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OUDE TESTAMENT
Genesis
1:1 In den beginne schiep God den
hemel en de aarde.
1:2 De aarde nu was woest en
ledig, en duisternis [was] op den
afgrond; en de Geest Gods zweefde
op dewateren.
1:3 En God zeide: Daar zij licht! en
daar werd licht.
1:4 En God zag het licht, dat het
goed [was]; en God maakte
scheiding tussen het licht en tussen
deduisternis.
1:5 En God noemde het licht dag,
en de duisternis noemde Hij nacht.
Toen was het avond geweest, en
hetwas morgen geweest, de eerste
dag.
1:6 En God zeide: Daar zij een
uitspansel in het midden der
wateren; en dat make scheiding
tussenwateren en wateren!
1:7 En God maakte dat uitspansel,
en maakte scheiding tussen de
wateren, die onder het uitspansel
[zijn],en tussen de wateren, die

boven het uitspansel [zijn]. En het
was alzo.
1:8 En God noemde het uitspansel
hemel. Toen was het avond
geweest, en het was morgen
geweest, detweede dag.
1:9 En God zeide: Dat de wateren
van onder den hemel in een plaats
vergaderd worden, en dat het
drogegezien worde! En het was alzo.
1:10 En God noemde het droge
aarde, en de vergadering der
wateren noemde Hij zeeen; en God
zag, dathet goed [was].
1:11 En God zeide: Dat de aarde
uitschiete grasscheutjes, kruid
zaadzaaiende, vruchtbaar
geboomte,dragende vrucht naar zijn
aard, welks zaad daarin zij op de
aarde! En het was alzo.
1:12 En de aarde bracht voort
grasscheutjes, kruid zaadzaaiende
naar zijn aard, en
vruchtdragendgeboomte, welks zaad
daarin was, naar zijn aard. En God
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zag, dat het goed [was].
1:13 Toen was het avond geweest,
en het was morgen geweest, de
derde dag.
1:14 En God zeide: Dat er lichten
zijn in het uitspansel des hemels,
om scheiding te maken tussen den
dagen tussen den nacht; en dat zij
zijn tot tekenen en tot gezette
tijden, en tot dagen en jaren!
1:15 En dat zij zijn tot lichten in
het uitspansel des hemels, om licht
te geven op de aarde! En het was
alzo.
1:16 God dan maakte die twee
grote lichten; dat grote licht tot
heerschappij des daags, en dat
kleine lichttot heerschappij des
nachts; ook de sterren.
1:17 En God stelde ze in het
uitspansel des hemels, om licht te
geven op de aarde.
1:18 En om te heersen op den dag,
en in den nacht, en om scheiding
te maken tussen het licht en
tussende duisternis. En God zag, dat
het goed [was].
1:19 Toen was het avond geweest,
en het was morgen geweest, de
vierde dag.
1:20 En God zeide: Dat de wateren
overvloediglijk voortbrengen een
gewemel van levende zielen; en
hetgevogelte vliege boven de aarde,
in het uitspansel des hemels!
1:21 En God schiep de grote
walvissen, en alle levende

wremelende ziel, welke de wateren
overvloediglijkvoortbrachten, naar
haar aard; en alle gevleugeld
gevogelte naar zijn aard. En God
zag, dat het goed [was].
1:22 En God zegende ze, zeggende:
Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt,
en vervult de wateren in dezeeen;
en het gevogelte vermenigvuldige op
de aarde!
1:23 Toen was het avond geweest,
en het was morgen geweest, de
vijfde dag.
1:24 En God zeide: De aarde
brenge levende zielen voort, naar
haar aard, vee, en kruipend, en
wildgedierte der aarde, naar zijn
aard! En het was alzo.
1:25 En God maakte het wild
gedierte der aarde naar zijn aard,
en het vee naar zijn aard, en al
hetkruipend gedierte des
aardbodems naar zijn aard. En God
zag, dat het goed [was].
1:26 En God zeide: Laat Ons
mensen maken, naar Ons beeld,
naar Onze gelijkenis; en dat
zijheerschappij hebben over de
vissen der zee, en over het
gevogelte des hemels, en over het
vee, en over degehele aarde, en
over al het kruipend gedierte, dat
op de aarde kruipt.
1:27 En God schiep den mens naar
Zijn beeld; naar het beeld van God
schiep Hij hem; man en vrouwschiep
Hij ze.
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1:28 En God zegende hen, en God
zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en
vermenigvuldigt, en vervult deaarde,
en onderwerpt haar, en hebt
heerschappij over de vissen der zee,
en over het gevogelte des hemels,
enover al het gedierte, dat op de
aarde kruipt!
1:29 En God zeide: Ziet, Ik heb
ulieden al het zaadzaaiende kruid
gegeven, dat op de ganse aarde
[is], enalle geboomte, in hetwelk
zaadzaaiende boomvrucht is; het zij
u tot spijze!
1:30 Maar aan al het gedierte der
aarde, en aan al het gevogelte des
hemels, en aan al het
kruipendegedierte op de aarde,
waarin een levende ziel [is], [heb]
[Ik] al het groene kruid tot spijze
[gegeven]. En het wasalzo.
1:31 En God zag al wat Hij gemaakt
had, en ziet, [het] [was] zeer goed.
Toen was het avond geweest, enhet
was morgen geweest, de zesde dag.
2:1 Alzo zijn volbracht de hemel en
de aarde, en al hun heir.
2:2 Als nu God op den zevenden
dag volbracht had Zijn werk, dat Hij
gemaakt had, heeft Hij gerust op
denzevenden dag van al Zijn werk,
dat Hij gemaakt had.
2:3 En God heeft den zevenden dag
gezegend, en dien geheiligd; omdat
Hij op denzelven gerust heeft vanal
Zijn werk, hetwelk God geschapen

had, om te volmaken.
2:4 Dit [zijn] de geboorten des
hemels en der aarde, als zij
geschapen werden; ten dage als de
HEEREGod de aarde en den hemel
maakte.
2:5 En allen struik des velds, eer hij
in de aarde was, en al het kruid
des velds, eer het uitsproot; want
deHEERE God had niet doen
regenen op de aarde, en er was
geen mens [geweest], om den
aardbodem tebouwen.
2:6 Maar een damp was opgegaan
uit de aarde, en bevochtigde den
gansen aardbodem.
2:7 En de HEERE God had den
mens geformeerd uit het stof der
aarde, en in zijn neusgaten
geblazen denadem des levens; alzo
werd de mens tot een levende ziel.
2:8 Ook had de HEERE God een hof
geplant in Eden, tegen het oosten,
en Hij stelde aldaar den mens,dien
Hij geformeerd had.
2:9 En de HEERE God had alle
geboomte uit het aardrijk doen
spruiten, begeerlijk voor het gezicht,
engoed tot spijze; en den boom des
levens in het midden van den hof,
en de boom der kennis des goeds
en deskwaads.
2:10 En een rivier was voortgaande
uit Eden, om dezen hof te
bewateren; en werd van daar
verdeeld, enwerd tot vier hoofden.
2:11 De naam der eerste [rivier] [is]
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Pison; deze [is] [het], die het ganse
land van Havila omloopt, waar
hetgoud [is].
2:12 En het goud van dit land [is]
goed; daar [is] [ook] bedolah, en de
steen sardonix.
2:13 En de naam der tweede rivier
[is] Gihon; deze [is] [het], die het
ganse land Cusch omloopt.
2:14 En de naam der derde rivier
[is] Hiddekel; deze is gaande naar
het oosten van Assur. En de
vierderivier [is] Frath.
2:15 Zo nam de HEERE God den
mens, en zette hem in den hof van
Eden, om dien te bouwen, en dien
tebewaren.
2:16 En de HEERE God gebood den
mens, zeggende: Van allen boom
dezes hofs zult gij vrijelijk eten;
2:17 Maar van den boom der
kennis des goeds en des kwaads,
daarvan zult gij niet eten; want ten
dage,als gij daarvan eet, zult gij den
dood sterven.
2:18 Ook had de HEERE God
gesproken: Het is niet goed, dat de
mens alleen zij; Ik zal hem een
hulpemaken, [die] als tegen hem
over [zij].
2:19 Want als de HEERE God uit de
aarde al het gedierte des velds, en
al het gevogelte des hemelsgemaakt
had, zo bracht Hij die tot Adam,
om te zien, hoe hij ze noemen zou;
en zo als Adam alle levende
zielnoemen zoude, dat [zou] haar

naam [zijn].
2:20 Zo had Adam genoemd de
namen van al het vee, en van het
gevogelte des hemels, en van al
hetgedierte des velds; maar voor
den mens vond hij geen hulpe, [die]
als tegen hem over [ware].
2:21 Toen deed de HEERE God een
diepen slaap op Adam vallen, en hij
sliep; en Hij nam een van zijnribben,
en sloot derzelver plaats toe [met]
vlees.
2:22 En de HEERE God bouwde de
ribbe, die Hij van Adam genomen
had, tot een vrouw, en Hij
brachthaar tot Adam.
2:23 Toen zeide Adam: Deze [is]
ditmaal been van mijn benen, en
vlees van mijn vlees! Men zal
haarManninne heten, omdat zij uit
den man genomen is.
2:24 Daarom zal de man zijn vader
en zijn moeder verlaten, en zijn
vrouw aankleven; en zij zullen tot
eenvlees zijn.
2:25 En zij waren beiden naakt,
Adam en zijn vrouw; en zij
schaamden zich niet.
3:1 De slang nu was listiger dan al
het gedierte des velds, hetwelk de
HEERE God gemaakt had; en
zijzeide tot de vrouw: Is het ook,
dat God gezegd heeft: Gijlieden zult
niet eten van allen boom dezes
hofs?
3:2 En de vrouw zeide tot de slang:
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Van de vrucht der bomen dezes
hofs zullen wij eten;
3:3 Maar van de vrucht des booms,
die in het midden des hofs [is],
heeft God gezegd: Gij zult van die
nieteten, noch die aanroeren, opdat
gij niet sterft.
3:4 Toen zeide de slang tot de
vrouw: Gijlieden zult den dood niet
sterven;
3:5 Maar God weet, dat, ten dage
als gij daarvan eet, zo zullen uw
ogen geopend worden, en gij zult
alsGod wezen, kennende het goed
en het kwaad.
3:6 En de vrouw zag, dat die boom
goed [was] tot spijze, en dat hij een
lust [was] voor de ogen, ja,
eenboom, die begeerlijk was om
verstandig te maken; en zij nam van
zijn vrucht en at; en zij gaf ook
haar man methaar, en hij at.
3:7 Toen werden hun beider ogen
geopend, en zij werden gewaar, dat
zij naakt [waren]; en zij
hechttenvijgeboombladeren samen,
en maakten zich schorten.
3:8 En zij hoorden de stem van den
HEERE God, wandelende in den hof,
aan den wind des daags.
Toenverborg zich Adam en zijn
vrouw voor het aangezicht van den
HEERE God, in het midden van het
geboomtedes hofs.
3:9 En de HEERE God riep Adam,
en zeide tot hem: Waar [zijt] gij?
3:10 En hij zeide: Ik hoorde Uw

stem in den hof, en ik vreesde;
want ik [ben] naakt; daarom verborg
ik mij.
3:11 En Hij zeide: Wie heeft u te
kennen gegeven, dat gij naakt [zijt]?
Hebt gij van dien boom gegeten,
vanwelken Ik u gebood, dat gij
daarvan niet eten zoudt?
3:12 Toen zeide Adam: De vrouw,
die Gij bij mij gegeven hebt, die
heeft mij van dien boom gegeven,
en ikheb gegeten.
3:13 En de HEERE God zeide tot de
vrouw: Wat [is] dit, [dat] gij gedaan
hebt? En de vrouw zeide: Deslang
heeft mij bedrogen, en ik heb
gegeten.
3:14 Toen zeide de HEERE God tot
die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt,
zo zijt gij vervloekt boven al hetvee,
en boven al het gedierte des velds!
Op uw buik zult gij gaan, en stof
zult gij eten, al de dagen uws
levens.
3:15 En Ik zal vijandschap zetten
tussen u en tussen deze vrouw, en
tussen uw zaad en tussen haar
zaad;datzelve zal u den kop
vermorzelen, en gij zult het de
verzenen vermorzelen.
3:16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal
zeer vermenigvuldigen uw smart,
namelijk uwer dracht; met smart
zultgij kinderen baren; en tot uw
man [zal] uw begeerte [zijn], en hij
zal over u heerschappij hebben.
3:17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl
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gij geluisterd hebt naar de stem
uwer vrouw, en van dien boom
gegeten,waarvan Ik u gebood,
zeggende: Gij zult daarvan niet eten;
zo zij het aardrijk om uwentwil
vervloekt; en metsmart zult gij
daarvan eten al de dagen uws
levens.
3:18 Ook zal het u doornen en
distelen voortbrengen, en gij zult
het kruid des velds eten.
3:19 In het zweet uws aanschijns
zult gij brood eten, totdat gij tot de
aarde wederkeert, dewijl gij
daaruitgenomen zijt; want gij [zijt]
stof, en gij zult tot stof wederkeren.
3:20 Voorts noemde Adam den
naam zijner vrouw Heva, omdat zij
een moeder aller levenden is.
3:21 En de HEERE God maakte voor
Adam en zijn vrouw rokken van
vellen, en toog ze hun aan.
3:22 Toen zeide de HEERE God:
Ziet, de mens is geworden als
Onzer een, kennende het goed en
hetkwaad! Nu dan, dat hij zijn hand
niet uitsteke, en neme ook van den
boom des levens, en ete, en leve
ineeuwigheid.
3:23 Zo verzond hem de HEERE
God uit den hof van Eden, om den
aardbodem te bouwen, waaruit
hijgenomen was.
3:24 En Hij dreef den mens uit; en
stelde cherubim tegen het oosten
des hofs van Eden, en een
vlammiglemmer eens zwaards, dat

zich omkeerde, om te bewaren den
weg van den boom des levens.
4:1 En Adam bekende Heva, zijn
huisvrouw, en zij werd zwanger, en
baarde, Kain, en zeide: Ik heb
eenman van den HEERE verkregen!
4:2 En zij voer voort te baren zijn
broeder Habel; en Habel werd een
schaapherder, en Kain werd
eenlandbouwer.
4:3 En het geschiedde ten einde
[van] [enige] dagen, dat Kain van de
vrucht des lands den HEERE
offerbracht.
4:4 En Habel bracht ook van de
eerstgeborenen zijner schapen, en
van hun vet. En de HEERE zag,
Habelen zijn offer aan;
4:5 Maar Kain en zijn offer zag Hij
niet aan. Toen ontstak Kain zeer,
en zijn aangezicht verviel.
4:6 En de HEERE zeide tot Kain:
Waarom zijt gij ontstoken, en
waarom is uw aangezicht vervallen?
4:7 [Is] [er] niet, indien gij weldoet,
verhoging? en zo gij niet weldoet,
de zonde ligt aan de deur.
Zijnbegeerte is toch tot u, en gij
zult over hem heersen.
4:8 En Kain sprak met zijn broeder
Habel; en het geschiedde, als zij in
het veld waren, dat Kain tegen
zijnbroeder Habel opstond, en sloeg
hem dood.
4:9 En de HEERE zeide tot Kain:
Waar [is] Habel, uw broeder? En hij
6

Genesis
zeide: Ik weet [het] niet; [ben]
ikmijns broeders hoeder?
4:10 En Hij zeide: Wat hebt gij
gedaan? [daar] [is] een stem des
bloeds van uw broeder, dat tot Mij
roeptvan den aardbodem.
4:11 En nu zijt gij vervloekt van den
aardbodem, die zijn mond heeft
opengedaan, om uws broeders
bloedvan uw hand te ontvangen.
4:12 Als gij den aardbodem bouwen
zult, hij zal u zijn vermogen niet
meer geven; gij zult zwervende
endolende zijn op aarde.
4:13 En Kain zeide tot den HEERE:
Mijn misdaad [is] groter, dan dat zij
vergeven worde.
4:14 Zie, Gij hebt mij heden
verdreven van den aardbodem, en
ik zal voor Uw aangezicht verborgen
zijn;en ik zal zwervende en dolende
zijn op de aarde, en het zal
geschieden, dat al wie mij vindt, mij
zal doodslaan.
4:15 Doch de HEERE zeide tot hem:
Daarom, al wie Kain doodslaat, zal
zevenvoudig gewroken worden!En de
HEERE stelde een teken aan Kain;
opdat hem niet versloeg al wie hem
vond.
4:16 En Kain ging uit van het
aangezicht des HEEREN; en hij
woonde in het land Nod, ten oosten
vanEden.
4:17 En Kain bekende zijn
huisvrouw, en zij werd bevrucht en
baarde Henoch; en hij bouwde een

stad, ennoemde den naam dier stad
naar den naam zijns zoons, Henoch.
4:18 En aan Henoch werd Hirad
geboren; en Hirad gewon Mechujael;
en Mechujael gewon Methusael;
enMethusael gewon Lamech.
4:19 En Lamech nam zich twee
vrouwen; de naam van de eerste
was Ada, en de naam van de
andereZilla.
4:20 En Ada baarde Jabal; deze is
geweest een vader dergenen, die
tenten bewoonden, en vee [hadden].
4:21 En de naam zijns broeders was
Jubal; deze was de vader van allen,
die harpen en orgelen handelen.
4:22 En Zilla baarde ook, Tubalkain, een leermeester van allen
werker in koper en ijzer; en de
zuster vanTubal-kain [was] Naema.
4:23 En Lamech zeide tot zijn
vrouwen Ada en Zilla: Hoort mijn
stem, gij vrouwen van Lamech!
neemt terore mijn rede! Voorwaar,
ik sloeg wel een man dood, om
mijn wonde, en een jongeling, om
mijn buile!
4:24 Want Kain zal zevenvoudig
gewroken worden, maar Lamech
zeventigmaal zevenmaal.
4:25 En Adam bekende wederom
zijn huisvrouw, en zij baarde een
zoon, en zij noemde zijn naam
Seth;want God heeft mij, [sprak] [zij],
een ander zaad gezet voor Habel;
want Kain heeft hem doodgeslagen.
4:26 En denzelven Seth werd ook
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een zoon geboren, en hij noemde
zijn naam Enos. Toen begon men
denNaam des HEEREN aan te
roepen.
5:1 Dit [is] het boek van Adams
geslacht. Ten dage als God den
mens schiep, maakte Hij hem naar
degelijkenis Gods.
5:2 Man en vrouw schiep Hij hen,
en zegende ze, en noemde hun
naam Mens, ten dage als zij
geschapenwerden.
5:3 En Adam leefde honderd en
dertig jaren, en gewon [een] [zoon]
naar zijn gelijkenis, naar
zijnevenbeeld, en noemde zijn naam
Seth.
5:4 En Adams dagen, nadat hij Seth
gewonnen had, zijn geweest
achthonderd jaren; en hij gewon
zonenen dochteren.
5:5 Zo waren al de dagen van
Adam, die hij leefde, negenhonderd
jaren, en dertig jaren; en hij stierf.
5:6 En Seth leefde honderd en vijf
jaren, en hij gewon Enos.
5:7 En Seth leefde, nadat hij Enos
gewonnen had, achthonderd en
zeven jaren; en hij gewon zonen
endochteren.
5:8 Zo waren al de dagen van Seth
negenhonderd en twaalf jaren; en
hij stierf.
5:9 En Enos leefde negentig jaren,
en hij gewon Kenan.
5:10 En Enos leefde, nadat hij

Kenan gewonnen had, achthonderd
en vijftien jaren; en hij gewon zonen
endochteren.
5:11 Zo waren al de dagen van
Enos negenhonderd en vijf jaren; en
hij stierf.
5:12 En Kenan leefde zeventig jaren,
en hij gewon Mahalal-el.
5:13 En Kenan leefde, nadat hij
Mahalal-el gewonnen had,
achthonderd en veertig jaren; en hij
gewonzonen en dochteren.
5:14 Zo waren al de dagen van
Kenan negenhonderd en tien jaren;
en hij stierf.
5:15 En Mahalal-el leefde vijf en
zestig jaren, en hij gewon Jered.
5:16 En Mahalal-el leefde, nadat hij
Jered gewonnen had, achthonderd
en dertig jaren; en hij gewon
zonenen dochteren.
5:17 Zo waren al de dagen van
Mahalal-el achthonderd vijf en
negentig jaren; en hij stierf.
5:18 En Jered leefde honderd twee
en zestig jaren, en hij gewon
Henoch.
5:19 En Jered leefde, nadat hij
Henoch gewonnen had, achthonderd
jaren; en hij gewon zonen
endochteren.
5:20 Zo waren al de dagen van
Jered negenhonderd twee en zestig
jaren; en hij stierf.
5:21 En Henoch leefde vijf en zestig
jaren, en hij gewon Methusalach.
5:22 En Henoch wandelde met God,
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nadat hij Methusalach gewonnen
had, driehonderd jaren; en hijgewon
zonen en dochteren.
5:23 Zo waren al de dagen van
Henoch driehonderd vijf en zestig
jaren.
5:24 Henoch dan wandelde met
God; en hij [was] niet [meer]; want
God nam hem weg.
5:25 En Methusalach leefde honderd
zeven en tachtig jaren, en hij gewon
Lamech.
5:26 En Methusalach leefde, nadat
hij Lamech gewonnen had,
zevenhonderd twee en tachtig jaren;
en hijgewon zonen en dochteren.
5:27 Zo waren al de dagen van
Methusalach negenhonderd negen
en zestig jaren; en hij stierf.
5:28 En Lamech leefde honderd
twee en tachtig jaren, en hij gewon
een zoon.
5:29 En hij noemde zijn naam
Noach, zeggende: Deze zal ons
troosten over ons werk, en over de
smartonzer handen, vanwege het
aardrijk, dat de HEERE vervloekt
heeft!
5:30 En Lamech leefde, nadat hij
Noach gewonnen had, vijfhonderd
vijf en negentig jaren; en hij
gewonzonen en dochteren.
5:31 Zo waren al de dagen van
Lamech zevenhonderd zeven en
zeventig jaren; en hij stierf.
5:32 En Noach was vijfhonderd
jaren oud; en Noach gewon Sem,

Cham en Jafeth.
6:1 En het geschiedde, als de
mensen op den aardbodem
begonnen te vermenigvuldigen, en
hun dochtersgeboren werden,
6:2 Dat Gods zonen de dochteren
der mensen aanzagen, dat zij
schoon waren, en zij namen zich
vrouwenuit allen, die zij verkozen
hadden.
6:3 Toen zeide de HEERE: Mijn
Geest zal niet in eeuwigheid twisten
met den mens, dewijl hij ook vlees
is;doch zijn dagen zullen zijn
honderd en twintig jaren.
6:4 In die dagen waren er reuzen
op de aarde, en ook daarna, als
Gods zonen tot de dochteren
dermensen ingegaan waren, en zich
[kinderen] gewonnen hadden; deze
zijn de geweldigen, die van ouds
geweestzijn, mannen van name.
6:5 En de HEERE zag, dat de
boosheid des mensen menigvuldig
[was] op de aarde, en al het
gedichtselder gedachten zijns harten
te allen dage alleenlijk boos was.
6:6 Toen berouwde het den HEERE,
dat Hij den mens op de aarde
gemaakt had, en het smartte Hem
aanZijn hart.
6:7 En de HEERE zeide: Ik zal den
mens, dien Ik geschapen heb,
verdelgen van den aardbodem, van
denmens tot het vee, tot het
kruipend gedierte, en tot het
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gevogelte des hemels toe; want het
berouwt Mij, dat Ik hengemaakt heb.
6:8 Maar Noach vond genade in de
ogen des HEEREN.
6:9 Dit [zijn] de geboorten van
Noach. Noach was een rechtvaardig,
oprecht man in zijn geslachten.
Noachwandelde met God.
6:10 En Noach gewon drie zonen:
Sem, Cham en Jafeth.
6:11 Maar de aarde was verdorven
voor Gods aangezicht; en de aarde
was vervuld met wrevel.
6:12 Toen zag God de aarde, en
ziet, zij was verdorven; want al het
vlees had zijn weg verdorven op
deaarde.
6:13 Daarom zeide God tot Noach:
Het einde van alle vlees is voor
Mijn aangezicht gekomen; want
deaarde is door hen vervuld met
wrevel; en zie, Ik zal hen met de
aarde verderven.
6:14 Maak u een ark van goferhout;
met kameren zult gij deze ark
maken; en gij zult die bepekken
vanbinnen en van buiten met pek.
6:15 En aldus [is] [het], dat gij haar
maken zult: driehonderd ellen zij de
lengte der ark, vijftig ellen
haarbreedte, en dertig ellen haar
hoogte.
6:16 Gij zult een venster aan de ark
maken, en zult haar volmaken tot
een elle van boven; en de deur
derark zult gij in haar zijde zetten;
gij zult ze met onderste, tweede en

derde [verdiepingen] maken.
6:17 Want Ik, zie, Ik breng een
watervloed over de aarde, om alle
vlees, waarin een geest des levens
[is],van onder den hemel te
verderven; al wat op de aarde [is],
zal den geest geven.
6:18 Maar met u zal Ik Mijn
verbond oprichten; en gij zult in de
ark gaan, gij, en uw zonen, en
uwhuisvrouw, en de vrouwen uwer
zonen met u.
6:19 En gij zult van al wat leeft, van
alle vlees, twee van elk, doen in de
ark komen, om met u in het levente
behouden: mannetje en wijfje zullen
zij zijn;
6:20 Van het gevogelte naar zijn
aard, en van het vee naar zijn aard,
van al het kruipend gedierte
desaardbodems naar zijn aard, twee
van elk zullen tot u komen, om [die]
in het leven te behouden.
6:21 En gij, neem voor u van alle
spijze, die gegeten wordt, en
verzamel ze tot u, opdat zij u en
hun totspijze zij.
6:22 En Noach deed het; naar al
wat God hem geboden had, zo
deed hij.
7:1 Daarna zeide de HEERE tot
Noach: Ga gij, en uw ganse huis in
de ark; want u heb Ik
gezienrechtvaardig voor Mijn
aangezicht in dit geslacht.
7:2 Van alle rein vee zult gij tot u
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nemen zeven [en] zeven, het
mannetje en zijn wijfje; maar van
het vee,dat niet rein is, twee, het
mannetje en zijn wijfje.
7:3 Ook van het gevogelte des
hemels zeven [en] zeven, het
mannetje en het wijfje, om zaad
levend tehouden op de ganse
aarde.
7:4 Want over nog zeven dagen zal
Ik doen regenen op de aarde
veertig dagen, en veertig nachten;
en Ikzal van den aardbodem
verdelgen al wat bestaat, dat Ik
gemaakt heb.
7:5 En Noach deed, naar al wat de
HEERE hem geboden had.
7:6 Noach nu was zeshonderd jaren
oud, als de vloed der wateren op
de aarde was.
7:7 Zo ging Noach, en zijn zonen,
en zijn huisvrouw, en de vrouwen
zijner zonen met hem in de
ark,vanwege de wateren des vloeds.
7:8 Van het reine vee, en van het
vee, dat niet rein [was], en van het
gevogelte, en al wat op
denaardbodem kruipt,
7:9 Kwamen er twee [en] twee tot
Noach in de ark, het mannetje en
het wijfje, gelijk als God
Noachgeboden had.
7:10 En het geschiedde na die
zeven dagen, dat de wateren des
vloeds op de aarde waren.
7:11 In het zeshonderdste jaar des
levens van Noach, in de tweede

maand, op den zeventienden dag
dermaand, op dezen zelfden dag
zijn alle fonteinen des groten
afgronds opengebroken, en de
sluizen des hemelsgeopend.
7:12 En een plasregen was op de
aarde veertig dagen en veertig
nachten.
7:13 Even op dienzelfden dag ging
Noach, en Sem, en Cham, en
Jafeth, Noachs zonen, desgelijks
ookNoachs huisvrouw, en de drie
vrouwen zijner zonen met hem in
de ark;
7:14 Zij, en al het gedierte naar zijn
aard, en al het vee naar zijn aard,
en al het kruipend gedierte, dat
opde aarde kruipt, naar zijn aard,
en al het gevogelte naar zijn aard,
alle vogeltjes van allerlei vleugel.
7:15 En van alle vlees, waarin een
geest des levens [was], kwamen er
twee [en] twee tot Noach in de ark.
7:16 En die er kwamen, die kwamen
mannetje en wijfje, van alle vlees,
gelijk als hem God bevolen had.
Ende HEERE sloot achter hem toe.
7:17 En die vloed was veertig dagen
op de aarde, en de wateren
vermeerderden, en hieven de ark
op,zodat zij oprees boven de aarde.
7:18 En de wateren namen de
overhand, en vermeerderden zeer
op de aarde; en de ark ging op
dewateren.
7:19 En de wateren namen gans
zeer de overhand op de aarde,
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zodat alle hoge bergen, die onder
dengansen hemel [zijn], bedekt
werden.
7:20 Vijftien ellen omhoog namen
de wateren de overhand, en de
bergen werden bedekt.
7:21 En alle vlees, dat zich op de
aarde roerde, gaf den geest, van
het gevogelte, en van het vee, en
vanhet wild gedierte, en van al het
kruipend gedierte, dat op de aarde
kroop, en alle mens.
7:22 Al wat een adem des geestes
des levens in zijn neusgaten [had],
van alles wat op het droge was,
isgestorven.
7:23 Alzo werd verdelgd al wat
bestond, dat op den aardbodem
[was], van den mens aan tot het
vee, tothet kruipend gedierte, en tot
het gevogelte des hemels, en zij
werden verdelgd van de aarde;
doch Noach alleenbleef over, en
wat met hem in de ark [was].
7:24 En de wateren hadden de
overhand boven de aarde, honderd
en vijftig dagen.
8:1 En God gedacht aan Noach, en
aan al het gedierte, en aan al het
vee, dat met hem in de ark [was];
enGod deed een wind over de
aarde doorgaan, en de wateren
werden stil.
8:2 Ook werden de fonteinen des
afgronds, en de sluizen des hemels
gesloten, en de plasregen van

denhemel werd opgehouden.
8:3 Daartoe keerden de wateren
weder van boven de aarde, heen en
weder vloeiende, en de
waterennamen af ten einde van
honderd en vijftig dagen.
8:4 En de ark rustte in de zevende
maand, op den zeventienden dag
der maand, op de bergen van
Ararat.
8:5 En de wateren waren gaande,
en afnemende tot de tiende maand;
in de tiende [maand], op deneersten
der maand, werden de toppen der
bergen gezien.
8:6 En het geschiedde, ten einde
van veertig dagen, dat Noach het
venster der ark, die hij gemaakt
had,opendeed.
8:7 En hij liet een raaf uit, die
dikwijls heen en weder ging, totdat
de wateren van boven de
aardeverdroogd waren.
8:8 Daarna liet hij een duif van zich
uit, om te zien, of de wateren
gelicht waren van boven den
aardbodem.
8:9 Maar de duif vond geen rust
voor het hol van haar voet; zo
keerde zij weder tot hem in de ark;
want dewateren [waren] op de
ganse aarde; en hij stak zijn hand
uit, en nam haar, en bracht haar
tot zich in de ark.
8:10 En hij verbeidde nog zeven
andere dagen; toen liet hij de duif
wederom uit de ark.
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8:11 En de duif kwam tot hem
tegen den avondtijd; en ziet, een
afgebroken olijfblad [was] in haar
bek; zomerkte Noach, dat de
wateren van boven de aarde gelicht
waren.
8:12 Toen vertoefde hij nog zeven
andere dagen; en hij liet de duif uit;
maar zij keerde niet meer weder
tothem.
8:13 En het geschiedde in het
zeshonderd en eerste jaar, in de
eerste [maand], op den eersten
derzelvermaand, dat de wateren
droogden van boven de aarde; toen
deed Noach het deksel der ark af,
en zag toe, enziet, de aardbodem
was gedroogd.
8:14 En in de tweede maand, op
den zeven en twintigsten dag der
maand, was de aarde opgedroogd.
8:15 Toen sprak God tot Noach,
zeggende:
8:16 Ga uit de ark, gij, en uw
huisvrouw, en uw zonen, en de
vrouwen uwer zonen met u.
8:17 Al het gedierte, dat met u [is],
van alle vlees, aan gevogelte, en
aan vee, en aan al het
kruipendgedierte, dat op de aarde
kruipt, doe met u uitgaan; en dat zij
overvloediglijk voorttelen op de
aarde, envruchtbaar zijn, en
vermenigvuldigen op de aarde.
8:18 Toen ging Noach uit, en zijn
zonen, en zijn huisvrouw, en de
vrouwen zijner zonen met hem.

8:19 Al het gedierte, al het
kruipende, en al het gevogelte, al
wat zich op de aarde roert, naar
hungeslachten, gingen uit de ark.
8:20 En Noach bouwde den HEERE
een altaar; en hij nam van al het
reine vee, en van al het
reingevogelte, en offerde
brandofferen op dat altaar.
8:21 En de HEERE rook dien
liefelijken, reuk, en de HEERE zeide
in Zijn hart: Ik zal voortaan
denaardbodem niet meer vervloeken
om des mensen wil; want het
gedichtsel van 's mensen hart is
boos van zijnjeugd aan; en Ik zal
voortaan niet meer al het levende
slaan, gelijk als Ik gedaan heb.
8:22 Voortaan al de dagen der
aarde zullen zaaiing en oogst, en
koude en hitte, en zomer en winter,
endag en nacht, niet ophouden.
9:1 En God zegende Noach en zijn
zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt
vruchtbaar en vermenigvuldigt,
envervult de aarde!
9:2 En uw vrees, en uw
verschrikking zij over al het gedierte
der aarde, en over al het gevogelte
deshemels; in al wat zich op den
aardbodem roert, en in alle vissen
der zee; zij zijn in uw hand
overgegeven.
9:3 Al wat zich roert, dat levend is,
zij u tot spijze; Ik heb het u al
gegeven, gelijk het groene kruid.
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9:4 Doch het vlees met zijn ziel,
[dat] [is] zijn bloed, zult gij niet
eten.
9:5 En voorwaar, Ik zal uw bloed,
[het] [bloed] uwer zielen eisen; van
de hand van alle gedierte zal Ik
heteisen; ook van de hand des
mensen, van de hand eens
iegelijken zijns broeders zal Ik de
ziel des menseneisen.
9:6 Wie des mensen bloed vergiet,
zijn bloed zal door den mens
vergoten worden; want God heeft
denmens naar Zijn beeld gemaakt.
9:7 Maar gijlieden, weest vruchtbaar,
en vermenigvuldigt; teelt
overvloediglijk voort op de aarde,
envermenigvuldigt op dezelve.
9:8 Voorts zeide God tot Noach, en
tot zijn zonen met hem, zeggende:
9:9 Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn
verbond op met u, en met uw zaad
na u;
9:10 En met alle levende ziel, die
met u [is], van het gevogelte, van
het vee, en van alle gedierte der
aardemet u; van allen, die uit de
ark gegaan zijn, tot al het gedierte
der aarde toe.
9:11 En Ik richt Mijn verbond op
met u, dat niet meer alle vlees
door de wateren des vloeds zal
wordenuitgeroeid; en dat er geen
vloed meer zal zijn, om de aarde te
verderven.
9:12 En God zeide: Dit [is] het teken
des verbonds, dat Ik geef tussen Mij

en tussen ulieden, en tussen
allelevende ziel, die met u [is], tot
eeuwige geslachten.
9:13 Mijn boog heb Ik gegeven in
de wolken; die zal zijn tot een
teken des verbonds tussen Mij en
tussende aarde.
9:14 En het zal geschieden, als Ik
wolken over de aarde brenge, dat
deze boog zal gezien worden in
dewolken;
9:15 Dan zal Ik gedenken Mijn
verbond, hetwelk is tussen Mij en
tussen u, en tussen alle levende ziel
vanalle vlees; en de wateren zullen
niet meer wezen tot een vloed, om
alle vlees te verderven.
9:16 Als deze boog in de wolken
zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om
te gedenken aan het eeuwig
verbondtussen God en tussen alle
levende ziel, van alle vlees, dat op
de aarde is.
9:17 Zo zeide dan God tot Noach:
Dit [is] het teken des verbonds, dat
Ik opgericht heb tussen Mij entussen
alle vlees, dat op de aarde [is].
9:18 En de zonen van Noach, die
uit de ark gingen, waren Sem, en
Cham, en Jafeth; en Cham is de
vadervan Kanaan.
9:19 Deze drie [waren] de zonen
van Noach; en van dezen is de
ganse aarde overspreid.
9:20 En Noach begon een akkerman
[te] [zijn], en hij plantte een
wijngaard.
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9:21 En hij dronk van dien wijn, en
werd dronken; en hij ontblootte zich
in het midden zijner tent.
9:22 En Cham, Kanaans vader, zag
zijns vaders naaktheid, en hij gaf
het zijn beiden broederen
daarbuiten te kennen.
9:23 Toen namen Sem en Jafeth
een kleed, en zij leiden het op hun
beider schouderen, en
gingenachterwaarts, en bedekten de
naaktheid huns vaders; en hun
aangezichten waren achterwaarts
[gekeerd], zodatzij de naaktheid
huns vaders niet zagen.
9:24 En Noach ontwaakte van zijn
wijn; en hij merkte wat zijn kleinste
zoon hem gedaan had.
9:25 En hij zeide: Vervloekt zij
Kanaan; een knecht der knechten zij
hij zijn broederen!
9:26 Voorts zeide hij: Gezegend zij
de HEERE, de God van Sem; en
Kanaan zij hem een knecht!
9:27 God breide Jafeth uit, en hij
wone in Sems tenten! en Kanaan zij
hem een knecht!
9:28 En Noach leefde na den vloed
driehonderd en vijftig jaren.
9:29 Zo waren al de dagen van
Noach negenhonderd en vijftig jaren;
en hij stierf.
10:1 Dit nu [zijn] de geboorten van
Noachs zonen: Sem, Cham, en
Jafeth; en hun werden zonen
geborenna den vloed.

10:2 De zonen van Jafeth [zijn]:
Gomer, en Magog, en Madai, en
Javan, en Tubal, en Mesech, en
Thiras.
10:3 En de zonen van Gomer [zijn]:
Askenaz, en Rifath, en Togarma.
10:4 En de zonen van Javan [zijn]:
Elisa, en Tarsis; de Chittieten en
Dodanieten.
10:5 Van dezen zijn verdeeld de
eilanden der volken in hun
landschappen, elk naar zijn spraak,
naar hunhuisgezinnen, onder hun
volken.
10:6 En de zonen van Cham [zijn]:
Cusch en Mitsraim, en Put, en
Kanaan.
10:7 En de zonen van Cusch [zijn]:
Seba en Havila, en Sabta, en
Raema, en Sabtecha. En de zonen
vanRaema zijn: Scheba en Dedan.
10:8 En Cusch gewon Nimrod; deze
begon geweldig te zijn op de aarde.
10:9 Hij was een geweldig jager
voor het aangezicht des HEEREN;
daarom wordt gezegd: Gelijk
Nimrod,een geweldig jager voor het
aangezicht des HEEREN.
10:10 En het beginsel zijns rijks was
Babel, en Erech, en Accad, en Calne
in het land Sinear.
10:11 Uit ditzelve land is Assur
uitgegaan, en heeft gebouwd Nineve,
en Rehoboth, Ir, en Kalach.
10:12 En Resen, tussen Nineve en
tussen Kalach; deze is die grote
stad.
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10:13 En Mitsraim gewon de
Ludieten, en de Anamieten, en de
Lehabieten, en de Naftuchieten,
10:14 En de Pathrusieten, en de
Casluchieten, van waar de Filistijnen
uitgekomen zijn, en de Caftorieten.
10:15 En Kanaan gewon Sidon, zijn
eerstgeborene, en Heth,
10:16 En den Jebusiet, en den
Amoriet, en den Girgasiet,
10:17 En den Hivviet, en den Arkiet,
en den Siniet,
10:18 En den Arvadiet, en den
Tsemariet, en den Hamathiet; en
daarna zijn de huisgezinnen
derKanaanieten verspreid.
10:19 En de landpale der
Kanaanieten was van Sidon, daar gij
gaat naar Gerar tot Gaza toe; daar
gij gaatnaar Sodom en Gomorra, en
Adama, en Zoboim, tot Lasa toe.
10:20 Deze [zijn] zonen van Cham,
naar hun huisgezinnen, naar hun
spraken, in hun landschappen, in
hunvolken.
10:21 Voorts zijn Sem [zonen]
geboren; dezelve [is] ook de vader
aller zonen van Heber, broeder
vanJafeth, den grootste.
10:22 Sems zonen [waren] Elam, en
Assur, en Arfachsad, en Lud, en
Aram.
10:23 En Arams zonen [waren] Uz,
en Hul, en Gether, en Maz.
10:24 En Arfachsad gewon Selah, en
Selah gewon Heber.
10:25 En Heber werden twee zonen

geboren; des enen naam was Peleg;
want in zijn dagen is de
aardeverdeeld; en zijns broeders
naam was Joktan.
10:26 En Joktan gewon Almodad,
en Selef, en Hatsarmaveth, en
Jarach,
10:27 En Hadoram, en Usal, en
Dikla,
10:28 En Obal, en Abimael, en
Scheba,
10:29 En Ofir, en Havila, en Jobab;
deze allen waren zonen van Joktan.
10:30 En hun woning was van
Mescha af, daar gij gaat naar Sefar,
het gebergte van het oosten.
10:31 Deze [zijn] zonen van Sem,
naar hun huisgezinnen, naar hun
spraken, in hun landschappen,
naarhun volken.
10:32 Deze [zijn] de huisgezinnen
der zonen van Noach, naar hun
geboorten, in hun volken; en van
dezenzijn de volken op de aarde
verdeeld na den vloed.
11:1 En de ganse aarde was van
enerlei spraak en enerlei woorden.
11:2 Maar het geschiedde, als zij
tegen het oosten togen, dat zij een
laagte vonden in het land Sinear;
enzij woonden aldaar.
11:3 En zij zeiden een ieder tot zijn
naaste: Kom aan, laat ons tichelen
strijken, en wel doorbranden! En
detichel was hun voor steen, en het
lijm was hun voor leem.
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11:4 En zij zeiden: Kom aan, laat
ons voor ons een stad bouwen, en
een toren, welks opperste in
denhemel [zij], en laat ons een
naam voor ons maken, opdat wij
niet misschien over de ganse aarde
verstrooidworden!
11:5 Toen kwam de HEERE neder,
om te bezien de stad en den toren,
die de kinderen der
mensenbouwden.
11:6 En de HEERE zeide: Ziet, zij
[zijn] enerlei volk, en [hebben] allen
enerlei spraak; en dit [is] [het], dat
zijbeginnen te maken; maar nu,
zoude hun niet afgesneden worden
al wat zij bedacht hebben te
maken?
11:7 Kom aan, laat Ons nedervaren,
en laat Ons hun spraak aldaar
verwarren, opdat iegelijk de
spraakzijns naasten niet hore.
11:8 Alzo verstrooide hen de HEERE
van daar over de ganse aarde; en
zij hielden op de stad te bouwen.
11:9 Daarom noemde men haar
naam Babel; want aldaar verwarde
de HEERE de spraak der
ganseaarde, en van daar verstrooide
hen de HEERE over de ganse aarde.
11:10 Deze [zijn] de geboorten van
Sem: Sem was honderd jaren oud,
en gewon, Arfachsad, twee jaren
naden vloed.
11:11 En Sem leefde, nadat hij
Arfachsad gewonnen had,
vijfhonderd jaren; en hij gewon

zonen endochteren.
11:12 En Arfachsad leefde vijf en
dertig jaren, en hij gewon Selah.
11:13 En Arfachsad leefde, nadat
hij, Selah gewonnen had,
vierhonderd en drie jaren; en hij
gewon zonenen dochteren.
11:14 En Selah leefde dertig jaren,
en hij gewon Heber.
11:15 En Selah leefde, nadat hij
Heber gewonnen had, vierhonderd
en drie jaren, en hij gewon zonen
endochteren.
11:16 En Heber leefde vier en dertig
jaren, en gewon Peleg.
11:17 En Heber leefde, nadat hij
Peleg gewonnen had, vierhonderd
en dertig jaren; en hij gewon zonen
endochteren.
11:18 En Peleg leefde dertig jaren,
en hij gewon Rehu.
11:19 En Peleg leefde, nadat hij
Rehu gewonnen had, tweehonderd
en negen jaren; en hij gewon
zonenen dochteren.
11:20 En Rehu leefde twee en
dertig jaren, en hij gewon Serug.
11:21 En Rehu leefde, nadat hij
Serug gewonnen had, tweehonderd
en zeven jaren; en hij gewon
zonenen dochteren.
11:22 En Serug leefde dertig jaren,
en gewon Nahor.
11:23 En Serug leefde, nadat hij
Nahor gewonnen had, tweehonderd
jaren; en hij gewon zonen
endochteren.
17

Genesis
11:24 En Nahor leefde negen en
twintig jaren, en gewon Terah.
11:25 En Nahor leefde, nadat hij
Terah gewonnen had, honderd en
negentien jaren; en hij gewon zonen
endochteren.
11:26 En Terah leefde zeventig
jaren, en gewon Abram, Nahor en
Haran.
11:27 En deze [zijn] de geboorten
van Terah: Terah gewon Abram,
Nahor en Haran; en Haran gewon
Lot.
11:28 En Haran stierf voor het
aangezicht zijns vaders Terah, in
het land zijner geboorte, in Ur
derChaldeen.
11:29 En Abram en Nahor namen
zich vrouwen; de naam van Abrams
huisvrouw was Sarai, en de
naamvan Nahors huisvrouw was
Milka, een dochter van Haran, vader
van Milka, en vader van Jiska.
11:30 En Sarai was onvruchtbaar; zij
had geen kind.
11:31 En Terah nam Abram, zijn
zoon, en Lot, Harans zoon, zijns
zoons zoon, en Sarai,
zijnschoondochter, de huisvrouw van
zijn zoon Abram, en zij togen met
hen uit Ur der Chaldeen, om te
gaan naarhet land Kanaan; en zij
kwamen tot Haran, en woonden
aldaar.
11:32 En de dagen van Terah
waren tweehonderd en vijf jaren, en
Terah stierf te Haran.

12:1 De HEERE nu had tot Abram
gezegd: Ga gij uit uw land, en uit
uw maagschap, en uit uws
vadershuis, naar het land, dat Ik u
wijzen zal.
12:2 En Ik zal u tot een groot volk
maken, en u zegenen, en uw naam
groot maken; en wees een zegen!
12:3 En Ik zal zegenen, die u
zegenen, en vervloeken, die u
vloekt; en in u zullen alle
geslachten desaardrijks gezegend
worden.
12:4 En Abram toog heen, gelijk de
HEERE tot hem gesproken had; en
Lot toog met hem; en Abram wasvijf
en zeventig jaren oud, toen hij uit
Haran ging.
12:5 En Abram nam Sarai, zijn
huisvrouw, en Lot, zijns broeders
zoon, en al hun have, die zij
verworvenhadden, en de zielen, die
zij verkregen hadden in Haran; en
zij togen uit, om te gaan naar het
land Kanaan, enzij kwamen in het
land Kanaan.
12:6 En Abram is doorgetogen in
dat land, tot aan de plaats Sichem,
tot aan het eikenbos More; en
deKanaanieten [waren] toen ter tijd
in dat land.
12:7 Zo verscheen de HEERE aan
Abram, en zeide: Aan uw zaad zal
Ik dit land geven. Toen bouwde
hijaldaar een altaar den HEERE, Die
hem verschenen was.
12:8 En hij brak op van daar naar
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het gebergte, tegen het oosten van
Beth-el, en hij sloeg zijn tent
op,zijnde Beth-el tegen het westen,
en Ai tegen het oosten; en hij
bouwde daar den HEERE een altaar,
en riep denNaam des HEEREN aan.
12:9 Daarna vertrok Abram, gaande
en trekkende naar het zuiden.
12:10 En er was honger in dat land;
zo toog Abram af naar Egypte, om
daar als een vreemdeling
teverkeren, dewijl de honger zwaar
[was] in dat land.
12:11 En het geschiedde, als hij
naderde, om in Egypte te komen,
dat hij zeide tot Sarai, zijn
huisvrouw:Zie toch, ik weet, dat gij
een vrouw zijt, schoon van
aangezicht.
12:12 En het zal geschieden, als u
de Egyptenaars zullen zien, zo
zullen zij zeggen: Dat [is] zijn
huisvrouw;en zij zullen mij doden, en
u in het leven behouden.
12:13 Zeg toch: Gij [zijt] mijn zuster;
opdat het mij wel ga om u, en mijn
ziel om uwentwil leve.
12:14 En het geschiedde, als Abram
in Egypte kwam, dat de Egyptenaars
deze vrouw zagen, dat zij
zeerschoon [was].
12:15 Ook zagen haar de vorsten
van Farao, en prezen haar bij
Farao; en die vrouw werd
weggenomennaar het huis van
Farao.
12:16 En hij deed Abram goed, om

harentwil; zodat hij had schapen, en
runderen, en ezelen, en knechten,en
maagden, en ezelinnen, en kemelen.
12:17 Maar de HEERE plaagde
Farao met grote plagen, ook zijn
huis, ter oorzake van Sarai,
Abramshuisvrouw.
12:18 Toen riep Farao Abram, en
zeide: Wat [is] dit, [dat] gij mij
gedaan hebt? waarom hebt gij mij
niet tekennen gegeven, dat zij uw
huisvrouw [is]?
12:19 Waarom hebt gij gezegd: Zij
[is] mijn zuster; zodat ik haar mij
tot een vrouw zoude
genomenhebben? en nu, zie, [daar]
[is] uw huisvrouw; neem [haar] en
ga henen!
12:20 En Farao gebood [zijn]
mannen vanwege hem, en zij
geleidden hem, en zijn huisvrouw,
en alles wathij had.
13:1 Alzo toog Abram op uit Egypte
naar het zuiden, hij en zijn
huisvrouw, en al wat hij had, en Lot
methem.
13:2 En Abram was zeer rijk, in vee,
in zilver, en in goud.
13:3 En hij ging, volgens zijn reizen,
van het zuiden tot Beth-el toe, tot
aan de plaats, waar zijn tent in
hetbegin geweest was, tussen Bethel, en tussen Ai;
13:4 Tot de plaats des altaars, dat
hij in het eerst daar gemaakt had;
en Abram heeft aldaar den Naam
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desHEEREN aangeroepen.
13:5 En Lot, die met Abram toog,
had ook schapen, en runderen, en
tenten.
13:6 En dat land droeg hen niet,
om samen te wonen; want hun have
was vele, zodat zij samen
nietkonden wonen.
13:7 En er was twist tussen de
herders van Abrams vee, en tussen
de herders van Lots vee. Ook
woondentoen de Kanaanieten en
Ferezieten in dat land.
13:8 En Abram zeide tot Lot: Laat
toch geen twisting zijn tussen mij
en tussen u, en tussen mijn herders
entussen uw herders; want wij zijn
mannen broeders.
13:9 [Is] niet het ganse land voor
uw aangezicht? Scheid u toch van
mij; zo gij de linkerhand [kiest], zo
zalik ter rechterhand gaan; en zo gij
de rechterhand, zo zal ik ter
linkerhand gaan.
13:10 En Lot hief zijn ogen op, en
hij zag de ganse vlakte der
Jordaan, dat zij die geheel
bevochtigde; eerde HEERE Sodom
en Gomorra verdorven had, [was]
[zij] als de hof des HEEREN, als
Egypteland, als gij komtte Zoar.
13:11 Zo koos Lot voor zich de
ganse vlakte der Jordaan, en Lot
trok tegen het oosten; en zij
werdengescheiden, de een van den
ander.
13:12 Abram [dan] woonde in het

land Kanaan; en Lot woonde in de
steden der vlakte, en sloeg tenten
totaan Sodom toe.
13:13 En de mannen van Sodom
[waren] boos, en grote zondaars
tegen den HEERE.
13:14 En de HEERE zeide tot
Abram, nadat Lot van hem
gescheiden was: Hef uw ogen op,
en zie van deplaats, waar gij zijt
noordwaarts en zuidwaarts, en
oostwaarts en westwaarts.
13:15 Want al dit land, dat gij ziet,
zal Ik u geven, en aan uw zaad, tot
in eeuwigheid.
13:16 En Ik zal uw zaad stellen als
het stof der aarde, zodat, indien
iemand het stof der aarde zal
kunnentellen, zal ook uw zaad
geteld worden.
13:17 Maak u op, wandel door dit
land, in zijn lengte en in zijn
breedte; want Ik zal het u geven.
13:18 En Abram sloeg tenten op, en
kwam en woonde aan de
eikenbossen van Mamre, die bij
Hebron zijn;en hij bouwde aldaar
den HEERE een altaar.
14:1 En het geschiedde in de dagen
van Amrafel, den koning van Sinear,
van Arioch, den koning vanEllasar,
van Kedor-laomer, den koning van
Elam, en van Tideal, den koning der
volken;
14:2 Dat zij krijg voerden met Bera,
koning van Sodom, en met Birsa,
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koning van Gomorra, Sinab,
koningvan Adama, en Semeber,
koning van Zeboim, en den koning
van Bela, dat [is] Zoar.
14:3 Deze allen voegden zich
samen in het dal Siddim, dat [is] de
Zoutzee.
14:4 Twaalf jaren hadden zij Kedorlaomer gediend; maar in het
dertiende jaar vielen zij af.
14:5 Zo kwam Kedor-laomer in het
veertiende jaar, en de koningen, die
met hem waren, en sloegen
deRefaieten in Asteroth-karnaim, en
de Zuzieten in Ham, en de Emieten
in Schave-kiriathaim;
14:6 En de Horieten op hun
gebergte Seir, tot aan het effen veld
van Paran, hetwelk aan de woestijn
[is].
14:7 Daarna keerden zij wederom,
en kwamen tot En-mispat, dat [is]
Kades, en sloegen al het land
derAmalekieten, en ook den
Amoriet, die te Hazezon-thamar
woonde.
14:8 Toen toog de koning van
Sodom uit, en de koning van
Gomorra, en de koning van Adama,
en dekoning van Zeboim, en de
koning van Bela, dat is Zoar; en zij
stelden tegen hen slagorden in het
dal Siddim,
14:9 Tegen Kedor-laomer, den
koning van Elam, en Tideal, den
koning der volken, en Amrafel, den
koningvan Sinear, en Arioch, den

koning van Ellasar; vier koningen
tegen vijf.
14:10 Het dal nu van Siddim [was]
vol lijmputten; en de koningen van
Sodom en Gomorra vluchtten,
envielen aldaar; en de
overgeblevenen vluchtten naar het
gebergte.
14:11 En zij namen al de have van
Sodom en Gomorra, en al hun
spijze, en trokken weg.
14:12 Ook namen zij Lot, den zoon
van Abrams broeder, en zijn have,
en trokken weg; want hij woonde
inSodom.
14:13 Toen kwam er een, die
ontkomen was, en boodschapte het
aan Abram, den Hebreer,
diewoonachtig was aan de
eikenbossen van Mamre, den
Amoriet, broeder van Eskol, en
broeder van Aner, welkeAbrams
bondgenoten [waren].
14:14 Als Abram hoorde, dat zijn
broeder gevangen was, zo wapende
hij zijn onderwezenen,
deingeborenen van zijn huis,
driehonderd en achttien, en hij
jaagde hen na tot Dan toe.
14:15 En hij verdeelde zich tegen
hen des nachts, hij en zijn
knechten, en sloeg ze; en hij jaagde
hen natot Hoba toe, hetwelk is ter
linkerhand van Damaskus.
14:16 En hij bracht alle have weder,
en ook Lot zijn broeder en deszelfs
have bracht hij weder, als ook
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devrouwen, en het volk.
14:17 En de koning van Sodom
toog uit, hem tegemoet (nadat hij
wedergekeerd was van het slaan
vanKedor-laomer, en van de
koningen, die met hem [waren]), tot
het dal Schave, dat is, het dal des
konings.
14:18 En Melchizedek, koning van
Salem, bracht voort brood en wijn;
en hij [was] een priester
desallerhoogsten Gods.
14:19 En hij zegende hem, en zeide:
Gezegend zij Abram Gode, de
Allerhoogste, Die hemel en
aardebezit!
14:20 En gezegend zij de
allerhoogste God, Die uw vijanden in
uw hand geleverd heeft! En hij gaf
hem detiende van alles.
14:21 En de koning van Sodom
zeide tot Abram: Geef mij de zielen;
maar neem de have voor u.
14:22 Doch Abram zeide tot den
koning van Sodom: Ik heb mijn
hand opgeheven tot den HEERE,
denallerhoogsten God, Die hemel en
aarde bezit;
14:23 Zo ik van een draad aan tot
een schoenriem toe, ja, zo ik van
alles, dat het uwe is, [iets] neme!
opdatgij niet zegt: Ik heb Abram rijk
gemaakt!
14:24 [Het] [zij] buiten mij; alleen
wat de jongelingen verteerd hebben,
en het deel dezer mannen, die
metmij getogen zijn, Aner, Eskol en

Mamre, laat die hun deel nemen!
15:1 Na deze dingen geschiedde
het woord des HEEREN tot Abram in
een gezicht, zeggende: Vrees
niet,Abram! Ik [ben] u een Schild, uw
Loon zeer groot.
15:2 Toen zeide Abram: Heere,
HEERE! wat zult Gij mij geven, daar
ik zonder kinderen heenga en
debezorger van mijn huis [is] deze
Damaskener Eliezer?
15:3 Voorts zeide Abram: Zie, mij
hebt Gij geen zaad gegeven, en zie,
de zoon van mijn huis zal
mijnerfgenaam zijn!
15:4 En ziet, het woord des HEEREN
[was] tot hem, zeggende: Deze zal
uw erfgenaam niet zijn; maar dieuit
uw lijf voortkomen zal, die zal uw
erfgenaam zijn.
15:5 Toen leidde Hij hem uit naar
buiten, en zeide: Zie nu op naar
den hemel, en tel de sterren, indien
gijze tellen kunt; en Hij zeide tot
hem: Zo zal uw zaad zijn!
15:6 En hij geloofde in den HEERE;
en Hij rekende het hem [tot]
gerechtigheid.
15:7 Voorts zeide Hij tot hem: Ik
[ben] de HEERE, Die u uitgeleid heb
uit Ur der Chaldeen, om u dit land
tegeven, om dat erfelijk te bezitten.
15:8 En hij zeide: Heere, HEERE!
waarbij zal ik weten, dat ik het
erfelijk bezitten zal?
15:9 En Hij zeide tot hem: Neem Mij
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een driejarige vaars, en een
driejarige geit, en een driejarigen
ram, eneen tortelduif, en een jonge
duif.
15:10 En hij bracht Hem deze alle,
en hij deelde ze middendoor, en hij
leide elks deel tegen het
andereover; maar het gevogelte
deelde hij niet.
15:11 En het wild gevogelte kwam
neder op het aas; maar Abram joeg
het weg.
15:12 En het geschiedde, als de
zon was aan het ondergaan, zo viel
een diepe slaap op Abram; en
ziet,een schrik, [en] grote duisternis
viel op hem.
15:13 Toen zeide Hij tot Abram:
Weet voorzeker, dat uw zaad
vreemd zal zijn in een land, dat het
hunneniet [is], en zij zullen hen
dienen, en zij zullen hen verdrukken
vierhonderd jaren.
15:14 Doch Ik zal het volk ook
rechten, hetwelk zij zullen dienen;
en daarna zullen zij uittrekken met
grotehave.
15:15 En gij zult tot uw vaderen
gaan met vrede; gij zult in goeden
ouderdom begraven worden.
15:16 En het vierde geslacht zal
herwaarts wederkeren; want de
ongerechtigheid der Amorieten is tot
nogtoe niet volkomen.
15:17 En het geschiedde, dat de
zon onderging en het duister werd,
en ziet, daar was een rokende

ovenen vurige fakkel, die tussen die
stukken doorging.
15:18 Ten zelfden dage maakte de
HEERE een verbond met Abram,
zeggende: Aan uw zaad heb Ik
ditland gegeven, van de rivier van
Egypte af, tot aan die grote rivier,
de rivier Frath:
15:19 Den Keniet, en den Keniziet,
en den Kadmoniet,
15:20 En den Hethiet, en den
Fereziet, en de Refaieten,
15:21 En den Amoriet, en den
Kanaaniet, en den Girgaziet, en den
Jebusiet.
16:1 Doch Sarai, Abrams huisvrouw,
baarde hem niet; en zij had een
Egyptische dienstmaagd, welkernaam
was Hagar.
16:2 Zo zeide Sarai tot Abram: Zie
toch, de HEERE heeft mij
toegesloten, dat ik niet bare; ga
toch in totmijn dienstmaagd,
misschien zal ik uit haar gebouwd
worden. En Abram hoorde naar de
stem van Sarai.
16:3 Zo nam Sarai, Abrams
huisvrouw, de Egyptische Hagar,
haar dienstmaagd, ten einde van
tien jaren,welke Abram in het land
Kanaan gewoond had, en zij gaf
haar aan Abram, haar man, hem tot
een vrouw.
16:4 En hij ging in tot Hagar, en zij
ontving. Als zij nu zag, dat zij
ontvangen had, zo werd haar
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vrouwveracht in haar ogen.
16:5 Toen zeide Sarai tot Abram:
Mijn ongelijk is op u; ik heb mijn
dienstmaagd in uw schoot gegeven;
nuzij ziet, dat zij ontvangen heeft,
zo ben ik veracht in haar ogen; de
HEERE rechte tussen mij en tussen
u!
16:6 En Abram zeide tot Sarai: Zie
uw dienstmaagd is in uw hand; doe
haar, wat goed is in uw ogen.
EnSarai vernederde haar, en zij
vluchtte van haar aangezicht.
16:7 En de Engel des HEEREN vond
haar aan een waterfontein in de
woestijn, aan de fontein op den
wegvan Sur.
16:8 En hij zeide: Hagar, gij,
dienstmaagd van Sarai! van waar
komt gij, en waar zult gij heengaan?
En zijzeide: Ik ben vluchtende van
het aangezicht mijner vrouw Sarai!
16:9 Toen zeide de Engel des
HEEREN tot haar: Keer weder tot uw
vrouw, en verneder u onder
haarhanden.
16:10 Voorts zeide de Engel des
HEEREN tot haar: Ik zal uw zaad
grotelijks vermenigvuldigen, zodat
hetvanwege de menigte niet zal
geteld worden.
16:11 Ook zeide des HEEREN Engel
tot haar: Zie, gij zijt zwanger, en
zult een zoon baren, en gij zult
zijnnaam Ismael noemen, omdat de
HEERE uw verdrukking aangehoord
heeft.

16:12 En hij zal een woudezel [van]
[een] mens zijn; zijn hand zal tegen
allen zijn, en de hand van
allentegen hem; en hij zal wonen
voor het aangezicht van al zijn
broederen.
16:13 En zij noemde den Naam des
HEEREN, Die tot haar sprak: Gij, God
des aanziens! want zij zeide:Heb ik
ook hier gezien naar Dien, Die mij
aanziet?
16:14 Daarom noemde men dien
put, den put Lachai-roi; ziet, hij is
tussen Kades en tussen Bered.
16:15 En Hagar baarde Abram een
zoon; en Abram noemde den naam
zijns zoons, die Hagar gebaardhad,
Ismael.
16:16 En Abram was zes en tachtig
jaren oud, toen Hagar Ismael aan
Abram baarde.
17:1 Als nu Abram negen en
negentig jaren oud was, zo
verscheen de HEERE aan Abram, en
zeide tothem: Ik ben God, de
Almachtige! Wandel voor Mijn
aangezicht, en zijt oprecht!
17:2 En Ik zal Mijn verbond stellen
tussen Mij en tussen u, en Ik zal u
gans zeer vermenigvuldigen.
17:3 Toen viel Abram op zijn
aangezicht, en God sprak met hem,
zeggende:
17:4 Mij aangaande, zie, Mijn
verbond is met u; en gij zult tot
een vader van menigte der volken
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worden!
17:5 En uw naam zal niet meer
genoemd worden Abram; maar uw
naam zal wezen Abraham; want Ik
hebu gesteld tot een vader van
menigte der volken.
17:6 En Ik zal u gans zeer
vruchtbaar maken, en Ik zal u tot
volken stellen, en koningen zullen
uit uvoortkomen.
17:7 En Ik zal Mijn verbond
oprichten tussen Mij en tussen u, en
tussen uw zaad na u in hun
geslachten,tot een eeuwig verbond,
om u te zijn tot een God, en uw
zaad na u.
17:8 En Ik zal u, en uw zaad na u,
het land uwer vreemdelingschappen
geven, het gehele land Kanaan,
toteeuwige bezitting; en Ik zal hun
tot een God zijn.
17:9 Voorts zeide God tot Abraham:
Gij nu zult Mijn verbond houden, gij,
en uw zaad na u, in hungeslachten.
17:10 Dit [is] Mijn verbond, dat
gijlieden houden zult tussen Mij, en
tussen u, en tussen uw zaad na u:
datal wat mannelijk [is], u besneden
worde.
17:11 En gij zult het vlees uwer
voorhuid besnijden; en [dat] zal tot
een teken zijn van het verbond
tussenMij en tussen u.
17:12 Een zoontje dan van acht
dagen zal u besneden worden, al
wat mannelijk [is] in uw geslachten:
deingeborene van het huis, en de

gekochte met geld van allen
vreemde, welke niet is van uw zaad;
17:13 De ingeborene van uw huis,
en de gekochte met uw geld zal
zekerlijk besneden worden; en
Mijnverbond zal zijn in ulieder vlees,
tot een eeuwig verbond.
17:14 En wat mannelijk [is], de
voorhuid hebbende, wiens voorhuids
vlees niet zal besneden
worden,dezelve ziel zal uit haar
volken uitgeroeid worden; hij heeft
Mijn verbond gebroken.
17:15 Nog zeide God tot Abraham:
Gij zult den naam van uw huisvrouw
Sarai, niet Sarai noemen; maarhaar
naam zal zijn Sara.
17:16 Want Ik zal haar zegenen, en
u ook uit haar een zoon geven; ja,
Ik zal haar zegenen, zodat zij
totvolken worden zal: koningen der
volken zullen uit haar worden!
17:17 Toen viel Abraham op zijn
aangezicht, en hij lachte; en hij
zeide in zijn hart: Zal een, die
honderdjaren oud is, [een] [kind]
geboren worden; en zal Sara, die
negentig jaren oud is, baren?
17:18 En Abraham zeide tot God:
Och, dat Ismael mocht leven voor
Uw aangezicht!
17:19 En God zeide: Voorwaar,
Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon
baren, en gij zult zijn naam
noemenIzak; en Ik zal Mijn verbond
met hem oprichten, tot een eeuwig
verbond zijn zade na hem.
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17:20 En aangaande Ismael heb Ik
u verhoord; zie, Ik heb hem
gezegend, en zal hem vruchtbaar
maken,en hem gans zeer
vermenigvuldigen; twaalf vorsten zal
hij gewinnen, en Ik zal hem tot een
groot volk stellen;
17:21 Maar Mijn verbond zal Ik met
Izak oprichten, die u Sara op dezen
gezetten tijd in het andere
jaarbaren zal.
17:22 En Hij eindigde met hem te
spreken, en God voer op van
Abraham.
17:23 Toen nam Abraham zijn zoon
Ismael, en al de ingeborenen van
zijn huis, en alle gekochten met
zijngeld, al wat mannelijk was onder
de lieden van het huis van
Abraham, en hij besneed het vlees
hunner voorhuid,even ten zelfden
dage, gelijk als God met hem
gesproken had.
17:24 En Abraham was oud negen
en negentig jaren, als hem het vlees
zijner voorhuid besneden werd.
17:25 En Ismael, zijn zoon, was
dertien jaren oud, als hem het vlees
zijner voorhuid besneden werd.
17:26 Even op dezen zelfden dag
werd Abraham besneden, en Ismael,
zijn zoon.
17:27 En alle mannen van zijn huis,
de ingeborenen des huizes, en de
gekochten met geld, van
denvreemde af, werden met hem
besneden.

18:1 Daarna verscheen hem de
HEERE aan de eikenbossen van
Mamre, als hij in de deur der tent
zat,toen de dag heet werd.
18:2 En hij hief zijn ogen op en
zag; en ziet, daar stonden drie
mannen tegenover hem; als hij hen
zag, zoliep hij hun tegemoet van de
deur der tent, en boog zich ter
aarde.
18:3 En hij zeide: Heere! heb ik nu
genade gevonden in Uw ogen, zo
gaat toch niet aan Uw knecht
voorbij.
18:4 Dat toch een weinig waters
gebracht worde, en wast Uw voeten,
en leunt onder dezen boom.
18:5 En ik zal een bete broods
langen, dat Gij Uw hart sterkt;
daarna zult Gij voortgaan, daarom
omdat Gijtot Uw knecht
overgekomen zijt. En zij zeiden: Doe
zo als gij gesproken hebt.
18:6 En Abraham haastte zich naar
de tent tot Sara, en hij zeide: Haast
u; kneed drie maten meelbloem,en
maak koeken.
18:7 En Abraham liep tot de
runderen, en hij nam een kalf, teder
en goed, en hij gaf het aan den
knecht,die haastte, om dat toe te
maken.
18:8 En hij nam boter en melk, en
het kalf, dat hij toegemaakt had, en
hij zette het hun voor, en stond
bijhen onder dien boom, en zij aten.
18:9 Toen zeiden zij tot hem: Waar
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is Sara, uw huisvrouw? En hij zeide:
Ziet, in de tent.
18:10 En Hij zeide: Ik zal voorzeker
weder tot u komen, omtrent dezen
tijd des levens; en zie, Sara,
uwhuisvrouw, [zal] een zoon
[hebben]! En Sara hoorde het aan
de deur der tent, welke achter Hem
was.
18:11 Abraham nu en Sara waren
oud, [en] wel bedaagd; het had
Sara opgehouden te gaan naar de
wijzeder vrouwen.
18:12 Zo lachte Sara bij zichzelve,
zeggende: Zal ik wellust hebben,
nadat ik oud geworden ben, en
mijnheer oud is?
18:13 En de HEERE zeide tot
Abraham: Waarom heeft Sara
gelachen, zeggende: Zou ik ook
waarlijkbaren, nu ik oud geworden
ben?
18:14 Zou iets voor den HEERE te
wonderlijk zijn? Ter gezetter tijd zal
Ik tot u wederkomen, omtrentdezen
tijd des levens, en Sara [zal] een
zoon [hebben]!
18:15 En Sara loochende het,
zeggende: Ik heb niet gelachen;
want zij vreesde. En Hij zeide: Neen!
maargij hebt gelachen.
18:16 Toen stonden die mannen op
van daar, en zagen naar Sodom
toe; en Abraham ging met hen,
omhen te geleiden.
18:17 En de HEERE zeide: Zal Ik
voor Abraham verbergen, wat Ik

doe?
18:18 Dewijl Abraham gewisselijk tot
een groot en machtig volk worden
zal, en alle volken der aarde inhem
gezegend zullen worden?
18:19 Want Ik heb hem gekend,
opdat hij zijn kinderen en zijn huis
na hem zoude bevelen, en zij den
wegdes HEEREN houden, om te
doen gerechtigheid en gerichte;
opdat de HEERE over Abraham
brenge hetgeenHij over hem
gesproken heeft.
18:20 Voorts zeide de HEERE: Dewijl
het geroep van Sodom en Gomorra
groot [is], en dewijl haar zondezeer
zwaar is,
18:21 Zal Ik nu afgaan en bezien,
of zij naar hun geroep, dat tot Mij
gekomen is, het uiterste
gedaanhebben, en zo niet, Ik zal
het weten.
18:22 Toen keerden die mannen het
aangezicht van daar, en gingen
naar Sodom; maar Abraham
bleefnog staande voor het
aangezicht des HEEREN.
18:23 En Abraham trad toe, en
zeide: Zult Gij ook den
rechtvaardige met den goddeloze
ombrengen?
18:24 Misschien zijn er vijftig
rechtvaardigen in de stad; zult Gij
hen ook ombrengen, en de plaats
nietsparen, om de vijftig
rechtvaardigen, die binnen haar zijn?
18:25 Het zij verre van U, zulk een
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ding te doen, te doden den
rechtvaardige met den goddeloze!
dat derechtvaardige zij gelijk de
goddeloze, verre zij het van U! zou
de Rechter der ganse aarde geen
recht doen?
18:26 Toen zeide de HEERE: Zo Ik
te Sodom binnen de stad vijftig
rechtvaardigen zal vinden, zo zal Ik
deganse plaats sparen om
hunnentwil.
18:27 En Abraham antwoordde en
zeide: Zie toch; ik heb mij
onderwonden te spreken tot den
Heere,hoewel ik stof en as [ben]!
18:28 Misschien zullen aan de vijftig
rechtvaardigen vijf ontbreken; zult
Gij dan om vijf de ganse
stadverderven? En Hij zeide: Ik zal
haar niet verderven, zo Ik er vijf en
veertig zal vinden.
18:29 En hij voer voort nog tot
Hem te spreken, en zeide: Misschien
zullen aldaar veertig
gevondenworden! En Hij zeide: Ik zal
het niet doen om der veertigen wil.
18:30 Voorts zeide hij: Dat toch de
Heere niet ontsteke, dat ik spreke;
misschien zullen aldaar
dertiggevonden worden! En Hij zeide:
Ik zal het niet doen, zo Ik aldaar
dertig zal vinden.
18:31 En hij zeide: Zie toch, ik heb
mij onderwonden te spreken tot de
Heere; misschien zullen er
twintiggevonden worden! En Hij
zeide: Ik zal haar niet verderven om

der twintigen wil.
18:32 Nog zeide hij: Dat toch de
Heere niet ontsteke, dat ik alleenlijk
ditmaal spreke: misschien zullen
ertien gevonden worden. En Hij
zeide: Ik zal haar niet verderven om
der tienen wil.
18:33 Toen ging de HEERE weg, als
Hij geeindigd had tot Abraham te
spreken; en Abraham keerde
wedernaar zijn plaats.
19:1 En die twee engelen kwamen
te Sodom in den avond; en Lot zat
in de poort te Sodom; en als Lot
henzag, stond hij op hun tegemoet,
en boog zich met het aangezicht
ter aarde.
19:2 En hij zeide: Ziet nu, mijne
heren! keert toch in ten huize van
uw knecht, en vernacht, en wast
uwvoeten; en gij zult vroeg opstaan,
en gaan uws weegs. En zij zeiden:
Neen, maar wij zullen op de
straatvernachten.
19:3 En hij hield bij hen zeer aan,
zodat zij tot hem inkeerden, en
kwamen in zijn huis; en hij maakte
huneen maaltijd, en bakte
ongezuurde koeken, en zij aten.
19:4 Eer zij zich te slapen leiden,
zo hebben de mannen dier stad, de
mannen van Sodom, van denjongste
tot den oudste toe, dat huis
omsingeld, het ganse volk, van het
uiterste einde af.
19:5 En zij riepen Lot toe, en
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zeiden tot hem: Waar zijn die
mannen, die deze nacht tot u
gekomen zijn?breng hen uit tot ons,
opdat wij ze bekennen.
19:6 Toen ging Lot uit tot hen aan
de deur, en hij sloot de deur achter
zich toe;
19:7 En hij zeide: Mijn broeders!
doet toch geen kwaad!
19:8 Ziet toch, ik heb twee
dochters, die geen man bekend
hebben; ik zal haar nu tot u
uitbrengen, en doethaar, zoals het
goed is in uw ogen; alleenlijk doet
dezen mannen niets; want daarom
zijn zij onder de schaduwmijns daks
ingegaan.
19:9 Toen zeiden zij: Kom verder
aan! Voorts zeiden zij: Deze ene is
gekomen, om als vreemdeling
[hier]te wonen, en zoude hij
alleszins rechter zijn? Nu zullen wij
u meer kwaads doen, dan hun. En
zij drongen zeerop den man, op
Lot, en zij traden toe om de deur
open te breken.
19:10 Doch die mannen staken hun
hand uit, en deden Lot tot zich
inkomen in het huis, en sloten de
deurtoe.
19:11 En zij sloegen de mannen,
die aan de deur van het huis
waren, met verblindheden, van den
kleinstetot aan den grootste, zodat
zij moede werden, om de deur te
vinden.
19:12 Toen zeiden die mannen tot

Lot: Wien hebt gij hier nog meer?
een schoonzoon, of uw zonen, of
uwdochteren, en allen, die gij hebt
in deze stad, breng uit deze plaats;
19:13 Want wij gaan deze plaats
verderven, omdat haar geroep groot
geworden is voor het aangezicht
desHEEREN, en de HEERE ons
uitgezonden heeft, om haar te
verderven.
19:14 Toen ging Lot uit, en sprak
tot zijn schoonzonen, die zijn
dochteren nemen zouden, en zeide:
Maaktu op, gaat uit deze plaats;
want de HEERE gaat deze stad
verderven. Maar hij was in de ogen
zijnerschoonzonen als jokkende.
19:15 En als de dageraad opging,
drongen de engelen Lot aan,
zeggende: Maak u op, neem
uwhuisvrouw, en uw twee dochteren,
die voorhanden zijn, opdat gij in de
ongerechtigheid dezer stad niet
omkomt.
19:16 Maar hij vertoefde; zo grepen
dan die mannen zijn hand, en de
hand zijner vrouw, en de hand
zijnertwee dochteren, om de
verschoning des HEEREN over hem;
en zij brachten hem uit, en stelden
hem buiten destad.
19:17 En het geschiedde als zij hen
uitgebracht hadden naar buiten, zo
zeide Hij: behoud u om uws
levenswil; zie niet achter u om, en
sta niet op deze ganse vlakte;
behoud u naar het gebergte heen,
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opdat gij nietomkomt.
19:18 En Lot zeide tot hen: Neen
toch, Heere!
19:19 Zie toch, Uw knecht heeft
genade gevonden in Uw ogen, en
Gij hebt Uw weldadigheid
grootgemaakt, die Gij aan mij
gedaan hebt, om mijn ziel te
behouden bij het leven; maar ik zal
niet kunnen behoudenworden naar
het gebergte heen, opdat mij niet
misschien dat kwaad aankleve, en ik
sterve!
19:20 Ziet toch, deze stad [is] nabij,
om derwaarts te vluchten, en zij [is]
klein; laat mij toch
derwaartsbehouden worden ([is] zij
niet klein?) opdat mijn ziel leve.
19:21 En Hij zeide tot hem: Zie, Ik
heb uw aangezicht opgenomen ook
in deze zaak, dat Ik deze stad
nietomkere waarvan gij gesproken
hebt.
19:22 Haast, behoud u derwaarts;
want Ik zal niets kunnen doen,
totdat gij daarhenen ingekomen
zijt.Daarom noemde men den naam
dezer stad Zoar.
19:23 De zon ging op boven de
aarde, als Lot te Zoar inkwam.
19:24 Toen deed de HEERE zwavel
en vuur over Sodom en Gomorra
regenen, van den HEERE uit
denhemel.
19:25 En Hij keerde deze steden
om, en die ganse vlakte, en alle
inwoners dezer steden, ook het

gewasdes lands.
19:26 En zijn huisvrouw zag om van
achter hem; en zij werd een
zoutpilaar.
19:27 En Abraham maakte zich
deszelven morgens vroeg op, naar
de plaats, waar hij voor het
aangezichtdes HEEREN gestaan had.
19:28 En hij zag naar Sodom en
Gomorra toe, en naar het ganse
land van die vlakte; en hij zag, en
ziet, erging een rook van het land
op, gelijk de rook eens ovens.
19:29 En het geschiedde, toen God
de steden dezer vlakte verdierf, dat
God aan Abraham gedacht, en
Hijleidde Lot uit het midden dezer
omkering, in het omkeren dier
steden, in welke Lot gewoond had.
19:30 En Lot toog op uit Zoar, en
woonde op den berg, en zijn twee
dochters met hem; want hij
vreesdebinnen Zoar te wonen. En hij
woonde in een spelonk, hij en zijn
twee dochters.
19:31 Toen zeide de eerstgeborene
tot de jongste: Onze vader is oud,
en er is geen man in dit land, om
totons in te gaan, naar de wijze der
ganse aarde.
19:32 Kom, laat ons onze vader
wijn te drinken geven, en hem hem
liggen, opdat wij van onze vader
zaadin het leven behouden.
19:33 En zij gaven dien nacht haar
vader wijn te drinken; en de
eerstgeborene kwam, en lag bij haar
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vader,en hij werd het niet gewaar in
haar nederliggen, noch in haar
opstaan.
19:34 En het geschiedde des
anderen daags, dat de
eerstgeborene zeide tot de jongste:
Zie, ik hebgisteren nacht bij mijn
vader gelegen; laat ons ook dezen
nacht hem wijn te drinken geven; ga
dan in, lig bij hem,opdat wij van
onzen vader zaad in het leven
behouden.
19:35 En zij gaven haar vader ook
dien nacht wijn te drinken, en de
jongste stond op, en lag bij hem.
En hijwerd het niet gewaar in haar
nederliggen, noch in haar opstaan.
19:36 En de twee dochters van Lot
werden bevrucht van haar vader.
19:37 En de eerstgeborene baarde
een zoon, en noemde zijn naam
Moab; deze is de vader
derMoabieten, tot op dezen dag.
19:38 En de jongste baarde ook
een zoon, en noemde zijn naam
Ben-ammi; deze is de vader der
kinderenAmmons, tot op dezen dag.
20:1 En Abraham reisde van daar
naar het land van het zuiden, en
woonde tussen Kades en tussen
Sur;en hij verkeerde als vreemdeling
te Gerar.
20:2 Als nu Abraham van Sara, zijn
huisvrouw, gezegd had: Zij is mijn
zuster, zo zond Abimelech, dekoning
van Gerar, en nam Sara weg.

20:3 Maar God kwam tot Abimelech
in een droom des nachts, en Hij
zeide tot hem: Zie, gij zijt dood om
dervrouwe wil, die gij weggenomen
hebt; want zij is met een man
getrouwd.
20:4 Doch Abimelech was tot haar
niet genaderd; daarom zeide hij:
Heere! zult Gij dan ook
eenrechtvaardig volk doden?
20:5 Heeft hij zelf mij niet gezegd:
Zij is mijn zuster? en zij, ook zij
heeft gezegd: Hij is mijn broeder.
Inoprechtheid mijns harten en in
reinheid mijner handen, heb ik dit
gedaan.
20:6 En God zeide tot hem in den
droom: Ik heb ook geweten, dat gij
dit in oprechtheid uws harten
gedaanhebt, en Ik heb u ook belet
van tegen Mij te zondigen; daarom
heb Ik u niet toegelaten, haar aan
te roeren.
20:7 Zo geef dan nu dezes mans
huisvrouw weder; want hij is een
profeet, en hij zal voor u bidden,
opdatgij leeft; maar zo gij haar niet
wedergeeft, weet, dat gij voorzeker
sterven zult, gij, en al wat uwes is!
20:8 Toen stond Abimelech des
morgens vroeg op, en riep al zijn
knechten, en sprak al deze woorden
voorhun oren. En die mannen
vreesden zeer.
20:9 En Abimelech riep Abraham, en
zeide tot hem: Wat hebt gij ons
gedaan? en wat heb ik tegen
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ugezondigd, dat gij over mij en over
mijn koninkrijk een grote zonde
gebracht hebt? gij hebt daden met
mijgedaan, die niet zouden gedaan
worden.
20:10 Voorts zeide Abimelech tot
Abraham: Wat hebt gij gezien, dat
gij deze zaak gedaan hebt?
20:11 En Abraham zeide: Want ik
dacht: alleen is de vreze Gods in
deze plaats niet, zodat zij mij om
mijnerhuisvrouw wil zullen doden.
20:12 En ook [is] [zij] waarlijk mijn
zuster; zij is mijns vaders dochter,
maar niet mijner moeder dochter;
enzij is mij ter vrouwe geworden.
20:13 En het is geschied, als God
mij uit mijns vaders huis deed
dwalen, zo sprak ik tot haar: Dit zij
uwweldadigheid, die gij bij mij doen
zult; aan alle plaatsen waar wij
komen zullen, zeg van mij: Hij [is]
mijn broeder!
20:14 Toen nam Abimelech schapen
en runderen, ook dienstknechten en
dienstmaagden, en gaf dezelveaan
Abraham; en hij gaf hem Sara zijn
huisvrouw weder.
20:15 En Abimelech zeide: Zie, mijn
land is voor uw aangezicht; woon,
waar het goed is in uw ogen.
20:16 En tot Sara zeide hij: Zie, ik
heb uw broeder duizend zilverlingen
gegeven; zie, hij zij u een dekselder
ogen, allen, die met u zijn, ja, bij
allen, en wees geleerd.
20:17 En Abraham bad tot God; en

God genas Abimelech, en zijn
huisvrouw, en zijn dienstmaagden,
zodatzij baarden.
20:18 Want de HEERE had al de
baarmoeders van het huis van
Abimelech ganselijk toegesloten,
teroorzake van Sara, Abrahams
huisvrouw.
21:1 En de HEERE bezocht Sara,
gelijk als Hij gezegd had; en de
HEERE deed aan Sara, gelijk als
Hijgesproken had.
21:2 En Sara werd bevrucht, en
baarde Abraham een zoon in zijn
ouderdom, ter gezetter tijd, dien
hemGod gezegd had.
21:3 En Abraham noemde den
naam zijns zoons, die hem geboren
was, dien hem Sara gebaard had,
Izak.
21:4 En Abraham besneed zijn zoon
Izak, zijnde acht dagen oud, gelijk
als hem God geboden had.
21:5 En Abraham was honderd jaren
oud, als hem Izak zijn zoon geboren
werd.
21:6 En Sara zeide: God heeft mij
een lachen gemaakt; al die het
hoort, zal met mij lachen.
21:7 Voorts zeide zij: Wie zou
Abraham gezegd hebben: Sara heeft
zonen gezoogd? want ik heb
eenzoon gebaard in zijn ouderdom.
21:8 En het kind werd groot, en
werd gespeend; toen maakte
Abraham een groten maaltijd op
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den dag, alsIzak gespeend werd.
21:9 En Sara zag den zoon van
Hagar, de Egyptische, dien zij
Abraham gebaard had, spottende.
21:10 En zij zeide tot Abraham: Drijf
deze dienstmaagd en haar zoon uit;
want de zoon dezer dienstmaagdzal
met mijn zoon, met Izak, niet erven.
21:11 En dit woord was zeer kwaad
in Abrahams ogen, ter oorzake van
zijn zoon.
21:12 Maar God zeide tot Abraham:
Laat het niet kwaad zijn in uw
ogen, over den jongen, en over
uwdienstmaagd; al wat Sara tot u
zal zeggen, hoor naar haar stem;
want in Izak zal uw zaad genoemd
worden.
21:13 Doch Ik zal ook den zoon
dezer dienstmaagd tot een volk
stellen, omdat hij uw zaad [is].
21:14 Toen stond Abraham des
morgens vroeg op, en nam brood,
en een fles water, en gaf ze aan
Hagar,die leggende op haar
schouder; ook [gaf] [hij] [haar] het
kind, en zond haar weg. En zij ging
voort, en dwaalde inde woestijn Berseba.
21:15 Als nu het water van de fles
uit was, zo wierp zij het kind onder
een van de struiken.
21:16 En zij ging en zette zich
tegenover, afgaande zo verre, als
die met den boog schieten; want zij
zeide:Dat ik het kind niet zie
sterven; en zij zat tegenover, en hief

haar stem op, en weende.
21:17 En God hoorde de stem van
den jongen; en de Engel Gods riep
Hagar toe uit den hemel, en
zeidetot haar: Wat [is] u, Hagar?
Vrees niet; want God heeft naar des
jongens stem gehoord, ter plaatse,
waar hij [is].
21:18 Sta op, hef den jongen op,
en houd hem vast met uwe hand;
want Ik zal hem tot een groot
volkstellen.
21:19 En God opende haar ogen,
dat zij een waterput zag; en zij
ging, en vulde de fles met water, en
gafden jongen te drinken.
21:20 En God was met den jongen;
en hij werd groot, en hij woonde in
de woestijn, en werd
eenboogschutter.
21:21 En hij woonde in de woestijn
Paran; en zijn moeder nam hem
een vrouw uit Egypteland.
21:22 Voorts geschiedde het ter
zelfder tijd, dat Abimelech,
mitsgaders Pichol, zijn krijgsoverste,
totAbraham sprak, zeggende: God
[is] met u in alles, wat gij doet.
21:23 Zo zweer mij nu hier bij God:
Zo gij mij, of mijn zoon, of mijn
neef liegen zult! naar de
weldadigheid,die ik bij u gedaan
heb, zult gij doen bij mij, en bij het
land, waarin gij als vreemdeling
verkeert.
21:24 En Abraham zeide: Ik zal
zweren.
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21:25 En Abraham berispte
Abimelech ter oorzake van een
waterput, die Abimelechs knechten
met geweldgenomen hadden.
21:26 Toen zeide Abimelech: Ik heb
niet geweten, wie dit stuk gedaan
heeft; en ook hebt gij het mij
nietaangezegd, en ik heb er ook
niet van gehoord, dan heden.
21:27 En Abraham nam schapen en
runderen, en gaf die aan Abimelech;
en die beiden maakten eenverbond.
21:28 Doch Abraham stelde zeven
ooilammeren der kudde bijzonder.
21:29 Zo zeide Abimelech tot
Abraham: Wat zullen hier deze
zeven ooilammeren, die gij bijzonder
gesteldhebt?
21:30 En hij zeide: Dat gij de zeven
ooilammeren van mijn hand nemen
zult, opdat het mij tot eengetuigenis
zij, dat ik dezen put gegraven heb.
21:31 Daarom noemde men die
plaats Ber-seba, omdat die beiden
daar gezworen hadden.
21:32 Alzo maakten zij een verbond
te Ber-seba. Daarna stond
Abimelech op, en Pichol, zijn
krijgsoverste,en zij keerden wederom
naar het land der Filistijnen.
21:33 En hij plantte een bos in Berseba, en riep aldaar den Naam des
HEEREN, des eeuwigen Gods,aan.
21:34 En Abraham woonde als
vreemdeling vele dagen in het land
der Filistijnen.

