de ongelovigen heeft omgebracht,
Jud 1:6  en dat hij de engelen die voor hun heerschappij niet gezorgd, maar hun eigen woonsteden verlaten 
hebben, tot het gericht van den groten dag, met eeuwige boeien door de duisternis bedekt, heeft bewaard;
Jud 1:7  zoals ook Sodom en Gomorra en de omliggende steden, die evenals zij ontucht bedreven en aan 
onnatuurlijke lusten toegegeven hadden, daar als een voorbeeld liggen van de straf door het eeuwige vuur.
Jud 1:8  Eveneens bevlekken ook zij, in dromen bevangen, hun vlees, minachten de Heerschappij en smalen op 
de Heerlijkheden.
Jud 1:9  Nu, de aartsengel Michael waagde het niet, toen hij met den Duivel over het lijk van Mozes twistte, een 
smalend oordeel te vellen, maar zeide: De Heer bestraffe u!
Jud 1:10  Maar die lieden smalen op dat waarvan zij niets weten; en in de dingen waarvan zij langs natuurlijken 
weg, als de redeloze dieren, wel verstand hebben, gaan zij te gronde.
Jud 1:11  Wee over hen; want zij betreden den weg van Kain, laten zich, op loon belust, door Bileams bedrog 
meesleepen, en gaan te gronde door weerspannigheid van Korah.
Jud 1:12  Dat zijn de schandvlekken op uw liefdemalen, zonder schroom meebrassend, zichzelf weidend, 
waterloze door winden voorbijgedreven wolken, bomen in den oogsttijd zonder vruchten, tweemaal gestorven, 
ontworteld,
Jud 1:13  woeste zeegolven, die hun eigen schande, als schuim opwerpen, dwaalsterren, waarvoor de donkerte 
der duisternis voor eeuwig bewaard wordt.
Jud 1:14  Van hen heeft ook de zevende van Adam af, Henoch, aldus geprofeteerd: Zie, de Heer komt met zijn 
heilige duizendtallen,
Jud 1:15  ten einde over allen gericht te houden en al de goddelozen te bestraffen om al de goddeloze werken 
die zij in goddeloosheid bedreven hebben en om al de ruwe woorden die de goddeloze zondaren tegen Hem 
hebben uitgesproken.
Jud 1:16  Dat zijn de murmureerders die op het noodlot schimpen, zich gedragen naar hun lusten, terwijl hun 
mond snorkend spreekt en zij groten vleien om er voordeel van te hebben.
Jud 1:17  Maar gij, geliefden, houdt in gedachtenis wat u voorspeld is door de apostelen van onzen Heer Jezus 
Christus;
Jud 1:18  want zij zeiden u: In den laatsten tijd zullen er spotters zijn die zich gedragen naar hun eigen 
goddeloze lusten.
Jud 1:19  Dat zijn zij die scheuring veroorzaken, zinlijke mensen, die den Geest niet hebben.
Jud 1:20  Maar gij, geliefden, bouwt uzelf op door uw allerheiligst geloof, bidt in den Heiligen Geest,
Jud 1:21  bewaart uzelf in de liefde Gods, de barmhartigheid van onzen Heer Jezus Christus tot het eeuwige 
leven verwachtend.
Jud 1:22  Wel moet gij hen met wie gij, omdat zij twijfelen, medelijden hebt
Jud 1:23  redden door hen met geweld uit het vuur te trekken, maar uw medelijden met anderen moet met vreze 
gepaard gaan, daar gij zelfs het kleed dat door het vlees bezoedeld is haat.
Jud 1:24  Hem die in staat is u voor struikelen te bewaren en vlekkeloos onder gejuich te plaatsen voor zijn 
heerlijkheid,



Jud 1:25  den enigen God, onzen redder door Jezus Christus, onzen Heer, Hem zij heerlijkheid, majesteit, kracht 
en macht voor alle eeuwigheid en nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.
Rev 1:1  De openbaring van Jezus Christus, hem door God gegeven om aan zijn dienstknechten te tonen wat 
binnenkort geschieden moet. Door zijn engel, dien hij daartoe afgezonden heeft, heeft hij haar doen toekomen 
aan zijn dienaar Johannes.
Rev 1:2  Deze heeft alwat hij gezien heeft van het woord Gods en de getuigenis aangaande Jezus Christus 
overgeleverd.
Rev 1:3  Zalig wie het voorleest, en zij die de woorden van de profetie aanhoren en hetgeen daarin 
opgeschreven staat ter harte nemen; want de tijd is nabij.
Rev 1:4  Johannes aan de zeven gemeenten in Azie; genade en vrede zij uw deel van Hem die is en was en 
komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon staan,
Rev 1:5  en van Jezus Christus, den getrouwen getuige, den eerstgeborene uit de doden en den vorst over de 
koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en heeft gered uit onze zonden door zijn bloed,
Rev 1:6  en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk en tot priesters voor zijn God en Vader, hem behoort de 
heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid. Amen.
Rev 1:7  Zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem zien ook wie hem doorstoken hebben. Alle 
volksstammen der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja. Amen.
Rev 1:8  Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God, Hij die is en was en komt, de Albeheerscher.
Rev 1:9  Ik, Johannes, uw broeder en die met u deel heb aan de verdrukkingen en het koningsschap en het 
geduld, in de gemeenschap met Jezus, was op het eiland dat Patmos heet om het woord Gods en de getuigenis 
omtrent Jezus.
Rev 1:10  Toen ik daar eens, op den dag des Heeren, in geestvervoering was, hoorde ik achter mij een stem, 
luid als van een bazuin,
Rev 1:11  zeggen: Schrijf wat gij ziet in een boek en zend dat aan de zeven gemeenten Efeze, Smyrna, 
Pergamum, Thyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.
Rev 1:12  Hierop keerde ik mij om om te zien van waar de stem die met mij sprak kwam, en toen ik mij 
omgekeerd had, zag ik zeven gouden kandelaren,
Rev 1:13  en in het midden daarvan iemand die het uiterlijk had van een mensenzoon, getooid met een tot de 
voeten neerhangend kleed, de borst omgord met een gouden gordel;
Rev 1:14  hoofd en haren waren wit als sneeuwwitte wol, de ogen geleken een vuurvlam,
Rev 1:15  de voeten op in den oven gegloeid metaal, en zijn stem was als het gedruis van vele wateren;
Rev 1:16  in de rechterhand had hij zeven sterren, en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard; zijn 
aanblik was als die van de zon, wanneer zij in volle kracht schittert.
Rev 1:17  Hem ziende, viel ik aan zijn voeten, als dood, neer; maar hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: 
Vrees niet; ik ben de eerste en laatste,
Rev 1:18  en de levende; ik was dood en zie, ik leef tot in alle eeuwigheid en bezit de sleutels van den Dood en 
de Onderwereld.
Rev 1:19  Schrijf dan wat gij gezien hebt op, en wat nu is, en wat nadezen geschieden zal.
Rev 1:20  Het geheim van de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en van de zeven gouden 
kandelaren is dit: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de zeven kandelaren zijn zeven 
gemeenten.
Rev 2:1  Schrijf aan den engel der gemeente te Efeze: Zo spreekt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand 
vasthoudt, die rondgaat te midden der zeven gouden kandelaren:
Rev 2:2  Ik ken uw werken en weet hoe geduldig gij moeiten doorstaat, ook dat gij de bozen niet kunt verdragen 
en hen die zeggen apostelen te zijn maar het niet zijn op de proef gesteld en leugenaars bevonden hebt;
Rev 2:3  gij zijt geduldig en hebt om mijns naams wil veel verdragen zonder moede te worden.
Rev 2:4  Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt laten varen.
Rev 2:5  Gedenk dan de hoogte waarvan gij gevallen zijt, kom tot inkeer en doe de werken van weleer. Zo niet, 
dan kom ik tot u en neem uw kandelaar van zijn plaats weg, tenzij gij u bekeert.
Rev 2:6  Maar een deugd hebt gij: gij haat de Nicolaieten, die ik ook haat.
Rev 2:7  Wie een oor heeft hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Hem die overwint zal ik geven te eten van 
den levensboom die in Gods paradijs staat.
Rev 2:8  Schrijf aan den engel der gemeente te Smyrna: Zo spreekt de eerste en laatste, die dood was en 
levend is geworden:
Rev 2:9  Ik ken uw verdrukking en armoede doch gij zijt rijk en de lastering der mensen die zeggen dat zij Joden 
zijn, en zij zijn het niet, maar zij zijn een Synagoge van den Satan.
Rev 2:10  Vrees niet voor hetgeen gij zult lijden. Zie, de Duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, 
opdat gij op de proef gesteld wordt, en gij zult tien dagen verdrukking lijden. Wees getrouw tot den dood; dan zal 
ik u den krans des levens geven.



Rev 2:11  Wie een oor heeft hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint zal van den tweeden dood 
geen schade lijden.
Rev 2:12  Schrijf aan den engel der gemeente te Pergamum: Zo spreekt hij die het tweesnijdend scherp zwaard 
heeft:
Rev 2:13  Ik weet waar gij woont; daar waar de troon van den Satan is; gij houdt aan mijn naam vast en 
verloochendet het geloof in mij niet, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn getrouwen getuige, die omgebracht 
is bij u, waar de Satan woont.