22:1 En het geschiedde na deze
dingen, dat God Abraham verzocht;
en Hij zeide tot hem: Abraham! En
hijzeide: Zie, [hier] ben ik!
22:2 En Hij zeide: Neem nu uw
zoon, uw enige, dien gij liefhebt,
Izak, en ga heen naar het land
Moria, enoffer hem aldaar tot een
brandoffer, op een van de bergen,
dien Ik u zeggen zal.
22:3 Toen stond Abraham des
morgens vroeg op, en zadelde zijn
ezel, en nam twee van zijn jongeren
metzich, en Izak zijn zoon; en hij
kloofde hout tot het brandoffer, en
maakte zich op, en ging naar de
plaats, die Godhem gezegd had.
22:4 Aan den derden dag, toen hief
Abraham zijn ogen op, en zag die
plaats van verre.
22:5 En Abraham zeide tot zijn
jongeren: Blijft gij hier met den ezel,
en ik en de jongen zullen heengaan
totdaar; als wij aangebeden zullen
hebben, dan zullen wij tot u
wederkeren.
22:6 En Abraham nam het hout des
brandoffers, en legde het op Izak,
zijn zoon; en hij nam het vuur en
hetmes in zijn hand, en zij beiden
gingen samen.
22:7 Toen sprak Izak tot Abraham,
zijn vader, en zeide: Mijn vader! En
hij zeide: Zie, [hier] ben ik, mijnzoon!
En hij zeide: Zie het vuur en het
hout; maar waar [is] het lam tot het
brandoffer?
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22:8 En Abraham zeide: God zal
Zichzelven een lam ten brandoffer
voorzien, mijn zoon! Zo gingen
zijbeiden samen.
22:9 En zij kwamen ter plaatse, die
hem God gezegd had; en Abraham
bouwde aldaar een altaar, en
hijschikte het hout, en bond zijn
zoon Izak, en leide hem op het
altaar boven op het hout.
22:10 En Abraham strekte zijn hand
uit, en nam het mes om zijn zoon
te slachten.
22:11 Maar de Engel des HEEREN
riep tot hem van den hemel, en
zeide: Abraham, Abraham! En
hijzeide: Zie, [hier] ben ik!
22:12 Toen zeide Hij: Strek uw hand
niet uit aan den jongen, en doe
hem niets! want nu weet Ik, dat
gijGod vrezende [zijt], en uw zoon,
uw enige, van Mij niet hebt
onthouden.
22:13 Toen hief Abraham zijn ogen
op, en zag om, en ziet, achter was
een ram in de verwarde struikenvast
met zijn hoornen; en Abraham ging,
en nam dien ram, en offerde hem
ten brandoffer in zijns zoons plaats.
22:14 En Abraham noemde den
naam van die plaats: De HEERE zal
het voorzien! Waarom heden
tendage gezegd wordt: Op den berg
des HEEREN zal het voorzien
worden!
22:15 Toen riep de Engel des
HEEREN tot Abraham ten tweeden

male van den hemel;
22:16 En zeide: Ik zweer bij
Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom
dat gij deze zaak gedaan hebt, en
uwzoon, uw enige, niet onthouden
hebt;
22:17 Voorzeker zal Ik u grotelijks
zegenen, en uw zaad zeer
vermenigvuldigen, als de sterren des
hemels,en als het zand, dat aan
den oever der zee is; en uw zaad
zal de poort zijner vijanden erfelijk
bezitten.
22:18 En in uw zaad zullen
gezegend worden alle volken der
aarde, naardien gij Mijn stem
gehoorzaamgeweest zijt.
22:19 Toen keerde Abraham weder
tot zijn jongeren, en zij maakten
zich op, en zij gingen samen naar
Berseba;en Abraham woonde te Berseba.
22:20 En het geschiedde na deze
dingen, dat men Abraham
boodschapte, zeggende: Zie, Milka
heeft ookNahor, uw broeder, zonen
gebaard:
22:21 Uz, zijn eerstgeborene, en
Buz, zijn broeder, en Kemuel, den
vader van Aram,
22:22 En Chesed, en Hazo, en
Pildas, en Jidlaf, en Bethuel;
22:23 (En Bethuel gewon Rebekka)
deze acht baarde Milka aan Nahor,
den broeder van Abraham.
22:24 En zijn bijwijf, welker naam
was Reuma, diezelve baarde ook
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Tebah, en Gaham, en Tahas,
enMaacha.
23:1 En het leven van Sara was
honderd zeven en twintig jaren; [dit]
[waren] de jaren des levens van
Sara.
23:2 En Sara stierf te Kiriath-arba,
dat [is] Hebron, in het land Kanaan;
en Abraham kwam om Sara
tebeklagen, en haar te bewenen.
23:3 Daarna stond Abraham op van
het aangezicht van zijner dode, en
hij sprak tot de zonen
Heths,zeggende:
23:4 Ik [ben] een vreemdeling en
inwoner bij u; geeft mij een
erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn
dode vanvoor mijn aangezicht
begrave.
23:5 En de zonen Heths
antwoordden, Abraham, zeggende
tot hem:
23:6 Hoor ons, mijn heer! gij zijt
een vorst Gods in het midden van
ons; begraaf uw dode in de keure
onzergraven; niemand van ons zal
zijn graf voor u weren, dat gij uw
dode niet zoudt begraven.
23:7 Toen stond Abraham op, en
boog zich neder voor het volk des
lands, voor de zonen Heths;
23:8 En hij sprak met hen,
zeggende: Is het met uw wil, dat ik
mijn dode begrave van voor mijn
aangezicht;zo hoort mij, en spreekt
voor mij bij Efron, den zoon van

Zohar,
23:9 Dat hij mij geve de spelonk
van Machpela, die hij heeft, die in
het einde van zijn akker is, dat
hijdezelve mij om het volle geld
geve, tot een erfbegrafenis in het
midden van u.
23:10 Efron nu zat in het midden
van de zonen Heths; en Efron de
Hethiet antwoordde Abraham, voor
deoren van de zonen Heths, van al
degenen, die ter poorte zijner stad
ingingen, zeggende:
23:11 Neen, mijn heer! hoor mij;
den akker geef ik u; ook de
spelonk, die daarin is, die geef ik u;
voor deogen van de zonen mijns
volks geef ik u die; begraaf uw
dode.
23:12 Toen boog zich Abraham
neder voor het aangezicht van het
volk des lands;
23:13 En hij sprak tot Efron, voor
de oren van het volk des lands,
zeggende: Trouwens, [zijt] gij het?
lieve,hoor mij; ik zal het geld des
akkers geven; neem het van mij, zo
zal ik mijn dode aldaar begraven.
23:14 En Efron antwoordde
Abraham, zeggende tot hem:
23:15 Mijn heer! hoor mij; een land
van vierhonderd sikkelen zilvers, wat
[is] dat tussen mij en tussen
u?begraaf slechts uw dode.
23:16 En Abraham luisterde naar
Efron; en Abraham woog Efron het
geld, waarvan hij gesproken had
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voorde oren van de zonen Heths,
vierhonderd sikkelen zilvers, onder
den koopman gangbaar.
23:17 Alzo werd de akker van Efron,
die in Machpela [was], dat
tegenover Mamre [lag], de akker en
despelonk, die daarin [was], en al
het geboomte, dat op den akker
[stond], dat rondom in zijn ganse
landpale wasgevestigd,
23:18 Aan Abraham tot een
bezitting, voor de ogen van de
zonen Heths, bij allen, die tot zijn
stadspoortingingen.
23:19 En daarna begroef Abraham
zijn huisvrouw Sara in de spelonk
des akkers van Machpela,
tegenoverMamre, hetwelk is Hebron,
in het land Kanaan.
23:20 Alzo werd die akker, en de
spelonk die daarin was, aan
Abraham gevestigd tot een
erfbegrafenisvan de zonen Heths.
24:1 Abraham nu was oud [en] wel
bedaagd; en de HEERE had
Abraham in alles gezegend.
24:2 Zo sprak Abraham tot zijn
knecht, den oudste van zijn huis,
regerende over alles, wat hij had:
Legtoch uw hand onder mijn heup,
24:3 Opdat ik u doe zweren bij den
HEERE, den God des hemels, en
den God der aarde, dat gij voor
mijnzoon geen vrouw nemen zult
van de dochteren der Kanaanieten,
in het midden van welke ik woon;

24:4 Maar dat gij naar mijn land, en
naar mijn maagschap trekken, en
voor mijn zoon Izak een
vrouwnemen zult.
24:5 En die knecht zeide tot hem:
Misschien zal die vrouw mij niet
willen volgen in dit land; zal ik dan
uwzoon moeten wederbrengen in
het land, waar gij uitgetogen zijt?
24:6 En Abraham zeide tot hem:
Wacht u, dat gij mijn zoon niet
weder daarheen brengt!
24:7 De HEERE, de God des hemels,
Die mij uit mijns vaders huis en uit
het land mijner maagschapgenomen
heeft, en Die tot mij gesproken
heeft, en Die mij gezworen heeft,
zeggende: Aan uw zaad zal Ik
ditland geven! Die Zelf zal Zijn Engel
voor uw aangezicht zenden, dat gij
voor mijn zoon van daar een
vrouwneemt.
24:8 Maar indien de vrouw u niet
volgen wil, zo zult gij rein zijn van
dezen mijn eed; alleenlijk breng
mijnzoon daar niet weder heen.
24:9 Toen legde de knecht zijn
hand onder de heup van Abraham,
zijn heer, en hij zwoer hem over
dezezaak.
24:10 En die knecht nam tien
kemelen van zijns heren kemelen,
en toog heen; en al het goed zijns
herenwas in zijn hand; en hij
maakte zich op, en toog heen naar
Mesopotamie, naar de stad van
Nahor.
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24:11 En hij deed de kemelen
nederknielen buiten de stad, bij een
waterput, des avondtijds, ten tijde,
alsde putsters uitkwamen.
24:12 En hij zeide: HEERE! God van
mijn heer Abraham! doe [haar] mij
toch heden ontmoeten, en
doeweldadigheid bij Abraham, mijn
heer.
24:13 Zie, ik sta bij de waterfontein,
en de dochteren der mannen dezer
stad zijn uitgaande om water
teputten;
24:14 Zo geschiede, dat die jonge
dochter, tot welke ik zal zeggen:
Neig toch uw kruik, dat ik drinke;
en zijzal zeggen: Drink, en ik zal
ook uw kemelen drenken; diezelve
[zij], die Gij Uw knecht Izak
toegewezen hebt, endat ik daaraan
bekenne, dat Gij weldadigheid bij
mijn heer gedaan hebt.
24:15 En het geschiedde, eer hij
geeindigd had te spreken, ziet, zo
kwam Rebekka uit, welke aan
Bethuelgeboren was, de zoon van
Milka, de huisvrouw van Nahor, de
broeder van Abraham; en zij had
haar kruik ophaar schouder.
24:16 En die jonge dochter was
zeer schoon van aangezicht, een
maagd, en geen man had haar
bekend;en zij ging af naar de
fontein, en vulde haar kruik, en ging
op.
24:17 Toen liep die knecht haar
tegemoet, en hij zeide: Laat mij

toch een weinig waters uit uw
kruikdrinken.
24:18 En zij zeide: Drink, mijn heer!
en zij haastte zich en liet haar kruik
neder op haar hand, en gaf hem
tedrinken.
24:19 Als zij nu voleindigd had van
hem drinken te geven, zeide zij: Ik
zal ook voor uw kemelen
putten,totdat zij voleindigd hebben
te drinken.
24:20 En zij haastte zich, en goot
haar kruik uit in de drinkbak, en
liep weder naar den put om te
putten, enzij putte voor al zijn
kemelen.
24:21 En de man ontzette zich over
haar, stilzwijgende, om te merken,
of de HEERE zijn weg
voorspoediggemaakt had, of niet.
24:22 En het geschiedde, als de
kemelen voleindigd hadden te
drinken, dat die man een
goudenvoorhoofdsiersel nam, welks
gewicht was een halve sikkel, en
twee armringen aan haar handen,
welker gewichtwas tien [sikkelen]
gouds.
24:23 Want hij had gezegd: Wiens
dochter [zijt] gij? geef het mij toch
te kennen; is er ook ten huize
uwsvaders plaats voor ons, om te
vernachten?
24:24 En zij had tot hem gezegd: Ik
[ben] de dochter van Bethuel, den
zoon van Milka, die zij
Nahorgebaard heeft.
38

Genesis
24:25 Voorts had zij tot hem
gezegd: Ook is er stro en veel
voeders bij ons, ook plaats om te
vernachten.
24:26 Toen neigde die man zijn
hoofd, en aanbad den HEERE;
24:27 En hij zeide: Geloofd [zij] de
HEERE, de God van mijn heer
Abraham, Die Zijn weldadigheid
enwaarheid niet nagelaten heeft van
mijn heer; aangaande mij, de HEERE
heeft mij op dezen weg geleid,
tenhuize van mijns heren broederen.
24:28 En die jonge dochter liep, en
gaf ten huize harer moeder te
kennen, gelijk deze zaken waren.
24:29 En Rebekka had een broeder,
wiens naam was Laban; en Laban
liep tot dien man naar buiten tot
defontein.
24:30 En het geschiedde, als hij dat
voorhoofdsiersel gezien had, en de
armringen aan de handen
zijnerzuster; en als hij gehoord had
de woorden zijner zuster Rebekka,
zeggende: Alzo heeft die man tot
mijgesproken, zo kwam hij tot dien
man, en ziet, hij stond bij de
kemelen, bij de fontein.
24:31 En hij zeide: Kom in, gij,
gezegende des HEEREN! waarom
zoudt gij buiten staan? want ik heb
hethuis bereid, en de plaats voor
de kemelen.
24:32 Toen kwam die man naar het
huis toe, en men ontgordde de
kemelen, en men gaf den kemelen

stroen voeder; en water om zijn
voeten te wassen, en de voeten der
mannen, die bij hem [waren].
24:33 Daarna werd hem te eten
voorgezet; maar hij zeide: Ik zal niet
eten, totdat ik mijn
woordengesproken heb. En hij zeide:
Spreek!
24:34 Toen zeide hij: Ik [ben] een
knecht van Abraham;
24:35 En de HEERE heeft mijn heer
zeer gezegend, zodat hij groot
geworden is; en Hij heeft hem
gegevenschapen, en runderen, en
zilver, en goud, en knechten, en
maagden, en kemelen, en ezelen.
24:36 En Sara, de huisvrouw van
mijn heer, heeft mijn heer een zoon
gebaard, nadat zij oud
gewordenwas; en hij heeft hem
gegeven, alles, wat hij heeft.
24:37 En mijn heer heeft mij doen
zweren, zeggende: Gij zult voor mijn
zoon geen vrouw nemen van
dedochteren der Kanaanieten, in
welker land ik wone;
24:38 Maar gij zult trekken naar het
huis mijns vaders, en naar mijn
geslacht, en zult voor mijn zoon
eenvrouw nemen!
24:39 Toen zeide ik tot mijn heer:
Misschien zal mij de vrouw niet
volgen.
24:40 En hij zeide tot mij: De
HEERE, voor Wiens aangezicht ik
gewandeld heb, zal Zijn Engel met
uzenden, en Hij zal uw weg
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voorspoedig maken, dat gij voor
mijn zoon een vrouw neemt, uit mijn
geslacht en uitmijns vaders huis.
24:41 Dan zult gij van mijn eed rein
zijn, wanneer gij tot mijn geslacht
zult gegaan zijn; en indien zij haar
uniet geven, zo zult gij rein zijn van
mijn eed.
24:42 En ik kwam heden aan de
fontein; en ik zeide: O, HEERE! God
van mijn heer Abraham! zo Gij
numijn weg voorspoedig maken zult,
op welke ik ga;
24:43 Zie, ik sta bij de waterfontein;
zo geschiede, dat de maagd, die
uitkomen zal om te putten, en
totwelke ik zeggen zal: Geef mij
toch een weinig waters te drinken
uit uw kruik;
24:44 En zij tot mij zal zeggen:
Drink gij ook, en ik zal ook uw
kemelen putten; dat deze die vrouw
[zij], diede HEERE aan den zoon van
mijn heer heeft toegewezen.
24:45 Eer ik geeindigd had te
spreken in mijn hart, ziet, zo kwam
Rebekka uit, en had haar kruik op
haarschouder, en zij kwam af tot de
fontein en putte; en ik zeide tot
haar: Geef mij toch te drinken!
24:46 Zo haastte zij zich en liet
haar kruik van zich neder, en zeide:
Drink gij, en ik zal ook uw
kemelendrenken; en ik dronk, en zij
drenkte ook de kemelen.
24:47 Toen vraagde ik haar, en
zeide: Wiens dochter zijt gij? En zij

zeide: De dochter van Bethuel,
denzoon van Nahor, welken Milka
hem gebaard heeft. Zo leide ik het
voorhoofdsiersel op haar aangezicht,
en dearmringen aan haar handen;
24:48 En ik neigde mijn hoofd, en
aanbad den HEERE; en ik loofde
den HEERE, den God van mijn
heerAbraham, Die mij op den
rechten weg geleid had, om de
dochter des broeders van mijn heer
voor zijn zoon tenemen.
24:49 Nu dan, zo gijlieden
weldadigheid en trouw aan mijn
heer doen zult, geeft het mij te
kennen; en zoniet, geeft het mij
[ook] te kennen, opdat ik mij ter
rechter [hand] of ter linkerhand
wende.
24:50 Toen antwoordde Laban, en
Bethuel, en zeiden: Van den HEERE
is deze zaak voortgekomen;
wijkunnen kwaad noch goed tot u
spreken.
24:51 Zie, Rebekka is voor uw
aangezicht; neem haar en trek
henen; zij zij de vrouw van den
zoon uwsheren, gelijk de HEERE
gesproken heeft!
24:52 En het geschiedde, als
Abrahams knecht hun woorden
hoorde, zo boog hij zich ter aarde
voor denHEERE.
24:53 En de knecht langde voort
zilveren kleinoden, en gouden
kleinoden, en klederen, en hij gaf
die aanRebekka; hij gaf ook aan
40

Genesis
haar broeder en haar moeder
kostelijkheden.
24:54 Toen aten en dronken zij, hij
en de mannen, die bij hem [waren];
en zij vernachtten, en zij
stondendes morgens op, en hij
zeide: Laat mij trekken tot mijn
heer!
24:55 Toen zeide haar broeder, en
haar moeder: Laat de jonge dochter
[enige] dagen, of tien, bij onsblijven;
daarna zult gij gaan.
24:56 Maar hij zeide tot hen: Houdt
mij niet op, dewijl de HEERE mijn
weg voorspoedig gemaakt heeft!
laatmij trekken, dat ik tot mijn heer
ga.
24:57 Toen zeiden zij: Laat ons de
jonge dochter roepen, en haar
mond vragen.
24:58 En zij riepen Rebekka, en
zeiden tot haar: Zult gij met dezen
man trekken? En zij antwoordde: Ik
zaltrekken.
24:59 Toen lieten zij Rebekka, hun
zuster, en haar voedster trekken,
mitsgaders Abrahams knecht en
zijnmannen.
24:60 En zij zegenden Rebekka, en
zeiden tot haar: O, onze zuster!
wordt gij tot duizenden millioenen,
enuw zaad bezitte de poort zijner
haters!
24:61 En Rebekka maakte zich op
met haar jonge dochteren, en zij
reden op kemelen, en volgden
denman; en die knecht nam

Rebekka, en toog heen.
24:62 Izak nu kwam, van daar men
komt tot den put Lachai-roi; en hij
woonde in het zuiderland.
24:63 En Izak was uitgegaan om te
bidden in het veld, tegen het naken
van den avond; en hij hief zijn
ogenop en zag toe, en ziet, de
kemelen kwamen!
24:64 Rebekka hief ook haar ogen
op, en zij zag Izak; en zij viel van
den kemel af.
24:65 En zij zeide tot den knecht:
Wie is die man, die ons in het veld
tegemoet wandelt? En de
knechtzeide: Dat is mijn heer! Toen
nam zij den sluier, en bedekte zich.
24:66 En de knecht vertelde aan
Izak al de zaken, die hij gedaan
had.
24:67 En Izak bracht haar in de
tent van zijn moeder Sara; en hij
nam Rebekka, en zij werd hem ter
vrouw,en hij had haar lief. Alzo werd
Izak getroost na zijner moeders
[dood].
25:1 En Abraham voer voort, en
nam een vrouw, wier naam was
Ketura.
25:2 En zij baarde hem Zimran en
Joksan, en Medan en Midian, en
Jisbak en Suah.
25:3 En Joksan gewon Seba en
Dedan; en de zonen van Dedan
waren de Assurieten, en Letusieten,
enLeummieten.
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25:4 En de zonen van Midian
[waren] Efa en Efer, en Henoch en
Abida, en Eldaa. Deze allen
[waren]zonen van Ketura.
25:5 Doch Abraham gaf aan Izak al
wat hij had.
25:6 Maar aan de zonen der
bijwijven, die Abraham had, gaf
Abraham geschenken; en zond hen
weg vanzijn zoon Izak, terwijl hij nog
leefde, oostwaarts naar het land
van het Oosten.
25:7 Dit nu [zijn] de dagen der
jaren des levens van Abraham,
welke hij geleefd heeft, honderd vijf
enzeventig jaren.
25:8 En Abraham gaf den geest en
stierf, in goeden ouderdom, oud en
[des] [levens] zat, en hij werd totzijn
volken verzameld.
25:9 En Izak en Ismael, zijn zonen,
begroeven hem, in de spelonk van
Machpela, in den akker van
Efron,den zoon van Zohar, den
Hethiet, welke tegenover Mamre is;
25:10 [In] den akker, dien Abraham
van de zonen Heths gekocht had,
daar is Abraham begraven, en
Sara,zijn huisvrouw.
25:11 En het geschiedde na
Abrahams dood, dat God Izak, zijn
zoon, zegende; en Izak woonde bij
den putLachai-roi.
25:12 Dit nu [zijn] de geboorten van
Ismael, den zoon van Abraham, dien
Hagar, de Egyptische,dienstmaagd
van Sara, Abraham gebaard heeft.

25:13 En dit [zijn] de namen der
zonen van Ismael, met hun namen
naar hun geboorten. De
eerstgeborenevan Ismael, Nabajoth;
daarna Kedar, en Adbeel, en
Mibsam,
25:14 En Misma, en Duma, en
Massa,
25:15 Hadar en Thema, Jetur, Nafis
en Kedma.
25:16 Deze zijn de zonen van
Ismael, en dit [zijn] hun namen, in
hun dorpen en paleizen, twaalf
vorstennaar hun volken.
25:17 En dit zijn de jaren des
levens van Ismael, honderd zeven
en dertig jaren; en hij gaf den
geest, enstierf, en hij werd
verzameld tot zijn volken.
25:18 En zij woonden van Havila tot
Sur toe, hetwelk tegenover Egypte
is, daar gij gaat naar Assur; hijheeft
zich nedergeslagen voor het
aangezicht van al zijn broederen.
25:19 Dit nu [zijn] de geboorten van
Izak, den zoon van Abraham:
Abraham gewon Izak.
25:20 En Izak was veertig jaren oud,
als hij Rebekka, de dochter van
Bethuel, den Syrier, uit Paddanaram,de zuster van Laban, den
Syrier, zich ter vrouw nam.
25:21 En Izak bad den HEERE zeer
in de tegenwoordigheid van zijn
huisvrouw; want zij was
onvruchtbaar;en de HEERE liet zich
van hem verbidden, zodat Rebekka,
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zijn huisvrouw, zwanger werd.
25:22 En de kinderen stieten zich
samen in haar lichaam. Toen zeide
zij: [Is het] zo? waarom [ben] ikdus?
en zij ging om den HEERE te
vragen.
25:23 En de HEERE zeide tot haar:
Twee volken zijn in uw buik, en
twee natien zullen zich uit
uwingewand van een scheiden; en
het ene volk zal sterker zijn dan het
andere volk; en de meerdere zal
denmindere dienen.
25:24 Als nu haar dagen vervuld
waren om te baren, ziet, zo waren
tweelingen in haar buik.
25:25 En de eerste kwam uit, ros;
hij was geheel als een haren kleed;
daarom noemden zij zijn naamEzau.
25:26 En daarna kwam zijn broeder
uit, wiens hand Ezau's verzenen
hield; daarom noemde men zijn
naamJakob. En Izak was zestig jaren
oud, als hij hen gewon.
25:27 Als nu deze jongeren groot
werden, werd Ezau een man,
verstandig op de jacht, een
veldman; maarJakob werd een
oprecht man, wonende in tenten.
25:28 En Izak had Ezau lief; want
het wildbraad was naar zijn mond;
maar Rebekka had Jakob lief.
25:29 En Jakob had een kooksel
gekookt; en Ezau kwam uit het veld,
en [was] moede.
25:30 En Ezau zeide tot Jakob: Laat
mij toch slorpen van dat rode, dat

rode daar, want ik [ben]
moede;daarom heeft men zijn naam
genoemd Edom.
25:31 Toen zeide Jakob: Verkoop
mij op dezen dag uw eerstgeboorte.
25:32 En Ezau zeide: Zie, ik ga
sterven; en waartoe mij dan de
eerstgeboorte?
25:33 Toen zeide Jakob: Zweer mij
op dezen dag! en hij zwoer hem; en
hij verkocht aan Jakob
zijneerstgeboorte.
25:34 En Jakob gaf aan Ezau
brood, en het linzenkooksel; en hij
at en dronk, en hij stond op en
ging heen;alzo verachtte Ezau de
eerstgeboorte.
26:1 En er was honger in dat land,
behalve den eersten honger, die in
de dagen van Abraham geweestwas;
daarom toog Izak tot Abimelech, de
koning der Filistijnen, naar Gerar.
26:2 En de HEERE verscheen hem
en zeide: Trek niet af naar Egypte;
woon in het land, dat Ik
uaanzeggen zal;
26:3 Woon als vreemdeling in dat
land, en Ik zal met u zijn, en zal u
zegenen; want aan u en uw zaad
zalIk al deze landen geven, en Ik
zal den eed bevestigen, dien Ik
Abraham uw vader gezworen heb.
26:4 En Ik zal uw zaad
vermenigvuldigen, als de sterren des
hemels, en zal aan uw zaad al deze
landengeven; en in uw zaad zullen
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gezegend worden alle volken der
aarde,
26:5 Daarom dat Abraham Mijn
stem gehoorzaam geweest is, en
heeft onderhouden Mijn bevel,
Mijngeboden, Mijn inzettingen en
Mijn wetten.
26:6 Alzo woonde Izak te Gerar.
26:7 En als de mannen van die
plaats hem vraagden van zijn
huisvrouw, zeide hij: Zij [is] mijn
zuster; wanthij vreesde te zeggen,
mijn huisvrouw; opdat mij misschien,
[zeide] [hij] de mannen dezer plaats
niet doden, omRebekka; want zij
[was] schoon van aangezicht.
26:8 En het geschiedde, als hij een
langen tijd daar geweest was, dat
Abimelech, de koning der
Filistijnen,ten venster uitkeek, en hij
zag, dat, ziet, Izak was jokkende
met Rebekka zijn huisvrouw.
26:9 Toen riep Abimelech Izak, en
zeide: Voorwaar, zie, zij [is] uw
huisvrouw! hoe hebt gij dan gezegd:
Zij[is] mijn zuster? En Izak zeide tot
hem: Want ik zeide: Dat ik niet
misschien om harentwil sterve.
26:10 En Abimelech zeide: Wat [is]
dit, [dat] gij ons gedaan hebt?
Lichtelijk had een van dit volk bij
uwhuisvrouw gelegen, zodat gij een
schuld over ons zoudt gebracht
hebben.
26:11 En Abimelech gebood het
ganse volk, zeggende: Zo wie deze
man of zijn huisvrouw aanroert,

zalvoorzeker gedood worden!
26:12 En Izak zaaide in datzelve
land, en hij vond in datzelve jaar
honderd maten; want de
HEEREzegende hem.
26:13 En die man werd groot, ja, hij
werd doorgaans groter, totdat hij
zeer groot geworden was.
26:14 En hij had bezitting van
schapen, en bezitting van runderen,
en groot gezin; zodat hem de
Filistijnenbenijdden.
26:15 En al de putten, die de
knechten van zijn vader, in de
dagen van zijn vader Abraham,
gegravenhadden, die stopten de
Filistijnen, en vulden dezelve met
aarde.
26:16 Ook zeide Abimelech tot Izak:
Trek van ons; want gij zijt veel
machtiger geworden, dan wij.
26:17 Toen toog Izak van daar, en
hij legerde zich in het dal van
Gerar, en woonde aldaar.
26:18 Als nu Izak wedergekeerd
was, groef hij die waterputten op,
die zij ten tijde van Abraham, zijn
vader,gegraven, en die de Filistijnen
na Abrahams dood toegestopt
hadden; en hij noemde derzelver
namen naar denamen, waarmede
zijn vader die genoemd had.
26:19 De knechten van Izak dan
groeven in dat dal, en zij vonden
aldaar een put van levend water.
26:20 En de herders van Gerar
twistten met Izaks herders,
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zeggende: Dit water hoort ons toe!
Daaromnoemde hij den naam van
dien put Esek, omdat zij met hem
gekeven hadden.
26:21 Toen groeven zij een anderen
put, en daar twistten zij ook over;
daarom noemde hij deszelfs
naamSitna.
26:22 En hij brak op van daar, en
groef een anderen put, en zij
twistten over dien niet; daarom
noemde hijdeszelfs naam Rehoboth,
en zeide: Want nu heeft ons de
HEERE ruimte gemaakt, en wij zijn
gewassen in ditland.
26:23 Daarna toog hij van daar op
naar Ber-seba.
26:24 En de HEERE verscheen hem
in denzelven nacht, en zeide: Ik
[ben] de God van Abraham,
uwvader; vrees niet; want Ik [ben]
met u; en Ik zal u zegenen, en uw
zaad vermenigvuldigen, om
Abrahams, Mijnsknechts, wil.
26:25 Toen bouwde hij daar een
altaar, en riep den Naam des
HEEREN aan. En hij sloeg aldaar zijn
tentop; en Izaks knechten groeven
daar een put.
26:26 En Abimelech trok tot hem
van Gerar, met Ahuzzat, zijn vriend,
en Pichol, zijn krijgsoverste.
26:27 En Izak zeide tot hen:
Waarom zijt gij tot mij gekomen,
daar gij mij haat, en hebt mij van
uweggezonden?
26:28 En zij zeiden: Wij hebben

merkelijk gezien, dat de HEERE met
u is; daarom hebben wij gezegd:
Laattoch een eed tussen ons zijn,
tussen ons en tussen u, en laat ons
een verbond met u maken:
26:29 Zo gij bij ons kwaad doet,
gelijk als wij u niet aangeroerd
hebben, en gelijk als wij bij u
alleenlijk goedgedaan hebben, en
hebben u in vrede laten trekken! Gij
[zijt] nu de gezegende des HEEREN!
26:30 Toen maakte hij hun een
maaltijd, en zij aten en dronken.
26:31 En zij stonden des morgens
vroeg op, en zwoeren de een den
ander; daarna liet Izak hen gaan,
enzij togen van hem in vrede.
26:32 En het geschiedde ten zelfden
dage, dat Izaks knechten kwamen,
en boodschapten hem van dezaak
des puts, dien zij gegraven hadden,
en zij zeiden hem: Wij hebben water
gevonden.
26:33 En hij noemde denzelven
Seba; daarom is de naam dier stad
Ber-seba, tot op dezen dag.
26:34 Als nu Ezau veertig jaren oud
was, nam hij tot een vrouw Judith,
de dochter van Beeri, den
Hethiet,en Basmath, de dochter van
Elon, den Hethiet.
26:35 En deze waren voor Izak en
Rebekka een bitterheid des geestes.
27:1 En het geschiedde, als Izak
oud geworden was, en zijn ogen
donker geworden waren, en hij niet
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zienkon; toen riep hij Ezau, zijn
grootsten zoon, en zeide tot hem:
Mijn zoon! En hij zeide tot hem: Zie,
[hier] ben ik!
27:2 En hij zeide: Zie nu, ik ben
oud geworden, ik weet den dag
mijns doods niet.
27:3 Nu dan, neem toch uw
gereedschap, uw pijlkoker en uw
boog, en ga uit in het veld, en jaag
mij eenwildbraad;
27:4 En maak mij smakelijke spijzen,
zo als ik die gaarne heb, en breng
ze mij, dat ik ete; opdat mijn ziel
uzegene, eer ik sterve.
27:5 Rebekka nu hoorde toe, als
Izak tot zijn zoon Ezau sprak; en
Ezau ging in het veld, om een
wildbraadte jagen, dat hij het
inbracht.
27:6 Toen sprak Rebekka tot Jakob,
haar zoon, zeggende: Zie, ik heb uw
vader tot Ezau, uw broeder,horen
spreken, zeggende:
27:7 Breng mij een wildbraad, en
maak mij smakelijke spijzen toe, dat
ik ete; en ik zal u zegenen voor
hetaangezicht des HEEREN, voor
mijn dood.
27:8 Nu dan, mijn zoon! hoor mijn
stem in hetgeen ik u gebiede.
27:9 Ga nu heen tot de kudde, en
haal mij van daar twee goede
geitenbokjes; en ik zal die voor uw
vadermaken tot smakelijke spijzen,
gelijk als hij gaarne heeft.
27:10 En gij zult ze tot uw vader

brengen, en hij zal eten, opdat hij u
zegene voor zijn dood.
27:11 Toen zeide Jakob tot
Rebekka, zijn moeder: Zie, mijn
broeder Ezau [is] een harig man, en
ik [ben]een glad man.
27:12 Misschien zal mij mijn vader
betasten, en ik zal in zijn ogen zijn
als een bedrieger; zo zoude ik
eenvloek over mij halen, en niet een
zegen.
27:13 En zijn moeder zeide tot hem:
Uw vloek zij op mij, mijn zoon! hoor
alleen naar mijn stem, en ga, haalze
mij.
27:14 Toen ging hij, en hij haalde
ze, en bracht ze zijn moeder; en
zijn moeder maakte smakelijke
spijzen,gelijk als zijn vader gaarne
had.
27:15 Daarna nam Rebekka de
kostelijke klederen van Ezau, haar
grootsten zoon, die zij bij zich in
huishad, en zij trok ze Jakob, haar
kleinsten zoon, aan.
27:16 En de vellen van de
geitenbokjes trok zij over zijn
handen, en over de gladdigheid van
zijn hals.
27:17 En zij gaf de smakelijke
spijzen, en het brood, welke zij
toegemaakt had, in de hand van
Jakob, haarzoon.
27:18 En hij kwam tot zijn vader, en
zeide: Mijn vader! En hij zeide: Zie,
[hier] ben ik; wie [zijt] gij, mijn
zoon?
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27:19 En Jakob zeide tot zijn vader:
Ik [ben] Ezau uw eerstgeborene; ik
heb gedaan, gelijk als gij tot
mijgesproken hadt; sta toch op, zit,
en eet van mijn wildbraad, opdat
uw ziel mij zegene.
27:20 Toen zeide Izak tot zijn zoon:
Hoe is dit, [dat] gij het zo haast
gevonden hebt, mijn zoon? En
hijzeide: Omdat de HEERE uw God
[dat] heeft doen ontmoeten voor
mijn aangezicht.
27:21 En Izak zeide tot Jakob:
Nader toch, dat ik u betaste, mijn
zoon! of gij mijn zoon Ezau zelf zijt,
of niet.
27:22 Toen kwam Jakob bij, tot zijn
vader Izak, die hem betastte; en hij
zeide: De stem is Jakobs stem,maar
de handen zijn Ezau's handen.
27:23 Doch hij kende hem niet,
omdat zijn handen harig waren,
gelijk zijns broeders Ezau's handen;
en hijzegende hem.
27:24 En hij zeide: Zijt gij mijn zoon
Ezau zelf? En hij zeide: Ik [ben het]!
27:25 Toen zeide hij: Stel het nabij
mij, dat ik van het wildbraad mijns
zoons ete, opdat mijn ziel u
zegene.En hij stelde het nabij hem,
en hij at; hij bracht hem ook wijn,
en hij dronk.
27:26 En zijn vader Izak zeide tot
hem: Kom toch bij, en kus mij, mijn
zoon!
27:27 En hij kwam bij, en hij kuste
hem; toen rook hij de reuk zijner

klederen, en zegende hem; en
hijzeide: Zie, de reuk mijns zoons is
als de reuk des velds, hetwelk de
HEERE gezegend heeft.
27:28 Zo geve u dan God van den
dauw des hemels, en de vettigheid
der aarde, en menigte van tarwe
enmost.
27:29 Volken zullen u dienen, en
natien zullen zich voor u
nederbuigen; wees heer over uw
broederen, ende zonen uwer
moeder zullen zich voor u
nederbuigen! Vervloekt moet hij zijn,
wie u vervloekt; en wie u zegent,zij
gezegend!
27:30 En het geschiedde, als Izak
voleindigd had Jakob te zegenen,
zo geschiedde het, toen Jakob
maareven van het aangezicht van
zijn vader Izak uitgegaan was, dat
Ezau, zijn broeder, van zijn jacht
kwam.
27:31 Hij nu maakte smakelijke
spijzen toe, en bracht die tot zijn
vader; en hij zeide tot zijn vader:
Mijnvader sta op en ete van het
wildbraad zijns zoons, opdat uw ziel
mij zegene.
27:32 En Izak, zijn vader, zeide tot
hem: Wie [zijt] gij? En hij zeide: Ik
[ben] uw zoon, uw
eerstgeborene,Ezau.
27:33 Toen verschrikte Izak met
zeer grote verschrikking, gans zeer,
en zeide: Wie [is] hij dan, die
hetwildbraad gejaagd en tot mij
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gebracht heeft? en ik heb van alles
gegeten, eer gij kwaamt, en heb
hemgezegend; ook zal hij gezegend
wezen.
27:34 Als Ezau de woorden zijns
vaders hoorde, zo schreeuwde hij
met een groten en bitteren
schreeuw,gans zeer; en hij zeide tot
zijn vader: Zegen mij, ook mij, mijn
vader!
27:35 En hij zeide: Uw broeder is
gekomen met bedrog, en heeft uw
zegen weggenomen.
27:36 Toen zeide hij: Is het niet
omdat men zijn naam noemt Jakob,
dat hij mij nu twee reizen
heeftbedrogen? mijn eerstgeboorte
heeft hij genomen, en zie, nu heeft
hij mijn zegen genomen! Voorts
zeide hij:Hebt gij dan geen zegen
voor mij uitbehouden?
27:37 Toen antwoordde Izak, en
zeide tot Ezau: Zie, ik heb hem tot
een heer over u gezet, en al
zijnbroeders heb ik hem tot
knechten gegeven; en ik heb hem
met koorn en most ondersteund;
wat zal ik u dan nudoen, mijn
zoon?
27:38 En Ezau zeide tot zijn vader:
Hebt gij [maar] dezen enen zegen,
mijn vader? Zegen mij, ook mij,mijn
vader! En Ezau hief zijn stem op, en
weende.
27:39 Toen antwoordde zijn vader
Izak en zeide tot hem: Zie, de
vettigheden der aarde zullen

uwwoningen zijn, en van den dauw
des hemels van boven af [zult] [gij]
[gezegend] [zijn].
27:40 En op uw zwaard zult gij
leven, en zult uw broeder dienen;
doch het zal geschieden, als gij
heersenzult, dan zult gij zijn juk van
uw hals afrukken.
27:41 En Ezau haatte Jakob om
dien zegen, waarmede zijn vader
hem gezegend had; en Ezau zeide
inzijn hart: De dagen van den rouw
mijns vaders naderen, en ik zal mijn
broeder Jakob doden.
27:42 Toen aan Rebekka deze
woorden van Ezau, haar grootsten
zoon, geboodschapt werden, zo
zond zijheen, en ontbood Jakob,
haar kleinsten zoon, en zeide tot
hem: Zie, uw broeder Ezau troost
zich over u, dat hiju doden zal.
27:43 Nu dan, mijn zoon! hoor naar
mijn stem, en maak u op, vlied gij
naar Haran, tot Laban, mijn broeder.
27:44 En blijf bij hem enige dagen,
totdat de hittige gramschap uws
broeders kere;
27:45 Totdat de toorn uws broeders
van u afkere, en hij vergeten hebbe,
hetgeen gij hem gedaan hebt;dan
zal ik zenden, en u van daar
nemen; waarom zoude ik ook van u
beiden beroofd worden op een dag?
27:46 En Rebekka zeide tot Izak: Ik
heb verdriet aan mijn leven vanwege
de dochteren Heths! IndienJakob
een vrouw neemt van de dochteren
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Heths, gelijk deze [zijn], van de
dochteren dezes lands, waartoe
[zal]mij het leven [zijn]?
28:1 En Izak riep Jakob, en zegende
hem; en gebood hem, en zeide tot
hem: Neem geen vrouw van
dedochteren van Kanaan.
28:2 Maak u op, ga naar Paddanaram, ten huize van Bethuel, den
vader uwer moeder, en neem u
vandaar een vrouw, van de
dochteren van Laban, uwer moeders
broeder.
28:3 En God almachtig zegene u, en
make u vruchtbaar, en
vermenigvuldige u, dat gij tot een
hoop volkenwordt.
28:4 En Hij geve u den zegen van
Abraham; aan u, en uw zaad met u,
opdat gij erfelijk bezit het land
uwervreemdelingschappen, hetwelk
God aan Abraham gegeven heeft.
28:5 Alzo zond Izak Jakob weg, dat
hij toog naar Paddan-aram, tot
Laban, den zoon van Bethuel,
denSyrier, den broeder van Rebekka,
Jakobs en Ezau's moeder.
28:6 Als nu Ezau zag, dat Izak
Jakob gezegend, en hem naar
Paddan-aram weggezonden had om
zichvan daar een vrouw te nemen;
[en] als hij hem zegende, dat hij
hem geboden had, zeggende: Neem
geen vrouwvan de dochteren van
Kanaan;
28:7 En dat Jakob zijn vader en zijn

moeder gehoorzaam geweest was,
en naar Paddan-aram getrokkenwas;
28:8 En dat Ezau zag, dat de
dochteren van Kanaan kwaad waren
in de ogen van Izak, zijn vader;
28:9 Zo ging Ezau tot Ismael, en
nam zich tot een vrouw boven zijn
vrouwen, Mahalath, de dochter
vanIsmael, den zoon van Abraham,
de zuster van Nebajoth.
28:10 Jakob dan toog uit van Berseba, en ging naar Haran.
28:11 En hij geraakte op een plaats,
waar hij vernachtte; want de zon
was ondergegaan; en hij nam van
destenen dier plaats, en maakte zijn
hoofdpeluw, en leide zich te slapen
te dierzelver plaats.
28:12 En hij droomde; en ziet, een
ladder was gesteld op de aarde,
welker opperste aan den hemel
raakte;en ziet, de engelen Gods
klommen daarbij op en neder.
28:13 En ziet, de HEERE stond op
dezelve en zeide: Ik ben de HEERE,
de God van uw vader Abraham,en
de God van Izak; dit land, waarop
gij ligt te slapen, zal Ik aan u
geven, en aan uw zaad.
28:14 En uw zaad zal wezen als het
stof der aarde, en gij zult uitbreken
[in] [menigte], westwaarts
enoostwaarts, en noordwaarts en
zuidwaarts; en in u, en in uw zaad
zullen alle geslachten des
aardbodemsgezegend worden.
28:15 En zie, Ik ben met u, en Ik
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zal u behoeden overal, waarheen gij
trekken zult, en Ik zal
uwederbrengen in dit land; want Ik
zal u niet verlaten, totdat Ik zal
gedaan hebben, hetgeen Ik tot u
gesprokenheb.
28:16 Toen nu Jakob van zijn slaap
ontwaakte, zeide hij: Gewisselijk is
de HEERE aan deze plaats, en ikheb
het niet geweten!
28:17 En hij vreesde, en zeide: Hoe
vreselijk is deze plaats! Dit is niet
dan een huis Gods, en dit is de
poortdes hemels!
28:18 Toen stond Jakob des
morgens vroeg op, en hij nam dien
steen, dien hij tot zijn hoofdpeluw
gelegdhad, en zette hem tot een
opgericht teken, en goot daar olie
boven op.
28:19 En hij noemde den naam dier
plaats Beth-el; daar toch de naam
dier stad te voren was Luz.
28:20 En Jakob beloofde een
gelofte, zeggende: Wanneer God
met mij geweest zal zijn, en mij
behoed zalhebben op dezen weg,
dien ik reize, en mij gegeven zal
hebben brood om te eten, en
klederen om aan tetrekken;
28:21 En ik ten huize mijns vaders
in vrede zal wedergekeerd zijn; zo
zal de HEERE mij tot een God zijn!
28:22 En deze steen, dien ik tot
een opgericht teken gezet heb, zal
een huis Gods wezen, en van
alles,wat Gij mij geven zult, zal ik U

voorzeker de tienden geven!
29:1 Toen hief Jakob zijn voeten
op, en ging naar het land der
kinderen van het Oosten.
29:2 En hij zag toe, en ziet, er was
een put in het veld; en ziet, er
waren drie kudden schapen nevens
diennederliggende; want uit dien put
drenkten zij de kudden; en er was
een grote steen op den mond van
dien put.
29:3 En derwaarts werden al de
kudden verzameld, en zij wentelden
den steen van den mond des puts,
endrenkten de schapen, en legden
den steen weder op den mond van
dien put, op zijn plaats.
29:4 Toen zeide Jakob tot hen: Mijn
broeders! van waar zijt gij? En zij
zeiden: Wij zijn van Haran.
29:5 En hij zeide tot hen: Kent gij
Laban, den zoon van Nahor? En zij
zeiden: Wij kennen [hem].
29:6 Voorts zeide hij tot hen: Is het
wel met hem? En zij zeiden: Het is
wel; en zie, Rachel, zijn
dochter,komt met de schapen.
29:7 En hij zeide: Ziet, het is nog
hoog dag, het is geen tijd, dat het
vee verzameld worde; drenkt
deschapen, en gaat heen, weidt
[dezelve].
29:8 Toen zeiden zij: Wij kunnen
niet, totdat al de kudden samen
zullen vergaderd zijn, en dat men
densteen van den mond des puts
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afwentele, opdat wij de schapen
drenken.
29:9 Als hij nog met hen sprak, zo
kwam Rachel met de schapen, die
haar vader toebehoorden; want
zijwas een herderin.
29:10 En het geschiedde, als Jakob
Rachel zag, de dochter van Laban,
zijner moeders broeder, en
deschapen van Laban, zijner
moeders broeder, dat Jakob
toetrad, en wentelde den steen van
den mond des puts,en drenkte de
schapen van Laban, zijner moeders
broeder.
29:11 En Jakob kuste Rachel; en hij
hief zijn stem op en weende.
29:12 En Jakob gaf Rachel te
kennen, dat hij een broeder van
haar vader, en dat hij de zoon van
Rebekkawas. Toen liep zij heen, en
gaf het aan haar vader te kennen.
29:13 En het geschiedde, als Laban
die tijding hoorde van Jakob, zijner
zusters zoon, zo liep hij
hemtegemoet, en omhelsde hem, en
kuste hem, en bracht hem tot zijn
huis. En hij vertelde Laban al deze
dingen.
29:14 Toen zeide Laban tot hem:
Voorwaar, gij zijt mijn gebeente en
mijn vlees! En hij bleef bij hem
eenvolle maand.
29:15 Daarna zeide Laban tot
Jakob: Omdat gij mijn broeder zijt,
zoudt gij mij derhalve om niet
dienen?verklaar mij, wat zal uw loon

zijn?
29:16 En Laban had twee dochters:
de naam der grootste was Lea; en
de naam der kleinste was Rachel.
29:17 Doch Lea had tedere ogen;
maar Rachel was schoon van
gedaante, en schoon van
aangezicht.
29:18 En Jakob had Rachel lief; en
hij zeide: Ik zal u zeven jaren
dienen, om Rachel, uw kleinste
dochter.
29:19 Toen zeide Laban: Het is
beter, dat ik haar aan u geve, dan
dat ik haar aan een anderen man
geve;blijf bij mij.
29:20 Alzo diende Jakob om Rachel
zeven jaren; en die waren in zijn
ogen als enige dagen, omdat hij
haarliefhad.
29:21 Toen zeide Jakob tot Laban:
Geef mijn huisvrouw, want mijn
dagen zijn vervuld, dat ik tot haar
inga.
29:22 Zo verzamelde Laban al de
mannen dier plaats, en maakte een
maaltijd.
29:23 En het geschiedde des
avonds, dat hij zijn dochter Lea
nam, en bracht haar tot hem; en hij
ging tothaar in.
29:24 En Laban gaf haar Zilpa, zijn
dienstmaagd, aan Lea, zijn dochter,
[tot] een dienstmaagd.
29:25 En het geschiedde des
morgens, en ziet, het was Lea.
Daarom zeide hij tot Laban: Wat is
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dit, [dat]gij mij gedaan hebt; heb ik
niet bij u gediend om Rachel?
waarom hebt gij mij dan bedrogen?
29:26 En Laban zeide: Men doet
alzo niet te dezer onzer plaatse,
dat men de kleinste uitgeve voor
deeerstgeborene.
29:27 Vervul de week van deze; dan
zullen wij u ook die geven, voor
den dienst, dien gij nog andere
zevenjaren bij mij dienen zult.
29:28 En Jakob deed alzo; en hij
vervulde de week van deze. Toen
gaf hij hem Rachel, zijn dochter,
hemtot een vrouw.
29:29 En Laban gaf aan zijn
dochter Rachel zijn dienstmaagd
Bilha, haar tot een dienstmaagd.
29:30 En hij ging ook in tot Rachel,
en had ook Rachel liever dan Lea;
en hij diende bij hem nog
anderezeven jaren.
29:31 Toen nu de HEERE zag, dat
Lea gehaat was, opende Hij haar
baarmoeder; maar Rachel
wasonvruchtbaar.
29:32 En Lea werd bevrucht, en
baarde een zoon, en zij noemde
zijn naam Ruben; want zij zeide:
Omdatde HEERE mijn verdrukking
heeft aangezien, daarom zal mijn
man mij nu liefhebben.
29:33 En zij werd wederom
bevrucht, en baarde een zoon, en
zeide: Dewijl de HEERE gehoord
heeft, datik gehaat was, zo heeft Hij
mij ook dezen gegeven; en zij

noemde zijn naam Simeon.
29:34 En zij werd nog bevrucht, en
baarde een zoon, en zeide: Nu zal
zich ditmaal mijn man bij mijvoegen,
dewijl ik hem drie zonen gebaard
heb; daarom noemde zij zijn naam
Levi.
29:35 En zij werd wederom
bevrucht, en baarde een zoon, en
zeide: Ditmaal zal ik den HEERE
loven;daarom noemde zij zijn naam
Juda. En zij hield op van baren.
30:1 Als nu Rachel zag, dat zij
Jakob niet baarde, zo benijdde
Rachel haar zuster; en zij zeide tot
Jakob:Geef mij kinderen! of indien
niet, zo ben ik dood.
30:2 Toen ontstak Jakobs toorn
tegen Rachel, en hij zeide: Ben ik
dan in plaats van God, Die de
vruchtdes buiks van u geweerd
heeft?
30:3 En zij zeide: Zie, daar is mijn
dienstmaagd Bilha, ga tot haar in;
dat zij op mijn knieen bare, en ik
ookuit haar gebouwd worde.
30:4 Zo gaf zij hem haar
dienstmaagd Bilha tot een vrouw;
en Jakob ging tot haar in.
30:5 En Bilha werd zwanger, en
baarde Jakob een zoon.
30:6 Toen zeide Rachel: God heeft
mij gericht, en ook mijn stem
verhoord, en heeft mij een zoon
gegeven;daarom noemde zij zijn
naam Dan.
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30:7 En Bilha, Rachels dienstmaagd,
werd wederom bevrucht, en baarde
Jakob den tweeden zoon.
30:8 Toen zeide Rachel: Ik heb
worstelingen Gods met mijn zuster
geworsteld; ook heb ik de
overhandgehad; en zij noemde zijn
naam Nafthali.
30:9 Toen nu Lea zag, dat zij
ophield van baren, nam zij ook haar
dienstmaagd Zilpa, en gaf die aan
Jakobtot een vrouw.
30:10 En Zilpa, Lea's dienstmaagd,
baarde Jakob een zoon.
30:11 Toen zeide Lea: Er komt een
hoop! en zij noemde zijn naam Gad.
30:12 Daarna baarde Zilpa, Lea's
dienstmaagd, Jakob een tweeden
zoon.
30:13 Toen zeide Lea: Tot mijn
geluk! want de dochters zullen mij
gelukkig achten; en zij noemde
zijnnaam Aser.
30:14 En Ruben ging in de dagen
van de tarweoogst, en hij vond
Dudaim in het veld, en hij bracht
die totzijn moeder Lea. Toen zeide
Rachel tot Lea: Geef mij toch van
uws zoons Dudaim.
30:15 En zij zeide tot haar: Is het
weinig, dat gij mijn man genomen
hebt, dat gij ook mijns zoons
Dudaimnemen zult? Toen zeide
Rachel: Daarom zal hij dezen nacht
voor uws zoons Dudaim bij u liggen.
30:16 Als nu Jakob des avonds uit
het veld kwam, ging Lea uit hem

tegemoet, en zeide: Gij zult tot
mijinkomen; want ik heb u om loon
zekerlijk gehuurd voor mijns zoons
Dudaim; en hij lag dien nacht bij
haar.
30:17 En God verhoorde Lea; en zij
werd bevrucht, en baarde Jakob
den vijfden zoon.
30:18 Toen zeide Lea: God heeft
mijn loon gegeven, nadat ik mijn
dienstmaagd aan mijn man
gegevenheb; en zij noemde zijn
naam Issaschar.
30:19 En Lea werd wederom
bevrucht, en zij baarde Jakob den
zesden zoon.
30:20 En Lea zeide: God heeft mij,
mij [heeft] [Hij] begiftigd met een
goede gift; ditmaal zal mijn man
mijbijwonen; want ik heb hem zes
zonen gebaard; en zij noemde zijn
naam Zebulon.
30:21 En zij baarde daarna een
dochter; en zij noemde haar naam
Dina.
30:22 God dacht ook aan Rachel;
en God verhoorde haar, en opende
haar baarmoeder.
30:23 En zij werd bevrucht, en
baarde een zoon; en zij zeide: God
heeft mijn smaadheid weggenomen!
30:24 En zij noemde zijn naam
Jozef, zeggende: De HEERE voege
mij een anderen zoon daartoe.
30:25 En het geschiedde, dat
Rachel Jozef gebaard had, dat
Jakob tot Laban zeide: Laat mij
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vertrekken,dat ik ga tot mijn plaats,
en naar mijn land.
30:26 Geef mijn vrouwen, en mijn
kinderen, om welke ik u gediend
heb, dat ik vertrek; want gij weet
mijndienst, dien ik u gediend heb.
30:27 Toen zeide Laban tot hem:
Zo ik nu genade gevonden heb in
uw ogen; ik heb waargenomen, dat
deHEERE mij om uwentwil gezegend
heeft.
30:28 Hij zeide dan: Noem mij
uitdrukkelijk uw loon, dat ik geven
zal.
30:29 Toen zeide hij tot hem: Gij
weet, hoe ik u gediend heb, en hoe
uw vee bij mij geweest is.
30:30 Want het weinige, dat gij voor
mij gehad hebt, dat is tot een
menigte uitgebroken; en de
HEEREheeft u gezegend bij mijn
voet; nu dan, wanneer zal ik ook
werken voor mijn huis?
30:31 En hij zeide: Wat zal ik u
geven? Toen zeide Jakob: Gij zult
mij niet met al geven, indien gij mij
dezezaak doen zult; ik zal wederom
uw kudden weiden, [en] bewaren.
30:32 Ik zal heden door uw ganse
kudde gaan, daarvan afzonderende
al het gespikkelde en geplekte
vee,en al het bruine vee onder de
lammeren, en het geplekte en
gespikkelde onder de geiten; en
zulks zal mijn loonzijn.
30:33 Zo zal mijn gerechtigheid op
den dag van morgen met mij

betuigen, als gij komen zult over
mijn loon,voor uw aangezicht; al wat
niet gespikkeld en geplekt is onder
de geiten en bruin onder de
lammeren, dat zij bijmij gestolen.
30:34 Toen zeide Laban: Zie, och
ja, het zij naar uw woord!
30:35 En hij zonderde af ten
zelfden dage de gesprenkelde en
geplekte bokken en al de
gespikkelde engeplekte geiten, al
waar wit aan was, en al het bruine
onder de lammeren; en hij gaf
dezelve in de hand zijnerzonen.
30:36 En hij stelde een weg van
drie dagen tussen hem, en tussen
Jakob; en Jakob weidde de
overigekudde van Laban.
30:37 Toen nam zich Jakob roeden
van groen populierenhout, en van
hazelaar, en van kastanje; en
hijschilde daarin witte strepen,
ontblotende het wit, hetwelk aan die
roeden was.
30:38 En hij leide deze roeden, die
hij geschild had, in de goten, [en] in
de drinkbakken van het water,
waarde kudde kwam drinken,
tegenover de kudde; en zij werden
verhit, als zij kwamen om te
drinken.
30:39 Als dan de kudde verhit werd
bij de roeden, zo lammerde de
kudde gesprenkelde, gespikkelde,
engeplekte.
30:40 Toen scheidde Jakob de
lammeren, en hij wendde het
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gezicht der kudde op het
gesprenkelde, en alhet bruine onder
Labans kudde; en hij stelde zijn
kudden alleen, en hij zette ze niet
bij de kudde van Laban.
30:41 En het geschiedde, telkens
als de kudde der vroegelingen verhit
werd, zo stelde Jakob de
roedenvoor de ogen der kudde in
de goten, opdat zij hittig werden bij
de roeden.
30:42 Maar als de kudde spade
hittig werd, zo stelde hij ze niet,
zodat de spadelingen Laban, en
devroegelingen Jakob toekwamen.
30:43 En die man brak gans zeer
uit [in] [menigte], en hij had vele
kudden, en dienstmaagden,
endienstknechten, en kemelen, en
ezelen.
31:1 Toen hoorde hij de woorden
der zonen van Laban, zeggende:
Jakob heeft genomen alles, wat
onzesvaders was, en van hetgeen,
dat onzes vaders was, heeft hij al
deze heerlijkheid gemaakt.
31:2 Jakob zag ook het aangezicht
van Laban aan, en ziet, het was
jegens hem niet als gisteren
[en]eergisteren.
31:3 En de HEERE zeide tot Jakob:
Keer weder tot het land uwer
vaderen, en tot uw maagschap, en
Ik zalmet u zijn.
31:4 Toen zond Jakob heen, en
riep Rachel en Lea, op het veld tot

zijn kudde;
31:5 En hij zeide tot haar: Ik zie het
aangezicht uws vaders, dat het
jegens mij niet is als gisteren
[en]eergisteren; doch de God mijns
vaders is bij mij geweest.
31:6 En gijlieden weet, dat ik met al
mijn macht uw vader gediend heb.
31:7 Maar uw vader heeft
bedriegelijk met mij gehandeld, en
heeft mijn loon tien malen
veranderd; dochGod heeft hem niet
toegelaten, om mij kwaad te doen.
31:8 Wanneer hij aldus zeide: De
gespikkelde zullen uw loon zijn, zo
lammerden al de kudden
gespikkelde;en wanneer hij alzo
zeide: De gesprenkelde zullen uw
loon zijn, zo lammerden al de
kudden gesprenkelde.
31:9 Alzo heeft God uw vader het
vee ontrukt, en aan mij gegeven.
31:10 En het geschiedde ten tijde,
als de kudde hittig werd, dat ik mijn
ogen ophief, en ik zag in den
droom;en ziet, de bokken, die de
kudden beklommen, waren
gesprenkeld, gespikkeld, en
hagelvlakkig.
31:11 En de Engel Gods zeide tot
mij in den droom: Jakob! En ik
zeide: Zie, [hier] ben ik!
31:12 En Hij zeide: Hef toch uw
ogen op, en zie! alle bokken, die de
kudde beklimmen, zijn
gesprenkeld,gespikkeld, en
hagelvlakkig; want Ik heb gezien
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alles, wat Laban u doet.
31:13 Ik ben die God van Beth-el,
alwaar gij het opgerichte teken
gezalfd hebt, waar gij Mij een
geloftebeloofd hebt; nu, maak u op,
vertrek uit dit land, en keer weder
in het land uwer maagschap.
31:14 Toen antwoordden Rachel en
Lea, en zeiden tot hem: Is er nog
voor ons een deel of erfenis, in
hethuis onzes vaders?
31:15 Zijn wij niet vreemden van
hem geacht? Want hij heeft ons
verkocht, en hij heeft ook steeds
onsgeld verteerd.
31:16 Want al de rijkdom, welke
God onzen vader heeft ontrukt, die
is onze, en van onze zonen; nu
dan,doe alles, wat God tot u
gezegd heeft.
31:17 Toen maakte zich Jakob op,
en laadde zijn zonen en zijn
vrouwen op kemelen.
31:18 En hij voerde al zijn vee weg,
en al zijn have, die hij gewonnen
had, het vee, dat hij bezat, hetwelk
hijin Paddan-aram geworven had,
om te komen tot Izak, zijn vader,
naar het land Kanaan.
31:19 Laban nu was gegaan, om
zijn schapen te scheren; zo stal
Rachel de terafim, die haar vader
had.
31:20 En Jakob ontstal zich aan het
hart van Laban, den Syrier, overmits
hij hem niet te kennen gaf, dat
hijvlood.

31:21 En hij vlood, en al wat het
zijne was, en hij maakte zich op, en
voer over de rivier, en hij zette
zijnaangezicht naar het gebergte
Gilead.
31:22 En ten derden dage werd aan
Laban geboodschapt, dat Jakob
gevloden was.
31:23 Toen nam hij zijn broeders
met zich, en jaagde hem achterna,
een weg van zeven dagen, en
hijkreeg hem op het gebergte van
Gilead.
31:24 Doch God kwam tot Laban,
den Syrier, in een droom des
nachts, en Hij zeide tot hem: Wacht
u, datgij met Jakob spreekt, noch
goed, noch kwaad.
31:25 En Laban achterhaalde Jakob;
Jakob nu had zijn tent geslagen op
dat gebergte; ook sloeg Labanmet
zijn broederen [de] [zijne] op het
gebergte van Gilead.
31:26 Toen zeide Laban tot Jakob:
Wat hebt gij gedaan, dat gij u aan
mijn hart ontstolen hebt, en
mijndochteren ontvoerd hebt, als
gevangenen met het zwaard?
31:27 Waarom zijt gij heimelijk
gevloden, en hebt [u] aan mij
ontstolen? en hebt het mij niet
aangezegd,dat ik u geleid had met
vreugde, en met gezangen, met
trommel en met harp?
31:28 Ook hebt gij mij niet
toegelaten mijn zonen en mijn
dochteren te kussen; nu, gij hebt
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dwaselijkgedaan [zo] doende.
31:29 Het ware in de macht mijner
hand aan ulieden kwaad te doen;
maar de God van ulieder vader
heefttot mij gisteren nacht
gesproken, zeggende: Wacht u, van
met Jakob te spreken, of goed, of
kwaad.
31:30 En nu, gij hebt immers willen
vertrekken, omdat gij zo zeer
begerig waart naar uws vaders
huis;waarom hebt gij mijn goden
gestolen?
31:31 Toen antwoordde Jakob, en
zeide tot Laban: Omdat ik vreesde;
want ik zeide: Opdat gij
nietmisschien uw dochteren mij
ontweldigdet!
31:32 Bij wien gij uw goden vinden
zult, laat hem niet leven! Onderken
gij voor onze broederen, wat bij
mijis, en neem het tot u. Want
Jakob wist niet, dat Rachel dezelve
gestolen had.
31:33 Toen ging Laban in de tent
van Jakob, en in de tent van Lea,
en in de tent van de
beidedienstmaagden, en hij vond
niets; en als hij uit de tent van Lea
gegaan was, kwam hij in de tent
van Rachel.
31:34 Maar Rachel had de terafim
genomen, en zij had die in een
kemels zadeltuig gelegd, en zij zat
opdezelve. En Laban betastte die
ganse tent, en hij vond niets.
31:35 En zij zeide tot haar vader:

Dat [de] [toorn] niet ontsteke in
mijns heren ogen, omdat ik voor
uwaangezicht niet kan opstaan;
want [het] [gaat] mij naar der
vrouwen wijze; en hij doorzocht;
maar hij vond deterafim niet.
31:36 Toen ontstak Jakob, en
twistte met Laban; en Jakob
antwoordde en zeide tot Laban: Wat
is mijnovertreding, wat is mijn
zonde, dat gij mij [zo] hittiglijk hebt
nagejaagd?
31:37 Als gij al mijn huisraad betast
hebt, wat hebt gij gevonden van al
het huisraad uws huizes! Leg hethier
voor mijn broederen en uw
broederen, en laat hen richten
tussen ons beiden.
31:38 Deze twintig jaren ben ik bij u
geweest; uw ooien en uw geiten
hebben niet misdragen, en
derammen uwer kudde heb ik niet
gegeten.
31:39 Het verscheurde heb ik tot u
niet gebracht; ik heb het geboet; gij
hebt het van mijn hand geeist,
hetware des daags gestolen, of des
nachts gestolen.
31:40 Ik ben geweest, dat mij bij
dag de hitte verteerde, en bij nacht
de vorst, en dat mijn slaap van
mijnogen week.
31:41 Ik ben nu twintig jaren in uw
huis geweest; ik heb u veertien
jaren gediend om uw beide
dochteren,en zes jaren om uw
kudde; en gij hebt mijn loon tien
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malen veranderd.
31:42 Ten ware de God van mijn
vader, de God van Abraham, en de
Vreze van Izak, bij mij geweest
was,zekerlijk, gij zoudt mij nu ledig
weggezonden hebben! God heeft
mijn ellende, en den arbeid mijner
handenaangezien, en heeft u
gisteren nacht bestraft.
31:43 Toen antwoordde Laban en
zeide tot Jakob: Deze dochters zijn
mijn dochters, en deze zonen
zijnmijn zonen, en deze kudde is
mijn kudde, ja, al wat gij ziet, dat is
mijn; en wat zoude ik aan deze
mijn dochterenheden doen? of aan
haar zonen, die zij gebaard hebben?
31:44 Nu dan, kom, laat ons een
verbond maken, ik en gij, dat het
tot een getuigenis zij tussen mij
entussen u!
31:45 Toen nam Jakob een steen,
en hij verhoogde dien [tot] een
opgericht teken.
31:46 En Jakob zeide tot zijn
broederen: Vergadert stenen! En zij
namen stenen, en maakten een
hoop; enzij aten aldaar op dien
hoop.
31:47 En Laban noemde hem Jegarsahadutha; maar Jakob noemde
denzelven Gilead.
31:48 Toen zeide Laban: Deze hoop
zij heden een getuige tussen mij en
tussen u! Daarom noemde menzijn
naam Gilead,
31:49 En Mizpa; omdat hij zeide:

Dat de HEERE opzicht neme tussen
mij en tussen u, wanneer wij de
eenvan den ander zullen verborgen
zijn!
31:50 Zo gij mijn dochteren
beledigt, en zo gij vrouwen neemt
boven mijn dochteren, niemand is
bij ons;zie toe, God zal getuige zijn
tussen mij en tussen u!
31:51 Laban zeide voorts tot Jakob:
Zie, daar is deze zelfde hoop, en
zie, daar is dit opgericht
teken,hetwelk ik opgeworpen heb
tussen mij en tussen u;
31:52 Deze zelfde hoop zij getuige,
en dit opgericht teken zij getuige,
dat ik tot u voorbij dezen hoop
nietkomen zal, en dat gij tot mij,
voorbij dezen hoop en dit opgericht
teken, niet komen zult ten kwade!
31:53 De God van Abraham, en de
God van Nahor, de God huns
vaders richte tussen ons! En
Jakobzwoer bij de Vreze zijn vaders
Izaks.
31:54 Toen slachtte Jakob een
slachting op dat gebergte, en hij
nodigde zijn broederen, om brood
te eten;en zij aten brood, en
vernachtten op dat gebergte.
31:55 En Laban stond des morgens
vroeg op, en kuste zijn zonen, en
zijn dochteren, en zegende hen;
enLaban trok heen, en keerde
weder tot zijn plaats.
32:1 Jakob toog ook zijns weegs;
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en de engelen Gods ontmoetten
hem.
32:2 En Jakob zeide, met dat hij
hen zag: Dit is een heirleger Gods!
en hij noemde den naam
derzelverplaats Mahanaim.
32:3 En Jakob zond boden uit voor
zijn aangezicht tot Ezau, zijn
broeder, naar het land Seir, de
landstreekvan Edom.
32:4 En hij gebood hun, zeggende:
Zo zult gij zeggen tot mijn heer, tot
Ezau: Zo zegt Jakob, uw knecht:
Ikheb als vreemdeling gewoond bij
Laban, en heb er tot nu toe
vertoefd;
32:5 En ik heb ossen en ezelen,
schapen en knechten en maagden;
en ik heb gezonden om mijn heer
aante zeggen, opdat ik genade
vinde in uw ogen.
32:6 En de boden kwamen weder
tot Jakob, zeggende: Wij zijn
gekomen tot uw broeder, tot Ezau;
en ooktrekt hij u tegemoet, en
vierhonderd mannen met hem.
32:7 Toen vreesde Jakob zeer, en
hem was bange; en hij verdeelde
het volk, dat met hem was, en
deschapen, en de runderen, en de
kemels, in twee heiren;
32:8 Want hij zeide: Indien Ezau op
het ene heir komt, en slaat het, zo
zal het overgeblevene heirontkomen.
32:9 Voorts zeide Jakob: O, God
mijns vaders Abrahams, en God
mijns vaders Izaks, o HEERE! Die tot

mijgezegd hebt: Keer weder tot uw
land, en tot uw maagschap, en Ik
zal wel bij u doen!
32:10 Ik ben geringer dan al deze
weldadigheden, en dan al deze
trouw, die Gij aan Uw knecht
gedaanhebt; want ik ben met mijn
staf over deze Jordaan gegaan, en
nu ben ik tot twee heiren geworden!
32:11 Ruk mij toch uit mijns
broeders hand, uit Ezau's hand;
want ik vreze hem, dat hij niet
misschienkome, en mij sla, de
moeder met de zonen!
32:12 Gij hebt immers gezegd: Ik zal
gewisselijk bij u weldoen, en Ik zal
uw zaad stellen als het zand
derzee, dat vanwege de menigte
niet geteld kan worden!
32:13 En hij vernachtte aldaar
dienzelfden nacht; en hij nam van
hetgeen, dat hem in zijn hand
kwam, eengeschenk voor Ezau zijn
broeder;
32:14 Tweehonderd geiten en
twintig bokken, tweehonderd ooien
en twintig rammen;
32:15 Dertig zogende kemelinnen
met haar veulens, veertig koeien en
tien varren, twintig ezelinnen en
tienjonge ezels.
32:16 En hij gaf die in de hand
zijner knechten, elke kudde
bijzonder; en hij zeide tot zijn
knechten: Gaatgijlieden door, voor
mijn aangezicht, en stelt ruimte
tussen kudde en tussen kudde.
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32:17 En hij gebood de eerste,
zeggende: Wanneer Ezau, mijn
broeder, u ontmoeten zal, en u
vragen,zeggende: Wiens zijt gij? en
waarheen gaat gij? en wiens zijn
deze voor uw aangezicht?
32:18 Zo zult gij zeggen: Dat is een
geschenk van uw knecht Jakob,
gezonden tot mijn heer, tot Ezau,
enzie, hij zelf is ook achter ons!
32:19 En hij gebood ook den
tweede, ook den derde, ook allen,
die de kudden nagingen, zeggende:
Naarditzelfde woord zult gij spreken
tot Ezau, als gij hem vinden zult.
32:20 En gij zult ook zeggen: Zie,
uw knecht Jakob is achter ons!
Want hij zeide: Ik zal zijn
aangezichtverzoenen met dit
geschenk, dat voor mijn aangezicht
gaat, en daarna zal ik zijn
aangezicht zien; misschien zalhij
mijn aangezicht aannemen.
32:21 Alzo ging dat geschenk heen
voor zijn aangezicht; doch hij zelf
vernachtte dienzelfden nacht in
hetleger.
32:22 En hij stond op in dienzelfden
nacht, en hij nam zijn twee vrouwen,
en zijn twee dienstmaagden, enzijn
elf kinderen, en hij toog over het
veer van de Jabbok.
32:23 En hij nam ze, en deed hen
over die beek trekken; en hij deed
overtrekken hetgeen hij had.
32:24 Doch Jakob bleef alleen over;
en een man worstelde met hem,

totdat de dageraad opging.
32:25 En toen Hij zag, dat Hij hem
niet overmocht, roerde Hij het
gewricht zijner heup aan, zodat
hetgewricht van Jakobs heup
verwrongen werd, als Hij met hem
worstelde.
32:26 En Hij zeide: Laat Mij gaan,
want de dageraad is opgegaan.
Maar hij zeide: Ik zal U niet laten
gaan,tenzij dat Gij mij zegent.
32:27 En Hij zeide tot hem: Hoe is
uw naam? En hij zeide: Jakob.
32:28 Toen zeide Hij: Uw naam zal
voortaan niet Jakob heten, maar
Israel; want gij hebt u
vorstelijkgedragen met God en met
de mensen, en hebt overmocht.
32:29 En Jakob vraagde, en zeide:
Geef toch Uw naam te kennen. En
Hij zeide: Waarom is het, dat
gijnaar Mijn naam vraagt? En Hij
zegende hem aldaar.
32:30 En Jakob noemde den naam
dier plaats Pniel: Want, [zeide] [hij]
ik heb God gezien [van]
aangezichttot aangezicht, en mijn
ziel is gered geweest.
32:31 En de zon rees hem op, als
hij door Pniel gegaan was; en hij
was hinkende aan zijn heup.
32:32 Daarom eten de kinderen
Israels de verrukte zenuw niet, die
op het gewricht der heup is, tot
opdezen dag, omdat Hij het
gewricht van Jakobs heup
aangeroerd had, aan de verrukte
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zenuw.
33:1 En Jakob hief zijn ogen op en
zag; en ziet, Ezau kwam, en
vierhonderd mannen met hem.
Toenverdeelde hij de kinderen onder
Lea, en onder Rachel, en onder de
twee dienstmaagden.
33:2 En hij stelde de dienstmaagden
en haar kinderen vooraan; en Lea
en haar kinderen meerachterwaarts;
maar Rachel en Jozef de achterste.
33:3 En hij ging voorbij hun
aangezicht heen, en hij boog zich
zeven malen ter aarde, totdat hij bij
zijnbroeder kwam.
33:4 Toen liep Ezau hem tegemoet,
en nam hem in den arm, en viel
hem aan den hals, en kuste hem;
enzij weenden.
33:5 Daarna hief hij zijn ogen op,
en zag die vrouwen en die kinderen,
en zeide: Wie zijn deze bij u? En
hijzeide: De kinderen, die God aan
uw knecht genadiglijk verleend heeft.
33:6 Toen traden de dienstmaagden
toe, zij en haar kinderen, en zij
bogen zich neder.
33:7 En Lea trad ook toe, met haar
kinderen, en zij bogen zich neder;
en daarna trad Jozef toe en
Rachel,en zij bogen zich neder.
33:8 En hij zeide: [Voor] wien is u
al dit heir, dat ik ontmoet heb? En
hij zeide: Om genade te vinden in
deogen mijns heren!
33:9 Maar Ezau zeide: Ik heb veel,

mijn broeder! het zij het uwe, wat
gij hebt!
33:10 Toen zeide Jakob: Och neen!
indien ik nu genade in uw ogen
gevonden heb, zo neem
mijngeschenk van mijn hand;
daarom, omdat ik uw aangezicht
gezien heb, als had ik Gods
aangezicht gezien, en gijwelgevallen
aan mij genomen hebt.
33:11 Neem toch mijn zegen, die u
toegebracht is, dewijl het God mij
genadiglijk verleend heeft, en
dewijlik alles heb; en hij hield bij
hem aan, zodat hij het nam.
33:12 En hij zeide: Laat ons reizen
en voorttrekken; en ik zal voor u
trekken.
33:13 Maar hij zeide tot hem: Mijn
heer weet, dat deze kinderen teder
zijn, en dat ik zogende schapen
enkoeien bij mij heb; indien men
dezelve maar een dag afdrijft, zo
zal de gehele kudde sterven.
33:14 Mijn heer trekke toch voorbij,
voor het aangezicht van zijn knecht;
en ik zal mij op mijn gemak
alsleidsman voegen, naar den gang
van het werk, hetwelk voor mijn
aangezicht is, en naar den gang
dezerkinderen, totdat ik bij mijn
heer te Seir kome.
33:15 En Ezau zeide: Laat mij toch
van dit volk, dat met mij is, u
bijstellen. En hij zeide: Waartoe dat?
laatmij genade vinden in mijns
heren ogen!
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33:16 Alzo keerde Ezau dien dag
wederom zijns weegs naar Seir toe.
33:17 Maar Jakob reisde naar
Sukkoth, en bouwde een huis voor
zich, en maakte hutten voor zijn
vee;daarom noemde hij den naam
dier plaats Sukkoth.
33:18 En Jakob kwam behouden
[tot] de stad Sichem, welke is in het
land Kanaan, als hij kwam
vanPaddan-aram; en hij legerde zich
in het gezicht der stad.
33:19 En hij kocht een deel des
velds, waarop hij zijn tent
gespannen had, van de hand der
zonen vanHemor, den vader van
Sichem, voor honderd stukken gelds.
33:20 En hij richtte aldaar een
altaar op, en noemde het: De God
Israels [is] God!
34:1 En Dina, de dochter van Lea,
die zij Jakob gebaard had, ging uit,
om de dochteren van dat land
tebezien.
34:2 Sichem nu, de zoon van
Hemor den Heviet, den landvorst,
zag haar, en hij nam ze, en lag bij
haar, enverkrachtte ze.
34:3 En zijn ziel kleefde aan Dina,
Jakobs dochter; en hij had de jonge
dochter lief, en sprak naar het
hartvan de jonge dochter.
34:4 Sichem sprak ook tot zijn
vader Hemor, zeggende: Neem mij
deze dochter tot een vrouw.
34:5 Toen Jakob hoorde, dat hij

zijn dochter Dina verontreinigd had,
zo waren zijn zonen met het vee in
hetveld; en Jakob zweeg, totdat zij
kwamen.
34:6 En Hemor, de vader van
Sichem, ging uit tot Jakob, om met
hem te spreken.
34:7 En de zonen van Jakob
kwamen van het veld, als zij dit
hoorden; en het smartte dezen
mannen, en zijontstaken zeer,
omdat hij dwaasheid in Israel
gedaan had, Jakobs dochter
beslapende, hetwelk alzo niet
zoudegedaan worden.
34:8 Toen sprak Hemor met hen,
zeggende: Mijns zoons Sichems ziel
is verliefd op ulieder dochter;
geefthem haar toch tot een vrouw.
34:9 En verzwagert u met ons; geeft
ons uw dochteren; en neemt voor u
onze dochteren;
34:10 En woont met ons; en het
land zal voor uw aangezicht zijn;
woont, en handelt daarin, en stelt u
totbezitters daarin.
34:11 En Sichem zeide tot haar
vader, en tot haar broederen: Laat
mij genade vinden in uw ogen; en
watgij tot mij zeggen zult, zal ik
geven.
34:12 Vergroot zeer over mij den
bruidschat en het geschenk; en ik
zal geven, gelijk als gij tot mij
zultzeggen; geef mij slechts de
jonge dochter tot een vrouw.
34:13 Toen antwoordden Jakobs
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zonen aan Sichem en Hemor, zijn
vader, bedriegelijk, en
spraken(overmits dat hij Dina, hun
zuster, verontreinigd had);
34:14 En zij zeiden tot hen: Wij
zullen deze zaak niet kunnen doen,
dat wij onze zuster aan een man
gevenzouden, die de voorhuid heeft;
want dat ware ons een schande.
34:15 Doch hierin zullen wij u te
wille zijn, zo gij wordt gelijk als wij,
dat onder u besneden worde al
watmannelijk is.
34:16 Dan zullen wij u onze
dochteren geven, en uw dochteren
zullen wij ons nemen, en wij zullen
met uwonen, en wij zullen tot een
volk zijn.
34:17 Maar zo gij naar ons niet zult
horen, om besneden te worden, zo
zullen wij onze dochter nemen,
enwegtrekken.
34:18 En hun woorden waren goed
in de ogen van Hemor, en in de
ogen van Sichem, Hemors zoon.
34:19 En de jongeling vertoogde
niet, deze zaak te doen; want hij
had lust in Jakobs dochter; en hij
wasgeeerd boven al zijns vaders
huis.
34:20 Zo kwam Hemor en Sichem,
zijn zoon, tot hunner stadspoort; en
zij spraken tot de mannen
hunnerstad, zeggende:
34:21 Deze mannen zijn vreedzaam
met ons; daarom laat hen in dit
land wonen, en daarin handelen,

enhet land (ziet het is wijd van
begrip) voor hun aangezicht zijn; wij
zullen ons hun dochteren tot
vrouwen nemen,en wij zullen onze
dochteren aan hen geven.
34:22 Doch hierin zullen deze
mannen ons te wille zijn, dat zij
met ons wonen, om tot een volk te
zijn; als alwat mannelijk is onder
ons besneden wordt, gelijk als zij
besneden zijn.
34:23 Hun vee, en hun bezitting, en
al hun beesten, zullen die niet onze
zijn? Alleen laat ons hun te willezijn,
en zij zullen met ons wonen.
34:24 En zij hoorden naar Hemor,
en naar Sichem, zijn zoon, allen, die
ter zijner stadspoort uitgingen; enzij
werden besneden, al wat mannelijk
was, allen, die ter zijner stadspoort
uitgingen.
34:25 En het geschiedde ten derden
dage, toen zij in de smart waren,
zo namen de twee zonen van
Jakob,Simeon en Levi, broeders van
Dina, een iegelijk zijn zwaard, en
kwamen stoutelijk in de stad, en
doodden al watmannelijk was.
34:26 Zij sloegen ook Hemor, en
zijn zoon Sichem, dood met de
scherpte des zwaards; en zij namen
Dinauit Sichems huis, en gingen van
daar.
34:27 De zonen van Jakob kwamen
over de verslagenen, en plunderden
de stad, omdat zij hun
zusterverontreinigd hadden.
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34:28 Hun schapen, en hun
runderen, en hun ezelen, en
hetgeen dat in de stad, en hetgeen
dat in het veldwas, namen zij.
34:29 En al hun vermogen, en al
hun kleine kinderen, en hun
vrouwen, voerden zij gevankelijk
weg, enplunderden dezelven, en al
wat binnenshuis was.
34:30 Toen zeide Jakob tot Simeon
en tot Levi: Gij hebt mij beroerd,
mits mij stinkende te maken onder
deinwoners dezes lands, onder de
Kanaanieten, en onder de
Ferezieten; en ik ben weinig volks in
getal; zo zij zichtegen mij
verzamelen, zo zullen zij mij slaan,
en ik zal verdelgd worden, ik en
mijn huis.
34:31 En zij zeiden: Zou hij dan
[met] onze zuster als [met] een
hoer doen?
35:1 Daarna zeide God tot Jakob:
Maak u op, trek op naar Beth-el, en
woon aldaar; en maak daar
eenaltaar dien God, Die u
verscheen, toen gij vluchttet voor
het aangezicht van uw broeder
Ezau.
35:2 Toen zeide Jakob tot zijn
huisgezin, en tot allen, die bij hem
waren: Doet weg de vreemde goden,
diein het midden van u zijn, en
reinigt u, en verandert uw klederen;
35:3 En laat ons ons opmaken, en
optrekken naar Beth-el; en ik zal

daar een altaar maken dien God,
Diemij antwoordt ten dage mijner
benauwdheid, en met mij geweest is
op den weg, die ik gewandeld heb.
35:4 Toen gaven zij Jakob al die
vreemde goden, die in hun hand
waren, en de oorsierselen, die aan
hunoren waren, en Jakob verborg
ze onder den eikeboom, die bij
Sichem is.
35:5 En zij reisden heen; en Gods
verschrikking was over de steden,
die rondom hen waren, zodat zij
dezonen van Jakob niet achterna
jaagden.
35:6 Alzo kwam Jakob te Luz,
hetwelk is in het land Kanaan (dat
is Beth-el), hij en al het volk, dat bij
hemwas.
35:7 En hij bouwde aldaar een
altaar, en noemde die plaats El
Beth-el; want God was hem
aldaargeopenbaard geweest, als hij
voor zijns broeders aangezicht
vlood.
35:8 En Debora, de voedster van
Rebekka, stierf, en zij werd begraven
onder aan Beth-el; onder dien
eik,welks naam hij noemde Allonbachuth.
35:9 En God verscheen Jakob
wederom, als hij van Paddan-aram
gekomen was; en Hij zegende hem.
35:10 En God zeide tot hem: Uw
naam is Jakob, uw naam zal
voortaan niet Jakob genoemd
worden, maarIsrael zal uw naam
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zijn; en Hij noemde zijn naam Israel.
35:11 Voorts zeide God tot hem: Ik
ben God de Almachtige! wees
vruchtbaar, en vermenigvuldig! Een
volk,ja, een hoop der volken zal uit
u worden, en koningen zullen uit uw
lenden voortkomen.
35:12 En dit land, dat Ik aan
Abraham en Izak gegeven heb, dat
zal Ik u geven; en aan uw zaad na
u zal Ikdit land geven.
35:13 Toen voer God van hem op
in die plaats, waar Hij met hem
gesproken had.
35:14 En Jakob stelde een
opgericht teken op in die plaats,
waar Hij met hem gesproken had,
een stenenopgericht teken; en hij
stortte daarop drankoffer, en goot
olie daarover.
35:15 En Jakob noemde den naam
dier plaats, alwaar God met hem
gesproken had, Beth-el.
35:16 En zij reisden van Beth-el; en
er was nog een kleine streek lands
om tot Efrath te komen; en
Rachelbaarde, en zij had het hard
in haar baren.
35:17 En het geschiedde, als zij het
hard had in haar baren, zo zeide
de vroedvrouw tot haar: Vrees
niet;want dezen zoon zult gij ook
hebben!
35:18 En het geschiedde, als haar
ziel uitging (want zij stierf), dat zij
zijn naam noemde Ben-oni; maar
zijnvader noemde hem Benjamin.

35:19 Alzo stierf Rachel; en zij werd
begraven aan den weg naar Efrath,
hetwelk is Bethlehem.
35:20 En Jakob richtte een
gedenkteken op boven haar graf, dit
is het gedenkteken van Rachels graf
tot opdezen dag.
35:21 Toen verreisde Israel, en hij
spande zijn tent op gene zijde van
Migdal-eder.
35:22 En het geschiedde, als Israel
in dat land woonde, dat Ruben
heenging, en lag bij Bilha, zijns
vadersbijwijf; en Israel hoorde het.
En de zonen van Jakob waren
twaalf.
35:23 De zonen van Lea waren:
Ruben, Jakobs eerstgeborene,
daarna Simeon, en Levi, en Juda,
enIssaschar, en Zebulon.
35:24 De zonen van Rachel: Jozef
en Benjamin.
35:25 En de zonen van Bilha,
Rachels dienstmaagd: Dan en
Nafthali.
35:26 En de zonen van Zilpa, Lea's
dienstmaagd: Gad en Aser. Deze zijn
de zonen van Jakob, die
hemgeboren zijn in Paddan-aram.
35:27 En Jakob kwam tot Izak, zijn
vader, in Mamre, te Kirjath-arba,
hetwelk is Hebron, waar Abraham
alsvreemdeling had verkeerd, en
Izak.
35:28 En de dagen van Izak waren
honderd jaren, en tachtig jaren.
35:29 En Izak gaf den geest en
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stierf, en werd verzameld tot zijn
volken, oud en zat van dagen; en
zijnzonen Ezau en Jakob begroeven
hem.
36:1 Dit nu zijn de geboorten van
Ezau, welke is Edom.
36:2 Ezau nam zijn vrouwen uit de
dochteren van Kanaan, Ada, de
dochter van Elon, den Hethiet,
enAholibama, de dochter van Ana,
de dochter van Zibeon, den Heviet;
36:3 En Basmath, de dochter van
Ismael, zuster van Nebajoth.
36:4 Ada nu baarde aan Ezau
Elifaz, en Basmath baarde Rehuel.
36:5 En Aholibama baarde Jehus,
en Jaelam, en Korah. Dit zijn de
zonen van Ezau, die hem geboren
zijnin het land Kanaan.
36:6 Ezau nu had genomen zijn
vrouwen, en zijn zonen, en zijn
dochters, en al de zielen zijns
huizes, enzijn vee, en al zijn
beesten, en al zijn bezitting, die hij
in het land Kanaan geworven had,
en was vertrokken naareen [ander]
land, van het aangezicht van zijn
broeder Jakob.
36:7 Want hun have was te veel,
om samen te wonen; en het land
hunner vreemdelingschappen kon
zeniet dragen vanwege hun vee.
36:8 Derhalve woonde Ezau op het
gebergte Seir. Ezau is Edom.
36:9 Dit nu zijn de geboorten van
Ezau, den vader der Edomieten, op

het gebergte van Seir.
36:10 Dit zijn de namen der zonen
van Ezau: Elifaz, de zoon van Ada,
Ezau's huisvrouw; Rehuel, de
zoonvan Basmath, Ezau's huisvrouw.
36:11 En de zonen van Elifaz waren:
Teman, Omar, Zefo, en Gaetam, en
Kenaz.
36:12 En Timna was een bijwijf van
Elifaz, den zoon van Ezau, en zij
baarde aan Elifaz Amalek; dit zijn
dezonen van Ada, Ezau's huisvrouw.
36:13 En dit zijn de zonen van
Rehuel: Nahath, en Zerah, Samma
en Mizza; dat zijn geweest de
zonenvan Basmath, Ezau's
huisvrouw.
36:14 En dit zijn geweest de zonen
van Aholibama, dochter van Ana,
dochter van Zibeon, Ezau'shuisvrouw;
en zij baarde aan Ezau Jehus, en
Jaelam, en Korah.
36:15 Dit zijn de vorsten der zonen
van Ezau: de zonen van Elifaz, den
eerstgeborene van Ezau, waren:de
vorst Teman, de vorst Omar, de
vorst Zefo, de vorst Kenaz.
36:16 De vorst Korah, de vorst
Gaetam, de vorst Amalek; dat zijn
de vorsten van Elifaz in het land
Edom;dat zijn de zonen van Ada.
36:17 En dit zijn de zonen van
Rehuel, den zoon van Ezau: de
vorst Nahath, de vorst Zerah, de
vorstSamma, de vorst Mizza; dat
zijn de vorsten van Rehuel in het
land Edom; dat zijn de zonen van
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Basmath, dehuisvrouw van Ezau.
36:18 En dit zijn de zonen van
Aholibama, de huisvrouw van Ezau:
de vorst Jehus, de vorst Jaelam,
devorst Korah; dat zijn de vorsten
van Aholibama, de dochter van Ana,
de huisvrouw van Ezau.
36:19 Dat zijn de zonen van Ezau,
en dat zijn hunlieder vorsten; hij is
Edom.
36:20 Dit zijn de zonen van Seir,
den Horiet, inwoners van dat land:
Lotan, en Sobal, en Zibeon, en Ana,
36:21 En Dison, en Ezer, en Disan;
dat zijn de vorsten der Horieten,
zonen van Seir, in het land van
Edom.
36:22 En de zonen van Lotan waren
Hori en Hemam; en Lotans zuster
was Timna.
36:23 En dit zijn de zonen van
Sobal: Alvan en Manahath, en Ebal,
en Sefo, en Onam.
36:24 En dit zijn de zonen van
Zibeon: Aja en Ana, hij is die Ana,
die de muilen in de woestijn
gevondenheeft, toen hij de ezels
van zijn vader Zibeon weidde.
36:25 En dit zijn de zonen van Ana:
Dison; en Aholibama was de
dochter van Ana.
36:26 En dit zijn de zonen van
Dison: Hemdan, en Esban, en Ithran,
en Cheran.
36:27 Dit zijn de zonen van Ezer:
Bilhan, en Zaavan, en Akan.
36:28 Dit zijn de zonen van Disan:

Uz en Aran.
36:29 Dit zijn de vorsten der
Horieten: de vorst Lotan, de vorst
Sobal, de vorst Zibeon, de vorst
Ana.
36:30 De vorst Dison, de vorst Ezer,
de vorst Disan; dit zijn de vorsten
der Horieten, naar hun vorsten inhet
land Seir.
36:31 En dit zijn koningen, die
geregeerd hebben in het land Edom,
eer een koning regeerde over
dekinderen Israels.
36:32 Bela dan, de zoon van Beor,
regeerde in Edom, en de naam
zijner stad was Dinhaba.
36:33 En Bela stierf, en Jobab, de
zoon van Zerah, van Bozra,
regeerde in zijn plaats.
36:34 En Jobab stierf, en Husam,
uit der Temanieten land, regeerde
in zijn plaats.
36:35 En Husam stierf, en in zijn
plaats regeerde Hadad, de zoon
van Bedad, die Midian versloeg in
hetveld van Moab; en de naam
zijner stad was Avith.
36:36 En Hadad stierf, en Samla,
van Masreka, regeerde in zijn plaats.
36:37 En Samla stierf, en Saul van
Rehoboth, aan de rivier, regeerde in
zijn plaats.
36:38 En Saul stierf, en Baal-hanan,
de zoon van Achbor, regeerde in
zijn plaats.
36:39 En Baal-hanan, de zoon van
Achbor, stierf, en Hadar regeerde in
67

Genesis
zijn plaats; en de naam zijner
stadwas Pahu; en de naam zijner
huisvrouw was Mechetabeel, een
dochter van Matred, de dochter van
Me-zahab.
36:40 En dit zijn de namen der
vorsten van Ezau, naar hun
geslachten, naar hun plaatsen, met
hunnamen: de vorst Timna, de vorst
Alva, de vorst Jetheth,
36:41 De vorst Aholibama, de vorst
Ela, de vorst Pinon,
36:42 De vorst Kenaz, de vorst
Teman, de vorst Mibzar,
36:43 De vorst Magdiel, de vorst
Iram; dit zijn de vorsten van Edom,
naar hun woningen, in het land
hunnerbezitting; hij is Ezau, de
vader van Edom.
37:1 En Jakob woonde in het land
der vreemdelingschappen zijns
vaders, in het land Kanaan.
37:2 Dit zijn Jakobs
geschiedenissen. Jozef, zijnde een
zoon van zeventien jaren, weidde de
kudde metzijn broeders (en hij was
een jongeling), met de zonen van
Bilha, en de zonen van Zilpa, zijns
vaders vrouwen;en Jozef bracht hun
kwaad gerucht tot hun vader.
37:3 En Israel had Jozef lief, boven
al zijn zonen; want hij was hem een
zoon des ouderdoms; en hijmaakte
hem een veelvervigen rok.
37:4 Als nu zijn broeders zagen, dat
hun vader hem boven al zijn

broederen liefhad, haatten zij hem,
enkonden hem niet vredelijk
toespreken.
37:5 Ook droomde Jozef een
droom, dien hij aan zijn broederen
vertelde; daarom haatten zij hem
nog temeer.
37:6 En hij zeide tot hen: Hoort
toch dezen droom, dien ik
gedroomd heb.
37:7 En ziet, wij waren schoven
bindende in het midden des velds;
en ziet, mijn schoof stond op, en
bleefook staande; en ziet, uw
schoven kwamen rondom, en bogen
zich neder voor mijn schoof.
37:8 Toen zeiden zijn broeders tot
hem: Zult gij dan ganselijk over ons
regeren: zult gij dan ganselijk
overons heersen? Zo haatten zij
hem nog te meer, om zijn dromen
en om zijn woorden.
37:9 En hij droomde nog een
anderen droom, en verhaalde dien
aan zijn broederen; en hij zeide:
Ziet, ikheb nog een droom
gedroomd, en ziet, de zon, en de
maan, en elf sterren bogen zich
voor mij neder.
37:10 En als hij het aan zijn vader
en aan zijn broederen verhaalde,
bestrafte hem zijn vader, en zeide
tothem: Wat is dit voor een droom,
dien gij gedroomd hebt; zullen wij
dan ganselijk komen, ik, en uw
moeder, enuw broeders, om ons
voor u ter aarde te buigen?
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37:11 Zijn broeders dan benijdden
hem; doch zijn vader bewaarde
deze zaak.
37:12 En zijn broeders gingen heen,
om de kudde van hun vader te
weiden bij Sichem.
37:13 Zo zeide Israel tot Jozef:
Weiden uw broeders niet bij
Sichem? Kom, dat ik u tot hen
zende. En hijzeide tot hem: Zie,
[hier] ben ik!
37:14 En hij zeide tot hem: Ga toch
heen, zie naar den welstand van uw
broederen, en naar den welstandvan
de kudde, en breng mij een woord
wederom. Zo zond hij hem uit het
dal Hebron, en hij kwam te Sichem.
37:15 En een man vond hem (want
ziet, hij was dwalende in het veld);
zo vraagde hem deze
man,zeggende: Wat zoekt gij?
37:16 En hij zeide: Ik zoek mijn
broederen; geef mij toch te kennen,
waar zij weiden.
37:17 Zo zeide die man: Zij zijn van
hier gereisd; want ik hoorde hen
zeggen: Laat ons naar Dothan
gaan.Jozef dan ging zijn broederen
na, en vond hen te Dothan.
37:18 En zij zagen hem van verre;
en eer hij tot hen naderde, sloegen
zij tegen hem een listigen raad,
omhem te doden.
37:19 En zij zeiden de een tot den
ander: Ziet, daar komt die
meesterdromer aan!
37:20 Nu komt dan, en laat ons

hem doodslaan, en hem in een
dezer kuilen werpen; en wij zullen
zeggen:een boos dier heeft hem
opgegeten; zo zullen wij zien, wat
van zijn dromen worden zal.
37:21 Ruben hoorde dat, en
verloste hem uit hun hand; en hij
zeide: Laat ons hem niet aan het
levenslaan.
37:22 Ook zeide Ruben tot hen:
Vergiet geen bloed; werpt hem in
dezen kuil die in de woestijn is, en
legtde hand niet aan hem; opdat hij
hem uit hun hand verloste, om hem
tot zijn vader weder te brengen.
37:23 En het geschiedde, als Jozef
tot zijn broederen kwam, zo togen
zij Jozef zijn rok uit, denveelvervigen
rok, dien hij aanhad.
37:24 En zij namen hem, en wierpen
hem in den kuil; doch de kuil was
ledig; er was geen water in.
37:25 Daarna zaten zij neder om
brood te eten, en hieven hun ogen
op, en zagen, en ziet,
eenreisgezelschap van Ismaelieten
kwam uit Gilead; en hun kemelen
droegen specerijen en balsem, en
mirre,reizende, om dat af te
brengen naar Egypte.
37:26 Toen zeide Juda tot zijn
broederen: Wat gewin zal het zijn,
dat wij onzen broeder doodslaan,
en zijnbloed verbergen?
37:27 Komt, en laat ons hem aan
deze Ismaelieten verkopen, en onze
hand zij niet aan hem; want hij
69

Genesis
isonze broeder, ons vlees, en zijn
broederen hoorden [hem].
37:28 Als nu de Midianietische
kooplieden voorbijtogen, zo trokken
en hieven zij Jozef op uit den kuil,
enverkochten Jozef aan deze
Ismaelieten voor twintig zilverlingen;
die brachten Jozef naar Egypte.
37:29 Als nu Ruben tot den kuil
wederkeerde, ziet, zo was Jozef niet
in den kuil; toen scheurde hij
zijnklederen.
37:30 En hij keerde weder tot zijn
broederen, en zeide: De jongeling is
er niet; en ik, waar zal ikheengaan?
37:31 Toen namen zij Jozefs rok,
en zij slachtten een geitenbok, en
zij doopten den rok in het bloed.
37:32 En zij zonden den
veelvervigen rok, en deden hem tot
hun vader brengen, en zeiden:
Dezen hebbenwij gevonden; beken
toch, of deze uws zoons rok zij, of
niet.
37:33 En hij bekende hem, en zeide:
Het is mijns zoons rok! een boos
dier heeft hem opgegeten!voorzeker
is Jozef verscheurd!
37:34 Toen scheurde Jakob zijn
klederen, en legde een zak om zijn
lenden; en hij bedreef rouw over
zijnzoon vele dagen.
37:35 En al zijn zonen, en al zijn
dochteren maakten zich op, om
hem te troosten; maar hij weigerde
zich telaten troosten, en zeide:
Want ik zal, rouw bedrijvende, tot

mijn zoon in het graf nederdalen.
Alzo beweende hemzijn vader.
37:36 En de Midianieten verkochten
hem in Egypte, aan Potifar, een
hoveling van Farao, overste
dertrawanten.
38:1 En het geschiedde ten zelven
tijde, dat Juda van zijn broederen
aftoog, en hij keerde in tot een
manvan Adullam, wiens naam was
Hira.
38:2 En Juda zag aldaar de dochter
van een Kanaanietisch man, wiens
naam was Sua; en hij nam haar,en
ging tot haar in.
38:3 En zij werd bevrucht, en
baarde een zoon, en hij noemde
zijn naam Er.
38:4 Daarna werd zij weder
bevrucht, en baarde een zoon, en
zij noemde zijn naam Onan.
38:5 En zij voer nog voort, en
baarde een zoon, en noemde zijn
naam Sela; doch hij was te Chezib,
toenzij hem baarde.
38:6 Juda nu nam een vrouw voor
Er, zijn eerstgeborene, en haar
naam was Thamar.
38:7 Maar Er, de eerstgeborene van
Juda, was kwaad in des HEEREN
ogen; daarom doodde hem
deHEERE.
38:8 Toen zeide Juda tot Onan: Ga
in tot uws broeders huisvrouw, en
trouw haar in uws broeders
naam,en verwek uw broeder zaad.
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38:9 Doch Onan, wetende, dat dit
zaad voor hem niet zoude zijn, zo
geschiedde het, als hij tot
zijnsbroeders huisvrouw inging, dat
hij het verdierf tegen de aarde, om
zijn broeder geen zaad te geven.
38:10 En het was kwaad in des
HEEREN ogen, wat hij deed; daarom
doodde Hij hem ook.
38:11 Toen zeide Juda tot Thamar,
zijn schoondochter: Blijf weduwe in
uws vaders huis, totdat mijn
zoonSela groot wordt; want hij
zeide: Dat niet misschien ook deze
sterve, gelijk zijn broeders! Zo ging
Thamar heen,en bleef in haar
vaders huis.
38:12 Als nu vele dagen verlopen
waren, stierf de dochter van Sua,
de huisvrouw van Juda;
daarnatroostte zich Juda, en ging
op tot zijn schaapscheerders naar
Timna toe, hij en Hira, zijn vriend,
de Adullamiet.
38:13 En men gaf Thamar te
kennen, zeggende: Zie, uw
schoonvader gaat op naar Timna,
om zijnschapen te scheren.
38:14 Toen leide zij de klederen
van haar weduwschap van zich af,
en zij bedekte zich met een sluier,
enbewond zich, en zette zich aan
den ingang der twee fonteinen, die
op den weg naar Timna is; want zij
zag, datSela groot geworden was,
en zij hem niet ter vrouw was
gegeven.