Rev 2:14  Maar ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar mensen hebt die vasthouden aan de leer van Bileam, 
die Balak leerde aan de zonen Israels een struikelblok in den weg te leggen: het eten van offervlees en 
hoereren.
Rev 2:15  Zo hebt gij er ook die desgelijks aan de leer der Nicolaieten vasthouden.
Rev 2:16  Bekeer u dan. Zo niet, dan kom ik spoedig tot u en bestrijd hen met het zwaard van mijn mond.
Rev 2:17  Wie een oor heeft hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Hem die overwint zal ik van het 
verborgen manna geven; ook zal ik hem een witten steen geven; en op dien steen zal een nieuwe naam 
geschreven staan; dien niemand kent dan hij die den steen krijgt.
Rev 2:18  Schrijf aan den engel der gemeente te Thyatira: Zo spreekt de Zoon Gods, die ogen heeft als 
vuurvlammen en voeten als metaal:
Rev 2:19  Ik ken uw werken, liefde, geloof, dienstbetoon en geduld, en uw laatste werken zijn beter dan de 
vorige.
Rev 2:20  Maar ik heb tegen u dat gij vrouw Izebel laat begaan, die zich een profetes noemt en mijn dienaren 
leert en verleidt om te hoereren en offervlees te eten.
Rev 2:21  Ik heb haar tijd gelaten om tot inkeer te komen; maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij.
Rev 2:22  Zie, ik werp haar te bed, en hen die met haar overspel bedrijven breng ik in grote verdrukking, indien 
zij zich niet bekeren van haar werken,
Rev 2:23  en haar kinderen zal ik doden. Zo zullen alle gemeenten weten dat ik het ben die nieren en harten 
doorzoek, en ik zal een iegelijk uwer zijn werken vergelden.
Rev 2:24  Maar tot u, tot de overigen in Thyatira, zovelen zich aan die leer niet houden en de diepten van den 
Satan zoals zij het noemen niet kennen, tot u zeg ik: Ik zal u geen anderen last opleggen;
Rev 2:25  houdt slechts vast hetgeen gij hebt, totdat ik kom.
Rev 2:26  Wie overwint en mijn werken tot het einde toe inachtneemt, hem zal ik macht geven over de volken,
Rev 2:27  en hij zal hen weiden met een ijzeren staf, zoals aarden vaten in stukken geslagen worden welke 
macht ik ook van mijn Vader ontvangen heb
Rev 2:28  en ik zal hem de morgenster geven.
Rev 2:29  Wie een oor heeft hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Rev 3:1  Schrijf aan den engel der gemeente te Sardes: Zo spreekt hij die de zeven geesten Gods en de zeven 
sterren vasthoudt: Ik ken uw werken: gij heet te leven en zijt dood:
Rev 3:2  Word wakker en versterk het overige dat sterven gaat; want ik heb bevonden dat uw werken niet 
voltooid zijn voor het oog van mijn God.
Rev 3:3  Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, bewaar het en bekeer u. Indien gij niet ontwaakt, 
zal ik komen als een dief, en gij weet niet te welker ure ik u overval.
Rev 3:4  Maar gij hebt te Sardes enige weinige personen die hun kleren niet verontreinigd hebben. Zij zullen in 
het wit gekleed met mij rondgaan, omdat zij het waard zijn.
Rev 3:5  Hij die overwint zal getooid worden in witte klederen, en ik zal zijn naam niet uitwissen uit het boek des 
levens; neen, ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
Rev 3:6  Wie een oor heeft hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Rev 3:7  Schrijf aan den engel der gemeente te Filadelfia: Zo spreekt de heilige, de waarachtige, die den sleutel 
van David heeft als hij opent, sluit niemand; sluit hij, niemand opent:
Rev 3:8  Ik ken uw werken. Zie, ik heb u gegeven dat voor u een deur openstaat die niemand kan sluiten; want 
al hebt gij geringe kracht, gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
Rev 3:9  Zie, ik stel in uw hand enigen van hen die tot de Synagoge van den Satan behoren, die zeggen Joden 
te zijn en het niet zijn, maar zij liegen het. Zie, ik zal maken dat zij komen en voor uw voeten neervallen; zij 
zullen weten dat ik u heb liefgehad.
Rev 3:10  Omdat gij het bevel naar mijn voorbeeld geduld te oefenen trouw hebt bewaard, zal ik ook u bewaren 
en redden uit de ure der beproeving, die over de gehele wereld komen zal om de bewoners der aarde op de 
proef te stellen.
Rev 3:11  Spoedig kom ik. Houd wat gij hebt, opdat niemand u uw krans ontneme.
Rev 3:12  Wie overwint, ik zal hem maken tot een zuil in den tempel van mijn God, en nimmer zal hij dien 
verlaten: ik zal op hem den naam van mijn God schrijven en den naam der stad van mijn God, het Nieuw 
Jeruzalem, dat uit den hemel neerdaalt van mijn God, en mijn nieuwen naam.



Rev 3:13  Wie een oor heeft hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Rev 3:14  Schrijf aan den engel der gemeente te Laodicea: Zo spreekt de Amen, de getrouwe en waarachtige 
getuige, de eersteling van Gods schepping:
Rev 3:15  Ik ken uw werken en weet dat gij noch koud noch heet zijt. Och of gij of koud of heet waart!
Rev 3:16  Zo dan, omdat gij lauw zijt, noch heet, noch koud, zal ik u uit mijn mond spuwen.
Rev 3:17  Omdat gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt en heb aan niets gebrek, en niet weet dat gij ellendig en 
deerniswaardig en arm en blind en naakt zijt
Rev 3:18  zo raad ik u van mij te kopen door vuur gezuiverd goud om rijk te worden en witte kleren om ze aan te 
trekken, opdat de schande uwer naaktheid niet openbaar worde, en zalf om daarmee uw ogen te zalven, opdat 
gij moogt zien.
Rev 3:19  Zovelen ik liefheb bestraf en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u.
Rev 3:20  Zie, ik sta aan de deur en klop. Wanneer iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik bij hem 
binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met mij.
Rev 3:21  Wie overwint, hem zal ik geven met mij op mijn troon te zitten, zoals ook ik overwonnen heb en 
gezeten ben bij mijn Vader op zijn troon.
Rev 3:22  Wie een oor heeft hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Rev 4:1  Daarna zag ik, zie, in den hemel stond een deur open, en dezelfde stem die ik den eersten keer met 
het geluid van een bazuin tot mij had horen spreken zeide: Klim hierheen op, en ik zal u tonen wat nadezen 
geschieden moet.
Rev 4:2  Dadelijk geraakte ik in geestvervoering, en zie, in den hemel stond een troon, en op dien troon zat 
iemand,
Rev 4:3  en hij die er op zat geleek op jaspis en sardium en rondom den troon was een regenboog, die op 
smaragd geleek.
Rev 4:4  En rondom den troon zag ik vier en twintig tronen, en op die tronen zaten vier en twintig oudsten, 
getooid in witte kleren, met gouden kronen op het hoofd.
Rev 4:5  Van den troon gingen bliksemstralen uit en stemmen en donderslagen, en voor den troon brandden 
zeven vurige lampen dat zijn de zeven geesten Gods.
Rev 4:6  Voor den troon was iets als een glazen zee, aan kristal gelijk. En in het midden van den troon en 
rondom den troon waren vier dieren, van voren en van achteren vol ogen.
Rev 4:7  Het eerste dier geleek op een leeuw, het tweede op een rund, het derde had het uiterlijk van een mens, 
het vierde geleek op een vliegenden arend.
Rev 4:8  Die vier dieren, waarvan elk zes vleugels had, waren rondom en van binnen vol ogen. Zij zeiden zonder 
verpozing dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Albeheerscher, Hij die was en is en komt.
Rev 4:9  En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank zullen geven aan Hem die op den troon zit, die leeft tot 
in alle eeuwigheid,
Rev 4:10  zullen de vier en twintig oudsten voor Hem die op den troon zit neervallen, Hem die leeft tot in alle 
eeuwigheid aanbidden en hun kronen neerwerpen voor den troon, zeggend:
Rev 4:11  Gij, Heer, onze God, zijt waard te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht; want Gij hebt alles 
geschapen en door uw wil bestond het en was het geschapen.
Rev 5:1  Ik zag in de rechterhand van Hem die op den troon zat een boek, van binnen en van buiten 
beschreven, met zeven zegels verzegeld.
Rev 5:2  En ik zag een geweldigen engel, die met luide stem riep: Wie is waard het boek te openen en de zeven 
zegels daarvan te verbreken?
Rev 5:3  En niemand in den hemel of op de aarde of onder de aarde kon het boek openen of er in zien.
Rev 5:4  Ik weende dan zeer omdat niemand waardig bevonden werd het boek te openen en er in te zien.
Rev 5:5  En een der oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit den stam Juda, de wortel van David, 
heeft overwonnen, zodat hij het boek en de; zeven zegelen er van kan openen.
Rev 5:6  Toen zag ik in het midden van den troon en de vier dieren, midden onder de oudsten, een lam staan 
alsof het geslacht was, met zeven horens en zeven ogen dat zijn de zeven geesten van God, die tot de gehele 
wereld gezonden zijn.