38:15 Als Juda haar zag, zo hield
hij haar voor een hoer, overmits zij
haar aangezicht bedekt had.
38:16 En hij week tot haar naar
den weg, en zeide: Kom toch, laat
mij tot u ingaan; want hij wist niet,
dat zijzijn schoondochter was. En zij
zeide: Wat zult gij mij geven, dat gij
tot mij ingaat?
38:17 En hij zeide: Ik zal u een
geitenbok van de kudde zenden. En
zij zeide: Zo gij pand zult geven,
totdatgij hem zendt.
38:18 Toen zeide hij: Wat pand is
het, dat ik u geven zal? En zij
zeide: Uw zegelring en uw snoer en
uwstaf, die in uw hand is; hetwelk
hij haar gaf, en ging tot haar in; en
zij ontving bij hem.
38:19 En zij maakte zich op, en
ging heen, en leide haar sluier van
zich af, en zij trok aan de klederen
vanhaar weduwschap.
38:20 En Juda zond den geitenbok
door de hand van zijn vriend, den
Adullamiet, om het pand uit de
handder vrouw te nemen; maar hij
vond haar niet.
38:21 En hij vraagde de lieden van
haar plaats, zeggende: Waar is de
hoer, die bij deze twee fonteinenaan
den weg was? En zij zeiden: Hier is
geen hoer geweest.
38:22 En hij keerde weder tot Juda,
en zeide: Ik heb haar niet
gevonden; en ook zeiden de lieden
van dieplaats: Hier is geen hoer
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geweest.
38:23 Toen zeide Juda: Zij neme
het voor zich, opdat wij misschien
niet tot verachting worden; zie, ik
hebdezen bok gezonden; maar gij
hebt haar niet gevonden.
38:24 En het geschiedde omtrent na
drie maanden, dat men Juda te
kennen gaf, zeggende: Thamar,
uwschoondochter, heeft gehoereerd,
en ook zie, zij is zwanger van
hoererij. Toen zeide Juda: Breng ze
hervoor,dat zij verbrand worde!
38:25 Als zij voorgebracht werd,
schikte zij tot haar schoonvader, om
te zeggen: Bij den man, wiens
dezedingen zijn, ben ik zwanger; en
zij zeide: Beken toch, wiens deze
zegelring, en deze snoeren, en deze
staf zijn.
38:26 En Juda kende ze, en zeide:
Zij is rechtvaardiger dan ik, daarom,
omdat ik haar aan mijn zoon
Selaniet gegeven heb. En hij
bekende haar voortaan niet meer.
38:27 En het geschiedde ten tijde,
als zij baren zou, ziet, zo waren
tweelingen in haar buik.
38:28 En het geschiedde, als zij
baarde, dat [een] de hand uitgaf; en
de vroedvrouw nam dezelve, en
zijbond een scharlaken [draad] om
zijn hand, zeggende: Deze komt het
eerst uit.
38:29 Maar het geschiedde, als hij
zijn hand weder intoog, ziet, zo
kwam zijn broeder uit; en zij zeide:

Hoezijt gij doorgebroken? op u is
de breuke! en men noemde zijn
naam Perez.
38:30 En daarna kwam zijn broeder
uit, om wiens hand de scharlaken
[draad] was; en men noemde
zijnnaam Zera.
39:1 Jozef nu werd naar Egypte
afgevoerd; en Potifar, een hoveling
van Farao, een overste der
trawanten,een Egyptisch man, kocht
hem uit de hand der Ismaelieten,
die hem derwaarts afgevoerd
hadden.
39:2 En de HEERE was met Jozef,
zodat hij een voorspoedig man was;
en hij was in het huis van zijnheer,
den Egyptenaar.
39:3 Als nu zijn heer zag, dat de
HEERE met hem was, en dat de
HEERE al wat hij deed, door zijn
handvoorspoedig maakte;
39:4 Zo vond Jozef genade in zijn
ogen, en diende hem; en hij stelde
hem over zijn huis; en al wat hij
had,gaf hij in zijn hand.
39:5 En het geschiedde van toen af,
dat hij hem over zijn huis, en over
al wat het zijne was, gesteld
had,dat de HEERE des Egyptenaars
huis zegende, om Jozefs wil; ja, de
zegen des HEEREN was in alles, wat
hijhad, in het huis en in het veld.
39:6 En hij liet alles, wat hij had, in
Jozefs hand, zodat hij met hem van
geen ding kennis had, behalve
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vanhet brood, dat hij at. En Jozef
was schoon van gedaante, en
schoon van aangezicht.
39:7 En het geschiedde na deze
dingen, dat de huisvrouw zijns heren
haar ogen op Jozef wierp; en
zijzeide: lig bij mij!
39:8 Maar hij weigerde het, en zeide
tot de huisvrouw zijns heren: Zie,
mijn heer heeft geen kennis met
mij,wat er in het huis is; en al wat
hij heeft, dat heeft hij in mijn hand
gegeven.
39:9 Niemand is groter in dit huis
dan ik, en hij heeft voor mij niets
onthouden, dan u, daarin dat gij
zijnhuisvrouw zijt; hoe zoude ik dan
dit een zo groot kwaad doen, en
zondigen tegen God!
39:10 En het geschiedde, als zij
Jozef dag op dag aansprak, en hij
naar haar niet hoorde, om bij haar
teliggen, [en] bij haar te zijn;
39:11 Zo gebeurde het op zulk een
dag, dat hij in het huis kwam, om
zijn werk te doen; en niemand van
delieden des huizes was daar
binnenshuis.
39:12 En zij greep hem bij zijn
kleed, zeggende: Lig bij mij! En hij
liet zijn kleed in haar hand, en
vluchtte,en ging uit naar buiten.
39:13 En het geschiedde, als zij
zag, dat hij zijn kleed in haar hand
gelaten had, en naar buiten
gevluchtwas;
39:14 Zo riep zij de lieden van haar

huis, en sprak tot hen, zeggende:
Ziet, hij heeft ons den
Hebreeuwsenman ingebracht, om
met ons te spotten; hij is tot mij
gekomen, om bij mij te liggen, en ik
heb geroepen met luiderstem;
39:15 En het geschiedde, als hij
hoorde, dat ik mijn stem verhief, en
riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij,
envluchtte, en ging uit naar buiten.
39:16 En zij leide zijn kleed bij zich,
totdat zijn heer in zijn huis kwam.
39:17 Toen sprak zij tot hem naar
diezelfde woorden, zeggende: De
Hebreeuwse knecht, dien gij ons
hebtingebracht, is tot mij gekomen,
om met mij te spotten.
39:18 En het is geschied, als ik mijn
stem verhief, en riep, dat hij zijn
kleed bij mij liet, en vluchtte
naarbuiten.
39:19 En het geschiedde, als zijn
heer de woorden zijner huisvrouw
hoorde, die zij tot hem
sprak,zeggende: Naar deze zelfde
woorden heeft mij uw knecht
gedaan, zo ontstak zijn toorn.
39:20 En Jozefs heer nam hem, en
leverde hem in het gevangenhuis,
ter plaatse, waar des
koningsgevangenen gevangen waren;
alzo was hij daar in het
gevangenhuis.
39:21 Doch de HEERE was met
Jozef, en wende [Zijn]
goedertierenheid tot hem; en gaf
hem genade in deogen van den
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overste van het gevangenhuis.
39:22 En de overste van het
gevangenhuis gaf al de gevangenen,
die in het gevangenhuis waren,
inJozefs hand; en al wat zij daar
deden, deed hij.
39:23 De overste van het
gevangenhuis zag gans op geen
ding, dat in zijn hand was, overmits
dat deHEERE met hem was; en wat
hij deed, dat deed de HEERE wel
gedijen.
40:1 En het geschiedde na deze
dingen, dat de schenker des
konings van Egypte, en de
bakker,zondigden tegen hun heer,
tegen den koning van Egypte.
40:2 Zodat Farao zeer toornig werd
op zijn twee hovelingen, op den
overste der schenkers, en op
denoverste der bakkers.
40:3 En hij leverde hen in bewaring,
ten huize van den overste der
trawanten, in het gevangenhuis,
terplaatse, waar Jozef gevangen
was.
40:4 En de overste der trawanten
bestelde Jozef bij hen, dat hij hen
diende; en zij waren [sommige]
dagenin bewaring.
40:5 Zij droomden nu beiden een
droom, elk zijn droom, in een nacht,
elk naar de uitlegging zijns
drooms,de schenker en de bakker,
die des konings van Egypte waren,
die gevangen waren in het

gevangenhuis.
40:6 En Jozef kwam des morgens
tot hen, en hij zag hen aan, en ziet,
zij waren ontsteld.
40:7 Toen vraagde hij de hovelingen
van Farao, die bij hem waren in
hechtenis van het huis zijns
heren,zeggende: Waarom zijn uw
aangezichten heden kwalijk gesteld?
40:8 En zij zeiden tot hem: Wij
hebben een droom gedroomd, en er
is niemand, die hem uitlegge. En
Jozefzeide tot hen: Zijn de
uitleggingen niet van God? Vertelt
[ze] mij toch.
40:9 Toen vertelde de overste der
schenkers Jozef zijn droom, en
zeide tot hem: In mijn droom, zie,
zowas een wijnstok voor mijn
aangezicht;
40:10 En aan den wijnstok waren
drie ranken; en hij was als
bottende, zijn bloeisel ging op, zijn
trossenbrachten rijpe druiven voort.
40:11 En Farao's beker was in mijn
hand; en ik nam die druiven, en
drukte ze uit in Farao's beker, en ik
gafden beker op Farao's hand.
40:12 Toen zeide Jozef tot hem: Dit
is zijn uitlegging: de drie ranken zijn
drie dagen.
40:13 Binnen nog drie dagen zal
Farao uw hoofd verheffen, en zal u
in uw staat herstellen; en gij
zultFarao's beker in zijn hand geven,
naar de vorige wijze, toen gij zijn
schenker waart.
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40:14 Doch gedenk mijner bij
uzelven, wanneer het u wel gaan
zal, en doe toch weldadigheid aan
mij, endoe van mij melding bij
Farao, en maak, dat ik uit dit huis
kome.
40:15 Want ik ben diefelijk ontstolen
uit het land der Hebreen; en ook
heb ik hier niets gedaan, dat zij mij
indezen kuil gezet hebben.
40:16 Toen de overste der bakkers
zag, dat hij een goede uitlegging
gedaan had, zo zeide hij tot Jozef:
Ikwas ook in mijn droom, en zie,
drie getraliede korven waren op
mijn hoofd.
40:17 En in den oppersten korf was
van alle spijze van Farao, die
bakkerswerk is; en het gevogelte
atdezelve uit den korf, van boven
mijn hoofd.
40:18 Toen antwoordde Jozef, en
zeide: Dit is zijn uitlegging: de drie
korven zijn drie dagen.
40:19 Binnen nog drie dagen zal
Farao uw hoofd verheffen van
boven u, en hij zal u aan een hout
hangen,en het gevogelte zal uw
vlees van boven u eten.
40:20 En het geschiedde op den
derden dag, den dag van Farao's
geboorte, dat hij voor al zijn
knechteneen maaltijd maakte; en hij
verhief het hoofd van den overste
der schenkers, en het hoofd van
den overste derbakkers, in het
midden zijner knechten.

40:21 En hij deed den overste der
schenkers wederkeren tot zijn
schenkambt, zodat hij den beker
opFarao's hand gaf.
40:22 Maar den overste der bakkers
hing hij op; gelijk Jozef hun
uitgelegd had.
40:23 Doch de overste der
schenkers gedacht aan Jozef niet,
maar vergat hem.
41:1 En het geschiedde ten einde
van twee volle jaren, dat Farao
droomde, en ziet, hij stond aan de
rivier.
41:2 En ziet, uit de rivier kwamen
op zeven koeien, schoon van
aanzien, en vet van vlees, en zij
weiddenin het gras.
41:3 En ziet, zeven andere koeien
kwamen na die op uit de rivier,
lelijk van aanzien, en dun van vlees;
enzij stonden bij [de] [andere]
koeien aan den oever der rivier.
41:4 En die koeien, lelijk van
aanzien, en dun van vlees, aten op
die zeven koeien, schoon van
aanzien envet. Toen ontwaakte
Farao.
41:5 Daarna sliep hij en droomde
andermaal; en ziet, zeven aren
rezen op, in een halm, vet en goed.
41:6 En ziet, zeven dunne en van
den oostenwind verzengde aren
schoten na dezelve uit.
41:7 En de dunne aren verslonden
de zeven vette en volle aren. Toen
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ontwaakte Farao, en ziet, het
waseen droom.
41:8 En het geschiedde in den
morgenstond, dat zijn geest
verslagen was, en hij zond heen, en
riep al detovenaars van Egypte, en
al de wijzen, die daarin waren; en
Farao vertelde hun zijn droom; maar
er wasniemand, die ze aan Farao
uitlegde.
41:9 Toen sprak de overste der
schenkers tot Farao, zeggende: Ik
gedenk heden aan mijn zonden.
41:10 Farao was zeer vertoornd op
zijn dienaars, en leverde mij in
bewaring ten huize van den overste
dertrawanten, mij en den overste
der bakkers.
41:11 En in een nacht droomden wij
een droom, ik en hij; wij droomden
elk naar de uitlegging zijns drooms.
41:12 En aldaar was bij ons een
Hebreeuws jongeling, een knecht
van den overste der trawanten; en
wijvertelden ze hem, en hij leide ons
onze dromen uit; een ieder leide hij
ze uit, naar zijn droom.
41:13 En gelijk hij ons uitleide, alzo
is het geschied; mij heeft hij
hersteld in mijn staat, en hem
gehangen.
41:14 Toen zond Farao en riep
Jozef en zij deden hem haastelijk
uit den kuil komen; en men schoor
hem,en men veranderde zijn
klederen; en hij kwam tot Farao.
41:15 En Farao sprak tot Jozef: Ik

heb een droom gedroomd, en er is
niemand, die hem uitlegge; maar
ikheb van u horen zeggen, [als] gij
een droom hoort, dat gij hem
uitlegt.
41:16 En Jozef antwoordde Farao,
zeggende: Het is buiten mij! God zal
Farao's welstand aanzeggen.
41:17 Toen sprak Farao tot Jozef:
Zie, in mijn droom stond ik aan den
oever der rivier;
41:18 En zie, uit de rivier kwamen
op zeven koeien, vet van vlees en
schoon van gedaante, en zij
weiddenin het gras.
41:19 En zie, zeven andere koeien
kwamen op na deze, mager en zeer
lelijk van gedaante, rank vanvlees; ik
heb dergelijke van lelijkheid niet
gezien in het ganse Egypteland.
41:20 En die ranke en lelijke koeien
aten die eerste zeven vette koeien
op;
41:21 Dewelke in haar buik
inkwamen; maar men merkte niet,
dat ze in haar buik ingekomen
waren; wanthaar aanzien was lelijk,
gelijk als in het begin. Toen
ontwaakte ik.
41:22 Daarna zag ik in mijn droom,
en zie, zeven aren rezen op in een
halm, vol en goed.
41:23 En zie, zeven dorre, dunne
[en] van den oostenwind verzengde
aren, schoten na dezelve uit;
41:24 En de zeven dunne aren
verslonden die zeven goede aren.
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En ik heb het den tovenaars
gezegd;maar er was niemand, die
het mij verklaarde.
41:25 Toen zeide Jozef tot Farao:
De droom van Farao is een;
hetgeen God is doende, heeft Hij
Farao tekennen gegeven.
41:26 Die zeven schone koeien zijn
zeven jaren; die zeven schone aren
zijn ook zeven jaren; de droom
iseen.
41:27 En die zeven ranke en lelijke
koeien, die na gene opkwamen, zijn
zeven jaren; en die zeven rankevan
den oostenwind verzengde aren
zullen zeven jaren des hongers
wezen.
41:28 Dit is het woord, hetwelk ik
tot Farao gesproken heb: hetgeen
God is doende, heeft Hij
Faraovertoond.
41:29 Zie, de zeven aankomende
jaren, zal er grote overvloed in het
ganse land van Egypte zijn.
41:30 Maar na dezelve zullen er
opstaan zeven jaren des hongers;
dan zal in het land van Egypte al
dieovervloed vergeten worden; en
de honger zal het land verteren.
41:31 Ook zal de overvloed in het
land niet gemerkt worden, vanwege
dienzelven honger, die daarnawezen
zal; want hij zal zeer zwaar zijn.
41:32 En aangaande, dat die droom
aan Farao ten tweeden maal is
herhaald, is, omdat de zaak van
Godvastbesloten is, en dat God

haast, om dezelve te doen.
41:33 Zo zie nu Farao naar een
verstandigen en wijzen man, en
zette hem over het land van Egypte.
41:34 Farao doe [zo], en bestelle
opzieners over het land; en neme
het vijfde deel des lands van Egypte
inde zeven jaren des overvloeds.
41:35 En dat zij alle spijze van deze
aankomende goede jaren
verzamelen, en koren opleggen,
onder dehand van Farao, tot spijze
in de steden, en bewaren het.
41:36 Zo zal de spijze zijn tot
voorraad voor het land, voor zeven
jaren des hongers, die in
Egyptelandwezen zullen; opdat het
land van honger niet verga.
41:37 En dit woord was goed in de
ogen van Farao, en in de ogen van
al zijn knechten.
41:38 Zo zeide Farao tot zijn
knechten: Zouden wij wel een man
vinden als dezen, in welken Gods
Geestis?
41:39 Daarna zeide Farao tot Jozef:
Naardien dat God u dit alles heeft
verkondigd, zo is er niemand
[zo]verstandig en wijs, als gij.
41:40 Gij zult over mijn huis zijn, en
op uw bevel zal al mijn volk [de]
[hand] kussen; alleen dezen troon
zalik groter zijn dan gij.
41:41 Voorts sprak Farao tot Jozef:
Zie, ik heb u over gans Egypteland
gesteld.
41:42 En Farao nam zijn ring van
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zijn hand af, en deed hem aan
Jozefs hand, en liet hem fijne
linnenklederen aantrekken, en leide
hem een gouden keten aan zijn
hals;
41:43 En hij deed hem rijden op
den tweeden wagen, dien hij had;
en zij riepen voor zijn aangezicht:
Knielt!Alzo stelde hij hem over gans
Egypteland.
41:44 En Farao zeide tot Jozef: Ik
ben Farao! doch zonder u zal
niemand zijn hand of zijn voet
opheffen ingans Egypteland.
41:45 En Farao noemde Jozefs
naam Zafnath Paaneah, en gaf hem
Asnath, de dochter van
Potifera,overste van On, tot een
vrouw; en Jozef toog uit door het
land van Egypte.
41:46 Jozef nu was dertig jaren
oud, als hij stond voor het
aangezicht van Farao, koning van
Egypte; enJozef ging uit van Farao's
aangezicht, en hij toog door gans
Egypteland.
41:47 En het land bracht voort, in
de zeven jaren des overvloeds, bij
handvollen.
41:48 En hij vergaderde alle spijze
der zeven jaren, die in Egypteland
was, en deed de spijze in de
steden;de spijze van het veld van
elke stad, hetwelk rondom haar was,
deed hij daar binnen.
41:49 Alzo bracht Jozef zeer veel
koren bijeen, als het zand der zee,

totdat men ophield te tellen:
wantdaarvan was geen getal.
41:50 En Jozef werden twee zonen
geboren, eer er een jaar des
hongers aankwam, die Asnath,
dedochter van Potifera, overste van
On, hem baarde.
41:51 En Jozef noemde den naam
des eerstgeborenen Manasse; want,
[zeide] [hij] God heeft mij
doenvergeten al mijn moeite, en het
ganse huis mijns vaders.
41:52 En den naam des tweeden
noemde hij Efraim; want, [zeide] [hij]
God heeft mij doen wassen in
hetland mijner verdrukking.
41:53 Toen eindigden de zeven
jaren des overvloeds, die in Egypte
geweest was.
41:54 En de zeven jaren des
hongers begonnen aan te komen,
gelijk als Jozef gezegd had. En er
washonger in al de landen; maar in
gans Egypteland was brood.
41:55 Als nu gans Egypteland
hongerde, riep het volk tot Farao
om brood; en Farao zeide tot
alleEgyptenaren: Gaat tot Jozef,
doet wat hij u zegt.
41:56 Als dan honger over het
ganse land was, zo opende Jozef
alles, waarin [iets] was, en verkocht
aande Egyptenaren; want de honger
werd sterk in Egypteland.
41:57 En alle landen kwamen in
Egypte tot Jozef, om te kopen; want
de honger was sterk in alle landen.
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42:1 Toen Jakob zag, dat er koren
in Egypte was, zo zeide Jakob tot
zijn zonen: Waarom ziet gij
opelkander?
42:2 Voorts zeide hij: Ziet, ik heb
gehoord, dat er koren in Egypte is;
trekt daarhenen af, en koopt
ons[koren] van daar, opdat wij leven
en niet sterven.
42:3 Toen togen Jozefs tien
broederen af, om koren uit Egypte
te kopen.
42:4 Doch Benjamin, Jozefs broeder,
zond Jakob niet met zijn broederen;
want hij zeide: Opdat hem
nietmisschien het verderf ontmoete!
42:5 Alzo kwamen Israels zonen om
te kopen onder degenen, die daar
kwamen; want de honger was inhet
land Kanaan.
42:6 Jozef nu was regent over dat
land; hij verkocht aan al het volk
des lands; en Jozefs
broederenkwamen, en bogen zich
voor hem, [met] de aangezichten ter
aarde.
42:7 Als Jozef zijn broederen zag,
zo kende hij hen; maar hij hield
zich vreemd jegens hen, en sprak
hardmet hen, en zeide tot hen: Van
waar komt gij? En zij zeiden: Uit het
land Kanaan; om spijze te kopen.
42:8 Jozef dan kende zijn
broederen; maar zij kenden hem
niet.
42:9 Toen gedacht Jozef aan de
dromen, die hij van hen gedroomd

had; en hij zeide tot hen: Gij
zijtverspieders, gij zijt gekomen om
te bezichtigen, waar het land bloot
is.
42:10 En zij zeiden tot hem: Neen,
mijn heer! maar uw knechten zijn
gekomen, om spijze te kopen.
42:11 Wij allen zijn eens mans
zonen; wij zijn vroom; uw knechten
zijn geen verspieders.
42:12 En hij zeide tot hen: Neen,
maar gij zijt gekomen, om te
bezichtigen, waar het land bloot is.
42:13 En zij zeiden: Wij, uw
knechten, waren twaalf gebroeders,
eens mans zonen, in het land
Kanaan; enzie, de kleinste is heden
bij onzen vader; doch de een is
niet [meer].
42:14 Toen zeide Jozef tot hen: Dat
is het, wat ik tot u gesproken heb,
zeggende: Gij zijt verspieders!
42:15 Hierin zult gij beproefd
worden: [zo] [waarlijk] [als] Farao
leeft! indien gij van hier zult
uitgaan, tenzijdan, wanneer uw
kleinste broeder herwaarts zal
gekomen zijn!
42:16 Zendt een uit u, die uw
broeder hale; maar weest gijlieden
gevangen, en uw woorden
zullenbeproefd worden, of de
waarheid bij u zij; en indien niet,
[zo] [waarlijk] [als] Farao leeft, zo
zijt gij verspieders!
42:17 En hij zette hen samen drie
dagen in bewaring.
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42:18 En ten derden dage zeide
Jozef tot hen: Doet dit, zo zult gij
leven; ik vrees God.
42:19 Zo gij vroom zijt, zo zij een
uwer broederen gebonden in het
huis uwer bewaring; en gaat gij
heen,brengt het koren voor den
honger uwer huizen.
42:20 En brengt uw kleinsten
broeder tot mij, zo zullen uw
woorden waargemaakt worden; en
gij zult nietsterven. En zij deden
alzo.
42:21 Toen zeiden zij de een tot
den ander: Voorwaar, wij zijn
schuldig aan onzen broeder,
wiensbenauwdheid der ziele wij
zagen, toen hij ons om genade bad;
maar wij hoorden niet! daarom komt
dezebenauwdheid over ons.
42:22 En Ruben antwoordde hun,
zeggende: Heb ik het tot u niet
gezegd, toen ik zeide: Zondigt niet
aandezen jongeling! maar gij
hoordet niet; en ook zijn bloed, ziet,
het wordt gezocht!
42:23 En zij wisten niet, dat het
Jozef hoorde; want daar was een
taalman tussen hen.
42:24 Toen wendde hij zich om, van
hen af, en weende; daarna keerde
hij weder tot hen, en sprak tot
hen,en nam Simeon van hen, en
bond hem voor hun ogen.
42:25 En Jozef gebood, dat men
hun zakken met koren vullen zou,
en dat men hun geld wederkeerde,

eeniegelijk in zijn zak, en dat men
hun teerkost gave tot den weg; en
men deed hun alzo.
42:26 En zij laadden hun koren op
hun ezels, en togen van daar.
42:27 Toen een zijn zak opendeed,
om zijn ezel voeder te geven in de
herberg, zo zag hij zijn geld;
wantziet, het was in den mond van
zijn zak.
42:28 En hij zeide tot zijn
broederen: Mijn geld is
wedergekeerd; daartoe ook, ziet, het
is in mijn zak! Toenontging hun het
hart, en zij verschrikten, de een tot
den ander zeggende: Wat is dit,
[dat] ons God gedaanheeft?
42:29 En zij kwamen in het land
Kanaan, tot Jakob, hun vader; en zij
gaven hem te kennen al
hunwedervaren, zeggende:
42:30 Die man, de heer van dat
land, heeft hard met ons gesproken;
en hij heeft ons gehouden
voorverspieders des lands.
42:31 Maar wij zeiden tot hem: Wij
zijn vroom; wij zijn geen verspieders.
42:32 Wij waren twaalf gebroeders,
zonen van onzen vader; de een is
niet [meer], en de kleinste is
hedenbij onzen vader in het land
Kanaan.
42:33 En die man, de heer van dat
land, zeide tot ons: Hieraan zal ik
bekennen, dat gijlieden vroom
zijt;laat een uwer broederen bij mij,
en neemt voor den honger uwer
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huizen, en trekt heen.
42:34 En brengt uw kleinsten
broeder tot mij; zo zal ik weten, dat
gij geen verspieders zijt, maar dat
gijvroom zijt; uw broeder zal ik u
wedergeven, en gij zult in dit land
handelen.
42:35 En het geschiedde, als zij hun
zakken ledigden, ziet, zo had een
iegelijk den bundel zijns gelds inzijn
zak; en zij zagen de bundelen huns
gelds, zij en hun vader, en zij waren
bevreesd.
42:36 Toen zeide Jakob, hun vader,
tot hen: Gij berooft mij van
kinderen! Jozef is er niet, en
Simeon is erniet; nu zult gij
Benjamin wegnemen! al deze dingen
zijn tegen mij!
42:37 Toen sprak Ruben tot zijn
vader, zeggende: Dood twee mijner
zonen, zo ik hem tot u
nietwederbreng; geef hem in mijn
hand, en ik zal hem weder tot u
brengen!
42:38 Maar hij zeide: Mijn zoon zal
met ulieden niet aftrekken; want zijn
broeder is dood, en hij is
alleenovergebleven; zo hem een
verderf ontmoette op den weg, dien
gij zult gaan, zo zoudt gij mijn
grauwe haren metdroefenis ten
grave doen nederdalen.
43:1 De honger nu werd zwaar in
dat land;
43:2 Zo geschiedde het, als zij den

leeftocht, dien zij uit Egypte
gebracht hadden, opgegeten
hadden, dathun vader tot hen zeide:
Keert wederom, koopt ons een
weinig spijze.
43:3 Toen sprak Juda tot hem,
zeggende: Die man heeft ons op
het hoogste betuigd, zeggende: Gij
zultmijn aangezicht niet zien, tenzij
dat uw broeder met u is.
43:4 Indien gij onzen broeder met
ons zendt, wij zullen aftrekken, en u
spijze kopen;
43:5 Maar indien gij [hem] niet
zendt, wij zullen niet aftrekken; want
die man heeft tot ons gezegd: Gij
zultmijn aangezicht niet zien, tenzij
dat uw broeder met u is.
43:6 En Israel zeide: Waarom hebt
gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat
gij dien man te kennen gaaft, of
gijnog een broeder hadt?
43:7 En zij zeiden: Die man vraagde
zeer nauw naar ons, en naar onze
maagschap, zeggende: Leeft
uwvader nog; hebt gij nog een
broeder? Zo gaven wij het hem te
kennen, volgens diezelfde woorden;
hebben wijjuist geweten, dat hij
zeggen zou: Brengt uw broeder af?
43:8 Toen zeide Juda tot Israel, zijn
vader: Zend den jongeling met mij,
zo zullen wij ons opmaken enreizen,
opdat wij leven en niet sterven,
noch wij, noch gij, noch onze
kinderkens.
43:9 Ik zal borg voor hem zijn; van
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mijn hand zult gij hem eisen; indien
ik hem tot u niet breng en hem
vooruw aangezicht stel, zo zal ik
alle dagen tegen u gezondigd
hebben!
43:10 Want hadden wij niet
gezuimd, voorwaar, wij waren
alreeds tweemaal wedergekomen.
43:11 Toen zeide Israel, hun vader,
tot hen: Is het nu alzo, zo doet dit;
neemt van het loffelijkste
dezeslands in uwe vaten, en brengt
dien man een geschenk henen af:
een weinig balsem, en een weinig
honig,specerijen en mirre,
terpentijnnoten en amandelen.
43:12 En neemt dubbel geld in uw
hand; en brengt het geld, hetwelk in
den mond uwer zakkenwedergekeerd
is, weder in uw hand; misschien is
het een feil.
43:13 Neemt ook uw broeder mede,
en maakt u op, keert weder tot
dien man.
43:14 En God, de Almachtige, geve
u barmhartigheid voor het
aangezicht van dien man, dat hij
uwanderen broeder en Benjamin
met u late gaan! En mij aangaande,
als ik van kinderen beroofd ben, zo
ben ikberoofd!
43:15 En die mannen namen dat
geschenk, en namen dubbel geld in
hun hand, en Benjamin; en
zijmaakten zich op, en togen af
naar Egypte, en zij stonden voor
Jozefs aangezicht.

43:16 Als Jozef Benjamin met hen
zag, zo zeide hij tot dengene, die
over zijn huis was: Breng
dezemannen naar het huis toe, en
slacht slachtvee, en maak [het]
gereed; want deze mannen zullen te
middag metmij eten.
43:17 De man nu deed, gelijk Jozef
gezegd had; en de man bracht deze
mannen in het huis van Jozef.
43:18 Toen vreesden deze mannen,
omdat zij in het huis van Jozef
gebracht werden, en zeiden:
Teroorzake van het geld, dat in het
begin in onze zakken wedergekeerd
is, worden wij ingebracht, opdat hij
onsoverrompele en ons overvalle, en
ons tot slaven neme, met onze
ezelen.
43:19 Daarom naderden zij tot dien
man, die over het huis van Jozef
was, en zij spraken tot hem aan
dedeur van het huis.
43:20 En zij zeiden: Och, mijn heer!
wij waren in het begin gewisselijk
afgekomen, om spijze te kopen.
43:21 Het is nu geschied, als wij in
de herberg gekomen waren, en wij
onze zakken opendeden, zie, zowas
ieders mans geld in den mond van
zijn zak, ons geld in zijn gewicht; en
wij hebben hetzelve wedergebrachtin
onze hand.
43:22 Wij hebben ook ander geld in
onze hand afgebracht, om spijze te
kopen; wij weten niet, wie ons
geldin onze zakken gelegd heeft.
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43:23 En hij zeide: Vrede zij ulieden,
vreest niet! Uw God en de God uws
vaders heeft u een schat in
uwzakken gegeven; uw geld is tot
mij gekomen. En hij bracht Simeon
tot hen uit.
43:24 Daarna bracht de man deze
mannen in het huis van Jozef, en
hij gaf water; en zij wiesen
hunvoeten; hij gaf ook aan hun
ezelen voeder.
43:25 En zij bereidden het
geschenk, totdat Jozef kwam op
den middag; want zij hadden
gehoord, dat zijaldaar brood eten
zouden.
43:26 Als nu Jozef te huis gekomen
was, zo brachten zij hem het
geschenk, hetwelk in hun hand was,
inhet huis, en zij bogen zich voor
hem ter aarde.
43:27 En hij vraagde hun naar [hun]
welstand, en zeide: Is het wel met
uw vader, den oude, waarvan
gijzeidet? Leeft hij nog?
43:28 En zij zeiden: Het is wel met
uw knecht, onzen vader, hij leeft
nog; en zij neigden het hoofd en
bogenzich neder.
43:29 En hij hief zijn ogen op, en
zag Benjamin, zijn broeder, den
zoon zijner moeder, en zeide: Is dit
uwkleinste broeder, waarvan gij tot
mij zeidet? Daarna zeide hij: Mijn
zoon? God zij u genadig!
43:30 En Jozef haastte zich; want
zijn ingewand ontstak jegens zijn

broeder, en hij zocht te wenen; en
hijging in een kamer, en weende
aldaar.
43:31 Daarna wies hij zijn
aangezicht en kwam uit; en hij
bedwong zichzelven, en zeide: Zet
brood op.
43:32 En zij richtten voor hem aan
in het bijzonder, en voor hen in het
bijzonder; en voor de
Egyptenaren,die met hem aten, in
het bijzonder; want de Egyptenaars
mogen geen brood eten met de
Hebreen, dewijl zulksden
Egyptenaren een gruwel is.
43:33 En zij zaten voor zijn
aangezicht, de eerstgeborene naar
zijn eerstgeboorte, en de jongere
naar zijnjonkheid; dies verwonderden
zich de mannen onder elkander.
43:34 En hij langde hun van de
gerechten, die voor hem waren;
maar Benjamins gerecht was
vijfmaalgroter, dan de gerechten van
hen allen. En zij dronken, en zij
werden dronken met hem.
44:1 En hij gebood dengene, die
over zijn huis was, zeggende: Vul de
zakken dezer mannen met
spijze,naar dat zij zullen kunnen
dragen, en leg ieders mans geld in
den mond van zijn zak;
44:2 En mijn beker, den zilveren
beker, zult gij leggen in den mond
van den zak des kleinsten, met het
geldvan zijn koren. En hij deed naar
83

Genesis
Jozefs woord, hetwelk hij gesproken
had.
44:3 Des morgens, als het licht
werd, zo liet men deze mannen
trekken, hen en hun ezelen.
44:4 Zij zijn ter stad uitgegaan; zij
waren niet verre gekomen, als Jozef
tot dengene, die over zijn huis
was,zeide: Maak u op, en jaag die
mannen achterna; en als gij hen
zult achterhaald hebben, zo zult gij
tot henzeggen: Waarom hebt gij
kwaad voor goed vergolden?
44:5 Is het deze niet, waaruit mijn
heer drinkt? en waarbij hij [iets]
zekerlijk waarnemen zal? Gij
hebtkwalijk gedaan, wat gij gedaan
hebt.
44:6 En hij achterhaalde hen, en
sprak tot hen diezelfde woorden.
44:7 En zij zeiden tot hem: Waarom
spreekt mijn heer zulke woorden?
Het zij verre van uw knechten, datzij
zodanig een ding doen zouden.
44:8 Zie, het geld, dat wij in den
mond onzer zakken vonden, hebben
wij tot u uit het land
Kanaanwedergebracht; hoe zouden
wij dan uit het huis uws heren zilver
of goud stelen?
44:9 Bij wien van uw knechten hij
gevonden zal worden, dat hij sterve;
en ook zullen wij mijn heer
totslaven zijn!
44:10 En hij zeide: Dit zij nu ook
alzo, naar uw woorden! Bij wien hij
gevonden wordt, die zij mijn

slaaf;maar gijlieden zult onschuldig
zijn.
44:11 En zij haastten, en iegelijk
zette zijn zak af op de aarde, en
iegelijk opende zijn zak.
44:12 En hij doorzocht, beginnende
met den grootste, en voleindigende
met den kleinste; en die bekerwerd
gevonden in den zak van Benjamin.
44:13 Toen scheurden zij hun
klederen; en ieder man laadde zijn
ezel op, en zij keerden weder naar
destad.
44:14 En Juda kwam met zijn
broederen in het huis van Jozef;
want hij was nog zelf aldaar; en zij
vielenvoor zijn aangezicht neder ter
aarde.
44:15 En Jozef zeide tot hen: Wat
daad is dit, die gij gedaan hebt?
Weet gij niet, dat zulk een man als
ik[dat] zekerlijk waarnemen zoude?
44:16 Toen zeide Juda: Wat zullen
wij tot mijn heer zeggen, wat zullen
wij spreken, en wat zullen wij
onsrechtvaardigen? God heeft de
ongerechtigheid uwer knechten
gevonden; zie, wij zijn mijns heren
slaven, zo wij,als hij, in wiens hand
de beker gevonden is.
44:17 Maar hij zeide: Het zij verre
van mij zulks te doen! de man, in
wiens hand de beker gevonden is,
diezal mijn slaaf zijn; doch trekt
gijlieden op in vrede tot uw vader.
44:18 Toen naderde Juda tot hem,
en zeide: Och, mijn heer! laat toch
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uw knecht een woord spreken
voormijns heren oren, en laat uw
toorn tegen uw knecht niet
ontsteken; want gij zijt even gelijk
Farao!
44:19 Mijn heer vraagde zijn
knechten, zeggende: Hebt gijlieden
een vader, of broeder?
44:20 Zo zeiden wij tot mijn heer:
Wij hebben een ouden vader, en
een jongeling des ouderdoms,
denkleinsten, wiens broeder dood is,
en hij is alleen van zijn moeder
overgebleven, en zijn vader heeft
hem lief.
44:21 Toen zeidet gij tot uw
knechten: Brengt hem af tot mij, dat
ik mijn oog op hem sla.
44:22 En wij zeiden tot mijn heer:
Die jongeling zal zijn vader niet
kunnen verlaten; indien hij zijn
vaderverlaat, zo zal hij sterven.
44:23 Toen zeidet gij tot uw
knechten: Indien uw kleinste broeder
met u niet afkomt, zo zult gij
mijnaangezicht niet meer zien.
44:24 En het is geschied, als wij tot
uw knecht, mijn vader, opgetrokken
zijn, en wij hem de woorden
mijnsheren verhaald hebben;
44:25 En dat onze vader gezegd
heeft: Keert weder. koopt ons een
weinig spijze;
44:26 Zo hebben wij gezegd: Wij
zullen niet mogen aftrekken; indien
onze kleinste broeder bij ons is,
zozullen wij aftrekken; want wij

zullen het aangezicht van dien man
niet mogen zien, zo deze onze
kleinste broederniet bij ons is.
44:27 Toen zeide uw knecht, mijn
vader, tot ons: Gijlieden weet, dat
mijn huisvrouw er mij twee
gebaardheeft.
44:28 En de een is van mij
uitgegaan, en ik heb gezegd:
Voorwaar, hij is gewisselijk
verscheurd geworden!en ik heb hem
niet gezien tot nu toe.
44:29 Indien gij nu dezen ook van
mijn aangezicht wegneemt, en hem
een verderf ontmoette, zo zoudt
gijmijn grauwe haren met jammer
ten grave doen nederdalen!
44:30 Nu dan, als ik tot uw knecht,
mijn vader, kome, en de jongeling is
niet bij ons (alzo zijn ziel aan deziel
van dezen gebonden is),
44:31 Zo zal het geschieden, als hij
ziet, dat de jongeling er niet is, dat
hij sterven zal; en uw knechtenzullen
de grauwe haren van uw knecht,
onzen vader, met droefenis ten
grave doen nederdalen.
44:32 Want uw knecht is voor deze
jongeling borg bij mijn vader,
zeggende: Zo ik hem tot u
nietwederbreng, zo zal ik tegen mijn
vader alle dagen gezondigd hebben!
44:33 Nu dan, laat toch uw knecht
voor dezen jongeling slaaf van mijn
heer blijven, en laat den
jongelingmet zijn broederen
optrekken!
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44:34 Want hoe zoude ik optrekken
tot mijn vader, indien de jongeling
niet met mij was, opdat ik
denjammer niet zie, welke mijn
vader overkomen zou.
45:1 Toen kon zich Jozef niet
bedwingen voor allen, die bij hem
stonden, en hij riep: Doet alle man
van mijuitgaan! En er stond niemand
bij hem, als Jozef zich aan zijn
broederen bekend maakte.
45:2 En hij verhief zijn stem met
wenen, zodat het de Egyptenaren
hoorden, en dat het Farao's
huishoorde.
45:3 En Jozef zeide tot zijn
broederen: Ik ben Jozef! leeft mijn
vader nog? En zijn broeders konden
hemniet antwoorden; want zij waren
verschrikt voor zijn aangezicht.
45:4 En Jozef zeide tot zijn
broederen: Nadert toch tot mij! En
zij naderden. Toen zeide hij: Ik ben
Jozef,uw broeder, dien gij naar
Egypte verkocht hebt.
45:5 Maar nu, weest niet
bekommerd, en [de] [toorn] ontsteke
niet in uw ogen, omdat gij mij
hierheenverkocht hebt; want God
heeft mij voor uw aangezicht
gezonden, tot behoudenis des
levens.
45:6 Want het zijn nu twee jaren
des hongers in het midden des
lands; en er zijn nog vijf jaren, in
welkegeen ploeging noch oogst zijn

zal.
45:7 Doch God heeft mij voor uw
aangezicht henen gezonden, om u
een overblijfsel te stellen op de
aarde,en om u bij het leven te
behouden, door een grote
verlossing.
45:8 Nu dan, gij hebt mij herwaarts
niet gezonden, maar God Zelf, Die
mij tot Farao's vader gesteld
heeft,en tot een heer over zijn
ganse huis, en regeerder in het
ganse land van Egypte.
45:9 Haast u en trekt op tot mijn
vader, en zegt het hem: Alzo zegt
uw zoon Jozef: God heeft mij tot
eenheer over gans Egypteland
gesteld; kom af tot mij, en vertoef
niet.
45:10 En gij zult in het land Gosen
wonen, en nabij mij wezen, gij en
uw zonen, en de zonen uwer
zonen,en uw schapen, en uw
runderen, en al wat gij hebt.
45:11 En ik zal u aldaar
onderhouden; want er zullen nog vijf
jaren des hongers zijn, opdat gij
niet verarmt,gij en uw huis, en alles
wat gij hebt!
45:12 En ziet, uw ogen zien het, en
de ogen van mijn broeder Benjamin,
dat mijn mond tot u spreekt.
45:13 En boodschapt mijn vader al
mijn heerlijkheid in Egypte, en alles
wat gij gezien hebt; en haast u,
enbrengt mijn vader herwaarts af.
45:14 En hij viel aan den hals van
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Benjamin, zijn broeder, en weende;
en Benjamin weende aan zijn hals.
45:15 En hij kuste al zijn broederen,
en hij weende over hen; en daarna
spraken zijn broeders met hem.
45:16 Als dit gerucht in het huis
van Farao gehoord werd, dat men
zeide: Jozefs broeders zijn
gekomen!was het goed in de ogen
van Farao, en in de ogen van zijn
knechten.
45:17 En Farao zeide tot Jozef: Zeg
tot uw broederen: Doet dit, laadt
uw beesten, en trekt heen, gaat
naarhet land Kanaan;
45:18 En neemt uw vader en uw
huisgezinnen, en komt tot mij, en ik
zal u het beste van
Egyptelandgeven, en gij zult het
vette dezes lands eten.
45:19 Gij zijt toch gelast: doet dit,
neemt u uit Egypteland wagenen
voor uw kinderkens, en voor
uwvrouwen, en voert uw vader, en
komt.
45:20 En uw oog verschone uw
huisraad niet; want het beste van
gans Egypteland, dat zal het uwe
zijn.
45:21 En de zonen van Israel deden
alzo. Zo gaf Jozef hun wagenen,
naar Farao's bevel; ook gaf hij
hunteerkost op den weg.
45:22 Hij gaf hun allen, ieder een,
wisselklederen; maar Benjamin gaf
hij driehonderd zilverlingen, en
vijfwisselklederen.

45:23 En zijn vader desgelijks zond
hij tien ezelen, dragende van het
beste van Egypte, en tien
ezelinnen,dragende koren, en brood,
en spijze voor zijn vader op den
weg.
45:24 En hij zond zijn broeders
heen; en zij vertrokken; en hij zeide
tot hen: Verstoort u niet op den
weg.
45:25 En zij trokken op uit Egypte,
en zij kwamen in het land Kanaan
tot hun vader Jakob.
45:26 Toen boodschapten zij hem,
zeggende: Jozef leeft nog, ja, ook is
hij regeerder in gans
Egypteland!Toen bezweek zijn hart,
want hij geloofde hen niet.
45:27 Maar als zij tot hem
gesproken hadden al de woorden
van Jozef, die hij tot hen gesproken
had, endat hij de wagenen zag, die
Jozef gezonden had om hem te
voeren, zo werd de geest van Jakob
hun vader,levendig.
45:28 En Israel zeide: Het is
genoeg! mijn zoon Jozef leeft nog!
ik zal gaan, en hem zien, eer ik
sterve!
46:1 En Israel verreisde met al wat
hij had, en hij kwam te Ber-seba, en
hij offerde offeranden aan den
Godvan zijn vader Izak.
46:2 En God sprak tot Israel in
gezichten des nachts, en zeide:
Jakob, Jakob! En hij zeide: Zie,
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[hier] benik!
46:3 En Hij zeide: Ik ben die God,
uws vaders God; vrees niet van af
te trekken naar Egypte; want Ik zal
ualdaar tot een groot volk zetten.
46:4 Ik zal met u aftrekken naar
Egypte en Ik zal u doen [weder]
optrekken, mede optrekkende; en
Jozefzal zijn hand op uw ogen
leggen.
46:5 Toen maakte zich Jakob op
van Ber-seba; en de zonen van
Israel voerden Jakob, hun vader, en
hunkinderen, en hun vrouwen, op de
wagenen, die Farao gezonden had,
om hem te voeren.
46:6 En zij namen hun vee, en hun
have, die zij in het land Kanaan
geworven hadden, en zij kwamen
inEgypte, Jakob en al zijn zaad met
hem;
46:7 Zijn zonen, en de zonen zijner
zonen met hem; zijn dochteren, en
zijner zonen dochteren, en al
zijnzaad bracht hij met zich in
Egypte.
46:8 En dit zijn de namen der
zonen van Israel, die in Egypte
kwamen: Jakob en zijn zonen.
Deeerstgeborene van Jakob: Ruben.
46:9 En de zonen van Ruben:
Hanoch, en Pallu, en Hezron, en
Karmi.
46:10 En de zonen van Simeon:
Jemuel, en Jamin, en Ohad, en
Jachin, en Zohar, en Saul, de zoon
enerKanaanietische vrouw.

46:11 En de zonen van Levi:
Gerson, Kehath en Merari.
46:12 En de zonen van Juda: Er, en
Onan, en Sela, en Perez, en Zerah.
Doch Er en Onan warengestorven in
het land van Kanaan; en de zonen
van Perez waren Hezron en Hamul.
46:13 En de zonen van Issaschar:
Tola, en Puwa, en Job, en Simron.
46:14 En de zonen van Zebulon:
Sered, en Elon, en Jahleel.
46:15 Dit zijn de zonen van Lea,
die zij Jakob gebaard heeft in
Paddan-aram, met Dina zijn dochter;
al dezielen zijner zonen en zijner
dochteren waren drie en dertig.
46:16 En de zonen van Gad: Zifjon
en Haggi, Schuni en Ezbon, Eri en
Arodi, en Areli.
46:17 En de zonen van Aser: Jimna,
en Jisva, en Jisvi, en Berija, en
Sera, hun zuster; en de zonen
vanBerija: Heber en Malchiel.
46:18 Dit zijn de zonen van Zilpa,
die Laban aan zijn dochter Lea
gegeven had; en zij baarde Jakob
dezezestien zielen.
46:19 De zonen van Rachel, Jakobs
huisvrouw: Jozef en Benjamin.
46:20 En Jozef werden geboren in
Egypteland, Manasse en Efraim, die
hem Asnath, de dochter vanPotifera,
den overste te On, baarde.
46:21 En de zonen van Benjamin:
Bela, Becher en Asbel, Gera en
Naaman, Echi en Ros, Muppim
enHuppim, en Ard.
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46:22 Dit zijn de zonen van Rachel,
die Jakob geboren zijn, al te zamen
veertien zielen.
46:23 En de zonen van Dan:
Chusim.
46:24 En de zonen van Nafthali:
Jahzeel, en Guni, en Jezer, en
Sillem.
46:25 Dit zijn de zonen van Bilha,
die Laban aan zijn dochter Rachel
gegeven had; en zij baarde
dezelveJakob, zij waren allen zeven
zielen.
46:26 Al de zielen, die met Jakob
in Egypte kwamen, uit zijn heup
gesproten, uitgenomen de vrouwen
vande zonen van Jakob, waren allen
zes en zestig zielen.
46:27 En de zonen van Jozef, die
hem in Egypte geboren zijn, waren
twee zielen. Al de zielen van het
huisvan Jakob, die in Egypte
kwamen, waren zeventig.
46:28 En hij zond Juda voor zijn
aangezicht heen tot Jozef, om voor
zijn aangezicht aanwijzing te
doennaar Gosen; en zij kwamen in
het land Gosen.
46:29 Toen spande Jozef zijn wagen
aan, en toog op, zijn vader Israel
tegemoet naar Gosen; en als hijzich
aan hem vertoonde, zo viel hij hem
aan zijn hals, en weende lang aan
zijn hals.
46:30 En Israel zeide tot Jozef: Dat
ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht
gezien heb, dat gij nog leeft!

46:31 Daarna zeide Jozef tot zijn
broederen, en tot zijns vaders huis:
Ik zal optrekken en
Faraoboodschappen, en tot hem
zeggen: Mijn broeders en het huis
mijns vaders, die in het land
Kanaan waren, zijntot mij gekomen.
46:32 En die mannen zijn
schaapherders; want het zijn
mannen, die met vee omgaan; en
zij hebben hunschapen, en hun
runderen, en al wat zij hebben,
medegebracht.
46:33 Wanneer het nu geschieden
zal, dat Farao ulieden zal roepen,
en zeggen: Wat is uw hantering?
46:34 Zo zult gij zeggen: Uw
knechten zijn mannen, die van onze
jeugd af tot nu toe met vee
omgegaanhebben, zo wij als onze
vaders; opdat gij in het land Gosen
moogt wonen; want alle
schaapherder is denEgyptenaren een
gruwel.
47:1 Toen kwam Jozef en
boodschapte Farao, en zeide: Mijn
vader en mijn broeders, en hun
schapen, enhun runderen, met alles
wat zij hebben, zijn gekomen uit het
land Kanaan; en zie, zij zijn in het
land Gosen.
47:2 En hij nam een deel zijner
broederen, [te] [weten] vijf mannen,
en hij stelde hen voor
Farao'saangezicht.
47:3 Toen zeide Farao tot zijn
89

Genesis
broederen: Wat is uw hantering? En
zij zeiden tot Farao: Uw knechten
zijnschaapherders, zo wij als onze
vaders.
47:4 Voorts zeiden zij tot Farao: Wij
zijn gekomen, om als vreemdelingen
in dit land te wonen; want er isgeen
weide voor de schapen, die uw
knechten hebben, dewijl de honger
zwaar is in het land Kanaan; en nu,
laattoch uw knechten in het land
Gosen wonen!
47:5 Toen sprak Farao tot Jozef,
zeggende: Uw vader en uw broeders
zijn tot u gekomen;
47:6 Egypteland is voor uw
aangezicht; doe uw vader en uw
broeders in het beste van het land
wonen; laathen in het land Gosen
wonen, en zo gij weet, dat er onder
hen kloeke mannen zijn, zo zet hen
tot veemeestersover hetgeen ik heb.
47:7 En Jozef bracht zijn vader
Jakob mede, en stelde hem voor
Farao's aangezicht; en Jakob
zegendeFarao.
47:8 En Farao zeide tot Jakob: Hoe
vele zijn de dagen der jaren uws
levens!
47:9 En Jakob zeide tot Farao: De
dagen der jaren mijner
vreemdelingschappen zijn honderd
en dertigjaren; weinig en kwaad zijn
de dagen der jaren mijns levens
geweest, en hebben niet bereikt de
dagen van dejaren des levens
mijner vaderen, in de dagen hunner

vreemdelingschappen.
47:10 En Jakob zegende Farao, en
ging uit van Farao's aangezicht.
47:11 En Jozef bestelde voor Jakob
en zijn broederen woningen, en hij
gaf hun een bezitting inEgypteland,
in het beste van het land, in het
land Rameses, gelijk als Farao
geboden had.
47:12 En Jozef onderhield zijn
vader, en zijn broeders, en het
ganse huis zijns vaders, met brood,
tot denmond der kinderkens toe.
47:13 En er was geen brood in het
ganse land; want de honger was
zeer zwaar: zodat het land van
Egypteen het land Kanaan raasden
vanwege dien honger.
47:14 Toen verzamelde Jozef al het
geld, dat in Egypteland en in het
land Kanaan gevonden werd,
voorhet koren, dat zij kochten; en
Jozef bracht dat geld in Farao's
huis.
47:15 Als nu het geld uit
Egypteland en uit het land Kanaan
verdaan was, kwamen al de
Egyptenaars totJozef, zeggende:
Geef ons brood; want waarom
zouden wij in uw tegenwoordigheid
sterven? want het geldontbreekt;
47:16 En Jozef zeide: Geeft uw vee,
zo zal ik het u geven voor uw vee,
indien het geld ontbreekt.
47:17 Toen brachten zij hun vee tot
Jozef; en Jozef gaf hun brood voor
paarden en voor het vee
90

Genesis
derschapen, en voor het vee der
runderen, en voor ezels; en hij
voedde hen met brood, datzelve
jaar, voor al hunvee.
47:18 Toen datzelve jaar voleind
was, zo kwamen zij tot hem in het
tweede jaar, en zeiden tot hem:
Wijzullen het voor mijn heer niet
verbergen, alzo het geld verdaan is,
en de bezitting der beesten
[gekomen] aanmijn heer, zo is er
niets anders overgebleven voor het
aangezichts mijns heren, dan ons
lichaam en ons land.
47:19 Waarom zullen wij voor uw
ogen sterven, zo wij als ons land?
Koop ons en ons land voor brood;
zozullen wij en ons land Farao
dienstbaar zijn; en geef zaad, opdat
wij leven en niet sterven, en het
land niet woestworde!
47:20 Alzo kocht Jozef het gehele
land van Egypte voor Farao; want
de Egyptenaars verkochten een
iederzijn akker, dewijl de honger
sterk over hen geworden was; zo
werd het land Farao's eigen.
47:21 En aangaande het volk, dat
zette hij over in de steden, van het
ene uiterste der palen van Egypte,
tothet andere uiterste deszelven.
47:22 Alleen het land der priesteren
kocht hij niet, want de priesters
hadden een bescheiden deel
vanFarao, en zij aten hun
bescheiden deel, hetwelk hun Farao
gegeven had; daarom verkochten zij

hun land niet.
47:23 Toen zeide Jozef tot het volk:
Ziet, ik heb heden u en uw land
gekocht voor Farao; ziet, daar is
zaadvoor u, opdat gij het land
bezaait.
47:24 Doch met de inkomsten zal
het geschieden, dat gij aan Farao
het vijfde deel zult geven, en de
vierdelen zullen voor u zijn, tot
zaad des velds, en tot uw spijze en
van degenen, die in uw huizen zijn,
en om te etenvoor uw kinderkens.
47:25 En zij zeiden: Gij hebt ons
leven behouden; laat ons genade
vinden in de ogen mijns heren, en
wijzullen Farao's knechten zijn.
47:26 Jozef dan stelde ditzelve in
tot een wet, tot dezen dag, over
het land van Egypte, dat Farao het
vijfdedeel zou hebben; behalve dat
alleen het land der priesteren van
Farao niet werd.
47:27 Zo woonde Israel in het land
van Egypte, in het land Gosen; en
zij stelden zich tot bezitters
daarin,en zij werden vruchtbaar en
vermeerderden zeer.
47:28 En Jakob leefde in het land
van Egypte zeventien jaar; zodat de
dagen van Jakob, de jaren
zijnslevens, geweest zijn honderd
zeven en veertig jaren.
47:29 Als nu de dagen van Israel
naderden, dat hij sterven zou, zo
riep hij zijn zoon Jozef, en zeide
tothem: Indien ik nu genade
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gevonden heb in uw ogen, zo leg
toch uw hand onder mijn heup, en
doe weldadigheiden trouw aan mij,
en begraaf mij toch niet in Egypte;
47:30 Maar dat ik bij mijn vaderen
ligge; hierom zult gij mij uit Egypte
voeren, en mij in hun graf
begraven.En hij zeide: Ik zal doen
naar uw woord!
47:31 En hij zeide: Zweer mij! en hij
zwoer hem. En Israel boog zich ten
hoofde van het bed.
48:1 Het geschiedde nu na deze
dingen, dat men Jozef zeide: Zie,
uw vader is krank! Toen nam hij
zijntwee zonen met zich, Manasse
en Efraim!
48:2 En men boodschapte Jakob,
en men zeide: Zie, uw zoon Jozef
komt tot u! Zo versterkte zich
Israel,en zat op het bed.
48:3 Daarna zeide Jakob tot Jozef:
God de Almachtige, is mij
verschenen te Luz, in het land
Kanaan, enHij heeft mij gezegend;
48:4 En Hij heeft tot mij gezegd:
Zie, Ik zal u vruchtbaar maken, en u
vermenigvuldigen, en u tot een
hoopvan volken stellen; en Ik zal
aan uw zaad na u dit land tot een
eeuwige bezitting geven.
48:5 Nu dan, uw twee zonen, die u
in Egypteland geboren waren, eer ik
in Egypte tot u gekomen ben,
zijnmijne; Efraim en Manasse zullen
mijne zijn, als Ruben en Simeon.

48:6 Maar uw geslacht, dat gij na
hen zult gewinnen, zullen uwe zijn;
zij zullen naar hunner
broederennaam genoemd worden in
hun erfdeel.
48:7 Toen ik nu van Paddan kwam,
zo is Rachel bij mij gestorven in het
land Kanaan, op den weg, als
hetnog een kleine streek lands was,
om tot Efrath te komen; en ik
begroef haar aldaar aan den weg
van Efrath,welke is Bethlehem.
48:8 En Israel zag de zonen van
Jozef, en zeide: Wiens zijn deze?
48:9 En Jozef zeide tot zijn vader:
Zij zijn mijn zonen, die mij God hier
gegeven heeft. En hij zeide:
Brenghen toch tot mij, dat ik hen
zegene!
48:10 Doch de ogen van Israel
waren zwaar van ouderdom; hij kon
niet zien; en hij deed hen naderen
totzich; toen kuste hij hen, en
omhelsde hen.
48:11 En Israel zeide tot Jozef: Ik
had niet gemeend uw aangezicht te
zien; maar zie, God heeft mij ook
uwzaad doen zien!
48:12 Toen deed hen Jozef uitgaan
van zijn knieen; en hij boog zich
met zijn aangezicht neder ter aarde.
48:13 En Jozef nam die beiden,
Efraim met zijn rechterhand,
tegenover Israels linkerhand, en
Manassemet zijn linkerhand,
tegenover Israels rechterhand, en hij
deed hen naderen tot hem.
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48:14 Maar Israel strekte zijn
rechterhand uit, en leide die op het
hoofd van Efraim, hoewel hij de
minstewas, en zijn linkerhand op het
hoofd van Manasse; hij bestierde
zijn handen verstandelijk; want
Manasse was deeerstgeborene.
48:15 En hij zegende Jozef, en
zeide: De God, voor Wiens
aangezicht mijn vaders, Abraham en
Izak,gewandeld hebben, die God, Die
mij gevoed heeft, van dat ik was,
tot op dezen dag;
48:16 Die Engel, Die mij verlost
heeft van alle kwaad, zegene deze
jongeren, en dat in hen mijn
naamgenoemd worde, en de naam
mijner vaderen, Abraham en Izak, en
dat zij vermenigvuldigen als vissen
inmenigte, in het midden des lands!
48:17 Toen Jozef zag, dat zijn
vader zijn rechterhand op het hoofd
van Efraim leide, zo was het kwaad
inzijn ogen, en hij ondervatte zijns
vaders hand, om die van het hoofd
van Efraim op het hoofd van
Manasse af tebrengen.
48:18 En Jozef zeide tot zijn vader:
Niet alzo, mijn vader! want deze is
de eerstgeborene; leg
uwrechterhand op zijn hoofd.
48:19 Maar zijn vader weigerde het,
en zeide: Ik weet het, mijn zoon! ik
weet het; hij zal ook tot een
volkworden, en hij zal ook groot
worden; maar nochtans zal zijn
kleinste broeder groter worden dan

hij, en zijn zaadzal een volle
menigte van volkeren worden.
48:20 Alzo zegende hij ze te dien
dage, zeggende: In u zal Israel
zegenen, zeggende: God zette u
alsEfraim en als Manasse! En hij
zette Efraim voor Manasse.
48:21 Daarna zeide Israel tot Jozef:
Zie, ik sterf; maar God zal met
ulieden wezen, en Hij zal
uwederbrengen in het land uwer
vaderen.
48:22 En ik heb u een stuk lands
gegeven boven uw broederen;
hetwelk ik, met mijn zwaard en met
mijnboog, uit de hand der
Amorieten genomen heb.
49:1 Daarna riep Jakob zijn zonen,
en hij zeide: Verzamelt u, en ik zal
u verkondigen, hetgeen u in
denavolgende dagen wedervaren zal.
49:2 Komt samen en hoort, gij,
zonen van Jakob! en hoort naar
Israel, uw vader.
49:3 Ruben! gij zijt mijn
eerstgeborene, mijn kracht, en het
begin mijner macht; de
voortreffelijkste inhoogheid, en de
voortreffelijkste in sterkte!
49:4 Snelle afloop als der wateren,
gij zult de voortreffelijkste niet zijn!
want gij hebt uws vaders
legerbeklommen; toen hebt gij [het]
geschonden; hij heeft mijn bed
beklommen!
49:5 Simeon en Levi zijn
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gebroeders! hun handelingen zijn
werktuigen van geweld!
49:6 Mijn ziel kome niet in hun
verborgen raad; mijn eer worde niet
verenigd met hun vergadering! want
inhun toorn hebben zij de mannen
doodgeslagen, en in hun moedwil
hebben zij de ossen weggerukt.
49:7 Vervloekt zij hun toorn, want
hij is heftig; en hun verbolgenheid,
want zij is hard! ik zal hen
verdelenonder Jakob, en zal hen
verstrooien onder Israel.
49:8 Juda! gij zijt het, u zullen uw
broeders loven; uw hand zal zijn op
den nek uwer vijanden; voor u
zullenzich uws vaders zonen
nederbuigen.
49:9 Juda is een leeuwenwelp! gij
zijt van den roof opgeklommen, mijn
zoon! Hij kromt zich, hij legt
zichneder als een leeuw, en als een
oude leeuw; wie zal hem doen
opstaan?
49:10 De schepter zal van Juda niet
wijken, noch de wetgever van tussen
zijn voeten, totdat Silo komt,
enDenzelven zullen de volken
gehoorzaam zijn.
49:11 Hij bindt zijn jongen ezel aan
den wijnstok, en het veulen zijner
ezelin aan den edelsten wijnstok;
hijwast zijn kleed in den wijn, en
zijn mantel in wijndruivenbloed.
49:12 Hij is roodachtig van ogen
door den wijn, en wit van tanden
door de melk.

49:13 Zebulon zal aan de haven der
zeeen wonen, en hij zal aan de
haven der schepen wezen; en
zijnzijde zal zijn naar Sidon.
49:14 Issaschar is een sterk
gebeende ezel, nederliggende tussen
twee pakken.
49:15 Toen hij de rust zag, dat zij
goed was, en het land, dat het
lustig was, zo boog hij zijn schouder
om tedragen, en was dienende
onder cijns.
49:16 Dan zal zijn volk richten, als
een der stammen Israels.
49:17 Dan zal een slang zijn aan
den weg, een adderslang nevens
het pad, bijtende des paards
verzenen,dat zijn rijder achterover
valle.
49:18 Op uw zaligheid wacht ik,
HEERE!
49:19 Aangaande Gad, een bende
zal hem aanvallen; maar hij zal
[haar] aanvallen in het einde.
49:20 Van Aser, zijn brood zal vet
zijn; en hij zal koninklijke lekkernijen
leveren.
49:21 Nafthali is een losgelaten
hinde; hij geeft schone woorden.
49:22 Jozef is een vruchtbare tak,
een vruchtbare tak aan een fontein;
elk der takken loopt over den muur.
49:23 De schutters hebben hem wel
bitterheid aangedaan, en beschoten,
en hem gehaat;
49:24 Maar zijn boog is in
stijvigheid gebleven, en de armen
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zijner handen zijn gesterkt
geworden, door dehanden van den
Machtige Jakobs; daarvan is hij een
herder, een steen Israels;
49:25 Van uws vaders God, Die u
zal helpen, en van den Almachtige,
Die u zal zegenen, met
zegeningendes hemels van boven,
met zegeningen des afgronds, die
daaronder ligt, met zegeningen der
borsten en derbaarmoeder!
49:26 De zegeningen uws vaders
gaan te boven de zegeningen mijner
voorvaderen, tot aan het einde
vande eeuwige heuvelen; die zullen
zijn op het hoofd van Jozef, en op
den hoofdschedel des
afgezonderden zijnerbroederen!
49:27 Benjamin zal [als] een wolf
verscheuren; des morgens zal hij
roof eten, en des avonds zal hij
buituitdelen.
49:28 Al deze stammen van Israel
zijn twaalf; en dit is het, wat hun
vader tot hen sprak, als hij
henzegende; hij zegende hen, een
iegelijk naar zijn bijzonderen zegen.
49:29 Daarna gebood hij hun, en
zeide tot hen: Ik word verzameld tot
mijn volk: begraaft mij bij
mijnvaders, in de spelonk, die is in
den akker van Efron, den Hethiet;
49:30 In de spelonk, welke is op
den akker van Machpela, die
tegenover Mamre is, in het land
Kanaan, dieAbraham met dien akker
gekocht heeft van Efron, den

Hethiet, tot een erfbegrafenis.
49:31 Aldaar hebben zij Abraham
begraven, en Sara, zijn huisvrouw;
daar hebben zij Izak begraven,
enRebekka, zijn huisvrouw; en daar
heb ik Lea begraven.
49:32 De akker, en de spelonk, die
daarin is, is gekocht van de zonen
Heths.
49:33 Als Jakob voleind had aan
zijn zonen bevelen te geven, zo
leide hij zijn voeten samen op het
bed, enhij gaf den geest, en hij
werd verzameld tot zijn volken.
50:1 Toen viel Jozef op zijns vaders
aangezicht, en hij weende over hem,
en kuste hem.
50:2 En Jozef gebood zijn knechten,
den medicijnmeesters, dat zij zijn
vader balsemen zouden; en
demedicijnmeesters balsemden
Israel.
50:3 En veertig dagen werden aan
hem vervuld; want alzo werden
vervuld de dagen dergenen,
diegebalsemd werden; en de
Egyptenaars beweenden hem
zeventig dagen.
50:4 Als nu de dagen zijns
bewenens over waren, zo sprak
Jozef tot het huis van Farao,
zeggende: Indienik nu genade
gevonden heb in uw ogen, spreekt
toch voor de oren van Farao,
zeggende:
50:5 Mijn vader heeft mij doen
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zweren, zeggende: Zie, ik sterf; in
mijn graf, dat ik mij in het land
Kanaangegraven heb, daar zult gij
mij begraven! Nu dan, laat mij toch
optrekken, dat ik mijn vader
begrave, dan zal ikwederkomen.
50:6 En Farao zeide: Trek op en
begraaf uw vader, gelijk als hij u
heeft doen zweren.
50:7 En Jozef toog op, om zijn
vader te begraven; en met hem
togen op alle Farao's knechten, de
oudstenvan zijn huis, en al de
oudsten des lands van Egypte;
50:8 Daartoe het ganse huis van
Jozef, en zijn broeders, en het huis
zijns vaders; alleen hun
kleinekinderen, en hun schapen, en
hun runderen lieten zij in het land
Gosen.
50:9 En met hem togen op, zo
wagenen als ruiteren; en het was
een zeer zwaar heir.
50:10 Toen zij nu aan het plein van
het doornbos kwamen, dat aan
gene zijde van de Jordaan is,
hieldenzij daar een grote en zeer
zware rouwklage; en hij maakte zijn
vader een rouw van zeven dagen.
50:11 Als de inwoners des lands, de
Kanaanieten, dien rouw zagen op
het plein van het doornbos,
zozeiden zij: Dit is een zware rouw
der Egyptenaren; daarom noemde
men haar naam Abel-mizraim, die
aan hetveer van de Jordaan is.
50:12 En zijn zonen deden hem,

gelijk als hij hun geboden had;
50:13 Want zijn zonen voerden hem
in het land Kanaan, en begroeven
hem in de spelonk des akkers
vanMachpela, welke Abraham met
den akker gekocht had tot een
erfbegrafenis van Efron, den Hethiet,
tegenoverMamre.
50:14 Daarna keerde Jozef weder in
Egypte, hij en zijn broeders, en
allen, die met hem opgetogen
waren,om zijn vader te begraven,
nadat hij zijn vader begraven had.
50:15 Toen Jozefs broeders zagen,
dat hun vader dood was, zo zeiden
zij: Misschien zal ons Jozef haten,en
hij zal ons gewisselijk vergelden al
het kwaad, dat wij hem aangedaan
hebben.
50:16 Daarom ontboden zij aan
Jozef, zeggende: Uw vader heeft
bevolen voor zijn dood, zeggende:
50:17 Zo zult gij tot Jozef zeggen:
Ei, vergeef toch de overtreding uwer
broederen, en hun zonde; want
zijhebben u kwaad aangedaan; maar
nu vergeef toch de overtreding der
dienaren van den God uws vaders!
EnJozef weende, als zij tot hem
spraken.
50:18 Daarna kwamen ook zijn
broeders, en vielen voor hem neder,
en zeiden: Zie, wij zijn u tot
knechten!
50:19 En Jozef zeide tot hen:
Vreest niet; want ben ik in de
plaats van God?
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50:20 Gijlieden wel, gij hebt kwaad
tegen mij gedacht; [doch] God heeft
dat ten goede gedacht; opdat
Hijdeed, gelijk het te dezen dage is,
om een groot volk in het leven te
behouden.
50:21 Nu dan, vreest niet! Ik zal u
en uw kleine kinderen onderhouden.
Zo troostte hij hen, en sprak
naarhun hart.
50:22 Jozef dan woonde in Egypte,
hij en het huis zijns vaders; en
Jozef leefde honderd en tien jaren.
50:23 En Jozef zag van Efraim
kinderen, van het derde gelid; ook
werden de zonen van Machir, den

zoonvan Manasse, op Jozefs knieen
geboren.
50:24 En Jozef zeide tot zijn
broederen: Ik sterf; maar God zal u
gewisselijk bezoeken, en Hij zal u
doenoptrekken uit dit land, in het
land, hetwelk hij aan Abraham, Izak
en Jakob gezworen heeft.
50:25 En Jozef deed de zonen van
Israel zweren, zeggende: God zal u
gewisselijk bezoeken, zo zult gijmijn
beenderen van hier opvoeren!
50:26 En Jozef stierf, honderd en
tien jaren oud zijnde; en zij
balsemden hem, en men leide hem
in eenkist in Egypte.

Exodus
1:1 Dit nu zijn de namen der zonen
van Israel, die in Egypte gekomen
zijn, met Jakob; zij kwamen er in,
elkmet zijn huis.
1:2 Ruben, Simeon, Levi, en Juda;
1:3 Issaschar, Zebulon, en Benjamin;
1:4 Dan en Nafthali, Gad en Aser.
1:5 Al de zielen nu, die uit Jakobs
heup voortgekomen zijn, waren
zeventig zielen; doch Jozef was
inEgypte.
1:6 Toen nu Jozef gestorven was,
en al zijn broeders, en al dat
geslacht,
1:7 Zo werden de kinderen Israels

vruchtbaar en wiesen overvloedig,
en zij vermeerderden, en
werdengans zeer machtig, zodat het
land met hen vervuld werd.
1:8 Daarna stond een nieuwe
koning op over Egypte, die Jozef
niet gekend had;
1:9 Die zeide tot zijn volk: Ziet, het
volk der kinderen Israels is veel, ja,
machtiger dan wij.
1:10 Komt aan, laat ons wijselijk
tegen hetzelve handelen, opdat het
niet vermenigvuldige, en
hetgeschiede, als er enige krijg
voorvalt, dat het zich ook niet
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vervoege tot onze vijanden, en
tegen ons strijde, enuit het land
optrekke.
1:11 En zij zetten oversten der
schattingen over hetzelve, om het te
verdrukken met hun lasten; want
menbouwde voor Farao schatsteden,
Pitom en Raamses.
1:12 Maar hoe meer zij het
verdrukten, hoe meer het
vermeerderde, en hoe meer het
wies; zodat zijverdrietig waren
vanwege de kinderen Israels.
1:13 En de Egyptenaars deden de
kinderen Israels dienen met
hardigheid;
1:14 Zodat zij hun het leven bitter
maakten met harden dienst, in leem
en in tichelstenen, en met
allendienst op het veld, met al hun
dienst, dien zij hen deden dienen
met hardigheid.
1:15 Daarenboven sprak de koning
van Egypte tot de vroedvrouwen der
Hebreinnen, welker ener naamSifra,
en de naam der andere Pua was;
1:16 En zeide: Wanneer gij de
Hebreinnen in het baren helpt, en
ziet haar op de stoelen; is het een
zoon,zo doodt hem; maar is het
een dochter, zo laat haar leven!
1:17 Doch de vroedvrouwen
vreesden God, en deden niet, gelijk
als de koning van Egypte tot
haargesproken had, maar zij
behielden de knechtjes in het leven.
1:18 Toen riep de koning van

Egypte de vroedvrouwen, en zeide
tot haar: Waarom hebt gijlieden
dezezaak gedaan, dat gij de
knechtjes in het leven behouden
hebt?
1:19 En de vroedvrouwen zeiden tot
Farao: Omdat de Hebreinnen niet
zijn gelijk de Egyptische
vrouwen;want zij zijn sterk; eer de
vroedvrouw tot haar komt, zo
hebben zij gebaard.
1:20 Daarom deed God aan de
vroedvrouwen goed; en dat volk
vermeerderde, en het werd zeer
machtig.
1:21 En het geschiedde, dewijl de
vroedvrouwen God vreesden, zo
bouwde Hij haar huizen.
1:22 Toen gebood Farao aan al zijn
volk, zeggende: Alle zonen, die
geboren worden, zult gij in de
rivierwerpen, maar al de dochteren
in het leven behouden.
2:1 En een man van het huis van
Levi ging, en nam een dochter van
Levi.
2:2 En de vrouw werd zwanger, en
baarde een zoon. Toen zij hem zag,
dat hij schoon was, zo verborg
zijhem drie maanden.
2:3 Doch als zij hem niet langer
verbergen kon, zo nam zij voor hem
een kistje van biezen, en belijmde
hetmet lijm en met pek; en zij leide
het knechtje daarin, en leide het in
de biezen, aan den oever der rivier.
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2:4 En zijn zuster stelde zich van
verre, om te weten, wat hem
gedaan zou worden.
2:5 En de dochter van Farao ging
af, om zich te wassen in de rivier;
en haar jonkvrouwen wandelden
aanden kant der rivier; toen zij het
kistje in het midden van de biezen
zag, zo zond zij haar dienstmaagd
heen, enliet het halen.
2:6 Toen zij het open deed, zo zag
zij dat knechtje; en ziet, het
jongsken weende; en zij werd
metbarmhartigheid bewogen over
hetzelve, en zij zeide: Dit is een van
de knechtjes der Hebreen!
2:7 Toen zeide zijn zuster tot
Farao's dochter: Zal ik heengaan, en
u een voedstervrouw uit de
Hebreinnenroepen, die dat knechtje
voor u zoge?
2:8 En de dochter van Farao zeide
tot haar: Ga heen. En de jonge
maagd ging, en riep des
knechtjesmoeder.
2:9 Toen zeide Farao's dochter tot
haar: Neem dit knechtje heen, en
zoog het mij; ik zal [u] uw loon
geven.En de vrouw nam het knechtje
en zoogde het.
2:10 En toen het knechtje groot
geworden was, zo bracht zij het tot
Farao's dochter, en het werd haar
tenzoon; en zij noemde zijn naam
Mozes, en zeide: Want ik heb hem
uit het water getogen.
2:11 En het geschiedde in die

dagen, toen Mozes groot geworden
was, dat hij uitging tot zijn
broederen, enbezag hun lasten; en
hij zag, dat een Egyptisch man een
Hebreeuwsen man uit zijn broederen
sloeg.
2:12 En hij zag herwaarts en
gindswaarts; en toen hij zag, dat er
niemand was, zo versloeg hij
denEgyptenaar, en verborg hem in
het zand.
2:13 Des anderen daags ging hij
wederom uit, en ziet, twee
Hebreeuwse mannen twistten; en hij
zeide totden ongerechte: Waarom
slaat gij uw naaste?
2:14 Hij dan zeide: Wie heeft u tot
een overste en rechter over ons
gezet? Zegt gij [dit], om mij te
doden,gelijk gij den Egyptenaar
gedood hebt? Toen vreesde Mozes,
en zeide: Voorwaar, deze zaak is
bekendgeworden!
2:15 Als nu Farao deze zaak
hoorde, zo zocht hij Mozes te
doden; doch Mozes vlood voor
Farao'saangezicht, en woonde in het
land Midian, en hij zat bij een
waterput.
2:16 En de priester in Midian had
zeven dochters, die kwamen om te
putten, en vulden de drinkbakken,
omde kudde haars vaders te
drenken.
2:17 Toen kwamen de herders, en
zij dreven haar van daar; doch
Mozes stond op, en verloste ze,
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endrenkte haar kudden.
2:18 En toen zij tot haar vader
Rehuel kwamen, zo sprak hij:
Waarom zijt gij heden zo
haastwedergekomen?
2:19 Toen zeiden zij: Een Egyptisch
man heeft ons verlost uit de hand
der herderen; en hij heeft
ookovervloedig voor ons geput, en
de kudde gedrenkt.
2:20 En hij zeide tot zijn dochters:
Waar is hij toch, waarom liet gij
den man nu gaan? roept hem, dat
hijbrood ete.
2:21 En Mozes bewilligde bij den
man te wonen; en hij gaf Mozes zijn
dochter Zippora;
2:22 Die baarde een zoon; en hij
noemde zijn naam Gersom; want hij
zeide: Ik ben een
vreemdelinggeworden in een vreemd
land.
2:23 En het geschiedde na vele
dezer dagen, als de koning van
Egypte gestorven was, dat de
kinderenIsraels zuchtten en
schreeuwden over den dienst; en
hun gekrijt over hun dienst kwam
op tot God.
2:24 En God hoorde hun gekerm,
en God gedacht aan Zijn verbond
met Abraham, met Izak, en met
Jakob.
2:25 En God zag de kinderen Israels
aan, en God kende [hen].
3:1 En Mozes hoedde de kudde van

Jethro, zijn schoonvader, den
priester in Midian; en hij leidde de
kuddeachter de woestijn, en hij
kwam aan den berg Gods, aan
Horeb.
3:2 En de Engel des HEEREN
verscheen hem in een vuurvlam uit
het midden van een braambos; en
hijzag, en ziet, het braambos
brandde in het vuur, en het
braambos werd niet verteerd.
3:3 En Mozes zeide: Ik zal mij nu
daarheen wenden, en bezien dat
grote gezicht, waarom het
braambosniet verbrandt.
3:4 Toen de HEERE zag, dat hij zich
daarheen wendde, om te bezien, zo
riep God tot hem uit het middenvan
het braambos, en zeide: Mozes,
Mozes! En hij zeide: Zie, [hier] ben
ik!
3:5 En Hij zeide: Nader hier niet
toe; trek uw schoenen uit van uw
voeten; want de plaats, waarop gij
staat,is heilig land.
3:6 Hij zeide voorts: Ik ben de God
uws vaders, de God van Abraham,
de God van Izak en de God
vanJakob. En Mozes verborg zijn
aangezicht, want hij vreesde God
aan te zien.
3:7 En de HEERE zeide: Ik heb zeer
wel gezien de verdrukking Mijns
volks, hetwelk in Egypte is, en
hebhun geschrei gehoord, vanwege
hun drijvers; want Ik heb hun
smarten bekend.
100

Exodus
3:8 Daarom ben Ik nedergekomen,
dat Ik het verlosse uit de hand der
Egyptenaren, en het opvoere uit
ditland, naar een goed en ruim
land, naar een land, vloeiende van
melk en honig, tot de plaats der
Kanaanieten, ender Hethieten, en
der Amorieten, en der Ferezieten,
en der Hevieten, en der Jebusieten.
3:9 En nu, zie, het geschrei der
kinderen Israels is tot Mij gekomen;
en ook heb Ik gezien de
verdrukking,waarmede de
Egyptenaars hen verdrukken.
3:10 Zo kom nu, en Ik zal u tot
Farao zenden, opdat gij Mijn volk
(de kinderen Israels) uit Egypte
voert.
3:11 Toen zeide Mozes tot God:
Wie ben ik, dat ik tot Farao zou
gaan; en dat ik de kinderen Israels
uitEgypte zou voeren?
3:12 Hij dan zeide: Ik zal voorzeker
met u zijn, en dit zal u een teken
zijn, dat Ik u gezonden heb:
wanneergij dit volk uit Egypte geleid
hebt, zult gijlieden God dienen op
dezen berg.
3:13 Toen zeide Mozes tot God: Zie,
wanneer ik kom tot de kinderen
Israels, en zeg tot hen: De God
uwervaderen heeft mij tot ulieden
gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is
Zijn naam? wat zal ik tot hen
zeggen?
3:14 En God zeide tot Mozes: IK
ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook

zeide Hij: Alzo zult gij tot de
kinderenIsraels zeggen: IK ZAL ZIJN
heeft mij tot ulieden gezonden!
3:15 Toen zeide God verder tot
Mozes: Aldus zult gij tot de
kinderen Israels zeggen: De HEERE,
de Goduwer vaderen, de God van
Abraham, de God van Izak, en de
God van Jakob, heeft mij tot
ulieden gezonden; datis Mijn Naam
eeuwiglijk, en dat is Mijn
gedachtenis van geslacht tot
geslacht.
3:16 Ga heen, en verzamel de
oudsten van Israel, en zeg tot hen:
De HEERE, de God uwer vaderen, is
mijverschenen, de God van
Abraham, Izak en Jakob, zeggende:
Ik heb ulieden getrouwelijk bezocht,
en hetgeenulieden in Egypte is
aangedaan;
3:17 Daarom heb Ik gezegd: Ik zal
ulieden uit de verdrukking van
Egypte opvoeren, tot het land
derKanaanieten, en der Hethieten,
en der Amorieten, en der
Ferezieten, en der Hevieten, en der
Jebusieten; tot hetland, vloeiende
van melk en honig.
3:18 En zij zullen uw stem horen;
en gij zult gaan, gij en de oudsten
van Israel, tot den koning van
Egypte,en gijlieden zult tot hem
zeggen: De HEERE, de God der
Hebreen, is ons ontmoet; zo laat
ons nu toch gaan denweg van drie
dagen in de woestijn, opdat wij den
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HEERE, onzen God, offeren!
3:19 Doch Ik weet, dat de koning
van Egypte ulieden niet zal laten
gaan, ook niet door een sterke
hand.
3:20 Want Ik zal Mijn hand
uitstrekken, en Egypte slaan met al
Mijn wonderen, die Ik in het midden
vanhetzelve doen zal; daarna zal hij
ulieden laten vertrekken.
3:21 En Ik zal dit volk genade
geven in de ogen der Egyptenaren;
en het zal geschieden, wanneer
gijliedenuitgaan zult, zo zult gij niet
ledig uitgaan.
3:22 Maar [elke] vrouw zal van haar
naburin, en van de waardin haars
huizes, eisen zilveren vaten,
engouden vaten, en klederen; die
zult gijlieden op uw zonen, en op
uw dochteren leggen, en gij zult
Egypteberoven.
4:1 Toen antwoordde Mozes, en
zeide: Maar zie, zij zullen mij niet
geloven, noch mijn stem horen;
want zijzullen zeggen: De HEERE is
u niet verschenen!
4:2 En de HEERE zeide tot hem:
Wat is er in uw hand? En hij zeide:
Een staf.
4:3 En Hij zeide: Werp hem ter
aarde. En hij wierp hem ter aarde!
Toen werd hij tot een slang; en
Mozesvlood van haar.
4:4 Toen zeide de HEERE tot Mozes:
Strek uw hand uit, en grijp haar bij

haar staart! Toen strekte hij
zijnhand uit, en vatte haar, en zij
werd tot een staf in zijn hand.
4:5 Opdat zij geloven, dat u
verschenen is de HEERE, de God
hunner vaderen, de God van
Abraham, deGod van Izak, en de
God van Jakob.
4:6 En de HEERE zeide verder tot
hem: Steek nu uw hand in uw
boezem. En hij stak zijn hand in
zijnboezem; daarna trok hij ze uit,
en ziet, zijn hand was melaats, [wit]
als sneeuw.
4:7 En Hij zeide: Steek uw hand
wederom in uw boezem. En hij stak
zijn hand wederom in zijn
boezem;daarna trok hij ze uit zijn
boezem, en ziet, zij was weder als
zijn [ander] vlees.
4:8 En het zal geschieden, zo zij u
niet geloven, noch naar de stem
van het eerste teken horen, zo
zullen zijde stem van het laatste
teken geloven.
4:9 En het zal geschieden, zo zij
ook deze twee tekenen niet geloven,
noch naar uw stem horen, zo
neemvan de wateren der rivier, en
giet ze op het droge; zo zullen de
wateren, die gij uit de rivier zult
nemen, diezelvezullen tot bloed
worden op het droge.
4:10 Toen zeide Mozes tot den
HEERE: Och Heere! ik ben geen man
wel ter tale, noch van gisteren,
nochvan eergisteren, noch van toen
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af, toen Gij tot Uw knecht
gesproken hebt; want ik ben zwaar
van mond, enzwaar van tong.
4:11 En de HEERE zeide tot hem:
Wie heeft den mens den mond
gemaakt, of wie heeft den stomme,
ofdove, of ziende, of blinde
gemaakt? Ben Ik het niet, de
HEERE?
4:12 En nu ga henen, en Ik zal met
uw mond zijn, en zal u leren, wat
gij spreken zult.
4:13 Doch hij zeide: Och, Heere!
zend toch door de hand [desgenen],
[dien] Gij zoudt zenden.
4:14 Toen ontstak de toorn des
HEEREN over Mozes, en Hij zeide: is
niet Aaron, de Leviet, uw broeder?Ik
weet, dat hij zeer wel spreken zal,
en ook, zie, hij zal uitgaan u
tegemoet; wanneer hij u ziet, zo zal
hij in zijnhart verblijd zijn.
4:15 Gij dan zult tot hem spreken,
en de woorden in zijn mond leggen;
en Ik zal met uw mond, en met
zijnmond zijn; en Ik zal ulieden
leren, wat gij doen zult.
4:16 En hij zal voor u tot het volk
spreken; en het zal geschieden, dat
hij u tot een mond zal zijn, en gij
zulthem tot een god zijn.
4:17 Neem dan dezen staf in uw
hand, waarmede gij die tekenen
doen zult.
4:18 Toen ging Mozes heen, en
keerde weder tot Jethro, zijn
schoonvader, en zeide tot hem:

Laat mij tochgaan, dat ik wederkere
tot mijn broederen, die in Egypte
zijn, en zie, of zij nog leven. Jethro
dan zeide tot Mozes:Ga in vrede!
4:19 Ook zeide de HEERE tot Mozes
in Midian: Ga heen, keer weder in
Egypte, want al de mannen
zijndood, die uw ziel zochten.
4:20 Mozes dan nam zijn vrouw, en
zijn zonen, en voerde hen op een
ezel, en keerde weder in
Egypteland;en Mozes nam den staf
Gods in zijn hand.
4:21 En de HEERE zeide tot Mozes:
Terwijl gij heentrekt, om weder in
Egypte te keren, zie toe, dat gij al
dewonderen doet voor Farao, die Ik
in uw hand gesteld heb; doch Ik zal
zijn hart verstokken, dat hij het volk
niet zallaten gaan.
4:22 Dan zult gij tot Farao zeggen:
Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn
eerstgeborene, is Israel.
4:23 En Ik heb tot u gezegd: Laat
Mijn zoon trekken, dat hij Mij diene!
maar gij hebt geweigerd hem te
latentrekken; zie, Ik zal uw zoon, uw
eerstgeborene doden!
4:24 En het geschiedde op den
weg, in de herberg, dat de HEERE
hem tegenkwam, en zocht hem
tedoden.
4:25 Toen nam Zippora een stenen
[mes] en besneed de voorhuid
haars zoons, en wierp die voor
zijnvoeten, en zeide: Voorwaar, gij
zijt mij een bloedbruidegom!
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4:26 En Hij liet van hem af. Toen
zeide zij: Bloedbruidegom! vanwege
de besnijdenis.
4:27 De HEERE zeide ook tot Aaron:
Ga Mozes tegemoet in de woestijn.
En hij ging, en ontmoette hemaan
den berg Gods, en hij kuste hem.
4:28 En Mozes gaf Aaron te kennen
al de woorden des HEEREN, Die
hem gezonden had, en al
detekenen, die Hij hem bevolen had.
4:29 Toen ging Mozes en Aaron, en
zij verzamelden al de oudsten der
kinderen Israels.
4:30 En Aaron sprak al de woorden,
die de HEERE tot Mozes gesproken
had; en hij deed de tekenen voorde
ogen des volks.
4:31 En het volk geloofde, en zij
hoorden, dat de HEERE de kinderen
Israels bezocht, en dat Hij
hunverdrukking zag, en zij neigden
hun hoofden, en aanbaden.
5:1 En daarna gingen Mozes en
Aaron heen, en zeiden tot Farao:
Alzo zegt de HEERE, de God van
Israel:Laat Mijn volk trekken, dat het
Mij een feest houde in de woestijn!
5:2 Maar Farao zeide: Wie is de
HEERE, Wiens stem ik gehoorzamen
zou, om Israel te laten trekken?
Ikken den HEERE niet, en ik zal ook
Israel niet laten trekken.
5:3 Zij dan zeiden: De God der
Hebreen is ons ontmoet; zo laat
ons toch heentrekken, den weg van

driedagen in de woestijn, en den
HEERE, onzen God, offeren, dat Hij
ons niet overkome met pestilentie,
of met hetzwaard.
5:4 Toen zeide de koning van
Egypte tot hen: Gij, Mozes en Aaron!
waarom trekt gij het volk af van
hunwerken? Gaat heen tot uw
lasten.
5:5 Verder zeide Farao: Ziet, het
volk des lands is alreeds [te] veel;
en zoudt gijlieden hen doen rusten
vanhun lasten?
5:6 Daarom beval Farao, ten zelfden
dage, aan de aandrijvers onder het
volk, en deszelfs
ambtlieden,zeggende:
5:7 Gij zult voortaan aan deze
lieden geen stro meer geven, tot
het maken der tichelstenen, als
gisteren[en] eergisteren; laat hen
zelven heengaan, en stro voor
zichzelven verzamelen.
5:8 En het getal der tichelstenen,
die zij gisteren [en] eergisteren
gemaakt hebben, zult gij hun
opleggen; gijzult daarvan niet
verminderen; want zij gaan ledig;
daarom roepen zij, zeggende: Laat
ons gaan, laat ons onzenGod
offeren!
5:9 Men verzware den dienst over
deze mannen, dat zij daaraan te
doen hebben, en zich niet
vergapenaan leugenachtige woorden.
5:10 Toen gingen de aandrijvers des
volks uit, en deszelfs ambtlieden, en
104

Exodus
spraken tot het volk, zeggende:Zo
zegt Farao: Ik zal ulieden geen stro
geven.
5:11 Gaat gij [zelve] heen, haalt u
stro, waar gij het vindt; doch van
uw dienst zal niet verminderd
worden.
5:12 Toen verstrooide zich het volk
in het ganse land van Egypte, dat
het stoppelen verzamelde, voor stro.
5:13 En de aandrijvers drongen aan,
zeggende: Voleindigt uw werken,
[elk] dagwerk op zijn dag, gelijk
toener stro was.
5:14 En de ambtlieden der kinderen
Israels, die Farao's aandrijvers over
hen gesteld hadden,
werdengeslagen, [en] men zeide:
Waarom hebt gijlieden uw gezette
werk niet voleindigd, in het maken
der tichelstenen,gelijk te voren, alzo
ook gisteren en heden?
5:15 Derhalve gingen de ambtlieden
der kinderen Israels, en
schreeuwden tot Farao, zeggende:
Waaromdoet gij uw knechten alzo?
5:16 Aan uw knechten wordt geen
stro gegeven, en zij zeggen tot ons:
Maakt de tichelstenen; en ziet,
uwknechten worden geslagen, doch
de schuld is uws volks!
5:17 Hij dan zeide: Gijlieden gaat
ledig, ledig gaat gij; daarom zegt
gij: Laat ons gaan, laat ons den
HEEREofferen!
5:18 Zo gaat nu heen, arbeidt; doch
stro zal u niet gegeven worden;

evenwel zult gij het getal
dertichelstenen leveren.
5:19 Toen zagen de ambtlieden der
kinderen Israels, dat het kwalijk met
hen stond, dewijl men zeide: Gijzult
niet minderen van uw tichelstenen,
[van] het dagwerk op zijn dag.
5:20 En zij ontmoetten Mozes en
Aaron, die tegen hen over stonden,
toen zij van Farao uitgingen.
5:21 En zeiden tot hen: De HEERE
zie op u, en richte [het], dewijl dat
gij onzen reuk hebt
stinkendegemaakt voor Farao, en
voor zijn knechten, gevende een
zwaard in hun handen, om ons te
doden.
5:22 Toen keerde Mozes weder tot
den HEERE, en zeide: Heere!
waarom hebt Gij dit volk kwaad
gedaan,waarom hebt Gij mij nu
gezonden?
5:23 Want van toen af, dat ik tot
Farao ben ingegaan, om in Uw
naam te spreken, heeft hij dit volk
kwaadgedaan; en Gij hebt Uw volk
geenszins verlost.
6:1 Toen zeide de HEERE tot Mozes:
Nu zult gij zien, wat Ik aan Farao
doen zal; want door een
machtigehand zal hij hen laten
trekken, ja, door een machtige hand
zal hij hen uit zijn land drijven.
6:2 Verder sprak God tot Mozes, en
zeide tot hem: Ik ben de HEERE,
6:3 En Ik ben aan Abraham, Izak,
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en Jakob verschenen, als God de
Almachtige; doch met Mijn
NaamHEERE ben Ik hun niet bekend
geweest.
6:4 En ook heb Ik Mijn verbond met
hen opgericht, dat Ik hun geven zou
het land Kanaan, het land
hunnervreemdelingschappen, waarin
zij vreemdelingen geweest zijn.
6:5 En ook heb Ik gehoord het
gekerm der kinderen Israels, die de
Egyptenaars in dienstbaarheid
houden,en Ik heb aan Mijn verbond
gedacht.
6:6 Derhalve zeg tot de kinderen
Israels: Ik ben de HEERE! en Ik zal
ulieden uitleiden van onder de
lastender Egyptenaren, en Ik zal u
redden uit hun dienstbaarheid, en
zal u verlossen door een
uitgestrekten arm, endoor grote
gerichten;
6:7 En Ik zal ulieden tot Mijn volk
aannemen, en Ik zal u tot een God
zijn; en gijlieden zult bekennen, dat
Ikde HEERE uw God ben, Die u
uitleide van onder de lasten der
Egyptenaren.
6:8 En Ik zal ulieden brengen in dat
land, waarover Ik Mijn hand
opgeheven heb, dat Ik het aan
Abraham,Izak, en Jakob geven zou;
en Ik zal het ulieden geven tot een
erfdeel, Ik, de HEERE!
6:9 En Mozes sprak alzo tot de
kinderen Israels; doch zij hoorden
naar Mozes niet, vanwege

debenauwdheid des geestes, en
vanwege de harde dienstbaarheid.
6:10 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
6:11 Ga heen, spreek tot Farao, den
koning van Egypte, dat hij de
kinderen Israels uit zijn land
trekkenlate.
6:12 Doch Mozes sprak voor den
HEERE, zeggende: Zie, de kinderen
Israels hebben naar mij nietgehoord;
hoe zou mij dan Farao horen?
daartoe ben ik onbesneden van
lippen.
6:13 Evenwel sprak de HEERE tot
Mozes en tot Aaron, en gaf hun
bevel aan de kinderen Israels, en
aanFarao, den koning van Egypte,
om de kinderen Israels uit
Egypteland te leiden.
6:14 Dit zijn de hoofden van [ieder]
huis hunner vaderen: de zonen van
Ruben, den eerstgeborene vanIsrael,
zijn Hanoch en Pallu, Hezron en
Charmi; dit zijn de huisgezinnen van
Ruben.
6:15 En de zonen van Simeon:
Jemuel, en Jamin, en Ohad, en
Jachin, en Zohar, en Saul, de zoon
enerKanaanietische; dit zijn de
huisgezinnen van Simeon.
6:16 Dit nu zijn de namen der
zonen van Levi, naar hun
geboorten: Gerson, en Kehath, en
Merari. En dejaren des levens van
Levi waren honderd zeven en dertig
jaren.
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6:17 De zonen van Gerson: Libni en
Simei, naar hun huisgezinnen.
6:18 En de zonen van Kehath:
Amram, en Jizhar, en Hebron, en
Uzziel, en de jaren des levens
vanKehath waren honderd drie en
dertig jaren.
6:19 En de zonen van Merari:
Machli en Musi; dit zijn de
huisgezinnen van Levi, naar hun
geboorten.
6:20 En Amram nam Jochebed, zijn
moei, zich tot een huisvrouw, en zij
baarde hem Aaron en Mozes; ende
jaren des levens van Amram waren
honderd zeven en dertig jaren.
6:21 En de zonen van Jizhar: Korah,
en Nefeg, en Zichri.
6:22 En de zonen van Uzziel:
Misael, en Elzafan, en Sithri.
6:23 En Aaron nam zich tot een
vrouw Eliseba, dochter van
Amminadab, zuster van Nahesson;
en zijbaarde hem Nadab en Abihu,
Eleazar en Ithamar.
6:24 En de zonen van Korah waren:
Assir, en Elkana, en Abiasaf; dat zijn
de huisgezinnen derKorachieten.
6:25 En Eleazar, de zoon van
Aaron, nam voor zich een van de
dochteren van Putiel tot een vrouw;
en zijbaarde hem Pinehas. Dit zijn
de hoofden van de vaderen der
Levieten, naar hun huisgezinnen.
6:26 Dit is Aaron en Mozes, tot
welke de HEERE zeide: Leidt de
kinderen Israels uit Egypteland, naar

hunheiren.
6:27 Dezen zijn het, die tot Farao,
den koning van Egypte, spraken,
opdat zij de kinderen Israels uit
Egypteleidden; dit is Mozes en
Aaron.
6:28 En het geschiedde te dien
dage, als de HEERE tot Mozes sprak
in Egypteland;
6:29 Zo sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende: Ik ben de HEERE! spreek
tot Farao, den koning vanEgypte,
alles, wat Ik tot u spreek.
6:30 Toen zeide Mozes voor het
aangezicht des HEEREN: Zie, ik ben
onbesneden van lippen; hoe zal
danFarao naar mij horen?
7:1 Toen zeide de HEERE tot Mozes:
Zie, Ik heb u [tot] een God gezet
over Farao; en Aaron, uw
broeder,zal uw profeet zijn.
7:2 Gij zult spreken alles, wat Ik u
gebieden zal; en Aaron, uw broeder,
zal tot Farao spreken, dat hij
dekinderen Israels uit zijn land
trekken laat.
7:3 Doch Ik zal Farao's hart
verharden; en Ik zal Mijn tekenen en
Mijn wonderheden in
Egyptelandvermenigvuldigen.
7:4 Farao nu zal naar ulieden niet
horen, en Ik zal Mijn hand aan
Egypte leggen, en voeren Mijn
heiren,Mijn volk, de kinderen Israels,
uit Egypteland, door grote gerichten.
7:5 Dan zullen de Egyptenaars
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weten, dat Ik de HEERE ben,
wanneer Ik Mijn hand over Egypte
uitstrekke,en de kinderen Israels uit
het midden van hen uitleide.
7:6 Toen deed Mozes en Aaron, als
hun de HEERE geboden had, alzo
deden zij.
7:7 En Mozes was tachtig jaar oud,
en Aaron was drie en tachtig jaar
oud, toen zij tot Farao spraken.
7:8 En de HEERE sprak tot Mozes
en tot Aaron, zeggende:
7:9 Wanneer Farao tot ulieden
spreken zal, zeggende: Doet een
wonderteken voor ulieden; zo zult
gij totAaron zeggen: Neem uw staf,
en werp [hem] voor Farao's
aangezicht neder; hij zal tot een
draak worden.
7:10 Toen ging Mozes en Aaron tot
Farao henen in, en deden alzo,
gelijk de HEERE geboden had;
enAaron wierp zijn staf neder voor
Farao's aangezicht, en voor het
aangezicht zijner knechten; en hij
werd tot eendraak.
7:11 Farao nu riep ook de wijzen
en de guichelaars; en de Egyptische
tovenaars deden ook alzo met
hunbezweringen.
7:12 Want een iegelijk wierp zijn
staf neder, en zij werden tot
draken; maar Aarons staf verslond
hunstaven.
7:13 Doch Farao's hart verstokte,
zodat hij naar hen niet hoorde,
gelijk de HEERE gesproken had.