Rev 5:7  Het kwam en nam het boek uit de rechterhand van Hem die op den troon zat.
Rev 5:8  En toen het het boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig oudsten voor het Lam 
neer, elk met een citer en gouden schalen vol wierook dat zijn de gebeden der heiligen
Rev 5:9  en zongen dit nieuwe lied: Waardig zijt gij het boek te nemen en zijn zeven zegelen te verbreken; want 
gij zijt geslacht en hebt met uw bloed voor God mensen gekocht uit alle stammen, talen, volken en natien,
Rev 5:10  en hebt hen ter ere van onzen God koningen en priesters gemaakt, en zij zullen op aarde heersen.
Rev 5:11  Ik zag toe en hoorde vele engelen rondom den troon, de dieren en de oudsten hun aantal was 
tienduizend tienduizenden en duizend duizenden
Rev 5:12  met luide stem zeggen: Het Lam dat geslacht is is waard te ontvangen kracht, rijkdom, wijsheid, 



macht, eer, heerlijkheid en lof.
Rev 5:13  En ik hoorde elk schepsel in den hemel, op de aarde en op de zee, en alwat daarin was, zeggen: Aan 
Hem die op den troon zit en aan het Lam zij lof en eer en heerlijkheid en kracht tot in alle eeuwigheid.
Rev 5:14  De vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten vielen aanbiddend neer.
Rev 6:1  Toen zag ik dat het Lam het eerste der zeven zegels opende en hoorde ik een der vier dieren met 
donderende stem zeggen: Kom!
Rev 6:2  Ik zag toe, en zie, daar was een wit paard, en hij die daarop zat had een boog, hem werd een krans 
gegeven, en hij trad op, overwinnend en om nog meer te overwinnen.
Rev 6:3  Toen het Lam het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom!
Rev 6:4  Toen kwam een ander paard te voorschijn, een vuurrood, en hem die er op zat werd de macht gegeven 
den vrede weg te nemen van de aarde, zodat zij elkander slachtten, en hem werd een groot zwaard ter hand 
gesteld.
Rev 6:5  Toen het Lam het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! Ik zag toe, en zie, daar 
was een zwart paard, en hij die er op zat had een weegschaal in de hand,
Rev 6:6  en ik hoorde iets dat op een stem geleek te midden der vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een 
sikkel en drie maten gerst voor een sikkel! En beschadig olijf en wijnstok niet.
Rev 6:7  Toen het Lam het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom!
Rev 6:8  Ik zag toe, en zie, daar was een vaalgeel paard, en hij die er op zat heette de Dood, en de Onderwereld 
volgde hem, en hun werd de beschikking gegeven over het vierde deel der aarde: zij mochten een slachting 
aanrichten door zwaard, hongersnood, pest en wilde dieren.
Rev 6:9  Toen het Lam het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die om het woord 
Gods en de verkondiging die hun ten deel was gevallen geslacht waren.
Rev 6:10  Zij riepen met luide stem: Hoelang toch, heilige en waarachtige Heer, zult Gij geen recht doen en ons 
bloed niet wreken op de aardbewoners?
Rev 6:11  En aan ieder van hen werd een wit gewaad geschonken, en hun werd gezegd dat zij nog een korten 
tijd rustig moesten wachten, totdat het getal hunner mededienstknechten en broeders die evenals zij gedood 
moesten worden bereikt zou zijn.
Rev 6:12  Ik zag, dat, toen het Lam het zesde zegel opende, een hevige aardbeving ontstond: de zon werd 
zwart als een haren zak, de maan werd als bloed,
Rev 6:13  de sterren des hemels vielen op de aarde zoals een vijgeboom, door een sterken wind geschud, zijn 
onrijpe vruchten afwerpt
Rev 6:14  de hemel week weg als een boek dat opgerold wordt, en alle bergen en eilanden werden van hun 
plaats gerukt.
Rev 6:15  En de koningen der aarde, de aanzienlijken, de krijgsoversten, de rijken, de machtigen en alle slaven 
en vrijen verborgen zich in spelonken en bergspleten
Rev 6:16  en zeiden tot de bergen: Valt op ons, en verbergt ons voor Hem die op den troon zit en voor den toorn 
van het Lam;
Rev 6:17  want de grote dag van hun toorn komt; wie kan dan staande blijven?
Rev 7:1  Daarna zag ik aan de vier hoeken der aarde vier engelen staan, die de vier winden der aarde 
vasthielden, zodat noch op land, noch op zee, noch tegen enigen boom een wind waaien zou.
Rev 7:2  En ik zag een anderen engel van het Oosten opkomen, met het zegel van den levenden God; hij riep 
met luide stem tot de vier engelen wien het gegeven was land en zee te beschadigen:
Rev 7:3  Beschadigt noch land, noch zee, noch boom, voordat wij op het voorhoofd der dienstknechten van 
onzen God het zegel gedrukt hebben.
Rev 7:4  Toen vernam ik het aantal der verzegelden: honderd vier en veertig duizend, verzegeld uit alle 
stammen der zonen Israels:
Rev 7:5  uit den stam Juda twaalfduizend, uit den stam Ruben twaalfduizend, uit den stam Gad twaalfduizend,
Rev 7:6  uit den stam Azer twaalfduizend, uit den stam Naftali twaalfduizend, uit den stam Manasse 
twaalfduizend,
Rev 7:7  uit den stam Simeon twaalfduizend, uit den stam Levi twaalfduizend, uit den stam Issachar 
twaalfduizend,
Rev 7:8  uit den stam Zebulon twaalfduizend, uit den stam Jozef twaalfduizend, uit den stam Benjamin 
twaalfduizend verzegelden.
Rev 7:9  Daarna zag ik toe, en zie, een schare zo talrijk dat niemand ze tellen kon, uit alle volken, stammen, 
natien en talen, stond voor den troon Gods en voor het Lam, bekleed met witte gewaden, palmtakken in de 
handen.
Rev 7:10  Zij riepen met luide stem: Heil onzen God, die op den troon zit, en het Lam.
Rev 7:11  En al de engelen waren gaan staan rondom den troon, de oudsten en de vier dieren en vielen op hun 
aangezichten voor den troon en aanbaden God,



Rev 7:12  zeggend: Amen. Lof, heerlijkheid, wijsheid, dank, eer, kracht en sterkte komen onzen God toe tot in 
alle eeuwigheid. Amen.
Rev 7:13  En een der oudsten nam het woord en zeide tot mij: Die met witte gewaden bekleden, wie zijn dat en 
van waar zijn zij gekomen?
Rev 7:14  Ik zeide tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dat zijn degenen die komen uit de grote 
verdrukking; zij hebben hun gewaden gewassen en ze wit gemaakt met het bloed des Lams.
Rev 7:15  Daarom zijn zij voor Gods troon en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel, en Hij die op den troon zit 
zal een tent over hen spannen.
Rev 7:16  Zij zullen nimmermeer honger of dorst lijden, zon noch enige hitte zal op hen vallen;
Rev 7:17  want het Lam, dat midden in den troon staat, zal hen weiden en voeren naar de bronnen van de 
wateren des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Rev 8:1  Toen het Lam het zevende zegel opende, heerste in den hemel een half uur stilte.
Rev 8:2  Ik zag, hoe aan de zeven engelen die voor God staan zeven bazuinen werden ter hand gesteld.
Rev 8:3  Nu kwam een andere engel en ging aan het altaar staan, met een gouden wierookschaal, en hem werd 
veel wierook gegeven om dien voor de gebeden van alle heiligen op het gouden wierookaltaar dat voor den 
troon stond te leggen.
Rev 8:4  En de rook van den wierook steeg uit de hand des engels tot God voor de gebeden der heiligen op.
Rev 8:5  Toen nam de engel de wierookschaal, vulde die met vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er 
kwamen donderslagen, geluiden, bliksemstralen en een aardbeving.
Rev 8:6  Nu maakten de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden zich gereed om te blazen.
Rev 8:7  De eerste blies. Daar ontstonden hagel en vuur, met bloed gemengd, en het werd op de aarde 
geworpen. Het derde deel van den grond verbrandde, het derde deel der bomen verbrandde, en al het groene 
gras verbrandde.
Rev 8:8  De tweede engel blies. Iets dat geleek op een groten, van vuur brandenden berg werd in de zee 
geworpen, en het derde deel der zee werd bloed,
Rev 8:9  het derde deel der in de zee levende schepselen stierf, en het derde deel der schepen verging.
Rev 8:10  De derde engel blies. Uit den hemel viel een grote ster, die brandde als een fakkel; zij viel op het 
derde deel der rivieren en op de waterbronnen.
Rev 8:11  Die ster heette Alsem, en het derde deel der wateren werd alsem, en veel mensen stierven van dat 
water, omdat het bitter was geworden.
Rev 8:12  De vierde engel blies, en het derde deel der zon werd stukgeslagen, het derde deel der maan en het 
derde deel der sterren; opdat het derde deel van hen verduisterd zou worden en de dag voor een derde deel 
geen licht zou hebben; eveneens de nacht.
Rev 8:13  Toen zag ik toe ik hoorde een arend vliegen hoog in de lucht; hij riep met luide stem: Wee, wee, wee 
over de bewoners der aarde vanwege het overige bazuingeschal van de drie engelen die nog blazen zullen!