7:14 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Farao's hart is zwaar; hij
weigert het volk te laten trekken.
7:15 Ga heen tot Farao in den
morgenstond; zie, hij zal uitgaan
naar het water toe, zo stel u tegen
hemover aan den oever der rivier,
en den staf, die in een slang is
veranderd geweest, zult gij in uw
hand nemen.
7:16 En gij zult tot hem zeggen: de
HEERE, de God der Hebreen, heeft
mij tot u gezonden, zeggende:
LaatMijn volk trekken, dat het Mij
diene in de woestijn; doch zie, gij
hebt tot nu toe niet gehoord.
7:17 Zo zegt de HEERE: Daaraan
zult gij weten, dat Ik de HEERE ben;
zie, ik zal met dezen staf, die inmijn
hand is, op het water, dat in deze
rivier is, slaan, en het zal in bloed
veranderd worden.
7:18 En de vis in de rivier zal
sterven, zodat de rivier zal stinken;
en de Egyptenaars zullen
vermoeidworden, dat zij het water
uit de rivier drinken mogen.
7:19 Verder zeide de HEERE tot
Mozes: zeg tot Aaron: Neem uw
staf, en steek uw hand uit over
dewateren der Egyptenaren, over
hun stromen, over hun rivieren, en
over hun poelen, en over alle
vergaderinghunner wateren, dat zij
bloed worden; en er zij bloed in het
ganse Egypteland, beide in houten
en in stenen[vaten].
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7:20 Mozes nu en Aaron deden
alzo, gelijk de HEERE geboden had;
en hij hief den staf op, en sloeg
hetwater, dat in de rivier was, voor
de ogen van Farao, en voor de
ogen van zijn knechten; en al het
water in derivier werd in bloed
veranderd.
7:21 En de vis, die in de rivier was,
stierf; en de rivier stonk, zodat de
Egyptenaars het water uit de
rivierniet drinken konden; en er was
bloed in het ganse Egypteland.
7:22 Doch de Egyptische tovenaars
deden [ook] alzo met hun
bezweringen; zodat Farao's hart
verstokte,en hij hoorde naar hen
niet, gelijk als de HEERE gesproken
had.
7:23 En Farao keerde zich om, en
ging naar zijn huis; en hij zette zijn
hart daar ook niet op.
7:24 Doch alle Egyptenaars groeven
rondom de rivier, om water te
drinken; want zij konden van het
waterder rivier niet drinken.
7:25 Alzo werden zeven dagen
vervuld, nadat de HEERE de rivier
geslagen had.
8:1 Daarna zeide de HEERE tot
Mozes: Ga in tot Farao, en zeg tot
hem: Zo zegt de HEERE: Laat Mijn
volktrekken, dat zij Mij dienen.
8:2 En indien gij het weigert te
laten trekken, zie, zo zal ik uw
ganse landpale met vorsen slaan;

8:3 Dat de rivier van vorsen zal
krielen, die zullen opkomen, en in
uw huis komen, en in uw
slaapkamer, ja,op uw bed; ook in de
huizen uwer knechten, en op uw
volk, en in uw bakovens, en in uw
baktroggen.
8:4 En de vorsen zullen opkomen,
op u, en op uw volk, en op al uw
knechten.
8:5 Verder zeide de HEERE tot
Mozes: Zeg tot Aaron: Strek uw
hand uit met uw staf, over de
stromen, enover de rivieren, en over
de poelen; en doe vorsen opkomen
over Egypteland.
8:6 En Aaron strekte zijn hand uit
over de wateren van Egypte, en er
kwamen vorsen op en
bedektenEgypteland.
8:7 Toen deden de tovenaars ook
alzo, met hun bezweringen; en zij
deden vorsen over
Egyptelandopkomen.
8:8 En Farao riep Mozes en Aaron,
en zeide: Bidt vuriglijk tot den
HEERE, dat Hij de vorsen van mij en
vanmijn volk wegneme; zo zal ik het
volk trekken laten, dat zij den
HEERE offeren.
8:9 Doch Mozes zeide tot Farao:
Heb de eer boven mij! Tegen
wanneer zal ik voor u, en voor uw
knechten,en voor uw volk, vuriglijk
bidden, om deze vorsen van u en
van uw huizen te verdelgen, dat zij
alleen in de rivieroverblijven?
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8:10 Hij dan zeide: Tegen morgen.
En hij zeide: Het zij naar uw woord,
opdat gij weet, dat er niemand
is,gelijk de HEERE, onze God.
8:11 Zo zullen de vorsen van u, en
van uw huizen, en van uw knechten,
en van uw volk wijken; zij
zullenalleen in de rivier overblijven.
8:12 Toen ging Mozes en Aaron uit
van Farao; en Mozes riep tot den
HEERE, ter oorzake der vorsen,
dieHij Farao had opgelegd.
8:13 En de HEERE deed naar het
woord van Mozes; en de vorsen
stierven, uit de huizen, uit de
voorzalen,en uit de velden.
8:14 En zij vergaderden ze samen
bij hopen, en het land stonk.
8:15 Toen nu Farao zag, dat er
verademing was, verzwaarde hij zijn
hart, dat hij naar hen niet
hoorde,gelijk als de HEERE
gesproken had.
8:16 Verder zeide de HEERE tot
Mozes: Zeg tot Aaron: Strek uw staf
uit, en sla het stof der aarde, dat
hettot luizen worde, in het ganse
Egypteland.
8:17 En zij deden alzo; want Aaron
strekte zijn hand uit met zijn staf,
en sloeg het stof der aarde, en
erwerden vele luizen aan de
mensen, en aan het vee; al het stof
der aarde werd luizen, in het ganse
Egypteland.
8:18 De tovenaars deden ook alzo
met hun bezweringen, opdat zij

luizen voortbrachten; doch zij
kondenniet; zo waren de luizen aan
de mensen, en aan het vee.
8:19 Toen zeiden de tovenaars tot
Farao: Dit is Gods vinger! Doch
Farao's hart verstijfde, zodat hij
naarhen niet hoorde, gelijk de
HEERE gesproken had.
8:20 Verder zeide de HEERE tot
Mozes: Maak u morgen vroeg op,
en stel u voor Farao's aangezicht;
zie,hij zal aan het water uitgaan, en
zeg tot hem: Zo zegt de HEERE:
Laat Mijn volk trekken, dat zij Mij
dienen;
8:21 Want zo gij Mijn volk niet laat
trekken, zie, zo zal Ik een
vermenging van ongedierte zenden
op u, enop uw knechten, en op uw
volk, en in uw huizen; alzo dat de
huizen der Egyptenaren met deze
vermengingzullen vervuld worden, en
ook het aardrijk, waarop zij zijn.
8:22 En Ik zal te dien dage het
land Gosen, waarin Mijn volk woont,
afzonderen, dat daar geen
vermengingvan ongedierte zij, opdat
gij weet, dat Ik, de HEERE, in het
midden dezes lands ben.
8:23 En Ik zal een verlossing zetten
tussen Mijn volk en tussen uw volk;
tegen morgen zal dit
tekengeschieden!
8:24 En de HEERE deed alzo; en er
kwam een zware vermenging van
ongedierte in het huis van Farao,
enin de huizen van zijn knechten,
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en over het ganse Egypteland; het
land werd verdorven van deze
vermenging.
8:25 Toen riep Farao Mozes en
Aaron, en zeide: Gaat heen, en
offert uwen God in dit land.
8:26 Mozes dan zeide: Het is niet
recht, dat men alzo doe; want wij
zouden der Egyptenaren gruwel
denHEERE, onzen God, mogen
offeren; zie, indien wij der
Egyptenaren gruwel voor hun ogen
offerden, zouden zijons niet
stenigen?
8:27 Laat ons den weg van drie
dagen in de woestijn gaan, dat wij
den HEERE onzen God offeren,
gelijkHij tot ons zeggen zal.
8:28 Toen zeide Farao: Ik zal u
trekken laten, dat gijlieden den
HEERE, uwen God, offert in de
woestijn;alleen, dat gijlieden in het
gaan geenszins te verre trekt! Bidt
vuriglijk voor mij.
8:29 Mozes nu zeide: Zie, ik ga van
u, en zal tot den HEERE vuriglijk
bidden, dat deze vermenging
vanongedierte van Farao, van zijn
knechten, en van zijn volk morgen
wegwijke! Alleen, dat Farao niet
meerbedriegelijk handele, dit volk
niet latende gaan, om den HEERE te
offeren.
8:30 Toen ging Mozes uit van
Farao, en bad vuriglijk tot den
HEERE.
8:31 En de HEERE deed naar het

woord van Mozes, en de vermenging
van ongedierte week van Farao,van
zijn knechten, en van zijn volk; er
bleef niet een over.
8:32 Doch Farao verzwaarde zijn
hart ook op ditmaal, en hij liet het
volk niet trekken.
9:1 Daarna zeide de HEERE tot
Mozes: Ga in tot Farao, en spreek
tot hem: Alzo zegt de HEERE, de
Godder Hebreen: Laat Mijn volk
trekken, dat het Mij diene.
9:2 Want zo gij hen weigert te laten
trekken, en gij hen nog met geweld
ophoudt,
9:3 Zie, de hand des HEEREN zal
zijn over uw vee, dat in het veld is,
over de paarden, over de
ezelen,over de kemelen, over de
runderen, en over het klein vee,
door een zeer zware pestilentie.
9:4 En de HEERE zal een
afzondering maken tussen het vee
der Israelieten, en tussen het vee
derEgyptenaren, dat er niets sterve
van al wat van de kinderen Israels
is.
9:5 En de HEERE bestemde een
zekeren tijd, zeggende: Morgen zal
de HEERE deze zaak in dit
landdoen.
9:6 En de HEERE deed deze zaak
des anderen daags; en al het vee
der Egyptenaren stierf; maar van
hetvee der kinderen Israels stierf
niet een.
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9:7 En Farao zond er heen, en ziet,
van het vee van Israel was niet tot
een toe gestorven. Doch het hartvan
Farao werd verzwaard, en hij liet
het volk niet trekken.
9:8 Toen zeide de HEERE tot Mozes
en tot Aaron: Neemt gijlieden uw
vuisten vol as uit den oven;
enMozes strooie die naar den
hemel voor de ogen van Farao.
9:9 En zij zal tot klein stof worden
over het ganse Egypteland; en zij
zal aan de mensen, en aan het
veeworden tot zweren, uitbrekende
met blaren, in het ganse Egypteland.
9:10 En zij namen as uit den oven,
en stonden voor Farao's aangezicht;
en Mozes strooide die naar
denhemel; toen werden er zweren,
uitbrekende met blaren, aan de
mensen en aan het vee;
9:11 Alzo dat de tovenaars voor
Mozes niet staan konden, vanwege
de zweren; want aan de
tovenaarswaren zweren, en aan al
de Egyptenaren.
9:12 Doch de HEERE verstokte
Farao's hart, dat hij naar hen niet
hoorde, gelijk de HEERE tot
Mozesgesproken had.
9:13 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Maak u morgen vroeg op,
en stel u voor Farao's aangezicht,
en zegtot hem: Zo zegt de HEERE,
de God der Hebreen: Laat Mijn volk
trekken, dat zij Mij dienen.
9:14 Want ditmaal zal Ik al Mijn

plagen in uw hart zenden, en over
uw knechten, en over uw volk,
opdat gijweet, dat er niemand is
gelijk Ik, op de ganse aarde.
9:15 Want nu heb Ik Mijn hand
uitgestrekt, opdat Ik u en uw volk
met de pestilentie zou slaan, en dat
gij vande aarde zoudt verdelgd
worden.
9:16 Maar waarlijk, daarom heb Ik u
verwekt, opdat Ik Mijn kracht [aan] u
betoonde, en opdat men MijnNaam
vertelle op de ganse aarde.
9:17 Verheft gij uzelven nog tegen
Mijn volk, dat gij het niet wilt laten
trekken?
9:18 Zie, Ik zal morgen omtrent
dezen tijd een zeer zwaren hagel
doen regenen, desgelijks in Egypte
nietgeweest is van dien dag af, dat
het gegrond is, tot nu toe.
9:19 En nu, zend heen, vergader uw
vee, en alles wat gij op het veld
hebt; alle mens en gedierte, dat
ophet veld gevonden zal worden, en
niet in huis verzameld zal zijn, als
deze hagel op hen vallen zal, zo
zullen zijsterven.
9:20 Wie onder Farao's knechten
des HEEREN woord vreesde, die
deed zijn knechten en zijn vee in
dehuizen vlieden;
9:21 Doch die zijn hart niet zette
tot des HEEREN woord, die liet zijn
knechten en zijn vee op het veld.
9:22 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Strek uw hand uit naar den
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hemel, en er zal hagel zijn in het
ganseEgypteland; over de mensen,
en over het vee, en over al het
kruid des velds in Egypteland.
9:23 Toen strekte Mozes zijn staf
naar den hemel; en de HEERE gaf
donder en hagel, en het vuur
schootnaar de aarde; en de HEERE
liet hagel regenen over Egypteland.
9:24 En er was hagel, en vuur in
het midden des hagels vervangen;
hij was zeer zwaar; desgelijks is in
hetganse Egypteland nooit geweest,
sedert het tot een volk geweest is.
9:25 En de hagel sloeg, in het
ganse Egypteland, alles wat op het
veld was, van de mensen af tot
debeesten toe; ook sloeg de hagel
al het kruid des velds, en verbrak al
het geboomte des velds.
9:26 Alleen in het land Gosen, waar
de kinderen Israels waren, daar was
geen hagel.
9:27 Toen schikte Farao heen, en
hij riep Mozes en Aaron, en zeide
tot hen: Ik heb mij ditmaal
verzondigd;de HEERE is rechtvaardig;
ik daarentegen en mijn volk zijn
goddelozen!
9:28 Bidt vuriglijk tot den HEERE
(want het is genoeg), dat geen
donder Gods noch hagel meer zij;
dan zalik ulieden trekken laten, en
gij zult niet langer blijven.
9:29 Toen zeide Mozes tot hem:
Wanneer ik ter stad uitgegaan zal
zijn, zo zal ik mijn handen

uitbreidenvoor den HEERE; de
donder zal ophouden, en de hagel
zal niet meer zijn; opdat gij weet,
dat de aarde desHEEREN is!
9:30 Nochtans u en uw knechten
aangaande, weet ik, dat gijlieden
voor het aangezicht van den
HEEREGod nog niet vrezen zult.
9:31 Het vlas nu, en de gerst werd
geslagen; want de gerst was in de
aar, en het vlas was in den halm.
9:32 Maar de tarwe en de spelt
werden niet geslagen; want zij
waren bedekt.
9:33 Zo ging Mozes van Farao ter
stad uit, en breidde zijn handen tot
den HEERE; de donder en de
hagelhielden op, en de regen werd
niet [meer] uitgegoten op de aarde.
9:34 Toen Farao zag, dat de regen
en hagel, en de donder ophielden,
zo verzondigde hij zich verder, en
hijverzwaarde zijn hart, hij en zijn
knechten.
9:35 Alzo werd Farao's hart
verstokt, dat hij de kinderen Israels
niet trekken liet, gelijk als de
HEEREgesproken had door Mozes.
10:1 Daarna zeide de HEERE tot
Mozes: Ga in tot Farao; want Ik heb
zijn hart verzwaard, ook het
hartzijner knechten, opdat Ik deze
Mijn tekenen in het midden van hen
zette;
10:2 En opdat gij voor de oren
uwer kinderen en uwer
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kindskinderen moogt vertellen, wat
Ik in Egypteuitgericht heb, en Mijn
tekenen, die Ik onder hen gesteld
heb; opdat gijlieden weet, dat Ik de
HEERE ben.
10:3 Zo gingen Mozes en Aaron tot
Farao, en zeiden tot hem: Zo zegt
de HEERE, de God der Hebreen:Hoe
lang weigert gij u voor Mijn
aangezicht te verootmoedigen? Laat
Mijn volk trekken, dat zij Mij dienen.
10:4 Want indien gij weigert Mijn
volk te laten trekken, zie, zo zal Ik
morgen sprinkhanen in uw
landpalebrengen.
10:5 En zij zullen het gezicht des
lands bedekken, alzo dat men de
aarde niet zal kunnen zien; en zij
zullenafeten het overige van hetgeen
ontkomen is, hetgeen ulieden
overgebleven was van den hagel; zij
zullen ook alhet geboomte afeten,
dat ulieden uit het veld voortkomt.
10:6 En zij zullen vervullen uw
huizen, en de huizen van al uw
knechten, en de huizen van
alleEgyptenaren; dewelke uw vaders,
noch de vaderen uwer vaders
gezien hebben, van dien dag af, dat
zij op denaardbodem geweest zijn,
tot op dezen dag. En hij keerde
zich om, en ging uit van Farao.
10:7 En de knechten van Farao
zeiden tot hem: Hoe lang zal ons
deze tot een strik zijn, laat de
mannentrekken, dat zij den HEERE
hun God dienen! weet gij nog niet,

dat Egypte verloren is?
10:8 Toen werden Mozes en Aaron
weder tot Farao gebracht, en hij
zeide tot hen: Gaat henen, dient
denHEERE, uw God! wie en wie zijn
zij, die gaan zullen?
10:9 En Mozes zeide: Wij zullen
gaan met onze jonge en met onze
oude lieden; met onze zonen en
metonze dochteren, met onze
schapen en met onze runderen
zullen wij gaan; want wij hebben
een feest desHEEREN.
10:10 Toen zeide hij tot hen: De
HEERE zij alzo met ulieden, gelijk ik
u en uw kleine kinderen zal
trekkenlaten: ziet toe, want er is
kwaad voor ulieder aangezicht!
10:11 Niet alzo gij, mannen, gaat
nu heen, en dient den HEERE; want
dat hebt gijlieden verzocht! En
mendreef hen uit van Farao's
aangezicht.
10:12 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Strek uw hand uit over
Egypteland, om de sprinkhanen, dat
zijopkomen over Egypteland, en al
het kruid des lands opeten, al wat
de hagel heeft over gelaten.
10:13 Toen strekte Mozes zijn staf
over Egypteland, en de HEERE
bracht een oostenwind in dat land,
diengehele dag en dien gansen
nacht; het geschiedde des morgens,
dat de oostenwind de sprinkhanen
opbracht.
10:14 En de sprinkhanen kwamen
114

Exodus
op over het ganse Egypteland, en
lieten zich neder aan al de palen
derEgyptenaren, zeer zwaar; voor
dezen zijn dergelijke sprinkhanen,
als deze, nooit geweest, en na
dezen zullen erzulke niet wezen;
10:15 Want zij bedekten het gezicht
des gansen lands, alzo dat het land
verduisterd werd; en zij aten al
hetkruid des lands op, en al de
vruchten der bomen, die de hagel
had over gelaten; en er bleef niets
groens aan debomen, noch aan de
kruiden des velds, in het ganse
Egypteland.
10:16 Toen haastte Farao, om
Mozes en Aaron te roepen, en
zeide: Ik heb gezondigd tegen den
HEERE,uw God, en tegen ulieden.
10:17 En nu vergeeft mij toch mijn
zonde alleen ditmaal, en bidt
vuriglijk tot den HEERE, uw God, dat
Hijslechts dezen dood van mij
wegneme.
10:18 En hij ging uit van Farao, en
bad vuriglijk tot den HEERE.
10:19 Toen keerde de HEERE een
zeer sterken westenwind, die hief de
sprinkhanen op, en wierp ze in
deSchelfzee; er bleef niet een
sprinkhaan over in al de landpalen
van Egypte.
10:20 Doch de HEERE verstokte
Farao's hart, dat hij de kinderen
Israels niet liet trekken.
10:21 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Strek uw hand uit naar den

hemel, en er zal duisternis komen
overEgypteland, dat men de
duisternis tasten zal.
10:22 Als Mozes zijn hand uitstrekte
naar den hemel, werd er een dikke
duisternis in het ganse
Egypteland,drie dagen.
10:23 Zij zagen de een den ander
niet; er stond ook niemand op van
zijn plaats, in drie dagen; maar bij
alde kinderen Israels was het licht
in hun woningen.
10:24 Toen riep Farao Mozes, en
zeide: Gaat heen, dient den HEERE!
alleen uw schapen en uw
runderenzullen vast blijven; ook
zullen uw kinderkens met u gaan.
10:25 Doch Mozes zeide: Ook zult
gij slachtofferen en brandofferen in
onze handen geven, die wij
denHEERE, onzen God, doen mogen;
10:26 En ons vee zal ook met ons
gaan, er zal niet een klauw
achterblijven; want van hetzelve
zullen wijnemen, om den HEERE,
onzen God, te dienen; want wij
weten niet, waarmede wij den
HEERE, onzen God,dienen zullen,
totdat wij daar komen.
10:27 Doch de HEERE verhardde
Farao's hart; en hij wilde hen niet
laten trekken.
10:28 Maar Farao zeide tot hem: Ga
van mij! wacht u, dat gij niet meer
mijn aangezicht ziet; want opwelken
dag gij mijn aangezicht zult zien,
zult gij sterven!
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10:29 Mozes nu zeide: Gij hebt
recht gesproken; ik zal niet meer uw
aangezicht zien!
11:1 (Want de HEERE had tot Mozes
gesproken: Ik zal nog een plaag
over Farao, en over Egyptebrengen,
daarna zal hij ulieden van hier laten
trekken; als hij [u] geheellijk zal
laten trekken, zo zal hij u
haastelijkvan hier uitdrijven.
11:2 Spreek nu voor de oren des
volks, dat ieder man van zijn
naaste, en iedere vrouw van haar
naastezilveren vaten en gouden
vaten eise.
11:3 En de HEERE gaf het volk
genade in de ogen der Egyptenaren;
ook was de man Mozes zeer groot
inEgypteland voor de ogen van
Farao's knechten, en voor de ogen
des volks.)
11:4 Verder zeide Mozes: Zo heeft
de HEERE gezegd: Omtrent
middernacht zal Ik uitgaan door
hetmidden van Egypte;
11:5 En alle eerstgeborenen in
Egypteland zullen sterven, van
Farao's eerstgeborene af, die op
zijn troonzitten zou, tot den
eerstgeborene der dienstmaagd, die
achter den molen is, en alle
eerstgeborenen van het vee.
11:6 En er zal een groot geschrei
zijn in het ganse Egypteland,
desgelijke nooit geweest is, en
desgelijkeniet meer wezen zal.

11:7 Maar bij alle kinderen Israels
zal niet een hond zijn tong
verroeren, van de mensen af tot de
beestentoe; opdat gijlieden weet,
dat de HEERE tussen de
Egyptenaren en tussen de
Israelieten een afzonderingmaakt.
11:8 Dan zullen al deze uw
knechten tot mij afkomen, en zich
voor mij neigen, zeggende: Trek uit,
gij en alhet volk, dat uw
voetstappen volgt; en daarna zal ik
uitgaan. En hij ging uit van Farao in
hitte des toorns.
11:9 De HEERE dan had tot Mozes
gesproken: Farao zal naar ulieden
niet horen, opdat Mijn wonderen
inEgypteland vermenigvuldigd
worden.
11:10 En Mozes en Aaron hebben al
deze wonderen gedaan voor Farao's
aangezicht; doch de
HEEREverhardde Farao's hart, dat hij
de kinderen Israels uit zijn land niet
trekken liet.
12:1 De HEERE nu had tot Mozes
en tot Aaron in Egypteland
gesproken, zeggende:
12:2 Deze zelfde maand zal ulieden
het hoofd der maanden zijn; zij zal
u de eerste van de maanden
desjaars zijn.
12:3 Spreekt tot de ganse
vergadering van Israel, zeggende:
Aan den tienden dezer maand neme
eeniegelijk een lam, naar de huizen
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der vaderen, een lam voor een huis.
12:4 Maar indien een huis te klein
is voor een lam, zo neme hij het en
zijn nabuur, de naaste aan zijn
huis,naar het getal der zielen, een
iegelijk naar dat hij eten kan; gij
zult rekening maken naar het lam.
12:5 Gij zult een volkomen lam
hebben, een manneken, een jaar
oud; van de schapen of van
degeitenbokken zult gij het nemen.
12:6 En gij zult het in bewaring
hebben tot den veertienden dag
dezer maand; en de ganse
gemeente dervergadering van Israel
zal het slachten tussen twee
avonden.
12:7 En zij zullen van het bloed
nemen, en strijken het aan de beide
zijposten, en aan den
bovendorpel,aan de huizen, in welke
zij het eten zullen.
12:8 En zij zullen het vlees eten in
denzelfden nacht, aan het vuur
gebraden, met ongezuurde broden;
zijzullen het met bittere saus eten.
12:9 Gij zult daarvan niet rauw eten,
ook geenszins in water gezoden;
maar aan het vuur gebraden,
zijnhoofd met zijn schenkelen en
met zijn ingewand.
12:10 Gij zult daarvan ook niet
laten overblijven tot den morgen;
maar hetgeen daarvan overblijft tot
denmorgen, zult gij met vuur
verbranden.
12:11 Aldus nu zult gij het eten: uw

lenden zullen opgeschort zijn, uw
schoenen aan uw voeten, en uw
stafin uw hand; en gij zult het met
haast eten; het is des HEEREN
pascha.
12:12 Want Ik zal in dezen nacht
door Egypteland gaan, en alle
eerstgeborenen in Egypteland slaan,
vande mensen af tot de beesten
toe; en Ik zal gerichten oefenen aan
al de goden der Egyptenaren, Ik, de
HEERE!
12:13 En dat bloed zal ulieden tot
een teken zijn aan de huizen,
waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed
zie, zalIk ulieden voorbijgaan; en er
zal geen plaag onder ulieden ten
verderve zijn, wanneer Ik Egypteland
slaan zal.
12:14 En deze dag zal ulieden
wezen ter gedachtenis, en gij zult
hem den HEERE tot een feest
vieren; gijzult hem vieren onder uw
geslachten tot een eeuwige
inzetting.
12:15 Zeven dagen zult gijlieden
ongezuurde broden eten; maar aan
den eersten dag zult gij het
zuurdeegwegdoen uit uw huizen;
want wie het gedesemde eet, van
den eersten dag af tot op den
zevenden dag, diezelveziel zal
uitgeroeid worden uit Israel.
12:16 En op den eersten dag zal er
een heilige verzameling zijn; ook
zult gij een heilige
verzamelinghebben op den zevenden
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dag; er zal geen werk op denzelven
gedaan worden; maar wat van
iedere ziel gegetenzal worden,
datzelve alleen mag van ulieden
toegemaakt worden.
12:17 Zo onderhoudt dan de
ongezuurde broden, dewijl Ik even
aan denzelfden dag ulieder heiren
uitEgypteland geleid zal hebben;
daarom zult gij dezen dag houden,
onder uw geslachten, tot een
eeuwigeinzetting.
12:18 In de eerste [maand], aan
den veertienden dag der maand, in
den avond, zult gij ongezuurde
brodeneten, tot den een en
twintigsten dag der maand, in den
avond.
12:19 Dat er zeven dagen lang
geen zuurdesem in uw huizen
gevonden worde, want al wie het
gedesemdeeten zal, dezelve ziel zal
uit de vergadering van Israel
uitgeroeid worden, hij zij een
vreemdeling of eeningeborene des
lands.
12:20 Gij zult niets eten, dat
gedesemd is; in al uw woningen zult
gij ongezuurde broden eten.
12:21 Mozes dan riep al de oudsten
van Israel, en zeide tot hen: Leest
uit, en neemt u lammeren voor
uwhuisgezinnen, en slacht het
pascha.
12:22 Neemt dan een bundelken
hysop, en doopt het in het bloed,
dat in een bekken zal wezen; en

strijktaan den bovendorpel, en aan
de beide zijposten van dat bloed,
hetwelk in het bekken zijn zal; doch
uaangaande, niemand zal uitgaan
uit de deur van zijn huis, tot aan
den morgen.
12:23 Want de HEERE zal doorgaan,
om de Egyptenaren te slaan; doch
wanneer Hij het bloed zien zalaan
den bovendorpel en aan de twee
zijposten, zo zal de HEERE de deur
voorbijgaan, en den verderver
niettoelaten in uw huizen te komen
om te slaan.
12:24 Onderhoudt dan deze zaak,
tot een inzetting voor u en voor uw
kinderen, tot in eeuwigheid.
12:25 En het zal geschieden, als gij
in dat land komt, dat u de HEERE
geven zal, gelijk Hij gesproken
heeft,zo zult gij dezen dienst
onderhouden.
12:26 En het zal geschieden,
wanneer uw kinderen tot u zullen
zeggen: Wat hebt gij daar voor een
dienst?
12:27 Zo zult gij zeggen: Dit is den
HEERE een paasoffer, Die voor de
huizen der kinderen
Israelsvoorbijging in Egypte, toen Hij
de Egyptenaars sloeg, en onze
huizen bevrijdde! Toen boog zich
het volk enneigde zich.
12:28 En de kinderen Israels gingen
en deden het, gelijk als de HEERE
Mozes en Aaron geboden had,alzo
deden zij.
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12:29 En het geschiedde ter
middernacht, dat de HEERE al de
eerstgeborenen in Egypteland sloeg,
vanden eerstgeborene van Farao af,
die op zijn troon zitten zou, tot op
den eerstgeborene van den
gevangene, diein het gevangenhuis
was, en alle eerstgeborenen der
beesten.
12:30 En Farao stond op bij nacht,
hij en al zijn knechten, en al de
Egyptenaars; en er was een
grootgeschrei in Egypte; want er
was geen huis, waarin niet een
dode was.
12:31 Toen riep hij Mozes en Aaron
in den nacht, en zeide: Maakt u op,
trekt uit het midden van mijn
volk,zo gijlieden als de kinderen van
Israel; en gaat heen, dient den
HEERE, gelijk gijlieden gesproken
hebt.
12:32 Neemt ook met u uw schapen
en uw runderen, zoals gijlieden
gesproken hebt, en gaat heen,
enzegent mij ook.
12:33 En de Egyptenaars hielden
sterk aan bij het volk, haastende,
om die uit het land te drijven; want
zijzeiden: Wij zijn allen dood!
12:34 En het volk nam zijn deeg op,
eer het gedesemd was, hun
deegklompen, gebonden in hun
klederen,op hun schouderen.
12:35 De kinderen Israels nu
hadden gedaan naar het woord van
Mozes, en hadden van de

Egyptenarengeeist zilveren vaten, en
gouden vaten, en klederen.
12:36 Daartoe had de HEERE het
volk genade gegeven in de ogen
der Egyptenaren, dat zij hun
hunbegeerte deden; en zij
beroofden de Egyptenaren.
12:37 Alzo reisden de kinderen
Israels uit van Rameses naar
Sukkoth, omtrent zeshonderd
duizend tevoet, mannen alleen,
behalve de kinderkens.
12:38 En veel vermengd volk trok
ook met hen op, en schapen, en
runderen, gans veel vee.
12:39 En zij bakten van het deeg,
dat zij uit Egypte gebracht hadden,
ongezuurde koeken; want het
wasniet gedesemd; overmits zij uit
Egypte uitgedreven werden, zodat zij
niet vertoeven konden, noch ook
tering voorzich bereiden.
12:40 De [tijd] nu der woning, dien
de kinderen Israels in Egypte
gewoond hebben, is vierhonderd
jaren endertig jaren.
12:41 En het geschiedde ten einde
van de vierhonderd en dertig jaren,
zo is het even op denzelfden
daggeschied, dat al de heiren des
HEEREN uit Egypteland gegaan zijn.
12:42 Dezen nacht zal men den
HEERE op het vlijtigst houden,
omdat Hij hen uit Egypteland geleid
heeft;deze is de nacht des HEEREN,
die op het vlijtigst moet gehouden
worden, van al de kinderen Israels,
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onder hungeslachten.
12:43 Voorts zeide de HEERE tot
Mozes en Aaron: Dit is de inzetting
van het pascha: geen zoon
eensvreemdelings zal daarvan eten.
12:44 Doch alle knecht van
iedereen, die voor geld gekocht is,
nadat gij hem zult besneden
hebben, danzal hij daarvan eten.
12:45 Geen uitlander noch huurling
zal er van eten.
12:46 In een huis zal het gegeten
worden; gij zult van het vlees niet
buiten uit het huis dragen, en gij
zultgeen been daaraan breken.
12:47 De ganse vergadering van
Israel zal het doen.
12:48 Als nu een vreemdeling bij u
verkeert, en den HEERE het pascha
houden zal, dat alles, watmannelijk
is, bij hem besneden worde, en dan
kome hij daartoe, om dat te
houden, en hij zal wezen als
eeningeborene des lands; maar
geen onbesnedene zal daarvan eten.
12:49 Enerlei wet zij voor den
ingeborene, en den vreemdeling, die
als vreemdeling in het midden van
uverkeert.
12:50 En alle kinderen Israels deden
het; gelijk als de HEERE Mozes en
Aaron geboden had, alzo dedenzij.
12:51 En het geschiedde even
tenzelfden dage, dat de HEERE de
kinderen Israels uit Egypteland
leidde,naar hun heiren.

13:1 Toen sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
13:2 Heilig Mij alle eerstgeborenen;
wat enige baarmoeder opent onder
de kinderen Israels, van mensenen
van beesten, dat is Mijn.
13:3 Verder zeide Mozes tot het
volk: Gedenkt aan dezen zelfden
dag, op welken gijlieden uit Egypte,
uithet diensthuis, gegaan zijt; want
de HEERE heeft u door een sterke
hand van hier uitgevoerd; daarom
zal hetgedesemde niet gegeten
worden.
13:4 Heden gaat gijlieden uit, in de
maand Abib.
13:5 En het zal geschieden, als u
de HEERE zal gebracht hebben in
het land der Kanaanieten, en
derHethieten, en der Amorieten, en
der Hevieten, en der Jebusieten,
hetwelk Hij uw vaderen gezworen
heeft u tegeven, een land vloeiende
van melk en honig; zo zult gij
dezen dienst houden in deze
maand.
13:6 Zeven dagen zult gij
ongezuurde broden eten, en aan
den zevenden dag zal den HEERE
een feestzijn.
13:7 Zeven dagen zullen ongezuurde
[broden] gegeten worden, en het
gedesemde zal bij u niet
gezienworden, ja, er zal geen
zuurdeeg bij u gezien worden, in al
uw palen.
13:8 En gij zult uw zoon te kennen
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geven te dienzelven dage, zeggende:
[Dit] [is] om hetgeen de HEEREmij
gedaan heeft, toen ik uit Egypte
uittoog.
13:9 En het zal u zijn tot een teken
op uw hand, en tot een gedachtenis
tussen uw ogen, opdat de wet
desHEEREN in uw mond zij, omdat u
de HEERE door een sterke hand uit
Egypte uitgevoerd heeft.
13:10 Daarom onderhoudt deze
inzetting ter bestemder tijd, van jaar
tot jaar.
13:11 Het zal ook geschieden,
wanneer u de HEERE in het land
der Kanaanieten zal gebracht
hebben,gelijk Hij u en uw vaderen
gezworen heeft, en Hij het u zal
gegeven hebben;
13:12 Zo zult gij tot den HEERE
doen overgaan alles, wat de
baarmoeder opent; ook alles, wat
[de][baarmoeder] opent van de
vrucht der beesten, die gij hebben
zult; de mannetjes zullen des
HEEREN zijn.
13:13 Doch al wat [de]
[baarmoeder] der ezelin opent, zult
gij lossen met een lam; wanneer gij
het nu nietlost, zo zult gij het den
nek breken; maar alle
eerstgeborenen des mensen onder
uw zonen zult gij lossen.
13:14 Wanneer het geschieden zal,
dat uw zoon u morgen zal vragen,
zeggende: Wat is dat, zo zult gij
tothem zeggen: De HEERE heeft ons

door een sterke hand uit Egypte, uit
het diensthuis, uitgevoerd.
13:15 Want het geschiedde, toen
Farao zich verhardde ons te laten
trekken, zo doodde de HEERE
alleeerstgeborenen in Egypteland,
van des mensen eerstgeborene af,
tot den eerstgeborene der beesten;
daaromoffer ik den HEERE de
mannetjes van alles, wat de
baarmoeder opent; doch alle
eerstgeborenen mijner zonenlos ik.
13:16 En het zal tot een teken zijn
op uw hand, en tot
voorhoofdspanselen tussen uw ogen;
want deHEERE heeft door een
sterke hand ons uit Egypte
uitgevoerd.
13:17 En het is geschied, toen
Farao het volk had laten trekken, zo
leidde hen God niet [op] den weg
vanhet land der Filistijnen, hoewel
die nader was; want God zeide: Dat
het den volke niet rouwe, als zij
den strijdzien zouden, en
wederkeren naar Egypte.
13:18 Maar God leidde het volk om,
langs den weg van de woestijn der
Schelfzee. De kinderen Israels
nutogen bij vijven uit Egypteland.
13:19 En Mozes nam de beenderen
van Jozef met zich; want hij had
met een zwaren eed de
kinderenIsraels bezworen, zeggende:
God zal ulieden voorzeker bezoeken;
voert dan mijn beenderen met
ulieden opvan hier!
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13:20 Alzo reisden zij uit Sukkoth;
en zij legerden zich in Etham, aan
het einde der woestijn.
13:21 En de HEERE toog voor hun
aangezicht, des daags in een
wolkkolom, dat Hij hen op den
wegleidde, en des nachts in een
vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om
voort te gaan dag en nacht.
13:22 Hij nam de wolkkolom des
daags, noch de vuurkolom des
nachts niet weg van het aangezicht
desvolks.
14:1 Toen sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
14:2 Spreek tot de kinderen Israels,
dat zij wederkeren, en zich legeren
voor Pi-hachiroth, tussen Migdol
entussen de zee, voor Baal-zefon;
daar tegenover zult gij u legeren
aan de zee.
14:3 Farao dan zal zeggen van de
kinderen Israels: Zij zijn verward in
het land; die woestijn heeft
henbesloten.
14:4 En Ik zal Farao's hart
verstokken, dat hij hen najage; en Ik
zal aan Farao en aan al zijn heir
verheerlijktworden, alzo dat de
Egyptenaars zullen weten, dat Ik de
HEERE ben. En zij deden alzo.
14:5 Toen nu den koning van
Egypte werd geboodschapt, dat het
volk vluchtte, zo is het hart van
Farao envan zijn knechten
veranderd tegen het volk, en zij

zeiden: Waarom hebben wij dat
gedaan, dat wij Israel hebbenlaten
trekken, dat zij ons niet dienden?
14:6 En hij spande zijn wagen aan,
en nam zijn volk met zich.
14:7 En hij nam zeshonderd
uitgelezene wagens, ja, al de
wagens van Egypte, en de
hoofdlieden over dieallen.
14:8 Want de HEERE verstokte het
hart van Farao, den koning van
Egypte, dat hij de kinderen
Israelsnajaagde; doch de kinderen
Israels waren door een hoge hand
uitgegaan.
14:9 En de Egyptenaars jaagden
hen na, en achterhaalden hen, daar
zij zich gelegerd hadden aan de
zee;al de paarden, de wagens van
Farao en zijn ruiters, en zijn heir;
nevens Pi-hachiroth, voor Baal-zefon.
14:10 Als Farao nabij gekomen was,
zo hieven de kinderen Israels hun
ogen op, en ziet, de
Egyptenaarstogen achter hen; en zij
vreesden zeer; toen riepen de
kinderen Israels tot den HEERE.
14:11 En zij zeiden tot Mozes: Hebt
gij ons daarom, omdat er in Egypte
gans geen graven
waren,weggenomen, opdat wij in
deze woestijn sterven zouden?
Waarom hebt gij ons dat gedaan,
dat gij ons uitEgypte uitgevoerd
hebt?
14:12 Is dit niet het woord, dat wij
in Egypte tot u spraken, zeggende:
122

Exodus
Houd af van ons, en laat ons
deEgyptenaren dienen? Want het
ware ons beter geweest de
Egyptenaren te dienen, dan in deze
woestijn testerven.
14:13 Doch Mozes zeide tot het
volk: Vreest niet, staat vast, en ziet
het heil des HEEREN, dat Hij
hedenaan ulieden doen zal, want de
Egyptenaars, die gij heden gezien
hebt, zult gij niet weder zien in
eeuwigheid.
14:14 De HEERE zal voor ulieden
strijden, en gij zult stil zijn.
14:15 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Wat roept gij tot Mij? Zeg
den kinderen Israels, dat
zijvoorttrekken.
14:16 En gij, hef uw staf op, en
strek uw hand uit over de zee, en
klief dezelve, dat de kinderen Israels
doorhet midden der zee gaan op
het droge.
14:17 En Ik, zie, Ik zal het hart der
Egyptenaren verstokken, dat zij na
hen daarin gaan; en Ik
zalverheerlijkt worden aan Farao en
aan al zijn heir, aan zijn wagenen
en aan zijn ruiteren.
14:18 En de Egyptenaars zullen
weten, dat Ik de HEERE ben,
wanneer Ik verheerlijkt zal worden
aanFarao, aan zijn wagenen en aan
zijn ruiteren.
14:19 En de Engel Gods, Die voor
het heir van Israel ging, vertrok, en
ging achter hen; de

wolkkolomvertrok ook van hun
aangezicht, en stond achter hen.
14:20 En zij kwam tussen het leger
der Egyptenaren, en tussen het
leger van Israel; en de wolk was
tegelijk duisternis en verlichtte den
nacht; zodat de een tot den ander
niet naderde den gansen nacht.
14:21 Toen Mozes zijn hand
uitstrekte over de zee, zo deed de
HEERE de zee weggaan, door een
sterkenoostenwind, dien gansen
nacht, en maakte de zee droog, en
de wateren werden gekliefd.
14:22 En de kinderen Israels zijn
ingegaan in het midden van de zee,
op het droge; en de wateren
warenhun een muur, aan hun
rechter [hand] en aan hun
linkerhand.
14:23 En de Egyptenaars vervolgden
hen, en gingen in, achter hen, al de
paarden van Farao, zijn wagenenen
zijn ruiteren, in het midden van de
zee.
14:24 En het geschiedde in dezelfde
morgenwake, dat de HEERE, in de
kolom des vuurs en der wolk, zagop
het leger der Egyptenaren; en Hij
verschrikte het leger der
Egyptenaren.
14:25 En Hij stiet de raderen
hunner wagenen weg, en deed ze
zwaarlijk voortvaren. Toen zeiden
deEgyptenaars: Laat ons vlieden van
het aangezicht van Israel, want de
HEERE strijdt voor hen tegen
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deEgyptenaars.
14:26 En de HEERE zeide tot Mozes:
Strek uw hand uit over de zee, dat
de wateren wederkeren over
deEgyptenaars, over hun wagenen
en over hun ruiters.
14:27 Toen strekte Mozes zijn hand
uit over de zee; en de zee kwam
weder, tegen het naken van
denmorgenstond, tot haar kracht; en
de Egyptenaars vluchtten die
tegemoet; en de HEERE stortte de
Egyptenaarsin het midden der zee.
14:28 Want als de wateren
wederkeerden, zo bedekten zij de
wagenen en de ruiters van het
ganse heirvan Farao, dat hen
nagevolgd was in de zee; er bleef
niet een van hen over.
14:29 Maar de kinderen Israels
gingen op het droge, in het midden
der zee; en de wateren waren hun
eenmuur, aan hun rechter [hand] en
aan hun linkerhand.
14:30 Alzo verloste de HEERE Israel
aan dien dag uit de hand der
Egyptenaren; en Israel zag
deEgyptenaren dood aan den oever
der zee.
14:31 Ook zag Israel de grote
hand, die de HEERE aan de
Egyptenaren bewezen had; en het
volk vreesdeden HEERE, en geloofde
in den HEERE, en aan Mozes, Zijn
knecht.
15:1 Toen zong Mozes en de

kinderen Israels den HEERE dit lied,
en spraken, zeggende: Ik zal
denHEERE zingen; want Hij is
hogelijk verheven! Het paard en zijn
ruiter heeft Hij in de zee geworpen.
15:2 De HEERE is mijn Kracht en
Lied, en Hij is mij tot een Heil
geweest; deze is mijn God; daarom
zal ikHem een liefelijke woning
maken; Hij is mijns vaders God, dies
zal ik Hem verheffen!
15:3 De HEERE is een krijgsman;
HEERE is Zijn Naam!
15:4 Hij heeft Farao's wagenen en
zijn heir in de zee geworpen; en de
keure zijner hoofdlieden
zijnverdronken in de Schelfzee.
15:5 De afgronden hebben hen
bedekt; zij zijn in de diepten
gezonken als een steen.
15:6 O HEERE! Uw rechterhand is
verheerlijkt geworden in macht; Uw
rechterhand, o HEERE! heeft
denvijand verbroken!
15:7 En door Uw grote hoogheid
hebt Gij, die tegen U opstonden,
omgeworpen; Gij hebt Uw
brandendentoorn uitgezonden, die
hen verteerd heeft als een stoppel.
15:8 En door het geblaas van Uw
neus zijn de wateren opgehoopt
geworden; de stromen hebben
overeindgestaan, als een hoop; de
afgronden zijn stijf geworden in het
hart der zee.
15:9 De vijand zeide: Ik zal
vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal
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den buit delen, mijn ziel zal van
hen vervuldworden, ik zal mijn
zwaard uittrekken, mijn hand zal
hen uitroeien.
15:10 Gij hebt met Uw wind
geblazen; de zee heeft hen gedekt,
zij zonken onder als lood in
geweldigewateren!
15:11 O HEERE! wie is als Gij onder
de goden? wie is als Gij, verheerlijkt
in heiligheid, vreselijk inlofzangen,
doende wonder?
15:12 Gij hebt Uw rechterhand
uitgestrekt, de aarde heeft hen
verslonden!
15:13 Gij leiddet door Uw
weldadigheid dit volk, dat Gij verlost
hebt; Gij voert hen zachtkens door
Uwsterkte tot de liefelijke woning
Uwer heiligheid.
15:14 De volken hebben het
gehoord, zij zullen sidderen;
weedom heeft de ingezetenen van
Palestinabevangen.
15:15 Dan zullen de vorsten van
Edom verbaasd wezen; beving zal
de machtigen der
Moabietenbevangen; al de
ingezetenen van Kanaan zullen
versmelten!
15:16 Verschrikking en vrees zal op
hen vallen; door de grootheid van
Uw arm zullen zij verstommen,
alseen steen, totdat Uw volk, HEERE!
henen doorkome; totdat dit volk
henen doorkome, dat Gij verworven
hebt.

15:17 Die zult Gij inbrengen, en
planten hen op den berg Uwer
erfenis, ter plaatse, welke Gij, o
HEERE!gemaakt hebt tot Uw woning,
het heiligdom, hetwelk Uw handen
gesticht hebben, o HEERE!
15:18 De HEERE zal in eeuwigheid
en geduriglijk regeren!
15:19 Want Farao's paard, met zijn
wagen, met zijn ruiters, zijn in de
zee gekomen, en de HEERE heeft
dewateren der zee over hen doen
wederkeren; maar de kinderen
Israels zijn op het droge in het
midden van dezee gegaan.
15:20 En Mirjam, de profetes,
Aarons zuster, nam een trommel in
haar hand; en al de vrouwen gingen
uit,haar na, met trommelen en met
reien.
15:21 Toen antwoordde Mirjam
hunlieden: Zingt den HEERE; want Hij
is hogelijk verheven! Hij heeft
hetpaard met zijn ruiter in de zee
gestort!
15:22 Hierna deed Mozes de
Israelieten voortreizen van de
Schelfzee af; en zij trokken uit tot
in de woestijnSur, en zij gingen drie
dagen in de woestijn, en vonden
geen water.
15:23 Toen kwamen zij te Mara;
doch zij konden het water van Mara
niet drinken, want het was
bitter;daarom werd derzelver naam
genoemd Mara.
15:24 Toen murmureerde het volk
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tegen Mozes, zeggende: Wat zullen
wij drinken?
15:25 Hij dan riep tot den HEERE;
en de HEERE wees hem een hout,
dat wierp hij in dat water; toen
werdhet water zoet. Aldaar stelde
Hij het [volk] een inzetting en recht,
en aldaar verzocht Hij hetzelve,
15:26 En zeide: Is het, dat gij met
ernst naar de stem des HEEREN
uws Gods horen zult, en doen,
watrecht is in Zijn ogen, en uw oren
neigt tot Zijn geboden, en houdt al
Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van
dekrankheden op u leggen, die Ik
op Egypteland gelegd heb; want Ik
ben de HEERE, uw Heelmeester!
15:27 Toen kwamen zij te Elim, en
daar waren twaalf waterfonteinen,
en zeventig palmbomen; en
zijlegerden zich aldaar aan de
wateren.
16:1 Toen zij van Elim gereisd
waren, zo kwam de ganse
vergadering der kinderen Israels in
de woestijnSin, welke is tussen Elim
en tussen Sinai, aan den vijftienden
dag der tweede maand, nadat zij uit
Egyptelanduitgegaan waren.
16:2 En de ganse vergadering der
kinderen Israels murmureerde tegen
Mozes en tegen Aaron, in
dewoestijn.
16:3 En de kinderen Israels zeiden
tot hen: Och, dat wij in Egypteland
gestorven waren door de hand

desHEEREN, toen wij bij de
vleespotten zaten, toen wij tot
verzadiging brood aten! Want
gijlieden hebt ons uitgeleidin deze
woestijn, om deze ganse gemeente
door den honger te doden.
16:4 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Zie, Ik zal voor ulieden
brood uit den hemel regenen; en
het volk zaluitgaan, en verzamelen
elke dagmaat op haar dag; opdat Ik
het verzoeke, of het in Mijn wet ga,
of niet.
16:5 En het zal geschieden op den
zesden dag, dat zij bereiden zullen
hetgeen zij ingebracht zullenhebben;
dat zal dubbel zijn boven hetgeen
zij dagelijks zullen verzamelen.
16:6 Toen zeiden Mozes en Aaron
tot al de kinderen Israels: Aan den
avond, dan zult gij weten, dat u
deHEERE uit Egypteland uitgeleid
heeft;
16:7 En morgen, dan zult gij des
HEEREN heerlijkheid zien, dewijl Hij
uw murmureringen tegen denHEERE
gehoord heeft; want wat zijn wij, dat
gij tegen ons murmureert?
16:8 Voorts zeide Mozes: Als de
HEERE ulieden aan den avond vlees
te eten zal geven, en aan
denmorgen brood tot verzadiging,
het zal zijn, omdat de HEERE uw
murmureringen gehoord heeft, die
gij tegenHem murmureert; want wat
zijn wij? Uw murmureringen zijn niet
tegen ons, maar tegen den HEERE.
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16:9 Daarna zeide Mozes tot Aaron:
Zeg tot de ganse vergadering der
kinderen Israels: Nadert voor
hetaangezicht des HEEREN, want Hij
heeft uw murmureringen gehoord.
16:10 En het geschiedde, als Aaron
tot de ganse vergadering der
kinderen Israels sprak, en zij zich
naar dewoestijn keerden, zo ziet, de
heerlijkheid des HEEREN verscheen
in de wolk.
16:11 Ook heeft de HEERE tot
Mozes gesproken, zeggende:
16:12 Ik heb de murmureringen van
de kinderen Israels gehoord; spreek
tot hen, zeggende: Tussen detwee
avonden zult gij vlees eten, en aan
den morgen zult gij met brood
verzadigd worden; en gij zult weten,
datIk de HEERE uw God ben.
16:13 En het geschiedde aan den
avond, dat er kwakkelen opkwamen,
en het leger bedekten; en aan
denmorgen lag de dauw rondom
het leger.
16:14 Als nu de liggende dauw
opgevaren was, zo ziet, over de
woestijn was een klein rond ding,
klein alsde rijm, op de aarde.
16:15 Toen het de kinderen Israels
zagen, zo zeiden zij, de een tot den
ander: Het is Man, want zij
wistenniet wat het was. Mozes dan
zeide tot hen: Dit is het brood,
hetwelk de HEERE ulieden te eten
gegeven heeft.
16:16 Dit is het woord, dat de

HEERE geboden heeft: Verzamelt
daarvan een ieder naar dat hij eten
mag,een gomer voor een hoofd,
naar het getal van uw zielen; ieder
zal nemen voor degenen, die in zijn
tent zijn.
16:17 En de kinderen Israels deden
alzo, en verzamelden, de een veel
en de ander weinig.
16:18 Doch als zij het met den
gomer maten, zo had hij, die veel
verzameld had, niets over, en dien,
dieweinig verzameld had, ontbrak
niet; een iegelijk verzamelde zoveel,
als hij eten mocht.
16:19 En Mozes zeide tot hen:
Niemand late daarvan over tot den
morgen.
16:20 Doch zij hoorden niet naar
Mozes, maar sommige mannen
lieten daarvan over tot den morgen.
Toenwiesen er wormen in, en het
werd stinkende; dies werd Mozes
zeer toornig op hen.
16:21 Zij nu verzamelden het allen
morgen, een iegelijk naardat hij
eten mocht; want als de zon heet
werd,zo versmolt het.
16:22 En het geschiedde op den
zesden dag, dat zij dubbel brood
verzamelden, twee gomers voor een;
enal de oversten der vergadering
kwamen en verkondigden het aan
Mozes.
16:23 Hij dan zeide tot hen: Dit is
het, dat de HEERE gesproken heeft:
Morgen is de rust, de heilige
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sabbatdes HEEREN! wat gij bakken
zoudt, bakt dat, en ziedt, wat gij
zieden zoudt; en al wat over blijft,
legt het op vooru in bewaring tot
den morgen.
16:24 En zij leiden het op tot den
morgen, gelijk als Mozes geboden
had; en het stonk niet, en er was
geenworm in.
16:25 Toen zeide Mozes: Eet dat
heden, want het is heden de sabbat
des HEEREN; gij zult het heden
ophet veld niet vinden.
16:26 Zes dagen zult gij het
verzamelen; doch op den zevenden
dag is het sabbat, op denzelven zal
hetniet zijn.
16:27 En het geschiedde aan den
zevenden dag, dat sommigen van
het volk uitgingen, om te
verzamelen;doch zij vonden niet.
16:28 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Hoe lang weigert gijlieden te
houden Mijn geboden en
Mijnwetten?
16:29 Ziet, omdat de HEERE ulieden
den sabbat gegeven heeft, daarom
geeft Hij u aan den zesden dagvoor
twee dagen brood; een ieder blijve
in zijn plaats! dat niemand uit zijn
plaats ga op den zevenden dag!
16:30 Alzo rustte het volk op den
zevenden dag.
16:31 En het huis Israels noemde
deszelfs naam Man; en het was als
korianderzaad, wit, en de
smaakdaarvan was als honigkoeken.

16:32 Voorts zeide Mozes: Dit is het
woord, hetwelk de HEERE bevolen
heeft: Vul een gomer daarvan
totbewaring voor uw geslachten,
opdat zij zien het brood, dat Ik
ulieden heb te eten gegeven in
deze woestijn, toenIk u uit
Egypteland uitleidde.
16:33 Ook zeide Mozes tot Aaron:
Neem een kruik, en doe een gomer
vol Man daarin; en zet die voor
hetaangezicht des HEEREN, tot
bewaring voor uw geslachten.
16:34 Gelijk als de HEERE aan
Mozes geboden had, alzo zette ze
Aaron voor de getuigenis tot
bewaring.
16:35 En de kinderen Israels aten
Man veertig jaren, totdat zij in een
bewoond land kwamen; zij aten
Man,totdat zij kwamen aan de pale
van het land Kanaan.
16:36 Een gomer nu is het tiende
[deel] van een efa.
17:1 Daarna toog de ganse
vergadering van de kinderen Israels,
naar hun dagreizen, uit de woestijn
Sin,op het bevel des HEEREN, en zij
legerden zich te Rafidim. Daar nu
was geen water voor het volk om te
drinken.
17:2 Toen twistte het volk met
Mozes, en zeide: Geeft gijlieden ons
water, dat wij drinken! Mozes dan
zeidetot hen: Wat twist gij met mij?
Waarom verzoekt gij den HEERE?
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17:3 Toen nu het volk aldaar
dorstte naar water, zo murmureerde
het volk tegen Mozes, en het
zeide:Waartoe hebt gij ons nu uit
Egypte doen optrekken, opdat gij
mij, en mijn kinderen, en mijn vee,
van dorst deedtsterven?
17:4 Zo riep Mozes tot den HEERE,
zeggende: Wat zal ik dit volk doen?
Er feilt niet veel aan, of zij zullenmij
stenigen.
17:5 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Ga heen voor het aangezicht
des volks, en neem met u uit
deoudsten van Israel; en neem uw
staf in uw hand, waarmede gij de
rivier sloegt, en ga heen.
17:6 Zie, Ik zal aldaar voor uw
aangezicht op de rotssteen in
Horeb staan; en gij zult op den
rotssteenslaan, zo zal er water
uitgaan, dat het volk drinke. Mozes
nu deed alzo voor de ogen der
oudsten van Israel.
17:7 En hij noemde den naam dier
plaats Massa en Meriba, om den
twist der kinderen Israels, en omdat
zijden HEERE verzocht hadden,
zeggende: Is de HEERE in het
midden van ons, of niet?
17:8 Toen kwam Amalek en streed
tegen Israel in Rafidim.
17:9 Mozes dan zeide tot Jozua:
Kies ons mannen, en trek uit, strijd
tegen Amalek; morgen zal ik op
dehoogte des heuvels staan, en de
staf Gods zal in mijn hand zijn.

17:10 Jozua nu deed, als Mozes
hem gezegd had, strijdende tegen
Amalek; doch Mozes, Aaron en
Hurklommen op de hoogte des
heuvels.
17:11 En het geschiedde, terwijl
Mozes zijn hand ophief, zo was
Israel de sterkste; maar terwijl hij
zijn handnederliet, zo was Amalek
de sterkste.
17:12 Doch de handen van Mozes
werden zwaar; daarom namen zij
een steen, en legden dien onder
hem,dat hij daarop zat; en Aaron en
Hur onderstutten zijn handen, de
een op deze, de ander op de
andere [zijde];alzo waren zijn
handen gewis, totdat de zon
onderging.
17:13 Alzo dat Jozua Amalek en
zijn volk krenkte, door de scherpte
des zwaards.
17:14 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in
een boek, en leg het in de oren
vanJozua, dat Ik de gedachtenis van
Amalek geheel uitdelgen zal van
onder den hemel.
17:15 En Mozes bouwde een altaar;
en hij noemde deszelfs naam: De
HEERE is mijn Banier!
17:16 En hij zeide: Dewijl de hand
op den troon des HEEREN is, zo zal
de oorlog des HEEREN tegenAmalek
zijn, van geslacht tot geslacht!
18:1 Toen Jethro, priester van
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Midian, schoonvader van Mozes,
hoorde al wat God aan Mozes, en
aanIsrael, Zijn volk, gedaan had: dat
de HEERE Israel uit Egypte
uitgevoerd had;
18:2 Zo nam Jethro, Mozes'
schoonvader, Zippora, Mozes'
huisvrouw (nadat hij haar
wedergezonden had),
18:3 Met haar twee zonen, welker
enes naam was Gersom (want hij
zeide: Ik ben een
vreemdelinggeweest in een vreemd
land);
18:4 En de naam des anderen was
Eliezer, want, [zeide] [hij], de God
mijns vaders is tot mijn
Hulpegeweest, en heeft mij verlost
van Farao's zwaard.
18:5 Toen nu Jethro, Mozes'
schoonvader, met zijn zonen en zijn
huisvrouw, tot Mozes kwam, in
dewoestijn, aan den berg Gods,
waar hij zich gelegerd had,
18:6 Zo zeide hij tot Mozes: Ik, uw
schoonvader Jethro, kom tot u, met
uw huisvrouw, en haar beide
zonenmet haar.
18:7 Toen ging Mozes uit, zijn
schoonvader tegemoet, en hij boog
zich, en kuste hem; en zij vraagden
deeen den ander naar den
welstand, en zij gingen naar de tent.
18:8 En Mozes vertelde zijn
schoonvader alles, wat de HEERE
aan Farao en aan de Egyptenaren
gedaanhad, om Israels wil; al de

moeite, die hun op dien weg
ontmoet was, en dat hen de HEERE
verlost had.
18:9 Jethro nu verheugde zich over
al het goede, hetwelk de HEERE
Israel gedaan had; dat Hij het
verlosthad uit de hand der
Egyptenaren.
18:10 En Jethro zeide: Gezegend zij
de HEERE, Die ulieden verlost heeft
uit de hand der Egyptenaren, enuit
Farao's hand; Die dit volk van onder
de hand der Egyptenaren verlost
heeft!
18:11 Nu weet ik, dat de HEERE
groter is dan alle goden; want in de
zaak, waarin zij trotselijk
gehandeldhebben, was Hij boven
hen.
18:12 Toen nam Jethro, de
schoonvader van Mozes, Gode
brandoffer en slachtofferen; en
Aaron kwam, enal de oversten van
Israel, om brood te eten met den
schoonvader van Mozes, voor het
aangezicht Gods.
18:13 Doch het geschiedde des
anderen daags, zo zat Mozes om
het volk te richten, en het volk
stond voorMozes, van den morgen
tot den avond.
18:14 Als de schoonvader van
Mozes alles zag, wat hij het volk
deed, zo zeide hij: Wat ding is dit,
dat gijhet volk doet? Waarom zit gij
zelf alleen, en al het volk staat voor
u, van den morgen tot den avond?
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18:15 Toen zeide Mozes tot zijn
schoonvader: Omdat dit volk tot mij
komt, om God raad te vragen.
18:16 Wanneer zij een zaak hebben,
zo komt het tot mij, dat ik richte
tussen den man en tussen
zijnnaaste; en dat ik [hun] bekend
make Gods instellingen en Zijn
wetten.
18:17 Doch de schoonvader van
Mozes zeide tot hem: De zaak is
niet goed, die gij doet.
18:18 Gij zult geheel vervallen, zo
gij, als dit volk, hetwelk bij u is;
want deze zaak is te zwaar voor u,
gijalleen kunt het niet doen.
18:19 Hoor nu mijn stem, ik zal u
raden, en God zal met u zijn; wees
gij voor het volk bij God, en breng
gijde zaken voor God;
18:20 En verklaar hun de
instellingen en de wetten, en maak
hun bekend den weg, waarin zij
wandelenzullen, en het werk, dat zij
doen zullen.
18:21 Doch zie gij om, onder al het
volk, naar kloeke mannen, God
vrezende, waarachtige mannen,
degierigheid hatende; stel ze over
hen, oversten der duizenden,
oversten der honderden, oversten
der vijftigen,oversten der tienen.
18:22 Dat zij dit volk te allen tijde
richten; doch het geschiede, dat zij
alle grote zaken aan u brengen,
maardat zij alle kleine zaken
richten; verlicht alzo uzelven, en laat

hen met u dragen.
18:23 Indien gij deze zaak doet, en
God het u gebiedt, zo zult gij
kunnen bestaan; zo zal ook al dit
volk invrede aan zijn plaats komen.
18:24 Mozes nu hoorde naar de
stem van zijn schoonvader, en hij
deed alles, wat hij gezegd had.
18:25 En Mozes verkoos kloeke
mannen, uit gans Israel, en maakte
hen tot hoofden over het
volk;oversten der duizenden,
oversten der honderden, oversten
der vijftigen, en oversten der tienen;
18:26 Dat zij het volk te allen tijde
richtten, de harde zaak tot Mozes
brachten, maar zij alle kleine
zaakrichtten.
18:27 Toen liet Mozes zijn
schoonvader trekken; en hij ging
naar zijn land.
19:1 In de derde maand, na het
uittrekken der kinderen Israels uit
Egypteland, ten zelfden dage
kwamen zijin de woestijn Sinai.
19:2 Want zij togen uit Rafidim, en
kwamen in de woestijn Sinai, en zij
legerden zich in de woestijn;
Israelnu legerde zich aldaar
tegenover dien berg.
19:3 En Mozes klom op tot God. En
de HEERE riep tot hem van den
berg, zeggende: Aldus zult gij tot
hethuis van Jakob spreken, en den
kinderen Israels verkondigen:
19:4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik
131

Exodus
den Egyptenaren gedaan heb; hoe
Ik u op vleugelen der
arendengedragen, en u tot Mij
gebracht heb.
19:5 Nu dan, indien gij naarstiglijk
Mijner stem zult gehoorzamen, en
Mijn verbond houden, zo zult gij
Mijneigendom zijn uit alle volken,
want de ganse aarde is Mijn;
19:6 En gij zult Mij een priesterlijk
koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit
zijn de woorden, die gij tot
dekinderen Israels spreken zult.
19:7 En Mozes kwam en riep de
oudsten des volks, en stelde voor
hun aangezichten al deze woorden,
diede HEERE hem geboden had.
19:8 Toen antwoordde al het volk
gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE
gesproken heeft, zullen wij doen!En
Mozes bracht de woorden des volks
weder tot den HEERE.
19:9 En de HEERE zeide tot Mozes:
Zie, Ik zal tot u komen in een dikke
wolk, opdat het volk hore, als Ikmet
u spreek, en dat zij ook eeuwiglijk
aan u geloven. Want Mozes had
den HEERE de woorden des
volksverkondigd.
19:10 Ook zeide de HEERE tot
Mozes: Ga tot het volk, en heilig
hen heden en morgen, en dat zij
hunklederen wassen,
19:11 En bereid zijn tegen den
derden dag; want op den derden
dag zal de HEERE voor de ogen van
alhet volk afkomen, op den berg

Sinai.
19:12 En bepaal het volk rondom,
zeggende: Wacht u op den berg te
klimmen, en deszelfs einde aan
teroeren; al wie den berg aanroert,
zal zekerlijk gedood worden.
19:13 Geen hand zal hem
aanroeren, maar hij zal zekerlijk
gestenigd, of zekerlijk doorschoten
worden;hetzij een beest, hetzij een
man, hij zal niet leven. Als de
ramshoorn langzaam gaat, zullen zij
op den bergklimmen.
19:14 Toen ging Mozes van den
berg af tot het volk, en hij heiligde
het volk; en zij wiesen hun klederen.
19:15 En hij zeide tot het volk:
Weest gereed tegen den derden
dag, en nadert niet tot de vrouw.
19:16 En het geschiedde op den
derden dag, toen het morgen was,
dat er op den berg donderen
enbliksemen waren, en een zware
wolk, en het geluid ener zeer sterke
bazuin, zodat al het volk verschrikte,
dat inhet leger was.
19:17 En Mozes leidde het volk uit
het leger, Gode tegemoet; en zij
stonden aan het onderste des
bergs.
19:18 En de ganse berg Sinai
rookte, omdat de HEERE op
denzelven nederkwam in vuur; en
zijn rook gingop, als de rook van
een oven; en de ganse berg beefde
zeer.
19:19 Toen het geluid der bazuin
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gaande was, en zeer sterk werd,
sprak Mozes; en God antwoordde
hemmet een stem.
19:20 Als de HEERE nedergekomen
was op den berg Sinai, op de spits
des bergs, zo riep de HEEREMozes
op de spits des bergs; en Mozes
klom op.
19:21 En de HEERE zeide tot Mozes:
Ga af, betuig dit volk, dat zij niet
doorbreken tot den HEERE, om
tezien, en velen van hen vallen.
19:22 Daartoe zullen ook de
priesters, die tot den HEERE
naderen, zich heiligen, dat de HEERE
niet tegenhen uitbreke.
19:23 Toen zeide Mozes tot den
HEERE: Het volk zal op den berg
Sinai niet kunnen klimmen, want
Gijhebt ons betuigd, zeggende:
Bepaal den berg, en heilig hem.
19:24 De HEERE dan zeide tot hem:
Ga heen, klim af, daarna zult gij, en
Aaron met u, opklimmen; dochdat
de priesters en het volk niet
doorbreken, om op te klimmen tot
den HEERE, dat Hij tegen hen niet
uitbreke.
19:25 Toen klom Mozes af tot het
volk, en zeide het hun aan.
20:1 Toen sprak God al deze
woorden, zeggende:
20:2 Ik ben de HEERE uw God, Die
u uit Egypteland, uit het diensthuis,
uitgeleid heb.
20:3 Gij zult geen andere goden

voor Mijn aangezicht hebben.
20:4 Gij zult u geen gesneden
beeld, noch enige gelijkenis maken,
[van] [hetgeen] boven in den hemel
is,noch [van] [hetgeen] onder op de
aarde is, noch [van] [hetgeen] in de
wateren onder de aarde is.
20:5 Gij zult u voor die niet buigen,
noch hen dienen; want Ik, de HEERE
uw God, ben een ijverig God, Diede
misdaad der vaderen bezoek aan
de kinderen, aan het derde, en aan
het vierde [lid] dergenen, die Mij
haten;
20:6 En doe barmhartigheid aan
duizenden dergenen, die Mij
liefhebben, en Mijn geboden
onderhouden.
20:7 Gij zult den naam des HEEREN
uws Gods niet ijdellijk gebruiken;
want de HEERE zal niet
onschuldighouden, die Zijn naam
ijdellijk gebruikt.
20:8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij
dien heiligt.
20:9 Zes dagen zult gij arbeiden en
al uw werk doen;
20:10 Maar de zevende dag is de
sabbat des HEEREN uws Gods; [dan]
zult gij geen werk doen, gij, nochuw
zoon, noch uw dochter, [noch] uw
dienstknecht, noch uw dienstmaagd,
noch uw vee, noch uw
vreemdeling,die in uw poorten is;
20:11 Want in zes dagen heeft de
HEERE den hemel en de aarde
gemaakt, de zee en al wat daarin
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is, enHij rustte ten zevenden dage;
daarom zegende de HEERE den
sabbatdag, en heiligde denzelven.
20:12 Eert uw vader en uw moeder,
opdat uw dagen verlengd worden in
het land, dat u de HEERE uw
Godgeeft.
20:13 Gij zult niet doodslaan.
20:14 Gij zult niet echtbreken.
20:15 Gij zult niet stelen.
20:16 Gij zult geen valse getuigenis
spreken tegen uw naaste.
20:17 Gij zult niet begeren uws
naasten huis; gij zult niet begeren
uws naasten vrouw, noch
zijndienstknecht, noch zijn
dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn
ezel, noch iets, dat uws naasten is.
20:18 En al het volk zag de
donderen, en de bliksemen, en het
geluid der bazuin, en den rokenden
berg;toen het volk zulks zag, weken
zij af, en stonden van verre;
20:19 En zij zeiden tot Mozes:
Spreek gij met ons, en wij zullen
horen; en dat God met ons niet
spreke,opdat wij niet sterven!
20:20 En Mozes zeide tot het volk:
Vreest niet, want God is gekomen,
opdat Hij u verzocht, en opdat
Zijnvreze voor uw aangezicht zou
zijn, dat gij niet zondigdet.
20:21 En het volk stond van verre;
maar Mozes naderde tot de
donkerheid, alwaar God was.
20:22 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Aldus zult gij tot de

kinderen Israels zeggen: Gij hebt
gezien, dat Ikmet ulieden van den
hemel gesproken heb.
20:23 Gij zult nevens Mij niet maken
zilveren goden, en gouden goden
zult gij u niet maken.
20:24 Maakt Mij een altaar van
aarde, en offert daarop uw
brandofferen, en uw dankofferen, uw
schapen,en uw runderen; aan alle
plaats, waar Ik Mijns Naams
gedachtenis stichten zal, zal Ik tot u
komen, en zal uzegenen.
20:25 Maar indien gij Mij een stenen
altaar zult maken, zo zult gij dit
niet bouwen van gehouwen [steen];
zogij uw houwijzer daarover verheft,
zo zult gij het ontheiligen.
20:26 Gij zult ook niet met trappen
tot Mijn altaar opklimmen, opdat uw
schaamte voor hetzelve niet
ontdektworde.
21:1 Dit nu zijn de rechten, die gij
hun zult voorstellen.
21:2 Als gij een Hebreeuwsen
knecht kopen zult, die zal zes jaren
dienen; maar in het zevende zal hij
voorvrij uitgaan, om niet.
21:3 Indien hij met zijn lijf
ingekomen zal zijn, zo zal hij met
zijn lijf uitgaan; indien hij een
getrouwd manwas, zo zal zijn vrouw
met hem uitgaan.
21:4 Indien hem zijn heer een vrouw
gegeven, en zij hem zonen of
dochteren gebaard zal hebben, zo
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zalde vrouw en haar kinderen haars
heren zijn, en hij zal met zijn lijf
uitgaan.
21:5 Maar indien de knecht ronduit
zeggen zal: Ik heb mijn heer, mijn
vrouw en mijn kinderen lief, ik wil
nietvrij uitgaan;
21:6 Zo zal hem zijn heer tot de
goden brengen, daarna zal hij hem
aan de deur, of aan den post
brengen;en zijn heer zal hem met
een priem zijn oor doorboren, en hij
zal hem eeuwiglijk dienen.
21:7 Wanneer nu iemand zijn
dochter zal verkocht hebben tot een
dienstmaagd, zo zal zij niet
uitgaan,gelijk de knechten uitgaan.
21:8 Indien zij kwalijk bevalt in de
ogen haars heren, dat hij haar niet
ondertrouwd heeft, zo zal hij
haardoen lossen; aan een vreemd
volk haar te verkopen zal hij niet
vermogen, dewijl hij trouweloos met
haargehandeld heeft.
21:9 Maar indien hij haar aan zijn
zoon ondertrouwt, zo zal hij met
haar doen naar het recht der
dochteren.
21:10 Indien hij voor zich een
andere neemt, zo zal hij aan deze
haar spijs, haar deksel, en
haarhuwelijksplicht niet onttrekken.
21:11 En indien hij haar deze drie
[dingen] niet doet, zo zal zij om
niet uitgaan, zonder geld.
21:12 Wie iemand slaat, dat hij
sterft, die zal zekerlijk gedood

worden.
21:13 Doch die [hem] niet nagesteld
heeft, maar God heeft hem zijn
hand doen ontmoeten, zo zal Ik u
eenplaats bestellen, waar hij henen
vliede.
21:14 Maar indien iemand tegen zijn
naaste moedwillig gehandeld heeft,
om hem met list te doden, zo
zultgij denzelven van voor Mijn
altaar nemen, dat hij sterve.
21:15 Zo wie zijn vader of zijn
moeder slaat, die zal zekerlijk
gedood worden.
21:16 Verder, zo wie een mens
steelt, hetzij dat hij dien verkocht
heeft, of dat hij in zijn hand
gevondenwordt, die zal zekerlijk
gedood worden.
21:17 Wie ook zijn vader of zijn
moeder vloekt, die zal zekerlijk
gedood worden.
21:18 En wanneer mannen twisten,
en de een slaat den ander met een
steen, of met een vuist, en hij
sterftniet, maar valt te bedde;
21:19 Indien hij weder opstaat, en
op straat gaat bij zijn stok, zo zal
hij, die hem sloeg, onschuldig
zijn;alleen zal hij geven hetgeen hij
verzuimd heeft, en hij zal hem
volkomen laten helen.
21:20 Wanneer ook iemand zijn
dienstknecht of zijn dienstmaagd
met een stok slaat, dat hij onder
zijn handsterft, die zal zekerlijk
gewroken worden.
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21:21 Zo hij nochtans een dag of
twee dagen overeind blijft, zo zal hij
niet gewroken worden; want hij is
zijngeld.
21:22 Wanneer nu mannen kijven,
en slaan een zwangere vrouw, dat
haar de vrucht afgaat, doch
geendodelijk verderf zij, zo zal hij
zekerlijk gestraft worden, gelijk als
hem de man der vrouw oplegt, en
hij zal hetgeven door de rechters.
21:23 Maar indien er een dodelijk
verderf zal zijn, zo zult gij geven
ziel voor ziel,
21:24 Oog voor oog, tand voor
tand, hand voor hand, voet voor
voet.
21:25 Brand voor brand, wond voor
wond, buil voor buil.
21:26 Wanneer ook iemand het oog
van zijn dienstknecht, of het oog
van zijn dienstmaagd slaat,
enverderft het, hij zal hem vrij laten
gaan voor zijn oog.
21:27 En indien hij een tand van
zijn dienstknecht, of een tand van
zijn dienstmaagd uitslaat, zo zal hij
hemvrijlaten voor zijn tand.
21:28 En wanneer een os een man
of een vrouw stoot, dat hij sterft,
zal de os zekerlijk gestenigd
worden,en zijn vlees zal niet
gegeten worden; maar de heer van
den os zal onschuldig zijn.
21:29 Maar indien de os te voren
stotig geweest is, en zijn heer is
daarvan overtuigd geweest, en hij

hemniet bewaard heeft, en hij doodt
een man of een vrouw, zo zal die
os gestenigd worden, en zijn heer
zal ookgedood worden.
21:30 Indien hem losgeld opgelegd
wordt, zo zal hij tot lossing zijner
ziel geven naar alles, wat hem
zalopgelegd worden;
21:31 Hetzij dat hij een zoon
gestoten heeft, of een dochter
gestoten heeft, naar dat recht zal
hem gedaanworden.
21:32 Indien de os een knecht of
een dienstmaagd stoot, hij zal zijn
heer dertig zilverlingen geven, en de
oszal gestenigd worden.
21:33 En wanneer iemand een kuil
opent, of wanneer iemand een kuil
graaft, en hij dekt hem niet toe,
eneen os of ezel valt daarin;
21:34 De heer des kuils zal het
vergelden; hij zal aan deszelfs heer
het geld wederkeren; doch dat dode
zalzijns wezen.
21:35 Wanneer nu iemands os den
os van zijn naaste kwetst, dat hij
sterft, zo zal men den levenden
osverkopen, en het geld daarvan
half en half delen, en den dode zal
men ook half en half delen.
21:36 Of is het kennelijk geweest,
dat die os van te voren stotig was,
en zijn heer heeft hem niet
bewaard,zo zal hij in alle manier os
voor os vergelden; doch de dode
zal zijns wezen.
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22:1 Wanneer iemand een os, of
klein vee steelt, en slacht het, of
verkoopt het, die zal vijf runderen
vooreen os wedergeven, en vier
schapen voor een [stuk] klein vee.
22:2 Indien een dief gevonden
wordt in het doorgraven, en hij
wordt geslagen, dat hij sterft, het
zal hemgeen bloedschuld zijn.
22:3 Indien de zon over hem
opgegaan is, zo zal het hem een
bloedschuld zijn; hij zal het
volkomenwedergeven; heeft hij niet,
zo zal hij verkocht worden voor zijn
dieverij.
22:4 Indien de diefstal levend in zijn
hand voorzeker gevonden wordt,
hetzij os, of ezel, of klein vee, hij
zalhet dubbel wedergeven.
22:5 Wanneer iemand een veld, of
een wijngaard laat afweiden, en hij
zijn beest [daarin] drijft, dat het
ineens anders veld weidt, die zal
het van het beste zijns velds en van
het beste zijns wijngaards
wedergeven.
22:6 Wanneer een vuur uitgaat, en
vat de doornen, zodat de
koornhoop verteerd wordt, of het
staandekoorn, of het veld; hij, die
den brand heeft aangestoken, zal
het volkomen wedergeven.
22:7 Wanneer iemand zijn naaste
geld of vaten te bewaren geeft, en
het wordt uit diens mans
huisgestolen; indien de dief
gevonden wordt, hij zal het dubbel

wedergeven.
22:8 Indien de dief niet gevonden
wordt, zo zal de heer des huizes
tot de goden gebracht worden, of
hij nietzijn hand aan zijns naasten
have gelegd heeft.
22:9 Over alle zaak van onrecht,
over een os, over een ezel, over
klein vee, over kleding, over al
hetverlorene, hetwelk iemand zegt,
dat het zijn is, beider zaak zal voor
de goden komen; wien de goden
verwijzen,die zal het aan zijn naaste
dubbel wedergeven.
22:10 Wanneer iemand aan zijn
naaste een ezel, of os, of klein vee,
of enig beest te bewaren geeft, en
hetsterft, of het wordt verzeerd, of
weggedreven, dat het niemand ziet;
22:11 Zo zal des HEEREN eed
tussen hen beiden zijn, of hij niet
zijn hand aan zijns naasten
havegeslagen heeft; en derzelver
heer zal [dien] aannemen; en hij zal
het niet wedergeven.
22:12 Maar indien het van hem
zekerlijk gestolen is, hij zal het zijn
heer wedergeven.
22:13 Is het gewisselijk verscheurd,
dat hij het brenge tot getuige, zo
zal hij het verscheurde
nietwedergeven.
22:14 En wanneer iemand van zijn
naaste wat begeert, en het wordt
beschadigd, of het sterft; zijn
heerdaar niet bij zijnde, zal hij het
volkomen wedergeven.
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22:15 Indien zijn heer daarbij
geweest is, hij zal het niet
wedergeven; indien het gehuurd is,
zo is het voorzijn huur gekomen.
22:16 Wanneer nu iemand een
maagd verlokt, die niet ondertrouwd
is, en hij ligt bij haar, die zal
haarzonder uitstel een bruidschat
geven, dat zij hem ter vrouwe zij.
22:17 Indien haar vader ganselijk
weigert haar aan hem te geven, zo
zal hij geld geven naar den
bruidschatder maagden.
22:18 De toveres zult gij niet laten
leven.
22:19 Al wie bij een beest ligt, die
zal zekerlijk gedood worden.
22:20 Wie den goden offert, behalve
den HEERE alleen, die zal verbannen
worden.
22:21 Gij zult ook den vreemdeling
geen overlast doen, noch hem
onderdrukken; want gij
zijtvreemdelingen geweest in
Egypteland.
22:22 Gij zult geen weduwe noch
wees beledigen.
22:23 Indien gij hen enigszins
beledigt, en indien zij enigszins tot
Mij roepen, Ik zal hun geroep
zekerlijkverhoren;
22:24 En Mijn toorn zal ontsteken,
en Ik zal ulieden met het zwaard
doden; en uw vrouwen
zullenweduwen, en uw kinderen
zullen wezen worden.
22:25 Indien gij Mijn volk, dat bij u

arm is, geld leent, zo zult gij tegen
hetzelve niet zijn, als een
woekeraar;gij zult op hetzelve geen
woeker leggen.
22:26 Indien gij enigszins uws
naasten kleed te pand neemt, zo
zult gij het hem wedergeven, eer de
zonondergaat;
22:27 Want dat alleen is zijn deksel,
het is zijn kleed over zijn huid;
waarin zou hij liggen? Het zal
dangeschieden, wanneer hij tot Mij
roept, dat Ik het zal horen; want Ik
ben genadig!
22:28 De goden zult gij niet
vloeken, en de oversten in uw volk
zult gij niet lasteren.
22:29 Uw volheid en uw tranen zult
gij niet uitstellen; den eerstgeborene
uwer zonen zult gij Mij geven.
22:30 Desgelijks zult gij doen met
uw ossen [en] met uw schapen;
zeven dagen zullen zij bij hun
moederzijn, op den achtsten dag
zult gij ze Mij geven.
22:31 Gij nu zult Mij heilige lieden
zijn; daarom zult gij geen vlees
eten, dat op het veld gescheurd is,
gij zulthet den hond voorwerpen.
23:1 Gij zult geen vals gerucht
opnemen; en stelt uw hand niet bij
den goddeloze, om een getuige
totgeweld te zijn.
23:2 Gij zult de menigte tot boze
zaken niet volgen; en gij zult niet
spreken in een twistige zaak, dat gij
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uneigt naar de menigte, om [het]
[recht] te buigen.
23:3 Ook zult gij den geringe niet
voortrekken en zijn twistige zaak.
23:4 Wanneer gij uws vijands os, of
zijn dwalenden ezel, ontmoet, gij
zult hem denzelven
ganselijkwederbrengen.
23:5 Wanneer gij uws haters ezel
onder zijn last ziet liggen, zult gij
dan nalatig zijn, om het [uwe] te
verlatenvoor hem? Gij zult het in
alle manier met hem verlaten.
23:6 Gij zult het recht uws armen
niet buigen in zijn twistige zaak.
23:7 Zijt verre van valse zaken; en
den onschuldige en gerechtige zult
gij niet doden; want Ik zal
dengoddeloze niet rechtvaardigen.
23:8 Ook zult gij geen geschenk
nemen; want het geschenk verblindt
de zienden, en het verkeert de
zaakder rechtvaardigen.
23:9 Gij zult ook den vreemdeling
niet onderdrukken; want gij kent het
gemoed des vreemdelings, dewijl
gijvreemdelingen geweest zijt in
Egypteland.
23:10 Gij zult ook zes jaar uw land
bezaaien, en deszelfs inkomst
verzamelen;
23:11 Maar in het zevende zult gij
het rusten en stil liggen laten, dat
de armen uws volks mogen eten,
enhet overige daarvan de beesten
des velds eten mogen; alzo zult gij
[ook] doen met uw wijngaard, [en]

met uwolijfbomen.
23:12 Zes dagen zult gij uw werken
doen; maar op den zevenden dag
zult gij rusten; opdat uw os en
uwezel ruste, en dat de zoon uwer
dienstmaagd en de vreemdeling
adem scheppe.
23:13 In alles, wat Ik tot ulieden
gezegd heb, zult gij op uw hoede
zijn; en den naam van andere
goden zultgij niet gedenken; uit uw
mond zal hij niet gehoord worden!
23:14 Drie reizen in het jaar zult gij
Mij feest houden.
23:15 Het feest van de ongezuurde
[broden] zult gij houden; zeven
dagen zult gij ongezuurde [broden]
eten(gelijk Ik u geboden heb), ter
bestemder tijd in de maand Abib,
want in dezelve zijt gij uit Egypte
getogen; dochmen zal niet ledig
voor Mijn aangezicht verschijnen.
23:16 En het feest des oogstes, der
eerste vruchten van uw arbeid, die
gij op het veld gezaaid zult
hebben.En het feest der inzameling,
op den uitgang des jaars, wanneer
gij uw arbeid uit het veld zult
ingezameldhebben.
23:17 Drie malen des jaars zullen al
uw mannen voor het aangezicht des
Heeren HEEREN verschijnen.
23:18 Gij zult het bloed Mijns offers
met geen gedesemde [broden]
offeren; ook zal het vette Mijns
feestestot op den morgen niet
vernachten.
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23:19 De eerstelingen der eerste
vruchten uws lands zult gij in het
huis des HEEREN uws Gods
brengen.Gij zult het bokje niet koken
in de melk zijner moeder.
23:20 Ziet, Ik zende een Engel voor
uw aangezicht, om u te behoeden
op dezen weg, en om u te
brengentot de plaats, die Ik bereid
heb.
23:21 Hoedt u voor Zijn aangezicht,
en weest Zijner stem gehoorzaam,
en verbittert Hem niet; want Hij
zalulieder overtredingen niet
vergeven; want Mijn Naam is in het
binnenste van Hem.
23:22 Maar zo gij Zijner stem
naarstiglijk gehoorzaamt, en doet al
wat Ik spreken zal, zo zal Ik
uwervijanden vijand, en uwer
wederpartijders wederpartij zijn.
23:23 Want Mijn Engel zal voor uw
aangezicht gaan, en Hij zal u
inbrengen tot de Amorieten, en
Hethieten,en Ferezieten, en
Kanaanieten, Hevieten, en
Jebusieten; en Ik zal hen verdelgen.
23:24 Gij zult u voor hun goden
niet buigen, noch hen dienen; ook
zult gij naar hun werken niet doen;
maargij zult ze geheel afbreken, en
hun opgerichte beelden ganselijk
vermorzelen.
23:25 En gij zult den HEERE uw God
dienen, zo zal Hij uw brood en uw
water zegenen; en Ik zal
dekrankheden uit het midden van u

weren.
23:26 Er zal geen misdrachtige,
noch onvruchtbare in uw land zijn;
Ik zal het getal uwer dagen
vervullen.
23:27 Ik zal Mijn schrik voor uw
aangezicht zenden, en al het volk,
tot hetwelk gij komt, versaagd
maken;en Ik zal maken, dat al uw
vijanden u den nek toekeren.
23:28 Ik zal ook horzelen voor uw
aangezicht zenden; die zullen van
voor uw aangezicht uitstoten
deHevieten, de Kanaanieten en de
Hethieten.
23:29 Ik zal hen in een jaar van uw
aangezicht niet uitstoten, opdat het
land niet woest worde, en het
wildgedierte boven u niet
vermenigvuldigd worde.
23:30 Ik zal hen allengskens van uw
aangezicht uitstoten, totdat gij
gewassen zijt en het land erft.
23:31 En Ik zal uw landpalen zetten
van de zee Suf tot aan de zee der
Filistijnen, en van de woestijn totaan
de rivier; want Ik zal de inwoners
van dat land in uw hand geven, dat
gij hen voor uw aangezicht uitstoot.
23:32 Gij zult met hen, noch met
hun goden, een verbond maken.
23:33 Zij zullen in uw land niet
wonen, opdat zij u tegen Mij niet
doen zondigen; indien gij hun goden
dient,het zal u voorzeker tot een
valstrik zijn.
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24:1 Daarna zeide Hij tot Mozes:
Klim op tot den HEERE, gij en
Aaron, Nadab en Abihu, en zeventig
vande oudsten van Israel; en buigt
u neder van verre!
24:2 En dat Mozes alleen zich
nadere tot den HEERE, maar dat zij
niet naderen; en het volk klimme
ookniet op met hem.
24:3 Als Mozes kwam en verhaalde
aan het volk al de woorden des
HEEREN, en al de rechten,
toenantwoordde al het volk met een
stem, en zij zeiden: Al deze
woorden, die de HEERE gesproken
heeft, zullen wijdoen.
24:4 Mozes nu beschreef al de
woorden des HEEREN, en hij maakte
zich des morgens vroeg op, en
hijbouwde een altaar onder aan den
berg, en twaalf kolommen, naar de
twaalf stammen van Israel.
24:5 En hij zond de jongelingen van
de kinderen Israels, die brandofferen
offerden, en den HEEREdankofferen
offerden, van jonge ossen.
24:6 En Mozes nam de helft van
het bloed, en zette het in bekkens;
en de helft van het bloed sprengde
hijop het altaar.
24:7 En hij nam het boek des
verbonds, en hij las het voor de
oren des volks; en zij zeiden: Al wat
deHEERE gesproken heeft, zullen wij
doen en gehoorzamen.
24:8 Toen nam Mozes dat bloed, en
sprengde het op het volk; en hij

zeide: Ziet, [dit] [is] het bloed
desverbonds, hetwelk de HEERE met
ulieden gemaakt heeft over al die
woorden.
24:9 Mozes nu en Aaron klommen
opwaarts, ook Nadab en Abihu, en
zeventig van de oudsten van Israel.
24:10 En zij zagen den God van
Israel, en onder Zijn voeten als een
werk van saffierstenen, en als
degestaltenis des hemels in [Zijn]
klaarheid.
24:11 Doch Hij strekte Zijn hand
niet tot de afgezonderden van de
kinderen Israels; maar zij aten
endronken, nadat zij God gezien
hadden.
24:12 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Kom tot Mij op den berg, en
wees aldaar; en Ik zal u
stenentafelen geven, en de wet, en
de geboden, die Ik geschreven heb,
om hen te onderwijzen.
24:13 Toen maakte zich Mozes op,
met Jozua, zijn dienaar; en Mozes
klom op den berg Gods.
24:14 En hij zeide tot de oudsten:
Blijft gij ons hier, totdat wij weder
tot u komen; en ziet, Aaron en Hur
zijnbij u; wie enige zaken heeft, zal
tot dezelve komen.
24:15 Toen Mozes op den berg
geklommen was, zo heeft een wolk
den berg bedekt.
24:16 En de heerlijkheid des
HEEREN woonde op den berg Sinai,
en de wolk bedekte hem zes dagen,
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enop den zevenden dag riep Hij
Mozes uit het midden der wolk.
24:17 En het aanzien der
heerlijkheid des HEEREN was als een
verterend vuur, op het opperste
diensbergs, in de ogen der kinderen
Israels.
24:18 En Mozes ging in het midden
der wolk, nadat hij op den berg
geklommen was; en Mozes was
opdien berg veertig dagen en
veertig nachten.
25:1 Toen sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
25:2 Spreek tot de kinderen Israels,
dat zij voor Mij een hefoffer nemen.
Van alle man, wiens hart
zichvrijwillig bewegen zal, zult gij
Mijn hefoffer nemen.
25:3 Dit nu is het hefoffer, hetwelk
gij van hen nemen zult: goud, en
zilver, en koper;
25:4 Als ook hemelsblauw, en
purper, en scharlaken, en fijn linnen,
en geiten [haar].
25:5 En roodgeverfde ramsvellen, en
dassenvellen; en sittimhout;
25:6 Olie tot den luchter, specerijen
ter zalfolie, en tot roking
welriekende specerijen;
25:7 Sardonixstenen, en vervullende
stenen tot den efod, en tot den
borstlap.
25:8 En zij zullen Mij een heiligdom
maken, dat Ik in het midden van
hen wone.

25:9 Naar al wat Ik u tot een
voorbeeld dezes tabernakels, en een
voorbeeld van al deszelfs
gereedschapwijzen zal, even alzo
zult gijlieden dat maken.
25:10 Zo zullen zij een ark van
sittimhout maken; twee ellen en een
halve zal haar lengte zijn,
enanderhalve el haar breedte, en
anderhalve el haar hoogte.
25:11 En gij zult ze met louter goud
overtrekken, van binnen en van
buiten zult gij ze overtrekken; en
gijzult op dezelve een gouden krans
maken rondom heen.
25:12 En giet voor haar vier gouden
ringen, en zet die aan haar vier
hoeken, alzo dat twee ringen op
deene zijde derzelve zijn, en twee
ringen op haar andere zijde.
25:13 En maak handbomen van
sittimhout, en overtrek ze met goud.
25:14 En steek de handbomen in
de ringen, die aan de zijde der ark
zijn, dat men de ark daarmede
drage.
25:15 De draagbomen zullen in de
ringen der ark zijn; zij zullen er niet
uitgetogen worden.
25:16 Daarna zult gij in de ark
leggen de getuigenis, die Ik u geven
zal.
25:17 Gij zult ook een
verzoendeksel maken van louter
goud; twee ellen en een halve zal
deszelfs lengtezijn, en anderhalve el
deszelfs breedte.
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25:18 Gij zult ook twee cherubim
van goud maken; van dicht [goud]
zult gij ze maken, uit de beide
eindendes verzoendeksels.
25:19 En maak u een cherub uit
het ene einde aan deze zijde, en
den anderen cherub uit het
[andere]einde aan gene zijde; uit
het verzoendeksel zult gijlieden de
cherubim maken, uit de beide
einden van hetzelve.
25:20 En de cherubim zullen hun
beide vleugelen omhoog uitbreiden,
bedekkende met hun vleugelen
hetverzoendeksel; en hun
aangezichten zullen tegenover
elkander zijn; de aangezichten der
cherubim zullen naarhet
verzoendeksel zijn.
25:21 En gij zult het verzoendeksel
boven op de ark zetten, nadat gij in
de ark de getuigenis, die Ik u
gevenzal, zult gelegd hebben.
25:22 En aldaar zal Ik bij u komen,
en Ik zal met u spreken van boven
het verzoendeksel af, van tussen
detwee cherubim, die op de ark der
getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik u
gebieden zal aan de kinderen
Israels.
25:23 Gij zult ook een tafel maken
van sittimhout; twee ellen zal haar
lengte zijn, en een el haar breedte,
eneen el en een halve zal haar
hoogte zijn.
25:24 En gij zult ze met louter goud
overtrekken; gij zult ook een gouden

krans daaraan maken, rondomheen.
25:25 Gij zult ook een lijst rondom
daaraan maken, een hand breed; en
gij zult een gouden krans
rondomderzelver lijst maken.
25:26 Ook zult gij vier gouden
ringen daaraan maken; en gij zult
de ringen zetten aan de vier
hoeken, dieaan derzelver vier voeten
zijn zullen.
25:27 Tegenover de lijst zullen de
ringen zijn, tot plaatsen voor de
handbomen, om de tafel te dragen.
25:28 Deze handbomen nu zult gij
van sittimhout maken, en gij zult
dezelve met goud overtrekken; en
detafel zal daaraan gedragen
worden.
25:29 Gij zult ook maken haar
schotelen, en haar rookschalen, en
haar platelen, en haar kroezen
(metwelke zij bedekt zal worden);
van louter goud zult gij ze maken.
25:30 En gij zult op deze tafel altijd
het toonbrood voor Mijn aangezicht
leggen.
25:31 Gij zult ook een kandelaar
van louter goud maken. Van dicht
werk zal deze kandelaar
gemaaktworden, zijn schacht, en zijn
rietjes; zijn schaaltjes, zijn knopen,
en zijn bloemen zullen uit hem zijn.
25:32 En zes rieten zullen uit zijn
zijden uitgaan; drie rieten des
kandelaars uit zijn ene zijde, en drie
rietendes kandelaars uit zijn andere
zijde.
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25:33 In het ene riet zullen drie
schaaltjes zijn, [gelijk] amandelnoten,
een knoop en een bloem; en
drieschaaltjes, [gelijk] amandelnoten
in een ander riet, een knoop en
een bloem; alzo zullen die zes
rieten zijn, dieuit den kandelaar
gaan.
25:34 Maar aan den kandelaar
zelven zullen vier schaaltjes zijn,
[gelijk] amandelnoten, met zijn
knopen, enmet zijn bloemen.
25:35 En daar zal een knoop zijn
onder twee rieten, uit denzelven
[uitgaande]; ook een knoop onder
tweerieten, uit denzelven [uitgaande];
nog een knoop onder twee rieten,
uit denzelven [uitgaande]; [alzo] [zal]
[het][zijn] met de zes rieten, die uit
den kandelaar uitgaan.
25:36 Hun knopen en hun rieten
zullen uit hem zijn; het zal altemaal
een enig dicht werk van louter
goudzijn.
25:37 Gij zult hem ook zeven
lampen maken, en men zal zijn
lampen aansteken, en doen lichten
aan zijnzijden.
25:38 Zijn snuiters en zijn blusvaten
zullen louter goud zijn.
25:39 Uit een talent louter goud zal
men dat maken, met al dit
gereedschap.
25:40 Zie dan toe, dat gij het
maakt naar hun voorbeeld, hetwelk
u op den berg getoond is.

26:1 Den tabernakel nu zult gij
maken van tien gordijnen, van fijn
getweernd linnen, en hemelsblauw,
enpurper, en scharlaken, [met]
cherubim; van het allerkunstelijkste
werk zult gij ze maken.
26:2 De lengte van een gordijn zal
van acht en twintig ellen zijn, en de
breedte ener gordijn van vier
ellen;al deze gordijnen zullen een
maat hebben.
26:3 Er zullen vijf gordijnen
samengevoegd zijn, de een aan de
andere; wederom zullen er vijf
gordijnensamengevoegd zijn, de een
aan de andere.
26:4 En gij zult hemelsblauwe
striklisjes maken aan den kant van
de ene gordijn, aan het uiterste, in
desamenvoeging; alzo zult gij ook
doen aan den uitersten kant der
gordijn, aan de tweede
samenvoegende.
26:5 Vijftig striklisjes zult gij aan de
ene gordijn maken, en vijftig
striklisjes zult gij maken aan het
uitersteder gordijn, dat aan de
tweede samenvoegende is; deze
striklisjes zullen het ene aan het
andere samenvatten.
26:6 Gij zult ook vijftig gouden
haakjes maken, en zult de gordijnen
samenvoegen, de ene aan de
andere,met deze haakjes, opdat het
een tabernakel zij.
26:7 Ook zult gij gordijnen uit
geiten [haar] maken tot een tent
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over den tabernakel; van elf
gordijnen zult gijdie maken.
26:8 De lengte ener gordijn zal
dertig ellen zijn, en de breedte ener
gordijn vier ellen; deze elf
gordijnenzullen een maat hebben.
26:9 En gij zult vijf dezer gordijnen
aan elkander bijzonder voegen, en
zes dezer gordijnen bijzonder; en
dezesde dezer gordijnen zult gij
dubbel maken, recht voorop de tent.
26:10 En gij zult vijftig striklisjes
maken aan den kant van de ene
gordijn, het uiterste in de
samenvoeging,en vijftig striklisjes
aan den kant van de gordijn, die de
tweede samenvoegende [is].
26:11 Gij zult ook vijftig koperen
haakjes maken, en gij zult de
haakjes in de striklisjes doen, en gij
zult detent samenvoegen, dat zij
een zij.
26:12 Het overige nu, dat overschiet
aan de gordijnen der tent, de helft
der gordijn, die overschiet,
zaloverhangen, aan de achterste
delen des tabernakels.
26:13 En een el van deze, en een
el van gene zijde van hetgeen, dat
overig zijn zal aan de lengte van
degordijnen der tent, zal
overhangen aan de zijden des
tabernakels, aan deze en aan gene
[zijde], om dien tebedekken.
26:14 Gij zult ook voor de tent een
deksel maken van roodgeverfde
ramsvellen, en daarover een

dekselvan dassenvellen.
26:15 Gij zult ook tot den
tabernakel staande berderen maken,
van sittimhout.
26:16 De lengte van een berd zal
tien ellen zijn, en een el en een
halve el zal de breedte van elk
berd zijn.
26:17 Twee houvasten zal een berd
hebben, als sporten in een ladder
gezet, het ene nevens het
andere;alzo zult gij het met al de
berderen des tabernakels maken.
26:18 En de berderen tot den
tabernakel zult gij [aldus] maken:
twintig berderen naar de
zuidzijdezuidwaarts.
26:19 Gij zult ook veertig zilveren
voeten maken onder de twintig
berderen; twee voeten onder een
berd,aan zijn twee houvasten, en
twee voeten onder een ander berd,
aan zijn twee houvasten.
26:20 Er zullen ook twintig berderen
zijn aan de andere zijde des
tabernakels, aan den noorderhoek,
26:21 Met hun veertig zilveren
voeten; twee voeten onder een
berd, en twee voeten onder een
ander berd.
26:22 Doch aan de zijde des
tabernakels tegen het westen zult
gij zes berderen maken.
26:23 Ook zult gij twee berderen
maken tot de hoekberderen des
tabernakels, aan de beide zijden.
26:24 En zij zullen van beneden
145

Exodus
[als] tweelingen samengevoegd zijn;
zij zullen ook [als] tweelingen aan
hetoppereinde deszelven
samengevoegd zijn, met een ring;
alzo zal het met de twee [berderen]
zijn; tot tweehoekberderen zullen zij
zijn.
26:25 Alzo zullen de acht berderen
zijn met hun zilveren voeten, zijnde
zestien voeten; twee voeten
ondereen berd, wederom twee
voeten onder een berd.
26:26 Gij zult ook richelen maken
van sittimhout; vijf aan de berderen
van de ene zijde des tabernakels;
26:27 En vijf richelen aan de
berderen van de andere zijde des
tabernakels; alsook vijf richelen aan
deberderen van de zijde des
tabernakels, aan de beide zijden
westwaarts.
26:28 En de middelste richel zal
midden aan de berderen zijn,
doorschietende van het ene einde
tot hetandere einde.
26:29 En gij zult de berderen met
goud overtrekken, en hun ringen (de
plaatsen voor de richelen) zult
gijvan goud maken; de richelen zult
gij ook met goud overtrekken.
26:30 Dan zult gij den tabernakel
oprichten naar zijn wijze, die u op
den berg getoond is.
26:31 Daarna zult gij een voorhang
maken, van hemelsblauw, en purper,
en scharlaken, en fijn
getweerndlinnen; van het

allerkunstelijkste werk zal men dien
maken, met cherubim.
26:32 En gij zult hem hangen aan
vier pilaren van sittim [hout], met
goud overtogen; hun haken zullen
vangoud zijn; [staande] op vier
zilveren voeten.
26:33 En gij zult den voorhang
onder de haakjes hangen, en gij
zult de ark der getuigenis aldaar
binnenden voorhang brengen; en
deze voorhang zal ulieden een
scheiding maken tussen het heilige,
en tussen hetheilige der heiligen.
26:34 En gij zult het verzoendeksel
zetten op de ark der getuigenis, in
het heilige der heiligen.
26:35 De tafel nu zult gij zetten
buiten den voorhang, en den
kandelaar tegen de tafel over, aan
de enezijde des tabernakels,
zuidwaarts; maar de tafel zult gij
zetten aan de noordzijde.
26:36 Gij zult ook aan de deur der
tent een deksel maken, van
hemelsblauw, en purper, en
scharlaken, enfijn getweernd linnen,
geborduurd werk.
26:37 En gij zult tot dit deksel vijf
pilaren van sittim [hout] maken, en
die met goud overtrekken; hun
hakenzullen van goud zijn; en gij
zult hun vijf koperen voeten gieten.
27:1 Gij zult ook een altaar maken
van sittimhout; vijf ellen zal de
lengte zijn, en vijf ellen de
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breedte(vierkant zal dit altaar zijn),
en drie ellen zijn hoogte.
27:2 En gij zult zijn hoornen maken
op zijn vier hoeken; uit hetzelve
zullen zijn hoornen zijn, en gij zult
hetmet koper overtrekken.
27:3 Gij zult het ook potten maken,
om zijn as te ontvangen, ook zijn
schoffelen, en zijn
besprengbekkens,en zijn krauwelen,
en zijn koolpannen; al zijn
gereedschap zult gij van koper
maken.
27:4 Gij zult het een rooster maken
van koperen netwerk; en gij zult aan
dat net vier koperen ringen
makenaan zijn vier einden.
27:5 En gij zult het onder den
omloop des altaars van beneden
opleggen, alzo dat het net tot het
middendes altaars zij.
27:6 Gij zult ook handbomen maken
tot het altaar, handbomen van
sittimhout; en gij zult ze met
koperovertrekken.
27:7 En de handbomen zullen in de
ringen gedaan worden, alzo dat de
handbomen zijn aan beide zijdendes
altaars, als men het draagt.
27:8 Gij zult hetzelve hol van
planken maken; gelijk als Hij u op
den berg gewezen heeft, alzo zullen
zijdoen.
27:9 Gij zult ook den voorhof des
tabernakels maken; aan den
zuidhoek zuidwaarts, zullen aan den
voorhofbehangselen zijn van fijn

getweernd linnen; de lengte ener
zijde zal honderd ellen zijn.
27:10 Ook zullen zijn twintig pilaren,
en derzelver twintig voeten, van
koper zijn; de haken dezer pilaren,
enhun banden zullen van zilver zijn.
27:11 Alzo zullen ook aan den
noorderhoek, in de lengte, de
behangsels honderd [ellen] lang zijn;
en zijntwintig pilaren, en derzelver
twintig voeten, van koper; de haken
der pilaren, en derzelver banden
zullen vanzilver zijn.
27:12 En in de breedte des
voorhofs, aan den westerhoek,
zullen behangselen zijn van vijftig
ellen; hunpilaren tien, en derzelver
voeten tien.
27:13 Van gelijken zal de breedte
des voorhofs, aan den oosterhoek
oostwaarts, van vijftig ellen zijn.
27:14 Alzo dat er vijftien ellen der
behangselen op [de] [ene] zijde zijn;
hun pilaren drie, en hun voeten
drie;
27:15 En vijftien [ellen] der
behangselen aan de andere zijde;
hun pilaren drie, en hun voeten
drie.
27:16 In de poort nu des voorhofs
zal een deksel zijn van twintig ellen,
hemelsblauw, en purper,
enscharlaken, en fijn getweernd
linnen, geborduurd werk; de pilaren
vier, en hun voeten vier.
27:17 Al de pilaren des voorhofs
zullen rondom met zilveren banden
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bezet zijn; hun haken zullen van
zilverzijn, maar hun voeten zullen
van koper zijn.
27:18 De lengte des voorhofs zal
honderd ellen zijn, en de breedte
doorgaans vijftig, en de hoogte vijf
ellen,van fijn getweernd linnen; maar
hun voeten zullen van koper zijn.
27:19 Aangaande al het
gereedschap des tabernakels, in al
deszelfs dienst, ja, al zijn pennen,
en al depennen des voorhofs, zullen
van koper zijn.
27:20 Gij nu zult den kinderen
Israels gebieden, dat zij tot u
brengen reine olie van olijven,
gestoten tot denluchter, dat men
geduriglijk de lampen aansteke.
27:21 In de tent der samenkomst,
van buiten den voorhang, die voor
de getuigenis is, zal ze Aaron en
zijnzonen toerichten, van den avond
tot den morgen, voor het
aangezicht des HEEREN; dit zal een
eeuwigeinzetting zijn voor hun
geslachten, vanwege de kinderen
Israels.
28:1 Daarna zult gij uw broeder
Aaron, en zijn zonen met hem, tot
u doen naderen uit het midden
derkinderen Israels, om Mij het
priesterambt te bedienen: namelijk
Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en
Ithamar, dezonen van Aaron.
28:2 En gij zult voor uw broeder
Aaron heilige klederen maken, tot

heerlijkheid en tot sieraad.
28:3 Gij zult ook spreken tot allen,
die wijs van hart zijn, die Ik met
den geest der wijsheid vervuld heb,
datzij voor Aaron klederen maken,
om hem te heiligen, dat hij Mij het
priesterambt bediene.
28:4 Dit nu zijn de klederen, die zij
maken zullen: een borstlap, en een
efod, en een mantel, en een rok
voloogjes, een hoed en een gordel;
zij zullen dan voor uw broeder
Aaron heilige klederen maken, en
voor zijnzonen, om Mij het
priesterambt te bedienen.
28:5 Zij zullen ook het goud, en
hemelsblauw, en purper, en
scharlaken, en fijn linnen nemen;
28:6 En zullen den efod maken van
goud, hemelsblauw, en purper,
scharlaken en fijn getweernd
linnen,van het allerkunstelijkste werk.
28:7 Hij zal twee samenvoegende
schouderbanden hebben aan zijn
beide einden, waarmede
hijsamengevoegd zal worden.
28:8 En de kunstelijke riem zijns
efods, die op hem is, zal zijn gelijk
zijn werk, van hetzelfde, van
goud,hemelsblauw en purper, en
scharlaken, en fijn getweernd linnen.
28:9 En gij zult twee sardonixstenen
nemen, en de namen der zonen van
Israel daarop graveren.
28:10 Zes van hun namen op een
steen, en de zes overige namen op
den anderen steen, naar
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hungeboorten;
28:11 Naar steensnijderswerk, gelijk
men de zegelen graveert, zult gij
deze twee stenen graveren, met
denamen der zonen van Israel; gij
zult ze maken, dat zij omvat zijn in
gouden kastjes.
28:12 En gij zult de twee stenen
aan de schouderbanden des efods
zetten, zijnde stenen ter
gedachtenisvoor de kinderen Israels;
en Aaron zal hun namen op zijn
beide schouders dragen, ter
gedachtenis, voor hetaangezicht des
HEEREN.
28:13 Gij zult ook gouden kastjes
maken,
28:14 En twee ketentjes van louter
goud; gelijk-eindigende zult gij die
maken, gedraaid werk; en
degedraaide ketentjes zult gij aan
de kastjes hechten.
28:15 Gij zult ook een borstlap des
gerichts maken, van het
allerkunstelijkste werk, gelijk het
werk desefods zult gij hem maken;
van goud, hemelsblauw, en purper,
en scharlaken, en van fijn
getweernd linnen zult gijhem maken.
28:16 Vierkant zal hij zijn, [en]
verdubbeld; een span zal zijn lengte
zijn, en een span zijn breedte.
28:17 En gij zult vervullende stenen
daarin vullen, vier rijen stenen, een
rij van een Sardis, een Topaas
eneen Karbonkel; dit is de eerste rij.
28:18 En de tweede rij van een

Smaragd, een Saffier, en een
Diamant.
28:19 En de derde rij, een Hyacint,
Agaat en Amethist.
28:20 En de vierde rij van een
Turkoois, en een Sardonix, en een
Jaspis; zij zullen met goud ingevat
zijn inhun vullingen.
28:21 En deze stenen zullen zijn
met de twaalf namen der zonen van
Israel, met hun namen; zij zullen
alszegelen gegraveerd worden, elk
met zijn naam; voor de twaalf
stammen zullen zij zijn.
28:22 Gij zult ook aan den borstlap
gelijk-eindigende ketentjes van
gedraaid werk uit louter goud
maken.
28:23 Gij zult ook aan den borstlap
twee gouden ringen maken; en gij
zult de twee ringen aan de
tweeeinden van den borstlap zetten.
28:24 Dan zult gij de twee
gedraaide gouden [ketentjes] in de
twee ringen doen, aan de einden
van denborstlap.
28:25 Maar de twee einden der
twee gedraaide [ketentjes] zult gij
aan die twee kastjes doen; en gij
zult zezetten aan de
schouderbanden van den efod,
recht op de voorste zijde van dien.
28:26 Gij zult nog twee gouden
ringen maken, en zult ze aan de
twee einden des borstlaps
zetten;inwendig aan zijn rand, die
aan de zijde van den efod zijn zal.
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28:27 Nog zult gij twee gouden
ringen maken, die gij zetten zult
aan de twee schouderbanden van
denefod, beneden aan de voorste
zijde, tegenover zijn voege, boven
den kunstelijken riem des efods.
28:28 En zij zullen den borstlap met
zijn ringen aan de ringen van den
efod opwaarts binden, met
eenhemelsblauw snoer, dat hij op
den kunstelijken riem van den efod
zij; en de borstlap zal van den efod
nietafgescheiden worden.
28:29 Alzo zal Aaron de namen der
zonen van Israel dragen aan den
borstlap des gerichts, op zijn hart,
alshij in het heilige zal gaan, ter
gedachtenis voor het aangezicht des
HEEREN geduriglijk.
28:30 Gij zult ook in den borstlap
des gerichts de Urim en de
Thummim zetten, dat zij op het hart
van Aaronzijn, als hij voor het
aangezicht des HEEREN ingaan zal;
alzo zal Aaron dat gericht der
kinderen Israelsgeduriglijk op zijn
hart dragen, voor het aangezicht
des HEEREN.
28:31 Gij zult ook den mantel des
efods geheel van hemelsblauw
maken.
28:32 En het hoofdgat deszelven zal
in het midden daarvan zijn; dit gat
zal een boord rondom hebben
vangeweven werk; als het gat eens
pantsiers zal het daaraan zijn, dat
het niet gescheurd worde.

28:33 En aan deszelfs zomen zult
gij granaatappelen maken van
hemelsblauw, en van purper, en
vanscharlaken, aan zijn zomen
rondom, en gouden schelletjes
rondom tussen dezelve.
28:34 Dat er een gouden schelletje,
daarna een granaatappel zij;
[wederom] een gouden schelletje, en
eengranaatappel, aan de zomen des
mantels rondom.
28:35 En Aaron zal denzelven
aanhebben, om te dienen; opdat
zijn geluid gehoord worde, als hij in
hetheilige, voor het aangezicht des
HEEREN, ingaat, en als hij uitgaat,
opdat hij niet sterve.
28:36 Verder zult gij een plaat
maken van louter goud, en gij zult
daarin graveren, gelijk men de
zegelengraveert: De HEILIGHEID DES
HEEREN!
28:37 En gij zult dezelve
aanhechten met een hemelsblauw
snoer, alzo dat zij aan den hoed zij;
aan devoorste zijde des hoeds zal
zij zijn.
28:38 En zij zal op het voorhoofd
van Aaron zijn, opdat Aaron drage
de ongerechtigheid der heilige
dingen,welke de kinderen Israels
zullen geheiligd hebben, in alle
gaven hunner geheiligde dingen; en
zij zal geduriglijkaan zijn voorhoofd
zijn, om henlieden voor het
aangezicht des HEEREN aangenaam
te maken.
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28:39 Gij zult ook een rok vol
oogjes maken, van fijn linnen; gij
zult ook den hoed van fijn linnen
maken;maar den gordel zult gij van
geborduurd werk maken.
28:40 Voor de zonen van Aaron
zult gij ook rokken maken, en gij
zult voor hen gordels maken; ook
zult gijvoor hen mutsen maken, tot
heerlijkheid en sieraad.
28:41 En gij zult die uw broeder
Aaron en ook zijn zonen
aantrekken; en gij zult hen zalven,
en hun handvullen, en hen heiligen,
dat zij Mij het priesterambt
bedienen.
28:42 Maak hun ook linnen
onderbroeken, om het vlees der
schaamte te bedekken; zij zullen zijn
van delenden tot de dijen.
28:43 Aaron nu en zijn zonen zullen
die aanhebben, als zij in de tent
der samenkomst gaan, of als zij
tothet altaar treden zullen, om in
het heilige te dienen; opdat zij geen
ongerechtigheid dragen en sterven.
[Dit] zaleen eeuwige inzetting zijn,
voor hem, en zijn zaad na hem.
29:1 Dit nu is de zaak, die gij hun
doen zult, om hen te heiligen, dat
zij Mij het priesterambt bedienen:
neemeen var, het jong eens runds,
en twee volkomen rammen;
29:2 En ongezuurd brood, en
ongezuurde koeken, met olie
gemengd, en ongezuurde vladen,

met oliebestreken; van
tarwemeelbloem zult gij dezelve
maken.
29:3 En gij zult ze in een korf
leggen, en zult ze in den korf
toebrengen, met den var en de
twee rammen.
29:4 Alsdan zult gij Aaron en zijn
zonen doen naderen aan de deur
van de tent der samenkomst; en gij
zulthen met water wassen.
29:5 Daarna zult gij de klederen
nemen, en Aaron den rok, en den
mantel des efods, en den efod, en
denborstlap aandoen; en gij zult
hem omgorden met den kunstelijken
riem des efods.
29:6 En gij zult den hoed op zijn
hoofd zetten; de kroon der
heiligheid zult gij aan den hoed
zetten.
29:7 En gij zult de zalfolie nemen,
en op zijn hoofd gieten; alzo zult gij
hem zalven.
29:8 Daarna zult gij zijn zonen doen
naderen, en zult hen de rokken
doen aantrekken.
29:9 En gij zult hen met den gordel
omgorden, [namelijk] Aaron en zijn
zonen; en gij zult hun de
mutsenopbinden, opdat zij het
priesterambt hebben tot een
eeuwige inzetting. Voorts zult gij de
hand van Aaron vullen,en de hand
zijner zonen.
29:10 En gij zult den var nabij
brengen voor de tent der
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samenkomst; en Aaron en zijn
zonen zullen hunhanden op het
hoofd van den var leggen.
29:11 En gij zult den var slachten
voor het aangezicht des HEEREN,
voor de deur van de tent
dersamenkomst.
29:12 Daarna zult gij van het bloed
des vars nemen, en met uw vinger
op de hoornen des altaars doen;
enal het bloed zult gij uitgieten aan
den bodem des altaars.
29:13 Gij zult ook al het vet nemen,
hetwelk het ingewand bedekt, en het
net over de lever, en beide nierenen
het vet, dat aan dezelve is, en gij
zult ze aansteken op het altaar.
29:14 Maar het vlees des vars, en
zijn vel, en zijn drek, zult gij met
vuur verbranden, buiten het leger;
het iseen zondoffer.
29:15 Daarna zult gij den enen ram
nemen, en Aaron en zijn zonen
zullen hun handen op het hoofd
desrams leggen;
29:16 En gij zult den ram slachten,
en gij zult zijn bloed nemen, en
rondom op het altaar sprengen.
29:17 En den ram zult gij in zijn
delen delen; en gij zult zijn
ingewand en zijn schenkelen
wassen, en op zijndelen, en op zijn
hoofd leggen.
29:18 Alzo zult gij den gehelen ram
aansteken op het altaar; het is een
brandoffer den HEERE, tot
eenliefelijken reuk, het is een

vuuroffer den HEERE.
29:19 Daarna zult gij den anderen
ram nemen, en Aaron en zijn zonen
zullen hun handen op des
ramshoofd leggen;
29:20 En gij zult den ram slachten,
en van zijn bloed nemen, en doen
het op het [rechter] oorlapje
vanAaron, en op het rechteroorlapje
van zijn zonen, desgelijks op den
duim hunner rechterhand, en op
den grotenteen huns rechtervoets;
en dat bloed zult gij op het altaar
sprengen, rondom heen.
29:21 Dan zult gij nemen van het
bloed, dat op het altaar is, en van
de zalfolie, en gij zult op Aaron en
opzijn klederen sprengen, en op zijn
zonen en op de klederen zijner
zonen met hem; opdat hij geheiligd
zij, en zijnklederen, ook zijn zonen,
en de klederen zijner zonen met
hem.
29:22 Daarna zult gij van den ram
nemen het vet mitsgaders den
staart, ook het vet, dat het
ingewandbedekt, en het net der
lever en de beide nieren, met het
vet, dat aan dezelve is, en den
rechterschouder; wanthet is een ram
der vulofferen;
29:23 En een broodbol, en een
koek geolied brood, en een vlade,
uit den korf der ongezuurde
[broden], dievoor het aangezicht des
HEEREN zijn zal;
29:24 En leg ze alle op de handen
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van Aaron, en op de handen zijner
zonen, en beweeg ze
tenbeweegoffer voor het aangezicht
des HEEREN.
29:25 Neem ze daarna van hun
hand, en steek ze aan op het
altaar, op het brandoffer, tot een
liefelijkenreuk voor het aangezicht
des HEEREN; het is een vuuroffer
den HEERE.
29:26 En neem de borst van den
ram der vulofferen, die van Aaron
is, en beweeg hem ten
beweegoffervoor het aangezicht des
HEEREN; en het zal u ten dele zijn.
29:27 En gij zult de borst des
beweegoffers heiligen, en den
schouder des hefoffers, die
bewogen, en dieopgeheven zal zijn
van den ram des vuloffers, van
hetgeen dat Aarons, en van hetgeen
dat zijner zonen is.
29:28 En het zal voor Aaron en zijn
zonen zijn tot een eeuwige inzetting
vanwege de kinderen Israels;
wanthet is een hefoffer; en het
hefoffer vanwege de kinderen Israels
zal zijn van hun dankofferen; hun
hefoffer zalvoor den HEERE zijn.
29:29 De heilige klederen nu, die
van Aaron zullen geweest zijn,
zullen van zijn zonen na hem zijn,
opdatmen hen in dezelve zalve, en
dat men hun hand in dezelve vulle.
29:30 Zeven dagen zal hij ze
aantrekken, die uit zijn zonen in zijn
plaats priester zal worden, die in de

tentder samenkomst gaan zal, om
in het heilige te dienen.
29:31 Gij zult den ram der vulling
nemen, en gij zult zijn vlees in de
heilige plaats zieden.
29:32 Aaron nu en zijn zonen zullen
het vlees van dezen ram eten, en
het brood, dat in den korf zal zijn,
bijde deur van de tent der
samenkomst.
29:33 En zij zullen die dingen eten,
met welke de verzoening zal gedaan
zijn, om hun hand te vullen, [en]om
hen te heiligen; maar een vreemde
zal ze niet eten, want ze zijn heilig.
29:34 En indien er [wat] overblijven
zal van het vlees der vulofferen, of
van dit brood, tot aan den
morgen,zo zult gij het overgeblevene
met vuur verbranden; het zal niet
gegeten worden, want het is heilig.
29:35 Gij zult dan aan Aaron en
aan zijn zonen alzo doen, naar
alles, wat Ik u geboden heb; zeven
dagenzult gij hun hand vullen.
29:36 Gij zult ook des daags een
var des zondoffers bereiden, tot de
verzoeningen, en gij zult het
altaarontzondigen, mits doende de
verzoening over hetzelve; en gij zult
het zalven, om het te heiligen.
29:37 Zeven dagen zult gij
verzoening doen voor het altaar, en
zult het heiligen; alsdan zal dat
altaar eenheiligheid der heiligheden
zijn; al wat het altaar aanroert, zal
heilig zijn.
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29:38 Dit nu is het, wat gij op het
altaar bereiden zult: twee lammeren,
die eenjarig zijn, des
daags,geduriglijk.
29:39 Het ene lam zult gij des
morgens bereiden; maar het andere
lam zult gij bereiden tussen de
tweeavonden.
29:40 Met een tiende deel
meelbloem, gemengd met een
vierendeel van een hin gestoten
olie; en totdrankoffer een vierde
deel van een hin wijn, tot het ene
lam.
29:41 Het andere lam nu zult gij
bereiden tussen de twee avonden;
gij zult daarmede doen gelijk met
hetmorgenspijsoffer, en gelijk met
het drankoffer deszelven, tot een
liefelijken reuk; het is een vuuroffer
denHEERE.
29:42 Het zal een gedurig
brandoffer zijn bij uw geslachten,
aan de deur van de tent der
samenkomst, voorhet aangezicht des
HEEREN; aldaar zal Ik met ulieden
komen, dat Ik aldaar met u spreke.
29:43 En daar zal Ik komen tot de
kinderen Israels; opdat zij geheiligd
worden door Mijn heerlijkheid.
29:44 En Ik zal de tent der
samenkomst heiligen, mitsgaders het
altaar; Ik zal ook Aaron en zijn
zonenheiligen, opdat zij Mij het
priesterambt bedienen.
29:45 En Ik zal in het midden der
kinderen Israels wonen, en Ik zal

hun tot een God zijn.
29:46 En zij zullen weten, dat Ik de
HEERE hun God ben, Die hen uit
Egypteland uitgevoerd heb, opdat
Ikin het midden van hen wonen zou;
Ik ben de HEERE, hun God.
30:1 Gij zult ook een reukaltaar des
reukwerks maken; van sittimhout
zult gij het maken.
30:2 Een el zal zijn lengte zijn, en
een el zijn breedte, vierkant zal het
zijn, maar twee ellen deszelfs
hoogte;uit hetzelve zullen zijn
hoornen zijn.
30:3 En gij zult het met louter goud
overtrekken, zijn dak en deszelfs
wanden rondom, als ook zijn
hoornen;en gij zult het een gouden
krans rondom maken.
30:4 Gij zult ook twee gouden
ringen daaraan maken, onder zijn
krans; aan zijn twee zijden zult gij
dezelvemaken, aan zijn beide zijden;
en zij zullen zijn tot plaatsen voor
de handbomen, dat men het
daarmede drage.
30:5 De draagbomen nu zult gij van
sittimhout maken, en gij zult die
met goud overtrekken.
30:6 En gij zult het zetten voor den
voorhang, die voor de ark der
getuigenis zijn zal; voor
hetverzoendeksel, hetwelk zijn zal
boven de getuigenis, waarheen Ik
met u samenkomen zal.
30:7 En Aaron zal daarop aansteken
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welriekende specerijen; allen
morgen, als hij de lampen wel
zaltoegericht hebben, zal hij dezelve
aansteken.
30:8 En als Aaron de lampen
aansteken zal, tussen de twee
avonden, zal hij dat aansteken; het
zal eengedurig reukwerk zijn, voor
het aangezicht des HEEREN, bij uw
geslachten.
30:9 Gij zult geen vreemd reukwerk
op hetzelve aansteken, noch
brandoffer, noch spijsoffer; gij zult
ookgeen drankoffer daarop gieten.
30:10 En Aaron zal eens in het jaar
over deszelfs hoornen verzoening
doen, met het bloed des
zondoffersder verzoeningen; eens in
het jaar zal hij verzoening daarop
doen bij uw geslachten; het is
heiligheid derheiligheden den HEERE!
30:11 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
30:12 Als gij de som van de
kinderen Israels opnemen zult, naar
de getelden [onder] hen, zo zullen
zij eeniegelijk de verzoening zijner
ziel den HEERE geven, als gij hen
tellen zult; opdat onder hen geen
plage zij, als gijhen tellen zult.
30:13 Dit zullen zij geven, al die tot
de getelden overgaat, de helft eens
sikkels, naar den sikkel
desheiligdoms (deze sikkel is twintig
gera); de helft eens sikkels is een
hefoffer den HEERE.
30:14 Al wie overgaat tot de

getelden, van twintig jaren oud en
daarboven, zal het hefoffer des
HEERENgeven.
30:15 De rijke zal het niet
vermeerderen, en de arme zal niet
verminderen van de helft des
sikkels, als gijhet hefoffer des
HEEREN geeft om voor uw zielen
verzoening te doen.
30:16 Gij dan zult het geld der
verzoeningen van de kinderen
Israels nemen, en zult het leggen
tot dendienst van de tent der
samenkomst; en het zal den
kinderen Israels ter gedachtenis zijn,
voor het aangezicht desHEEREN, om
voor uw zielen verzoening te doen.
30:17 En de HEERE sprak tot
Mozes, zeggende:
30:18 Gij zult ook een koperen
wasvat maken, met zijn koperen
voet, om te wassen; en gij zult het
zettentussen de tent der
samenkomst, en tussen het altaar,
en gij zult water daarin doen;
30:19 Dat Aaron en zijn zonen zich
daaruit wassen, hun handen en
voeten.
30:20 Wanneer zij in de tent der
samenkomst zullen gaan, zo zullen
zij zich met water wassen, opdat
zijniet sterven; of wanneer zij tot
het altaar naderen, om te dienen,
dat zij het vuuroffer den HEERE
aansteken;
30:21 Zij zullen dan hun handen en
voeten wassen, opdat zij niet
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sterven; en dit zal hun een
eeuwigeinzetting zijn, voor hem en
zijn zaad, bij hun geslachten.
30:22 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
30:23 Gij nu, neem u de
voornaamste specerijen, de zuiverste
mirre, vijfhonderd [sikkels],
enspecerijkaneel, half zoveel
[namelijk] tweehonderd en vijftig
[sikkels], ook specerijkalmus,
tweehonderd en vijftig[sikkels];
30:24 Ook kassie, vijfhonderd, naar
den sikkel des heiligdoms, en olie
van olijfbomen een hin;
30:25 En maak daarvan een olie
der heilige zalving, een zalf, heel
kunstiglijk gemaakt,
naarapothekerswerk; het zal een olie
der heilige zalving zijn.
30:26 En met dezelve zult gij zalven
de tent der samenkomst, en de ark
der getuigenis.
30:27 En de tafel met al haar
gereedschap, en den kandelaar met
zijn gereedschap, en het reukaltaar;
30:28 En het altaar des brandoffers,
met al zijn gereedschap, en het
wasvat met zijn voet.
30:29 Gij zult ze alzo heiligen, dat
zij heiligheid der heiligheden zijn; al
wat ze aanroert, zal heilig zijn.
30:30 Gij zult ook Aaron en zijn
zonen zalven, en gij zult hen
heiligen, om Mij het priesterambt te
bedienen.
30:31 En gij zult tot de kinderen

Israels spreken, zeggende: Dit zal
Mij een olie der heilige zalving zijn
bij uwgeslachten.
30:32 Op geens mensen vlees zal
men ze gieten; gij zult ook naar
haar maaksel geen dergelijke
maken;het is heiligheid, zij zal
ulieden heiligheid zijn.
30:33 De man, die zulk een zalf
maken zal als deze, of die daarvan
op wat vreemds doet, die zal
uitgeroeidworden uit zijn volken.
30:34 Verder zeide de HEERE tot
Mozes: Neem tot u welriekende
specerijen, mirresap, en oniche,
engalban, [deze] welriekende
specerijen, en zuiveren wierook; dat
elk bijzonder zij.
30:35 En gij zult een reukwerk ener
zalf daaruit maken, naar het werk
des apothekers, gemengd, rein,heilig.
30:36 En gij zult van hetzelve heel
klein pulver stoten, en gij zult
daarvan leggen voor de getuigenis
in detent der samenkomst,
waarheen Ik tot u komen zal; het
zal ulieden heiligheid der
heiligheden zijn.
30:37 Doch naar het maaksel dezes
reukwerks, hetwelk gij gemaakt zult
hebben, zult gijlieden vooruzelven
geen maken; het zal u heiligheid
zijn voor den HEERE.
30:38 De man, die dergelijke maken
zal, om daaraan te rieken, die zal
uitgeroeid worden uit zijn volken.
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31:1 Daarna sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
31:2 Zie, Ik heb met name geroepen
Bezaleel, den zoon van Uri, den
zoon van Hur, van den stam
vanJuda.
31:3 En Ik heb hem vervuld met
den Geest Gods, met wijsheid, en
met verstand, en met
wetenschap,namelijk in alle
handwerk;
31:4 Om te bedenken vernuftigen
arbeid; te werken in goud, en in
zilver, en in koper,
31:5 En in kunstige steensnijding,
om in te zetten, en in kunstige
houtsnijding, om te werken in
allehandwerk.
31:6 En Ik, zie, Ik heb hem
bijgevoegd Aholiab, den zoon van
Ahisamach, van den stam van Dan;
en in hethart van een iegelijk, die
wijs van hart is, heb Ik wijsheid
gegeven; en zij zullen maken al wat
Ik u geboden heb.
31:7 [Namelijk] de tent der
samenkomst, en de ark der
getuigenis, en het verzoendeksel,
dat daarop zalzijn, en al het
gereedschap der tent;
31:8 En de tafel, met haar
gereedschap; en den louteren
kandelaar, met al zijn gereedschap;
en hetreukaltaar;
31:9 Ook des brandoffers altaar,
met al zijn gereedschap; en het
wasvat met zijn voet;

31:10 En de ambtsklederen, en de
heilige klederen van den priester
Aaron, en de klederen van zijn
zonen,om het priesterambt te
bedienen;
31:11 Ook de zalfolie, en het
reukwerk van welriekende specerijen
voor het heiligdom; naar alles, wat
Ik ugeboden heb, zullen zij het
maken.
31:12 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
31:13 Gij nu, spreek tot de kinderen
Israels, zeggende: Gij zult evenwel
mijn sabbatten onderhouden;
wantdit is een teken tussen Mij en
tussen ulieden, bij uw geslachten;
opdat men wete, dat Ik de HEERE
ben, Die uheilige.
31:14 Onderhoudt dan den sabbat,
dewijl hij ulieden heilig is! Wie hem
ontheiligt, zal zekerlijk
gedoodworden; want een ieder, die
op denzelven [enig] werk doet, die
ziel zal uitgeroeid worden uit het
midden harervolken.
31:15 Zes dagen zal men het werk
doen; doch op den zevenden dag is
den sabbat der rust, een
heiligheiddes HEEREN! Wie op den
sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk
gedood worden.
31:16 Dat dan de kinderen Israels
den sabbat houden, den sabbat
onderhoudende in hun geslachten,
toteen eeuwig verbond.
31:17 Hij zal tussen Mij en tussen
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de kinderen Israels een teken in
eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE,
inzes dagen, den hemel en de
aarde gemaakt, en op den
zevenden dag gerust en Zich
verkwikt heeft.
31:18 En Hij gaf aan Mozes, als Hij
met hem op den berg Sinai te
spreken geeindigd had, de twee
tafelender getuigenis, tafelen van
steen, beschreven met den vinger
Gods.
32:1 Toen het volk zag, dat Mozes
vertoog van den berg af te komen,
zo verzamelde zich het volk
totAaron, en zij zeiden tot hem: Sta
op, maak ons goden, die voor ons
aangezicht gaan; want dezen Mozes,
dienman, die ons uit Egypteland
uitgevoerd heeft, wij weten niet, wat
hem geschied zij.
32:2 Aaron nu zeide tot hen: Rukt
af de gouden oorsierselen, die in
de oren uwer vrouwen, uwer zonen,
enuwer dochteren zijn; en brengt ze
tot mij.
32:3 Toen rukte het ganse volk de
gouden oorsierselen af, die in hun
oren waren; en zij brachten ze
totAaron.
32:4 En hij nam ze uit hun hand,
en hij bewierp het met een griffie,
en hij maakte een gegoten kalf
daaruit.Toen zeiden zij: Dit zijn uw
goden, Israel! die u uit Egypteland
opgevoerd hebben.

32:5 Als Aaron dat zag, zo bouwde
hij een altaar voor hetzelve; en
Aaron riep uit, en zeide: Morgen zal
denHEERE een feest zijn!
32:6 En zij stonden des anderen
daags vroeg op, en offerden
brandoffer, en brachten dankoffer
daartoe; enhet volk zat neder om te
eten en te drinken; daarna stonden
zij op, om te spelen.
32:7 Toen sprak de HEERE tot
Mozes: Ga heen, klim af! want uw
volk, dat gij uit Egypteland
opgevoerdhebt, heeft het verdorven.
32:8 En zij zijn haast afgeweken van
den weg, dien Ik hun geboden had,
zij hebben zich een gegoten
kalfgemaakt; en zij hebben zich voor
hetzelve gebogen, en hebben het
offerande gedaan, en gezegd: Dit
zijn uwgoden, Israel, die u uit
Egypteland opgevoerd hebben.
32:9 Verder zeide de HEERE tot
Mozes: Ik heb dit volk gezien, en
zie, het is een hardnekkig volk!
32:10 En nu, laat Mij toe, dat Mijn
toorn tegen hen ontsteke, en hen
vertere; zo zal Ik u tot een groot
volkmaken.
32:11 Doch Mozes aanbad het
aangezicht des HEEREN zijns Gods,
en hij zeide: O HEERE! waarom
zouUw toorn ontsteken tegen Uw
volk, hetwelk Gij met grote kracht,
en met een sterke hand, uit
Egyptelanduitgevoerd hebt?
32:12 Waarom zouden de
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Egyptenaars spreken, zeggende: In
kwaadheid heeft Hij hen uitgevoerd,
opdatHij hen doodde op de bergen,
en opdat Hij hen vernielde van den
aardbodem? Keer af van de
hittigheid Uwstoorns, en laat het U
over het kwaad Uws volks
berouwen.
32:13 Gedenk aan Abraham, aan
Izak en aan Israel, Uw knechten,
aan welke Gij bij Uzelven
gezworenhebt, en hebt tot hen
gesproken: Ik zal uw zaad
vermenigvuldigen als de sterren des
hemels; en dit gehele land,waarvan
Ik gezegd heb, zal Ik aan ulieder
zaad geven, dat zij het erfelijk
bezitten in eeuwigheid.
32:14 Toen berouwde het den
HEERE over het kwaad, hetwelk Hij
gesproken had Zijn volk te zullen
doen.
32:15 En Mozes wendde zich om,
en klom van den berg af, met de
twee tafelen der getuigenis in zijn
hand;deze tafelen waren op haar
beide zijden beschreven, zij waren
op de ene en op de andere zijde
beschreven.
32:16 En diezelfde tafelen waren
Gods werk; het geschrift was ook
Gods geschrift zelf, in de
tafelengegraveerd.
32:17 Toen nu Jozua des volks
stem hoorde, als het juichte, zo
zeide hij tot Mozes: Er is een
krijgsgeschreiin het leger.

32:18 Maar hij zeide: Het is geen
stem des geroeps van overwinning,
het is ook geen stem des
geroepsvan nederlaag; ik hoor een
stem van zingen bij beurte.
32:19 En het geschiedde, als hij
aan het leger naderde, en het kalf,
en de reien zag, dat de toorn
vanMozes ontstak, en dat hij de
tafelen uit zijn handen wierp, en
dezelve beneden aan den berg
verbrak.
32:20 En hij nam dat kalf, dat zij
gemaakt hadden, en verbrandde het
in het vuur, en vermaalde het,
totdathet klein werd, en strooide
het op het water, en deed het den
kinderen Israels drinken.
32:21 En Mozes zeide tot Aaron:
Wat heeft u dit volk gedaan, dat gij
[zulk] een grote zonde over
hetzelvegebracht hebt?
32:22 Toen zeide Aaron: De toorn
mijns heren ontsteke niet! gij kent
dit volk, dat het in den boze [ligt].
32:23 Zij dan zeiden tot mij: Maak
ons goden, die voor ons aangezicht
gaan, want dezen Mozes, dien
man,die ons uit Egypteland
opgevoerd heeft, wij weten niet, wat
hem geschied zij.
32:24 Toen zeide ik tot hen: Wie
goud heeft, die rukke het af, en
geve het mij; en ik wierp het in het
vuur,en dit kalf is er uit gekomen.
32:25 Als Mozes zag, dat het volk
ontbloot was, (want Aaron had het
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ontbloot tot verkleining
onderdegenen, die tegen hen
hadden mogen opstaan),
32:26 Zo bleef Mozes staan in de
poort des legers, en zeide: Wie den
HEERE toebehoort, [kome] tot
mij!Toen verzamelden zich tot hem
al de zonen van Levi.
32:27 En hij zeide tot hen: Alzo
zegt de HEERE, de God van Israel:
Een ieder doe zijn zwaard aan
zijnheup; gaat door en keert weder,
van poort tot poort in het leger, en
een iegelijk dode zijn broeder, en
elk zijnvriend, en elk zijn naaste!
32:28 En de zonen van Levi deden
naar het woord van Mozes; en er
vielen van het volk, op dien dag,
drieduizend man.
32:29 Want Mozes had gezegd: Vult
heden uw handen den HEERE; want
elk zal zijn tegen zijn zoon, entegen
zijn broeder; en dit, opdat Hij heden
een zegen over ulieden geve!
32:30 En het geschiedde des
anderen daags, dat Mozes tot het
volk zeide: Gijlieden hebt een grote
zondegezondigd; doch nu, ik zal tot
den HEERE opklimmen; misschien zal
ik een verzoening doen voor uw
zonde.
32:31 Zo keerde Mozes weder tot
den HEERE, en zeide: Och, dit volk
heeft een grote zonde
gezondigd,dat zij zich gouden goden
gemaakt hebben.
32:32 Nu dan, indien Gij hun

zonden vergeven zult! doch zo niet,
zo delg mij nu uit Uw boek, hetwelk
Gijgeschreven hebt.
32:33 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Dien zou Ik uit Mijn boek
delgen, die aan Mij zondigt.
32:34 Doch ga nu heen, leid dit
volk, waarheen Ik u gezegd heb; zie,
Mijn Engel zal voor uw
aangezichtgaan! doch ten dage
Mijns bezoekens, zo zal Ik hun
zonde over hen bezoeken!
32:35 Aldus plaagde de HEERE dit
volk, omdat zij dat kalf gemaakt
hadden, hetwelk Aaron gemaakt
had.
33:1 Voorts sprak de HEERE tot
Mozes: Ga heen, trek op van hier,
gij en het volk, dat gij uit
Egyptelandopgevoerd hebt, naar het
land, dat Ik Abraham, Izak en Jakob
gezworen heb, zeggende: Aan uw
zaad zal Ik hetgeven;
33:2 En Ik zal een Engel voor uw
aangezicht zenden (en Ik zal
uitdrijven de Kanaanieten, de
Amorieten, ende Hethieten, en de
Ferezieten, de Hevieten, en de
Jebusieten),
33:3 Naar het land, dat van melk
en honig is vloeiende; want Ik zal in
het midden van u niet
optrekken;want gij zijt een
hardnekkig volk; dat Ik u op dezen
weg niet vertere.
33:4 Toen het volk dit kwade woord
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hoorde, zo droegen zij leed; en
niemand van hen deed zijn
versierselaan zich.
33:5 En de HEERE had tot Mozes
gezegd: Zeg tot de kinderen Israels:
Gij zijt een hardnekkig volk; in
eenogenblik zou Ik in het midden
van ulieden optrekken, en zou u
vernielen; doch nu, legt uw sieraad
van u af, en Ikzal weten, wat Ik u
doen zal.
33:6 De kinderen Israels dan
beroofden zichzelven van hun
versierselen, [verre] van den berg
Horeb.
33:7 En Mozes nam de tent, en
spande [ze] zich buiten het leger,
ver van het leger afwijkende; en
hijnoemde ze de Tent der
samenkomst. En het geschiedde, dat
al wie den HEERE zocht, uitging tot
de tent dersamenkomst, die buiten
het leger was.
33:8 En het geschiedde, wanneer
Mozes uitging naar de tent, stond
al het volk op, en een ieder stelde
zichin de deur zijner tent; en zij
zagen Mozes na, totdat hij de tent
ingegaan was.
33:9 En het geschiedde, als Mozes
de tent ingegaan was, zo kwam de
wolkkolom nederwaarts, en stond
inde deur der tent, en Hij sprak met
Mozes.
33:10 Als het volk de wolkkolom
zag staan in de deur der tent, zo
stond al het volk op, en zij bogen

zich,een ieder in de deur zijner tent.
33:11 En de HEERE sprak tot Mozes
aangezicht aan aangezicht, gelijk
een man met zijn vriend
spreekt;daarna keerde hij weder tot
het leger; doch zijn dienaar Jozua,
de zoon van Nun, de jongeling,
week niet uit hetmidden der tent.
33:12 En Mozes zeide tot den
HEERE: Zie, Gij zegt tot mij: Voer dit
volk op! maar Gij laat mij niet
weten,wien Gij met mij zult zenden;
daar Gij gezegd hebt: Ik ken u bij
name! en ook: Gij hebt genade
gevonden in Mijnogen!
33:13 Nu dan, ik bidde, indien ik
genade gevonden heb in Uw ogen,
zo laat mij nu Uw weg weten, en ik
zalU kennen, opdat ik genade vinde
in Uw ogen; en zie aan, dat deze
natie Uw volk is!
33:14 Hij dan zeide: Zou Mijn
aangezicht moeten medegaan, om u
gerust te stellen?
33:15 Toen zeide hij tot Hem:
Indien Uw aangezicht niet medegaan
zal, doe ons van hier niet
optrekken!
33:16 Want waarbij zou nu bekend
worden, dat ik genade gevonden
heb in Uw ogen, ik en Uw volk? Is
hetniet daarbij, dat Gij met ons
gaat? Alzo zullen wij afgezonderd
worden, ik en Uw volk, van alle
volk, dat op denaardbodem is.
33:17 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Ook deze zelfde zaak, die
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gij gesproken hebt, zal Ik doen,
dewijlgij genade gevonden hebt in
Mijn ogen, en Ik u bij name ken.
33:18 Toen zeide hij: Toon mij nu
Uw heerlijkheid!
33:19 Doch Hij zeide: Ik zal al Mijn
goedigheid voorbij uw aangezicht
laten gaan, en zal den Naam
desHEEREN uitroepen voor uw
aangezicht; maar Ik zal genadig zijn,
wien Ik zal genadig zijn, en Ik zal
Mijontfermen, over wien Ik Mij
ontfermen zal.
33:20 Hij zeide verder: Gij zoudt
Mijn aangezicht niet kunnen zien;
want Mij zal geen mens zien, en
leven.
33:21 De HEERE zeide verder: Zie,
er is een plaats bij Mij; daar zult gij
u op de steenrots stellen.
33:22 En het zal geschieden,
wanneer Mijn heerlijkheid voorbij zal
gaan, zo zal Ik u in een kloof
dersteenrots zetten; en Ik zal u met
Mijn hand overdekken, totdat Ik zal
voorbijgegaan zijn.
33:23 En wanneer Ik Mijn hand zal
weggenomen hebben, zo zult gij
Mijn achterste delen zien; maar
Mijnaangezicht zal niet gezien
worden!
34:1 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Houw u twee stenen tafelen,
gelijk de eerste waren, zo zal Ik op
detafelen schrijven dezelfde
woorden, die op de eerste tafelen

geweest zijn, die gij gebroken hebt.
34:2 En wees bereid tegen den
morgenstond; dat gij in den
morgenstond op den berg Sinai
klimt, en stel ualdaar voor Mij, op
den top des bergs.
34:3 En niemand zal met u
opklimmen; dat er ook niemand
gezien worde op den gansen berg;
ook hetkleine vee, noch runderen
zullen tegenover dezen berg niet
weiden.
34:4 Toen hieuw hij twee stenen
tafelen, gelijk de eerste; en Mozes
stond des morgens vroeg op, en
klomop den berg Sinai, gelijk als
hem de HEERE geboden had; en hij
nam de twee stenen tafelen in zijn
hand.
34:5 De HEERE nu kwam
nederwaarts in een wolk, en stelde
Zich aldaar bij hem; en Hij riep uit
den Naamdes HEEREN.
34:6 Als nu de HEERE voor zijn
aangezicht voorbijging, zo riep Hij:
HEERE, HEERE, God, barmhartig
engenadig, lankmoedig en groot van
weldadigheid en waarheid.
34:7 Die de weldadigheid bewaart
aan vele duizenden, Die de
ongerechtigheid, en overtreding, en
zondevergeeft; Die [den] [schuldige]
geenszins onschuldig houdt,
bezoekende de ongerechtigheid der
vaderen aan dekinderen, en aan de
kindskinderen, in het derde en
vierde [lid].
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34:8 Mozes nu haastte zich en
neigde het hoofd ter aarde, en hij
boog zich.
34:9 En hij zeide: Heere! indien ik
nu genade gevonden heb in Uw
ogen, zo ga nu de Heere in het
middenvan ons, want dit is een
hardnekkig volk; doch vergeef onze
ongerechtigheid en onze zonde, en
neem ons aantot een erfdeel!
34:10 Toen zeide Hij: Zie, Ik maak
een verbond; voor uw ganse volk
zal Ik wonderen doen, die
nietgeschapen zijn op de ganse
aarde, noch onder enige volken;
alzo dat dit ganse volk, in welks
midden gij zijt, desHEEREN werk zien
zal, dat het schrikkelijk is, hetwelk Ik
met u doe.
34:11 Onderhoudt gij hetgeen Ik u
heden gebiede! zie, Ik zal voor uw
aangezicht uitdrijven de
Amorieten,en de Kanaanieten, en de
Hethieten, en de Ferezieten, en de
Hevieten, en de Jebusieten.
34:12 Wacht u, dat gij toch geen
verbond maakt met den inwoner
des lands, waarin gij komen zult;
dat hijmisschien niet tot een strik
worde in het midden van u.
34:13 Maar hun altaren zult
gijlieden omwerpen, en hun
opgerichte beelden zult gij
verbreken, en hunbossen zult gij
afhouwen.
34:14 (Want gij zult u niet buigen
voor een anderen god; want des

HEEREN Naam is Ijveraar! een
ijverigGod is Hij!)
34:15 Opdat gij misschien geen
verbond maakt met den inwoner
van dat land; en zij hun goden
nietnahoereren, noch hun goden
offerande doen, en hij u nodigende,
gij van hun offerande etet.
34:16 En gij voor uw zonen
[vrouwen] neemt van hun dochteren;
en hun dochteren, haar
godennahoererende, maken, dat ook
uw zonen haar goden nahoereren.
34:17 Gij zult u geen gegoten
goden maken.
34:18 Het feest der ongezuurde
[broden] zult gij houden; zeven
dagen zult gij ongezuurde [broden]
eten,gelijk Ik u geboden heb, ter
gezetter tijd der maand Abib; want
in de maand Abib zijt gij uit Egypte
uitgegaan.
34:19 Al wat de baarmoeder opent,
is Mijn; ja, al uw vee, dat mannelijk
zal geboren worden, openende
[de][baarmoeder] [van] het grote en
kleine vee.
34:20 Doch den ezel, die [de]
[baarmoeder] opent, zult gij met een
[stuk] klein vee lossen; maar indien
gijhem niet zult lossen, zo zult gij
hem den nek breken. Al de
eerstgeborenen uwer zonen zult gij
lossen, en menzal voor Mijn
aangezicht niet ledig verschijnen.
34:21 Zes dagen zult gij arbeiden,
maar op den zevenden dag zult gij
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rusten; in den ploegtijd en in
denoogst zult gij rusten.
34:22 Het feest der weken zult gij
ook houden, zijnde het feest der
eerstelingen van den tarweoogst, en
hetfeest der inzameling, als het jaar
om is.
34:23 Al wat mannelijk is onder u
zal driemaal in het jaar verschijnen
voor het aangezicht des
HeerenHEEREN, den God van Israel.
34:24 Wanneer Ik de volken voor
uw aangezicht uit de bezitting zal
verdrijven, en uw landpalen
verwijden,dan zal niemand uw land
begeren, terwijl gij henen opgaan
zult, om te verschijnen voor het
aangezicht desHEEREN uws Gods,
driemaal in het jaar.
34:25 Gij zult het bloed van Mijn
slachtoffer niet offeren met
gedesemd [brood]; het slachtoffer
van hetpaasfeest zal ook niet
vernachten tot den morgen.
34:26 De eerstelingen van de eerste
vruchten uws lands zult gij in het
huis des HEEREN uws Godsbrengen.
Gij zult het bokje in de melk zijner
moeder niet koken.
34:27 Verder zeide de HEERE tot
Mozes: Schrijf u deze woorden; want
naar luid dezer woorden heb Ik
eenverbond met u en met Israel
gemaakt.
34:28 En hij was aldaar met den
HEERE, veertig dagen en veertig
nachten; hij at geen brood, en hij

dronkgeen water; en Hij schreef op
de tafelen de woorden des
verbonds, de tien woorden.
34:29 En het geschiedde, toen
Mozes van den berg Sinai afging
(de twee tafelen der getuigenis nu
warenin de hand van Mozes, als hij
van den berg afging), zo wist Mozes
niet, dat het vel zijns aangezichts
glinsterde,toen Hij met hem sprak.
34:30 Als nu Aaron en al de
kinderen Israels Mozes aanzagen,
ziet, zo glinsterde het vel zijns
aangezichts;daarom vreesden zij tot
hem toe te treden.
34:31 Toen riep Mozes hen; en
Aaron, en al de oversten in de
vergadering keerden weder tot hem;
enMozes sprak tot hen.
34:32 En daarna traden al de
kinderen Israels toe; en hij gebood
hun al wat de HEERE met hem
gesprokenhad op den berg Sinai.
34:33 Alzo eindigde Mozes met hen
te spreken, en hij had een deksel
op zijn aangezicht gelegd.
34:34 Doch als Mozes voor het
aangezicht des HEEREN kwam, om
met Hem te spreken, zo nam hij
hetdeksel af, totdat hij uitging; en
nadat hij uitgegaan was, zo sprak
hij tot de kinderen Israels, wat hem
gebodenwas.
34:35 Zo zagen dan de kinderen
Israels het aangezicht van Mozes,
dat het vel van het aangezicht
vanMozes glinsterde; derhalve deed
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Mozes het deksel weder op zijn
aangezicht, totdat hij inging om met
Hem tespreken.
35:1 Toen deed Mozes de ganse
vergadering der kinderen Israels
verzamelen, en zeide tot hen: Dit
zijn dewoorden, die de HEERE
geboden heeft, dat men ze doe.
35:2 Zes dagen zal men het werk
doen; maar op den zevenden dag
zal ulieden heiligheid zijn, een
sabbatder rust den HEERE; al wie
daarop werk doet, zal gedood
worden.
35:3 Gij zult geen vuur aansteken in
enige uwer woningen op den
sabbatdag.
35:4 Verder sprak Mozes tot de
ganse vergadering der kinderen
Israels, zeggende: Dit is het woord,
dat deHEERE geboden heeft,
zeggende:
35:5 Neemt van hetgeen, dat
gijlieden hebt, een hefoffer den
HEERE; een ieder, wiens hart
vrijwillig is, zalhet brengen, ten
hefoffer des HEEREN: goud, en
zilver, en koper;
35:6 Als ook hemelsblauw, en
purper, en scharlaken, en fijn linnen,
en geiten [haar];
35:7 En roodgeverfde ramsvellen, en
dassenvellen, en sittimhout;
35:8 En olie tot den luchter, en
specerijen ter zalfolie, en tot roking
welriekende specerijen;

35:9 En sardonixstenen, en
vervullende stenen, tot den efod en
tot den borstlap.
35:10 En allen, die wijs van hart zijn
onder ulieden, zullen komen, en
maken alles, wat de HEERE
gebodenheeft:
35:11 De tabernakel, zijn tent en
zijn deksel, zijn haakjes en zijn
berderen, zijn richelen, zijn pilaren,
en zijnvoeten;
35:12 De ark en haar handbomen,
het verzoendeksel en den voorhang
des deksels;
35:13 De tafel en haar handbomen,
en al haar gereedschap, en de
toonbroden;
35:14 En den kandelaar tot het
licht, en zijn gereedschap, en zijn
lampen, en de olie tot het licht;
35:15 En het reukaltaar, en zijn
handbomen, en de zalfolie, en het
reukwerk van welriekende specerijen;
enhet deksel der deur aan de deur
des tabernakels;
35:16 Het altaar des brandoffers, en
den koperen rooster, dien het
hebben zal, zijn handbomen, en al
zijngereedschappen; het wasvat en
zijn voet.
35:17 De behangselen des voorhofs,
zijn pilaren en zijn voeten; en het
deksel van de poort des voorhofs;
35:18 De nagelen des tabernakels,
en de pennen des voorhofs, met
derzelver zelen;
35:19 De ambtsklederen om in het
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heilige te dienen, de heilige
klederen van den priester Aaron, en
deklederen zijner zonen, om het
priesterambt te bedienen.
35:20 Toen ging de ganse
vergadering der kinderen Israels uit
van voor het aangezicht van Mozes.
35:21 En zij kwamen, alle man,
wiens hart hem bewoog, en een
ieder, wiens geest hem vrijwillig
maakte,die brachten des HEEREN
hefoffer tot het werk van de tent
der samenkomst, en tot al haar
dienst, en tot deheilige klederen.
35:22 Zo kwamen dan de mannen
met de vrouwen, alle vrijwilligen van
hart; zij brachten haken,
enoorsierselen, en ringen, en
spanselen, alle gouden vaten; en
alle man, die een gouden
beweegoffer den HEEREofferde,
35:23 En alle man, bij wien
gevonden werd hemelsblauw, en
purper, en scharlaken, en fijn linnen,
engeiten [haar], en roodgeverfde
ramsvellen, en dassenvellen, die
brachten ze.
35:24 Allen, die een hefoffer van
zilver of koper offerden, die
brachten het ten hefoffer des
HEEREN; enallen, bij welke sittimhout
gevonden werd, brachten het tot
alle werk van den dienst.
35:25 En alle vrouwen, die wijs van
hart waren, sponnen met haar
handen, en zij brachten
hetgesponnene, de hemelsblauwe

[zijde], en het purper, het
scharlaken, en het fijn linnen.
35:26 En alle vrouwen, welker hart
haar bewoog in wijsheid, die
sponnen het geiten [haar].
35:27 De oversten nu brachten
sardonixstenen en vulstenen, tot
den efod en tot den borstlap;
35:28 En specerijen en olie, tot den
luchter en tot de zalfolie, en tot
roking welriekende specerijen.
35:29 Alle man en vrouw, welker
hart hen vrijwillig bewoog te
brengen tot al het werk, hetwelk de
HEEREgeboden had te maken door
de hand van Mozes; dat brachten
de kinderen Israels [tot] een vrijwillig
offer denHEERE.
35:30 Daarna zeide Mozes tot de
kinderen Israels: Ziet, de HEERE
heeft met name geroepen
Bezaleel,den zoon van Uri, den
zoon van Hur, van den stam van
Juda.
35:31 En de Geest Gods heeft hem
vervuld met wijsheid, met verstand,
en met wetenschap, namelijk inalle
handwerk;
35:32 En om te bedenken
vernuftigen arbeid, te werken in
goud, en in zilver, en in koper,
35:33 En in kunstige steensnijding,
om in te zetten, en in kunstige
houtsnijding; om te werken in
allevernuftige handwerk.
35:34 Hij heeft hem ook in zijn hart
gegeven [anderen] te onderwijzen,
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hem en Aholiab, den zoon
vanAhisamach, van den stam van
Dan.
35:35 Hij heeft hen vervuld met
wijsheid des harten, om te maken
alle werk eens werkmeesters, en
desallervernuftigsten [handwerkers],
en des borduurders en hemelsblauw,
en in purper, in scharlaken, en in
fijnlinnen, en des wevers; makende
alle werk, en bedenkende
vernuftigen arbeid.
36:1 Toen wrocht Bezaleel en
Aholiab, en alle man, die wijs van
hart was, in denwelken de
HEEREwijsheid en verstand gegeven
had, om te weten, hoe zij maken
zouden alle werk ten dienste des
heiligdomsnaar alles, dat de HEERE
geboden had.
36:2 Want Mozes had geroepen
Bezaleel en Aholiab, en alle man,
die wijs van hart was, in wiens hart
Godwijsheid gegeven had, al wiens
hart hem bewogen had, dat hij
toetrad tot het werk, om dat te
maken.
36:3 Zij dan namen van voor het
aangezicht van Mozes het ganse
hefoffer, hetwelk de kinderen
Israelsgebracht hadden, tot het werk
van den dienst des heiligdoms, om
dat te maken; doch zij brachten tot
hem nogallen morgen vrijwillig offer.
36:4 Derhalve kwamen alle wijzen,
die al het werk des heiligdoms

maakten, ieder man van zijn
werk,hetwelk zij maakten;
36:5 En zij spraken tot Mozes,
zeggende: Het volk brengt te veel,
meer dan genoeg is ten dienste
deswerks, hetwelk de HEERE te
maken geboden heeft.
36:6 Toen gebood Mozes, dat men
een stem zoude laten gaan door
het leger, zeggende: Man noch
vrouwmake geen werk meer ten
hefoffer des heiligdoms! Alzo werd
het volk teruggehouden van [meer]
te brengen.
36:7 Want der stoffe was denzelven
genoeg tot het gehele werk, dat te
maken was; ja, er was over.
36:8 Alzo maakte een ieder wijze
van hart, onder degenen, die het
werk maakten, den tabernakel van
tiengordijnen, van getweernd fijn
linnen, en hemelsblauw, en purper,
en scharlaken [met] cherubim; van
hetallerkunstelijkste werk maakte hij
ze.
36:9 De lengte ener gordijn was van
acht en twintig ellen, en de breedte
ener gordijn van vier ellen; al
dezegordijnen hadden een maat.
36:10 En hij voegde vijf gordijnen,
de ene aan de andere; en hij
voegde [andere] vijf gordijnen, de
ene aande andere.
36:11 Daarna maakte hij striklisjes
van hemelsblauw aan den kant ener
gordijn, aan het uiterste in
desamenvoeging; hij deed het ook
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aan den uitersten kant der tweede
samenvoegende gordijn.
36:12 Vijftig striklisjes maakte hij
aan de ene gordijn, en vijftig
striklisjes maakte hij aan het
uiterste dergordijn; dat aan de
tweede samenvoegende was; deze
striklisjes vatten de ene aan de
andere.
36:13 Hij maakte ook vijftig gouden
haakjes, en voegde de gordijnen
samen, de ene aan de andere,
metdeze haakjes, dat het een
tabernakel werd.
36:14 Verder maakte hij gordijnen
van geiten [haar], tot een tent over
den tabernakel; van elf
gordijnenmaakte hij ze.
36:15 De lengte ener gordijn was
dertig ellen, en vier ellen de
breedte ener gordijn; deze elf
gordijnenhadden een maat.
36:16 En hij voegde vijf gordijnen
samen bijzonder; wederom zes
dezer gordijnen bijzonder.
36:17 En hij maakte vijftig striklisjes
aan den kant van de gordijn, de
uiterste in de samenvoeging;
hijmaakte ook vijftig striklisjes aan
den kant van de gordijn der andere
samenvoeging.
36:18 Hij maakte ook vijftig koperen
haakjes, om de tent samen te
voegen, dat zij een ware.
36:19 Ook maakte hij voor de tent
een deksel van roodgeverfde
ramsvellen, en daarover een deksel

vandassenvellen.
36:20 Hij maakte ook aan den
tabernakel berderen van staand
sittimhout.
36:21 De lengte van een berd was
tien ellen, en ene el en ene halve
el was de breedte van elk berd.
36:22 Twee houvasten had een
berd, als sporten in een ladder
gezet, het ene nevens het andere;
alzomaakte hij het met al de
berderen des tabernakels.
36:23 Hij maakte ook de berderen
tot den tabernakel; twintig berderen
naar de zuidzijde zuidwaarts.
36:24 En hij maakte veertig zilveren
voeten onder de twintig berderen;
twee voeten onder een berd, aanzijn
twee houvasten, en twee voeten
onder een ander berd, aan zijn
twee houvasten.
36:25 Hij maakte ook twintig
berderen aan de andere zijde des
tabernakels, aan den noorderhoek.
36:26 Met hun veertig zilveren
voeten; twee voeten onder een
berd, en twee voeten onder een
ander berd.
36:27 Doch aan de zijde des
tabernakels tegen het westen,
maakte hij zes berderen.
36:28 Ook maakte hij twee berderen
tot hoekberderen des tabernakels,
aan de beide zijden.
36:29 En zij waren van beneden
[als] tweelingen samengevoegd, zij
waren ook [als] tweelingen
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aandeszelfs oppereinde
samengevoegd met een ring; alzo
deed hij met die beide, aan de
twee hoeken.
36:30 Alzo waren er acht berderen
met hun zilveren voeten, zijnde
zestien voeten: twee voeten onder
elkberd.
36:31 Hij maakte ook richelen van
sittimhout; vijf aan de berderen der
ene zijde des tabernakels;
36:32 En vijf richelen aan de
berderen van de andere zijde des
tabernakels; alsook vijf richelen aan
deberderen des tabernakels, aan de
beide zijden westwaarts.
36:33 En hij maakte de middelste
richel doorschietende in het midden
der berderen, van het ene einde
tothet andere einde.
36:34 En hij overtrok de berderen
met goud, en hun ringen (de
plaatsen voor de richelen) maakte
hij vangoud; de richelen overtrok hij
ook met goud.
36:35 Daarna maakte hij een
voorhang van hemelsblauw, en
purper, en scharlaken, en fijn
getweerndlinnen; van het
allerkunstelijkste werk maakte hij
denzelven, met cherubim.
36:36 En hij maakte daartoe vier
pilaren van sittim [hout], die hij
overtrok met goud; hun haken
waren vangoud, en hij goot hun vier
zilveren voeten.
36:37 Hij maakte ook aan de deur

der tent een deksel van
hemelsblauw, en purper, en
scharlaken, en fijngetweernd linnen,
geborduurd werk;
36:38 En de vijf pilaren daarvan, en
hun haken; en hij overtrok hun
hoofden en derzelver banden met
goud;en hun vijf voeten waren van
koper.
37:1 Alzo maakte Bezaleel de ark
van sittimhout; twee ellen en een
halve was haar lengte, en
anderhalveel haar breedte, en
anderhalve el haar hoogte.
37:2 En hij overtrok ze met louter
goud, van binnen en van buiten; en
hij maakte ze een gouden
kransrondom.
37:3 En hij goot voor dezelve vier
gouden ringen, aan haar vier
hoeken, alzo dat twee ringen op
derzelverene zijde waren, en twee
ringen op haar andere zijde.
37:4 En hij maakte handbomen van
sittimhout, en hij overtrok ze met
goud.
37:5 En hij stak de handbomen in
de ringen, aan de zijden der ark,
om de ark te dragen.
37:6 Hij maakte ook een
verzoendeksel van louter goud; twee
ellen en een halve was deszelfs
lengte, enanderhalve el deszelfs
breedte.
37:7 Ook maakte hij twee cherubim
van goud; van dicht werk maakte hij
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ze, uit de beide einden
desverzoendeksels.
37:8 Een cherub uit het ene einde
aan deze zijde, en den anderen
cherub uit het andere einde aan
genezijde; uit het verzoendeksel
maakte hij de cherubim, uit deszelfs
beide einden.
37:9 En de cherubim waren de
beide vleugelen omhoog
uitbreidende, bedekkende met hun
vleugelen hetverzoendeksel; en hun
aangezichten waren tegenover
elkander; de aangezichten der
cherubim waren naar
hetverzoendeksel.
37:10 Hij maakte ook een tafel van
sittimhout; twee ellen was haar
lengte, en een el haar breedte; en
eenel en een halve haar hoogte.
37:11 En hij overtrok ze met louter
goud; en hij maakte een gouden
krans daaraan, rondom.
37:12 Hij maakte daaraan ook een
lijst rondom, een hand breed; en hij
maakte een gouden krans
rondomderzelver lijst.
37:13 Hij goot ook vier gouden
ringen daaraan; en hij zette de
ringen aan de vier hoeken, die aan
derzelvervier voeten waren.
37:14 Tegenover de lijst waren de
ringen tot plaatsen voor de
handbomen, om de tafel te dragen.
37:15 Hij maakte ook de
handbomen van sittimhout; en hij
overtrok ze met goud, om de tafel

te dragen.
37:16 En hij maakte het
gereedschap, dat op de tafel zijn
zoude, haar schotelen, en haar
reukschalen, enhaar kroezen, en
haar platelen (met welke zij bedekt
zoude worden), van louter goud.
37:17 Hij maakte ook een kandelaar
van louter goud. Van dicht werk
maakte hij dezen kandelaar,
zijnschacht, en zijn rieten; zijn
schaaltjes, zijn knopen, en zijn
bloemen waren uit hem.
37:18 Zes rieten nu gingen uit zijn
zijden; drie rieten des kandelaars uit
zijn ene zijde, en drie rieten
deskandelaars uit zijn andere zijde.
37:19 In het ene riet waren drie
schaaltjes, [gelijk] amandelnoten,
een knoop en een bloem; en
drieschaaltjes, [gelijk] amandelnoten
in een ander riet, een knoop en
een bloem; alzo waren die zes
rieten, die uitden kandelaar gingen.
37:20 Maar aan den kandelaar
zelven waren vier schaaltjes, [gelijk]
amandelnoten, met zijn knopen, en
metzijn bloemen.
37:21 En daar was een knoop
onder twee rieten, uit denzelven
[uitgaande]; ook een knoop onder
tweerieten, uit denzelven [uitgaande];
nog een knoop onder twee rieten,
uit denzelven [uitgaande]; [alzo]
[was] [het]met de zes rieten, die uit
denzelven uitgingen.
37:22 Hun knopen en rieten waren
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uit hem; het was altemaal een enig
dicht werk van louter goud.
37:23 En hij maakte hem zeven
lampen; zijn snuiters en zijn
blusvaten waren van louter goud.
37:24 Hij maakte denzelven uit een
talent louter goud, met al zijn
vaten.
37:25 En hij maakte het reukaltaar
van sittimhout; een el was zijn
lengte en een el zijn breedte,
vierkant,maar twee ellen zijn hoogte;
uit hetzelve waren zijn hoornen.
37:26 En hij overtrok het met louter
goud, zijn dak, en zijn wanden
rondom, alsook zijn hoornen; en
hijmaakte het een gouden krans
rondom.
37:27 Hij maakte ook twee gouden
ringen daaraan, onder zijn krans,
aan zijn twee hoeken, aan zijn
beidezijden, tot plaatsen voor de
handbomen, dat men het daarmede
droeg.
37:28 En hij maakte de handbomen
van sittimhout, en hij overtrok ze
met goud.
37:29 Hij maakte ook de heilige
zalfolie, en het reukwerk der
zuiverste welriekende specerijen,
naarapothekerswerk.
38:1 Hij maakte ook het
brandofferaltaar van sittimhout; vijf
ellen was deszelfs lengte, en vijf
ellen zijnbreedte, vierkant, en drie
ellen zijn hoogte.

38:2 En hij maakte deszelfs hoornen
op zijn vier hoeken; uit hetzelve
waren zijn hoornen; en hij
overtrokhet met koper.
38:3 Hij maakte ook al het
gereedschap des altaars, de potten,
en de schoffelen, en de
besprengbekkens,en de krauwelen,
en de koolpannen; al zijn vaten
maakte hij van koper.
38:4 Ook maakte hij aan het altaar
een rooster van koperen netwerk,
onder zijn omloop, van beneden
totzijn midden toe.
38:5 En hij goot vier ringen aan de
vier einden des koperen roosters,
tot plaatsen voor de handbomen.
38:6 En hij maakte de handbomen
van sittimhout, en hij overtrok ze
met koper.
38:7 En hij deed de handbomen in
de ringen, aan de zijden des
altaars, dat men het met dezelve
droeg; hijmaakte hetzelve hol van
planken.
38:8 Hij maakte ook het koperen
wasvat, met zijn koperen voet, van
de spiegels der te hoop
komendevrouwen, die te hoop
kwamen voor de deur van de tent
der samenkomst.
38:9 Hij maakte ook den voorhof,
aan den zuidhoek zuidwaarts; de
behangselen tot den voorhof waren
vanfijn getweernd linnen, van
honderd ellen.
38:10 Hun twintig pilaren en
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derzelver twintig voeten, waren van
koper; de haken dezer pilaren en
hunbanden waren van zilver.
38:11 En aan den noorderhoek
honderd ellen, hun twintig pilaren
en derzelver twintig voeten waren
vankoper; de haken der pilaren en
derzelver banden waren van zilver.
38:12 En aan den westerhoek waren
behangselen van vijftig ellen, hun
pilaren tien en derzelver voetentien;
de haken der pilaren en hun
banden waren van zilver.
38:13 En aan den oosterhoek tegen
den opgang waren vijftig ellen.
38:14 De behangselen aan deze
zijde waren vijftien ellen, derzelver
pilaren drie en hun voeten drie.
38:15 En aan de andere zijde van
de deur des voorhofs, van hier en
van daar, waren behangselen
vanvijftien ellen; hun pilaren drie en
derzelver voeten drie.
38:16 Al de behangselen des
voorhofs waren rondom van fijn
getweernd linnen.
38:17 De voeten nu der pilaren
waren van koper, de haken der
pilaren, en hun banden waren van
zilver, enhet overdeksel hunner
hoofden was van zilver, en al de
pilaren des voorhofs waren met
zilver omtogen.
38:18 En het deksel van de poort
des voorhofs was van geborduurd
werk, van hemelsblauw, en purper,
enscharlaken, en fijn getweernd

linnen; en twintig ellen was de
lengte, en de hoogte in de breedte
was vijf ellen,tegenover de
behangselen des voorhofs.
38:19 En hun vier pilaren en
derzelver vier voeten waren van
koper, hun haken waren van zilver;
ook washet overdeksel hunner
hoofden en hun banden van zilver.
38:20 En al de pennen des
tabernakels en des voorhofs
rondom waren van koper.
38:21 Dit zijn de getelde dingen van
den tabernakel, van den tabernakel
der getuigenis, die geteld zijn
naarden mond van Mozes, ten
dienste der Levieten, door de hand
van Ithamar, den zoon van den
priester Aaron.
38:22 Bezaleel nu, de zoon van Uri,
den zoon van Hur, van den stam
van Juda, maakte al, dat de
HEEREaan Mozes geboden had.
38:23 En met hem Aholiab, de zoon
van Ahisamach, van den stam van
Dan, een werkmeester en
vernuftigkunstenaar, en een
borduurder in hemelsblauw, en in
purper, en in scharlaken, en in fijn
linnen.
38:24 Al het goud, dat tot het werk
verarbeid is, in het ganse werk des
heiligdoms, te weten, het goud
desbeweegoffers, was negen en
twintig talenten, en zevenhonderd
en dertig sikkelen, naar den sikkel
desheiligdoms.
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38:25 Het zilver nu van de getelden
der vergadering was honderd
talenten, en duizend zevenhonderd
vijfen zeventig sikkelen, naar den
sikkel des heiligdoms.
38:26 Een beka voor elk hoofd,
[dat] [is] een halve sikkel, naar den
sikkel des heiligdoms, van een
ieder,die overging tot de getelden,
van twintig jaren oud en daarboven,
[namelijk] zeshonderd drie
duizend,vijfhonderd en vijftig.
38:27 En er waren honderd talenten
zilver, om te gieten de voeten des
heiligdoms, en de voeten
desvoorhangs; tot honderd voeten
waren honderd talenten, een talent
tot een voet.
38:28 Maar uit de duizend
zevenhonderd vijf en zeventig
[sikkelen] maakte hij de haken aan
de pilaren, enhij overtrok hun
hoofden, en omtoog ze met banden.
38:29 Het koper nu des
beweegoffers was zeventig talenten,
en twee duizend vierhonderd
sikkelen.
38:30 En hij maakte daarvan de
voeten der deur van de tent der
samenkomst, en het koperen altaar,
enden koperen rooster, dien het
had, en al het gereedschap des
altaars.
38:31 En de voeten des voorhofs
rondom, en de voeten van de poort
des voorhofs, ook al de pennen
destabernakels, en al de pennen

des voorhofs rondom.
39:1 Zij maakten ook
ambtsklederen, om in het heilige te
dienen, van hemelsblauw, en purper,
enscharlaken; ook maakten zij de
heilige klederen, die voor Aaron
waren, gelijk de HEERE aan Mozes
gebodenhad.
39:2 Aldus maakte hij den efod, van
goud, hemelsblauw en purper, en
scharlaken, en fijn getweernd linnen.
39:3 En zij rekten uit de dunne
platen van goud, en sneden het tot
draden, om te doen in het midden
vanhet hemelsblauw, en in het
midden van het purper, en in het
midden van het scharlaken, en in
het midden vanhet fijn linnen, van
het allerkunstelijkste werk.
39:4 Zij maakten samenvoegende
schouderbanden daaraan; aan
deszelfs beide einden werd
hijsamengevoegd.
39:5 En de kunstelijke riem zijns
efods, die daarop was, was gelijk
zijn werk, van hetzelfde, van goud,
vanhemelsblauw, en purper, en
scharlaken, en fijn getweernd linnen,
gelijk als de HEERE aan Mozes
bevolen had.
39:6 Zij bereidden ook de
sardonixstenen, omvat in gouden
kastjes, [als] zegelgravering
gegraveerd, metde namen der
zonen van Israel.
39:7 En hij zette ze op de
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schouderbanden des efods, tot
stenen der gedachtenis voor de
kinderen Israels,gelijk de HEERE aan
Mozes geboden had.
39:8 Hij maakte ook den borstlap
van het allerkunstelijkste werk, gelijk
het werk des efods, van
goud,hemelsblauw, en purper, en
scharlaken, en fijn getweernd linnen.
39:9 Hij was vierkant; zij maakten
den borstlap dubbel; een span was
zijn lengte, en een span was
zijnbreedte, dubbel zijnde.
39:10 En zij vulden daarin vier rijen
stenen: een rij van een Sardis, een
Topaas en een Karbonkel; dit is
deeerste rij.
39:11 En de tweede rij van een
Smaragd, een Saffier en een
Diamant.
39:12 En de derde rij van een
Hyacint, Agaat, en Amethist.
39:13 En de vierde rij van een
Turkoois, en een Sardonix, en een
Jaspis; omvat in gouden kastjes in
hunvullingen.
39:14 Deze stenen nu, met de
namen der zonen van Israel, waren
twaalf, met hun namen,
metzegelgravering; ieder met zijn
naam, naar de twaalf stammen.
39:15 Zij maakten ook aan den
borstlap gelijk-eindigende ketentjes,
van gedraaid werk, uit louter goud.
39:16 En zij maakten twee gouden
kastjes, en twee gouden ringen; en
zij zetten die twee ringen aan

debeide einden des borstlaps.
39:17 En zij zetten de twee
gedraaide gouden ketentjes aan de
twee ringen, aan de einden van
denborstlap.
39:18 Doch de twee [andere] einden
der twee gedraaide [ketenen] zetten
zij aan de twee kastjes, en zijzetten
ze aan de schouderbanden des
efods, recht op de voorste zijde van
dien.
39:19 Zij maakten ook twee gouden
ringen, die zij aan de twee [andere]
einden des borstlaps zetten,inwendig
aan zijn boord, die aan de zijde
des efods is.
39:20 Nog maakten zij twee gouden
ringen, die zij zetten aan de twee
schouderbanden van den
efod,beneden, aan deszelfs voorste
zijde, tegenover zijn [andere] voege,
boven den kunstelijken riem des
efods.
39:21 En zij bonden den borstlap
met zijn ringen aan de ringen van
den efod, met een hemelsblauw
snoer,dat hij op den kunstelijken
riem van den efod was; opdat de
borstlap van den efod niet
afgescheiden wierd, gelijkals de
HEERE aan Mozes geboden had.
39:22 En hij maakte den mantel des
efods van geweven werk, geheel van
hemelsblauw.
39:23 En het gat des mantels was
in deszelfs midden, als het gat eens
pantsiers; dit gat had een
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boordrondom, dat het niet
gescheurd wierd.
39:24 En aan de zomen des
mantels maakten zij granaatappelen
van hemelsblauw, en purper,
enscharlaken, getweernd.
39:25 Zij maakten ook schelletjes
van louter goud, en zij stelden de
schelletjes tussen de
granaatappelen,aan de zomen des
mantels rondom, tussen de
granaatappelen;
39:26 Dat er een schelletje, daarna
een granaatappel was; [wederom]
een schelletje, en een
granaatappel;aan de zomen des
mantels rondom; om te dienen,
gelijk als de HEERE aan Mozes
geboden had.
39:27 Zij maakten ook de rokken
van fijn linnen, van geweven werk,
voor Aaron en voor zijn zonen;
39:28 En den hoed van fijn linnen,
en de sierlijke mutsen van fijn
linnen, en de linnen onderbroeken
van fijngetweernd linnen;
39:29 En den gordel van fijn
getweernd linnen, en van
hemelsblauw, en purper, en
scharlaken, vangeborduurd werk,
gelijk als de HEERE aan Mozes
geboden had.
39:30 Zij maakten ook de plaat van
de kroon der heiligheid van louter
goud, en zij schreven daarop
eenschrift, met zegelgravering: De
HEILIGHEID DES HEEREN.

39:31 En zij hechtten een snoer van
hemelsblauw daaraan, om aan den
hoed van boven te hechten, gelijkals
de HEERE aan Mozes geboden had.
39:32 Aldus werd al het werk des
tabernakels, van de tent der
samenkomst voleind; en de kinderen
Israelshadden het gemaakt naar
alles, wat de HEERE aan Mozes
geboden had; alzo hadden zij het
gemaakt.
39:33 Daarna brachten zij den
tabernakel tot Mozes, de tent, en al
haar gereedschap, haar haakjes,
haarberderen, haar richelen, en haar
pilaren, en haar voeten;
39:34 En het deksel van
roodgeverfde ramsvellen, en het
deksel van dassenvellen, en den
voorhang vanhet deksel;
39:35 De ark der getuigenis, en
haar handbomen, en het
verzoendeksel;
39:36 De tafel, met al haar
gereedschap, en de toonbroden;
39:37 Den louteren kandelaar met
zijn lampen, de lampen, die men
toerichten moest, en al
deszelfsgereedschap, en de olie tot
het licht;
39:38 Verder het gouden altaar, en
de zalfolie, en het reukwerk van
welriekende specerijen, en het
dekselvan de deur der tent.
39:39 Het koperen altaar, en den
koperen rooster, dien het heeft,
deszelfs handbomen, en al
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zijngereedschap; het wasvat en zijn
voet;
39:40 De behangselen des voorhofs,
zijn pilaren en zijn voeten, en het
deksel van de poort des
voorhofs,zijn zelen, en zijn pennen,
en al het gereedschap van den
dienst des tabernakels, tot de tent
der samenkomst;
39:41 De ambtsklederen, om in het
heiligdom te dienen, de heilige
klederen van den priester Aaron, en
deklederen van zijn zonen, om het
priesterambt te bedienen.
39:42 Naar alles, wat de HEERE aan
Mozes geboden had, alzo hadden
de kinderen Israels het ganse
werkgemaakt.
39:43 Mozes nu bezag het ganse
werk, en ziet, zij hadden het
gemaakt, gelijk als de HEERE
geboden had;alzo hadden zij het
gemaakt. Toen zegende Mozes hen.
40:1 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
40:2 Op den dag der eerste maand,
[te] [weten] op den eersten der
maand, zult gij den tabernakel, de
tentder samenkomst, oprichten.
40:3 En gij zult aldaar zetten de ark
der getuigenis; en gij zult de ark
met den voorhang bedekken.
40:4 Daarna zult gij de tafel daarin
brengen, en gij zult schikken wat
daarop te schikken is; gij zult ook
denkandelaar daarin brengen, en

zijn lampen aansteken.
40:5 En gij zult het gouden altaar
ten reukwerk voor de ark der
getuigenis zetten; dan zult gij het
deksel vande deur des tabernakels
ophangen.
40:6 Gij zult ook het altaar des
brandoffers zetten voor de deur van
den tabernakel, van de tent
dersamenkomst.
40:7 En gij zult het wasvat zetten
tussen de tent der samenkomst, en
tussen het altaar; en gij zult
waterdaar [in] doen.
40:8 Daarna zult gij den voorhof
rondom zetten, en gij zult het
deksel ophangen aan de poort des
voorhofs.
40:9 Dan zult gij de zalfolie nemen
en zalven den tabernakel, en al wat
daarin is; en gij zult
dezelvenheiligen, met al zijn
gereedschap, en het zal een
heiligheid zijn.
40:10 Gij zult ook het altaar des
brandoffers zalven, en al zijn
gereedschap; en gij zult het altaar
heiligen,en het altaar zal heiligheid
der heiligheden zijn.
40:11 Dan zult gij het wasvat
zalven, en deszelfs voet; en gij zult
het heiligen.
40:12 Gij zult ook Aaron en zijn
zonen doen naderen, tot de deur
van de tent der samenkomst; en gij
zulthen met water wassen.
40:13 En gij zult Aaron de heilige
176

Exodus
klederen aantrekken; en gij zult hem
zalven, en hem heiligen, dat hij
Mijhet priesterambt bediene.
40:14 Gij zult ook zijn zonen doen
naderen, en zult hun de rokken
aantrekken.
40:15 En gij zult hen zalven, gelijk
als gij hun vader zult gezalfd
hebben, dat zij Mij het
priesterambtbedienen. En het zal
geschieden, dat hun hun zalving zal
zijn tot een eeuwig priesterdom bij
hun geslachten.
40:16 Mozes nu deed het naar
alles, wat hem de HEERE geboden
had; alzo deed hij.
40:17 En het geschiedde in de
eerste maand, in het tweede jaar,
op den eersten der maand, dat
detabernakel opgericht werd.
40:18 Want Mozes richtte den
tabernakel op, en zette zijn voeten,
en stelde zijn berderen, en zette
zijnrichelen daaraan, en hij richtte
deszelfs pilaren op.
40:19 En hij spreidde de tent uit
over den tabernakel, en hij zette
het deksel der tent daar bovenop,
gelijkals de HEERE aan Mozes
geboden had.
40:20 Voorts nam hij, en leide de
getuigenis in de ark, en deed de
handbomen aan de ark, en hij zette
hetverzoendeksel boven op de ark.
40:21 En hij bracht de ark in den
tabernakel, en hij hing den
voorhang van het deksel op, en

bedekte de arkder getuigenis, gelijk
als de HEERE aan Mozes geboden
had.
40:22 Hij zette ook de tafel in de
tent der samenkomst, aan de zijde
des tabernakels tegen het
noorden,buiten den voorhang.
40:23 En hij schikte daarop het
brood in orde, voor het aangezicht
des HEEREN, gelijk als de HEERE
aanMozes geboden had.
40:24 Hij zette ook den kandelaar
in de tent der samenkomst, recht
over de tafel, aan de zijde
destabernakels, zuidwaarts.
40:25 En hij stak de lampen aan
voor het aangezicht des HEEREN,
gelijk als de HEERE aan
Mozesgeboden had.
40:26 En hij zette het gouden altaar
in de tent der samenkomst, voor
den voorhang.
40:27 En hij stak daarop aan
reukwerk van welriekende specerijen,
gelijk als de HEERE aan
Mozesgeboden had.
40:28 Hij hing ook het deksel van
de deur des tabernakels.
40:29 En hij zette het altaar des
brandoffers aan de deur des
tabernakels, van de tent der
samenkomst; enhij offerde daarop
brandoffer, en spijsoffer, gelijk de
HEERE aan Mozes geboden had.
40:30 Hij zette ook het wasvat
tussen de tent der samenkomst, en
tussen het altaar; en hij deed
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waterdaarin om te wassen.
40:31 En Mozes en Aaron, en zijn
zonen wiesen daaruit hun handen
en hun voeten.
40:32 Als zij ingingen tot de tent
der samenkomst, en als zij tot het
altaar naderden, zo wiesen zij zich
zich,gelijk als de HEERE aan Mozes
geboden had.
40:33 Hij richtte ook den voorhof
op, rondom den tabernakel en het
altaar, en hij hing het deksel van
depoort des voorhofs op. Alzo
voleindigde Mozes het werk.
40:34 Toen bedekte de wolk de
tent der samenkomst; en de
heerlijkheid des HEEREN vervulde
dentabernakel.

40:35 Zodat Mozes niet kon ingaan
in de tent der samenkomst, dewijl
de wolk daarop bleef, en
deheerlijkheid des HEEREN den
tabernakel vervulde.
40:36 Als nu de wolk opgeheven
werd van boven den tabernakel, zo
reisden de kinderen Israels voort in
alhun reizen.
40:37 Maar als de wolk niet
opgeheven werd, zo reisden zij niet
tot op den dag, dat zij opgeheven
werd.
40:38 Want de wolk des HEEREN
was op den tabernakel bij dag, en
het vuur was er bij nacht op, voor
deogen van het ganse huis Israels
in al hun reizen.

Leviticus
1:1 En de HEERE riep Mozes, en
sprak tot hem uit de tent der
samenkomst, zeggende:
1:2 Spreek tot de kinderen Israels,
en zeg tot hen: Als een mens uit u
den HEERE een offerande zalofferen,
gij zult uw offeranden offeren van
het vee, van runderen en van
schapen.
1:3 Indien zijn offerande een
brandoffer van runderen is, zo zal
hij een volkomen mannetje offeren;
aan dedeur van de tent der

samenkomst zal hij dat offeren,
naar zijn welgevallen, voor het
aangezicht des HEEREN.
1:4 En hij zal zijn hand op het
hoofd des brandoffers leggen, opdat
het voor hem aangenaam zij, om
hem teverzoenen.
1:5 Daarna zal hij het jonge rund
slachten voor het aangezicht des
HEEREN; en de zonen van Aaron,
depriesters, zullen het bloed offeren,
en het bloed sprengen rondom dat
altaar, hetwelk voor de deur van de
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tentder samenkomst is.
1:6 Dan zal hij het brandoffer de
huid aftrekken, en het in zijn
stukken delen.
1:7 En de zonen van Aaron, den
priester, zullen vuur maken op het
altaar, en zullen het hout op het
vuurschikken.
1:8 Ook zullen de zonen van Aaron,
de priesters, de stukken, het hoofd
en het smeer, schikken op het
hout,dat op het vuur is, hetwelk op
het altaar is.
1:9 Doch zijn ingewand, en zijn
schenkelen zal men met water
wassen; en de priester zal dat
allesaansteken op het altaar; het is
een brandoffer, een vuuroffer, tot
een liefelijken reuk den HEERE.
1:10 En indien zijn offerande is van
klein vee, van schapen of van
geiten, ten brandoffer, zal hij
eenvolkomen mannetje offeren.
1:11 En hij zal dat slachten aan de
zijde van het altaar noordwaarts,
voor het aangezicht des HEEREN;
ende zonen van Aaron, de priesters,
zullen zijn bloed rondom op het
altaar sprengen.
1:12 Daarna zal hij het in zijn
stukken delen, mitsgaders zijn hoofd
en zijn smeer; en de priester zal
dieschikken op het hout, dat op het
vuur is, hetwelk op het altaar is.
1:13 Doch het ingewand en de
schenkelen zal men met water
wassen; en de priester zal dat alles

offerenen aansteken op het altaar;
het is een brandoffer, een vuuroffer,
tot een liefelijken reuk den HEERE.
1:14 En indien zijn offerande voor
den HEERE een brandoffer van
gevogelte is, zo zal hij zijn
offerande vantortelduiven, of van
jonge duiven, offeren.
1:15 En de priester zal die tot het
altaar brengen, en deszelfs hoofd
met zijn nagel splijten, en op het
altaaraansteken; en zijn bloed zal
aan den wand des altaars
uitgeduwd worden.
1:16 En zijn krop met zijn vederen
zal hij wegdoen, en zal het werpen
bij het altaar, oostwaarts, aan
deplaats der as.
1:17 Verder zal hij die met zijn
vleugelen klieven, niet afscheiden;
en de priester zal die aansteken op
hetaltaar, op het hout, dat op het
vuur is; het is een brandoffer, een
vuuroffer, tot een liefelijken reuk
den HEERE.
2:1 Als nu een ziel een offerande
van spijsoffer den HEERE zal
offeren, zijn offerande zal van
meelbloemzijn; en hij zal olie
daarop gieten, en wierook daarop
leggen.
2:2 En hij zal het brengen tot de
zonen van Aaron, de priesters, [een]
van welke daarvan zijn hand
volgrijpen zal uit deszelfs
meelbloem, en uit deszelfs olie, met
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al deszelfs wierook; en de priester
zal deszelfsgedenkoffer aansteken
op het altaar; het is een vuuroffer,
tot een liefelijken reuk den HEERE.
2:3 Wat nu overblijft van het
spijsoffer, zal voor Aaron en zijn
zonen zijn; het is een heiligheid
derheiligheden van de vuurofferen
des HEEREN.
2:4 En als gij offeren zult een
offerande van spijsoffer, een gebak
des ovens; het zullen zijn
ongezuurdekoeken van meelbloem,
met olie gemengd, en ongezuurde
vladen, met olie bestreken.
2:5 En indien uw offerande spijsoffer
is, in de pan [gekookt], zij zal zijn
van ongezuurde meelbloem, met
oliegemengd.
2:6 Breekt ze in stukken, en giet
olie daarop; het is een spijsoffer.
2:7 En zo uw offerande een
spijsoffer des ketels is, het zal van
meelbloem met olie gemaakt
worden.
2:8 Dan zult gij dat spijsoffer,
hetwelk daarvan zal gemaakt
worden, den HEERE toebrengen; en
men zalhet tot den priester doen
naderen, die het tot het altaar
dragen zal.
2:9 En de priester zal van dat
spijsoffer deszelfs gedenkoffer
opnemen, en op het altaar
aansteken, het iseen vuuroffer, tot
een liefelijken reuk den HEERE.
2:10 En wat overblijft van het

spijsoffer, zal voor Aaron en zijn
zonen zijn; het is een heiligheid
derheiligheden van de vuurofferen
des HEEREN.
2:11 Geen spijsoffer, dat gij den
HEERE zult offeren, zal met desem
gemaakt worden; want van
geenzuurdesem, en van geen honig
zult gijlieden den HEERE vuuroffer
aansteken.
2:12 De offeranden der eerstelingen
zult gij den HEERE offeren; maar op
het altaar zullen zij niet komen
toteen liefelijken reuk.
2:13 En alle offerande uws
spijsoffers zult gij met zout zouten,
en het zout des verbonds van uw
God vanuw spijsoffer niet laten
afblijven; met al uw offerande zult
gij zout offeren.
2:14 En zo gij den HEERE een
spijsoffer der eerste vruchten offert,
zult gij het spijsoffer uwer
eerstevruchten van groene aren, bij
het vuur gedord, dat is, het klein
gebroken graan van volle groene
aren, offeren.
2:15 En gij zult olie daarop doen,
en wierook daarop leggen; het is
een spijsoffer.
2:16 Zo zal de priester deszelfs
gedenkoffer aansteken van zijn klein
gebroken graan en van zijn olie,
metal den wierook; het is een
vuuroffer den HEERE.
3:1 En indien zijn offerande een
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dankoffer is; zo hij ze van de
runderen offert, hetzij mannetje of
wijfje,volkomen zal hij die offeren,
voor het aangezicht des HEEREN.
3:2 En hij zal zijn hand op het
hoofd zijner offerande leggen, en
zal ze slachten voor de deur van
de tent dersamenkomst; en de
zonen van Aaron, de priesters,
zullen het bloed rondom op het
altaar sprengen.
3:3 Daarna zal hij van dat dankoffer
een vuuroffer den HEERE offeren;
het vet, dat het ingewand bedekt,
enal het vet, hetwelk aan het
ingewand is.
3:4 Dan zal hij beide de nieren, en
het vet, hetwelk daaraan is, dat aan
de weekdarmen is; en het net
overde lever, met de nieren, zal hij
afnemen.
3:5 En de zonen van Aaron zullen
dat aansteken op het altaar, op het
brandoffer, hetwelk op het hout
zalzijn, dat op het vuur is; het is
een vuuroffer, tot een liefelijken
reuk den HEERE.
3:6 En indien zijn offerande van
klein vee is, den HEERE tot een
dankoffer, hetzij mannetje of
wijfje,volkomen zal hij die offeren.
3:7 Indien hij een lam tot zijn
offerande offert, zo zal hij het
offeren voor het aangezicht des
HEEREN.
3:8 En hij zal zijn hand op het
hoofd zijner offerande leggen, en hij

zal die slachten voor de tent
dersamenkomst; en de zonen van
Aaron zullen het bloed daarvan
sprengen op het altaar rondom.
3:9 Daarna zal hij van dat dankoffer
een vuuroffer den HEERE offeren;
zijn vet, den gehelen staart, dien
hijdicht aan de ruggegraat zal
afnemen, en het vet bedekkende het
ingewand, en al het vet, dat aan
het ingewandis;
3:10 Ook beide de nieren, en het
vet, dat daaraan is, dat aan de
weekdarmen is; en het net over de
levermet de nieren, zal hij afnemen.
3:11 En de priester zal dat
aansteken op het altaar; het is een
spijs des vuuroffers den HEERE.
3:12 Indien nu zijn offerande een
geit is, zo zal hij die offeren voor
het aangezicht des HEEREN.
3:13 En hij zal zijn hand op haar
hoofd leggen, en hij zal haar
slachten voor de tent der
samenkomst; en dezonen van Aaron
zullen haar bloed op het altaar
sprengen rondom.
3:14 Dan zal hij daarvan zijn
offerande offeren, een vuuroffer den
HEERE; het vet bedekkende
hetingewand, en al het vet, dat aan
het ingewand is;
3:15 Mitsgaders de beide nieren, en
het vet, dat daaraan is, dat aan de
weekdarmen is; en het net over
delever, met de nieren, zal hij
afnemen.
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3:16 En de priester zal die
aansteken op het altaar; het is een
spijs des vuuroffers, tot een
liefelijken reuk;alle vet zal des
HEEREN zijn.
3:17 [Dit] zij een eeuwige inzetting
voor uw geslachten, in al uw
woningen: geen vet noch bloed zult
gijeten.
4:1 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
4:2 Spreek tot de kinderen Israels,
zeggende: Als een ziel zal
gezondigd hebben, door afdwaling
van enigegeboden des HEEREN, dat
niet zou gedaan worden, en [tegen]
een van die zal gedaan hebben;
4:3 Indien de priester, die gezalfd
is, zal gezondigd hebben, tot schuld
des volks, zo zal hij voor zijn
zonde,die hij gezondigd heeft,
offeren een var, een volkomen jong
rund, den HEERE ten zondoffer.
4:4 En hij zal dien var brengen tot
de deur van de tent der
samenkomst, voor het aangezicht
des HEEREN;en hij zal zijn hand op
het hoofd van dien var leggen, en
hij zal dien var slachten voor het
aangezicht desHEEREN.
4:5 Daarna zal die gezalfde priester
van het bloed van den var nemen,
en hij zal dat tot de tent
dersamenkomst brengen.
4:6 En de priester zal zijn vinger in
dat bloed dopen; en van dat bloed

zal hij zevenmaal sprengen voor
hetaangezicht des HEEREN, voor den
voorhang van het heilige.
4:7 Ook zal de priester van dat
bloed doen op de hoornen des
reukaltaars der welriekende
specerijen, voorhet aangezicht des
HEEREN, dat in de tent der
samenkomst is; dan zal hij al het
bloed van den var uitgieten aanden
bodem van het altaar des
brandoffers, hetwelk is aan de deur
van de tent der samenkomst.
4:8 Verder, al het vet van den var
des zondoffers zal hij daarvan
opnemen; het vet bedekkende
hetingewand, en al het vet, dat aan
het ingewand is;
4:9 Daartoe de twee nieren, en het
vet, dat daaraan is, dat aan de
weekdarmen is, en het net over de
lever,met de nieren, zal hij afnemen;
4:10 Gelijk als het van den os des
dankoffers opgenomen wordt; en de
priester zal die aansteken op
hetaltaar des brandoffers.
4:11 Maar de huid van dien var, en
al zijn vlees, met zijn hoofd en met
zijn schenkelen, en zijn ingewand,en
zijn mest;
4:12 En dien gehelen var zal hij tot
buiten het leger uitvoeren, aan een
reine plaats, waar men de
asuitstort, en zal hem met vuur op
het hout verbranden; bij de
uitgegoten as zal hij verbrand
worden.
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4:13 Indien nu de gehele
vergadering van Israel afgedwaald
zal zijn, en de zaak voor de ogen
dergemeente verborgen is, en zij
iets gedaan zullen hebben [tegen]
enige van alle geboden des
HEEREN, dat nietzoude gedaan
worden, en zijn schuldig geworden;
4:14 En die zonde, die zij daartegen
gezondigd zullen hebben, bekend is
geworden; zo zal de gemeenteeen
var, een jong rund, ten zondoffer
offeren, en dien voor de tent der
samenkomst brengen;
4:15 En de oudsten der vergadering
zullen hun handen op het hoofd
van den var leggen, voor
hetaangezicht des HEEREN; en hij
zal den var slachten voor het
aangezicht des HEEREN.
4:16 Daarna zal die gezalfde
priester van het bloed van den var
tot de tent der samenkomst
brengen.
4:17 En de priester zal zijn vinger
indopen, [nemende] van dat bloed;
en hij zal zevenmaal sprengen
voorhet aangezicht des HEEREN,
voor den voorhang.
4:18 En van dat bloed zal hij doen
op de hoornen van het altaar, dat
voor het aangezicht des HEEREN
is,dat in de tent der samenkomst is;
dan zal hij al het bloed uitgieten,
aan den bodem van het altaar
desbrandoffers, hetwelk is voor de
deur van de tent der samenkomst.