Rev 9:1  De vijfde engel blies. Ik zag, hoe een ster uit den hemel op de aarde gevallen was en haar de sleutel 
van den put van den Afgrond gegeven werd.
Rev 9:2  Zij opende den put van den Afgrond, en een rook steeg op uit den put, als de rook van een groten 
oven; de zon en de lucht werden verduisterd door den rook van den put.
Rev 9:3  En uit dien rook kwamen sprinkhanen, die op de aarde vielen en de macht kregen die de aardse 
schorpioenen hebben.
Rev 9:4  Hun werd geboden het gras der aarde niet te beschadigen, noch alwat groen is, noch de bomen, alleen 
de mensen, zovelen het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.
Rev 9:5  Hun werd niet de macht gegeven hen te doden, alleen hen vijf maanden lang te pijnigen. En de pijn die 
zij veroorzaken is als de pijn van een schorpioen, wanneer die een mens steekt.
Rev 9:6  In die dagen zullen de mensen den dood zoeken, maar niet vinden; zij zullen wensen te sterven, maar 
de dood ontvlucht hen.
Rev 9:7  Die sprinkhanen zien er uit als ten strijde geruste paarden, op hun koppen zijn kransen als van goud, 
hun gezichten zijn als die van mensen,
Rev 9:8  zij hebben haren als vrouwenharen, en hun tanden zijn als leeuwentanden,
Rev 9:9  zij dragen pantsers als van ijzer, en het gedruis hunner vleugels gelijkt op het gedruis van vele met 
paarden bespannen wagens, die ten strijde uitrukken;
Rev 9:10  zij hebben staarten als die van schorpioenen en angels, en in hun staarten zit de macht om den 
mensen vijf maanden lang kwaad te doen.
Rev 9:11  Over hen staat als koning de engel van den Afgrond, in het Hebreeuws Abaddon geheten, in het 
Grieks Apollyon.
Rev 9:12  Het eerste wee is nu voorbij; zie, daarna komen nog twee weeen.
Rev 9:13  De zesde engel blies. Nu hoorde ik geluiden uit de vier hoeken van het gouden altaar dat voor God 
stond eenstemmig



Rev 9:14  tot den zesden engel die de bazuin had zeggen: Ontboei de vier engelen die gebonden zijn aan de 
Grote Rivier, den Eufraat.
Rev 9:15  Toen werden de vier engelen die in gereedheid waren gehouden tot uur en dag en maand en jaar 
ontboeid om het derde deel der mensen te doden.
Rev 9:16  De legers der ruiterij waren twintigduizend maal tienduizend in aantal. Ik hoorde het getal noemen.
Rev 9:17  En aldus zag ik in het gezicht de paarden en hen die er op zaten: zij droegen vurige, donkerrode en 
zwavelkleurige harnassen; de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen; uit hun bek kwam vuur, rook en 
zwavel.
Rev 9:18  Door die drie plagen werd het derde deel der mensen gedood: door het vuur, den rook en den zwavel 
die uit hun bek kwamen.
Rev 9:19  Want de macht der paarden lag in hun bek en in hun staart; de staarten toch waren aan slangen 
gelijk, met koppen, en daarmee richtten zij schade aan.
Rev 9:20  En de overige mensen, zij die niet gedood werden door die plagen, bekeerden zich niet van de 
werken hunner handen, maar aanbaden de duivelen en de afgoden, de gouden, de zilveren, de koperen, de 
stenen en de houten, die niet kunnen zien, noch horen, noch lopen,
Rev 9:21  en zij bekeerden zich ook niet van hun moorden, het gebruik van toverdranken, hoererij en diefstal.
Rev 10:1  Ik zag een anderen engel uit den hemel neerdalen, een sterken, gehuld in een wolk, de regenboog 
boven zijn hoofd, zijn aangezicht aan de zon gelijk, zijn benen als vurige zuilen,
Rev 10:2  in zijn hand een geopende boekrol. Hij zette den rechtervoet op de zee, den linker op het land
Rev 10:3  en riep met geweldige stem, zoals een leeuw brult. En toen hij riep, lieten de zeven donders hun stem 
horen.
Rev 10:4  Toen nu de zeven donders spraken, ging ik het opschrijven; maar ik hoorde een stem uit den hemel 
zeggen: Verzegel wat de zeven donders zeiden en schrijf het niet op.
Rev 10:5  En de engel dien ik zag staan op de zee en op het land hief zijn rechterhand naar den hemel op
Rev 10:6  en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheid, die den hemel met wat daarin is en de aarde met 
wat daarop is en de zee met wat daarin is heeft geschapen: Er zal geen tijd meer zijn;
Rev 10:7  maar in de dagen waarin de zevende engel zich laat horen, wanneer hij zal blazen, dan is de geheime 
raad Gods volbracht, de Heilmare die Hij aan zijn dienaren de profeten heeft meegedeeld.
Rev 10:8  En de stem die ik van den hemel had gehoord sprak wederom tot mij en zeide: Ga, neem het 
geopende boek dat de engel die op de zee en op het land staat in de hand heeft.
Rev 10:9  Ik ging dan naar den engel, hem zeggend mij de boekrol te geven. Hij zeide tot mij: Neem ze en eet 
haar op; zij zal bitter zijn in uw lijf, maar in uw mond zoet als honing.
Rev 10:10  Zo nam ik de boekrol uit de hand van den engel en at haar op, en zij was in mijn mond zoet als 
honing; maar toen ik haar opgegeten had, werd ze mij bitter in mijn lijf.
Rev 10:11  Toen zeide men tot mij: Gij moet wederom profeteren tegen veel volken, natien, talen en koningen.
Rev 11:1  Nu werd mij een riet, aan een roede gelijk, gegeven met de woorden: Sta op en meet den tempel 
Gods, het altaar en hen die daar aanbidden.
Rev 11:2  Maar zonder het buitenste voorhof van den tempel uit en meet dat niet; want het is overgeleverd aan 
de heidenen, die de heilige stad twee en veertig maanden zullen vertreden.
Rev 11:3  En Ik zal aan mijn twee getuigen de gelegenheid geven twaalfhonderd zestig dagen lang, in 
rouwgewaad gekleed, te profeteren.
Rev 11:4  Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor den Heer der aarde staan.
Rev 11:5  Wil iemand hun kwaad doen, dan komt vuur uit hun mond en verteert hun vijanden; wil iemand hun 
kwaad doen, dan moet hij zo gedood worden.
Rev 11:6  Zij hebben de macht om den hemel te sluiten, zodat geen regen valt in de dagen waarin zij profeteren; 
ook hebben zij de macht om de wateren in bloed te veranderen en het land met allerlei plagen te slaan zo vaak 
zij willen.
Rev 11:7  En wanneer zij hun getuigenis ten einde gebracht hebben, zal het Beest dat uit den Afgrond opkomt 
tegen hen oorlog voeren, hen overwinnen en hen doden;
Rev 11:8  hun lijken zullen liggen op het plein der grote stad die figuurlijk Sodom en Egypte heet, waar ook hun 
Heer gekruisigd is.
Rev 11:9  En mensen uit allerlei volken, stammen, talen en natien zullen hun lijken drie en een halven dag zien 
liggen zonder toe te laten dat ze begraven worden.
Rev 11:10  Ja, de bewoners der aarde zullen zich over hen verheugen, feestvieren en elkander geschenken 
zenden; want die twee profeten hadden de bewoners der aarde gepijnigd.
Rev 11:11  En na drie en een halven dag kwam een levensgeest van God in hen en stonden zij op hun voeten; 
en grote vrees viel op hen die hen zagen.
Rev 11:12  Zij hoorden toen een luide stem uit den hemel tot hen roepen: Stijgt hierheen op! En in een wolk 
stegen zij ten hemel, terwijl hun vijanden hen zagen.



Rev 11:13  Te dier ure ontstond een grote aardbeving, het tiende deel der stad viel om, en door die aardbeving 
werden zevenduizend mensen gedood; toen werden de overigen bevreesd en gaven eer aan den God des 
hemels.
Rev 11:14  Zo is het tweede wee voorbijgegaan; zie, het derde komt welhaast.
Rev 11:15  Nu blies de zevende engel, en in den hemel weerklonken luide stemmen, die zeiden: Gekomen is 
het koninkrijk van onzen Heer en zijn Gezalfde over de wereld; heersen zal Hij tot in alle eeuwigheid.
Rev 11:16  En de vier en twintig oudsten, die voor God op hun tronen zaten, vielen op hun aangezicht en 
aanbaden God,
Rev 11:17  zeggend: Wij danken U, Heere God, Albeheerscher, die is en was, dat Gij uw grote macht ter hand 
genomen en de heerschappij aanvaard hebt.
Rev 11:18  De volken werden vertoornd, maar uw toorn kwam en de tijd om de doden te oordelen, en uw 
dienstknechten de profeten, de heiligen en hen die uw naam vrezen, kleinen en groten, te belonen en hen die de 
aarde verdierven te verderven.
Rev 11:19  Toen werd de tempel Gods in den hemel geopend, in zijn tempel werd zijn verbondsark zichtbaar, en 
er ontstonden bliksemstralen, geluiden, donderslagen, aardbeving en geweldige hagel.