4:19 Daartoe zal hij al zijn vet van
hem opnemen, en op het altaar
aansteken.
4:20 En hij zal dezen var doen,
gelijk als hij den var des zondoffers
gedaan heeft, alzo zal hij hem
doen; ende priester zal voor hen
verzoening doen, en het zal hun
vergeven worden.
4:21 Daarna zal hij dien var tot
buiten het leger uitvoeren, en zal
hem verbranden, gelijk als hij den
eerstenvar verbrand heeft; het is
een zondoffer der gemeente.
4:22 Als een overste zal gezondigd
hebben, en tegen een van de
geboden des HEEREN zijns Gods,
doorafdwaling, gedaan zal hebben,
hetwelk niet zou gedaan worden,
zodat hij schuldig is;
4:23 Of men zijn zonde, die hij
daartegen gezondigd heeft, aan
hem zal bekend gemaakt hebben;
zo zal hijtot zijn offer brengen een
geitenbok, een volkomen mannetje.
4:24 En hij zal zijn hand op het
hoofd van den bok leggen, en zal
hem slachten in de plaats, waar
men hetbrandoffer slacht voor het
aangezicht des HEEREN; het is een
zondoffer.
4:25 Daarna zal de priester van het
bloed des zondoffers met zijn vinger
nemen, en [dat] op de hoornenvan
het altaar des brandoffers doen;
dan zal hij zijn bloed aan den
bodem van het altaar des
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brandoffersuitgieten.
4:26 Hij zal ook al zijn vet op het
altaar aansteken, gelijk het vet des
dankoffers; zo zal de priester voor
hemverzoening doen van zijn
zonden, en het zal hem vergeven
worden.
4:27 En zo enig mens van het volk
des lands door afdwaling zal
gezondigd hebben, dewijl hij iets
doet[tegen] een van de geboden
des HEEREN, dat niet gedaan zou
worden, zodat hij schuldig is;
4:28 Of men zijn zonde, die hij
gezondigd heeft, aan hem zal
bekend gemaakt hebben; zo zal hij
tot zijnofferande brengen een jonge
geit, een volkomen wijfje, voor zijn
zonde, die hij gezondigd heeft.
4:29 En hij zal zijn hand op het
hoofd des zondoffers leggen; en
men zal dat zondoffer slachten in
de plaatsdes brandoffers.
4:30 Daarna zal de priester van
haar bloed met zijn vinger nemen,
en doen het op de hoornen van
hetaltaar des brandoffers; dan zal
hij al het bloed daarvan aan den
bodem van dat altaar uitgieten.
4:31 En al haar vet zal hij afnemen,
gelijk als het vet van het dankoffer
afgenomen wordt, en de priester
zalhet aansteken op het altaar, tot
een liefelijken reuk den HEERE; en
de priester zal voor hem verzoening
doen,en het zal hem vergeven
worden.

4:32 Maar zo hij een lam voor zijn
offerande ten zondoffer brengt, het
zal een volkomen wijfje zijn, dat
hijbrengt.
4:33 En hij zal zijn hand op het
hoofd des zondoffers leggen, en hij
zal dat slachten tot een zondoffer,
in deplaats, waar men het
brandoffer slacht.
4:34 Daarna zal de priester van het
bloed des zondoffers met zijn vinger
nemen, en zal het doen op
dehoornen van het altaar des
brandoffers; dan zal hij al het bloed
daarvan aan den bodem van dat
altaar uitgieten.
4:35 En al het vet daarvan zal hij
afnemen, gelijk als het vet van het
lam des dankoffers afgenomen
wordt,en de priester zal die
aansteken op het altaar, op de
vuurofferen des HEEREN; en de
priester zal voor hemverzoening
doen over zijn zonde, die hij
gezondigd heeft, en het zal hem
vergeven worden.
5:1 Als nu een mens zal gezondigd
hebben, dat hij gehoord heeft een
stem des vloeks, waarvan hij
getuigeis, hetzij dat hij het gezien of
geweten heeft; indien hij het niet te
kennen geeft, zo zal hij zijn
ongerechtigheiddragen.
5:2 Of wanneer een mens enig
onrein ding zal aangeroerd hebben,
hetzij het dode aas van een wild
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onreingedierte, of het dode aas van
onrein vee, of het dode aas van
onrein kruipend gedierte; al is het
voor hemverborgen geweest,
nochtans is hij onrein en schuldig.
5:3 Of als hij zal aangeroerd
hebben de onreinigheid van een
mens, naar al zijn onreinigheid,
waarmede hijonrein wordt; en het is
voor hem verborgen geweest, en hij
is het gewaar geworden, zo is hij
schuldig.
5:4 Of als een mens zal gezworen
hebben, onbedacht met zijn lippen
uitsprekende, om kwaad te doen,
ofom goed te doen; naar al wat de
mens in den eed onbedacht
uitspreekt, en het is voor hem
verborgen geweest,en hij is het
gewaar geworden, zo is hij aan een
van die schuldig.
5:5 Het zal dan geschieden, als hij
aan een van die schuldig is, dat hij
belijden zal, waarin hij
gezondigdheeft;
5:6 En tot zijn schuldoffer den
HEERE voor zijn zonde, die hij
gezondigd heeft, brengen zal een
wijfje vanklein vee, een lam of een
jonge geit, voor de zonde; zo zal
de priester voor hem vanwege zijn
zonde verzoeningdoen.
5:7 Maar indien zijn hand zoveel
niet bereiken kan, als genoeg is tot
een [stuk] klein vee, zo zal hij [tot]
zijnoffer voor de schuld, die hij
gezondigd heeft, den HEERE

brengen twee tortelduiven, of twee
jonge duiven, eenten zondoffer, en
een ten brandoffer.
5:8 En hij zal die tot den priester
brengen, welke eerst die zal offeren,
die tot het zondoffer is; en zal
haarhoofd met zijn nagel nevens
haar nek splijten, maar niet
afscheiden.
5:9 En van het bloed des
zondoffers zal hij aan den wand
van het altaar sprengen; maar het
overgeblevenevan dat bloed zal
uitgeduwd worden aan den bodem
van het altaar; het is een zondoffer.
5:10 En de andere zal hij ten
brandoffer maken, naar de wijze; zo
zal de priester voor hem, vanwege
zijnzonde, die hij gezondigd heeft,
verzoening doen, en het zal hem
vergeven worden.
5:11 Maar indien zijn hand niet
bereiken kan aan twee tortelduiven
of twee jonge duiven, zo zal hij,
diegezondigd heeft, tot zijn
offerande brengen het tiende deel
van een efa meelbloem ten
zondoffer; hij zal geenolie daarover
doen, noch wierook daarop leggen;
want het is een zondoffer.
5:12 En hij zal dat tot den priester
brengen, en de priester zal daarvan
zijn hand vol, der
gedachtenisdeszelven, grijpen, en
dat aansteken op het altaar, op de
vuurofferen des HEEREN; het is een
zondoffer.
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5:13 Zo zal de priester voor hem
verzoening doen over zijn zonde,
die hij gezondigd heeft in enige van
die[stukken], en het zal hem
vergeven worden; en het zal des
priesters zijn, gelijk het spijsoffer.
5:14 Wijders sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
5:15 Als een mens door overtreding
overtreden, en door afdwaling
gezondigd zal hebben,
[wat][onwetende] van de heilige
dingen des HEEREN, zo zal hij tot
zijn schuldoffer den HEERE brengen
eenvolkomen ram uit de kudde, met
uw schatting aan zilveren sikkelen,
naar den sikkel des heiligdoms,
tenschuldoffer.
5:16 Zo zal hij, dat hij zondigende
[heeft] [onwetend] van de heilige
dingen, wedergeven, en zal
deszelfsvijfde deel daarenboven
toedoen, dat hij den priester geven
zal; alzo zal de priester met den
ram desschuldoffers voor hem
verzoening doen, en het zal hem
vergeven worden.
5:17 En indien een mens zal
gezondigd hebben, en gedaan
[tegen] een van alle geboden des
HEEREN,hetwelk niet zou gedaan
worden, al is het dat hij het niet
geweten heeft, nochtans is hij
schuldig, en zal zijnongerechtigheid
dragen.
5:18 En hij zal een volkomen ram
uit de kudde tot den priester

brengen, met uw schatting, ten
schuldoffer;en de priester zal voor
hem verzoening doen over zijn
afdwaling, door welke hij afgedwaald
is, die hij nietgeweten had; zo zal
het hem vergeven worden.
5:19 Het is een schuldoffer; hij
heeft zich voorzeker schuldig
gemaakt aan den HEERE.
6:1 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
6:2 Als een mens gezondigd, en
tegen den HEERE door overtreding
overtreden zal hebben, dat hij aan
zijnnaaste zal gelogen hebben van
hetgeen hem in bewaring gegeven,
of ter hand gesteld was, of van
roof, of [dat]hij met geweld zijn
naaste onthoudt;
6:3 Of dat hij het verlorene
gevonden, en daarover gelogen, en
met valsheid gezworen zal hebben;
overiets van alles, dat de mens
doet, daarin zondigende.
6:4 Het zal dan geschieden, dewijl
hij gezondigd heeft, en schuldig
geworden is, dat hij wederuitkeren
zalden roof, dien hij geroofd, of het
onthoudene, dat hij met geweld
onthoudt, of het bewaarde, dat bij
hem tebewaren gegeven was, of het
verlorene, dat hij gevonden heeft;
6:5 Of van al, waarover hij valselijk
gezworen heeft, dat hij hetzelve in
zijn hoofdsom wedergeve, en nog
hetvijfde deel daarenboven toedoen
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zal; wiens dat is, dien zal hij dat
geven op den dag zijner schuld.
6:6 En hij zal den HEERE zijn
schuldoffer brengen tot den priester,
een volkomen ram uit de kudde,
met uwschatting, ten schuldoffer.
6:7 Dan zal de priester voor hem
verzoening doen voor het
aangezicht des HEEREN, en het zal
hemvergeven worden; over iets van
al, wat hij doet, waar hij schuld aan
heeft.
6:8 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
6:9 Gebied Aaron en zijn zonen,
zeggende: Dit is de wet des
brandoffers; het is hetgeen, wat
door debranding op het altaar den
gansen nacht tot aan den morgen
opvaart; alwaar het vuur des altaars
zal brandendegehouden worden.
6:10 En de priester zal zijn linnen
kleed aantrekken, en de linnen
onderbroek over zijn vlees
aantrekken, enzal de as opnemen,
als het vuur het brandoffer op het
altaar zal verteerd hebben, en zal
die bij het altaar leggen.
6:11 Daarna zal hij zijn klederen
uittrekken, en zal andere klederen
aandoen, en zal de as tot buiten
hetleger uitdragen aan een reine
plaats.
6:12 Het vuur nu op het altaar zal
daarop brandende gehouden
worden, het zal niet uitgeblust
worden;maar de priester zal daar

elken morgen hout aansteken, en
zal daarop het brandoffer schikken,
en het vet derdankofferen daarop
aansteken.
6:13 Het vuur zal geduriglijk op het
altaar brandende gehouden worden;
het zal niet uitgeblust worden.
6:14 Dit is nu de wet des
spijsoffers; een der zonen van
Aaron zal dat voor het aangezicht
des HEERENofferen, voor het altaar.
6:15 En hij zal daarvan opnemen
zijn hand vol, uit de meelbloem des
spijsoffers, en van deszelfs olie, en
alden wierook, die op het spijsoffer
is; dan zal hij het aansteken op het
altaar; het is een liefelijke reuk tot
deszelfsgedachtenis voor den HEERE.
6:16 En het overblijvende daarvan
zullen Aaron en zijn zonen eten;
ongezuurd zal het gegeten worden
inde heilige plaats; in den voorhof
van de tent der samenkomst zullen
zij dat eten.
6:17 Het zal niet gedesemd
gebakken worden; het is hun deel,
dat Ik gegeven heb van Mijn
vuurofferen;het is een heiligheid der
heiligheden, gelijk het zondoffer en
gelijk het schuldoffer.
6:18 Al wat mannelijk is onder de
zonen van Aaron zal het eten; het
zij een eeuwige inzetting voor
uwgeslachten van de vuurofferen
des HEEREN; al wat die zal
aanroeren, zal heilig zijn.
6:19 Wijders sprak de HEERE tot
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Mozes, zeggende:
6:20 Dit is de offerande van Aaron
en van zijn zonen, die zij den
HEERE offeren zullen, ten dage als
hij zalgezalfd worden: het tiende
deel ener efa meelbloem, een
spijsoffer gedurig; de helft daarvan
op den morgen, ende helft daarvan
op den avond.
6:21 Het zal in een pan met olie
gemaakt worden; geroost zult gij
het brengen; en de gebakken
stukken desspijsoffers zult gij
offeren, tot een liefelijken reuk den
HEERE.
6:22 Ook zal de priester, die uit zijn
zonen in zijn plaats de gezalfde zal
worden, hetzelfde doen; het zij
eeneeuwige inzetting; het zal voor
den HEERE geheel aangestoken
worden.
6:23 Alzo zal alle spijsoffer des
priesters ganselijk zijn; het zal niet
gegeten worden.
6:24 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
6:25 Spreek tot Aaron en tot zijn
zonen, zeggende: Dit is de wet des
zondoffers: in de plaats, waar
hetbrandoffer geslacht wordt, zal
het zondoffer voor het aangezicht
des HEEREN geslacht worden; het is
eenheiligheid der heiligheden.
6:26 De priester, die het voor de
zonde offert, zal het eten; in de
heilige plaats zal het gegeten
worden, inden voorhof van de tent

der samenkomst.
6:27 Al wat deszelfs vlees zal
aanroeren, zal heilig zijn; zo wie van
zijn bloed op een kleed zal
gesprengdhebben, dat, waarop hij
gesprengd zal hebben, zult gij in de
heilige plaats wassen.
6:28 En het aarden vat, waarin het
gezoden is, zal gebroken worden;
maar zo het in een koperen
vatgezoden is, zo zal het geschuurd
en in water gespoeld worden.
6:29 Al wat mannelijk is onder de
priesteren, zal dat eten; het is een
heiligheid der heiligheden.
6:30 Maar geen zondoffer, van
welks bloed in de tent der
samenkomst zal gebracht worden,
om in hetheiligdom te verzoenen,
zal gegeten worden; het zal in het
vuur verbrand worden.
7:1 Dit is nu de wet des
schuldoffers; het is een heiligheid
der heiligheden.
7:2 In de plaats, waar zij het
brandoffer slachten, zullen zij het
schuldoffer slachten; en men zal
deszelfsbloed rondom op het altaar
sprengen.
7:3 En daarvan zal men al zijn vet
offeren, den staart, en het vet, dat
het ingewand bedekt;
7:4 Ook de beide nieren, en het
vet, dat daaraan is, dat op de
weekdarmen is; en het net over de
lever, metde nieren, zal men
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afnemen.
7:5 En de priester zal die aansteken
op het altaar, ten vuuroffer den
HEERE; het is een schuldoffer.
7:6 Al wat mannelijk is onder de
priesteren zal dat eten; in de heilige
plaats zal het gegeten worden; het
iseen heiligheid der heiligheden.
7:7 Gelijk het zondoffer, alzo zal
ook het schuldoffer zijn; enerlei wet
zal voor dezelve zijn; het zal
despriesters zijn, die daarmede
verzoening gedaan zal hebben.
7:8 Ook de priester, die iemands
brandoffer offert, die priester zal de
huid des brandoffers hebben, dat
hijgeofferd heeft.
7:9 Daartoe al het spijsoffer, dat in
den oven gebakken wordt, met al
wat in den ketel en in den pan
bereidwordt, zal des priesters zijn,
die dat offert.
7:10 Ook alle spijsoffer met olie
gemengd, of droog, zal voor alle
zonen van Aaron zijn, voor den
enen alsvoor den anderen.
7:11 Dit is nu de wet des
dankoffers, dat men den HEERE
offeren zal.
7:12 Indien hij dat tot een lof [offer]
offert, zo zal hij, nevens het lofoffer,
ongezuurde koeken met
oliegemengd, en ongezuurde vladen
met olie bestreken, offeren; en
zullen die koeken met olie gemengd
vangeroost meelbloem zijn.
7:13 Benevens de koeken zal hij tot

zijn offerande gedesemd brood
offeren, met het lofoffer
zijnsdankoffers.
7:14 En een daarvan uit de ganse
offerande zal hij den HEERE ten
hefoffer offeren; het zal voor
denpriester zijn, die het bloed des
dankoffers sprengt.
7:15 Maar het vlees van het lofoffer
zijns dankoffers zal op den dag van
deszelfs offerande gegetenworden;
daarvan zal men niet tot den
morgen overlaten.
7:16 En zo het slachtoffer zijner
offerande een gelofte, of vrijwillig
offer is, dat zal ten dage als hij zijn
offerofferen zal, gegeten worden, en
het overgeblevene daarvan zal ook
des anderen daags gegeten worden.
7:17 Wat nog van het vlees des
slachtoffers overgebleven is, zal op
den derden dag met vuur
verbrandworden;
7:18 Want zo enigszins van dat
vlees zijns dankoffers op den
derden dag gegeten wordt, die dat
geofferdheeft, zal niet aangenaam
zijn; het zal hem niet toegerekend
worden, het zal een afgrijselijk ding
zijn; en de ziel,die daarvan eet, zal
haar ongerechtigheid dragen.
7:19 En het vlees, dat iets onreins
aangeroerd zal hebben, zal niet
gegeten worden; met vuur zal
hetverbrand worden; maar
aangaande het [andere] vlees, dat
vlees zal een ieder, die rein is,
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mogen eten.
7:20 Doch als een ziel het vlees
van het dankoffer, hetwelk des
HEEREN is, gegeten zal hebben, en
haaronreinigheid aan haar is, zo zal
die ziel uit haar volken uitgeroeid
worden.
7:21 En wanneer een ziel iets
onreins zal aangeroerd hebben, [als]
de onreinigheid des mensen, of
hetonreine vee, of enig onrein
verfoeisel, en zal van het vlees des
dankoffers, hetwelk des HEEREN is,
gegetenhebben, zo zal die ziel uit
haar volken uitgeroeid worden.
7:22 Daarna sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
7:23 Spreek tot de kinderen Israels,
zeggende: Geen vet van een os, of
schaap, of geit, zult gij eten.
7:24 Maar het vet van een dood
aas, en het vet van het
verscheurde, mag tot alle werk
gebezigd worden;doch gij zult het
ganselijk niet eten.
7:25 Want al wie het vet van vee
eten zal, van hetwelk men den
HEERE een vuuroffer zal geofferd
hebben,die ziel, die het gegeten zal
hebben, zal uit haar volken
uitgeroeid worden.
7:26 Ook zult gij in uw woningen
geen bloed eten, hetzij van het
gevogelte, of van het vee.
7:27 Alle ziel, die enig bloed eten
zal, die ziel zal uit haar volken
uitgeroeid worden.

7:28 Voorts sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
7:29 Spreek tot de kinderen Israels,
zeggende: Wie zijn dankoffer den
HEERE offert, zal zijn offerande
vanzijn dankoffer den HEERE
toebrengen.
7:30 Zijn handen zullen de
vuurofferen des HEEREN brengen;
het vet aan de borst zal hij met die
borstbrengen, om die tot een
beweegoffer voor het aangezicht
des HEEREN te bewegen.
7:31 En de priester zal dat vet op
het altaar aansteken; doch de borst
zal voor Aaron en zijn zonen zijn.
7:32 Gij zult ook den
rechterschouder tot een hefoffer
den priester geven, uit uw
dankofferen.
7:33 Wie uit de zonen van Aaron
het bloed des dankoffers en het vet
offert, dien zal de rechterschouder
tendele zijn.
7:34 Want de beweegborst en den
hefschouder heb Ik van de kinderen
Israels uit hun dankofferengenomen,
en heb dezelve aan Aaron, den
priester, en aan zijn zonen, tot een
eeuwige inzetting gegeven, vande
kinderen Israels.
7:35 Dit is de zalving van Aaron en
de zalving van zijn zonen, van de
vuurofferen des HEEREN; ten
dageals Hij hen deed naderen, om
het priesterdom den HEERE te
bedienen;
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7:36 Hetwelk de HEERE hun van de
kinderen Israels te geven geboden
heeft, ten dage als Hij hen
zalfde;het zij een eeuwige inzetting
voor hun geslachten.
7:37 Dit is de wet des brandoffers,
des spijsoffers, des zondoffers, des
schuldoffers, des vuloffers en
desdankoffers;
7:38 Die de HEERE Mozes op den
berg Sinai geboden heeft, ten dage
als Hij den kinderen Israels
gebood,dat zij hun offeranden den
HEERE, in de woestijn van Sinai,
zouden offeren.
8:1 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
8:2 Neem Aaron en zijn zonen met
hem, en de klederen, en de zalfolie,
daartoe den var des zondoffers,
ende twee rammen, en den korf van
de ongezuurde [broden];
8:3 En verzamel de ganse
vergadering aan de deur van de
tent der samenkomst.
8:4 Mozes nu deed, gelijk als de
HEERE hem geboden had; en de
vergadering werd verzameld aan
dedeur van de tent der
samenkomst.
8:5 Toen zeide Mozes tot de
vergadering: Dit is de zaak, die de
HEERE geboden heeft te doen.
8:6 En Mozes deed Aaron en zijn
zonen naderen, en wies hen met
dat water.

8:7 Daar deed hij hem den rok aan,
en gordde hem met den gordel, en
trok hem den mantel aan; en
deedhij hem den efod aan, en
gordde dien met den kunstelijken
riem des efods, en ombond hem
daarmede.
8:8 Voorts deed hij hem den
borstlap aan, en voegde aan den
borstlap de Urim en de Thummim.
8:9 En hij zette den hoed op zijn
hoofd; en aan den hoed boven zijn
aangezicht zette hij de gouden
plaat,de kroon der heiligheid, gelijk
als de HEERE Mozes geboden had.
8:10 Toen nam Mozes de zalfolie,
en zalfde den tabernakel, en al wat
daarin was, en heiligde ze.
8:11 En hij sprengde daarvan op
het altaar zevenmaal; en hij zalfde
het altaar, en al zijn
gereedschap,mitsgaders het wasvat
en zijn voet, om die te heiligen.
8:12 Daarna goot hij van de zalfolie
op het hoofd van Aaron, en hij
zalfde hem, om hem te heiligen.
8:13 Ook deed Mozes de zonen van
Aaron naderen, en trok hun rokken
aan, en gordde hen met eengordel,
en bond hun mutsen op, gelijk als
de HEERE Mozes geboden had.
8:14 Toen deed hij den var des
zondoffers bijeenkomen; en Aaron
en zijn zonen leiden hun handen op
hethoofd van den var des
zondoffers;
8:15 En men slachtte [hem]; en
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Mozes nam het bloed, en deed het
met zijn vinger rondom op de
hoornendes altaars, en ontzondigde
het altaar; daarna goot hij het
bloed uit aan den bodem des
altaars, en heiligde het,om voor
hetzelve verzoening te doen.
8:16 Voorts nam hij al het vet, dat
aan het ingewand is, en het net der
lever, en de twee nieren en haar
vet;en Mozes stak het aan op het
altaar.
8:17 Maar den var met zijn huid, en
zijn vlees, en zijn mest, heeft hij
buiten het leger met vuur
verbrand,gelijk als de HEERE Mozes
geboden had.
8:18 Daarna deed hij den ram des
brandoffers bijbrengen; en Aaron en
zijn zonen leiden hun handen ophet
hoofd van den ram.
8:19 En men slachtte [hem]; en
Mozes sprengde het bloed op het
altaar rondom.
8:20 Hij deelde ook den ram in zijn
delen; en Mozes stak het hoofd
aan, en die delen, en het smeer;
8:21 Doch het ingewand en de
schenkelen wies hij met water; en
Mozes stak dien gehelen ram aan
op hetaltaar; het was een
brandoffer tot een liefelijken reuk,
een vuuroffer was het den HEERE,
gelijk als de HEEREMozes geboden
had.
8:22 Daarna deed hij den anderen
ram, den ram des vuloffers,

bijbrengen; en Aaron met zijn zonen
leidenhun handen op het hoofd van
den ram.
8:23 En men slachtte [hem]; en
Mozes nam van zijn bloed, en deed
het op het lapje van Aarons
rechteroor,en op den duim zijner
rechterhand, en op den groten teen
van zijn rechtervoet.
8:24 Hij deed ook de zonen van
Aaron naderen; en Mozes deed van
dat bloed op het lapje van
hunrechteroor, en op den duim van
hun rechterhand, en op den groten
teen van hun rechtervoet; daarna
sprengdeMozes dat bloed rondom
op het altaar.
8:25 En hij nam het vet, en den
staart, en al het vet, dat aan het
ingewand is, en het net der lever,
en debeide nieren, en haar vet,
daartoe den rechterschouder.
8:26 Ook nam hij uit den korf van
de ongezuurde [broden], die voor
het aangezicht des HEEREN was,
eenongezuurde koek, en een
geolieden broodkoek, en een vlade;
en hij leide ze op dat vet, en op
denrechterschouder.
8:27 En hij gaf dat alles in de
handen van Aaron, en in de handen
zijner zonen; en bewoog die
tenbeweegoffer, voor het aangezicht
des HEEREN.
8:28 Daarna nam Mozes ze uit hun
handen, en stak ze aan op het
altaar, op het brandoffer; zij
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warenvulofferen tot een liefelijken
reuk; het was een vuuroffer den
HEERE.
8:29 Voorts nam Mozes de borst,
en bewoog ze ten beweegoffer voor
het aangezicht des HEEREN; zijwerd
Mozes ten dele van den ram des
vuloffers, gelijk als de HEERE Mozes
geboden had.
8:30 Mozes nam ook van de
zalfolie, en van het bloed, hetwelk
op het altaar was, en sprengde het
opAaron, op zijn klederen, en op
zijn zonen, en op de klederen zijner
zonen met hem; en hij heiligde
Aaron, zijnklederen, en zijn zonen,
en de klederen zijner zonen met
hem.
8:31 En Mozes zeide tot Aaron en
tot zijn zonen: Ziedt dat vlees voor
de deur van de tent der
samenkomst,en eet hetzelve daar,
mitsgaders het brood, dat in den
korf des vuloffers is; gelijk als ik
geboden heb, zeggende:Aaron en
zijn zonen zullen dat eten.
8:32 Maar het overige van het vlees
en van het brood zult gij met vuur
verbranden.
8:33 Ook zult gij uit de deur van
de tent der samenkomst, zeven
dagen, niet uitgaan, tot aan den
dag, datvervuld worden de dagen
uws vuloffers; want zeven dagen zal
men uw handen vullen.
8:34 Gelijk men gedaan heeft op
dezen dag, heeft de HEERE te doen

geboden, om voor u verzoening
tedoen.
8:35 Gij zult dan aan de deur van
de tent der samenkomst blijven, dag
en nacht, zeven dagen, en zult
dewacht des HEEREN waarnemen,
opdat gij niet sterft; want alzo is
het mij geboden.
8:36 Aaron nu en zijn zonen deden
al de dingen, die de HEERE door
den dienst van Mozes geboden had.
9:1 En het geschiedde op den
achtsten dag, dat Mozes riep Aaron
en zijn zonen, en de oudsten van
Israel;
9:2 En hij zeide tot Aaron: Neem u
een kalf, een jong rund, ten
zondoffer, en een ram ten
brandoffer, [die]volkomen zijn; en
breng ze voor het aangezicht des
HEEREN.
9:3 Daarna spreek tot de kinderen
Israels, zeggende: Neemt een
geitenbok ten zondoffer, en een
kalf, eneen lam, eenjarig, volkomen,
ten brandoffer;
9:4 Ook een os en ram ten
dankoffer, om voor het aangezicht
des HEEREN te offeren; en spijsoffer
metolie gemengd; want heden zal
de HEERE u verschijnen.
9:5 Toen namen zij hetgeen Mozes
geboden had, [brengende] [dat] tot
voor aan de tent der
samenkomst;en de gehele
vergadering naderde, en stond voor
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het aangezicht des HEEREN.
9:6 En Mozes zeide: Deze zaak, die
de HEERE geboden heeft, zult gij
doen; en de heerlijkheid desHEEREN
zal u verschijnen.
9:7 En Mozes zeide tot Aaron:
Nader tot het altaar, en maak uw
zondoffer, en uw brandoffer toe; en
doeverzoening voor u en voor het
volk; maak daarna de offerande des
volks toe, en doe de verzoening
voor hen,gelijk als de HEERE
geboden heeft.
9:8 Toen naderde Aaron tot het
altaar, en slachtte het kalf des
zondoffers, dat voor hem was.
9:9 En de zonen van Aaron
brachten het bloed tot hem, en hij
doopte zijn vinger in dat bloed, en
deed hetop de hoornen des altaars;
daarna goot hij het bloed uit aan
den bodem des altaars.
9:10 Maar het vet, en de nieren, en
het net van de lever van het
zondoffer heeft hij op het
altaaraangestoken, gelijk als de
HEERE Mozes geboden had.
9:11 Doch het vlees, en de huid
verbrandde hij met vuur buiten het
leger.
9:12 Daarna slachtte hij het
brandoffer; en de zonen van Aaron
leverden aan hem het bloed; en
hijsprengde dat rondom op het
altaar.
9:13 Ook leverden zij aan hem het
brandoffer in zijn stukken, met het

hoofd; en hij stak het aan op
hetaltaar.
9:14 En hij wies het ingewand en de
schenkelen; en hij stak ze aan op
het brandoffer, op het altaar.
9:15 Daarna deed hij de offerande
des volks toebrengen; en nam den
bok des zondoffers, die voor het
volkwas, en slachtte hem, en
bereidde hem ten zondoffer, gelijk
het eerste.
9:16 Verder deed hij het brandoffer
toebrengen, en maakte dat toe naar
het recht.
9:17 En hij deed het spijsoffer
toebrengen, en vulde daarvan zijn
hand, en stak het aan op het
altaar,behalve het morgenbrandoffer.
9:18 Daarna slachtte hij den os, en
den ram ten dankoffer, dat voor het
volk was; en de zonen van
Aaronleverden het bloed aan hem,
hetwelk hij rondom op het altaar
sprengde;
9:19 En het vet van den os, en van
den ram, den staart, en wat het
[ingewand] bedekt, en de nieren, en
hetnet der lever;
9:20 En zij leiden het vet op de
borsten; en hij stak dat vet aan op
het altaar.
9:21 Maar de borsten en den
rechterschouder bewoog Aaron ten
beweegoffer voor het aangezicht
desHEEREN, gelijk als Mozes
geboden had.
9:22 Daarna hief Aaron zijn handen
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op tot het volk, en zegende hen; en
hij kwam af, nadat hij het
zondoffer,en brandoffer, en
dankoffer gedaan had.
9:23 Toen ging Mozes met Aaron in
de tent der samenkomst; daarna
kwamen zij uit, en zegenden het
volk;en de heerlijkheid des HEEREN
verscheen al het volk.
9:24 Want een vuur ging uit van het
aangezicht des HEEREN, en
verteerde op het altaar het
brandoffer, enhet vet. Als het ganse
volk dit zag, zo juichten zij, en
vielen op hun aangezichten.
10:1 En de zonen van Aaron, Nadab
en Abihu, namen een ieder zijn
wierookvat, en deden vuur daarin,
enleiden reukwerk daarop, en
brachten vreemd vuur voor het
aangezicht des HEEREN, hetwelk hij
hen nietgeboden had.
10:2 Toen ging een vuur uit van het
aangezicht des HEEREN, en
verteerde hen; en zij stierven voor
hetaangezicht des HEEREN.
10:3 En Mozes zeide tot Aaron: Dat
is het, wat de HEERE gesproken
heeft, zeggende: In degenen, die
totMij naderen, zal Ik geheiligd
worden, en voor het aangezicht van
al het volk zal Ik verheerlijkt
worden. DochAaron zweeg stil.
10:4 En Mozes riep Misael en
Elzafan, de zonen van Uzziel, den
oom van Aaron, en zeide tot hen:

Treedttoe, draagt uw broederen
weg, van voor het heiligdom tot
buiten het leger.
10:5 Toen traden zij toe, en
droegen hen, in hun rokken, tot
buiten het leger, gelijk als Mozes
gesprokenhad.
10:6 En Mozes zeide tot Aaron, en
tot Eleazar, en tot Ithamar, zijn
zonen: Gij zult uw hoofden
nietontbloten, noch uw klederen
verscheuren, opdat gij niet sterft, en
grote toorn over de ganse
vergadering kome;maar uw
broederen, het ganse huis van
Israel, zullen dezen brand, dien de
HEERE aan gestoken heeft,bewenen.
10:7 Gij zult ook uit de deur van de
tent der samenkomst niet uitgaan,
opdat gij niet sterft; want de
zalfoliedes HEEREN is op u. En zij
deden naar het woord van Mozes.
10:8 En de HEERE sprak tot Aaron,
zeggende:
10:9 Wijn en sterken drank zult gij
niet drinken, gij, noch uw zonen met
u, als gij gaan zult in de tent
dersamenkomst, opdat gij niet sterft;
het zij een eeuwige inzetting onder
uw geslachten;
10:10 En om onderscheid te maken
tussen het heilige en tussen het
onheilige, en tussen het onreine
entussen het reine;
10:11 En om den kinderen Israels te
leren al de inzettingen, die de
HEERE door den dienst van Mozes
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tothen gesproken heeft.
10:12 En Mozes sprak tot Aaron, en
tot Eleazar, en tot Ithamar, zijn
overgebleven zonen: Neemt
hetspijsoffer, dat van de vuurofferen
des HEEREN overgebleven is, en eet
hetzelve ongezuurd bij het altaar;
wanthet is een heiligheid der
heiligheden.
10:13 Daarom zult gij dat eten in
de heilige plaats, dewijl het uw
bescheiden deel en het bescheiden
deeluwer zonen uit des HEEREN
vuurofferen is; want alzo is mij
geboden.
10:14 Ook de beweegborst en den
hefschouder zult gij in een reine
plaats eten, gij, en uw zonen, en
uwdochteren met u; want tot uw
bescheiden deel, en uwer zonen
bescheiden deel, zijn zij uit de
dankofferen derkinderen Israels
gegeven.
10:15 Den hefschouder en de
beweegborst zullen zij nevens de
vuurofferen des vets toebrengen, om
tenbeweegoffer voor het aangezicht
des HEEREN te bewegen; hetwelk,
voor u en uw zonen met u, tot
eeneeuwige inzetting zijn zal, gelijk
als de HEERE geboden heeft.
10:16 En Mozes zocht zeer
naarstiglijk den bok des zondoffers;
en ziet, hij was verbrand. Dies was
hij opEleazar en op Ithamar, de
overgebleven zonen van Aaron, zeer
toornig, zeggende:

10:17 Waarom hebt gij dat
zondoffer niet gegeten in de heilige
plaats? Want het is een heiligheid
derheiligheden, en Hij heeft u dat
gegeven, opdat gij de
ongerechtigheid der vergadering
zoudt dragen, om over
dieverzoening te doen voor het
aangezicht des HEEREN.
10:18 Ziet, deszelfs bloed is niet
binnen in het heiligdom gedragen;
gij moest dat ganselijk gegeten
hebbenin het heiligdom, gelijk als ik
geboden heb.
10:19 Toen sprak Aaron tot Mozes:
Zie, heden hebben zij hun zondoffer
en hun brandoffer voor
hetaangezicht des HEEREN geofferd,
en zulke dingen zijn mij wedervaren;
en had ik heden het zondoffer
gegeten,zou dat goed geweest zijn
in de ogen des HEEREN?
10:20 Als Mozes dit hoorde, zo was
het goed in zijn ogen.
11:1 En de HEERE sprak tot Mozes
en tot Aaron, zeggende tot hen:
11:2 Spreekt tot de kinderen Israels,
zeggende: Dit is het gedierte, dat gij
eten zult uit alle beesten, die opde
aarde zijn.
11:3 Al wat onder de beesten den
klauw verdeelt, en de kloof der
klauwen in tweeen klieft, [en]
herkauwt,dat zult gij eten.
11:4 Deze nochtans zult gij niet
eten, van degenen, die [alleen]
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herkauwen, of de klauwen [alleen]
verdelen:den kemel, want hij
herkauwt wel, maar verdeelt den
klauw niet; die zal u onrein zijn;
11:5 En het konijntje, want het
herkauwt wel, maar verdeelt den
klauw niet; dat zal u onrein zijn;
11:6 En den haas, want hij herkauwt
wel, maar verdeelt den klauw niet;
die zal u onrein zijn.
11:7 Ook het zwijn, want dat
verdeelt wel den klauw, en klieft de
klove der klauwen in tweeen,
maarherkauwt het gekauwde niet;
dat zal u onrein zijn.
11:8 Van hun vlees zult gij niet
eten, en hun dood aas niet
aanroeren, zij zullen u onrein zijn.
11:9 Dit zult gij eten van al wat in
de wateren is: al wat in de wateren,
in de zeeen en in de rivieren,
vinnenen schubben heeft, dat zult
gij eten;
11:10 Maar al wat in de zeeen en
in de rivieren, van alle gewemel der
wateren, en van alle levende ziel,
diein de wateren is, geen vinnen of
schubben heeft, dat zal u een
verfoeisel zijn.
11:11 Ja, een verfoeisel zullen zij u
zijn; van hun vlees zult gij niet eten,
en hun dood aas zult gij verfoeien.
11:12 Al wat in de wateren geen
vinnen en schubben heeft, dat zal u
een verfoeisel zijn.
11:13 En van het gevogelte zult gij
deze verfoeien, zij zullen niet

gegeten worden, zij zullen een
verfoeiselzijn: de arend, en de havik,
en de zeearend,
11:14 En de gier, en de kraai, naar
haar aard;
11:15 Alle rave naar haar aard;
11:16 En de struis, en de nachtuil,
en de koekoek, en de sperwer naar
zijn aard;
11:17 En de steenuil, en het
duikertje, en de schuifuit,
11:18 En de kauw, en de roerdomp,
en de pelikaan,
11:19 En de ooievaar, de reiger
naar zijn aard, en de hop, en de
vledermuis.
11:20 Alle kruipend gevogelte, dat
op vier [voeten] gaat, zal u een
verfoeisel zijn.
11:21 Dit nochtans zult gij eten van
al het kruipend gevogelte, dat op
vier [voeten] gaat, hetwelk boven
aanzijn voeten schenkelen heeft, om
daarmede op de aarde te springen;
11:22 Van die zult gij deze eten:
den sprinkhaan naar zijn aard, en
den solham naar zijn aard, en
denhargol naar zijn aard, en den
hagab naar zijn aard.
11:23 En alle kruipend gevogelte,
dat vier voeten heeft, zal u een
verfoeisel zijn.
11:24 En aan deze zult gij
verontreinigd worden; zo wie hun
dood aas zal aangeroerd hebben,
zal onreinzijn tot aan den avond.
11:25 Zo wie van hun dood aas
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gedragen zal hebben, zal zijn
klederen wassen, en onrein zijn tot
aan denavond.
11:26 Alle beest, dat den klauw
verdeelt, doch de klove niet in
tweeen klieft, en niet herkauwt, zal
u onreinzijn; zo wie hetzelve
aangeroerd zal hebben, zal onrein
zijn.
11:27 En al wat op zijn poten gaat
onder alle gedierte, op vier [voeten]
gaande, die zullen u onrein zijn;
alwie hun dood aas aangeroerd zal
hebben, zal onrein zijn tot aan den
avond.
11:28 Ook die hun dood aas zal
gedragen hebben, zal zijn klederen
wassen, en onrein zijn tot aan
denavond; zij zullen u onrein zijn.
11:29 Verder zal u dit onder het
kruipend gedierte, dat op de aarde
kruipt, onrein zijn: het wezeltje, en
demuis, en de schildpad, naar haar
aard;
11:30 En de zwijnegel, en de
krokodil, en de hagedis, en de slak,
en de mol;
11:31 Die zullen u onrein zijn onder
alle kruipend gedierte; zo wie die
zal aangeroerd hebben, als zij
doodzijn, zal onrein zijn tot aan den
avond.
11:32 Daartoe al hetgeen, waarop
[iets] van dezelve vallen zal, als zij
dood zijn, zal onrein zijn, [hetzij]
vanalle houten vat, of kleed, of vel,
of zak, [of] alle vat, waarmede [enig]

werk gedaan wordt; het zal in het
watergestoken worden, en onrein
zijn tot aan den avond; daarna zal
het rein zijn.
11:33 En alle aarden vat, waarin
[iets] van dezelve zal gevallen zijn,
al wat daarin is, zal onrein zijn, en
gijzult dat breken.
11:34 Van alle spijze, die men eet,
waarop het water zal gekomen zijn,
[die] zal onrein zijn; en alle
drank,die men drinkt, zal in alle vat
onrein zijn.
11:35 En waarop iets van hun dood
aas zal vallen, zal onrein zijn; de
oven en de aarden pan zal
verbrokenworden; zij zijn onrein,
daarom zullen zij u onrein zijn.
11:36 Doch een fontein, of put van
vergadering der wateren, zal rein
zijn; maar wie hun dood aas
zalaangeroerd hebben, zal onrein
zijn.
11:37 En wanneer van hun dood
aas zal gevallen zijn op enig
zaaibaar zaad, dat gezaaid wordt,
dat zal reinzijn.
11:38 Maar als water op het zaad
gedaan zal worden, en van hun
dood aas daarop zal gevallen zijn,
dat zalu onrein zijn.
11:39 En wanneer van de dieren,
die u tot spijze zijn, [iets] zal
gestorven zijn, wie deszelfs dood
aas zalaangeroerd hebben, zal
onrein zijn tot aan den avond.
11:40 Ook die van hun dood aas
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gegeten zal hebben, zal zijn
klederen wassen, en onrein zijn tot
aan denavond; en die hun dood
aas zal gedragen hebben, zal zijn
klederen wassen, en onrein zijn tot
aan den avond.
11:41 Voorts alle kruipend gedierte,
dat op de aarde kruipt, zal een
verfoeisel zijn; het zal niet
gegetenworden.
11:42 Al wat op zijn buik gaat, en
al wat gaat op zijn vier [voeten], of
al wat vele voeten heeft, onder
allekruipend gedierte, dat op de
aarde kruipt, die zult gij niet eten,
want zij zijn een verfoeisel.
11:43 Maakt uw zielen niet
verfoeilijk aan enig kruipend
gedierte, dat kruipt; en verontreinigt
u niet daaraan,dat gij daaraan
verontreinigd zoudt worden.
11:44 Want Ik ben de HEERE, uw
God; daarom zult gij u heiligen, en
heilig zijn, dewijl Ik heilig ben; en
gijzult uw ziel niet verontreinigen
aan enig kruipend gedierte, dat zich
op de aarde roert.
11:45 Want Ik ben de HEERE, die u
uit Egypteland doe optrekken, opdat
Ik u tot een God zij, en opdat
gijheilig zijt, dewijl Ik heilig ben.
11:46 Dit is de wet van de beesten,
en van het gevogelte, en van alle
levende ziel, die zich roert in
dewateren, en van alle ziel, die
kruipt op de aarde;
11:47 Om te onderscheiden tussen

het onreine en tussen het reine, en
tussen het gedierte, dat men
eten,en tussen het gedierte, dat
men niet eten zal.
12:1 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
12:2 Spreek tot de kinderen Israels,
zeggende: Wanneer een vrouw zaad
gegeven, en een knechtjegebaard
zal hebben, zo zal zij zeven dagen
onrein zijn; volgens de dagen der
afzondering harer krankheid zal
zijonrein zijn.
12:3 En op den achtsten dag zal
het vlees zijner voorhuid besneden
worden.
12:4 Daarna zal zij drie en dertig
dagen blijven in het bloed harer
reiniging; niets heiligs zal zij
aanroeren,en tot het heiligdom zal
zij niet komen, totdat de dagen
harer reiniging vervuld zijn.
12:5 Maar indien zij een meisje
gebaard zal hebben, zo zal zij twee
weken onrein zijn, volgens
haarafzondering; daarna zal zij zes
en zestig dagen blijven in het bloed
harer reiniging.
12:6 En als de dagen harer
reiniging voor den zoon, of voor de
dochter, vervuld zullen zijn, zo zal
zij eeneenjarig lam ten brandoffer,
en een jonge duif, of tortelduif, ten
zondoffer brengen, voor de deur
van de tent dersamenkomst, tot den
priester.
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12:7 Die zal dat offeren voor het
aangezicht des HEEREN, en zal voor
haar verzoening doen, zo zal zij
reinzijn van den vloed haars bloeds.
Dit is de wet dergene, die een
knechtje of meisje gebaard heeft.
12:8 Maar indien haar hand niet
genoeg voor een lam vindt, zo zal
zij twee tortelduiven, of twee
jongeduiven nemen, een ten
brandoffer, en een ten zondoffer; en
de priester zal voor haar verzoening
doen; zo zal zijrein zijn.
13:1 Verder sprak de HEERE tot
Mozes en tot Aaron, zeggende:
13:2 Een mens, als in het vel zijns
vleses een gezwel, of gezweer, of
witte blaar zal zijn, welke in het
velzijns vleses tot een plaag der
melaatsheid zou worden, hij zal dan
tot den priester Aaron, of tot een
uit zijnzonen, de priesteren,
gebracht worden.
13:3 En de priester zal de plaag in
het vel des vleses bezien; zo het
haar in die plaag [in] wit veranderd
is,en het aanzien der plaag dieper
is dan het vel zijns vleses, het is de
plaag der melaatsheid; als de
priester hembezien zal hebben, dan
zal hij hem onrein verklaren.
13:4 Maar zo de blaar in het vel
zijn vleses wit is, en haar aanzien
niet dieper is dan het vel, en het
haarniet [in] wit veranderd is, zo zal
de priester hem, die de plaag heeft,

zeven dagen opsluiten.
13:5 Daarna zal de priester op den
zevenden dag hem bezien; indien,
ziet, de plaag, naar dat hij zien
kan,is staande gebleven, [en] de
plaag in het vel niet uitgespreid is,
zo zal de priester hem zeven
andere dagenopsluiten.
13:6 En de priester zal hem
andermaal op den zevenden dag
bezien; indien, ziet, de plaag
ingetrokken, ende plaag in het vel
niet uitgespreid is, zo zal de
priester hem rein verklaren; het was
een verzwering; en hij zalzijn
klederen wassen, zo is hij rein.
13:7 Maar zo de verzwering in het
vel ganselijk uitgespreid is, nadat hij
aan den priester tot zijn reiniging
zalvertoond zijn, zo zal hij
andermaal aan den priester
vertoond worden.
13:8 Indien de priester merken zal,
dat, ziet, de verzwering in het vel
uitgespreid is, zo zal de priester
hemonrein verklaren; het is
melaatsheid.
13:9 Wanneer de plaag der
melaatsheid in een mens zal zijn,
zo zal hij tot den priester gebracht
worden.
13:10 Indien de priester merken zal,
dat, ziet, een wit gezwel in het vel
is, hetwelk het haar in wit
veranderdheeft, en gezondheid van
levend vlees in dat gezwel is;
13:11 Dat is een verouderde
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melaatsheid in het vel zijns vleses;
daarom zal hem de priester
onreinverklaren; hij zal hem niet
doen opsluiten, want hij is onrein.
13:12 En zo de melaatsheid in het
vel ganselijk uitbot, en de
melaatsheid het gehele vel
desgenen, die deplaag heeft, van
zijn hoofd tot zijn voeten, bedekt
heeft, naar al het gezicht van de
ogen des priesters;
13:13 En de priester merken zal,
dat, ziet, de melaatsheid zijn gehele
vlees bedekt heeft, zo zal hij hem,
diede plaag heeft, rein verklaren; zij
is geheel in wit veranderd; hij is
rein.
13:14 Maar ten welken dage levend
vlees daarin gezien zal worden, zal
hij onrein zijn.
13:15 Als dan de priester dat
levende vlees gezien zal hebben, zal
hij hem onrein verklaren; dat
levendevlees is onrein; het is
melaatsheid.
13:16 Of als dat levende vlees
verkeert, en in wit veranderd zal
worden, zo zal hij tot den priester
komen.
13:17 Als de priester hem bezien
zal hebben, dat, ziet, de plaag in
wit veranderd is, zo zal de priester
hem,die de plaag heeft, rein
verklaren; hij is rein.
13:18 Het vlees ook, als in deszelfs
vel een zweer zal geweest zijn, zo
het genezen is;

13:19 En in de plaats van die zweer
een wit gezwel, of een witte
roodachtige blaar worden zal, zo zal
hetaan den priester vertoond
worden.
13:20 Indien de priester merken zal,
dat, ziet, haar aanzien lager is dan
het vel, en derzelver haar in
witveranderd is, zo zal de priester
hem onrein verklaren; het is de
plaag der melaatsheid, zij is door
de zweeruitgebot.
13:21 Wanneer nu de priester die
bezien zal hebben, dat, ziet, geen
wit haar daaraan is, en die niet
lagerdan het vel, maar ingetrokken
is, zo zal de priester hem zeven
dagen opsluiten.
13:22 Zo zij daarna gans in het vel
uitgespreid zal zijn, zo zal de
priester hem onrein verklaren; het is
deplaag.
13:23 Maar indien de blaar in haar
plaats zal staande blijven, niet
uitgespreid zijnde, het is de roof
van diezweer, zo zal de priester
hem rein verklaren;
13:24 Of wanneer in het vel des
vleses een vurige brand zal geweest
zijn, en het gezonde van dien
brandeen witte roodachtige of witte
blaar is;
13:25 En de priester die gezien zal
hebben, dat, ziet, het haar op de
blaar in wit veranderd is, en
haaraanzien dieper is dan het vel;
het is melaatsheid, door den brand
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is zij uitgebot; daarom zal hem de
priesteronrein verklaren; het is de
plaag der melaatsheid.
13:26 Maar indien de priester die
merken zal, dat, ziet, op de blaar
geen wit haar is, en zij niet lager
dan hetvel, maar ingetrokken is, zo
zal de priester hem zeven dagen
opsluiten.
13:27 Daarna zal de priester hem
op den zevenden dag bezien; indien
zij gans uitgespreid is in het vel,
zozal de priester hem onrein
verklaren; het is de plaag der
melaatsheid.
13:28 Maar indien de blaar in haar
plaats staande zal blijven, noch in
het vel uitgespreid, maar
ingetrokkenzal zijn, het is een
gezwel van den brand; daarom zal
de priester hem rein verklaren, want
het is de roof van denbrand.
13:29 Verder, als in een man of
vrouw een plaag zal zijn in het
hoofd, of in den baard;
13:30 En de priester de plaag zal
bezien hebben, dat, ziet, haar
aanzien dieper is dan het vel, en
geelachtigdun haar daarop is, zo zal
de priester hem onrein verklaren;
het is schurftheid, het is
melaatsheid van het hoofdof van
den baard.
13:31 Maar als de priester de plaag
der schurftheid zal bezien hebben,
dat, ziet, haar aanzien niet dieper
isdan het vel, en geen zwart haar

daarop is, zo zal de priester hem,
die de plaag der schurftheid heeft,
zevendagen doen opsluiten.
13:32 Daarna zal de priester die
plaag op den zevenden dag bezien;
indien, ziet, de schurftheid
nietuitgespreid, en daarop geen
geelachtig haar is, noch het aanzien
der schurftheid dieper dan het vel
is;
13:33 Zo zal hij zich scheren laten;
maar de schurftheid zal hij niet
scheren; en de priester zal hem, die
deschurftheid heeft, andermaal
zeven dagen doen opsluiten.
13:34 Daarna zal de priester die
schurftheid op den zevenden dag
bezien; indien, ziet, de schurftheid
in hetvel niet uitgespreid is, en haar
aanzien niet dieper is dan het vel,
zo zal de priester hem rein
verklaren; en hij zalzijn klederen
wassen, en rein zijn.
13:35 Maar indien de schurftheid in
het vel gans uitgespreid is, na zijn
reiniging;
13:36 En de priester hem zal bezien
hebben, dat, ziet, de schurftheid in
het vel uitgespreid is, de priesterzal
naar het geelachtig haar niet
zoeken; hij is onrein.
13:37 Maar indien die schurftheid,
naar dat hij zien kan, is staande
gebleven, en zwart haar
daaropgewassen is, die schurftheid
is genezen, hij is rein; daarom zal
de priester hem rein verklaren.
202

Leviticus
13:38 Verder als een man, of
vrouw, aan het vel van hun vlees
blaren zullen hebben, witte blaren;
13:39 En de priester zal gemerkt
hebben, dat, ziet, ingetrokken witte
blaren in het vel van hun vlees zijn;
hetis een witte puist in het vel
uitgebot, hij is rein.
13:40 En als een man zijn
hoofdhaar zal uitgevallen zijn, hij is
kaal, hij is rein.
13:41 En zo van de zijde zijns
aangezichts het haar van zijn hoofd
zal uitgevallen zijn, hij is bles, hij is
rein.
13:42 Maar zo in de kaalheid, of in
de blesse, een witte roodachtige
plaag is, dat is
melaatsheid,uitbottende in zijn
kaalheid, of in zijn blesse.
13:43 Als de priester hem zal
bezien hebben, dat, ziet, het gezwel
van die plaag in zijn kaalheid, of
blesse,wit roodachtig is, gelijk het
aanzien der melaatsheid van het vel
des vleses;
13:44 Die man is melaats, hij is
onrein; de priester zal hem ganselijk
onrein verklaren, zijn plaag is op
zijnhoofd.
13:45 Voorts zullen de klederen des
melaatsen, in wien die plaag is,
gescheurd zijn, en zijn hoofd
zalontbloot zijn, en hij zal de
bovenste lip bewimpelen; daartoe
zal hij roepen: Onrein, onrein!
13:46 Al de dagen, in welke deze

plaag aan hem zal zijn, zal hij
onrein zijn; onrein is hij, hij zal
alleenwonen; buiten het leger zal
zijn woning wezen.
13:47 Verder als aan een kleed de
plaag der melaatsheid zal zijn, aan
een wollen kleed, of aan een
linnenkleed,
13:48 Of aan den scheerdraad, of
aan den inslag van linnen, of van
wol, of aan vel, of aan enig
vellenwerk;
13:49 En die plaag aan het kleed,
of aan het vel, of aan den
scheerdraad, of aan den inslag, of
aan enigvellentuig, groenachtig of
roodachtig is; het is de plaag der
melaatsheid; daarom zal zij den
priester vertoondworden.
13:50 En de priester zal de plaag
bezien; en hij zal hetgeen de plaag
heeft, zeven dagen doen opsluiten.
13:51 Daarna zal hij op den
zevenden dag de plaag bezien; zo
de plaag uitgespreid is aan het
kleed, of aanden scheerdraad, of
aan den inslag, of aan het vel, tot
wat werk dat vel zou mogen
gemaakt zijn, die plaag iseen
knagende melaatsheid, het is onrein.
13:52 Daarom zal hij dat kleed, of
die werpte, of dien inslag van wol,
of van linnen, of alle vellentuig,
waarindie plaag zal zijn, verbranden;
want het is een knagende
melaatsheid; het zal met vuur
verbrand worden.
203

Leviticus
13:53 Doch indien de priester zal
zien, dat, ziet, de plaag aan het
kleed, of aan den scheerdraad, of
aanden inslag, of aan enig
vellentuig niet uitgespreid is;
13:54 Zo zal de priester gebieden,
dat men hetgeen, waaraan die
plaag is, wasse, en hij zal dat
andermaalzeven dagen doen
opsluiten.
13:55 Als de priester, nadat het
gewassen is, de plaag zal bezien
hebben, dat, ziet, de plaag haar
gedaanteniet veranderd heeft, en de
plaag niet uitgespreid is, het is
onrein, gij zult het met vuur
verbranden; het is eeningraving aan
zijn achterste of aan zijn voorste
zijde.
13:56 Indien nu de priester merken
zal, dat, ziet, die plaag, nadat zij
zal gewassen zijn, ingetrokken is;
danzal hij ze van het kleed, of van
het vel, of van den scheerdraad, of
van den inslag afscheuren.
13:57 Maar zo zij nog aan het
kleed, of aan den scheerdraad, of
aan den inslag, of aan enig
vellentuig,gezien wordt, het is
uitbottende [melaatsheid]; gij zult
hetgeen, waaraan de plaag is, met
vuur verbranden.
13:58 Maar het kleed, of de werpte,
of de inslag, of alle vellentuig, dat
gij gewassen zult hebben, als
deplaag daarvan geweken zal zijn,
dat zal andermaal gewassen

worden, en het zal rein zijn.
13:59 Dit is de wet van de plaag
der melaatsheid, van een wollen of
linnen kleed, of een werpte, of
eeninslag, of alle vellentuig, om dat
rein te verklaren, of onrein te
verklaren.
14:1 Daarna sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
14:2 Dit zal de wet des melaatsen
zijn, ten dage zijner reiniging: dat hij
tot den priester zal gebracht
worden.
14:3 En de priester zal buiten het
leger gaan; als de priester merken
zal, dat, ziet, die plaag
dermelaatsheid van den melaatse
genezen is;
14:4 Zo zal de priester gebieden,
dat men voor hem, die te reinigen
zal zijn, twee levende reine
vogelenneme, mitsgaders
cederenhout, en scharlaken, en
hysop.
14:5 De priester zal ook gebieden,
dat men den ene vogel slachte, in
een aarden vat, over levend water.
14:6 Dien levenden vogel zal hij
nemen, en het cederhout, en het
scharlaken, en den hysop; en zal
die, enden levenden vogel dopen in
het bloed des vogels, die boven het
levende water geslacht is.
14:7 En hij zal over hem, die van
de melaatsheid te reinigen is,
zevenmaal sprengen; daarna zal hij
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hemrein verklaren, en den levenden
vogel in het open veld vliegen laten.
14:8 Die nu te reinigen is, zal zijn
klederen wassen, en al zijn haar
afscheren, en zich in het
waterafwassen, zo zal hij rein zijn;
daarna zal hij in het leger komen,
maar zal buiten zijn tent zeven
dagen blijven.
14:9 En op den zevenden dag zal
het geschieden, dat hij al zijn haar
zal afscheren, zijn hoofd, en
zijnbaard, en de wenkbrauwen zijner
ogen; ja, al zijn haar zal hij
afscheren, en al zijn klederen
wassen, en zijn vleesmet water
baden, zo zal hij rein zijn.
14:10 En op den achtsten dag zal
hij twee volkomen lammeren, en een
eenjarig volkomen schaap
nemen,mitsgaders drie tienden
meelbloem ten spijsoffer, met olie
gemengd, en een log olie.
14:11 De priester nu, die de
reiniging doet, zal den man, die te
reinigen is, en die dingen, stellen
voor hetaangezicht des HEEREN, aan
de deur van de tent der
samenkomst.
14:12 En de priester zal dat ene
lam nemen, en hetzelve offeren tot
een schuldoffer met den log olie;
en zaldie ten beweegoffer voor het
aangezicht des HEEREN bewegen.
14:13 Daarna zal hij dat lam
slachten in de plaats, waar men het
zondoffer en het brandoffer slacht,

in deheilige plaats; want het
schuldoffer, gelijk het zondoffer, is
voor den priester; het is een
heiligheid derheiligheden.
14:14 En de priester zal van het
bloed des schuldoffers nemen,
hetwelk de priester doen zal op het
lapjevan het rechteroor desgenen,
die te reinigen is, en op den duim
zijner rechterhand, en op den
groten teen zijnsrechtervoets.
14:15 De priester zal ook uit den
log der olie nemen, en zal ze op
des priesters linkerhand gieten.
14:16 Dan zal de priester zijn
rechtervinger indopen, [nemende]
van die olie, die in zijn linkerhand
is, en zalmet zijn vinger van die olie
zevenmaal sprengen, voor het
aangezicht des HEEREN.
14:17 En van het overige van die
olie, die in zijn hand zal zijn, zal de
priester doen op het lapje van
hetrechteroor desgenen, die te
reinigen is, en op den duim zijner
rechterhand, en op den groten teen
zijnsrechtervoets, boven op het
bloed des schuldoffers.
14:18 Dat nog overgebleven zal zijn
van die olie, die in de hand des
priesters geweest is, zal hij doen
ophet hoofd desgenen, die te
reinigen is; zo zal de priester over
hem verzoening doen voor het
aangezicht desHEEREN.
14:19 De priester zal ook het
zondoffer bereiden, en voor hem,
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die van zijn onreinigheid te reinigen
is,verzoening doen; en daarna zal
hij het brandoffer slachten.
14:20 En de priester zal dat
brandoffer en dat spijsoffer op het
altaar offeren; zo zal de priester
deverzoening voor hem doen, en hij
zal rein zijn.
14:21 Maar indien hij arm is, en zijn
hand [dat] niet bereikt, zo zal hij
een lam ten schuldoffer, ter
bewegingnemen, om voor hem
verzoening te doen; daartoe een
tiende meelbloem, met olie
gemengd, ten spijsoffer, eneen log
olie;
14:22 Mitsgaders twee tortelduiven,
of twee jonge duiven, die zijn hand
bereiken zal, welker ene
tenzondoffer, en een ten brandoffer
zijn zal.
14:23 En hij zal die, op den
achtsten dag zijner reiniging, tot
den priester brengen, aan de deur
van de tentder samenkomst, voor
het aangezicht des HEEREN.
14:24 En de priester zal het lam
des schuldoffers, en den log der
olie nemen; en de priester zal die
tenbeweegoffer voor het aangezicht
des HEEREN bewegen.
14:25 Daarna zal hij het lam des
schuldoffers slachten, en de priester
zal van het bloed des
schuldoffersnemen, en doen op het
rechteroorlapje desgenen, die te
reinigen is, en op den duim zijner

rechterhand, en opden groten teen
zijns rechtervoets.
14:26 Ook zal de priester van die
olie op des priesters linkerhand
gieten.
14:27 Daarna zal de priester met
zijn rechtervinger van die olie, die
op zijn linkerhand is,
sprengen,zevenmaal, voor het
aangezicht des HEEREN.
14:28 En de priester zal van de
olie, die op zijn hand is, doen aan
het lapje van het rechteroor
desgenen,die te reinigen is, en aan
den duim zijner rechterhand, en aan
den groten teen zijns rechtervoets,
op de plaatsvan het bloed des
schuldoffers.
14:29 En het overgeblevene van de
olie, die in de hand des priesters is,
zal hij doen op het hoofddesgenen,
die te reinigen is, om de verzoening
voor hem te doen, voor het
aangezicht des HEEREN.
14:30 Daarna zal hij de ene van de
tortelduiven, of van de jonge duiven
bereiden, van hetgeen zijn
handbereikt zal hebben.
14:31 Van hetgeen zijn hand bereikt
zal hebben, zal het een ten
zondoffer, en het een ten
brandoffer zijn,boven het spijsoffer;
zo zal de priester voor hem, die te
reinigen is, verzoening doen voor
het aangezicht desHEEREN.
14:32 Dit is de wet [desgenen], in
wien de plaag der melaatsheid zal
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zijn, wiens hand in zijn reiniging
[dat]niet bereikt zal hebben.
14:33 Verder sprak de HEERE tot
Mozes en tot Aaron, zeggende:
14:34 Als gij zult gekomen zijn in
het land van Kanaan, hetwelk Ik u
tot bezitting geven zal, en Ik de
plaagder melaatsheid aan een huis
van dat land uwer bezitting zal
gegeven hebben;
14:35 Zo zal hij, van wien dat huis
is, komen, en den priester te
kennen geven, zeggende: Het schijnt
mij,alsof er een plaag in het huis
ware.
14:36 En de priester zal gebieden,
dat zij dat huis ruimen, aleer de
priester komt, om die plaag te
bezien,opdat niet al wat in dat huis
is, onrein worde; en daarna zal de
priester komen, om dat huis te
bezien.
14:37 Als hij die plaag bezien zal,
dat, ziet, die plaag aan de wanden
van dat huis zijn groenachtige
ofroodachtige kuiltjes, en hun
aanzien lager is dan die wand;
14:38 De priester zal uit dat huis
uitgaan, aan de deur van het huis,
en hij zal dat huis zeven dagen
doentoesluiten.
14:39 Daarna zal de priester op
den zevenden dag wederkeren;
indien hij merken zal, dat, ziet, die
plaagaan de wanden van dat huis
uitgespreid is;
14:40 Zo zal de priester gebieden,

dat zij de stenen, in welke die
plaag is, uitbreken, en dezelve tot
buitende stad werpen, aan een
onreine plaats;
14:41 En dat huis zal hij rondom
van binnen doen schrabben, en zij
zullen het stof, dat zij
afgeschrabdhebben, tot buiten de
stad aan een onreine plaats
uitstorten.
14:42 Daarna zullen zij andere
stenen nemen, en in de plaats van
gene stenen brengen; en men zal
anderleem nemen, en dat huis
bestrijken.
14:43 Maar indien die plaag
wederkeert, en in dat huis uitbot,
nadat men de stenen uitgebroken
heeft, enna het afschrabben van het
huis, en nadat het zal bestreken
zijn;
14:44 Zo zal de priester komen; als
hij nu zal merken, dat, ziet, die
plaag aan dat huis uitgespreid is,
het iseen knagende melaatsheid in
dat huis, het is onrein.
14:45 Daarom zal men dat huis, zijn
stenen, en zijn hout even afbreken,
mitsgaders al het leem van hethuis,
en men zal het tot buiten de stad
uitvoeren, aan een onreine plaats.
14:46 En die in dat huis gaat te
enigen dage, als men hetzelve zal
toegesloten hebben, zal onrein zijn
totaan den avond.
14:47 Die ook in dat huis te slapen
ligt, zal zijn klederen wassen;
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insgelijks, die in dat huis eet, zal
zijnklederen wassen.
14:48 Maar als de priester zal
weder ingegaan zijn, en zal merken,
dat, ziet, die plaag aan dat huis
nietuitgespreid is, nadat het huis zal
bestreken zijn; zo zal de priester
dat huis rein verklaren, dewijl die
plaaggenezen is.
14:49 Daarna zal hij, om dat huis
te ontzondigen, twee vogeltjes
nemen, mitsgaders cederenhout,
enscharlaken, en hysop.
14:50 En hij zal den enen vogel
slachten in een aarden vat, over
levend water.
14:51 Dan zal hij dat cederenhout,
en dien hysop, en het scharlaken,
en den levenden vogel nemen, en
zaldie in het bloed des geslachten
vogels en in het levende water
dopen; en hij zal dat huis
zevenmaal besprengen.
14:52 Zo zal hij dat huis
ontzondigen met het bloed des
vogels, en met dat levend water, en
met denlevenden vogel, en met dat
cederenhout, en met den hysop, en
met het scharlaken.
14:53 Den levenden vogel nu zal hij
tot buiten de stad, in het open
veld, laten vliegen; zo zal hij over
hethuis verzoening doen, en het zal
rein zijn.
14:54 Dit is de wet voor alle plage
der melaatsheid, en voor
schurftheid;

14:55 En voor melaatsheid der
klederen, en der huizen;
14:56 Mitsgaders voor gezwel, en
voor gezweer, en voor blaren;
14:57 Om te leren, op welken dag
iets onrein, en op welken dag iets
rein is. Dit is de wet der
melaatsheid.
15:1 Verder sprak de HEERE tot
Mozes en tot Aaron, zeggende:
15:2 Spreekt tot de kinderen Israels,
en zegt tot hen: Een ieder man, als
hij vloeiende zal zijn uit zijn
vlees,zal om zijn vloed onrein zijn.
15:3 Dit nu zal zijn onreinigheid om
zijn vloed zijn: zo zijn vlees zijn
vloed uitzevert, of zijn vlees van
zijnvloed zich verstopt, dat is zijn
onreinigheid.
15:4 Alle leger, waarop hij, die den
vloed heeft, zal liggen, zal onrein
zijn, en alle tuig, waarop hij zal
zitten,zal onrein zijn.
15:5 Een ieder ook, die zijn leger
zal aanroeren, zal zijn klederen
wassen, en zich met water baden,
en zalonrein zijn tot aan den avond.
15:6 En die op dat tuig zit, waarop
hij, die den vloed heeft, gezeten zal
hebben, zal zijn klederen wassen,en
zich met water baden, en zal onrein
zijn tot aan den avond.
15:7 En die het vlees desgenen, die
den vloed heeft, aanroert, zal zijn
klederen wassen, en zich met
waterbaden, en onrein zijn tot aan
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den avond.
15:8 Als ook hij, die den vloed
heeft, op een reine zal gespogen
hebben, dan zal hij zijn klederen
wassen,en zal zich met water baden,
en onrein zijn tot aan den avond.
15:9 Insgelijks alle zadel, waarop hij,
die den vloed heeft, zal gereden
hebben, zal onrein zijn.
15:10 En al wie iets aanroert, dat
onder hem zal geweest zijn, zal
onrein zijn tot aan den avond; en
diehetzelve draagt, zal zijn klederen
wassen, en zich met water baden,
en onrein zijn tot aan den avond.
15:11 Daartoe een ieder, wien hij,
die den vloed heeft, zal aangeroerd
hebben, zonder zijn handen
metwater gespoeld te hebben, die
zal zijn klederen wassen, en zich
met water baden, en onrein zijn tot
aan denavond.
15:12 Ook het aarden vat, hetwelk
hij, die den vloed heeft, zal
aangeroerd hebben, zal gebroken
worden;maar alle houten vat zal
met water gespoeld worden.
15:13 Als hij nu, die den vloed
heeft, van zijn vloed gereinigd zal
zijn, zo zal hij tot zijn reiniging
zevendagen voor zich tellen, en zijn
klederen wassen, en hij zal zijn
vlees met levend water baden, zo
zal hij rein zijn.
15:14 En op den achtsten dag zal
hij voor zich twee tortelduiven of
twee jonge duiven nemen; en zal

voorhet aangezicht des HEEREN, aan
de deur van de tent der
samenkomst komen, en zal ze den
priester geven.
15:15 En de priester zal die
bereiden, een ten zondoffer, en een
ten brandoffer; zo zal de priester
over hemvoor het aangezicht des
HEEREN, vanwege zijn vloed,
verzoening doen.
15:16 Verder een man, als van hem
het zaad des bijliggens zal
uitgegaan zijn, die zal zijn ganse
vlees metwater baden, en onrein
zijn tot aan den avond.
15:17 Ook alle kleed, en alle vel,
aan hetwelk het zaad des bijliggens
wezen zal, dat zal met
watergewassen worden, en onrein
zijn tot aan den avond.
15:18 Mitsgaders de vrouw, als een
man met het zaad des bijliggens bij
haar gelegen zal hebben;
daaromzullen zij zich met water
baden, en onrein zijn tot aan den
avond.
15:19 Maar als een vrouw vloeiende
zijn zal, zijnde haar vloed van bloed
in haar vlees, zo zal zij zevendagen
in haar afzondering zijn; en al wie
haar aanroert, zal onrein zijn tot
aan den avond.
15:20 En al hetgeen, waarop zij in
haar afzondering zal gelegen
hebben, zal onrein zijn; mitsgaders
alles,waarop zij zal gezeten hebben,
zal onrein zijn.
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15:21 En al wie haar leger aanroert,
zal zijn klederen wassen, en zich
met water baden, en onrein zijn
totaan den avond.
15:22 Ook al wie enig tuig, waarop
zij gezeten zal hebben, aanroert, zal
zijn klederen wassen, en zich
metwater baden, en onrein zijn tot
aan den avond.
15:23 Zelfs indien het op het leger
geweest zal zijn, of op het tuig,
waarop zij zat, als hij dat
aanroerde, hijzal onrein zijn tot aan
den avond.
15:24 Insgelijks zo iemand zekerlijk
bij haar gelegen heeft, dat haar
afzondering op hem zij, zo zal hij
zevendagen onrein zijn; daartoe alle
leger, waarop hij zal gelegen
hebben, zal onrein zijn.
15:25 Wanneer ook een vrouw, vele
dagen buiten den tijd harer
afzondering, van den vloed haars
bloedsvloeien zal, of wanneer zij
vloeien zal boven hare afzondering,
zij zal al den dagen van den vloed
hareronreinigheid, als in de dagen
harer afzondering onrein zijn.
15:26 Alle leger, waarop zij al de
dagen haars vloeds gelegen zal
hebben, zal haar zijn als het leger
harerafzondering; en alle tuig,
waarop zij zal gezeten hebben, zal
onrein zijn, naar de onreinigheid
harer afzondering.
15:27 En zo wie die dingen
aanroert, zal onrein zijn; daarom zal

hij zijn klederen wassen, en zich
met waterbaden, en onrein zijn tot
aan den avond.
15:28 Maar als zij van haar vloed
rein wordt, dan zal zij voor zich
zeven dagen tellen, daarna zal zij
reinzijn.
15:29 En op den achtsten dag zal
zij voor zich twee tortelduiven, of
twee jonge duiven nemen, en zij zal
dietot den priester brengen, aan de
deur van de tent der samenkomst.
15:30 Dan zal de priester een ten
zondoffer en een ten brandoffer
bereiden; en de priester zal voor
haar,van den vloed harer
onreinigheid, verzoening doen voor
het aangezicht des HEEREN.
15:31 Alzo zult gij de kinderen
Israels afzonderen van hun
onreinigheid; opdat zij in hun
onreinigheid nietsterven, als zij Mijn
tabernakel, die in het midden van
hen is, verontreinigen zouden.
15:32 Dit is de wet desgenen, die
den vloed heeft, en van wien het
zaad der bijligging uitgaat; zodat
hijdaardoor onrein wordt;
15:33 Mitsgaders van een zwakke
vrouw in haar afzondering, en van
degene, die van zijn vloed
isvloeiende, voor een man, en voor
een vrouw; en voor een man, die bij
een onreine zal gelegen hebben.
16:1 En de HEERE sprak tot Mozes,
nadat de twee zonen van Aaron
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gestorven waren, als zij
genaderdwaren voor het aangezicht
des HEEREN, en gestorven waren;
16:2 De HEERE dan zeide tot
Mozes: Spreek tot uw broeder
Aaron, dat hij niet te allen tijde ga
in hetheilige, binnen den voorhang,
voor het verzoendeksel, dat op de
ark is, opdat hij niet sterve; want Ik
verschijn ineen wolk op het
verzoendeksel.
16:3 Hiermede zal Aaron in het
heilige gaan: met een var, een jong
rund ten zondoffer, en een ram
tenbrandoffer.
16:4 Hij zal den heiligen linnen rok
aandoen, en een linnen onderbroek
zal aan zijn vlees zijn, en met
eenlinnen gordel zal hij zich gorden,
en met een linnen hoed bedekken;
dit zijn heilige klederen; daarom zal
hij zijnvlees met water baden, als hij
ze zal aandoen.
16:5 En aan de vergadering der
kinderen Israels zal hij nemen twee
geitenbokken ten zondoffer, en
eenram ten brandoffer.
16:6 Daarna zal Aaron den var des
zondoffers, die voor hem zal zijn,
offeren, en zal voor zich en voor
zijnhuis verzoening doen.
16:7 Hij zal ook beide bokken
nemen, en hij zal die stellen voor
het aangezicht des HEEREN, aan de
deurvan de tent der samenkomst.
16:8 En Aaron zal de loten over die
twee bokken werpen: een lot voor

den HEERE, en een lot voor
denweggaanden bok.
16:9 Dan zal Aaron den bok, op
denwelken het lot voor den HEERE
zal gekomen zijn, toebrengen, en
zalhem ten zondoffer maken.
16:10 Maar de bok, op denwelken
het lot zal gekomen zijn, om een
weggaande bok te zijn, zal levend
voorhet aangezicht des HEEREN
gesteld worden, om door hem
verzoening te doen; opdat men hem
als eenweggaanden bok naar de
woestijn uitlate.
16:11 Aaron dan zal den var des
zondoffers, die voor hemzelven zal
zijn, toebrengen, en voor
zichzelvenen voor zijn huis
verzoening doen, en zal den var
des zondoffers, die voor hemzelven
zal zijn, slachten.
16:12 Hij zal ook een wierookvat
vol vurige kolen nemen van het
altaar, van voor het aangezicht
desHEEREN, en zijn handen vol
reukwerk van welriekende specerijen,
klein gestoten; en hij zal het binnen
denvoorhang dragen.
16:13 En hij zal dat reukwerk op
het vuur leggen, voor het
aangezicht des HEEREN, opdat de
nevel desreukwerks het
verzoendeksel, hetwelk is op de
getuigenis, bedekke, en dat hij niet
sterve.
16:14 En hij zal van het bloed van
den var nemen, en zal met zijn
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vinger op het verzoendeksel
oostwaartssprengen; en voor het
verzoendeksel zal hij zevenmaal met
zijn vinger van dat bloed sprengen.
16:15 Daarna zal hij den bok des
zondoffers, die voor het volk zal
zijn, slachten, en zal zijn bloed tot
binnenin den voorhang dragen, en
zal met zijn bloed doen, gelijk als
hij met het bloed van den var
gedaan heeft, en zaldat sprengen
op het verzoendeksel, en voor het
verzoendeksel.
16:16 Zo zal hij voor het heilige,
vanwege de onreinigheden der
kinderen Israels, en vanwege
hunovertredingen, naar al hun
zonden, verzoening doen; en alzo
zal hij doen aan de tent der
samenkomst, welkemet hen woont in
het midden hunner onreinigheden.
16:17 En geen mens zal in de tent
der samenkomst zijn, als hij zal
ingaan, om in het heilige verzoening
tedoen, totdat hij zal uitkomen; alzo
zal hij verzoening doen, voor
zichzelven, en voor zijn huis, en
voor de gehelegemeente van Israel.
16:18 Daarna zal hij tot het altaar,
dat voor het aangezicht des
HEEREN is, uitkomen, en verzoening
voorhetzelve doen; en hij zal van
het bloed van den var, en van het
bloed van den bok nemen, en doen
het rondomop de hoornen des
altaars.
16:19 En hij zal daarop van dat

bloed met zijn vinger zevenmaal
sprengen, en hij zal dat reinigen
enheiligen van de onreinigheden der
kinderen Israels.
16:20 Als hij nu zal geeindigd
hebben van het heilige, en de tent
der samenkomst, en het altaar
teverzoenen, zo zal hij dien
levenden bok toebrengen.
16:21 En Aaron zal beide zijn
handen op het hoofd van den
levenden bok leggen, en zal daarop
al deongerechtigheden der kinderen
Israels, en al hun overtredingen,
naar al hun zonden, belijden; en hij
zal die ophet hoofd des boks
leggen, en zal [hem] door de hand
eens mans, die voorhanden is, naar
de woestijn uitlaten.
16:22 Alzo zal die bok op zich al
hun ongerechtigheden in een
afgezonderd land wegdragen; en hij
zal dienbok in de woestijn uitlaten.
16:23 Daarna zal Aaron komen in
de tent der samenkomst, en zal de
linnen klederen uitdoen, die
hijaangedaan had, als hij in het
heilige ging, en hij zal ze daar
laten.
16:24 En hij zal zijn vlees in de
heilige plaats met water baden, en
zijn klederen aandoen; dan zal
hijuitgaan, en zijn brandoffer, en het
brandoffer des volks bereiden, en
voor zich en voor het volk
verzoening doen.
16:25 Ook zal hij het vet des
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zondoffers op het altaar aansteken.
16:26 En die den bok, welke een
weggaande bok was, zal uitgelaten
hebben, zal zijn klederen wassen,
enzijn vlees met water baden; en
daarna zal hij in het leger komen.
16:27 Maar den var des zondoffers,
en den bok des zondoffers, welker
bloed ingebracht is, om
verzoeningte doen in het heilige, zal
men tot buiten het leger uitvoeren;
doch hun vellen, hun vlees en hun
mest zullen zijmet vuur verbranden.
16:28 Die nu dezelve verbrandt, zal
zijn klederen wassen, en zijn vlees
met water baden; en daarna zal
hijin het leger komen.
16:29 En [dit] zal voor u tot een
eeuwige inzetting zijn: gij zult in de
zevende maand, op den tienden
dermaand, uw zielen
verootmoedigen, en geen werk
doen, inboorling noch vreemdeling,
die in het midden van u
alsvreemdeling verkeert.
16:30 Want op dien dag zal hij
voor u verzoening doen, om u te
reinigen; van al uw zonden zult gij
voor hetaangezicht des HEEREN
gereinigd worden.
16:31 Dat zal u een sabbat der rust
zijn, opdat gij uw zielen
verootmoedigt; het is een eeuwige
inzetting.
16:32 En de priester, dien men
gezalfd, en wiens hand men gevuld
zal hebben, om voor zijn vader

hetpriesterambt te bedienen, zal de
verzoening doen, als hij de linnen
klederen, de heilige klederen,
zalaangetrokken hebben.
16:33 Zo zal hij het heilige
heiligdom verzoenen, en de tent der
samenkomst, en het altaar zal
hijverzoenen; desgelijks voor de
priesteren, en voor al het volk der
gemeente zal hij verzoening doen.
16:34 En dit zal u tot een eeuwige
inzetting zijn, om voor de kinderen
Israels van al hun zonden,
eenmaaldes jaars, verzoening te
doen. En men deed, gelijk als de
HEERE Mozes geboden had.
17:1 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
17:2 Spreek tot Aaron, en tot zijn
zonen, en tot al de kinderen Israels,
en zeg tot hen: Dit is het
woord,hetwelk de HEERE geboden
heeft, zeggende:
17:3 Een ieder van het huis Israels,
die een os, of lam, of geit in het
leger slachten zal, of die [ze]
slachtenzal buiten het leger;
17:4 En dezelve aan de deur van
de tent der samenkomst niet
brengen zal, om een offerande den
HEEREvoor den tabernakel des
HEEREN te offeren; het bloed zal
dienzelven man toegerekend
worden, hij heeft bloedvergoten;
daarom zal dezelve man uit het
midden zijns volks uitgeroeid
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worden;
17:5 Opdat, wanneer de kinderen
Israels hun slachtofferen brengen,
welke zij op het veld slachten, dat
zijdie den HEERE toebrengen, aan
de deur van de tent der
samenkomst tot den priester, en
dezelve totdankofferen den HEERE
slachten.
17:6 En de priester zal het bloed
op het altaar des HEEREN, aan de
deur van de tent der
samenkomst,sprengen; en hij zal het
vet aansteken, tot een liefelijken
reuk den HEERE.
17:7 En zij zullen ook niet meer
hun slachtofferen den duivelen,
welke zij nahoereren, offeren; dat
zal huneen eeuwige inzetting zijn
voor hun geslachten.
17:8 Zeg dan tot hen: Een ieder
van het huis Israels, en van de
vreemdelingen, die in het midden
van henals vreemdelingen verkeren,
die een brandoffer of slachtoffer zal
offeren,
17:9 En dat tot de deur van de
tent der samenkomst niet zal
brengen, om hetzelve den HEERE te
bereiden;diezelve man zal uit zijn
volken uitgeroeid worden.
17:10 En een ieder uit het huis
Israels, en uit de vreemdelingen, die
in het midden van hen
alsvreemdelingen verkeren, die enig
bloed zal gegeten hebben, tegen
diens ziel, die dat bloed zal gegeten

hebben,zal Ik Mijn aangezicht zetten,
en zal die uit het midden haars
volks uitroeien.
17:11 Want de ziel van het vlees is
in het bloed; daarom heb Ik het u
op het altaar gegeven, om over
uwzielen verzoening te doen; want
het is het bloed, dat voor de ziel
verzoening zal doen.
17:12 Daarom heb Ik tot de
kinderen Israels gezegd: Geen ziel
van u zal bloed eten; noch de
vreemdeling,die als vreemdeling in
het midden van u verkeert, zal
bloed eten.
17:13 Een ieder ook van de
kinderen Israels en van de
vreemdelingen, die als
vreemdelingen in het middenvan hen
verkeren, die enig wild gedierte, of
gevogelte, dat gegeten wordt, in de
jacht gevangen zal hebben; diezal
deszelfs bloed vergieten, en zal dat
met stof bedekken.
17:14 Want het is de ziel van alle
vlees; zijn bloed is voor zijn ziel;
daarom heb Ik tot de kinderen
Israelsgezegd: Gij zult geens vleses
bloed eten; want de ziel van alle
vlees, dat is zijn bloed; zo wie dat
eet, zaluitgeroeid worden.
17:15 En alle ziel onder de
inboorlingen of onder de
vreemdelingen, die een dood aas of
het verscheurdezal gegeten hebben,
die zal zijn klederen wassen, en
zich met water baden, en onrein
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zijn tot aan den avond;daarna zal
hij rein zijn.
17:16 Maar indien hij [die] niet wast,
en zijn vlees niet baadt, zo zal hij
zijn ongerechtigheid dragen.
18:1 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
18:2 Spreek tot de kinderen Israels
en zeg tot hen: Ik ben de HEERE,
uw God!
18:3 Gij zult niet doen naar de
werken des Egyptischen lands,
waarin gij gewoond hebt; en naar
de werkendes lands Kanaan,
waarheen Ik u brenge, zult gij niet
doen, en zult in hun inzettingen niet
wandelen.
18:4 Mijn rechten zult gij doen, en
Mijn inzettingen zult gij houden, om
in die te wandelen; Ik ben deHEERE,
uw God!
18:5 Ja, Mijn inzettingen en Mijn
rechten zult gij houden; welk mens
dezelve zal doen, die zal door
dezelveleven; Ik ben de HEERE!
18:6 Niemand zal tot enige
nabestaande zijns vleses naderen,
om de schaamte te ontdekken; Ik
ben deHEERE!
18:7 Gij zult de schaamte uws
vaders en de schaamte uwer
moeder niet ontdekken; zij is uw
moeder; gijzult haar schaamte niet
ontdekken.
18:8 Gij zult de schaamte der
huisvrouw uws vaders niet

ontdekken; het is de schaamte uws
vaders.
18:9 De schaamte uwer zuster, der
dochter uws vaders, of der dochter
uwer moeder, te huis geboren
ofbuiten geboren, haar schaamte
zult gij niet ontdekken.
18:10 De schaamte der dochter uws
zoons, of der dochter uwer dochter,
haar schaamte zult gij
nietontdekken; want zij zijn uw
schaamte.
18:11 De schaamte van de dochter
der huisvrouw uws vaders, die uw
vader geboren is (zij is uw
zuster),haar schaamte zult gij niet
ontdekken.
18:12 Gij zult de schaamte van de
zuster uws vaders niet ontdekken;
zij is uws vaders nabestaande.
18:13 Gij zult de schaamte van de
zuster uwer moeder niet ontdekken;
want zij is uwer
moedernabestaande.
18:14 Gij zult de schaamte van den
broeder uws vaders niet ontdekken;
tot zijn huisvrouw zult gij
nietnaderen; zij is uw moei.
18:15 Gij zult de schaamte uwer
schoondochter niet ontdekken; zij is
uws zoons huisvrouw; gij zult
haarschaamte niet ontdekken.
18:16 Gij zult de schaamte der
huisvrouw uws broeders niet
ontdekken; het is de schaamte uws
broeders.
18:17 Gij zult de schaamte ener
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vrouw en harer dochter niet
ontdekken; de dochter haars zoons,
noch dedochter van haar dochter
zult gij nemen, om haar schaamte
te ontdekken; zij zijn nabestaanden;
het is eenschandelijke daad.
18:18 Gij zult ook geen vrouw tot
haar zuster nemen, om [haar] te
benauwen, mits haar schaamte
nevenshaar, in haar leven, te
ontdekken.
18:19 Ook zult gij tot de vrouw in
de afzondering van haar
onreinigheid niet naderen, om haar
schaamte teontdekken.
18:20 En gij zult niet liggen bij uws
naasten huisvrouw ter bezading, om
met haar onrein te worden.
18:21 En van uw zaad zult gij niet
geven, niet geven om voor den
Molech door het [vuur] te doen
gaan; enden Naam uws Gods zult
gij niet ontheiligen; Ik ben de
HEERE!
18:22 Bij een manspersoon zult gij
niet liggen met vrouwelijke bijligging;
dit is een gruwel.
18:23 Insgelijks zult gij bij geen
beest liggen, om daarmede onrein
te worden; een vrouw zal ook niet
staanvoor een beest, om daarmede
te doen te hebben; het is een
gruwelijke vermenging.
18:24 Verontreinigt u niet met enige
van deze; want de heidenen, die Ik
van uw aangezicht uitwerpe, zijnmet
alle deze verontreinigd;

18:25 Zodat het land onrein is, en
Ik over hetzelve zijn ongerechtigheid
bezoeke, en het land zijn
inwonersuitspuwt.
18:26 Maar gij zult Mijn inzettingen
en Mijn rechten onderhouden, en
van al die gruwelen niets
doen,inboorling noch vreemdeling,
die in het midden van u als
vreemdeling verkeert.
18:27 Want de lieden dezes lands,
die voor u geweest zijn, hebben al
deze gruwelen gedaan; en het land
isonrein geworden.
18:28 Dat u dat land niet uitspuwe,
als gij hetzelve zult verontreinigd
hebben; gelijk als het het volk, dat
vooru was, uitgespuwd heeft.
18:29 Want al wie enige van deze
gruwelen doen zal, die zielen, die
ze doen, zullen uit het midden
vanhaar volk uitgeroeid worden.
18:30 Daarom zult gij Mijn bevel
onderhouden, dat gij niet doet van
die gruwelijke inzettingen, die voor
uzijn gedaan geweest, en u
daarmede niet verontreinigt; Ik ben
de HEERE, uw God!
19:1 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
19:2 Spreek tot de ganse
vergadering der kinderen Israels, en
zeg tot hen: Gij zult heilig zijn, want
Ik, deHEERE, uw God, ben heilig!
19:3 Want ieder zal zijn moeder en
zijn vader vrezen, en Mijn sabbatten
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houden; Ik ben de HEERE, uwGod!
19:4 Gij zult u tot de afgoden niet
keren, en u geen gegoten goden
maken; Ik ben de HEERE, uw God!
19:5 En wanneer gij een dankoffer
den HEERE offeren zult, naar uw
welgevallen zult gij dat offeren.
19:6 Op den dag van uw offeren,
en des anderen daags, zal het
gegeten worden; maar wat tot op
denderden dag overblijft zal met
vuur verbrand worden.
19:7 En zo het op den derden dag
enigszins gegeten wordt, het is een
afgrijselijk ding, het zal
nietaangenaam zijn.
19:8 En zo wie dat eet, zal zijn
ongerechtigheid dragen, omdat hij
het heilige des HEEREN ontheiligd
heeft;daarom zal dezelve ziel, uit
haar volken uitgeroeid worden.
19:9 Als gij ook den oogst uws
lands inoogsten zult, gij zult den
hoek uws velds niet ganselijk
afoogsten, endat van uw oogst op
te zamelen is, niet opzamelen.
19:10 Insgelijks zult gij uw wijngaard
niet nalezen, en de afgevallen
bezien van uw wijngaard
nietopzamelen; den arme en den
vreemdeling zult gij die overlaten; Ik
ben de HEERE, uw God!
19:11 Gij zult niet stelen, en gij zult
niet liegen, noch valselijk handelen,
een iegelijk tegen zijn naaste.
19:12 Gij zult niet valselijk bij Mijn
Naam zweren; want gij zoudt den

Naam uws Gods ontheiligen; Ik ben
deHEERE.
19:13 Gij zult uw naaste niet
bedriegelijk verdrukken, noch
beroven; des dagloners arbeidsloon
zal bij u nietvernachten tot aan den
morgen.
19:14 Gij zult den dove niet
vloeken, en voor het aangezicht des
blinden geen aanstoot zetten; maar
gij zultvoor uw God vrezen; Ik ben
de HEERE!
19:15 Gij zult geen onrecht doen in
het gericht; gij zult het aangezicht
des geringen niet aannemen,
nochhet aangezicht des groten
voortrekken; in gerechtigheid zult gij
uw naaste richten.
19:16 Gij zult niet wandelen [als]
een achterklapper onder uw volken;
gij zult niet staan tegen het bloed
vanuw naaste; Ik ben de HEERE!
19:17 Gij zult uw broeder in uw hart
niet haten; gij zult uw naaste
naarstiglijk berispen, en zult de
zonde inhem niet verdragen.
19:18 Gij zult niet wreken, noch
[toorn] behouden tegen de kinderen
uws volks; maar gij zult uw
naasteliefhebben als uzelven; Ik ben
de HEERE!
19:19 Gij zult Mijn inzettingen
houden; gij zult geen tweeerlei aard
uwer beesten laten samen te
doenhebben; uwen akker zult gij
niet met tweeerlei [zaad] bezaaien,
en een kleed van tweeerlei stof,
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dooreenvermengd, zal aan u niet
komen.
19:20 En wanneer een man, door
bijligging des zaads, bij een vrouw
zal gelegen hebben, die
eendienstmaagd is, bij den man
versmaad, en geenszins gelost is,
en haar geen vrijheid is gegeven;
die zullengegeseld worden; zij zullen
niet gedood worden; want zij was
niet vrij gemaakt.
19:21 En hij zal zijn schuldoffer den
HEERE aan de deur van de tent der
samenkomst brengen, een ramten
schuldoffer.
19:22 En de priester zal met den
ram des schuldoffers, voor hem
over zijn zonde, die hij gezondigd
heeft,voor het aangezicht des
HEEREN verzoening doen; en hem
zal vergeving geschieden van zijn
zonde, die hijgezondigd heeft.
19:23 Als gij ook in dat land
gekomen zult zijn, en alle geboomte
ter spijze geplant zult hebben, zo
zult gijde voorhuid daarvan, deszelfs
vrucht, besnijden; drie jaren zal het
u onbesneden zijn, daarvan zal niet
gegetenworden.
19:24 Maar in het vierde jaar zal al
zijn vrucht een heilig ding zijn, ter
lofzegging voor den HEERE.
19:25 En in het vijfde jaar zult gij
deszelfs vrucht eten, om het
inkomen daarvan voor u te
vermeerderen; Ikben de HEERE, uw
God!