Rev 12:1  Een groot wonderteken vertoonde zich aan den hemel: een vrouw met de zon bekleed, de maan 
onder de voeten, op het hoofd een krans van twaalf sterren.
Rev 12:2  Zij was zwanger en slaakte in haar barensweeen smartelijke kreten.
Rev 12:3  Nu werd een ander teken aan den hemel gezien; zie, een vuurrode grote draak met zeven koppen en 
tien horens, en op zijn koppen zeven kronen;
Rev 12:4  zijn staart veegde het derde deel der sterren des hemels weg en wierp ze op de aarde. De draak 
stond voor de vrouw die op het punt was te baren om zodra zij gebaard zou hebben haar kind te verslinden.
Rev 12:5  Zij baarde een kind, een zoon, hem die alle volken zou weiden met een ijzeren staf; en haar kind werd 
ijlings weggevoerd tot God en zijn troon.
Rev 12:6  En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar haar van God een plaats toebereid was om daar 
twaalfhonderd zestig dagen onderhouden te worden.
Rev 12:7  Toen barstte een strijd uit in den hemel: Michael en zijn engelen streden tegen den draak; ook de 
draak en zijn engelen streden,
Rev 12:8  maar waren niet sterk genoeg en vonden voortaan geen plaats in den hemel;
Rev 12:9  de grote draak, de aloude slang, die Duivel en Satan heet, de verleider der ganse wereld, werd op de 
aarde geworpen, en zijn engelen met hem.
Rev 12:10  Nu hoorde ik een luide stem in den hemel zeggen: Thans is gekomen de redding, de kracht en het 
koninkrijk van onzen God en de macht van zijn Gezalfde; want neergeworpen is de aanklager van onze 
broeders, die hen aanklaagt voor onzen God dag en nacht.
Rev 12:11  Zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams en het woord hunner getuigenis, en hebben 
de liefde voor hun leven verzaakt tot den dood toe.
Rev 12:12  Verheugt u daarom, hemelen en gij die daarin woont. Wee aarde en zee; want de Duivel is tot u 
neergedaald in grote woede, wetend dat hij slechts over een korten tijd te beschikken heeft.
Rev 12:13  Toen de draak zag dat hij op de aarde neergeworpen was, vervolgde hij de vrouw die den zoon 
gebaard had.
Rev 12:14  En aan de vrouw werden de twee vleugelen van den groten arend gegeven om te vliegen naar de 
woestijn, de plaats waar zij onderhouden werd een tijd en tijden en een halven tijd, buiten bereik van de slang.
Rev 12:15  En de slang wierp uit haar muil, de vrouw achterna, water als een rivier om haar door die rivier mee 
te sleuren.
Rev 12:16  Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn 
muil had geworpen.
Rev 12:17  En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om strijd te voeren tegen de overigen van haar 
kroost, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis omtrent Jezus bezitten;
Rev 13:1  (12:18) en hij stond op het strand der zee. (13:1) Toen zag ik uit zee een beest opkomen met tien 
horens en zeven koppen, en op zijn horens tien kronen, en op zijn koppen godslasterlijke namen.
Rev 13:2  Het beest dat ik zag geleek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, zijn muil als een 
leeuwenmuil.
Rev 13:3  De draak gaf hem zijn macht, zijn troon en grote kracht. Een zijner koppen was zo zag ik als dodelijk 
gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen. De ganse aarde liep in verbazing het beest achterna
Rev 13:4  en aanbad den draak, omdat hij aan het beest de kracht had gegeven, en men aanbad het beest 
zeggend: Wie is aan het beest gelijk en wie kan daarmee strijden?
Rev 13:5  Toen werd aan het beest een muil gegeven, die allerlei grootspraak en godslastering uitstiet, en het 
verlof dit twee en veertig maanden te doen.
Rev 13:6  Toen opende het zijn muil voor lasteringen tegen God, door zijn naam te lasteren en zijn woonstede 



en hen die in den hemel hun verblijf hebben.
Rev 13:7  Ook werd hem toegestaan oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen, en macht 
gegeven over alle stammen, volken, talen en natien.
Rev 13:8  En al de bewoners der aarde zullen het aanbidden voorzover hun namen niet geschreven zijn in het 
boek des levens van het Lam, dat geslacht is voor de grondlegging der wereld.
Rev 13:9  Als iemand een oor heeft, die hore!
Rev 13:10  Is iemand voor de gevangenis bestemd, dan gaat hij ter gevangenis; als iemand met het zwaard 
doodt, dan moet hijzelf met het zwaard gedood worden. Hier komen het geduld en het geloof den heiligen te 
stade.
Rev 13:11  Ik zag een ander beest opkomen, nu uit het land; het had twee horens, aan die van een lam gelijk, 
sprak als de draak
Rev 13:12  en oefende al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. Het bewerkte dat geheel de aarde en 
zij die haar bewonen het eerste beest, welks doodwonde genezen was, aanbaden.
Rev 13:13  Het deed grote wonderen, liet zelfs voor de ogen der mensen vuur van den hemel op de aarde 
neervallen;
Rev 13:14  door de wonderen die het hem gegeven was ten aanschouwen van het beest te doen verleidde het 
de bewoners der aarde, door hun te zeggen een beeld te maken voor het beest dat de zwaardwonde had en 
weer opgeleefd was.
Rev 13:15  Het werd hem toegestaan geest te brengen in het beeld van het beest, zodat het beeld van het beest 
ging spreken, en het bewerkte dat alwie het beeld van het beest niet aanbad gedood zou worden.
Rev 13:16  En het maakte dat men allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merk zou 
zetten op de rechterhand en het voorhoofd;
Rev 13:17  zodat niemand zou kunnen kopen of verkopen tenzij hij dat merk, den naam van het beest of het 
cijfer van zijn naam droeg.
Rev 13:18  Hier komt de wijsheid te pas. Wie doorzicht heeft berekene het getal van het beest; want het is het 
getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
Rev 14:1  Ik zag toe, en zie, op den berg Sion stond het Lam, en bij hem honderd vier en veertig duizend, op 
wier voorhoofd zijn naam en die van zijn Vader geschreven waren,
Rev 14:2  en ik hoorde uit den hemel een geluid komen als dat van veel wateren en van hevigen donder, en het 
geluid dat ik hoorde was als dat van citerspelers die op hun citers spelen.
Rev 14:3  Zij zongen een nieuw lied voor den troon en de vier dieren en de oudsten. En niemand kon het lied 
leren behalve de honderd vier en veertig duizend, de losgekochten van de aarde.
Rev 14:4  Dat zijn zij die zich met vrouwen niet bevlekt hebben; want zij zijn maagdelijk. Dat zijn zij die het Lam 
volgen waar het ook heengaat. Zij zijn losgekocht uit de mensen, een keurgave voor God en het Lam,
Rev 14:5  en in hun mond wordt geen bedrog gevonden: zij zijn onberispelijk.
Rev 14:6  Ik zag een anderen engel hoog in de lucht vliegen, met een eeuwige blijmare, die hij brengt aan alle 
aardbewoners, alle volken, stammen, talen en natien.
Rev 14:7  Hij sprak met luide stem: Vreest God en geeft Hem eer; want de ure van zijn gericht is gekomen. 
Aanbidt den schepper van hemel en aarde, zee en waterbronnen.
Rev 14:8  Een tweede engel volgde hem en zeide: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat alle volken 
dronken heeft gemaakt met den toornwijn van zijn hoererij.
Rev 14:9  Een derde engel volgde hen, zeggend met luide stem: Indien iemand het Beest en zijn beeld aanbidt 
en aanneemt het merk op zijn voorhoofd of hand,
Rev 14:10  dan zal hij drinken van den wijn van Gods toorn, dien Hij ongemengd ingeschonken heeft in den 
beker van zijn toorn, en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en 
het Lam.
Rev 14:11  De rook hunner pijniging stijgt tot in alle eeuwigheid op; zij die het Beest en zijn beeld aanbidden, al 
neemt iemand ook slechts het merk van zijn naam aan, hebben dag noch nacht verpozing.
Rev 14:12  Hier komt den heiligen volharding te stade, hun die de geboden Gods en het geloof in Jezus 
bewaren.
Rev 14:13  Nu hoorde ik een stem uit den hemel: Schrijf: Zalig de doden die van nu af in de gemeenschap des 
Heeren sterven. Ja, waarlijk, zegt de Geest, zij zullen uitrusten van hun moeiten; want hun daden volgen hen.
Rev 14:14  Ik zag toe, en zie, daar was een witte wolk, en op die wolk zat iemand aan een mensenzoon gelijk, 
op zijn hoofd een gouden kroon, in zijn hand een scherpe zeis.
Rev 14:15  En uit het heiligdom kwam een andere engel, die met luide stem tot hem die op de wolk zat riep: 
Omlaag met uw zeis en maai; want het uur om te maaien is gekomen, de oogst der aarde toch is geel 
geworden.
Rev 14:16  Toen liet hij die op de wolk zat zijn zeis over de aarde gaan, en de aarde werd afgemaaid.
Rev 14:17  Weer kwam een engel uit het heiligdom in den hemel, ook met een scherpe zeis.



Rev 14:18  En een andere engel kwam van het altaar, met de macht over het vuur, en riep met luide stem tot 
den engel die de scherpe zeis had: Omlaag met uw scherpe zeis, snijd af de trossen van den wijnstok der aarde; 
want zijn druiven zijn rijp.
Rev 14:19  Toen liet de engel zijn zeis over de aarde gaan en sneed de vruchten van den wijnstok der aarde af, 
wierp ze in de grote perskuip van Gods toorn,
Rev 14:20  en die perskuip werd getreden buiten de stad het bloed stroomde uit die perskuip, totdat het de 
tomen der paarden bereikte, zestienhonderd stadien ver.
Rev 15:1  Een ander groot en verbazingwekkend wonderteken zag ik aan den hemel, namelijk zeven engelen 
met zeven plagen, de laatste, omdat de toorn Gods daarmee een einde nam.
Rev 15:2  Ik zag dan iets als een, met vuur gemengde, glazen zee, en hen die als overwinnaars kwamen uit den 
strijd met het Beest, zijn beeld en het getalcijfer van zijn naam. Zij stonden aan die glazen zee, Gods citers in de 
hand,
Rev 15:3  en zongen het lied van Mozes, Gods dienstknecht, en het lied van het Lam, aldus: Groot en 
verwonderlijk zijn uw werken, Heere God, Albeheerscher, Gerecht en waar zijn uw wegen, Koning der volken.
Rev 15:4  Wie zou U, Heer, niet vrezen en uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig, en alle volken 
zullen komen en U aanbidden, omdat openbaar is geworden hoe Gij gericht houdt.
Rev 15:5  Daarna zag ik, hoe het heiligdom van de tent der getuigenis in den hemel geopend werd
Rev 15:6  en de zeven engelen met de zeven plagen uit het heiligdom traden, gekleed in rein, schitterend linnen 
en de borst omgord met een gouden gordel.
Rev 15:7  En een der vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van den toorn van God, 
van Hem die leeft tot in alle eeuwigheid.
Rev 15:8  Het heiligdom werd vanwege Gods heerlijkheid en kracht met rook vervuld, en niemand kon het 
heiligdom binnentreden voordat de zeven plagen der zeven engelen voltrokken waren.
Rev 16:1  Toen hoorde ik een luide stem uit het heiligdom tot de zeven engelen zeggen: Gaat nu de zeven 
schalen van Gods toorn op de aarde uitgieten.
Rev 16:2  De eerste dan ging heen en goot zijn schaal op de aarde uit, en venijnige, boze zweren braken uit de 
mensen die het merkteken van het Beest droegen en de aanbidders van zijn beeld.
Rev 16:3  De tweede engel goot zijn schaal uit op de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alwat in de zee 
leven had stierf.
Rev 16:4  De derde engel goot zijn schaal uit over de rivieren en waterbronnen en ze werden bloed.
Rev 16:5  Toen hoorde ik den engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en waart, de Heilige, bij 
het vellen van dit vonnis:
Rev 16:6  omdat zij het bloed der heiligen en profeten vergoten hebben, hebt ook Gij aan hen bloed te drinken 
gegeven. Dat hebben zij verdiend!
Rev 16:7  En ik hoorde het altaar zeggen: Ja waarlijk, Heere God, Albeheerscher, billijk en rechtvaardig zijn uw 
vonnissen.
Rev 16:8  De vierde goot zijn schaal uit tegen de zon, en haar werd toegestaan de mensen met vuur te 
verbranden.
Rev 16:9  En toen de mensen werden verbrand in een geweldigen brand, lasterden zij den naam van God, die 
de macht heeft over die plagen, en bekeerden zich niet om Hem eer te geven.
Rev 16:10  De vijfde goot zijn schaal uit tegen den troon van het Beest, en toen zijn koninkrijk hierop verduisterd 
werd, beten zij zich van pijn op de tong,
Rev 16:11  lasterden, onder al hun pijnen en zweren, den God des hemels en bekeerden zich niet van hun 
werken.
Rev 16:12  De zesde goot zijn schaal uit over de Grote Rivier, den Eufraat, en haar water droogde op, zodat de 
weg gebaand was voor de koningen die van het Oosten kwamen.
Rev 16:13  Toen zag ik uit den muil van den draak en den muil van het Beest en den muil van den Valsen 
profeet, drie onreine geesten, als kikvorsen komen;
Rev 16:14  want dat zijn de geesten der duivelen die wonderen doen, die uitgaan tot de koningen der gehele 
wereld om hen te verzamelen tot den strijd op den groten dag van God, den Albeheerscher.
Rev 16:15  Zie, ik kom als een dief; zalig wie waakt en zijn klederen aanhoudt; opdat hij niet naakt rondga en 
men zijn schaamte zie.
Rev 16:16  En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet.
Rev 16:17  De zevende goot zijn schaal over de lucht uit, en een luide stem kwam uit het heiligdom, van den 
kant van den troon: Het is geschied.
Rev 16:18  Toen kwamen er bliksemstralen, geluiden, donderslagen en een grote aardbeving, zoals er nooit een 
geweest is sedert er mensen op aarde zijn; zo geweldig was die aardbeving!
Rev 16:19  De grote stad splitste zich in drie delen, en de steden der heidenen vielen in. Men bracht bij God het 
grote Babylon in gedachtenis om het den beker van den wijn van zijn grimmigen toorn te geven.



Rev 16:20  Alle eilanden vloden, de bergen waren niet meer te vinden.
Rev 16:21  Een geweldige hagelbui, van stenen veel ponden zwaar, viel uit den hemel op de mensen, en de 
mensen lasterden God te midden van de hagelplaag; want de plaag was ontzaglijk groot.
Rev 17:1  Een der zeven engelen die de zeven schalen droegen kwam tot mij en zeide: Kom mee, ik zal u tonen 
hoe het vonnis voltrokken wordt aan de grote hoer, die aan veel wateren woont,
Rev 17:2  met wie de koningen der aarde hebben gehoereerd, en door den wijn van wier hoererij de bewoners 
der aarde dronken zijn geworden.
Rev 17:3  Toen bracht hij mij door den Geest weg naar een woestijn. Daar zag ik een vrouw zitten op een 
scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens.
Rev 17:4  De vrouw was gekleed in purper en scharlakenrood, schitterend getooid met goud, edelgesteenten en 
paarlen; een gouden beker droeg zij in de hand, vol verfoeiselen en onreinheid harer hoererij;
Rev 17:5  op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimzinnige: Het grote Babylon, de moeder van 
de hoeren en de verfoeiselen der aarde.
Rev 17:6  Ik zag dat die vrouw dronken was van het bloed der heiligen en der getuigen van Jezus. Toen ik haar 
zag, was ik bovenmate verbaasd.
Rev 17:7  Maar de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u verklaren het raadsel van die vrouw, van 
het Beest dat haar draagt, dat de zeven koppen en de tien horens heeft.
Rev 17:8  Het Beest dat gij zaagt was er en is er niet; het staat op het punt uit den Afgrond op te komen en gaat 
zijn verderf tegemoet. De bewoners der aarde, zij wier namen niet voor de grondlegging der wereld geschreven 
zijn in het boek des levens, zullen zich verbazen wanneer zij het Beest zien dat er was en er niet is, maar er zal 
wezen.
Rev 17:9  Hier komt het vernuft dat inzicht heeft te stade. De zeven koppen zijn de zeven bergen waarop de 
vrouw zit.
Rev 17:10  Het zijn ook zeven koningen; vijf van hen zijn gevallen een is er, de andere is nog niet gekomen, en 
als hij komt moet hij een korten tijd blijven.
Rev 17:11  En het Beest dat er was en er niet is is zelf de achtste, en ook een van de zeven, en gaat ten 
verderve.
Rev 17:12  Ook de tien horens die gij gezien hebt zijn tien koningen, koningen die de heerschappij nog niet 
gekregen hebben, maar voor een uur zullen zij met het Beest macht krijgen als koningen.
Rev 17:13  Dezen zijn eensgezind en hebben hun macht en gezag aan het Beest gegeven.
Rev 17:14  Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen want dat is de heer der heren 
en de koning der koningen en met hem de geroepenen, uitverkorenen en getrouwen.
Rev 17:15  Hij zeide ook tot mij: De wateren die gij gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken en scharen, 
natien en talen.
Rev 17:16  En de tien horens die gij gezien hebt en het Beest, die zullen de hoer haten en haar maken verwoest 
en naakt; haar vlees zullen zij opeten, haarzelf met vuur verbranden.
Rev 17:17  Want God heeft het hun in het hart gegeven om te doen wat het Beest wil, eensgezind te zijn en hun 
koningsschap te geven aan het Beest, totdat de woorden Gods zullen volbracht zijn.
Rev 17:18  De vrouw die gij gezien hebt is de grote stad, die de koningen der aarde regeert.
Rev 18:1  Daarna zag ik een anderen engel uit den hemel neerdalen, met grote macht toegerust, en de aarde 
werd verlicht door zijn heerlijkheid.
Rev 18:2  Hij riep met krachtige stem: Gevallen, gevallen is het grote Babylon; het is geworden een woonoord 
van duivelen, een bewaarplaats van allerlei onreine geesten, een bewaarplaats van allerlei onrein en gehaat 
gevogelte;
Rev 18:3  omdat alle volken hebben gedronken den toornwijn van haar hoererij, de koningen der aarde met haar 
hebben gehoereerd en de kooplieden der aarde zijn rijk geworden van haar ontzaglijke weelde.