19:26 Gij zult niets met het bloed
eten. Gij zult op geen vogelgeschrei
acht geven, noch guichelarij plegen.
19:27 Gij zult de hoeken uws
hoofds niet rond afscheren; ook zult
gij de hoeken uws baards niet
verderven.
19:28 Gij zult om een dood lichaam
geen snijding in uw vlees maken,
noch schrift van een ingedrukt
tekenin u maken; Ik ben de HEERE!
19:29 Gij zult uw dochter niet
ontheiligen, haar ter hoererij
houdende; opdat het land niet
hoerere, en hetland met
schandelijke daden vervuld worde.
19:30 Gij zult Mijn sabbatten
houden, en Mijn heiligdom zult gij
vrezen; Ik ben de HEERE!
19:31 Gij zult u niet keren tot de
waarzeggers, en tot de
duivelskunstenaars; zoekt hen niet,
u met henverontreinigende; Ik ben
de HEERE, uw God!
19:32 Voor het grauwe haar zult gij
opstaan, en zult het aangezicht des
ouden vereren; en gij zult
vrezenvoor uw God; Ik ben de
HEERE!
19:33 En wanneer een vreemdeling
bij u in uw land als vreemdeling
verkeren zal, gij zult hem
nietverdrukken.
19:34 De vreemdeling, die als
vreemdeling bij u verkeert, zal onder
u zijn als een inboorling van
ulieden; gijzult hem liefhebben als
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uzelven; want gij zijt vreemdeling
geweest in Egypteland; Ik ben de
HEERE, uw God!
19:35 Gij zult geen onrecht doen in
het gericht, met de el, met het
gewicht, of met de maat.
19:36 Gij zult een rechte wage
hebben, rechte weegstenen, een
rechte efa, en een rechte hin; Ik
ben deHEERE, uw God, die u uit
Egypteland uitgevoerd heb!
19:37 Daarom zult gij al Mijn
inzettingen en al Mijn rechten
onderhouden, en zult ze doen; Ik
ben deHEERE!
20:1 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
20:2 Gij zult ook tot de kinderen
Israels zeggen: Een ieder uit de
kinderen Israels, of uit de
vreemdelingen,die in Israel als
vreemdelingen verkeren, die van zijn
zaad den Molech gegeven zal
hebben, zal zekerlijk gedoodworden;
het volk des lands zal hem met
stenen stenigen.
20:3 En Ik zal Mijn aangezicht tegen
dien man zetten, en zal hem uit het
midden zijns volks uitroeien; wanthij
heeft van zijn zaad den Molech
gegeven, opdat hij Mijn heiligdom
ontreinigen, en Mijn heiligen
Naamontheiligen zou.
20:4 En indien het volk des lands
hun ogen enigszins verbergen zal
van dien man, als hij van zijn zaad

denMolech zal gegeven hebben, dat
het hem niet dode;
20:5 Zo zal Ik Mijn aangezicht tegen
dien man en tegen zijn huisgezin
zetten, en Ik zal hem, en al
degenen,die hem nahoereren, om
den Molech na te hoereren, uit het
midden huns volks uitroeien.
20:6 Wanneer er een ziel is, die
zich tot de waarzeggers en tot de
duivelskunstenaars zal gekeerd
hebben,om die na te hoereren, zo
zal Ik Mijn aangezicht tegen die ziel
zetten, en zal ze uit het midden
haars volksuitroeien.
20:7 Daarom heiligt u, en weest
heilig; want Ik ben de HEERE, uw
God!
20:8 En onderhoudt Mijn inzettingen,
en doet dezelve; Ik ben de HEERE,
die u heilige.
20:9 Als er iemand is, die zijn vader
of zijn moeder zal gevloekt hebben,
die zal zekerlijk gedood worden;
hijheeft zijn vader of zijn moeder
gevloekt; zijn bloed is op hem!
20:10 Een man ook, die met
iemands huisvrouw overspel zal
gedaan hebben, dewijl hij met zijns
naastenvrouw overspel gedaan
heeft, zal zekerlijk gedood worden,
de overspeler en de overspeelster.
20:11 En een man, die bij zijns
vaders huisvrouw zal gelegen
hebben, heeft zijns vaders schaamte
ontdekt;zij beiden zullen zekerlijk
gedood worden; hun bloed is op
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hen!
20:12 Insgelijks, als de man bij de
vrouw zijns zoons zal gelegen
hebben, zij zullen beiden zekerlijk
gedoodworden; zij hebben een
gruwelijke vermenging gedaan; hun
bloed is op hen!
20:13 Wanneer ook een man bij
een manspersoon zal gelegen
hebben, met vrouwelijke bijligging,
zijhebben beiden een gruwel
gedaan; zij zullen zekerlijk gedood
worden; hun bloed is op hen!
20:14 En wanneer een man een
vrouw en haar moeder zal genomen
hebben, het is een schandelijke
daad;men zal hem, en diezelve met
vuur verbranden, opdat geen
schandelijke daad in het midden
van u zij.
20:15 Daartoe als een man bij enig
vee zal gelegen hebben, hij zal
zekerlijk gedood worden; ook
zultgijlieden het beest doden.
20:16 Alzo wanneer een vrouw tot
enig beest genaderd zal zijn, om
daarmede te doen te hebben, zo
zult gijdie vrouw en dat beest
doden; zij zullen zekerlijk gedood
worden; hun bloed is op hen!
20:17 En als een man zijn zuster,
de dochter zijns vaders, of de
dochter zijner moeder, zal
genomenhebben, en hij haar
schaamte gezien, en zij zijn
schaamte zal gezien hebben, het is
een schandvlek; daaromzullen zij

voor de ogen van de kinderen huns
volks uitgeroeid worden; hij heeft de
schaamte zijner zusterontdekt, hij
zal zijn ongerechtigheid dragen.
20:18 En als een man bij een
vrouw, die haar krankheid heeft, zal
gelegen en haar schaamte ontdekt,
haarfontein ontbloot, en zij zelve de
fontein haars bloeds ontdekt zal
hebben, zo zullen zij beiden uit het
midden hunsvolks uitgeroeid worden.
20:19 Daartoe zult gij de schaamte
van de zuster uwer moeder, en van
de zuster uws vaders nietontdekken;
dewijl hij zijn nabestaande ontbloot
heeft, zullen zij hun ongerechtigheid
dragen.
20:20 Als ook een man bij zijn moei
zal gelegen hebben, hij heeft de
schaamte zijns ooms ontdekt;
zijzullen hun zonde dragen; zonder
kinderen zullen zij sterven.
20:21 En wanneer een man zijns
broeders huisvrouw zal genomen
hebben, het is onreinigheid; hij heeft
deschaamte zijns broeders ontdekt;
zij zullen zonder kinderen zijn.
20:22 Onderhoudt dan al Mijn
inzettingen en al Mijn rechten, en
doet dezelve; opdat u dat land,
waarheenIk u brenge, om daarin te
wonen, niet uitspuwe.
20:23 En wandelt niet in de
inzettingen des volks, hetwelk Ik
voor uw aangezicht uitwerp; want al
dezedingen hebben zij gedaan;
daarom ben Ik op hen verdrietig
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geworden.
20:24 En Ik heb u gezegd: Gij zult
hun land erfelijk bezitten, en Ik zal
u dat geven, opdat gij hetzelve
erfelijkbezit, een land vloeiende van
melk en honig; Ik ben de HEERE, uw
God, Die u van de volken
afgezonderd heb!
20:25 Daarom zult gij onderscheid
maken tussen reine en onreine
beesten, en tussen het onreine en
reinegevogelte; en gij zult uw zielen
niet verfoeilijk maken aan de
beesten en aan het gevogelte, en
aan al wat op denaardbodem kruipt,
hetwelk Ik voor u afgezonderd heb,
opdat gij het onrein houdt.
20:26 En gij zult Mij heilig zijn, want
Ik, de HEERE, ben heilig; en Ik heb
u van de volken afgezonderd,opdat
gij Mijns zoudt zijn.
20:27 Als nu een man en vrouw in
zich een waarzeggenden geest zal
hebben, of een duivelskunstenaar
zalzijn, zij zullen zekerlijk gedood
worden; men zal hen met stenen
stenigen; hun bloed is op hen.
21:1 Daarna zeide de HEERE tot
Mozes: Spreek tot de priesters, de
zonen van Aaron, en zeg tot hen:
Overeen dode zal [een] [priester]
zich niet verontreinigen onder zijn
volken.
21:2 Behalve over zijn bloedvriend,
die hem ten naaste bestaat, over
zijn moeder en over zijn vader,

enover zijn zoon, en over zijn
dochter, en over zijn broeder.
21:3 En over zijn zuster, die maagd
is, hem nabestaande, die nog geen
man toebehoord heeft; over die
zalhij zich verontreinigen.
21:4 Hij zal zich niet verontreinigen
[over] een overste onder zijn volken,
om zich te ontheiligen.
21:5 Zij zullen op hun hoofd geen
kaalheid maken, en zullen den hoek
van hun baard niet afscheren, en
inhun vlees zullen zij geen sneden
snijden.
21:6 Zij zullen hun God heilig zijn,
en den Naam huns Gods zullen zij
niet ontheiligen; want zij offeren
devuurofferen des HEEREN, de spijze
huns Gods; daarom zullen zij heilig
zijn.
21:7 Zij zullen geen vrouw nemen,
die een hoer of ontheiligde is, noch
een vrouw nemen, die van haar
manverstoten is; want hij is zijn God
heilig.
21:8 Daarom zult gij hem heiligen,
omdat hij de spijze uws Gods offert;
hij zal u heilig zijn, want Ik
benheilig; Ik ben de HEERE, die u
heilige!
21:9 Als nu de dochter van enigen
priester zal beginnen te hoereren,
zij ontheiligt haar vader; met vuur
zalzij verbrand worden.
21:10 En hij, die de hogepriester
onder zijn broederen is, op wiens
hoofd de zalfolie gegoten is, en
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wienshand men gevuld heeft, om
die klederen aan te trekken, zal zijn
hoofd niet ontbloten, noch zijn
klederenscheuren.
21:11 Hij zal ook bij geen dode
lichamen komen; [zelfs] over zijn
vader en over zijn moeder zal hij
zich nietverontreinigen.
21:12 En uit het heiligdom zal hij
niet uitgaan, dat hij het heiligdom
zijns Gods niet ontheilige, want de
kroonder zalfolie zijns Gods is op
hem; Ik ben de HEERE!
21:13 Hij zal ook een vrouw in haar
maagdom nemen.
21:14 Een weduwe, of verstotene, of
ontheiligde hoer, dezulke zal hij niet
nemen; maar een maagd uit
zijnvolken zal hij tot een vrouw
nemen.
21:15 En hij zal zijn zaad onder zijn
volken niet ontheiligen; want Ik ben
de HEERE, die hem heilige!
21:16 Wijders sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
21:17 Spreek tot Aaron, zeggende:
Niemand uit uw zaad, naar hun
geslachten, in wien een gebrek zal
zijn,zal naderen, om de spijze zijns
Gods te offeren.
21:18 Want geen man, in wien een
gebrek zal zijn, zal naderen, hij zij
een blind man, of kreupel, of te
kort,of te lang in leden;
21:19 Of een man, in wien een
breuk des voets, of een breuk der
hand zal zijn;

21:20 Of die bultachtig, of
dwergachtig zal zijn, of een vel op
zijn oog zal hebben, of droge
schurftheid, ofetterige schurftheid, of
die gebroken zal zijn aan zijn
gemacht.
21:21 Geen man, uit het zaad van
Aaron, den priester, in wien een
gebrek is, zal toetreden om
devuurofferen des HEEREN te
offeren; een gebrek is in hem, hij
zal niet toetreden, om de spijs zijns
Gods teofferen.
21:22 De spijs zijns Gods, van de
allerheiligste dingen, en van de
heilige dingen, zal hij mogen eten;
21:23 Doch tot den voorhang zal hij
niet komen, en tot het altaar niet
toetreden, omdat een gebrek in
hemis; opdat hij Mijn heiligdommen
niet ontheilige; want Ik ben de
HEERE, die hen heilige!
21:24 En Mozes sprak [zulks] tot
Aaron en tot zijn zonen, en tot al
de kinderen Israels.
22:1 Daarna sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
22:2 Spreek tot Aaron en tot zijn
zonen, dat zij zich van de heilige
dingen der kinderen Israels, die zij
Mijheiligen, afzonderen, opdat zij de
Naam Mijner heiligheid niet
ontheiligen; Ik ben de HEERE!
22:3 Zeg tot hen: Alle man onder
uw geslachten, die uit uw ganse
zaad tot de heilige dingen, die
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dekinderen Israels den HEERE
heiligen, naderen zal, als zijn
onreinigheid op hem is; diezelve
mens zal van voorMijn aangezicht
uitgeroeid worden; Ik ben de HEERE!
22:4 Niemand van het zaad van
Aaron, die melaats is, of een vloed
heeft, zal van die heilige dingen
eten,totdat hij rein is; mitsgaders
die iets aanroert, dat onrein is van
een dood lichaam, of iemand, wien
het zaad derbijligging ontgaat.
22:5 Of zo wie aangeroerd zal
hebben enig kruipend gedierte,
waarvan hij onrein is, of een mens,
waarvanhij onrein is, naar al zijn
onreinigheid;
22:6 De mens, die dat aangeroerd
zal hebben, zal onrein zijn tot aan
den avond, en hij zal van die
heiligedingen niet eten, maar zal
zijn vlees met water baden.
22:7 Als de zon zal ondergegaan
zijn, dan zal hij rein zijn; en daarna
zal hij van die heilige dingen
eten;want dat is zijn spijze.
22:8 Het dode aas, en het
verscheurde zal hij niet eten, om
daarmede onrein te worden; Ik ben
de HEERE!
22:9 Zij zullen dan Mijn bevel
onderhouden, opdat zij geen zonde
daarover dragen en daarin sterven,
als zijdie ontheiligd zouden hebben;
Ik ben de HEERE, die hen heilige!
22:10 Ook zal geen vreemde het
heilige eten; een bijwoner des

priesters, en een dagloner, zullen
hetheilige niet eten.
22:11 Wanneer dan nog de priester
een ziel met zijn geld zal gekocht
hebben, die zal daarvan eten; en
deingeborene van zijn huis, die
zullen van zijn spijze eten.
22:12 Maar als des priesters
dochter een vreemden man zal
toebehoren, zij zal van het hefoffer
der heiligedingen niet eten.
22:13 Doch als des priesters
dochter een weduwe of een
verstotene zal zijn, en geen zaad
hebben, en tothaars vaders huis, als
in haar jonkheid, zal wedergekeerd
zijn, zo zal zij van de spijze haars
vaders eten; maargeen vreemde zal
daarvan eten.
22:14 En wanneer iemand het
heilige door dwaling zal gegeten
hebben, zo zal hij deszelfs vijfde
deeldaarboven toedoen, en zal het
den priester met het heilige
wedergeven.
22:15 Zo zullen zij niet ontheiligen
de heilige dingen der kinderen
Israels, die zij den HEERE
zullengegeven hebben;
22:16 En hen doen dragen de
ongerechtigheid der schuld, als zij
hun heilige dingen zouden eten;
want Ikben de HEERE, Die hen
heilige!
22:17 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
22:18 Spreek tot Aaron, en tot zijn
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zonen, en tot al de kinderen Israels,
en zeg tot hen: Zo wie uit het
huisvan Israel, en uit de
vreemdelingen in Israel is, die zijn
offerande zal offeren naar al hun
geloften, en naar al hunvrijwillige
offeren, die zij den HEERE ten
brandoffer zullen offeren;
22:19 Het zal naar uw welgevallen
zijn, een volkomen mannetje, van de
runderen, van de lammeren, of
vande geiten.
22:20 Gij zult niet offeren iets,
waarin een gebrek is; want het zou
niet aangenaam zijn voor u.
22:21 En als iemand een dankoffer
den HEERE zal offeren,
uitzonderende van de runderen of
van deschapen een gelofte, of
vrijwillig offer, het zal volkomen zijn,
opdat het aangenaam zij; geen
gebrek zal daarinzijn.
22:22 Het blinde, of gebrokene, of
verlamde, of wratte, of droge
schurftheid, of etterige
schurftheidhebbende, deze zult gij
den HEERE niet offeren, en daarvan
zult gij den HEERE geen vuuroffer
op het altaargeven.
22:23 Doch een os, of klein vee, te
lang of te verkrompen in leden, die
zult gij tot een vrijwillig
offerbereiden; doch tot een gelofte
zou het niet aangenaam zijn.
22:24 Het gedrukte, of gestotene, of
gescheurde, of gesnedene, zult gij
den HEERE niet offeren; dat zult

gijin uw land niet doen.
22:25 Gij zult ook uit de hand des
vreemden van al deze dingen uw
God geen spijs offeren; want
hunverdorvenheid is in hen, in
dezelve is gebrek, zij zouden niet
aangenaam zijn voor u.
22:26 Wijders sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
22:27 Wanneer een os, of lam, of
geit zal geboren zijn, zo zal die
zeven dagen onder zijn moeder
zijn;daarna, van den achtsten dag
en daarover, zal hij aangenaam zijn
tot offerande des vuuroffers den
HEERE.
22:28 Gij zult ook een os, of klein
vee, hem en zijn jong, op een dag
niet slachten.
22:29 En als gij een lofoffer den
HEERE zult slachten, naar uw wil
zult gij het slachten.
22:30 Het zal op denzelfden dag
gegeten worden; gij zult daarvan
niet overlaten tot op den morgen; Ik
bende HEERE!
22:31 Daarom zult gij Mijn geboden
houden, en dezelve doen; Ik ben de
HEERE!
22:32 En gij zult Mijn heiligen Naam
niet ontheiligen, opdat Ik in het
midden der kinderen Israels
geheiligdworde; Ik ben de HEERE,
die u heilige!
22:33 Die u uit Egypteland
uitgevoerd heb, opdat Ik u tot een
God zij; Ik ben de HEERE!
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23:1 Daarna sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
23:2 Spreek tot de kinderen Israels,
en zeg tot hen: De gezette
hoogtijden des HEEREN, welke
gijliedenuitroepen zult, zullen heilige
samenroepingen zijn; deze zijn Mijn
gezette hoogtijden.
23:3 Zes dagen zal men het werk
doen, maar op den zevenden dag is
de sabbat der rust, een
heiligesamenroeping; geen werk zult
gij doen; het is des HEEREN sabbat,
in al uw woningen.
23:4 Deze zijn de gezette hoogtijden
des HEEREN, de heilige
samenroepingen, welke gij uitroepen
zult ophun gezetten tijd.
23:5 In de eerste maand, op den
veertienden der maand, tussen twee
avonden is des HEEREN pascha.
23:6 En op den vijftienden dag der
derzelver maand is het feest van de
ongezuurde [broden] des
HEEREN;zeven dagen zult gij
ongezuurde [broden] eten.
23:7 Op den eersten dag zult gij
een heilige samenroeping hebben;
geen dienstwerk zult gij doen.
23:8 Maar gij zult zeven dagen
vuuroffer den HEERE offeren; en op
den zevenden dag zal een
heiligesamenroeping wezen; geen
dienstwerk zult gij doen.
23:9 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
23:10 Spreek tot de kinderen

Israels, en zeg tot hen: Als gij in
het land zult gekomen zijn, hetwelk
Ik ugeven zal, en gij zijn oogst zult
inoogsten, dan zult gij een garf der
eerstelingen van uw oogst tot den
priesterbrengen.
23:11 En hij zal die garf voor het
aangezicht des HEEREN bewegen,
opdat het voor u aangenaam zij;
desanderen daags na den sabbat
zal de priester die bewegen.
23:12 Gij zult ook op den dag, als
gij die garf bewegen zult, bereiden
een volkomen lam, dat eenjarig is,
tenbrandoffer den HEERE;
23:13 En zijn spijsoffer twee tienden
meelbloem, met olie gemengd, ten
vuuroffer, den HEERE tot
eenliefelijken reuk; en zijn drankoffer
van wijn, het vierde deel van een
hin.
23:14 En gij zult geen brood, noch
geroost koren, noch groene aren
eten, tot op dienzelven dag, dat gij
deofferande uws Gods zult gebracht
hebben; het is een eeuwige inzetting
voor uw geslachten, in al uw
woningen.
23:15 Daarna zult gij u tellen van
den anderen dag na den sabbat,
van den dag, dat gij de garf
desbeweegoffers zult gebracht
hebben; het zullen zeven volkomen
sabbatten zijn;
23:16 Tot den anderen dag, na den
zevenden sabbat, zult gij vijftig
dagen tellen, dan zult gij een
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nieuwspijsoffer den HEERE offeren.
23:17 Gijlieden zult uit uw woningen
twee beweegbroden brengen, zij
zullen van twee tienden
meelbloemzijn, gedesemd zullen zij
gebakken worden; het zijn de
eerstelingen den HEERE.
23:18 Gij zult ook met het brood
zeven volkomen eenjarige lammeren,
en een var, het jong van een
rund,en twee rammen offeren; zij
zullen den HEERE een brandoffer
zijn, met hun spijsoffer en hun
drankofferen, eenvuuroffer, tot een
liefelijken reuk den HEERE.
23:19 Ook zult gij een geitenbok
ten zondoffer, en twee eenjarige
lammeren ten dankoffer bereiden.
23:20 Dan zal de priester dezelve
met het brood der eerstelingen [ten]
beweegoffer, voor het aangezichtdes
HEEREN, met de twee lammeren
bewegen; zij zullen den HEERE een
heilig ding zijn, voor den priester.
23:21 En gij zult op dienzelfden dag
uitroepen, [dat] gij een heilige
samenroeping zult hebben;
geendienstwerk zult gij doen; het is
een eeuwige inzetting in al uw
woningen voor uw geslachten.
23:22 Als gij nu den oogst uws
lands zult inoogsten, gij zult, in uw
inoogsten, den hoek des velds
nietganselijk afmaaien, en de
opzameling van uw oogst niet
opzamelen; voor den arme en voor
den vreemdelingzult gij ze laten; Ik

ben de HEERE, uw God!
23:23 En de HEERE sprak tot
Mozes, zeggende:
23:24 Spreek tot de kinderen
Israels, zeggende: In de zevende
maand, op den eersten der maand,
zult gijeen rust hebben, een
gedachtenis des geklanks, een
heilige samenroeping.
23:25 Geen dienstwerk zult gij doen;
maar gij zult den HEERE vuuroffer
offeren.
23:26 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
23:27 Doch op den tienden dezer
zevende maand zal de verzoendag
zijn, een heilige samenroeping zult
gijhebben; dan zult gij uw zielen
verootmoedigen, en zult den HEERE
een vuuroffer offeren.
23:28 En op dienzelven dag zult gij
geen werk doen; want het is de
verzoendag, om over u verzoening
tedoen voor het aangezicht des
HEEREN uws Gods.
23:29 Want alle ziel, welken op
dienzelven dag niet zal
verootmoedigd zijn geweest, die zal
uitgeroeidworden uit haar volken.
23:30 Ook alle ziel, die enig werk
op dienzelven dag gedaan zal
hebben, die ziel zal Ik uit het
midden haarsvolks verderven.
23:31 Gij zult geen werk doen; het
is een eeuwige inzetting voor uw
geslachten, in al uw woningen.
23:32 Het zal u een sabbat der rust
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zijn; dan zult gij uw zielen
verootmoedigen; op den negenden
dermaand in den avond, van den
avond tot den avond, zult gij uw
sabbat rusten.
23:33 En de HEERE sprak tot
Mozes, zeggende:
23:34 Spreek tot de kinderen
Israels, zeggende: Op den vijftienden
dag van deze zevende maand zal
hetfeest der loofhutten zeven dagen
den HEERE zijn.
23:35 Op den eersten dag zal een
heilige samenroeping zijn; geen
dienstwerk zult gij doen.
23:36 Zeven dagen zult gij den
HEERE vuurofferen offeren; op den
achtsten dag zult gij een
heiligesamenroeping hebben, en zult
den HEERE vuuroffer offeren; het is
een verbodsdag; gij zult geen
dienstwerkdoen.
23:37 Dit zijn de gezette hoogtijden
des HEEREN, welke gij zult uitroepen
[tot] heilige samenroepingen, omden
HEERE vuuroffer, brandoffer en
spijsoffer, slachtoffer en
drankofferen, elk dagelijks op zijn
dag, te offeren;
23:38 Behalve de sabbatten des
HEEREN, en behalve uw gaven, en
behalve al uw geloften, en behalve
aluw vrijwillige offeren, welke gij den
HEERE geven zult.
23:39 Doch op den vijftienden dag
der zevende maand, als gij het
inkomen des lands zult

ingegaderdhebben, zult gij des
HEEREN feest zeven dagen vieren;
op den eersten dag zal er rust zijn,
en op den achtstendag zal er rust
zijn.
23:40 En op den eersten dag zult
gij u nemen takken van schoon
geboomte, palmtakken, en meien
vandichte bomen, met beekwilgen;
en gij zult voor het aangezicht des
HEEREN, uws Gods, zeven dagen
vrolijk zijn.
23:41 En gij zult dat feest den
HEERE zeven dagen in het jaar
vieren; het is een eeuwige inzetting
voor uwgeslachten; in de zevende
maand zult gij het vieren.
23:42 Zeven dagen zult gij in de
loofhutten wonen; alle inboorlingen
in Israel zullen in loofhutten wonen;
23:43 Opdat uw geslachten weten,
dat Ik de kinderen Israels in
loofhutten heb doen wonen, als Ik
hen uitEgypteland uitgevoerd heb; Ik
ben de HEERE, uw God!
23:44 Alzo heeft Mozes de gezette
hoogtijden des HEEREN tot de
kinderen Israels uitgesproken.
24:1 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
24:2 Gebied den kinderen Israels,
dat zij tot u brengen zuivere
gestoten olijfolie, voor den luchter,
om delampen gedurig aan te
steken.
24:3 Aaron zal die voor het
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aangezicht des HEEREN gedurig
toerichten, van den avond tot den
morgen,buiten den voorhang van de
getuigenis, in de tent der
samenkomst; het is een eeuwige
inzetting voor uwgeslachten.
24:4 Hij zal op den louteren
kandelaar die lampen voor het
aangezicht des HEEREN gedurig
toerichten.
24:5 Gij zult ook meelbloem nemen,
en twaalf koeken daarvan bakken;
van twee tienden zal een koek zijn.
24:6 En gij zult ze in twee rijen
leggen, zes in een rij, op de reine
tafel, voor het aangezicht des
HEEREN.
24:7 En op elke rij zult gij zuiveren
wierook leggen, welke het brood ten
gedenkoffer zal zijn; het is
eenvuuroffer den HEERE.
24:8 Op elken sabbatdag gedurig
zal men dat voor het aangezicht
des HEEREN toerichten, vanwege
dekinderen Israels, tot een eeuwig
verbond.
24:9 En het zal voor Aaron en zijn
zonen zijn, die dat in de heilige
plaats zullen eten; want het is voor
hemeen heiligheid der heiligheden
uit de vuurofferen des HEEREN, een
eeuwige inzetting.
24:10 En er ging de zoon ener
Israelietische vrouw uit, die, in het
midden der kinderen Israels, de
zoon vaneen Egyptische man was;
en de zoon van deze Israelietische

en een Israelietisch man twistten in
het leger.
24:11 Toen lasterde de zoon der
Israelietische vrouw uitdrukkelijk den
NAAM, en vloekte; daarom
brachtenzij hem tot Mozes; de naam
nu zijner moeder was Selomith, de
dochter van Dibri, van den stam
Dan.
24:12 En zij leidden hem in de
gevangenis, opdat hem, naar den
mond des HEEREN,
verklaringgeschieden zou.
24:13 En de HEERE sprak tot
Mozes, zeggende:
24:14 Breng den vloeker uit tot
buiten het leger, en allen, die het
gehoord hebben, zullen hun handen
opzijn hoofd leggen; daarna zal
hem de gehele vergadering stenigen.
24:15 En tot de kinderen Israels zult
gij spreken, zeggende: Een ieder, als
hij zijn God gevloekt zal hebben,zo
zal hij zijn zonde dragen.
24:16 En wie den Naam des
HEEREN gelasterd zal hebben, zal
zekerlijk gedood worden; de
gansevergadering zal hem zekerlijk
stenigen; alzo zal de vreemdeling
zijn, gelijk de inboorling, als hij den
NAAM zalgelasterd hebben, hij zal
gedood worden.
24:17 En als iemand enige ziel des
mensen zal verslagen hebben, hij
zal zekerlijk gedood worden.
24:18 Maar wie de ziel van enig vee
zal verslagen hebben, hij zal het
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wedergeven, ziel voor ziel.
24:19 Als ook iemand aan zijn
naaste een gebrek zal aangebracht
hebben; gelijk als hij gedaan heeft,
zozal ook aan hem gedaan worden:
24:20 Breuk voor breuk, oog voor
oog, tand voor tand; gelijk als hij
een gebrek een mens zal
aangebrachthebben, zo zal ook hem
aangebracht worden.
24:21 Wie dan enig vee verslaat,
die zal het wedergeven; maar wie
een mens verslaat, die zal
gedoodworden.
24:22 Enerlei recht zult gij hebben;
zo zal de vreemdeling zijn, als de
inboorling; want Ik ben de HEERE,
uwGod!
24:23 En Mozes zeide tot de
kinderen Israels, dat zij den vloeker
tot buiten het leger uitbrengen, en
hemmet stenen stenigen zouden. En
de kinderen Israels deden, gelijk als
de HEERE Mozes geboden had.
25:1 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, aan den berg Sinai,
zeggende:
25:2 Spreek tot de kinderen Israels,
en zeg tot hen: Wanneer gij zult
gekomen zijn in dat land, dat Ik
ugeve, dan zal dat land rusten, een
sabbat den HEERE.
25:3 Zes jaren zult gij uw akker
bezaaien, en zes jaren uw wijngaard
besnijden, en de inkomst
daarvaninzamelen.

25:4 Doch in het zevende jaar zal
voor het land een sabbat der rust
zijn, een sabbat den HEERE; uw
akkerzult gij niet bezaaien en uw
wijngaard niet besnijden.
25:5 Wat van zelf van uw oogst zal
gewassen zijn, zult gij niet
inoogsten, en de druiven uwer
afzonderingzult gij niet afsnijden; het
zal een jaar der ruste voor het land
zijn.
25:6 En de [inkomst] [van] den
sabbat des lands zal voor u tot
spijze zijn, voor u, en voor uw
knecht, envoor uw dienstmaagd, en
voor uw dagloner, en voor uw
bijwoner, die bij u als vreemdelingen
verkeren;
25:7 Mitsgaders voor het vee, en
voor het gedierte, dat in uw land is,
zal al de inkomst daarvan tot
spijzezijn.
25:8 Gij zult u ook tellen zeven
jaarweken, zevenmaal zeven jaren;
zodat de dagen der zeven
jaarweken unegen en veertig jaren
zullen zijn.
25:9 Daarna zult gij in de zevende
maand, op den tienden der maand,
de bazuin des geklanks
doendoorgaan; op den verzoendag
zult gij de bazuin doen doorgaan in
uw ganse land.
25:10 En gij zult dat vijftigste jaar
heiligen, en vrijheid uitroepen in het
land, voor al zijn inwoners; het zal
ueen jubeljaar zijn; en gij zult
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wederkeren een ieder tot zijn
bezittingen, en zult wederkeren een
ieder tot zijngeslacht.
25:11 Dit jubeljaar zal u het
vijftigste jaar zijn; gij zult niet
zaaien, noch inoogsten wat van zelf
daarin zalgewassen zijn, noch ook
[de] [druiven] der afzonderingen in
hetzelve afsnijden.
25:12 Want dat is het jubeljaar; het
zal u heilig zijn; gij zult uit het veld
de inkomst daarvan eten.
25:13 Op dat jubeljaar zult gij ieder
wederkeren tot zijn bezitting.
25:14 Daarom, wanneer gij aan uw
naaste wat veilbaars verkopen, of
uit de hand uws naasten kopen
zult,dat niemand de een den ander
verdrukke.
25:15 Naar het getal der jaren, van
het jubeljaar af, zult gij van uw
naaste kopen, en naar het getal
van dejaren der inkomsten zal hij
het aan u verkopen.
25:16 Naar de veelheid der jaren
zult gij zijn koop vermeerderen, en
naar de weinigheid der jaren zult
gijzijn koop verminderen; want hij
verkoopt aan u het getal der
inkomsten.
25:17 Dat dan niemand zijn naaste
verdrukke; maar vreest voor uw
God; want Ik ben de HEERE, uw
God!
25:18 En doet Mijn inzettingen, en
houdt Mijn rechten, en doet dezelve;
zo zult gij zeker wonen in het land.

25:19 En het land zal zijn vrucht
geven, en gij zult eten tot
verzadiging toe; en gij zult zeker
daarin wonen.
25:20 En als gij zoudt zeggen: Wat
zullen wij eten in het zevende jaar!
Ziet, wij zullen niet zaaien, en
onzeinkomst niet inzamelen;
25:21 Zo zal Ik Mijn zegen gebieden
over u in het zesde jaar, dat het de
inkomst voor drie jaren
zalvoortbrengen.
25:22 Het achtste jaar nu zult gij
zaaien, en zult van de oude
inkomst eten, tot het negende jaar
toe; totdatzijn inkomst ingekomen is,
zult gij het oude eten.
25:23 Het land ook zal niet voor
altoos verkocht worden; want het
land is het Mijne, dewijl gij
vreemdelingenen bijwoners bij Mij
zijt.
25:24 Daarom zult gij, in het ganse
land uwer bezitting, lossing voor het
land toelaten.
25:25 Wanneer uw broeder zal
verarmd zijn, en iets van zijn
bezitting verkocht zal hebben, zo zal
zijnlosser, die hem nabestaande is,
komen, en zal het verkochte zijns
broeders lossen.
25:26 En wanneer iemand geen
losser zal hebben, maar zijn hand
bekomen en hij gevonden zal
hebben,zoveel genoeg is tot zijn
lossing;
25:27 Dan zal hij de jaren zijner
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verkoping rekenen, en het overschot
zal hij den man, wien hij het
verkochthad, weder uitkeren; en hij
zal weder tot zijn bezitting komen.
25:28 Maar indien zijn hand niet
gevonden heeft, wat genoeg is, om
aan hem weder uit te keren, zo zal
zijnverkochte goed zijn in de hand
van deszelfs koper tot het jubeljaar
toe; maar in het jubeljaar zal het
uitgaan, enhij zal tot zijn bezitting
wederkeren.
25:29 Insgelijks, wanneer iemand
een woonhuis [in] een bemuurde
stad zal verkocht hebben, zo zal
zijnlossing zijn, totdat het jaar zijner
verkoping volkomen zal zijn; in een
vol jaar zal zijn lossing wezen.
25:30 Maar is het, dat het niet
gelost wordt, tegen dat hem het
gehele jaar zal vervuld zijn, zo zal
dat huis,hetwelk in die stad is, die
een muur heeft, voor altoos blijven
aan hem, die dat gekocht heeft,
onder zijngeslachten; het zal in het
jubeljaar niet uitgaan.
25:31 Doch de huizen der dorpen,
die rondom geen muur hebben,
zullen als het veld des lands
gerekendworden; daarvoor zal
lossing zijn, en zij zullen in het
jubeljaar uitgaan.
25:32 Aangaande de steden der
Levieten, [en] de huizen der steden
hunner bezitting; de Levieten
zulleneen eeuwige lossing hebben.
25:33 En als men onder de Levieten

lossing zal gedaan hebben, zo zal
de koop van het huis en van
destad zijner bezitting in het
jubeljaar uitgaan; want de huizen
van de steden der Levieten zijn hun
bezitting in hetmidden van de
kinderen Israels.
25:34 Doch het veld van de
voorstad hunner steden zal niet
verkocht worden; want het is een
eeuwigebezitting voor hen.
25:35 En als uw broeder zal
verarmd zijn, en zijn hand bij u
wankelen zal, zo zult gij hem
vasthouden,[zelfs] een vreemdeling
en bijwoner, opdat hij bij u leve.
25:36 Gij zult geen woeker noch
overwinst van hem nemen; maar gij
zult vrezen voor uw God, opdat
uwbroeder bij u leve.
25:37 Uw geld zult gij hem niet op
woeker geven, en gij zult uw spijze
niet op overwinst geven.
25:38 Ik ben de HEERE, uw God, Die
u uit Egypteland gevoerd heb, om u
het land Kanaan te geven, opdatIk
u tot een God zij.
25:39 Desgelijks, wanneer uw
broeder bij u zal verarmd zijn, en
zich aan u verkocht zal hebben, gij
zulthem niet doen dienen den
dienst van een slaaf;
25:40 Als een dagloner, als een
bijwoner zal hij bij u zijn; tot het
jubeljaar zal hij bij u dienen.
25:41 Dan zal hij van u uitgaan, hij
en zijn kinderen met hem, en hij zal
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tot zijn geslacht wederkeren, en
totde bezitting zijner vaderen
wederkeren.
25:42 Want zij zijn Mijn
dienstknechten, die Ik uit Egypteland
uitgevoerd heb; zij zullen niet
verkochtworden, gelijk men een
slaaf verkoopt.
25:43 Gij zult geen heerschappij
over hem hebben met wreedheid;
maar gij zult vrezen voor uw God.
25:44 Aangaande uw slaaf of uw
slavin, die gij zult hebben, die zullen
van de volken zijn, die rondom u
zijn;van die zult gij een slaaf of een
slavin kopen.
25:45 Gij zult ze ook kopen van de
kinderen der bijwoners, die bij u als
vreemdelingen verkeren, uit hen
enuit hun geslachten, die bij u
zullen zijn, die zij in uw land zullen
gewonnen hebben; en zij zullen u
tot eenbezitting zijn.
25:46 En gij zult u tot bezitters over
hen stellen voor uw kinderen na u,
opdat zij de bezitting erven; gij
zulthen in eeuwigheid doen dienen;
maar over uw broeders, de kinderen
Israels, een iegelijk over zijn
broeder, gijzult over hem geen
heerschappij hebben met wreedheid.
25:47 En wanneer de hand eens
vreemdelings en bijwoners, die bij u
is, [wat] bekomen zal hebben, en
uwbroeder, die bij hem is, verarmd
zal zijn, dat hij zich aan den
vreemdeling, den bijwoner, die bij u

is, of aan denstam van het geslacht
des vreemdelings zal verkocht
hebben;
25:48 Nadat hij zich zal verkocht
hebben, zal er lossing voor hem
zijn; een van zijn broeders zal
hemlossen;
25:49 Of zijn oom, of de zoon zijns
ooms, zal hem lossen, of die uit de
naasten zijns vleses van zijngeslacht
is, zal hem lossen; of heeft zijn
hand wat bekomen, dat hij
zichzelven losse.
25:50 En hij zal met zijn koper
rekenen van dat jaar af, dat hij zich
aan hem verkocht heeft tot het
jubeljaartoe; alzo dat het geld zijner
verkoping zal zijn naar het getal van
de jaren, naar de dagen eens
dagloners zal hetmet hem zijn.
25:51 Indien nog vele van die jaren
zijn, naar die zal hij tot zijn lossing
van het geld, waarover hij gekocht
is,wedergeven.
25:52 En indien er nog weinige van
die jaren overgebleven zijn, tot aan
het jubeljaar, zo zal hij met
hemrekenen; naar zijn jaren zal hij
zijn lossing wedergeven.
25:53 Als een dagloner zal hij van
jaar tot jaar bij hem zijn; men zal
over hem geen heerschappij
hebbenmet wreedheid voor uw ogen.
25:54 En is het, dat hij hierdoor
niet gelost wordt, zo zal hij in het
jubeljaar uitgaan, hij en zijn
kinderen methem.
232

Leviticus
25:55 Want de kinderen Israels zijn
Mij tot dienstknechten; Mijn
dienstknechten zijn zij, die Ik uit
Egyptelanduitgevoerd heb; Ik ben de
HEERE, uw God!
26:1 Gij zult ulieden geen afgoden
maken; noch gesneden beeld, noch
opgericht beeld zult gij u
stellen,noch gebeelden steen in uw
land zetten, om u daarvoor te
buigen; want Ik ben de HEERE, uw
God!
26:2 Mijn sabbatten zult gij houden,
en Mijn heiligdom zult gij vrezen; Ik
ben de HEERE!
26:3 Indien gij in Mijn inzettingen
wandelen, en Mijn geboden houden,
en die doen zult;
26:4 Zo zal Ik uw regens geven op
hun tijd; en het land zal zijn
inkomst geven, en het geboomte
des veldszal zijn vrucht geven;
26:5 En de dorstijd zal u reiken tot
den wijnoogst, en de wijnoogst zal
reiken tot den zaaitijd; en gij zult
uwbrood eten tot verzadiging toe,
en gij zult zeker in uw land wonen.
26:6 Ook zal Ik vrede geven in het
land, dat gij zult te slapen liggen,
en niemand zij, die verschrikke; en
Ikzal het boos gedierte uit het land
doen ophouden, en het zwaard zal
door uw land niet doorgaan.
26:7 En gij zult uw vijanden
vervolgen; en zij zullen voor uw
aangezicht door het zwaard vallen.

26:8 Vijf uit u zullen honderd
vervolgen, en honderd uit u zullen
tien duizend vervolgen; en uw
vijandenzullen voor uw aangezicht
door het zwaard vallen.
26:9 En Ik zal Mij tot u wenden, en
zal u vruchtbaar maken, en u
vermenigvuldigen; en Mijn verbond
zal Ikmet u bevestigen.
26:10 En gij zult het oude, dat
verouderd is, eten; en het oude zult
gij vanwege het nieuwe uitbrengen.
26:11 En Ik zal Mijn tabernakel in
het midden van u zetten; en Mijn
ziel zal van u niet walgen.
26:12 En Ik zal in het midden van u
wandelen, en zal u tot een God
zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn.
26:13 Ik ben de HEERE, uw God, Die
u uit het land der Egyptenaren
uitgevoerd heb, opdat gij hun
slavenniet zoudt zijn; en Ik heb de
disselbomen van uw juk verbroken,
en heb u doen rechtop staan.
26:14 Maar indien gij Mij niet zult
horen, en al deze geboden niet zult
doen;
26:15 En zo gij Mijn inzettingen zult
smadelijk verwerpen, en zo uw ziel
van Mijn rechten zal walgen, dat
gijniet doet al Mijn geboden, om
Mijn verbond te vernietigen;
26:16 Dit zal Ik u ook doen, dat Ik
over u stellen zal verschrikking,
tering en koorts, die de ogen
verteren ende ziel pijnigen; gij zult
ook uw zaad te vergeefs zaaien, en
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uw vijanden zullen dat opeten.
26:17 Daartoe zal Ik Mijn aangezicht
tegen ulieden zetten, dat gij
geslagen zult worden voor het
aangezichtuwer vijanden; en uw
haters zullen over u heerschappij
hebben, en gij zult vlieden, als u
iemand vervolgt.
26:18 En zo gij Mij tot deze dingen
toe nog niet horen zult, Ik zal nog
daar toedoen, om u zevenvoudig
overuw zonden te tuchtigen.
26:19 Want Ik zal de hovaardigheid
uwer kracht verbreken, en zal uw
hemel als ijzer maken, en uw
aardeals koper.
26:20 En uw macht zal ijdellijk
verdaan worden; en uw land zal zijn
inkomsten niet geven, en het
geboomtedes lands zal zijn vrucht
niet geven.
26:21 En zo gij met Mij [in]
tegenheid wandelen zult, en Mij niet
zult willen horen, zo zal Ik over u,
naar uwzonden, zevenvoudig slagen
toedoen.
26:22 Want Ik zal onder u zenden
het gedierte des velds, hetwelk u
beroven, en uw vee uitroeien, en
uverminderen zal; en uw wegen
zullen woest worden.
26:23 Indien gij nog door deze
dingen Mij niet getuchtigd zult zijn,
maar met Mij [in] tegenheid
wandelen;
26:24 Zo zal Ik ook met u in
tegenheid wandelen, en Ik zal u ook

zevenvoudig over uw zonden slaan.
26:25 Want Ik zal een zwaard over
u brengen, dat de wraak des
verbonds wreken zal, zodat gij in
uwsteden vergaderd zult worden;
dan zal Ik de pest in het midden
van u zenden, en gij zult in de
hand des vijandsovergegeven
worden.
26:26 Als Ik u den staf des broods
zal gebroken hebben, dan zullen
tien vrouwen uw brood in een
ovenbakken, en zullen uw brood bij
het gewicht wedergeven; en gij zult
eten, maar niet verzadigd worden.
26:27 Als gij ook hierom Mij niet
horen zult, maar met Mij wandelen
zult in tegenheid;
26:28 Zo zal Ik ook met u in
heetgrimmige tegenheid wandelen,
en Ik zal u ook zevenvoudig over
uwzonden tuchtigen.
26:29 Want gij zult het vlees uwer
zonen eten, en het vlees uwer
dochteren zult gij eten.
26:30 En Ik zal uw hoogten
verderven, en uw zonnebeelden
uitroeien, en zal uw dode lichamen
op de dodelichamen uwer
drekgoden werpen; en Mijn ziel zal
aan u walgen.
26:31 En Ik zal uw steden een
woestijn maken, en uw
heiligdommen verwoesten; en Ik zal
uw liefelijkenreuk niet rieken.
26:32 Ja, Ik zal dat land
verwoesten; dat uw vijanden, die
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daarin zullen wonen, zich daarover
ontzettenzullen.
26:33 Daartoe zal Ik u onder de
heidenen verstrooien; en een zwaard
achter u uittrekken; en uw land
zalwoest, en uw steden zullen een
woestijn zijn.
26:34 Dan zal het land aan zijn
sabbatten een welgevallen hebben,
al de dagen der verwoesting, en gij
zultin het land uwer vijanden zijn;
dan zal het land rusten, en aan zijn
sabbatten een welgevallen hebben.
26:35 Al de dagen der verwoesting
zal het rusten, overmits het niet
rustte in uw sabbatten, als gij
daarinwoondet.
26:36 En aangaande de
overgeblevenen onder u, Ik zal in
hun hart een wekigheid in de
landen hunnervijanden laten komen;
zodat het geruis van een gedreven
blad hen jagen zal, en zij zullen
vlieden, gelijk menvliedt voor een
zwaard, en zullen vallen, waar
niemand is, die jaagt.
26:37 En zij zullen de een op den
ander als voor het zwaard vallen,
waar niemand is, die jaagt; en gij
zultvoor het aangezicht uwer
vijanden niet kunnen bestaan.
26:38 Maar gij zult omkomen onder
de heidenen, en het land uwer
vijanden zal u verteren.
26:39 En de overgeblevenen onder
u zullen om hun ongerechtigheid in
de landen uwer vijanden uitteren;ja,

ook om de ongerechtigheden
hunner vaderen zullen zij met hen
uitteren.
26:40 Dan zullen zij hun
ongerechtigheid belijden, en de
ongerechtigheid hunner vaderen met
hunovertredingen, waarmede zij
tegen Mij overtreden hebben, en
ook dat zij met Mij in tegenheid
gewandeldhebben.
26:41 Dat Ik ook met hen in
tegenheid gewandeld, en hen in het
land hunner vijanden gebracht zal
hebben.Zo dan hun onbesneden hart
gebogen wordt, en zij dan aan de
straf hunner ongerechtigheid een
welgevallenhebben;
26:42 Dan zal Ik gedenken aan Mijn
verbond [met] Jakob, en ook aan
Mijn verbond [met] Izak, en ook
aanMijn verbond [met] Abraham zal
Ik gedenken, en aan het land zal Ik
gedenken;
26:43 Als het land om hunnentwil
zal verlaten zijn geweest, en aan
zijn sabbatten een welgevallen
gehadhebben, wanneer het om
hunnentwil verwoest was, en zij aan
de straf hunner ongerechtigheid een
welgevallenzullen gehad hebben;
daarom, en omdat zij Mijn rechten
hadden verworpen, en hun ziel van
Mijn inzettingengewalgd had.
26:44 En hierenboven is dit ook; als
zij in het land hunner vijanden
zullen zijn, zal Ik hen niet
verwerpen,noch van hen walgen, om
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een einde van hen te maken,
vernietigende Mijn verbond met hen;
want Ik ben deHEERE, hun God!
26:45 Maar Ik zal hun [ten] [beste]
gedenken aan het verbond der
voorouderen, die Ik uit Egypteland
voorde ogen der heidenen
uitgevoerd heb, opdat Ik hun tot
een God ware; Ik ben de HEERE!
26:46 Dit zijn die inzettingen, en die
rechten, en die wetten, welke de
HEERE gegeven heeft, tussen Zichen
tussen de kinderen Israels, op den
berg Sinai, door de hand van
Mozes.
27:1 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
27:2 Spreek tot de kinderen Israels,
en zeg tot hen: Wanneer iemand
een gelofte zal afgezonderd
hebben,naar uw schatting zullen de
zielen des HEEREN zijn.
27:3 Als uw schatting eens mans
zal zijn van twintig jaren oud, tot
een, die zestig jaren oud is; dan zal
uwschatting zijn van vijftig sikkelen
zilvers, naar den sikkel des
heiligdoms.
27:4 Maar is het een vrouw, dan zal
uw schatting zijn dertig sikkelen.
27:5 En is het van een, die vijf
jaren oud is, tot een, die twintig
jaren oud is, zo zal uw schatting
van eenman twintig sikkelen zijn, en
voor een vrouw tien sikkelen.
27:6 Maar is het van een, die een

maand oud is, tot een, die vijf jaren
oud is, zo zal uw schatting van
eenman zijn vijf sikkelen zilvers, en
uw schatting over een vrouw zal zijn
drie sikkelen zilvers.
27:7 En is het van een, die zestig
jaren oud is en daarboven, is het
een man, zo zal uw schatting zijn
vijftiensikkelen, en voor een vrouw
tien sikkelen.
27:8 Maar zo hij armer is, dan uw
schatting, zo zal hij zich voor het
aangezicht des priesters zetten,
opdatde priester hem schatte; naar
dat de hand desgenen, die de
gelofte gedaan heeft, zal kunnen
bekomen, zal depriester hem
schatten.
27:9 En indien het een beest is,
waarvan men den HEERE offerande
offert; al wat hij daarvan den
HEEREzal gegeven hebben, zal heilig
zijn.
27:10 Hij zal niet vermangelen, noch
hetzelve verwisselen, een goed voor
een kwaad, of een kwaad vooreen
goed; indien hij nochtans een beest
voor een beest enigszins verwisselt,
zo zal dit, en wat
daarvoorverwisseld is, heilig zijn.
27:11 En indien het enig onrein
beest is, van hetwelk men den
HEERE geen offerande offert, zo zal
hij datbeest voor het aangezicht des
priesters zetten.
27:12 En de priester zal dat
schatten, naar dat het goed of
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kwaad is; naar uw schatting,
priester! zo zal hetzijn.
27:13 Maar indien hij het immers
lossen zal, zo zal hij deszelfs vijfde
deel boven uw schatting toedoen.
27:14 En wanneer iemand zijn huis
zal geheiligd hebben, dat het den
HEERE heilig zij, zo zal de
priesterdat schatten, naar dat het
goed of kwaad is; gelijk als de
priester dat geschat zal hebben, zo
zal het standhebben.
27:15 En indien hij, die het
geheiligd heeft, zijn huis zal lossen,
zo zal hij een vijfde deel des gelds
uwerschatting daarboven toedoen,
zo zal het zijne zijn.
27:16 Indien ook iemand van den
akker zijner bezitting den HEERE wat
geheiligd zal hebben, zo zal
uwschatting zijn naar zijn zaad; een
homer gerstezaad zal zijn op vijftig
sikkelen zilvers.
27:17 Indien hij zijn akker van het
jubeljaar af geheiligd zal hebben, zo
zal het naar uw schatting
standhebben.
27:18 Maar zo hij zijn akker na het
jubeljaar geheiligd zal hebben, dan
zal hem de priester het
geldrekenen, naar de jaren, die nog
overig zijn tot het jubeljaar; en het
zal van uw schatting afgetrokken
worden.
27:19 En indien hij, die den akker
geheiligd heeft, denzelven ganselijk
lossen zal, zo zal hij een vijfde

deeldes gelds uwer schatting
daarboven toedoen, en dezelve zal
hem gevestigd zijn.
27:20 En indien hij dien akker niet
zal lossen, of indien hij dien akker
aan een anderen man verkocht
heeft,zo zal hij niet meer gelost
worden.
27:21 Maar die akker, nadat hij in
het jubeljaar zal uitgegaan zijn, zal
den HEERE heilig zijn, als
eenverbannen akker; de bezitting
daarvan zal des priesters zijn.
27:22 En indien hij den HEERE een
akker heeft geheiligd, dien hij
gekocht heeft, en niet is van den
akkerzijner bezitting;
27:23 Zo zal de priester hem
rekenen de som uwer schatting tot
het jubeljaar; en hij zal op
denzelven daguw schatting geven,
een heiligheid den HEERE.
27:24 In het jubeljaar zal die akker
wederkomen tot dien, van wien hij
hem gekocht had, tot hem, wiens
debezitting van dat land was.
27:25 Al uw schatting nu zal naar
den sikkel des heiligdoms
geschieden; de sikkel zal zijn van
twintig gera.
27:26 Maar het eerstgeborene, dat
den HEERE van een beest
eerstgeboren wordt, dat zal
niemandheiligen; hetzij een os, of
klein vee, het is des HEEREN.
27:27 Doch is het van een onrein
beest, hij zal dat lossen naar uw
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schatting, en zal zijn vijfde
deeldaarboven toedoen; en indien
het niet gelost wordt, zo zal het
verkocht worden, naar uw schatting.
27:28 Evenwel niets, dat verbannen
is, dat iemand den HEERE zal
verbannen hebben, van al hetgeen
hijheeft, van een mens, of van een
beest, of van den akker zijner
bezitting, zal verkocht noch gelost
worden; al watverbannen is, zal den
HEERE een heiligheid der
heiligheden zijn.
27:29 Al wat verbannen is, dat van
de mensen zal verbannen zijn, zal
niet gelost worden; het zal
zekerlijkgedood worden.
27:30 Ook alle tienden des lands,
van het zaad des lands, van de
vrucht van het geboomte, zijn
desHEEREN; zij zijn den HEERE

heilig.
27:31 Maar zo iemand van zijn
tienden immer iets lossen zal, hij
zal zijn vijfde deel daarboven
toedoen.
27:32 Aangaande al de tienden van
runderen en klein vee, alles wat
onder de roede zal doorgaan,
hettiende zal den HEERE heilig zijn.
27:33 Hij zal tussen het goede en
het kwade niet onderzoeken; hij zal
het ook niet verwisselen; maar
indienhij het immers verwisselen zal,
zo zal dit, en wat daarvoor
verwisseld is, heilig zijn; het zal niet
gelost worden.
27:34 Dit zijn de geboden, die de
HEERE Mozes geboden heeft, aan
de kinderen Israels, op den
bergSinai.

Numeri
1:1 Voorts sprak de HEERE tot
Mozes, in de woestijn van Sinai, in
de tent der samenkomst, op
deneersten der tweede maand, in
het tweede jaar, nadat zij uit
Egypteland uitgetogen ware,
zeggende:
1:2 Neem op de som van de gehele
vergadering der kinderen Israels,
naar hun geslachten, naar het

huishunner vaderen, in het getal der
namen, van al wat mannelijk is,
hoofd voor hoofd.
1:3 Van twintig jaren oud en
daarboven, allen, die ten heire in
Israel uittrekken; die zult gij tellen
naar hunheiren, gij en Aaron.
1:4 En met ulieden zullen zijn van
elken stam een man, die een
hoofdman is over het huis zijner
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vaderen.
1:5 Deze zijn nu de namen der
mannen, die bij u staan zullen: van
Ruben, Elizur, de zoon van Sedeur.
1:6 Van Simeon, Selumiel, de zoon
van Zurisaddai.
1:7 Van Juda, Nahesson, de zoon
van Amminadab.
1:8 Van Issaschar, Nethaneel, de
zoon van Zuar.
1:9 Van Zebulon, Eliab, de zoon van
Helon.
1:10 Van de kinderen van Jozef:
van Efraim, Elisama, de zoon van
Ammihud; van Manasse, Gamaliel,
dezoon van Pedazur.
1:11 Van Benjamin, Abidan, de zoon
van Gideoni.
1:12 Van Dan, Ahiezer, de zoon van
Ammisaddai.
1:13 Van Aser, Pagiel, de zoon van
Ochran.
1:14 Van Gad, Eljasaf, de zoon van
Dehuel.
1:15 Van Nafthali, Ahira, de zoon
van Enan.
1:16 Dezen waren de geroepenen
der vergadering, de oversten der
stammen hunner vaderen; zij
warende hoofden der duizenden van
Israel.
1:17 Toen namen Mozes en Aaron
die mannen, welken met namen
uitgedrukt zijn.
1:18 En zij verzamelden de gehele
vergadering, op den eersten dag
der tweede maand; en

dieverklaarden hun afkomst, naar
hun geslachten, naar het huis
hunner vaderen, in het getal der
namen, van dietwintig jaren oud was
en daarboven, hoofd voor hoofd.
1:19 Gelijk als de HEERE Mozes
geboden had, zo heeft hij hen
geteld in de woestijn van Sinai.
1:20 Zo waren de zonen van Ruben,
den eerstgeborene van Israel, hun
geboorten, naar hun geslachten,naar
het huis hunner vaderen, in het
getal der namen, hoofd voor hoofd,
al wat mannelijk was, van twintig
jarenoud en daarboven, allen, die
ten heire uittrokken;
1:21 Hun getelden van den stam
van Ruben waren zes en veertig
duizend en vijfhonderd.
1:22 Van de zonen van Simeon, hun
geboorten, naar hun geslachten,
naar het huis hunner vaderen,
zijngetelden, in het getal der namen,
hoofd voor hoofd, al wat mannelijk
was, van twintig jaren oud en
daarboven,allen, die ten heire
uittrokken;
1:23 Hun getelden van den stam
van Simeon waren negen en vijftig
duizend en driehonderd.
1:24 Van de zonen van Gad, hun
geboorten, naar hun geslachten,
naar het huis hunner vaderen, in
hetgetal der namen, van twintig
jaren oud en daarboven, allen, die
ten heire uittrokken.
1:25 Waren hun getelden van den
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stam van Gad vijf en veertig
duizend zeshonderd en vijftig.
1:26 Van de zonen van Juda, hun
geboorten, naar hun geslachten,
naar het huis hunner vaderen, in
hetgetal der namen, van twintig
jaren oud en daarboven, allen, die
ten heire uittrokken,
1:27 Waren hun getelden van den
stam van Juda vier en zeventig
duizend en zeshonderd.
1:28 Van de zonen van Issaschar,
hun geboorten, naar hun geslachten,
naar het huis hunner vaderen, inhet
getal der namen van twintig jaren
oud en daarboven, allen, die ten
heire uittrokken,
1:29 Waren hun getelden van den
stam van Issaschar vier en vijftig
duizend en vierhonderd.
1:30 Van de zonen van Zebulon,
hun geboorten, naar hun geslachten,
naar het huis hunner vaderen, inhet
getal der namen, van twintig jaren
oud en daarboven, allen, die ten
heire uittrokken,
1:31 Waren hun getelden van den
stam van Zebulon zeven en vijftig
duizend en vierhonderd.
1:32 Van de zonen van Jozef: van
de zonen van Efraim, hun
geboorten, naar hun geslachten,
naar hethuis hunner vaderen, in het
getal der namen, van twintig jaren
oud en daarboven, allen, die ten
heire uittrokken,
1:33 Waren hun getelden van den

stam van Efraim veertig duizend en
vijfhonderd;
1:34 Van de zonen van Manasse,
hun geboorten, naar hun geslachten,
naar het huis hunner vaderen, inhet
getal der namen, van twintig jaren
oud en daarboven, allen, die ten
heire uittrokken,
1:35 Waren hun getelden van den
stam van Manasse twee en dertig
duizend en tweehonderd.
1:36 Van de zonen van Benjamin,
hun geboorten, naar hun geslachten,
naar het huis hunner vaderen, inhet
getal der namen, van twintig jaren
oud en daarboven, allen, die ten
heire uittrokken,
1:37 Waren hun getelden van den
stam van Benjamin vijf en dertig
duizend en vierhonderd.
1:38 Van de zonen van Dan, hun
geboorten, naar hun geslachten,
naar het huis hunner vaderen, in
hetgetal der namen, van twintig
jaren oud en daarboven, allen, die
ten heire uittrokken,
1:39 Waren hun getelden van den
stam van Dan twee en zestig
duizend en zevenhonderd.
1:40 Van de zonen van Aser, hun
geboorten, naar hun geslachten,
naar het huis hunner vaderen, in
hetgetal der namen, van twintig
jaren oud en daarboven, allen, die
ten heire uittrokken,
1:41 Waren hun getelden van den
stam van Aser een en veertig
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duizend en vijfhonderd.
1:42 [Van] de zonen van Nafthali,
hun geboorten, naar hun geslachten,
naar het huis hunner vaderen, inhet
getal der namen, van twintig jaren
oud en daarboven, allen, die ten
heire uittrokken,
1:43 Waren hun getelden van den
stam van Nafthali drie en vijftig
duizend en vierhonderd.
1:44 Dezen zijn de getelden, welke
Mozes geteld heeft, en Aaron, en
de oversten van Israel;
twaalfmannen waren zij, elk over het
huis zijner vaderen.
1:45 Alzo waren al de getelden der
zonen van Israel, naar het huis
hunner vaderen, van twintig jaren
ouden daarboven, allen, die in Israel
ten heire uittrokken,
1:46 Al de getelden dan waren
zeshonderd drie duizend vijfhonderd
en vijftig.
1:47 Maar de Levieten, naar den
stam hunner vaderen, werden onder
hen niet geteld.
1:48 Want de HEERE had tot Mozes
gesproken, zeggende:
1:49 Alleen den stam van Levi zult
gij niet tellen, noch hun som
opnemen, onder de zonen van
Israel.
1:50 Maar gij, stel de Levieten over
den tabernakel der getuigenis, en
over al zijn gereedschap, en
overalles, wat daartoe behoort; zij
zullen den tabernakel dragen, en al

zijn gereedschap; en zij zullen dien
bedienen,en zij zullen zich rondom
den tabernakel legeren.
1:51 En als de tabernakel zal
optrekken, de Levieten zullen
denzelven afnemen; en wanneer
detabernakel zich legeren zal, zullen
de Levieten denzelven oprichten; en
de vreemde, die daarbij komt,
zalgedood worden.
1:52 En de kinderen Israels zullen
zich legeren, een iegelijk bij zijn
leger, en een iegelijk bij zijn
banier,naar hun heiren.
1:53 Maar de Levieten zullen zich
legeren rondom den tabernakel der
getuigenis, opdat geenverbolgenheid
over de vergadering van de
kinderen Israels zij; daarom zullen
de Levieten de wacht van
dentabernakel der getuigenis
waarnemen.
1:54 Zo deden de kinderen Israels;
naar alles, wat de HEERE Mozes
geboden had, zo deden zij.
2:1 En de HEERE sprak tot Mozes
en tot Aaron, zeggende:
2:2 De kinderen Israels zullen zich
legeren, een ieder onder zijn banier,
naar de tekenen van het huishunner
vaderen; rondom tegenover de tent
der samenkomst zullen zij zich
legeren.
2:3 Die zich nu legeren zullen
oostwaarts tegen den opgang, zal
zijn de banier des legers van Juda,
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naarhun heiren; en Nahesson, de
zoon van Amminadab, zal de
overste der zonen van Juda zijn.
2:4 Zijn heir nu, en zijn getelden
waren vier en zeventig duizend en
zeshonderd.
2:5 En nevens zal zich legeren de
stam van Issaschar; en Nethaneel,
de zoon van Zuar, zal de oversteder
zonen van Issaschar zijn.
2:6 Zijn heir nu, en zijn getelden
waren vier en vijftig duizend en
vierhonderd.
2:7 [Daartoe] de stam van Zebulon;
en Eliab, de zoon van Helon, zal de
overste der zonen van Zebulonzijn.
2:8 Zijn heir nu, en zijn getelden
waren zeven en vijftig duizend en
vierhonderd.
2:9 Al de getelden des legers van
Juda waren honderd zes en tachtig
duizend en vierhonderd, naar
hunheiren. Zij zullen vooraan
optrekken.
2:10 De banier des legers van
Ruben, naar hun heiren, zal tegen
het zuiden zijn; en Elizur, de zoon
vanSedeur, zal de overste der
zonen van Ruben zijn.
2:11 Zijn heir nu, en zijn getelden
waren zes en veertig duizend en
vijfhonderd.
2:12 En nevens hem zal zich
legeren de stam van Simeon; en
Selumiel, de zoon van Zurisaddai,
zal deoverste der zonen van Simeon
zijn.

2:13 Zijn heir nu, en zijn getelden
waren negen en vijftig duizend en
driehonderd.
2:14 Daartoe de stam van Gad; en
Eljasaf, de zoon van Rehuel, zal de
overste der zonen van Gad zijn.
2:15 Zijn heir nu, en zijn getelden
waren vijf en veertig duizend
zeshonderd en vijftig.
2:16 Al de getelden in het leger van
Ruben waren honderd een en vijftig
duizend vierhonderd en vijftig;naar
hun heiren. En zij zullen de tweede
optrekken.
2:17 Daarna zal de tent der
samenkomst optrekken, met het
leger der Levieten, in het midden
van delegers; gelijk als zij zich
legeren zullen, alzo zullen zij
optrekken, een iegelijk aan zijn
plaats, naar hun banieren.
2:18 De banier des legers van
Efraim, naar hun heiren, zal tegen
het westen zijn; en Elisama, de
zoon vanAmmihud, zal de overste
der zonen van Efraim zijn.
2:19 Zijn heir nu, en zijn getelden
waren veertig duizend en
vijfhonderd.
2:20 En nevens hem de stam van
Manasse; en Gamaliel, de zoon van
Pedazur, zal de overste der
zonenvan Manasse zijn.
2:21 Zijn heir nu, en zijn getelden
waren twee en dertig duizend en
tweehonderd.
2:22 Daartoe de stam van Benjamin;
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en Abidan, de zoon van Gideoni, zal
de overste der zonen vanBenjamin
zijn.
2:23 Zijn heir nu, en zijn getelden
waren vijf en dertig duizend en
vierhonderd.
2:24 Al de getelden in het leger van
Efraim waren honderd acht duizend
en eenhonderd, naar hun heiren.En
zij zullen de derde optrekken.
2:25 De banier des legers van Dan
zal tegen het noorden zijn, naar
hun heiren; en Ahiezer, de zoon
vanAmmisaddai, zal de overste der
zonen van Dan zijn.
2:26 Zijn heir nu, en zijn getelden
waren twee en zestig duizend en
zevenhonderd.
2:27 En nevens hem zal zich
legeren de stam van Aser; en
Pagiel, de zoon van Ochran, zal de
oversteder zonen van Aser zijn.
2:28 Zijn heir nu, en zijn getelden
waren een en veertig duizend en
vijfhonderd.
2:29 Daartoe de stam van Nafthali;
en Ahira, de zoon van Enan, zal de
overste der zonen van Nafthali zijn.
2:30 Zijn heir nu, en zijn getelden
waren drie en vijftig duizend en
vierhonderd.
2:31 Al de getelden in het leger van
Dan waren honderd zeven en vijftig
duizend en zeshonderd. In
hetachterste zullen zij optrekken,
naar hun banieren.
2:32 Dezen zijn de getelden van de

kinderen Israels, naar het huis
hunner vaderen; al de getelden
derlegers, naar hun heiren, waren
zeshonderd drie duizend vijfhonderd
en vijftig.
2:33 Maar de Levieten werden niet
geteld onder de zonen van Israel,
gelijk als de HEERE Mozes
gebodenhad.
2:34 En de kinderen Israels deden
naar alles, wat de HEERE Mozes
geboden had, zo legerden zij
zichnaar hun banieren, en zo
trokken zij op, een iegelijk naar zijn
geslachten, naar het huis zijner
vaderen.
3:1 Dit nu zijn de geboorten van
Aaron en Mozes; ten dage [als] de
HEERE met Mozes gesproken
heeftop den berg Sinai.
3:2 En dit zijn de namen der zonen
van Aaron: de eerstgeborene,
Nadab, daarna Abihu, Eleazar,
enIthamar.
3:3 Dit zijn de namen der zonen
van Aaron, der priesteren, die
gezalfd waren, welker hand men
gevuldhad, om het priesterambt te
bedienen.
3:4 Maar Nadab en Abihu stierven
voor het aangezicht des HEEREN,
als zij vreemd vuur voor
hetaangezicht des HEEREN in de
woestijn van Sinai brachten, en
hadden geen kinderen, doch Eleazar
en Ithamarbedienden het
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priesterambt voor het aangezicht
van hun vader Aaron.
3:5 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
3:6 Doe den stam van Levi naderen,
en stel hem voor het aangezicht
van den priester Aaron, opdat
zijhem dienen;
3:7 En dat zij waarnemen zijn
wacht, en de wacht der gehele
vergadering, voor de tent der
samenkomst,om den dienst des
tabernakels te bedienen;
3:8 En dat zij al het gereedschap
van de tent der samenkomst, en de
wacht der kinderen
Israelswaarnemen, om den dienst
des tabernakels te bedienen.
3:9 Gij zult dan, aan Aaron en aan
zijn zonen, de Levieten geven; zij
zijn gegeven, zij zijn hem gegeven
uitde kinderen Israels.
3:10 Maar Aaron en zijn zonen zult
gij stellen, dat zij hun priesterambt
waarnemen; en de vreemde,
dienadert, zal gedood worden.
3:11 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
3:12 En Ik, zie, Ik heb de Levieten
uit het midden van de kinderen
Israels genomen, in plaats van
alleneerstgeborene, die de
baarmoeder opent, uit de kinderen
Israels; en de Levieten zullen Mijne
zijn.
3:13 Want alle eerstgeborene is
Mijn; van den dag, dat Ik alle

eerstgeborenen in Egypteland sloeg,
heb IkMij geheiligd alle
eerstgeborenen in Israel, van de
mensen tot de beesten; zij zullen
Mijn zijn; Ik ben de HEERE!
3:14 En de HEERE sprak tot Mozes
in de woestijn van Sinai, zeggende:
3:15 Tel de zonen van Levi naar
het huis hunner vaderen, naar hun
geslachten, al wat mannelijk is,
vaneen maand oud en daarboven,
die zult gij tellen.
3:16 En Mozes telde hen naar het
bevel des HEEREN, gelijk als hem
geboden was.
3:17 Dit nu waren de zonen van
Levi met hun namen: Gerson, en
Kahath, en Merari.
3:18 En dit zijn de namen der
zonen van Gerson, naar hun
geslachten: Libni en Simei.
3:19 En de zonen van Kahath, naar
hun geslachten; Amram en Izhar,
Hebron en Uzziel.
3:20 En de zonen van Merari, naar
hun geslachten: Maheli en Musi; dit
[zijn] de geslachten der
Levieten,naar het huis hunner
vaderen.
3:21 Van Gerson was het geslacht
der Libnieten, en het geslacht der
Simeieten; dit zijn de geslachten
derGersonieten.
3:22 Hun getelden in getal waren
van al wat mannelijk was, van een
maand oud en daarboven;
hungetelden waren zeven duizend
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en vijfhonderd.
3:23 De geslachten der Gersonieten
zullen zich legeren achter den
tabernakel, westwaarts.
3:24 De overste nu van het
vaderlijke huis der Gersonieten zal
zijn Eljasaf, de zoon van Lael.
3:25 En de wacht der zonen van
Gerson in de tent der samenkomst
zal zijn de tabernakel en de tent,
haardeksel, en het deksel aan de
deur van de tent der samenkomst;
3:26 En de behangselen des
voorhofs, en het deksel van de deur
des voorhofs, welke bij den
tabernakelen bij het altaar rondom
zijn; mitsgaders de zelen, tot zijn
gansen dienst.
3:27 En van Kahath is het geslacht
der Amramieten, en het geslacht
der Izharieten, en het geslacht
derHebronieten, en het geslacht der
Uzzielieten; dit zijn de geslachten
der Kohathieten.
3:28 In getal van al wat mannelijk
was, van een maand oud en
daarboven, waren acht duizend
enzeshonderd, waarnemende de
wacht des heiligdoms.
3:29 De geslachten der zonen van
Kohath zullen zich legeren aan de
zijde des tabernakels, zuidwaarts.
3:30 De overste nu van het
vaderlijke huis der geslachten van
de Kohathieten, zal zijn Elisafan, de
zoonvan Uzziel.
3:31 Hun wacht nu zal zijn de ark,

en de tafel, en de kandelaar, en de
altaren en het gereedschap
desheiligdoms, met hetwelk zij
dienst doen, en het deksel, en al
[wat] [tot] zijn dienst [behoort].
3:32 De overste nu der oversten
van Levi zal zijn Eleazar, de zoon
van Aaron, den priester; [zijn]
opzichtzal zijn over degenen, die de
wacht des heiligdoms waarnemen.
3:33 Van Merari is het geslacht der
Mahelieten, en het geslacht der
Musieten; dit zijn de geslachten
vanMerari.
3:34 En hun getelden in getal van
al wat mannelijk was, van een
maand oud en daarboven, waren
zesduizend en tweehonderd.
3:35 De overste nu van het
vaderlijke huis der geslachten van
Merari zal zijn Zuriel, de zoon van
Abihail;zij zullen zich legeren aan de
zijde des tabernakels, noordwaarts.
3:36 En het opzicht der wachten
van de zonen van Merari zal zijn
over de berderen des tabernakels,
enzijn richelen, en zijn pilaren, en
zijn voeten, en al zijn gereedschap,
en al [wat] [tot] zijn dienst [behoort];
3:37 En de pilaren des voorhofs
rondom, en hun voeten, en hun
pennen, en hun zelen.
3:38 Die nu zich legeren zullen voor
den tabernakel oostwaarts, voor de
tent der samenkomst, tegen
denopgang, zullen zijn Mozes, en
Aaron met zijn zonen, waarnemende
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de wacht des heiligdoms, voor de
wacht derkinderen Israels; en de
vreemde, die nadert, zal gedood
worden.
3:39 Alle getelden der Levieten,
welke Mozes en Aaron, op het bevel
des HEEREN, naar hun
geslachten,geteld hebben, al wat
mannelijk was, van een maand oud
en daarboven, waren twee en
twintig duizend.
3:40 En de HEERE zeide tot Mozes:
Tel alle eerstgeborenen, wat
mannelijk is onder de kinderen
Israels,van een maand oud en
daarboven; en neem het getal
hunner namen op.
3:41 En gij zult voor Mij de Levieten
nemen (Ik ben de HEERE!), in plaats
van alle eerstgeborenen onderde
kinderen Israels, en de beesten der
Levieten, in plaats van alle
eerstgeborenen onder de beesten
derkinderen Israels.
3:42 Mozes dan telde, gelijk als de
HEERE hem geboden had, alle
eerstgeborenen onder de
kinderenIsraels.
3:43 En alle eerstgeborenen, die
mannelijk waren, in het getal der
namen, van een maand oud
endaarboven, naar hun getelden,
waren twee en twintig duizend
tweehonderd en drie en zeventig.
3:44 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
3:45 Neem de Levieten, in plaats

van alle eerstgeboorte onder de
kinderen Israels, en de beesten
derLevieten, in plaats van hun
beesten; want de Levieten zullen
Mijn zijn; Ik ben de HEERE!
3:46 Aangaande de tweehonderd
drie en zeventig, die gelost zullen
worden, die overschieten, boven
deLevieten, van de eerstgeborenen
van de kinderen Israels;
3:47 Gij zult voor elk hoofd vijf
sikkels nemen; naar den sikkel des
heiligdoms zult gij ze nemen; die
sikkelis twintig gera.
3:48 En gij zult dat geld aan Aaron
en zijn zonen geven, [het] [geld] der
gelosten die onder henoverschieten.
3:49 Toen nam Mozes dat losgeld
van degenen, die overschoten boven
de gelosten door de Levieten.
3:50 Van de eerstgeborenen van de
kinderen Israels nam hij dat geld,
duizend driehonderd vijf en
zestig[sikkelen], naar den sikkel des
heiligdoms.
3:51 En Mozes gaf dat geld der
gelosten aan Aaron en aan zijn
zonen, naar het bevel des HEEREN,
gelijkals de HEERE Mozes geboden
had.
4:1 En de HEERE sprak tot Mozes
en tot Aaron, zeggende:
4:2 Neemt op de som der zonen
van Kohath, uit het midden der
zonen van Levi, naar hun
geslachten,naar het huis hunner
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vaderen.
4:3 Van dertig jaren oud en
daarboven, tot vijftig jaren oud; al
wie tot dezen strijd inkomt, om het
werk inde tent der samenkomst te
doen.
4:4 Dit zal de dienst zijn der zonen
van Kohath, in de tent der
samenkomst, [te] [weten] de
heiligheid derheiligheden.
4:5 In het optrekken des legers, zo
zullen Aaron en zijn zonen komen,
en den voorhang des
dekselsafnemen, en zullen daarmede
de ark der getuigenis bedekken.
4:6 En zij zullen een deksel van
dassenvellen daarop leggen, en een
geheel kleed van hemelsblauw
daarbovenop uitspreiden; en zij
zullen derzelver handbomen
aanleggen.
4:7 Zij zullen ook op de toontafel
een kleed van hemelsblauw
uitspreiden, en zullen daarop zetten
deschotels, en de reukschalen, en
de kroezen, en de dekschotels; ook
zal het gedurig brood daarop zijn.
4:8 Daarna zullen zij een scharlaken
kleed daarover uitspreiden, en
zullen dat met een deksel
vandassenvellen bedekken; en zij
zullen derzelver handbomen
aanleggen.
4:9 Dan zullen zij een kleed van
hemelsblauw nemen, en bedekken
den kandelaar des luchters, en
zijnlampen, en zijn snuiters, en zijn

blusvaten, en al zijn olievaten, met
welke zij aan denzelven dienen.
4:10 Zij zullen ook denzelven, en al
zijn gereedschap, in een deksel van
dassenvellen doen, en zullen hemop
den draagboom leggen.
4:11 En over het gouden altaar
zullen zij een kleed van
hemelsblauw uitspreiden, en zullen
dat met eendeksel van dassenvellen
bedekken; en zij zullen deszelfs
handbomen aanleggen.
4:12 Zij zullen ook nemen alle
gereedschap van den dienst, met
hetwelk zij in het heiligdom dienen,
enzullen het leggen in een kleed
van hemelsblauw, en zullen hetzelve
met een deksel van dassenvellen
bedekken;en zij zullen het op den
draagboom leggen.
4:13 En zij zullen de as van het
altaar vegen, en zij zullen daarover
een kleed van purper uitspreiden.
4:14 En zij zullen daarop leggen al
zijn gereedschap, waarmede zij aan
hetzelve dienen, de koolpannen,de
krauwelen, en de schoffelen, en de
sprengbekkens, al het gereedschap
des altaars; en zij zullen
daarovereen deksel van
dassenvellen uitspreiden, en zullen
deszelfs handbomen aanleggen.
4:15 Als nu Aaron en zijn zonen,
het dekken van het heiligdom, en
van alle gereedschap des
heiligdoms,in het optrekken des
legers, zullen voleind hebben, zo
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zullen daarna de zonen van Kohath
komen om te dragen;maar zij zullen
dat heilige niet aanroeren, dat zij
niet sterven. Dit is de last der
zonen van Kohath, in de tent
dersamenkomst.
4:16 Het opzicht nu van Eleazar,
den zoon van Aaron, den priester,
zal zijn over de olie des luchters,
enhet reukwerk der welriekende
specerijen, en het gedurig spijsoffer,
en de zalfolie; het opzicht des
gansentabernakels, en alles wat
daarin is, aan het heiligdom en aan
zijn gereedschap.
4:17 En de HEERE sprak tot Mozes
en tot Aaron, zeggende:
4:18 Gij zult den stam van de
geslachten der Kohathieten niet
laten uitgeroeid worden, uit het
midden derLevieten;
4:19 Maar dit zult gij hun doen,
opdat zij leven en niet sterven, als
zij tot de heiligheid der
heilighedentoetreden zullen: Aaron
en zijn zonen zullen komen, en
stellen hen een ieder over zijn
dienst en aan zijn last.
4:20 Doch zij zullen niet inkomen
om te zien, als men het heiligdom
inwindt, opdat zij niet sterven.
4:21 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
4:22 Neem ook op de som der
zonen van Gerson, naar het huis
hunner vaderen, naar hun
geslachten.

4:23 Gij zult hen tellen van dertig
jaren oud en daarboven, tot vijftig
jaren oud, al wie inkomt om den
strijdte strijden, opdat hij den dienst
bediene in de tent der samenkomst.
4:24 Dit zal zijn de dienst der
geslachten van de Gersonieten, in
het dienen en in den last.
4:25 Zij zullen dan dragen de
gordijnen des tabernakels, en de
tent der samenkomst; [te] [weten]
haardeksel, en het dassendeksel,
dat er bovenop is, en het deksel
der deur van de tent der
samenkomst,
4:26 En de behangselen des
voorhofs, en het deksel der deur
van de poort des voorhofs, hetwelk
is bijden tabernakel en bij het altaar
rondom; en hun zelen, en al het
gereedschap van hun dienst,
mitsgaders al watdaarvoor bereid
wordt, opdat zij dienen.
4:27 De gehele dienst van de zonen
der Gersonieten, in al hun last, en
in al hun dienst, zal zijn naar
hetbevel van Aaron en van zijn
zonen; en gijlieden zult hun ter
bewaring al hun last bevelen.
4:28 Dit is de dienst van de
geslachten der zonen van de
Gersonieten, in de tent der
samenkomst; en hunwacht zal zijn
onder de hand van Ithamar, den
zoon van Aaron, den priester.
4:29 Aangaande de zonen van
Merari, die zult gij naar hun
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geslachten, en naar het huis hunner
vaderentellen.
4:30 Gij zult hen tellen van dertig
jaren oud en daarboven, tot vijftig
jaren oud, al wie inkomt tot
dezenstrijd, om te bedienen den
dienst van de tent der samenkomst.
4:31 Dit zal nu zijn de
onderhouding van hun last, naar al
hun dienst, in de tent der
samenkomst: deberderen des
tabernakels, en zijn richelen, en zijn
pilaren, en zijn voeten;
4:32 Mitsgaders de pilaren des
voorhofs rondom, hun voeten, en
hun pennen, en hun zelen, met al
hungereedschap, en met al hun
dienst; en het gereedschap van de
waarneming van hun last zult gij bij
namentellen.
4:33 Dit is de dienst van de
geslachten der zonen van Merari,
naar hun gansen dienst, in de tent
dersamenkomst, onder de hand van
Ithamar, den zoon van Aaron, den
priester.
4:34 Mozes dan en Aaron, en de
oversten der vergadering telden de
zonen der Kohathieten, naar
hungeslachten, en naar het huis
hunner vaderen:
4:35 Van dertig jaren oud en
daarboven, tot vijftig jaren oud, al
wie inkwam tot dezen strijd, tot den
dienstin de tent der samenkomst;
4:36 Hun getelden nu waren, naar
hun geslachten, twee duizend

zevenhonderd en vijftig.
4:37 Dit zijn de getelden van de
geslachten der Kohathieten, van al
wie in de tent der samenkomst
diende,welke Mozes en Aaron geteld
hebben, naar het bevel des HEEREN,
door de hand van Mozes.
4:38 Insgelijks de getelden der
zonen van Gerson, naar hun
geslachten, en naar het huis hunner
vaderen;
4:39 Van dertig jaren oud en
daarboven, tot vijftig jaren oud, al
wie inkwam tot dezen strijd, tot den
dienstin de tent der samenkomst;
4:40 Hun getelden waren, naar hun
geslachten, naar het huis hunner
vaderen, twee duizend zeshonderden
dertig.
4:41 Dezen zijn de getelden van de
geslachten der zonen van Gerson,
van al wie in de tent
dersamenkomst diende, welke Mozes
en Aaron telden, naar het bevel des
HEEREN.
4:42 En de getelden van de
geslachten der zonen van Merari,
naar hun geslachten, naar het huis
hunnervaderen,
4:43 Van dertig jaren oud en
daarboven, tot vijftig jaren oud, al
wie inkwam tot dezen strijd, tot den
dienstin de tent der samenkomst;
4:44 Hun getelden nu waren, naar
hun geslachten, drie duizend en
tweehonderd.
4:45 Dezen zijn de getelden van de
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geslachten der zonen van Merari,
welke Mozes en Aaron
geteldhebben, naar het bevel des
HEEREN, door de hand van Mozes.
4:46 Al de getelden, welke Mozes
en Aaron, en de oversten van Israel
geteld hebben van de Levieten,naar
hun geslachten, en naar het huis
hunner vaderen,
4:47 Van dertig jaren oud en
daarboven, tot vijftig jaren oud, al
wie inkwam, om den dienst der
bedieningen den dienst van den
last, in de tent der samenkomst, te
bedienen;
4:48 Hun getelden waren acht
duizend vijfhonderd en tachtig.
4:49 Men telde hen, naar het bevel
des HEEREN, door de hand van
Mozes, een ieder naar zijn dienst,
ennaar zijn last; en zijn getelden
waren, die de HEERE Mozes
geboden had.
5:1 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
5:2 Gebied den kinderen Israels, dat
zij uit het leger wegzenden alle
melaatsen, en alle vloeienden,
enallen, die onrein [zijn] van een
dode.
5:3 Van den man tot de vrouw toe
zult gij hen wegzenden; tot buiten
het leger zult gij hen
wegzenden;opdat zij niet
verontreinigen hun legers, in welker
midden Ik wone.