Rev 18:4  Toen hoorde ik een andere stem uit den hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk; opdat gij u niet 
inlaat met haar zonden en geen deel krijgt aan haar plagen;
Rev 18:5  want haar zonden zijn opgestapeld tot den hemel, en God is zich harer ongerechtigheden gaan 
gedenken.
Rev 18:6  Doet haar naardat zij gedaan heeft, en geeft dubbele straf naar wat zij heeft verricht; mengt in haar 
beker het dubbele van wat zij gemengd heeft;
Rev 18:7  zoveel heerlijkheid en weelde zij heeft gehad, geeft haar evenzoveel foltering en rouw; want zij zeide 
in haar hart: Ik zit als koningin, ben geen weduwe en ken geen rouw.
Rev 18:8  Daarom zullen op een dag haar plagen komen, dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand 
worden; want een sterke heer is de God die haar gevonnist heeft.
Rev 18:9  Dan zullen over haar wenen en rouwbedrijven de koningen der aarde die met haar gehoereerd en 
weelde genoten hebben, wanneer zij den rook van haar brand zien opstijgen,
Rev 18:10  terwijl zij in de verte blijven staan uit vrees voor haar foltering zeggend: Wee, wee, gij grote stad, gij 



sterke stad Babylon; want in een uur is het oordeel over u gekomen!
Rev 18:11  Ook de kooplieden der aarde zullen wenen en rouwen over haar; want niemand koopt voortaan hun 
ladingen,
Rev 18:12  ladingen van goud, zilver, edelgesteenten, paarlen, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei 
welriekend hout en voorwerpen van elpenbeen en van kostbaar hout, koper, ijzer en marmer,
Rev 18:13  kaneel, haarolie, reukwerk, mirre, hars, wijn, olie, meelbloem, tarwe, runderen en schapen, paarden, 
wagens en mensen en slaven.
Rev 18:14  Het ooft waarnaar gij zielsbegeerte hadt ontging u, alle glansrijke en luisterrijke zaken gingen voor u 
te loor, en men zal ze niet terugvinden.
Rev 18:15  De handelaars daarin, die van haar rijk zijn geworden, zullen wenend en jammerend in de verte 
blijven staan, uit vrees voor haar foltering,
Rev 18:16  en zeggen: Wee, wee die grote stad, die getooid was in fijn linnen, purper en scharlaken, bedekt met 
goud, edelgesteenten en paarlen; want in een uur is al die grote rijkdom verwoest.
Rev 18:17  En alle stuurlieden en kustvaarders, de zeelieden en zovelen de zee beploegen stonden in de verte
Rev 18:18  en riepen op het gezicht van den rook van haar brand: Welke stad was aan deze grote stad gelijk?
Rev 18:19  Zij strooiden stof op hun hoofd en riepen wenend en jammerend: Wee, wee de grote stad, door wier 
schatten rijk geworden zijn allen die schepen op zee hadden; want in een uur is zij verwoest!
Rev 18:20  Verheug u over haar, gij hemel! Ook gij heiligen, apostelen en profeten; want God heeft het door u 
aangekondigd gericht aan haar voltrokken.
Rev 18:21  Nu hief een sterke engel een steen, groot als een molensteen, op en wierp dien in de zee, zeggend: 
Eveneens zal de grote stad Babylon met een vaart weggeworpen en nooit teruggevonden worden.
Rev 18:22  Het geluid van citerspelers, muzikanten, fluitspelers en trompetters zal in u nooit meer gehoord 
worden; geen beoefenaar van enige kunst zal in u meer worden aangetroffen, en het geluid van den handmolen 
wordt in u nooit meer vernomen;
Rev 18:23  geen licht op een kandelaar schijnt ooit meer in u, de stem van bruidegom en bruid wordt in u niet 
meer gehoord; want uw kooplieden waren de groten der aarde, omdat door uw tovermiddelen alle volken op den 
doolweg raakten
Rev 18:24  en in haar gevonden wordt het bloed van profeten, heiligen en allen die geslacht zijn op de aarde.
Rev 19:1  Daarna hoorde ik als een luide stem van een talrijke schare in den hemel zeggen: Halleluja! Het heil, 
de heerlijkheid en de kracht behoren aan onzen God;
Rev 19:2  want billijk en rechtvaardig zijn zijn vonnissen. Hij toch heeft de grote hoer, die de aarde met haar 
hoererij bedorven heeft, geoordeeld en het bloed zijner dienaren op haar gewroken.
Rev 19:3  Andermaal zeiden zij Hallelujah Haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid.
Rev 19:4  Toen nu de vier en twintig oudsten en de vier dieren neervielen en God, die op den troon zat, 
aanbaden, zeggend: Amen, Halleluja!
Rev 19:5  kwam een stem van den troon, die zeide: Prijst onzen God, al zijn dienaren, die Hem vrezen, kleinen 
en groten.
Rev 19:6  Toen hoorde ik als de stem ener talrijke schare en als het gedruis van vele wateren en als het geluid 
van krachtige donderslagen, zeggend: Halleluja! want de Heer onze God, de Albeheerscher is koning geworden.
Rev 19:7  Laten wij ons verblijden en juichen; Hem zullen wij de eer geven; want de bruiloft van het Lam is 
gekomen; zijn vrouw heeft zichzelf gereedgemaakt,
Rev 19:8  en haar is toegestaan zich te tooien in schitterend, rein, fijn linnen want dit linnen betekent de 
gerechte daden der heiligen.
Rev 19:9  Hij zeide tot mij: Schrijf: Zalig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. Ook zeide hij tot 
mij: Dit zijn de waarachtige woorden Gods.
Rev 19:10  Toen viel ik voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zeide tot mij: Wacht u daarvoor. Ik 
ben een mededienstknecht van u en uw broeders, die de getuigenis omtrent Jezus bezitten. Aanbid God. Want 
de getuigenis omtrent Jezus is de geest der profetie.
Rev 19:11  Nu zag ik den hemel geopend, en zie, een wit paard, en hij die er op zat heette de getrouwe en 
waarachtige; in gerechtigheid zal hij oordelen en strijden.
Rev 19:12  Zijn ogen waren een vuurvlam, op zijn hoofd waren veel kronen; hij droeg een naam dien niemand 
kende dan hij alleen;
Rev 19:13  gehuld was hij in een kleed, gedoopt in bloed. Hij werd genoemd Het Woord Gods.
Rev 19:14  Op witte paarden volgden hem de hemelse legermachten, gekleed in wit, rein, fijn linnen.
Rev 19:15  Uit zijn mond kwam een scherp zwaard om daarmee de volken te slaan; en hij zal hen weiden met 
een ijzeren staf en zelf treden de perskuip van den wijn van den grimmigen toorn van God, den Albeheerscher.
Rev 19:16  Op zijn kleed en op zijn heup had hij een naam geschreven: Koning der koningen en heer der heren.
Rev 19:17  Nu zag ik in de zon een engel staan, die met luide stem riep tot al de vogels die hoog in de lucht 
vlogen: Verzamelt u hierheen naar den groten maaltijd Gods



Rev 19:18  om te eten het vlees van koningen, krijgsoversten en sterken, van paarden en hun berijders, van alle 
vrijen en slaven, kleinen en groten.
Rev 19:19  Toen zag ik het Beest en de koningen der aarde met hun legermachten vergaderd om te bestrijden 
hem die op het paard zat en zijn legermacht.
Rev 19:20  Maar gevangengenomen werd het Beest, en daarmee de Valse profeet, die ten aanschouwen van 
het Beest de wonderen gedaan had waarmee hij verleid had hen die het merkteken van het Beest hadden 
aangenomen en zijn beeld aanbaden. Levend werden beiden geworpen in den vuurpoel die van zwavel brandt.
Rev 19:21  En de overigen werden gedood met het zwaard dat uit den mond komt van hem die op het paard zat, 
en alle vogels werden verzadigd met hun vlees.
Rev 20:1  Nu zag ik een engel uit den hemel neerdalen; in zijn hand droeg hij den sleutel van den Afgrond en 
een grote keten.
Rev 20:2  Hij overwon den draak, de aloude slang, dat is de Duivel en Satan, bond hem voor duizend jaren
Rev 20:3  en wierp hem in den Afgrond, dien hij sloot en boven hem verzegelde; opdat hij de volken niet meer 
zou verleiden tot na afloop van duizend jaren; daarna moet hij voor een korten tijd weer losgelaten worden.
Rev 20:4  Ik zag tronen, en aan hen die er op zaten werd het oordeel opgedragen; ook zag ik de zielen 
dergenen die om hun belijdenis van Jezus en om het woord Gods onthoofd waren, en van allen die het Beest 
niet hadden aangebeden, noch zijn beeld, en die het merkteken niet op hun voorhoofd en hand hadden 
genomen; zij leefden en heerschten met Christus duizend jaren.
Rev 20:5  De overige doden herleefden niet voor het eind der duizend jaren. Dat is de eerste opstanding.
Rev 20:6  Zalig en heilig zij die deel hebben aan de eerste opstanding; over hen heeft de tweede dood geen 
macht; maar zij zullen priesters van God en Christus zijn en met hem die duizend jaren heersen.
Rev 20:7  Na afloop van die duizend jaren zal de Satan losgelaten worden uit zijn gevangenis
Rev 20:8  en er op uitgaan om de volken aan de vier hoeken der aarde, Gog en Magog, te verleiden en hen te 
verzamelen ten strijde; zij zijn talrijk als het zand der zee.
Rev 20:9  Zij overstroomden de aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de beminde stad; maar 
toen daalde vuur van den hemel en verteerde hen.
Rev 20:10  De Duivel, die hen verleid had, werd in den poel van vuur en zwavel geworpen, waar het Beest en de 
Valse profeet zijn en gepijnigd zullen worden dag en nacht, tot in alle eeuwigheid.
Rev 20:11  Nu zag ik een groten witten troon en Hem die er op zat, voor wiens aangezicht aarde en hemel de 
vlucht namen, zodat hun plaats niet meer gevonden werd,
Rev 20:12  en ik zag de doden, groten en kleinen, staan voor den troon, en de boeken werden geopend. Ook 
werd een ander boek geopend, dat des levens, en de doden werden uit hetgeen in de boeken geschreven 
stond, naar hun werken geoordeeld.
Rev 20:13  De zee gaf de doden die daarin lagen op, de Dood en de Onderwereld gaven de doden die er in 
lagen op, en allen werden geoordeeld naar hun werken.
Rev 20:14  Daarna werden de Dood en de Onderwereld in den vuurpoel geworpen. Dit is de tweede dood, de 
vuurpoel.
Rev 20:15  Indien iemand niet bevonden wordt opgeschreven te zijn in het boek des levens, dan wordt hij in den 
vuurpoel geworpen.
Rev 21:1  Toen zag ik een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde 
waren voorbijgegaan, en de zee was er niet meer.
Rev 21:2  Ik zag de heilige stad, het Nieuw Jeruzalem, neerdalen van God uit den hemel, toegerust als een 
bruid die getooid is voor haar man.
Rev 21:3  Ik hoorde een luide stem, die uit den troon kwam, zeggen: Zie, de tent Gods is bij de mensen; Hij zal 
onder hen zijn tent opslaan, en zij zullen zijn volk wezen, Hij zal in hun midden God zijn
Rev 21:4  en alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn, noch rouw, geschrei of moeite. 
Want al het vorige is voorbijgegaan.
Rev 21:5  En Hij die op den troon zat zeide: Zie, Ik maak alles nieuw. En ik hoorde zeggen: Schrijf het op; want 
dit zijn betrouwbare en ware woorden.
Rev 21:6  Hij zeide tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal aan den 
dorstige omniet te drinken geven uit de bron van het levend water.
Rev 21:7  Hij die overwint zal dit beerven, en Ik zal hem tot een God, hij Mij tot een zoon zijn.
Rev 21:8  Maar de lafaards, ongelovigen, boosdoeners, moordenaars, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars 
en alle leugenaars, hun deel zal zijn in den brandenden vuur [poel] en zwavelpoel. Dit is de tweede dood.
Rev 21:9  Nu kwam een der zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de laatste plagen, en zeide tot 
mij: Kom mee; ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam tonen.
Rev 21:10  Toen bracht hij mij in den geest op een groten en hogen berg, en liet mij zien, hoe de heilige stad 
Jeruzalem van God uit den hemel neerdaalde,
Rev 21:11  getooid met de heerlijkheid Gods. Haar glans geleek op dien van het allerkostelijkste gesteente, van 



kristalhelderen jaspis.
Rev 21:12  Zij had een groten en hogen muur, met twaalf poorten, en op die poorten twaalf engelen; ook waren 
er namen op geschreven, de namen der twaalf stammen van Israels zonen.
Rev 21:13  Aan de oostzijde waren drie poorten, aan de noordzijde drie poorten, aan de zuidzijde drie poorten, 
en aan de westzijde drie poorten.
Rev 21:14  En de muur der stad had twaalf grondslagen, en daarop stonden de namen der twaalf apostelen van 
het Lam.
Rev 21:15  Hij die met mij sprak had als maatstaf een gouden rietstok om de stad, haar poorten en haar muur op 
te meten.
Rev 21:16  De stad lag daar als een vierkant, even lang als breed. Hij mat met den rietstok de stad op, 
twaalfduizend stadien; haar lengte, haar breedte en haar hoogte waren gelijk.
Rev 21:17  Hij mat haar muur: honderd vier en veertig el, naar mensenmaat, dat is ook engelenmaat.
Rev 21:18  Het bekleedsel van den muur was jaspis, en de stad was van zuiver goud, dat op zuiver glas geleek.
Rev 21:19  De grondslagen van den muur der stad waren versierd met allerlei kostelijk gesteente; de eerste 
grondslag was van jaspis, de tweede van saffier, de derde van chalcedon, de vierde van smaragd,
Rev 21:20  de vijfde van sardonix, de zesde van sardium, de zevende van goudsteen, de achtste van berillus, de 
negende van topaas, de tiende van chrysopaas, de elfde van hyacinth, de twaalfde van amethist.
Rev 21:21  De twaalf poorten waren paarlen; elke poort een paarl. Het plein der stad was zuiver goud, als 
doorzichtig glas.
Rev 21:22  Een tempel zag ik niet in haar; want de Heere God, de Albeheerscher, is haar tempel, en het Lam.
Rev 21:23  De stad heeft niet nodig dat zon of maan haar beschijnt; want de heerlijkheid Gods verlicht haar, en 
het Lam is haar kandelaar.
Rev 21:24  In haar licht zullen de volken zich bewegen, en de koningen der aarde zullen hun heerlijkheid tot 
haar brengen.
Rev 21:25  Haar poorten zullen overdag niet gesloten worden; want daar zal geen nacht zijn,
Rev 21:26  en men zal de heerlijkheid en de eer der volken tot haar brengen.
Rev 21:27  Niets dat onrein is, niemand die iets verfoeilijks doet of leugens spreekt zal haar binnentreden; alleen 
zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.
Rev 22:1  Ook toonde hij mij een rivier van levend water, helder als kristal, uit den troon van God en het Lam 
voortkomend.
Rev 22:2  In het midden van het plein der stad en aan weerszijden der rivier stonden levensbomen, die alle 
twaalfmaal vruchtdragen, elke maand weer; en de bladeren dier bomen dienen tot genezing der volken.
Rev 22:3  Niets waarop een banvloek rust zal er meer zijn. In die stad zal de troon van God en het Lam staan, 
en zijn dienstknechten zullen Hem dienen
Rev 22:4  en zijn aangezicht zien, terwijl zijn naam op hun voorhoofd staat.
Rev 22:5  Nacht zal er niet meer zijn; het licht van kandelaar noch zon zullen zij behoeven; want de Heere God 
zal over hen stralen, en zij zullen heersen tot in alle eeuwigheid.
Rev 22:6  Hij zeide tot mij: Dit zijn betrouwbare en ware woorden; de Heer, de God van de geesten der profeten, 
heeft zijn engel gezonden om aan zijn dienstknechten te tonen wat welhaast geschieden moet.
Rev 22:7  En zie, ik kom spoedig. Zalig wie de woorden der profetie van dit boek bewaart.
Rev 22:8  Ik nu, Johannes, ben het die dit hoorde en zag. En toen ik het gehoord en gezien had, viel ik neer voor 
de voeten van den engel die mij dit toonde.
Rev 22:9  Maar hij zeide tot mij: Wacht u daarvoor. Ik ben een mededienstknecht van u, van uw broeders de 
profeten en van hen die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God.
Rev 22:10  Toen zeide hij tot mij: Verzegel de woorden der profetie van dit boek niet; want de tijd is nabij.
Rev 22:11  Wie goddeloos is zij het verder ook, wie bevlekt is ga voort zich te bevlekken, de brave doe nog meer 
goede werken, de heilige worde nog heiliger.
Rev 22:12  Zie, ik kom weldra; het loon dat ik geef heb ik bij mij, ten einde aan ieder te vergelden wat hij gedaan 
heeft.
Rev 22:13  Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
Rev 22:14  Zalig wie hun kleren wassen om te kunnen beschikken over de levensbomen en door de poorten de 
stad binnen te gaan.
Rev 22:15  Daarbuiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en 
alwie leugen liefheeft en spreekt.
Rev 22:16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om aan ulieden deze dingen ten behoeve der gemeenten te 
getuigen. Ik ben de wortel en de telg van David, de lichtende morgenster.
Rev 22:17  De Geest en de Bruid zeggen: Kom! Hij die het hoort zegge: Kom! en wie dorst heeft kome, en alwie 
wil neme omniet van het levenswater.
Rev 22:18  Aan ieder die de profetische woorden van dit boek hoort verklaar ik: Indien iemand er iets aan 



toevoegt, dan zal God op hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn;
Rev 22:19  en indien iemand iets afneemt van de profetische woorden van dit boek, dan zal God hem zijn deel 
aan de levensbomen en de heilige stad, die beschreven zijn in dit boek, afnemen.
Rev 22:20  Hij die dit getuigt zegt: Waarlijk, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heere Jezus!
Rev 22:21  De genade van den Heer Jezus zij met allen.