5:4 En de kinderen Israels deden
alzo, en zonden hen tot buiten het
leger; gelijk de HEERE tot
Mozesgesproken had, alzo deden de
kinderen Israels.
5:5 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
5:6 Spreek tot de kinderen Israels:
Wanneer een man of een vrouw iets
van enige menselijke zondengedaan
zullen hebben, overtreden hebbende
door overtreding tegen den HEERE,
zo is diezelve ziel schuldig.
5:7 En zij zullen hun zonde, welke
zij gedaan hebben, belijden; daarna
zal hij zijn schuld weder
uitkeren,naar de hoofdsom daarvan,
en derzelfder vijfde deel zal hij
daarboven toedoen, en zal het dien
geven, aan wienhij zich verschuldigd
heeft.
5:8 Maar zo die man geen losser
zal hebben, om de schuld aan hem
weder uit te keren, zal die
schuld,welken den HEERE weder
uitgekeerd wordt, des priesters zijn;
behalve den ram der verzoening,
met welken hijvoor hem verzoening
doen zal.
5:9 Desgelijks zal alle heffing van
alle geheiligde dingen der kinderen
Israels, welke zij tot den
priesterbrengen, zijne zijn.
5:10 En een ieders geheiligde
dingen zullen zijne zijn; wat iemand
den priester zal gegeven hebben,
zalzijne zijn.
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5:11 Wijders sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
5:12 Spreek tot de kinderen Israels,
en zeg tot hen: Wanneer van
iemand zijn huisvrouw zal
afgewekenzijn, en door overtreding
tegen hem overtreden zal hebben;
5:13 Dat een man bij haar door
bijligging des zaads zal gelegen
hebben, en het voor de ogen haars
manszal verborgen zijn, en zij zich
verheeld zal hebben, zijnde
nochtans onrein geworden; en geen
getuige tegenhaar is, en zij niet
betrapt is;
5:14 En de ijvergeest over hem
gekomen is, dat hij ijvert over zijn
huisvrouw, dewijl zij onrein geworden
is;of dat over hem de ijvergeest
gekomen is, dat hij over zijn
huisvrouw ijvert, hoewel zij niet
onrein geworden is;
5:15 Dan zal die man zijn huisvrouw
tot den priester brengen, en zal
haar offerande voor
haarmedebrengen, een tiende deel
van een efa gerstemeel; hij zal geen
olie daarop gieten, noch wierook
daaropleggen, dewijl het een
spijsoffer der ijveringen is, een
spijsoffer der gedachtenis, dat de
ongerechtigheid ingedachtenis
brengt.
5:16 En de priester zal haar doen
naderen; hij zal haar stellen voor
het aangezicht des HEEREN.
5:17 En de priester zal heilig water

in een aarden vat nemen; en van
het stof, hetwelk op den vloer
destabernakels is, zal de priester
nemen, en in het water doen.
5:18 Daarna zal de priester de
vrouw voor het aangezicht des
HEEREN stellen, en zal het hoofd
van devrouw ontbloten, en zal het
spijsoffer der gedachtenis op haar
handen leggen, hetwelk het
spijsoffer derijveringen is; en in de
hand des priesters zal dat bitter
water zijn, hetwelk den vloek
medebrengt.
5:19 En de priester zal haar
beedigen, en zal tot die vrouw
zeggen: Indien iemand bij u gelegen
heeft, enindien gij, onder uw man
zijnde, niet afgeweken zijt tot
onreinigheid, wees vrij van dit bitter
water, hetwelk denvloek medebrengt!
5:20 Maar zo gij, onder uw man
zijnde, afgeweken zijt, en zo gij
onrein geworden zijt, dat een man
bij ugelegen heeft, behalve uw man:
5:21 (Dan zal de priester die vrouw
met den eed der vervloeking
beedigen, en de priester zal tot die
vrouwzeggen:) De HEERE zette u tot
een vloek, en tot een eed, in het
midden uws volks, mits dat de
HEERE uw heupvervallende, en uw
buik zwellende make;
5:22 Dat ditzelve water, hetwelk de
vervloeking medebrengt, in uw
ingewand inga, om den buik te
doenzwellen, en de heup te doen
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vervallen! Dan zal die vrouw zeggen:
Amen, amen!
5:23 Daarna zal de priester deze
zelfde vloeken op een cedeltje
schrijven, en hij zal het met het
bitterwater uitdoen.
5:24 En hij zal die vrouw dat bitter
water, hetwelk de vervloeking
medebrengt, te drinken geven, dat
hetwater, hetwelk de vervloeking
medebrengt, in haar tot bitterheden
inga.
5:25 En de priester zal uit de hand
van die vrouw het spijsoffer der
ijveringen nemen, en hij zal
datzelvespijsoffer voor het
aangezicht des HEEREN bewegen, en
zal dat op het altaar offeren.
5:26 De priester zal ook van dat
spijsoffer, deszelfs gedenkoffer, een
handvol grijpen, en zal het op
hetaltaar aansteken; en daarna zal
hij dat water die vrouw te drinken
geven.
5:27 Als hij haar nu dat water zal
te drinken gegeven hebben, het zal
geschieden, indien zij
onreingeworden is, en tegen haar
man door overtreding zal overtreden
hebben, dat het water, hetwelk
vervloekingmedebrengt, tot bitterheid
in haar ingaan zal, en haar buik
zwellen, en haar heup vervallen zal;
en die vrouw zalin het midden van
haar volk tot een vloek zijn.
5:28 Doch indien de vrouw niet
onrein geworden is, maar rein is, zo

zal zij vrij zijn, en zal met
zaadbezadigd worden.
5:29 Dit is de wet der ijveringen, als
een vrouw, onder haar man zijnde,
zal afgeweken en onreingeworden
zijn;
5:30 Of als over een man die
ijvergeest zal gekomen zijn, en hij
over zijn huisvrouw zal geijverd
hebben,dat hij de vrouw voor het
aangezicht des HEEREN stelle, en de
priester aan haar deze ganse wet
volbrenge.
5:31 En de man zal van de
ongerechtigheid onschuldig zijn;
maar diezelve vrouw zal haar
ongerechtigheiddragen.
6:1 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
6:2 Spreek tot de kinderen Israels,
en zeg tot hen: Wanneer een man
of een vrouw zich afgescheiden
zalhebben, belovende de gelofte
eens Nazireers, om zich den HEERE
af te zonderen;
6:3 Van wijn en sterken drank zal
hij zich afzonderen; wijnedik, en edik
van sterken drank zal hij
nietdrinken, noch enige vochtigheid
van druiven zal hij drinken, noch
verse of gedroogde druiven eten.
6:4 Al de dagen van zijn
Nazireerschap zal hij niet eten van
iets, dat van den wijnstok des wijns
gemaaktis, van de kernen af tot de
basten toe.
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6:5 Al de dagen der gelofte van zijn
Nazireerschap zal het scheermes
over zijn hoofd niet gaan; totdat
diedagen vervuld zullen zijn, die hij
zich den HEERE zal afgezonderd
hebben, zal hij heilig zijn, latende
de lokkenvan het haar zijns hoofds
wassen.
6:6 Al de dagen, die hij zich den
HEERE zal afgezonderd hebben, zal
hij tot het lichaam eens doden
nietgaan.
6:7 Om zijn vader of om zijn
moeder, om zijn broeder of om zijn
zuster, om hen zal hij zich
nietverontreinigen, als zij dood [zijn];
want het Nazireerschap zijns Gods
is op zijn hoofd.
6:8 Al de dagen van zijn
Nazireerschap is hij den HEERE
heilig.
6:9 En zo de gestorvene bij hem
onvoorziens haastelijk gestorven
ware, dat hij het hoofd van
zijnNazireerschap zou verontreinigd
hebben, zo zal hij op den dag zijner
reiniging zijn hoofd bescheren; op
denzevenden dag zal hij het
bescheren.
6:10 En op den achtsten dag zal hij
twee tortelduiven, of twee jonge
duiven brengen tot den priester, tot
dedeur van de tent der
samenkomst.
6:11 De priester nu zal een
bereiden ten zondoffer, en een ten
brandoffer, en zal voor hem

verzoeningdoen, van dat hij aan het
dode lichaam gezondigd heeft; alzo
zal hij zijn hoofd op dienzelfden
dag heiligen.
6:12 Daarna zal hij de dagen van
zijn Nazireerschap den HEERE
afzonderen, en zal een lam, dat
eenjarigis, brengen ten schuldoffer;
en de vorige dagen zullen vallen,
omdat zijn Nazireerschap
verontreinigd was.
6:13 En dit is de wet des Nazireers:
op den dag, als de dagen van zijn
Nazireerschap zullen vervuld zijn,zal
hij dit brengen tot de deur van de
tent der samenkomst.
6:14 Hij dan zal tot zijn offerande
den HEERE offeren een volkomen
eenjarig lam ten brandoffer, en
eenvolkomen eenjarig ooilam ten
zondoffer, en een volkomen ram ten
dankoffer.
6:15 En een korf ongezuurde
[koeken], koeken van meelbloem,
met olie gemengd, en ongezuurde
vladen,met olie bestreken,
mitsgaders hun spijsoffer, en hun
drankofferen;
6:16 En de priester zal het voor het
aangezicht des HEEREN brengen, en
zal zijn zondoffer en zijnbrandoffer
bereiden.
6:17 Hij zal ook den ram ten
dankoffer den HEERE bereiden, met
den korf der ongezuurde [koeken];
ende priester zal zijn spijsoffer en
zijn drankoffer bereiden.
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6:18 Alsdan zal de Nazireer, aan de
deur van de tent der samenkomst,
het hoofd van zijn
Nazireerschapbescheren; en hij zal
het hoofdhaar van zijn
Nazireerschap nemen, en hij zal het
leggen op het vuur, dat onderhet
dankoffer is.
6:19 Daarna zal de priester een
gezoden schouder nemen van den
ram, en een ongezuurden koek uit
denkorf, en een ongezuurde vlade;
en hij zal ze op de handen des
Nazireers leggen, nadat hij zijn
Nazireerschapafgeschoren heeft.
6:20 En de priester zal die bewegen
ten beweegoffer, voor het
aangezicht des HEEREN; het is een
heiligding voor den priester, met de
borst des beweegoffers, en met den
schouder des hefoffers; en daarna
zal dieNazireer wijn drinken.
6:21 Dit is de wet des Nazireers,
die zijn offerande den HEERE voor
zijn Nazireerschap zal
beloofdhebben, behalve wat zijn
hand bekomen zal; naar zijn gelofte,
welke hij beloofd zal hebben, alzo
zal hij doen,naar de wet van zijn
Nazireerschap.
6:22 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
6:23 Spreek tot Aaron en zijn
zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden
de kinderen Israels zegenen,
zeggendetot hen:
6:24 De HEERE zegene u, en

behoede u!
6:25 De HEERE doe Zijn aangezicht
over u lichten, en zij u genadig!
6:26 De HEERE verheffe Zijn
aangezicht over u, en geve u vrede!
6:27 Alzo zullen zij Mijn Naam op
de kinderen Israels leggen; en Ik zal
hen zegenen.
7:1 En het geschiedde ten dage, als
Mozes geeindigd had den tabernakel
op te richten, en dat hij diengezalfd,
en dien geheiligd had, en al zijn
gereedschap, mitsgaders het altaar
en al zijn gereedschap, en hij
zegezalfd, en dezelve geheiligd had;
7:2 Dat de oversten van Israel, de
hoofden van het huis hunner
vaderen, offerden; deze waren
deoversten der stammen, die over
de getelden stonden.
7:3 En zij brachten hun offerande
voor het aangezicht des HEEREN,
zes overdekte wagens, en
twaalfrunderen; een wagen voor
twee oversten, en een os voor elk
een; en brachten ze voor den
tabernakel.
7:4 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
7:5 Neem ze van hen, opdat zij zijn
mogen om te bedienen den dienst
van de tent der samenkomst; en
gijzult dezelve den Levieten geven,
een ieder naar zijn dienst.
7:6 Alzo nam Mozes die wagens, en
die runderen, en gaf dezelve den
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Levieten.
7:7 Twee wagens en vier runderen
gaf hij den zonen van Gerson, naar
hun dienst;
7:8 En vier wagens en acht
runderen gaf hij den zonen van
Merari, naar hun dienst; onder de
hand vanIthamar, den zoon van
Aaron, den priester.
7:9 Maar de zonen van Kohath gaf
hij niet; want de dienst der heilige
dingen was op hen, [die] zij op
deschouderen droegen.
7:10 En de oversten offerden ter
inwijding des altaars, op den dag
als hetzelve gezalfd werd; de
overstendan offerden hun
offeranden voor het altaar.
7:11 En de HEERE zeide tot Mozes:
Elke overste zal (een iegelijk op zijn
dag) zijn offerande offeren,
terinwijding des altaars.
7:12 Die nu op den eersten dag zijn
offerande offerde, was Nahesson, de
zoon van Amminadab, voor denstam
van Juda.
7:13 En zijn offerande was: een
zilveren schotel, welks gewicht was
honderd dertig [sikkelen]; een
zilverensprengbekken van zeventig
sikkelen, naar den sikkel des
heiligdoms; zij waren beide vol
meelbloem met oliegemengd, ten
spijsoffer;
7:14 Een reukschaal van tien
gouden [sikkelen], vol reukwerks;
7:15 Een var, een jong rund, een

ram, een lam, dat eenjarig was, ten
brandoffer;
7:16 Een geitenbok, ten zondoffer;
7:17 En ten dankoffer: twee
runderen, vijf rammen, vijf bokken,
vijf eenjarige lammeren. Dit was
deofferande van Nahesson, den
zoon van Amminadab.
7:18 Op den tweeden dag offerde
Nethaneel, de zoon van Zuar, de
overste van Issaschar.
7:19 Hij offerde zijn offerande: een
zilveren schotel, welks gewicht was
honderd dertig [sikkelen]; eenzilveren
sprengbekken van zeventig sikkelen,
naar den sikkel des heiligdoms; zij
waren beide vol meelbloemmet olie
gemengd, ten spijsoffer;
7:20 En een reukschaal van tien
gouden [sikkelen], vol reukwerks;
7:21 Een var, een jong rund, een
ram, een lam, dat eenjarig was, ten
brandoffer;
7:22 Een geitenbok, ten zondoffer;
7:23 En ten dankoffer: twee
runderen, vijf rammen, vijf bokken,
vijf eenjarige lammeren. Dit was
deofferande van Nethaneel, den
zoon van Zuar.
7:24 Op den derden dag [offerde]
de overste der zonen van Zebulon,
Eliab, de zoon van Helon.
7:25 Zijn offerande was: een zilveren
schotel, welks gewicht was honderd
dertig [sikkelen]; een
zilverensprengbekken van zeventig
sikkelen, naar den sikkel des
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heiligdoms; zij waren beide vol
meelbloem met oliegemengd, ten
spijsoffer;
7:26 Een reukschaal van tien
gouden [sikkelen], vol reukwerks;
7:27 Een var, een jong rund, een
ram, een lam, dat eenjarig was, ten
brandoffer;
7:28 Een geitenbok, ten zondoffer;
7:29 En ten dankoffer: twee
runderen, vijf rammen, vijf bokken,
vijf eenjarige lammeren. Dit was
deofferande van Eliab, den zoon
van Helon.
7:30 Op den vierden dag [offerde]
de overste der kinderen van Ruben,
Elizur, de zoon van Sedeur.
7:31 Zijn offerande was: een zilveren
schotel, welks gewicht was honderd
dertig [sikkelen]; een
zilverensprengbekken van zeventig
sikkelen, naar den sikkel des
heiligdoms; zij waren beide vol
meelbloem met oliegemengd, ten
spijsoffer;
7:32 Een reukschaal van tien
gouden [sikkelen], vol reukwerks;
7:33 Een var, een jong rund, een
ram, een lam, dat eenjarig was, ten
brandoffer;
7:34 Een geitenbok, ten zondoffer;
7:35 En ten dankoffer: twee
runderen, vijf rammen, vijf bokken,
vijf eenjarige lammeren. Dit was
deofferande van Elizur, den zoon
van Sedeur.
7:36 Op den vijfden dag [offerde]

de overste der kinderen van
Simeon, Selumiel, de zoon van
Zurisaddai.
7:37 Zijn offerande was: een zilveren
schotel, welks gewicht was honderd
dertig [sikkelen]; een
zilverensprengbekken van zeventig
sikkelen, naar den sikkel des
heiligdoms; zij waren beide vol
meelbloem met oliegemengd, ten
spijsoffer;
7:38 Een reukschaal van tien
gouden [sikkelen], vol reukwerks;
7:39 Een var, een jong rund, een
ram, een lam, dat eenjarig was, ten
brandoffer;
7:40 Een geitenbok, ten zondoffer;
7:41 En ten dankoffer: twee
runderen, vijf rammen, vijf bokken,
vijf eenjarige lammeren. Dit was
deofferande van Selumiel, den zoon
van Zurisaddai.
7:42 Op den zesden dag [offerde]
de overste der kinderen van Gad,
Eljasaf, den zoon van Dehuel.
7:43 Zijn offerande was: een zilveren
schotel, welks gewicht was honderd
dertig [sikkelen]; een
zilverensprengbekken van zeventig
sikkelen, naar den sikkel des
heiligdoms; beide vol meelbloem
gemengd met olie,ten spijsoffer;
7:44 Een reukschaal van tien
gouden [sikkelen], vol reukwerks;
7:45 Een var, een jong rund, een
ram, een lam, dat eenjarig was, ten
brandoffer;
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7:46 Een geitenbok, ten zondoffer;
7:47 En ten dankoffer: twee
runderen, vijf rammen, vijf bokken,
vijf eenjarige lammeren. Dit was
deofferande van Eljasaf, den zoon
van Dehuel.
7:48 Op den zevenden dag [offerde]
de overste der kinderen van Efraim,
Elisama, den zoon vanAmmihud.
7:49 Zijn offerande was: een zilveren
schotel, welks gewicht was honderd
dertig [sikkelen]; een
zilverensprengbekken van zeventig
sikkelen, naar den sikkel des
heiligdoms; beide vol meelbloem
met olie gemengd,ten spijsoffer;
7:50 Een reukschaal van tien
gouden [sikkelen], vol reukwerks;
7:51 Een var, een jong rund, een
ram, een lam, dat eenjarig was, ten
brandoffer;
7:52 Een geitenbok, ten zondoffer;
7:53 En ten dankoffer: twee
runderen, vijf rammen, vijf bokken,
vijf eenjarige lammeren. Dit was
deofferande van Elisama, den zoon
van Ammihud.
7:54 Op den achtsten dag [offerde]
de overste der kinderen van
Manasse, Gamaliel, de zoon
vanPedazur.
7:55 Zijn offerande was: een zilveren
schotel, welks gewicht was honderd
dertig [sikkelen]; een
zilverensprengbekken van zeventig
sikkelen, naar den sikkel des
heiligdoms; beide vol meelbloem

met olie gemengd,ten spijsoffer;
7:56 Een reukschaal van tien
gouden [sikkelen], vol reukwerks;
7:57 Een var, een jong rund, een
ram, een lam, dat eenjarig was, ten
brandoffer;
7:58 Een geitenbok, ten zondoffer;
7:59 En ten dankoffer: twee
runderen, vijf rammen, vijf bokken,
vijf eenjarige lammeren. Dit was
deofferande van Gamaliel, den zoon
van Pedazur.
7:60 Op den negenden dag
[offerde] de overste der kinderen
van Benjamin, Abidan, de zoon van
Gideoni.
7:61 Zijn offerande was: een zilveren
schotel, welks gewicht was honderd
dertig [sikkelen]; een
zilverensprengbekken van zeventig
sikkelen, naar den sikkel des
heiligdoms; zij waren beide vol
meelbloem met oliegemengd, ten
spijsoffer;
7:62 Een reukschaal van tien
gouden [sikkelen], vol reukwerks;
7:63 Een var, een jong rund, een
ram, een lam, dat eenjarig was, ten
brandoffer;
7:64 Een geitenbok, ten zondoffer;
7:65 En ten dankoffer: twee
runderen, vijf rammen, vijf bokken,
vijf eenjarige lammeren. Dit was
deofferande van Abidan, den zoon
van Gideoni.
7:66 Op den tienden dag [offerde]
de overste der kinderen van Dan,
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Ahiezer, de zoon van Ammisaddai.
7:67 Zijn offerande was: een zilveren
schotel, welks gewicht was honderd
dertig [sikkelen]; een
zilverensprengbekken van zeventig
sikkelen, naar den sikkel des
heiligdoms; zij waren beide vol
meelbloem met oliegemengd, ten
spijsoffer;
7:68 Een reukschaal van tien
gouden [sikkelen], vol reukwerks;
7:69 Een var, een jong rund, een
ram, een lam, dat eenjarig was, ten
brandoffer;
7:70 Een geitenbok, ten zondoffer;
7:71 En ten dankoffer: twee
runderen, vijf rammen, vijf bokken,
vijf eenjarige lammeren. Dit was
deofferande van Ahiezer, den zoon
van Ammisaddai.
7:72 Op den elfden dag [offerde] de
overste der kinderen van Aser,
Pagiel, de zoon van Ochran.
7:73 Zijn offerande was: een zilveren
schotel, welks gewicht was honderd
dertig [sikkelen]; een
zilverensprengbekken van zeventig
sikkelen, naar den sikkel des
heiligdoms; zij waren beide vol
meelbloem met oliegemengd, ten
spijsoffer;
7:74 Een reukschaal van tien
gouden [sikkelen], vol reukwerks;
7:75 Een var, een jong rund, een
ram, een lam, dat eenjarig was, ten
brandoffer;
7:76 Een geitenbok, ten zondoffer;

7:77 En ten dankoffer: twee
runderen, vijf rammen, vijf bokken,
vijf eenjarige lammeren. Dit was
deofferande van Pagiel, den zoon
van Ochran.
7:78 Op den twaalfden dag [offerde]
de overste der kinderen van
Nafthali, Ahira, de zoon van Enan.
7:79 Zijn offerande was: een zilveren
schotel, welks gewicht was honderd
dertig [sikkelen]; een
zilverensprengbekken van zeventig
sikkelen, naar den sikkel des
heiligdoms; zij waren beide vol
meelbloem met oliegemengd, ten
spijsoffer;
7:80 Een reukschaal van tien
gouden [sikkelen], vol reukwerks;
7:81 Een var, een jong rund, een
ram, een lam, dat eenjarig was, ten
brandoffer;
7:82 Een geitenbok, ten zondoffer;
7:83 En ten dankoffer: twee
runderen, vijf rammen, vijf bokken,
vijf eenjarige lammeren. Dit was
deofferande van Ahira, den zoon
van Enan.
7:84 Dit was de inwijding des
altaars van de oversten van Israel,
op den dag als hetzelve gezalfd
werd:twaalf zilveren schotels, twaalf
zilveren sprengbekkens, twaalf
gouden reukschalen.
7:85 Een zilveren schotel was van
honderd dertig [sikkelen], en een
sprengbekken van zeventig; al
hetzilver van de vaten was twee
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duizend en vierhonderd [sikkelen],
naar den sikkel des heiligdoms.
7:86 Twaalf gouden reukschalen van
reukwerks; elke reukschaal was van
tien [sikkelen], naar den sikkeldes
heiligdoms; al het goud der
reukschalen was honderd en twintig
[sikkelen].
7:87 Al de runderen ten brandoffer
waren twaalf varren, twaalf rammen,
twaalf eenjarige lammeren, methun
spijsoffer; en twaalf geitenbokken
ten zondoffer.
7:88 En al de runderen ten
dankoffer waren vier en twintig
varren, de rammen zestig, de
bokken zestig, deeenjarige lammeren
zestig. Dit is de inwijding des
altaars, nadat hetzelve gezalfd was.
7:89 En als Mozes in de tent der
samenkomst ging, om met Hem te
spreken, zo hoorde hij een stem
tothem sprekende, van boven het
verzoendeksel, hetwelk is op de ark
der getuigenis, van tussen de
tweecherubim. Alzo sprak Hij tot
hem.
8:1 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
8:2 Spreek tot Aaron, en zeg tot
hem: Als gij de lampen aansteken
zult, recht tegenover den
kandelaarzullen de zeven lampen
lichten.
8:3 En Aaron deed alzo: tegenover
vooraan den kandelaar stak hij

deszelfs lampen aan; gelijk als
deHEERE Mozes geboden had.
8:4 Dit werk nu des kandelaars was
van dicht goud, tot zijn schacht, tot
zijn bloemen was het dicht; naarde
gedaante, die de HEERE Mozes
vertoond had, alzo had hij den
kandelaar gemaakt.
8:5 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
8:6 Neem de Levieten uit het
midden van de kinderen Israels, en
reinig hen.
8:7 En aldus zult gij hun doen, om
hen te reinigen: spreng op hen
water der ontzondiging; en zij zullen
hetscheermes over hun ganse vlees
doen gaan, en zij zullen hun
klederen wassen, en zich reinigen.
8:8 Daarna zullen zij nemen een
var, een jong rund, met zijn
spijsoffer van meelbloem, met olie
gemengd;en een anderen var, een
jong rund, zult gij nemen ten
zondoffer.
8:9 En gij zult de Levieten voor de
tent der samenkomst doen naderen;
en gij zult de gehele vergaderingder
kinderen Israels doen verzamelen.
8:10 Ja, gij zult de Levieten voor
het aangezicht des HEEREN doen
naderen; en de kinderen Israels
zullenhun handen op de Levieten
leggen.
8:11 En Aaron zal de Levieten
bewegen ten beweegoffer voor het
aangezicht des HEEREN, vanwege
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dekinderen Israels; opdat zij zijn, om
den dienst des HEEREN te bedienen.
8:12 En de Levieten zullen hun
handen op het hoofd der varren
leggen; daarna bereidt gij een
tenzondoffer, en een ten brandoffer
den HEERE, om over de Levieten
verzoening te doen.
8:13 En gij zult de Levieten stellen
voor het aangezicht van Aaron, en
voor het aangezicht van zijn
zonen,en gij zult hen bewegen ten
beweegoffer den HEERE.
8:14 En gij zult de Levieten uit het
midden van de kinderen Israels
uitscheiden, opdat de Levieten Mijn
zijn.
8:15 En daarna zullen de Levieten
inkomen, om de tent der
samenkomst te bedienen; en gij zult
henreinigen, en zult hen ten
beweegoffer bewegen.
8:16 Want zij zijn gegeven, zij zijn
Mij gegeven uit het midden van de
kinderen Israels; voor de openingvan
alle baarmoeder, [voor] de
eerstgeborenen van een ieder uit de
kinderen Israels, heb Ik ze Mij
genomen.
8:17 Want alle eerstgeborene onder
de kinderen Israels is Mijn, onder
de mensen en onder de beesten;ten
dage dat Ik alle eerstgeboorte in
Egypteland sloeg, heb Ik dezelve Mij
geheiligd.
8:18 En Ik heb de Levieten
genomen voor alle eerstgeborenen

onder de kinderen Israels.
8:19 En Ik heb de Levieten aan
Aaron en aan zijn zonen tot een
gift gegeven, uit het midden van
dekinderen Israels, om den dienst
van de kinderen Israels in de tent
der samenkomst te bedienen, en
om voor dekinderen Israels
verzoening te doen, dat er geen
plage zij onder de kinderen Israels,
als de kinderen Israels tothet
heiligdom naderen zouden.
8:20 En Mozes deed, en Aaron, en
de ganse vergadering der kinderen
Israels, aan de Levieten, naaralles,
wat de HEERE Mozes geboden had
van de Levieten, zo deden de
kinderen Israels aan hen.
8:21 En de Levieten ontzondigden
zich, en wiesen hun klederen, en
Aaron bewoog hen ten
beweegoffervoor het aangezicht des
HEEREN; en Aaron deed verzoening
over hen, om hen te reinigen.
8:22 En daarna kwamen de
Levieten, om hun dienst te bedienen
in de tent der samenkomst, voor
hetaangezicht van Aaron, en voor
het aangezicht zijner zonen; gelijk
als de HEERE Mozes van de
Levietengeboden had, alzo deden zij
aan hen.
8:23 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
8:24 Dit is het, wat de Levieten
aangaat: van vijf en twintig jaren
oud en daarboven, zullen zij
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inkomen, omden strijd te strijden, in
den dienst van de tent der
samenkomst.
8:25 Maar van dat hij vijftig jaren
oud is, zal hij van den strijd van
dezen dienst afgaan, en hij zal niet
meerdienen.
8:26 Doch hij zal met zijn
broederen dienen in de tent der
samenkomst, om de wacht waar te
nemen;maar den dienst zal hij niet
bedienen. Alzo zult gij aan de
Levieten doen in hun wachten.
9:1 En de HEERE sprak tot Mozes in
de woestijn van Sinai, in het tweede
jaar, nadat zij uit
Egyptelanduitgetogen waren, in de
eerste maand, zeggende:
9:2 Dat de kinderen Israels het
pascha houden zouden, op zijn
gezetten tijd.
9:3 Op den veertienden dag in deze
maand, tussen twee avonden zult gij
dat houden, op zijn gezetten
tijd;naar al zijn inzettingen, en naar
al zijn rechten zult gij dat houden.
9:4 Mozes dan sprak tot de
kinderen Israels, dat zij het pascha
zouden houden.
9:5 En zij hielden het pascha op
den veertienden dag der eerste
maand, tussen de twee avonden, in
dewoestijn van Sinai; naar alles, wat
de HEERE Mozes geboden had, alzo
deden de kinderen Israels.
9:6 Toen waren er lieden geweest,

die over het dode lichaam eens
mensen onrein [waren], en
opdenzelven dag het pascha niet
hadden kunnen houden; daarom
naderden zij voor het aangezicht
van Mozes, envoor het aangezicht
van Aaron op dienzelven dag.
9:7 En diezelve lieden zeiden tot
hem: Wij zijn onrein over het dode
lichaam eens mensen;
waaromzouden wij verkort worden,
dat wij de offerande des HEEREN op
zijn gezetten tijd niet zouden
offeren, in hetmidden van de
kinderen Israels?
9:8 En Mozes zeide tot hen: Blijft
staande, dat ik hoor, wat de HEERE
u gebieden zal.
9:9 Toen sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
9:10 Spreek tot de kinderen Israels,
zeggende: Wanneer iemand onder u,
of onder uw geslachten, overeen
dood lichaam onrein, of op een
verren weg zal zijn, hij zal dan nog
den HEERE het pascha houden.
9:11 In de tweede maand, op den
veertienden dag, tussen de twee
avonden, zullen zij dat houden;
metongezuurde [broden] en bittere
saus zullen zij dat eten.
9:12 Zij zullen daarvan niet
overlaten tot den morgen, en zullen
daaraan geen been breken; naar
alleinzetting van het pascha zullen
zij dat houden.
9:13 Als een man, die rein is, en op
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den weg niet is, en nalaten zal het
pascha te houden, zo zal
diezelveziel uit haar volken
uitgeroeid worden; want hij heeft de
offerande des HEEREN op zijn
gezetten tijd nietgeofferd, diezelve
man zal zijn zonde dragen.
9:14 En wanneer een vreemdeling
bij u als vreemdeling verkeert, en hij
het pascha den HEERE ookhouden
zal, naar de inzetting van het
pascha, en naar zijn wijze, alzo zal
hij het houden; het zal enerlei
inzettingvoor ulieden zijn, beiden
den vreemdeling en den inboorling
des lands.
9:15 En op den dag van het
oprichten des tabernakels bedekte
de wolk den tabernakel, op de tent
dergetuigenis; en in den avond was
over den tabernakel als een
gedaante des vuurs, tot aan den
morgen.
9:16 Alzo geschiedde het geduriglijk;
de wolk bedekte denzelven, en des
nachts was er een gedaante
desvuurs.
9:17 Maar nadat de wolk opgeheven
werd van boven de tent, zo
verreisden ook daarna de
kinderenIsraels; en in de plaats,
waar de wolk bleef, daar legerden
zich de kinderen Israels.
9:18 Naar den mond des HEEREN,
verreisden de kinderen Israels, en
naar des HEEREN mond legerdenzij
zich; al de dagen, in dewelke de

wolk over den tabernakel bleef,
legerden zij zich.
9:19 En als de wolk vele dagen
over den tabernakel verbleef, zo
namen de kinderen Israels de wacht
desHEEREN waar, en verreisden niet.
9:20 Als het nu was, dat de wolk
weinige dagen op den tabernakel
was, naar den mond des
HEERENlegerden zij zich, en naar
den mond des HEEREN verreisden
zij.
9:21 Maar was het, dat de wolk van
den avond tot den morgen daar
was, en de wolk in den
morgenopgeheven werd, zo
verreisden zij; of des daags, of des
nachts, als de wolk opgeheven
werd, zo verreisden zij.
9:22 Of als de wolk twee dagen, of
een maand, of [vele] dagen vertoog
op den tabernakel, blijvendedaarop,
zo legerden zich de kinderen
Israels, en verreisden niet; en als zij
verheven werd, verreisden zij.
9:23 Naar den mond des HEEREN
legerden zij zich, en naar den mond
des HEEREN verreisden zij; zijnamen
de wacht des HEEREN waar, naar
den mond des HEEREN, door de
hand van Mozes.
10:1 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
10:2 Maak u twee zilveren
trompetten; van dicht werk zult gij
ze maken; en zij zullen u zijn tot
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desamenroeping der vergadering, en
tot den optocht der legers.
10:3 Als zij met dezelve blazen
zullen, dan zal de gehele
vergadering tot u vergaderd worden,
aan de deurvan de tent der
samenkomst.
10:4 Maar als zij met de ene zullen
blazen, dan zullen tot u vergaderd
worden de oversten, de hoofden
derduizenden van Israel.
10:5 Als gij met een gebroken
geklank blazen zult, dan zullen de
legers, die tegen het oosten
gelegerdzijn, optrekken.
10:6 Maar als gij ten tweeden male
met een gebroken klank blazen zult,
zullen de legers, die tegen
hetzuiden legeren, optrekken; met
een gebroken klank zullen zij blazen
tot hun optochten.
10:7 Maar in het verzamelen van de
gemeente, zult gij blazen, doch
geen gebroken geklank maken.
10:8 En de zonen van Aaron, de
priesters, zullen met die trompetten
blazen; en zij zullen ulieden zijn
toteen eeuwige inzetting bij uw
geslachten.
10:9 En wanneer gijlieden in uw
land ten strijde zult trekken tegen
den vijand, die u benauwt, zult gij
ookmet die trompetten een
gebroken klank maken; zo zal uwer
gedacht worden voor het aangezicht
des HEEREN,uws Gods, en gij zult
van uw vijanden verlost worden.

10:10 Desgelijks ten dage uwer
vrolijkheid, en in uw gezette
hoogtijden, en in de beginselen
uwermaanden, zult gij ook met de
trompetten blazen over uw
brandofferen, en over uw
dankofferen; en zij zullen u
tergedachtenis zijn voor het
aangezicht uws Gods; Ik ben de
HEERE, uw God!
10:11 En het geschiedde in het
tweede jaar, in de tweede maand,
op den twintigsten van de maand,
datde wolk verheven werd van
boven den tabernakel der
getuigenis.
10:12 En de kinderen Israels togen
op, naar hun tochten, uit de
woestijn Sinai; en de wolk bleef in
dewoestijn Paran.
10:13 Alzo togen zij vooreerst op,
naar den mond des HEEREN, door
de hand van Mozes.
10:14 Want vooreerst toog op de
banier van het leger der kinderen
van Juda, naar hun heiren; en over
zijnheir was Nahesson, de zoon van
Amminadab.
10:15 En over het heir van den
stam der kinderen van Issaschar
was Nethaneel, den zoon van Zuar.
10:16 En over het heir van den
stam der kinderen van Zebulon was
Eliab, de zoon van Helon.
10:17 Toen werd de tabernakel
afgenomen, en de zonen van
Gerson, en de zonen van Merari
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togen op,dragende den tabernakel.
10:18 Daarna toog de banier van
het leger van Ruben, naar hun
heiren; en over zijn heir was Elizur,
dezoon van Sedeur.
10:19 En over het heir van den
stam der kinderen van Simeon was
Selumiel, de zoon van Zurisaddai.
10:20 En over het heir van den
stam der kinderen van Gad was
Eljasaf, de zoon van Dehuel.
10:21 Toen togen op de
Kohathieten, dragende het
heiligdom; en [de] [anderen] richtten
den tabernakelop, tegen dat dezen
kwamen.
10:22 Daarna toog op de banier
van het leger der kinderen van
Efraim, naar hun heiren; en over het
heirwas Elisama, de zoon van
Ammihud.
10:23 En over het heir van den
stam der kinderen van Manasse was
Gamaliel, de zoon van Pedazur.
10:24 En over het heir van den
stam der kinderen van Benjamin
was Abidan, de zoon van Gideoni.
10:25 Toen toog op de banier van
het leger der kinderen van Dan,
samensluitende al de legers, naar
hunheiren; en over zijn heir was
Ahiezer de zoon van Ammisaddai.
10:26 En over het heir van den
stam der kinderen van Aser was
Pagiel, de zoon van Ochran.
10:27 En over het heir van den
stam der kinderen van Nafthali was

Ahira, de zoon van Enan.
10:28 Dit waren de tochten der
kinderen Israels, naar hun heiren,
als zij reisden.
10:29 Mozes nu zeide tot Hobab,
den zoon van Rehuel, den Midianiet,
den schoonvader van Mozes:
Wijreizen naar die plaats, van welke
de HEERE gezegd heeft: Ik zal u die
geven; ga met ons, en wij zullen
uweldoen, want de HEERE heeft over
Israel het goede gesproken.
10:30 Doch hij zeide tot hem: Ik zal
niet gaan; maar ik zal naar mijn
land en naar mijn maagschap gaan.
10:31 En hij zeide: Verlaat ons toch
niet; want dewijl gij weet, dat wij
ons legeren in de woestijn, zo zult
gijons tot ogen zijn.
10:32 En het zal geschieden, als gij
met ons zult gaan, en het goede
geschieden zal, waarmede deHEERE
bij ons weldoen zal, dat wij u ook
weldoen zullen.
10:33 Zo togen zij drie dagreizen
van den berg des HEEREN; en de
ark des verbonds des HEERENreisde
voor hun aangezicht drie dagreizen,
om voor hen een rustplaats uit te
speuren.
10:34 En de wolk des HEEREN was
des daags over hen, als zij uit het
leger verreisden.
10:35 Het geschiedde nu in het
optrekken van de ark, dat Mozes
zeide: Sta op, HEERE! en laat
Uwvijanden verstrooid worden, en
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Uw haters van Uw aangezicht
vlieden!
10:36 En als zij rustte, zeide hij:
Kom weder, HEERE! [tot] de tien
duizenden der duizenden van Israel!
11:1 En het geschiedde, als het volk
zich was beklagende, [dat] het
kwaad was in de oren des
HEEREN;want de HEERE hoorde het,
zodat Zijn toorn ontstak, en het
vuur des HEEREN onder hen
ontbrandde, enverteerde, in het
uiterste des legers.
11:2 Toen riep het volk tot Mozes;
en Mozes bad tot den HEERE; en
het vuur werd gedempt.
11:3 Daarom noemde hij den naam
dier plaats Thab-era, omdat het
vuur des HEEREN onder hen
gebrandhad.
11:4 En het gemene volk, dat in het
midden van hen was, werd met lust
bevangen; daarom zo weendenook
de kinderen Israels wederom, en
zeiden: Wie zal ons vlees te eten
geven?
11:5 Wij gedenken aan de vissen,
die wij in Egypte om niet aten; aan
de komkommers, en aan
depompoenen, en aan het look, en
aan de ajuinen, en aan het
knoflook.
11:6 Maar nu is onze ziel dor, er is
niet met al, behalve dit Man voor
onze ogen!
11:7 Het Man nu was als

korianderzaad, en zijn verf was als
de verf van den bedolah.
11:8 Het volk liep hier en daar, en
verzamelde [het], en maalde het
met molens, of stiet het in
mortieren,en zood het in potten, en
maakte daarvan koeken; en zijn
smaak was als de smaak van de
beste vochtigheidder olie.
11:9 En wanneer de dauw des
nachts op het leger nederviel, viel
het Man op hetzelve neder.
11:10 Toen hoorde Mozes het volk
wenen door hun huisgezinnen, een
ieder aan de deur zijner hut; en
detoorn des HEEREN ontstak zeer;
ook was het kwaad in de ogen van
Mozes.
11:11 En Mozes zeide tot de HEERE:
Waarom hebt Gij aan Uw knecht
kwalijk gedaan, en waarom heb
ikgeen genade in Uw ogen
gevonden, dat Gij den last van dit
ganse volk op mij legt?
11:12 Heb ik dan al dit volk
ontvangen? heb ik het gebaard? dat
Gij tot mij zoudt zeggen: Draag het
in uwschoot, gelijk als een
voedstervader den zuigeling draagt,
tot dat land, hetwelk Gij hun
vaderen gezworen hebt?
11:13 Van waar zou ik het vlees
hebben, om al dit volk te geven?
Want zij wenen tegen mij,
zeggende:Geef ons vlees, dat wij
eten!
11:14 Ik alleen kan al dit volk niet
265

Numeri
dragen; want het is mij te zwaar!
11:15 En indien Gij alzo aan mij
doet, dood mij toch slechts, indien
ik genade in Uw ogen gevonden
heb;en laat mij mijn ongeluk niet
aanzien!
11:16 En de HEERE zeide tot Mozes:
Verzamel Mij zeventig mannen uit
de oudsten van Israel, dewelkegij
weet, dat zij de oudsten des volks
en deszelfs ambtlieden zijn; en gij
zult hen brengen voor de tent
dersamenkomst, en zij zullen zich
daar bij u stellen.
11:17 Zo zal Ik afkomen en met u
aldaar spreken; en van den Geest,
die op u is, zal Ik afzonderen, en
ophen leggen; en zij zullen met u
den last van dit volk dragen, opdat
gij [dien] alleen niet draagt.
11:18 En tot het volk zult gij
zeggen: Heiligt u tegen morgen, en
gij zult vlees eten; want gij hebt
voor deoren des HEEREN geweend,
zeggende: Wie zal ons vlees te eten
geven? want het ging ons wel in
Egypte!Daarom zal de HEERE u vlees
geven, en gij zult eten.
11:19 Gij zult niet een dag, noch
twee dagen eten, noch vijf dagen,
noch tien dagen, noch twintig
dagen;
11:20 Tot een gehele maand toe,
totdat het uit uw neus uitga, en u
tot walging zij; overmits gij
denHEERE, Die in het midden van u
is, verworpen hebt, en hebt voor

Zijn aangezicht geweend, zeggende:
Waaromnu zijn wij uit Egypte
getogen?
11:21 En Mozes zeide: Zeshonderd
duizend te voet is dit volk, in welks
midden ik ben; en Gij hebt gezegd:Ik
zal hun vlees geven, en zij zullen
een gehele maand eten!
11:22 Zullen dan voor hen schapen
en runderen geslacht worden, dat
voor hen genoeg zij? zullen al
devissen der zee voor hen
verzameld worden, dat voor hen
genoeg zij?
11:23 Doch de HEERE zeide tot
Mozes: Zou dan des HEEREN hand
verkort zijn? Gij zult nu zien, of
Mijnwoord u wedervaren zal, of niet.
11:24 En Mozes ging uit, en sprak
de woorden des HEEREN tot het
volk; en hij verzamelde
zeventigmannen uit de oudsten des
volks, en stelde hen rondom de
tent.
11:25 Toen kwam de HEERE af in
de wolk, en sprak tot hem, en
afzonderende van den Geest, die
ophem was, legde [Hem] op de
zeventig mannen, die oudsten; en
het geschiedde, als de Geest op
hen rustte, datzij profeteerden, maar
daarna niet meer.
11:26 Maar twee mannen waren in
het leger overgebleven; des enen
naam was Eldad, en des
anderennaam Medad; en die Geest
rustte op hen (want zij waren onder
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de aangeschrevenen, hoewel zij tot
de tent nietuitgegaan waren), en zij
profeteerden in het leger.
11:27 Toen liep een jongen heen,
en boodschapte aan Mozes, en
zeide: Eldad en Medad profeteren in
hetleger.
11:28 En Jozua, de zoon van Nun,
de dienaar van Mozes, een van zijn
uitgelezen jongelingen,antwoordde
en zeide: Mijn heer Mozes, verbied
hun!
11:29 Doch Mozes zeide tot hem:
Zijt gij voor mij ijverende? Och, of
al het volk des HEEREN
profetenwaren, dat de HEERE Zijn
Geest over hen gave!
11:30 Daarna verzamelde zich
Mozes tot het leger, hij en de
oudsten van Israel.
11:31 Toen voer een wind uit van
den HEERE, en raapte kwakkelen
van de zee, en strooide ze bij
hetleger, omtrent een dagreize
herwaarts, en omtrent een dagreize
derwaarts, rondom het leger; en zij
warenomtrent twee ellen boven de
aarde.
11:32 Toen maakte zich het volk
op, dien gehelen dag, en dien
gansen nacht, en den gansen
anderendag, en verzamelden de
kwakkelen; die het minst had, had
tien homers verzameld; en zij
spreidden ze voor zichvan elkander
rondom het leger.
11:33 Dat vlees was nog tussen hun

tanden, eer het gekauwd was, zo
ontstak de toorn des HEERENtegen
het volk, en de HEERE sloeg het
volk met een zeer grote plaag.
11:34 Daarom heet men den naam
derzelver plaats Kibroth Thaava;
want daar begroeven zij het volk,
datbelust was geweest.
11:35 Van Kibroth Thaava verreisde
het volk naar Hazeroth; en zij
bleven in Hazeroth.
12:1 Mirjam nu sprak, en Aaron,
tegen Mozes, ter oorzake der vrouw,
der Cuschietische, die hij
genomenhad; want hij had een
Cuschietische ter vrouw genomen.
12:2 En zij zeiden: Heeft dan de
HEERE maar alleen door Mozes
gesproken? Heeft Hij ook niet door
onsgesproken? En de HEERE hoorde
het!
12:3 Doch de man Mozes was zeer
zachtmoedig, meer dan alle mensen,
die op den aardbodem waren.
12:4 Toen sprak de HEERE haastelijk
tot Mozes, en tot Aaron, en tot
Mirjam: Gij drie, komt uit tot de
tentder samenkomst! En zij drie
kwamen uit.
12:5 Toen kwam de HEERE af in de
wolkkolom, en stond aan de deur
der tent; daarna riep Hij Aaron
enMirjam; en zij beiden kwamen uit.
12:6 En Hij zeide: Hoort nu Mijn
woorden! Zo er een profeet [onder]
u is, Ik, de HEERE, zal door
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eengezicht Mij aan hem bekend
maken, door een droom zal Ik met
hem spreken.
12:7 Alzo is Mijn knecht Mozes niet,
die in Mijn ganse huis getrouw is.
12:8 [Van] mond tot mond spreek Ik
met hem, en [door] aanzien, en niet
door duistere woorden; en
degelijkenis des HEEREN aanschouwt
hij; waarom dan hebt gijlieden niet
gevreesd tegen Mijn knecht,
tegenMozes, te spreken?
12:9 Zo ontstak des HEEREN toorn
tegen hen, en Hij ging weg.
12:10 En de wolk week van boven
de tent; en ziet, Mirjam was
melaats, [wit] als de sneeuw. En
Aaron zagMirjam aan, en ziet, zij
was melaats.
12:11 Daarom zeide Aaron tot
Mozes: Och, mijn heer! leg toch niet
op ons de zonde, waarmede
wijzottelijk gedaan, en waarmede wij
gezondigd hebben!
12:12 Laat zij toch niet zijn als een
dode, van wiens vlees, als hij uit
zijns moeders lijf uitgaat, de helft
welverteerd is!
12:13 Mozes dan riep tot den
HEERE, zeggende: O God! heel haar
toch!
12:14 En de HEERE zeide tot Mozes:
Zo haar vader smadelijk in haar
aangezicht gespogen had, zou
zijniet zeven dagen beschaamd zijn?
Laat haar zeven dagen buiten het
leger gesloten, en daarna

aangenomenworden!
12:15 Zo werd Mirjam buiten het
leger zeven dagen gesloten; en het
volk verreisde niet, totdat
Mirjamaangenomen werd.
12:16 Maar daarna verreisde het
volk van Hazeroth, en zij legerden
zich in de woestijn van Paran.
13:1 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
13:2 Zend u mannen uit: die het
land Kanaan verspieden, hetwelk Ik
den kinderen Israels geven zal;
vanelken stam zijner vaderen zult
gijlieden een man zenden, zijnde
ieder een overste onder hen.
13:3 Mozes dan zond hen uit de
woestijn van Paran, naar den mond
des HEEREN; al die mannen
warenhoofden der kinderen Israels.
13:4 En dit zijn hun namen: van
den stam van Ruben, Sammua, de
zoon van Zaccur.
13:5 Van den stam van Simeon,
Safat, de zoon van Hori.
13:6 Van den stam van Juda, Kaleb,
de zoon van Jefunne.
13:7 Van den stam van Issaschar,
Jigeal, de zoon van Jozef.
13:8 Van den stam van Efraim,
Hosea, de zoon van Nun.
13:9 Van den stam van Benjamin,
Palti, de zoon van Rafu.
13:10 Van den stam van Zebulon,
Gaddiel, de zoon van Sodi.
13:11 Van den stam van Jozef, voor
268

Numeri
den stam van Manasse, Gaddi, de
zoon van Susi.
13:12 Van den stam van Dan,
Ammiel, de zoon van Gemalli.
13:13 Van den stam van Aser,
Sethur, de zoon van Michael.
13:14 Van den stam van Nafthali,
Nachbi, de zoon van Wofsi.
13:15 Van den stam van Gad, Guel,
de zoon van Machi.
13:16 Dit zijn de namen der
mannen, die Mozes zond, om dat
land te verspieden; en Mozes
noemdeHosea, den zoon van Nun,
Jozua.
13:17 Mozes dan zond hen, om het
land Kanaan te verspieden; en hij
zeide tot hen: Trekt dit henen
optegen het zuiden, en klimt op het
gebergte;
13:18 En beziet het land, hoedanig
het zij, en het volk, dat daarin
woont, of het sterk zij of zwak, of
hetweinig zij of veel;
13:19 En hoedanig het land zij,
waarin hetzelve woont, of het goed
zij of kwaad; en hoedanig de
stedenzijn, in dewelke hetzelve
woont, of in legers, of in sterkten;
13:20 Ook hoedanig het land zij, of
het vet zij of mager, of er bomen in
zijn of niet; en versterkt u, enneemt
van de vrucht des lands. Die dagen
nu waren de dagen der eerste
vruchten van de wijndruiven.
13:21 Alzo trokken zij op, en
verspiedden het land, van de

woestijn Zin af tot Rechob toe, waar
men gaatnaar Hamath.
13:22 En zij trokken op in het
zuiden, en kwamen tot Hebron toe,
en daar waren Ahiman, Sesai en
Talmai,kinderen van Enak; Hebron
nu was zeven jaren gebouwd voor
Zoan in Egypte.
13:23 Daarna kwamen zij tot het
dal Eskol, en sneden van daar een
rank af met een tros wijndruiven,
dienzij droegen met tweeen, op een
draagstok; ook van de
granaatappelen en van de vijgen.
13:24 Diezelve plaats noemde men
het dal Eskol, ter oorzake van den
tros, dien de kinderen Israels
vandaar afgesneden hadden.
13:25 Daarna keerden zij weder van
het verspieden des lands, ten einde
van veertig dagen.
13:26 En zij gingen heen, en
kwamen tot Mozes en tot Aaron, en
tot de gehele vergadering der
kinderenIsraels, in de woestijn van
Paran, naar Kades; en brachten
bescheid weder aan hen, en aan de
gehelevergadering, en lieten hun de
vrucht des lands zien.
13:27 En zij vertelden hem, en
zeiden: Wij zijn gekomen tot dat
land, waarheen gij ons gezonden
hebt; envoorwaar, het is van melk
en honig vloeiende, en dit is zijn
vrucht.
13:28 Behalve dat het een sterk
volk is, hetwelk in dat land woont,
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en de steden zijn vast, [en] zeer
groot;en ook hebben wij daar
kinderen van Enak gezien.
13:29 De Amalekieten wonen in het
land van het zuiden; maar de
Hethieten, en de Jebusieten, en
deAmorieten wonen op het
gebergte; en de Kanaanieten wonen
aan de zee, en aan den oever van
de Jordaan.
13:30 Toen stilde Kaleb het volk
voor Mozes, en zeide: Laat ons
vrijmoedig optrekken, en dat
erfelijkbezitten; want wij zullen dat
voorzeker overweldigen!
13:31 Maar de mannen, die met
hem opgetrokken waren, zeiden: Wij
zullen tot dat volk niet
kunnenoptrekken, want het is sterker
dan wij.
13:32 Alzo brachten zij een kwaad
gerucht voort van het land, dat zij
verspied hadden, aan de
kinderenIsraels, zeggende: Dat land,
door hetwelk wij doorgegaan zijn,
om het te verspieden, is een land,
dat zijninwoners verteert; en al het
volk, hetwelk wij in het midden van
hetzelve gezien hebben, zijn mannen
van grotelengte.
13:33 Wij hebben ook daar de
reuzen gezien, en de kinderen van
Enak, van de reuzen; en wij waren
alssprinkhanen in onze ogen, alzo
waren wij ook in hun ogen.
14:1 Toen verhief zich de gehele

vergadering, en zij hieven hun stem
op, en het volk weende indienzelven
nacht.
14:2 En al de kinderen Israels
murmureerden tegen Mozes en
tegen Aaron; en de gehele
vergaderingzeide tot hen: Och, of
wij in Egypteland gestorven waren!
of, och, of wij in deze woestijn
gestorven waren!
14:3 En waarom brengt ons de
HEERE naar dat land, dat wij door
het zwaard vallen, [en] onze
vrouwen,en onze kinderkens ten
roof worden? Zou het ons niet goed
zijn naar Egypte weder te keren?
14:4 En zij zeiden de een tot den
ander: Laat ons een hoofd
opwerpen, en wederkeren naar
Egypte!
14:5 Toen vielen Mozes en Aaron
op hun aangezichten, voor het
aangezicht van de ganse gemeente
dervergadering van de kinderen
Israels.
14:6 En Jozua, de zoon van Nun,
en Kaleb, de zoon van Jefunne,
zijnde van degenen, die dat
landverspied hadden, scheurden hun
klederen.
14:7 En zij spraken tot de ganse
vergadering der kinderen Israels,
zeggende: Het land, door hetwelk
wijgetrokken zijn, om hetzelve te
verspieden, is een uitermate goed
land.
14:8 Indien de HEERE een
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welgevallen aan ons heeft, zo zal
Hij ons in dat land brengen, en zal
ons datgeven; een land, hetwelk van
melk en honig is vloeiende.
14:9 Alleen zijt tegen den HEERE
niet wederspannig! en vreest gij niet
het volk dezes lands; want zij
zijnons brood! hun schaduw is van
hen geweken, en de HEERE is met
ons; vreest hen niet!
14:10 Toen zeide de ganse
vergadering, dat men hen met
stenen stenigen zoude. Maar de
heerlijkheiddes HEEREN verscheen in
de tent der samenkomst, voor al de
kinderen Israels.
14:11 En de HEERE zeide tot Mozes:
Hoe lang zal mij dit volk tergen? En
hoe lang zullen zij aan Mij
nietgeloven, door alle tekenen, die
Ik in het midden van hen gedaan
heb?
14:12 Ik zal het met pestilentie
slaan, en Ik zal het verstoten; en Ik
zal u tot een groter en sterker
volkmaken, dan dit is.
14:13 En Mozes zeide tot den
HEERE: Zo zullen het de
Egyptenaars horen; want Gij hebt
door Uw krachtdit volk uit het
midden van hen doen optrekken;
14:14 En zij zullen zeggen tot de
inwoners van dit land, [die] gehoord
hebben, dat Gij, HEERE! in
hetmidden van dit volk zijt; dat Gij,
HEERE! oog aan oog gezien wordt,
dat Uw wolk over hen staat, en Gij

in eenwolkkolom voor hun
aangezicht gaat des daags, en in
een vuurkolom des nachts.
14:15 En zoudt Gij dit volk als een
enigen man doden, zo zouden de
heidenen, die Uw gerucht
gehoordhebben, spreken, zeggende:
14:16 Omdat de HEERE dit volk niet
kon brengen in dat land, hetwelk Hij
hun gezworen had, zo heeft Hijhen
geslacht in de woestijn!
14:17 Nu dan, laat toch de kracht
des HEEREN groot worden, gelijk als
Gij gesproken hebt, zeggende:
14:18 De HEERE is lankmoedig en
groot van weldadigheid, vergevende
de ongerechtigheid enovertreding,
die [den] [schuldige] geenszins
onschuldig houdt, bezoekende de
ongerechtigheid der vaderen aande
kinderen, in het derde en in het
vierde [lid].
14:19 Vergeef toch de
ongerechtigheid dezes volks, naar
de grootte Uwer goedertierenheid,
en gelijk Gijze aan dit volk, van
Egypteland af tot hiertoe, vergeven
hebt!
14:20 En de HEERE zeide: Ik heb
hun vergeven naar uw woord.
14:21 Doch zekerlijk, [zo]
[waarachtig] [als] Ik leef, zo zal de
ganse aarde met de heerlijkheid
desHEEREN vervuld worden!
14:22 Want al de mannen, die
gezien hebben Mijn heerlijkheid, en
Mijn tekenen, die Ik in Egypte en in
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dewoestijn gedaan heb, en Mij nu
tienmaal verzocht hebben, en Mijner
stem niet zijn gehoorzaam geweest;
14:23 Zo zij het land, hetwelk Ik
aan hun vaderen gezworen heb,
zien zullen. Ja, geen van die Mij
getergdhebben, zullen dat zien!
14:24 Doch Mijn knecht Kaleb,
omdat een andere geest met hem
geweest is, en hij volhard heeft Mij
na tevolgen, zo zal Ik hem brengen
tot het land, in hetwelk hij gekomen
was, en zijn zaad zal het erfelijk
bezitten.
14:25 De Amalekieten nu en de
Kanaanieten wonen in het dal;
wendt u morgen, en maakt uw reize
naarde woestijn, op den weg naar
de Schelfzee.
14:26 Daarna sprak de HEERE tot
Mozes en tot Aaron, zeggende:
14:27 Hoe lang zal [Ik] bij deze
boze vergadering zijn, die tegen Mij
zijn murmurerende? Ik heb
gehoordde murmureringen van de
kinderen Israels, waarmede zij tegen
Mij zijn murmurerende.
14:28 Zeg tot hen: [Zo] [waarachtig]
[als] Ik leef, spreekt de HEERE,
indien Ik ulieden zo niet doe, gelijk
alsgij in Mijn oren gesproken hebt!
14:29 Uw dode lichamen zullen in
deze woestijn vallen; en al uw
getelden, naar uw gehele getal,
vantwintig jaren oud en daarboven,
gij, die tegen Mij gemurmureerd
hebt.

14:30 Zo gij in dat land komt, over
hetwelk Ik Mijn hand opgeheven
heb, dat Ik u daarin zou doen
wonen,behalve Kaleb, de zoon van
Jefunne, en Jozua, de zoon van
Nun.
14:31 En uw kinderkens, waarvan gij
zeidet: Zij zullen ten roof worden!
die zal Ik daarin brengen, en
diezullen bekennen dat land,
hetwelk gij smadelijk verworpen
hebt.
14:32 Maar u aangaande, uw dode
lichamen zullen in deze woestijn
vallen!
14:33 En uw kinderen zullen gaan
weiden in deze woestijn, veertig
jaren, en zullen uw hoererijen
dragen,totdat uw dode lichamen
verteerd zijn in deze woestijn.
14:34 Naar het getal der dagen, in
welke gij dat land verspied hebt,
veertig dagen, elken dag voor elk
jaar,zult gij uw ongerechtigheden
dragen, veertig jaren, en gij zult
gewaar worden Mijn afbreking.
14:35 Ik, de HEERE, heb gesproken:
zo Ik dit aan deze ganse boze
vergadering dergenen, die zich
tegenMij verzameld hebben, niet
doe, zij zullen in deze woestijn te
niet worden, en zullen daar sterven!
14:36 En die mannen, die Mozes
gezonden had, om het land te
verspieden, en wedergekomen zijnde,
deganse vergadering tegen hem
hadden doen murmureren, een
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kwaad gerucht over dat land
voortbrengende;
14:37 Diezelfde mannen, die een
kwaad gerucht van dat land
voortgebracht hadden, stierven door
eenplaag, voor het aangezicht des
HEEREN.
14:38 Maar Jozua, de zoon van
Nun, en Kaleb, de zoon van
Jefunne, bleven levende van de
mannen, dieheengegaan waren, om
het land te verspieden.
14:39 En Mozes sprak deze
woorden tot al de kinderen Israels.
Toen treurde het volk zeer.
14:40 En zij stonden des morgens
vroeg op, en klommen op de
hoogte des bergs, zeggende: Ziet,
hierzijn wij, en wij zullen optrekken
tot de plaats, die de HEERE gezegd
heeft; want wij hebben gezondigd!
14:41 Maar Mozes zeide: Waarom
overtreedt gij alzo het bevel des
HEEREN? Want dat zal
geenvoorspoed hebben.
14:42 Trekt niet op, want de HEERE
zal in het midden van u niet zijn;
opdat gij niet geslagen wordt,
voorhet aangezicht uwer vijanden.
14:43 Want de Amalekieten, en de
Kanaanieten zijn daar voor uw
aangezicht, en gij zult door het
zwaardvallen; want, omdat gij u
afgekeerd hebt van den HEERE, zo
zal de HEERE met u niet zijn.
14:44 Nochtans poogden zij
vermetel, om op de hoogte des

bergs te klimmen; maar de ark des
verbondsdes HEEREN en Mozes
scheidden niet uit het midden des
legers.
14:45 Toen kwamen af de
Amalekieten en de Kanaanieten, die
in dat gebergte woonden, en
sloegen hen,en versmeten hen, tot
Horma toe.
15:1 Daarna sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
15:2 Spreek tot de kinderen Israels,
en zeg tot hen: Wanneer gij
gekomen zult zijn in het land
uwerwoningen, dat Ik u geven zal;
15:3 En gij een vuuroffer den HEERE
zult doen, een brandoffer, of
slachtoffer, om af te zonderen
eengelofte, of in een vrijwillig offer,
of in uw gezette hoogtijden, om den
HEERE een liefelijken reuk te maken,
vanrunderen of van klein vee;
15:4 Zo zal hij, die zijn offerande
den HEERE offert, een spijsoffer
offeren van een tiende
meelbloem,gemengd met een
vierendeel van een hin olie.
15:5 En wijn ten drankoffer, een
vierendeel van een hin, zult gij
bereiden tot een brandoffer of tot
eenslachtoffer, voor een lam.
15:6 Of voor een ram zult gij een
spijsoffer bereiden, van twee tienden
meelbloem, gemengd met olie,
eenderde deel van een hin.
15:7 En wijn ten drankoffer, een
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derde deel van een hin, zult gij
offeren tot een liefelijken reuk
denHEERE.
15:8 En wanneer gij een jong rund
zult bereiden tot een brandoffer of
een slachtoffer, om een gelofte af
tezonderen, of ten dankoffer den
HEERE;
15:9 Zo zal hij tot een jong rund
offeren een spijsoffer van drie
tienden meelbloem, gemengd met
olie, dehelft van een hin.
15:10 En wijn zult gij offeren ten
drankoffer, de helft van een hin, tot
een vuuroffer van liefelijken reuk
denHEERE.
15:11 Alzo zal gedaan worden met
den enen os, of met den enen ram,
of met het klein vee, van
delammeren, of van de geiten.
15:12 Naar het getal, dat gij
bereiden zult, zult gij alzo doen met
elkeen, naar hun getal.
15:13 Alle inboorling zal deze
dingen alzo doen, offerende een
vuuroffer tot een liefelijken reuk
denHEERE.
15:14 Wanneer ook een vreemdeling
bij u als vreemdeling verkeert, of
die in het midden van u is, in
uwgeslachten, en hij een vuuroffer
zal bereiden tot een liefelijken reuk
den HEERE; gelijk als gij zult doen,
alzo zalhij doen.
15:15 Gij, gemeente, het zij ulieden
en den vreemdeling, die als
vreemdeling [bij] [u] verkeert,

enerleiinzetting: ter eeuwige inzetting
bij uw geslachten, gelijk gijlieden,
alzo zal de vreemdeling voor des
HEERENaangezicht zijn.
15:16 Enerlei wet en enerlei recht
zal ulieden zijn, en den vreemdeling,
die bij ulieden als
vreemdelingverkeert.
15:17 Voorts sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
15:18 Spreek tot de kinderen
Israels, en zeg tot hen: Als gij zult
gekomen zijn in het land, waarheen
Ik uinbrengen zal,
15:19 Zo zal het geschieden, als gij
van het brood des lands zult eten,
dan zult gij den HEERE eenhefoffer
offeren.
15:20 De eerstelingen uws deegs,
een koek zult gij tot een hefoffer
offeren; gelijk het hefoffer
desdorsvloers zult gij dat offeren.
15:21 Van de eerstelingen uws
deegs zult gij den HEERE een
hefoffer geven, bij uw geslachten.
15:22 Voorts wanneer gijlieden
afgedwaald zult zijn, en niet gedaan
hebben al deze geboden, die
deHEERE tot Mozes gesproken heeft;
15:23 Alles, wat u de HEERE door
de hand van Mozes geboden heeft;
van dien dag af, dat het de
HEEREgeboden heeft, en voortaan
bij uw geslachten;
15:24 Zo zal het geschieden, indien
iets bij dwaling gedaan, [en] voor de
ogen der vergadering [verborgen][is],
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dat de ganse vergadering een var,
een jong rund, zal bereiden ten
brandoffer, tot een liefelijken reuk
denHEERE, met zijn spijsoffer en zijn
drankoffer, naar de wijze; en een
geitenbok ten zondoffer.
15:25 En de priester zal de
verzoening doen voor de ganse
vergadering van de kinderen Israels,
en hetzal hun vergeven worden;
want het was een afdwaling, en zij
hebben hun offerande gebracht, een
vuuroffer denHEERE, en hun
zondoffer, voor het aangezicht des
HEEREN, over hun afdwaling.
15:26 Het zal dan aan de ganse
vergadering der kinderen Israels
vergeven worden, ook den
vreemdeling,die in het midden van
henlieden als vreemdeling verkeert;
want het is het ganse volk door
dwaling [overkomen].
15:27 En indien een ziel door
afdwaling gezondigd zal hebben, die
zal een eenjarige geit ten
zondofferofferen.
15:28 En de priester zal de
verzoening doen over de dwalende
ziel, als zij gezondigd heeft door
afdwaling,voor het aangezicht des
HEEREN, doende de verzoening over
haar; en het zal haar vergeven
worden.
15:29 Den inboorling der kinderen
Israels, en den vreemdeling, die in
hunlieder midden als
vreemdelingverkeert, enerlei wet zal

ulieden zijn, dengene, die het door
afdwaling doet.
15:30 Maar de ziel, die iets gedaan
zal hebben met opgeheven hand,
hetzij van inboorlingen of
vanvreemdelingen, die smaadt den
HEERE; en diezelve ziel zal
uitgeroeid worden uit het midden
van haar volk;
15:31 Want zij heeft het woord des
HEEREN veracht en Zijn gebod
vernietigd; diezelve ziel zal
ganselijkuitgeroeid worden; haar
ongerechtigheid is op haar.
15:32 Als nu de kinderen Israels in
de woestijn waren, zo vonden zij
een man, hout lezende op
densabbatdag.
15:33 En die hem vonden, hout
lezende, brachten hem tot Mozes,
en tot Aaron, en tot de
gansevergadering.
15:34 En zij stelden hem in
bewaring; want het was niet
verklaard, wat hem gedaan zou
worden.
15:35 Zo zeide de HEERE tot Mozes:
Die man zal zekerlijk gedood
worden; de ganse vergadering
zalhem met stenen stenigen buiten
het leger.
15:36 Toen bracht hem de ganse
vergadering uit tot buiten het leger,
en zij stenigden hem met stenen,
dathij stierf, gelijk als de HEERE
Mozes geboden had.
15:37 En de HEERE sprak tot
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Mozes, zeggende:
15:38 Spreek tot de kinderen
Israels, en zeg tot hen: Dat zij zich
snoertjes maken aan de hoeken
hunnerklederen, bij hun geslachten;
en op de snoertjes des hoeks zullen
zij een hemelsblauwen draad zetten.
15:39 En hij zal ulieden aan de
snoertjes zijn, opdat gij het aanziet,
en aan al de geboden des
HEERENgedenkt, en die doet; en gij
zult naar uw hart, en naar uw ogen
niet sporen, die gij zijt
nahoererende;
15:40 Opdat gij gedenkt en doet al
Mijn geboden, en uw God heilig zijt.
15:41 Ik ben de HEERE, uw God, Die
u uit Egypteland uitgevoerd heb, om
u tot een God te zijn; Ik ben
deHEERE, uw God!
16:1 Korach nu, de zoon van Jizhar,
zoon van Kohath, zoon van Levi,
nam tot zich zo Dathan als
Abiram,zonen van Eliab, en On, den
zoon van Peleth, zonen van Ruben.
16:2 En zij stonden op voor het
aangezicht van Mozes, mitsgaders
tweehonderd en vijftig mannen uit
dekinderen Israels, oversten der
vergadering, de geroepenen der
samenkomst, mannen van naam.
16:3 En zij vergaderden zich tegen
Mozes, en tegen Aaron, en zeiden
tot hen: Het is te veel voor u,
wantdeze ganse vergadering, zij
allen, zijn heilig, en de HEERE is in

het midden van hen; waarom dan
verheftgijlieden u over de gemeente
des HEEREN?
16:4 Als Mozes dit hoorde, zo viel
hij op zijn aangezicht.
16:5 En hij sprak tot Korach, en tot
zijn ganse vergadering, zeggende:
Morgen vroeg dan zal de
HEEREbekend maken, wie de Zijne,
en de heilige is, dien Hij tot Zich
zal doen naderen; en wien Hij
verkoren zalhebben, dien zal Hij tot
Zich doen naderen.
16:6 Doet dit: neemt u
wierookvaten, Korach en zijn ganse
vergadering;
16:7 En doet morgen vuur daarin,
legt reukwerk daarop voor het
aangezicht des HEEREN; en het
zalgeschieden, dat de man, dien de
HEERE verkiezen zal, die zal heilig
zijn. Het is te veel voor u, gij,
kinderen vanLevi!
16:8 Voorts zeide Mozes tot Korach:
Hoort toch, gij, kinderen van Levi!
16:9 Is het u te weinig, dat de God
van Israel u van de vergadering van
Israel heeft afgescheiden, omulieden
tot Zich te doen naderen; om den
dienst van des HEEREN tabernakel
te bedienen, en te staan voor
hetaangezicht der vergadering, om
hen te dienen?
16:10 Daar Hij u, en al uw
broederen, de kinderen van Levi,
met u, heeft doen naderen; zoekt
gij nu ookhet priesterambt?
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16:11 Daarom gij, en uw ganse
vergadering, gij zijt vergaderd tegen
den HEERE, want Aaron, wat is
hij,dat gij tegen hem murmureert?
16:12 En Mozes schikte heen, om
Dathan en Abiram, de zonen van
Eliab, te roepen; maar zij zeiden:
Wijzullen niet opkomen!
16:13 Is het te weinig, dat gij ons
uit een land, van melk en honig
vloeiende, hebt opgevoerd, om ons
tedoden in de woestijn, dat gij ook
uzelven ten enenmaal over ons tot
een overheer maakt?
16:14 Ook hebt gij ons niet
gebracht in een land, dat van melk
en honig vloeit, noch ons akkers
enwijngaarden ten erfdeel gegeven.
Zult gij de ogen dezer mannen
uitgraven? Wij zullen niet opkomen!
16:15 Toen ontstak Mozes zeer, en
hij zeide tot den HEERE: Zie hun
offer niet aan! Ik heb niet een
ezelvan hen genomen, en niet een
van hen kwaad gedaan.
16:16 Voorts zeide Mozes tot
Korach: Gij, en uw ganse
vergadering, weest voor het
aangezicht desHEEREN; gij, en zij,
ook Aaron, op morgen.
16:17 En neemt een ieder zijn
wierookvat, en legt reukwerk daarin,
en brengt voor het aangezicht
desHEEREN, een ieder zijn
wierookvat, tweehonderd en vijftig
wierookvaten; ook gij, en Aaron, een
ieder zijnwierookvat.

16:18 Zo namen zij een ieder zijn
wierookvat, en deden vuur daarin,
en leiden reukwerk daarin; en
zijstonden voor de deur van de tent
der samenkomst, ook Mozes en
Aaron.
16:19 En Korach deed de ganse
vergadering tegen hen verzamelen,
aan de deur van de tent
dersamenkomst. Toen verscheen de
heerlijkheid des HEEREN aan deze
ganse vergadering.
16:20 En de HEERE sprak tot Mozes
en tot Aaron, zeggende:
16:21 Scheidt u af uit het midden
van deze vergadering, en Ik zal hen
als in een ogenblik verteren!
16:22 Maar zij vielen op hun
aangezichten, en zeiden: O God!
God der geesten van alle vlees! een
enigman zal gezondigd hebben, en
zult Gij U over deze ganse
vergadering grotelijks vertoornen?
16:23 En de HEERE sprak tot
Mozes, zeggende:
16:24 Spreek tot deze vergadering,
zeggende: Gaat op van rondom de
woning van Korach, Dathan
enAbiram.
16:25 Toen stond Mozes op, en
ging tot Dathan en Abiram; en
achter hem gingen de oudsten van
Israel.
16:26 En hij sprak tot de
vergadering, zeggende: Wijkt toch af
van de tenten dezer goddeloze
mannen, enroert niets aan van
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hetgeen hunner is, opdat gij niet
misschien verdaan wordt in al hun
zonden.
16:27 Zo gingen zij op van de
woning van Korach, Dathan en
Abiram, van rondom; maar Dathan
enAbiram gingen uit, staande in de
deur hunner tenten, met hun
vrouwen, en hun zonen, en hun
kinderkens.
16:28 Toen zeide Mozes: Hieraan
zult gij bekennen, dat de HEERE mij
gezonden heeft, om al deze
dadente doen, dat zij niet uit mijn
[eigen] hart zijn.
16:29 Indien deze zullen sterven,
gelijk alle mensen sterven, en over
hen een bezoeking zal
gedaanworden, naar aller mensen
bezoeking, zo heeft mij de HEERE
niet gezonden.
16:30 Maar indien de HEERE wat
nieuws zal scheppen, en het aardrijk
zijn mond zal opendoen,
enverslinden hen met alles wat
hunner is, en zij levend ter helle
zullen nedervaren; alsdan zult gij
bekennen, datdeze mannen de
HEERE getergd hebben.
16:31 En het geschiedde, als hij
geeindigd had al deze woorden te
spreken, zo werd het aardrijk,
datonder hen was, gekloofd;
16:32 En de aarde opende haar
mond, en verslond hen met hun
huizen, en allen mensen, die
Korachtoebehoorden, en al de have.

16:33 En zij voeren neder, zij en
alles wat hunner was, levend ter
helle; en de aarde overdekte hen,
en zijkwamen om uit het midden
der gemeente.
16:34 En het ganse Israel, dat
rondom hen was, vlood voor hun
geschrei; want zij zeiden: Dat ons
deaarde misschien niet verslinde!
16:35 Daartoe ging een vuur uit van
den HEERE, en verteerde die
tweehonderd en vijftig mannen,
diereukwerk offerden.
16:36 En de HEERE sprak tot
Mozes, zeggende:
16:37 Zeg tot Eleazar, den zoon
van Aaron, den priester, dat hij de
wierookvaten uit den brand
opneme;en strooi het vuur verre
weg; want zij zijn heilig;
16:38 [Te] [weten] de wierookvaten
van dezen, die tegen hun zielen
gezondigd hebben; dat
menuitgerekte platen daarvan make,
tot een overdeksel voor het altaar;
want zij hebben ze gebracht voor
hetaangezicht des HEEREN, daarom
zijn zij heilig; en zij zullen den
kinderen Israels tot een teken zijn.
16:39 En Eleazar, de priester, nam
de koperen wierookvaten, die de
verbranden gebracht hadden, en
zijrekten ze uit tot een overtreksel
voor het altaar;
16:40 Ter nagedachtenis voor de
kinderen Israels, opdat niemand
vreemds, die niet uit het zaad
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vanAaron is, nadere om reukwerk
aan te steken voor het aangezicht
des HEEREN; opdat hij niet worde
als Korach,en zijn vergadering, gelijk
als hem de HEERE door den dienst
van Mozes gesproken had.
16:41 Maar des anderen daags
murmureerde de ganse vergadering
der kinderen Israels tegen Mozes
entegen Aaron, zeggende: Gijlieden
hebt des HEEREN volk gedood!
16:42 En het geschiedde, als de
vergadering zich verzamelde tegen
Mozes en Aaron, en zich
wenddenaar de tent der
samenkomst, ziet, zo bedekte haar
die wolk; en de heerlijkheid des
HEEREN verscheen.
16:43 Mozes nu en Aaron kwamen
tot voor de tent der samenkomst.
16:44 Toen sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
16:45 Maak u op uit het midden
van deze vergadering, en Ik zal hen
verteren, als in een ogenblik!
Toenvielen zij op hun aangezichten.
16:46 En Mozes zeide tot Aaron:
Neem het wierookvat, en doe vuur
daarin van het altaar, en leg
reukwerkdaarop, haastelijk gaande
tot de vergadering, doe over hen
verzoening; want een grote toorn is
van voor hetaangezicht des HEEREN
uitgegaan, de plaag heeft
aangevangen.
16:47 En Aaron nam het, gelijk als
Mozes gesproken had, en liep in het

midden der gemeente, en ziet,
deplaag had aangevangen onder het
volk; en hij leide reukwerk daarin,
en deed verzoening over het volk.
16:48 En hij stond tussen de doden
en tussen de levenden; alzo werd
de plaag opgehouden.
16:49 Die nu aan die plaag
gestorven zijn, waren veertien
duizend en zevenhonderd, behalve
diegestorven waren om de zaak van
Korach.
16:50 En Aaron keerde weder tot
Mozes aan de deur van de tent der
samenkomst; en de plaag
wasopgehouden.
17:1 Toen sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
17:2 Spreek tot de kinderen Israels,
en neem van hen voor elk vaderlijk
huis een staf, van al hun
oversten,naar het huis hunner
vaderen, twaalf staven; eens
iegelijken naam zult gij schrijven op
zijn staf.
17:3 Doch Aarons naam zult gij
schrijven op den staf van Levi; want
een staf zal er zijn voor het hoofd
vanhet huis hunner vaderen.
17:4 En gij zult ze wegleggen in de
tent der samenkomst, voor de
getuigenis, waarheen Ik met
uliedensamenkomen zal.
17:5 En het zal geschieden, dat de
staf des mans, welke Ik zal verkoren
hebben, zal bloeien; en Ik zalstillen
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de murmureringen van de kinderen
Israels tegen Mij, welke zij tegen
ulieden murmureerden.
17:6 Mozes dan sprak tot de
kinderen Israels, en al hun oversten
gaven aan hem een staf, voor
elkenoverste een staf, naar het huis
hunner vaderen, twaalf staven;
Aarons staf was ook onder hun
staven.
17:7 En Mozes leide deze staven
weg, voor het aangezicht des
HEEREN, in de tent der getuigenis.
17:8 Het geschiedde nu des
anderen daags, dat Mozes in de
tent der getuigenis inging; en ziet,
Aaronsstaf, voor het huis van Levi,
bloeide; want hij bracht bloeisel
voort, en bloesemde bloesem, en
droeg amandelen.
17:9 Toen bracht Mozes al deze
staven uit, van voor het aangezicht
des HEEREN, tot al de
kinderenIsraels; en zij zagen het, en
namen elk zijn staf.
17:10 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Breng de staf van Aaron
weder voor de getuigenis, in
bewaring,tot een teken voor de
wederspannige kinderen; alzo zult gij
een einde maken van hun
murmureringen tegen Mij,dat zij niet
sterven.
17:11 En Mozes deed het; gelijk als
de HEERE hem geboden had, alzo
deed hij.
17:12 Toen spraken de kinderen

Israels tot Mozes, zeggende: Zie, wij
geven den geest, wij vergaan,
wijallen vergaan!
17:13 Al wie enigszins nadert tot
den tabernakel des HEEREN, zal
sterven; zullen wij dan den
geestgevende verdaan worden?
18:1 Zo zeide de HEERE tot Aaron:
Gij, en uw zonen, en het huis uws
vaders met u, zult dragen
deongerechtigheid des heiligdoms;
en gij, en uw zonen met u, zult
dragen de ongerechtigheid van uw
priesterambt.
18:2 En ook zult gij uw broederen,
den stam van Levi, den stam uws
vaders, met u doen naderen, dat zij
ubijgevoegd worden, en u dienen;
maar gij, en uw zonen met u, zult
zijn voor de tent der getuigenis.
18:3 En zij zullen uw wacht
waarnemen, en de wacht der ganse
tent; doch tot het gereedschap
desheiligdoms en het altaar zullen
zij niet naderen, opdat zij niet
sterven, zo zij als gijlieden.
18:4 Maar zij zullen u bijgevoegd
worden, en de wacht van de tent
der samenkomst waarnemen, in
allendienst der tent; en een
vreemde zal tot u niet naderen.
18:5 Gijlieden nu zult waarnemen de
wacht des heiligdoms, en de wacht
des altaars; opdat er
geenverbolgenheid meer zij over de
kinderen Israels.
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18:6 Want Ik, zie, Ik heb uw
broederen, de Levieten, uit het
midden der kinderen Israels
genomen; zij zijnulieden een gave,
gegeven den HEERE, om den dienst
van de tent der samenkomst te
bedienen.
18:7 Maar gij, en uw zonen met u,
zult ulieder priesterambt waarnemen
in alle zaken des altaars, en
inhetgeen van binnen den voorhang
is, dat zult gijlieden bedienen; uw
priesterambt geve Ik [u] tot een
dienst vaneen geschenk; en de
vreemde, die nadert, zal gedood
worden.
18:8 Voorts sprak de HEERE tot
Aaron: En Ik, zie, Ik heb u gegeven
de wacht Mijner hefofferen, met
alleheilige dingen van de kinderen
Israels heb Ik ze u gegeven, om der
zalving wil, en aan uw zonen, tot
eeneeuwige inzetting.
18:9 Dit zult gij hebben van de
heiligheid der heiligheden, uit het
vuur: al hun offeranden, met al
hunspijsoffer, en met al hun
zondoffer, en met al hun
schuldoffer, dat zij Mij zullen
wedergeven; het zal u en uwzonen
een heiligheid der heiligheden zijn.
18:10 Aan het allerheiligste zult gij
dat eten; al wat mannelijk is zal dat
eten; het zal u een heiligheid zijn.
18:11 Ook zal dit het uwe zijn: het
hefoffer hunner gave, met alle
beweegofferen der kinderen Israels;

Ikheb ze aan u gegeven, en aan uw
zonen, en aan uw dochteren met u,
tot een eeuwige inzetting; al wie in
uwhuis rein is, zal dat eten.
18:12 Al het beste van de olie, en
al het beste van de most, en van
koren, hun eerstelingen, die zij
denHEERE zullen geven, u heb Ik ze
gegeven.
18:13 De eerste vruchten van alles,
wat in hun land is, die zij den
HEERE zullen brengen, zullen uwe
zijn;al wie in uw huis rein is, zal dat
eten.
18:14 Al het verbannene in Israel
zal het uwe zijn.
18:15 Al wat de baarmoeder opent,
van alle vlees, dat zij den HEERE
zullen brengen, onder de mensen,en
onder de beesten, zal het uwe zijn;
doch de eerstgeborenen der
mensen zult gij ganselijk lossen; ook
zult gijlossen de eerstgeborenen der
onreine beesten.
18:16 Die nu onder dezelve gelost
zullen worden, zult gij van een
maand oud lossen, naar uw
schatting,voor het geld van vijf
sikkelen, naar den sikkel des
heiligdoms, die is twintig gera.
18:17 Maar het eerstgeborene van
een koe, of het eerstgeborene van
een schaap, of het
eerstgeborenevan een geit zult gij
niet lossen, zij zijn heilig; hun bloed
zult gij sprengen op het altaar, en
hun vet zult gijaansteken, tot een
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vuuroffer van liefelijken reuk den
HEERE.
18:18 En hun vlees zal het uwe zijn;
gelijk de beweegborst, en gelijk de
rechterschouder, zal het uwe zijn.
18:19 Alle hefofferen der heilige
dingen, die de kinderen Israels den
HEERE zullen offeren, heb Ik aan
ugegeven, en aan uw zonen, en aan
uw dochteren met u, tot een
eeuwige inzetting; het zal een
eeuwigzoutverbond zijn, voor het
aangezicht des HEEREN, voor u en
voor uw zaad met u.
18:20 Ook zeide de HEERE tot
Aaron: Gij zult in hun land niet
erven, en gij zult geen deel in het
middenvan henlieden hebben; Ik ben
uw deel en uw erfenis, in het
midden van de kinderen Israels.
18:21 En zie, aan de kinderen van
Levi heb Ik alle tienden in Israel ter
erfenis gegeven, voor hun
dienst,dien zij bedienen, den dienst
van de tent der samenkomst.
18:22 En de kinderen Israels zullen
niet meer naderen tot de tent der
samenkomst, om zonde te
dragen[en] te sterven.
18:23 Maar de Levieten, die zullen
bedienen den dienst van de tent
der samenkomst, en die zullen
hunongerechtigheid dragen; het zal
een eeuwige inzetting zijn voor uw
geslachten; en in het midden van
dekinderen Israels zullen zij geen
erfenis erven.

18:24 Want de tienden der kinderen
Israels, die zij den HEERE tot een
hefoffer zullen offeren, heb Ik aande
Levieten tot een erfenis gegeven;
daarom heb Ik tot hen gezegd: Zij
zullen in het midden van de
kinderenIsraels geen erfenis erven.
18:25 En de HEERE sprak tot
Mozes, zeggende:
18:26 Gij zult ook tot de Levieten
spreken, en tot hen zeggen:
Wanneer gij van de kinderen Israels
detienden zult ontvangen hebben,
die Ik u voor uw erfenis van
henlieden gegeven heb, zo zult gij
daarvan eenhefoffer des HEEREN
offeren, de tienden van die tienden;
18:27 En het zal u gerekend worden
tot uw hefoffer, als koren van den
dorsvloer, en als de volheid van
deperskuip.
18:28 Alzo zult gij ook een hefoffer
des HEEREN offeren van al uw
tienden, die gij van de kinderen
Israelszult hebben ontvangen; en gij
zult daarvan des HEEREN hefoffer
geven aan den priester Aaron.
18:29 Van al uw gaven zult gij alle
hefoffer des HEEREN offeren; van al
het beste van die, van zijnheiliging
daarvan.
18:30 Gij zult dan tot hen zeggen:
Als gij deszelfs beste daarvan offert,
zo zal het den Levietentoegerekend
worden als een inkomen des
dorsvloers, en als een inkomen der
perskuip.
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18:31 En gij zult dat eten in alle
plaatsen, gij en uw huis; want het is
ulieden een loon voor uw dienst in
detent der samenkomst.
18:32 Zo zult gij daarover geen
zonde dragen, als gij deszelfs beste
daarvan offert; en gij zult de
heiligedingen van de kinderen
Israels niet ontheiligen, opdat gij
niet sterft.
19:1 Wijders sprak de HEERE tot
Mozes en tot Aaron, zeggende:
19:2 Dit is de inzetting van de wet,
die de HEERE geboden heeft,
zeggende: Spreek tot de
kinderenIsraels, dat zij tot u
brengen een rode volkomen vaars,
in welke geen gebrek is, op welke
geen juk gekomen is.
19:3 En gij zult die geven aan
Eleazar, den priester; en hij zal ze
uitbrengen tot buiten het leger, en
menzal haar voor zijn aangezicht
slachten.
19:4 En Eleazar, den priester, zal
van haar bloed met zijn vinger
nemen, en hij zal van haar bloed
rechttegenover de tent der
samenkomst zevenmaal sprengen.
19:5 Voorts zal men deze vaars
voor zijn ogen verbranden; haar vel,
en haar vlees, en haar bloed,
methaar mest, zal men verbranden.
19:6 En de priester zal nemen
cederhout, en hysop, en scharlaken,
en werpen ze in het midden van

denbrand dezer vaars.
19:7 Dan zal de priester zijn
klederen wassen, en zijn vlees met
water baden, en daarna in het leger
gaan;en de priester zal onrein zijn
tot aan den avond.
19:8 Ook die haar verbrand heeft,
zal zijn klederen met water wassen,
en zijn vlees met water baden,
enonrein zijn tot aan den avond.
19:9 En een rein man zal de as
dezer vaars verzamelen, en buiten
het leger in een reine
plaatswegleggen; en het zal zijn ter
bewaring voor de vergadering van
de kinderen Israels, tot het water
derafzondering; het is ontzondiging.
19:10 En die de as dezer vaars
verzameld heeft, zal zijn klederen
wassen, en onrein zijn tot aan
denavond. Dit zal den kinderen
Israels, en den vreemdeling, die in
het midden van henlieden als
vreemdelingverkeert, tot een eeuwige
inzetting zijn.
19:11 Wie een dode, enig dood
lichaam van een mens, aanroert, die
zal zeven dagen onrein zijn.
19:12 Op den derden dag zal hij
zich daarmede ontzondigen, zo zal
hij op den zevenden dag rein
zijn;maar indien hij zich op den
derden dag niet ontzondigt, zo zal
hij op den zevenden dag niet rein
zijn.
19:13 Al wie een dode4191, het
dode lichaam eens mensen, die
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gestorven zal zijn, aanroert, en zich
nietontzondigd zal hebben, die
verontreinigt den tabernakel des
HEEREN; daarom zal die ziel
uitgeroeid worden uitIsrael; omdat
het water der afzondering op hem
niet gesprengd is, zal hij onrein zijn;
zijn onreinigheid is nog inhem.
19:14 Dit is de wet, wanneer een
mens zal gestorven zijn in een tent:
al wie in die tent ingaat, en al wie
indie tent is, zal zeven dagen onrein
zijn.
19:15 Ook alle open gereedschap,
waarop geen deksel gebonden is,
dat is onrein.
19:16 En al wie in het open veld
een, die met het zwaard verslagen
is, of een dode, of het gebeente
eensmensen, of een graf zal
aangeroerd hebben, zal zeven
dagen onrein zijn.
19:17 Voor een onreine nu zullen
zij nemen van het stof des brands
der ontzondiging, en daarop
levendwater doen in een vat.
19:18 En een rein man zal hysop
nemen, en in dat water dopen, en
sprengen het aan die tent, en op al
hetgereedschap, en aan de zielen,
die daar geweest zijn; insgelijks aan
dengene, die een gebeente, of
eenverslagene, of een dode, of een
graf aangeroerd heeft.
19:19 En de reine zal den onreine
op den derden dag, en op den
zevenden dag besprengen; en op

denzevenden dag zal hij hem
ontzondigen; en hij zal zijn klederen
wassen, en [zich] met water baden,
en op denavond rein zijn.
19:20 Wie daarentegen onrein zal
zijn, en zich niet zal ontzondigen,
die ziel zal uit het midden
dergemeente uitgeroeid worden;
want hij heeft het heiligdom des
HEEREN verontreinigd, het water der
afzonderingis op hem niet
gesprengd, hij is onrein.
19:21 Dit zal hunlieden zijn tot een
eeuwige inzetting. En die het water
der afzondering sprengt, zal
zijnklederen wassen; ook wie het
water der afzondering aanroert, die
zal onrein zijn tot aan den avond.
19:22 Ja, al wat die onreine
aangeroerd zal hebben, zal onrein
zijn; en de ziel, die [dat] aangeroerd
zalhebben, zal onrein zijn tot aan
den avond.
20:1 Als de kinderen Israels, de
ganse vergadering, in de woestijn
Zin gekomen waren, in de
eerstemaand, zo bleef het volk te
Kades. En Mirjam stierf aldaar, en
zij werd aldaar begraven.
20:2 En er was geen water voor de
vergadering; toen vergaderden zij
zich tegen Mozes en tegen Aaron.
20:3 En het volk twistte met Mozes,
en zij spraken, zeggende: Och, of of
wij den geest gegeven hadden,toen
onze broeders voor het aangezicht
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des HEEREN den geest gaven!
20:4 Waarom toch hebt gijlieden de
gemeente des HEEREN in deze
woestijn gebracht, dat wij
daarsterven zouden, wij en onze
beesten?
20:5 En waarom hebt gijlieden ons
doen optrekken uit Egypte, om ons
te brengen in deze kwade
plaats?Het is geen plaats van zaad,
noch van vijgen, noch van
wijnstokken, noch van
granaatappelen; ook is er geenwater
om te drinken.
20:6 Toen gingen Mozes en Aaron
van het aangezicht der gemeente
tot de deur van de tent
dersamenkomst, en zij vielen op hun
aangezichten; en de heerlijkheid des
HEEREN verscheen hun.
20:7 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
20:8 Neem dien staf, en verzamel
de vergadering, gij en Aaron, uw
broeder, en spreekt gijlieden tot
desteenrots voor hun ogen, zo zal
zij hun water geven; alzo zult gij
hun water voortbrengen uit de
steenrots, en gijzult de vergadering
en haar beesten drenken.
20:9 Toen nam Mozes den staf van
voor het aangezicht des HEEREN,
gelijk als Hij hem geboden had.
20:10 En Mozes en Aaron
vergaderden de gemeente voor de
steenrots, en hij zeide tot hen:
Hoort toch,gij wederspannigen,

zullen wij water voor ulieden uit
deze steenrots hervoorbrengen?
20:11 Toen hief Mozes zijn hand
op, en hij sloeg de steenrots
tweemaal met zijn staf; en er kwam
veelwaters uit, zodat de vergadering
dronk, en haar beesten.
20:12 Derhalve zeide de HEERE tot
Mozes en tot Aaron: Omdat
gijlieden Mij niet geloofd hebt, dat
gij Mijheiligdet voor de ogen der
kinderen van Israel, daarom zult
gijlieden deze gemeente niet
inbrengen in het land,hetwelk Ik hun
gegeven heb.
20:13 Dit zijn de wateren van
Meriba, daar de kinderen Israels
met den HEERE om getwist hebben;
en Hijwerd aan hen geheiligd.
20:14 Daarna zond Mozes boden uit
Kades tot den koning van Edom,
[welke] [zeiden]: Alzo zegt uwbroeder
Israel: Gij weet al de moeite, die
ons ontmoet is;
20:15 Dat onze vaders naar Egypte
afgetogen zijn, en wij in Egypte vele
dagen gewoond hebben; en datde
Egyptenaars aan ons en onze
vaderen kwaad gedaan hebben.
20:16 Toen riepen wij tot den
HEERE, en Hij hoorde onze stem, en
Hij zond een Engel, en Hij leidde
onsuit Egypte; en ziet, wij zijn te
Kades, en stad aan het uiterste
uwer landpale.
20:17 Laat ons toch door uw land
trekken; wij zullen niet trekken door
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den akker, noch door
dewijngaarden, noch zullen het
water der putten drinken; wij zullen
den koninklijken weg gaan, wij zullen
nietafwijken ter rechter [hand] noch
ter linkerhand, totdat wij door uw
landpalen zullen getrokken zijn.
20:18 Doch Edom zeide tot hem: Gij
zult door mij niet trekken, opdat ik
niet misschien met het zwaarduitga
u tegemoet!
20:19 Toen zeiden de kinderen
Israels tot hem: Wij zullen door den
gebaanden weg optrekken, en
indienwij van uw water drinken, ik
en mijn vee, zo zal ik deszelfs prijs
daarvoor geven; ik zal alleenlijk,
zonder ietsanders, te voet
doortrekken.
20:20 Doch hij zeide: Gij zult niet
doortrekken! En Edom is hem
tegemoet uitgetrokken, met een
zwaarvolk, en met een sterke hand.
20:21 Alzo weigerde Edom Israel
toe te laten door zijn landpale te
trekken; daarom week Israel van
hemaf.
20:22 Toen reisden zij van Kades;
en de kinderen Israels kwamen, de
ganse vergadering, aan den
bergHor.
20:23 De HEERE nu sprak tot
Mozes, en tot Aaron, aan den berg
Hor, aan de pale van het land
vanEdom, zeggende:
20:24 Aaron zal tot zijn volken
verzameld worden; want hij zal niet

komen in het land, hetwelk Ik aan
dekinderen Israels gegeven heb,
omdat gijlieden Mijn mond
wederspannig geweest zijt bij de
wateren van Meriba.
20:25 Neem Aaron, en Eleazar, zijn
zoon, en doe hen opklimmen tot
den berg Hor.
20:26 En trek Aaron zijn klederen
uit, en trek ze Eleazar, zijn zoon,
aan; want Aaron zal
verzameldworden, en daar sterven.
20:27 Mozes nu deed, gelijk als de
HEERE geboden had; want zij
klommen op tot den berg Hor, voor
deogen der ganse vergadering.
20:28 En Mozes trok Aaron zijn
klederen uit, en hij trok ze zijn zoon
Eleazar aan; en Aaron stierf aldaar,
opde hoogte diens bergs. Toen
kwam Mozes en Eleazar van dien
berg af.
20:29 Toen de ganse vergadering
zag, dat Aaron overleden was, zo
beweenden zij Aaron dertig
dagen,het ganse huis van Israel.
21:1 Als de Kanaaniet, de koning
van Harad, wonende tegen het
zuiden, hoorde, dat Israel door den
wegder verspieders kwam, zo streed
hij tegen Israel, en hij voerde enige
gevangenen uit denzelven
gevankelijk weg.
21:2 Toen beloofde Israel den
HEERE een gelofte, en zeide: Indien
Gij dit volk geheel in mijn hand
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geeft,zo zal ik hun steden
verbannen.
21:3 De HEERE dan verhoorde de
stem van Israel, en gaf de
Kanaanieten over; en hij verbande
hen enhun steden; en hij noemde
den naam dier plaats Horma.
21:4 Toen reisden zij van den berg
Hor, op den weg der Schelfzee, dat
zij om het land der
Edomietenheentogen; doch de ziel
des volks werd verdrietig op dezen
weg.
21:5 En het volk sprak tegen God
en tegen Mozes: Waarom hebt
gijlieden ons doen optrekken uit
Egypte,opdat wij sterven zouden in
de woestijn? Want hier is geen
brood, ook geen water, en onze ziel
walgt over ditzeer lichte brood.
21:6 Toen zond de HEERE vurige
slangen onder het volk, die beten
het volk; en er stierf veel volks
vanIsrael.
21:7 Daarom kwam het volk tot
Mozes, en zij zeiden: Wij hebben
gezondigd, omdat wij tegen den
HEEREen tegen u gesproken hebben;
bid den HEERE, dat Hij deze
slangen van ons wegneme. Toen
bad Mozes voorhet volk.
21:8 En de HEERE zeide tot Mozes:
Maak u een vurige slang, en stel ze
op een stang; en het zalgeschieden,
dat al wie gebeten is, als hij haar
aanziet, zo zal hij leven.
21:9 En Mozes maakte een koperen

slang, en stelde ze op een stang;
en het geschiedde, als een
slangiemand beet, zo zag hij de
koperen slang aan, en hij bleef
levend.
21:10 Toen verreisden de kinderen
Israels, en zij legerden zich te
Oboth.
21:11 Daarna reisden zij van Oboth,
en legerden zich aan de heuvelen
van Abarim in de woestijn,
dietegenover Moab is, tegen den
opgang der zon.
21:12 Van daar reisden zij, en
legerden zich bij de beek Zered.
21:13 Van daar reisden zij, en
legerden zich aan deze zijde van de
Arnon, welke in de woestijn
is,uitgaande uit de landpalen der
Amorieten; want de Arnon is de
landpale van Moab, tussen Moab en
tussen deAmorieten.
21:14 (Daarom wordt gezegd in het
boek van de oorlogen des HEEREN:
Tegen Waheb, in eenwervelwind, en
tegen de beken Arnon,
21:15 En den afloop der beken, die
zich naar de gelegenheid van Ar
wendt, en leent aan de landpale
vanMoab.)
21:16 En van daar [reisden] [zij]
naar Beer. Dit is de put, van welken
de HEERE tot Mozes zeide:Verzamel
het volk, zo zal Ik hun water geven.
21:17 (Toen zong Israel dit lied:
Spring op, gij put, zingt daarvan bij
beurte!
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21:18 Gij put, dien de vorsten
gegraven hebben, dien de edelen
des volks gedolven hebben, door
denwetgever, met hun staven.) En
van de woestijn [reisden] [zij] naar
Mattana;
21:19 En van Mattana tot Nahaliel;
en van Nahaliel tot Bamoth;
21:20 En van Bamoth tot het dal,
dat in het veld van Moab is, aan de
hoogte van Pisga, en dat tegen
dewildernis ziet.
21:21 Toen zond Israel boden tot
Sihon, den koning der Amorieten,
zeggende:
21:22 Laat mij door uw land
trekken. Wij zullen niet afwijken in
de akkers, noch in de wijngaarden;
wijzullen het water der putten niet
drinken; wij zullen op den
koninklijken weg gaan, totdat wij uw
landpaledoorgetogen zijn.
21:23 Doch Sihon liet Israel niet
toe, door zijn landpale door te
trekken; maar Sihon vergaderde al
zijnvolk, en hij ging uit, Israel
tegemoet, naar de woestijn, en hij
kwam te Jahza, en streed tegen
Israel;
21:24 Maar Israel sloeg hem met de
scherpte des zwaards, en nam zijn
land in erfelijke bezitting, van
deArnon af tot de Jabbok toe, tot
aan de kinderen Ammons; want de
landpale der kinderen Ammons was
vast.
21:25 Alzo nam Israel al deze

steden in; en Israel woonde in al de
steden der Amorieten, te Hesbon,
en inal haar onderhorige plaatsen.
21:26 Want Hesbon was de stad
van Sihon, den koning der
Amorieten; en hij had gestreden
tegen denvorigen koning der
Moabieten, en hij had al zijn land
uit zijn hand genomen, tot aan de
Arnon.
21:27 Daarom zeggen zij, die
spreekwoorden gebruiken: Komt tot
Hesbon; men bouwe en bevestige
destad van Sihon!
21:28 Want er is een vuur
uitgegaan uit Hesbon; een vlam uit
de stad van Sihon; zij heeft verteerd
Ar derMoabieten, [en] de heren der
hoogten van de Arnon.
21:29 Wee u, Moab! Gij, volk Kamoz
zijt verloren! Hij heeft zijn zonen,
die ontliepen, en zijn dochters in
degevangenis geleverd aan Sihon,
den koning der Amorieten.
21:30 En wij hebben hen
nedergeveld! Hesbon is verloren tot
Dibon toe; en wij hebben hen
verwoest totNofat toe, welke tot
Medeba toe [reikt].
21:31 Alzo woonde Israel in het
land van den Amoriet.
21:32 Daarna zond Mozes om
Jaezer te verspieden; en zij namen
haar onderhorige plaatsen in; en
hijdreef de Amorieten, die er waren,
uit de bezitting.
21:33 Toen wendden zij zich en
288

Numeri
trokken op den weg van Basan; en
Og, de koning van Basan, ging uit
huntegemoet, hij en al zijn volk, tot
den strijd, en Edrei.
21:34 De HEERE nu zeide tot
Mozes: Vrees hem niet; want Ik heb
hem in uw hand gegeven, en al
zijnvolk, ook zijn land; en gij zult
hem doen, gelijk als gij Sihon, den
koning der Amorieten, die te
Hesbon woonde,gedaan hebt.
21:35 En zij sloegen hem, en zijn
zonen, en al zijn volk, alzo dat hem
niemand overbleef; en zij namen
zijnland in erfelijke bezitting.
22:1 Daarna reisden de kinderen
van Israel, en legerden zich in de
vlakke velden van Moab, aan
dezezijde van de Jordaan van
Jericho.
22:2 Toen Balak, de zoon van
Zippor, zag al wat Israel aan de
Amorieten gedaan had;
22:3 Zo vreesde Moab zeer voor
het aangezicht dezes volks, want
het was veel; en Moab was
beangstigdvoor het aangezicht van
de kinderen Israels.
22:4 Derhalve zeide Moab tot de
oudsten der Midianieten: Nu zal
deze gemeente oplikken al wat
rondomons is, gelijk de os de
groente des velds oplikt. Te dier tijd
nu was Balak, de zoon van Zippor,
koning derMoabieten.
22:5 Die zond boden aan Bileam,

den zoon van Beor, te Pethor,
hetwelk aan de rivier is, in het land
derkinderen zijns volks, om hem te
roepen, zeggende: Zie, er is een
volk uit Egypte getogen; zie, het
heeft hetgezicht des lands bedekt,
en het blijft liggen recht tegenover
mij.
22:6 En nu, kom toch, vervloek mij
dit volk, want het is machtiger dan
ik; misschien zal ik het kunnenslaan,
of het uit het land verdrijven; want
ik weet, dat, wien gij zegent, die zal
gezegend zijn, en wien gijvervloekt,
die zal vervloekt zijn.
22:7 Toen gingen de oudsten der
Moabieten, en de oudsten der
Midianieten, en hadden het [loon]
[der]waarzeggingen in hun hand;
alzo kwamen zij tot Bileam, en
spraken tot hem de woorden van
Balak.
22:8 Hij dan zeide tot hen: Vernacht
hier dezen nacht, zo zal ik ulieden
een antwoord wederbrengen,
gelijkals de HEERE tot mij zal
gesproken hebben. Toen bleven de
vorsten der Moabieten bij Bileam.
22:9 En God kwam tot Bileam en
zeide: Wie zijn die mannen, die bij
u zijn?
22:10 Toen zeide Bileam tot God:
Balak, de zoon van Zippor, de
koning der Moabieten, heeft hen tot
mijgezonden, [zeggende]:
22:11 Zie, er is een volk uit Egypte
getogen, en het heeft het gezicht
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des lands bedekt; kom nu,
vervloekhet mij; misschien zal ik
tegen hetzelve kunnen strijden, of
het uitdrijven.
22:12 Toen zeide God tot Bileam:
Gij zult met hen niet trekken; gij
zult dat volk niet vloeken, want het
isgezegend.
22:13 Toen stond Bileam des
morgens op, en zeide tot de
vorsten van Balak: Gaat naar uw
land; want deHEERE weigert mij toe
te laten met ulieden te gaan.
22:14 Zo stonden dan de vorsten
der Moabieten op, en kwamen tot
Balak, en zij zeiden: Bileam
heeftgeweigerd met ons te gaan.
22:15 Doch Balak voer nog voort
vorsten te zenden, meer en eerlijker,
dan die waren;
22:16 Die tot Bileam kwamen, en
hem zeiden: Alzo zegt Balak, de
zoon van Zippor: Laat u toch
nietbeletten tot mij te komen!
22:17 Want ik zal u zeer hoog
vereren, en al wat gij tot mij zeggen
zult, dat zal ik doen; zo kom
toch,vervloek mij dit volk!
22:18 Toen antwoordde Bileam, en
zeide tot de dienaren van Balak:
Wanneer Balak mij zijn huis vol
zilveren goud gave, zo vermocht ik
niet het bevel des HEEREN mijns
Gods te overtreden, om te doen
klein of groot.
22:19 En nu, blijft gijlieden toch ook
hier dezen nacht, opdat ik wete,

wat de HEERE tot mij verder
sprekenzal.
22:20 God nu kwam tot Bileam des
nachts, en zeide tot hem: Dewijl die
mannen gekomen zijn, om u
teroepen, sta op, ga met hen; en
nochtans zult gij dat doen, hetwelk
Ik tot u spreken zal.
22:21 Toen stond Bileam des
morgens op, en zadelde zijn ezelin,
en hij trok heen met de vorsten
vanMoab.
22:22 Doch de toorn van God werd
ontstoken, omdat hij heentoog; en
de Engel des HEEREN stelde Zichin
den weg, hem tot een tegenpartij;
hij reed nu op zijn ezelin, en twee
zijner jongeren waren bij hem.
22:23 De ezelin nu zag den Engel
des HEEREN staande in den weg,
met Zijn uitgetrokken zwaard in
Zijnhand; daarom week de ezelin uit
den weg, en ging in het veld. Toen
sloeg Bileam de ezelin, om dezelve
naarden weg te doen wenden.
22:24 Maar de Engel des HEEREN
stond in een pad der wijngaarden,
zijnde een muur aan deze, en
eenmuur aan gene zijde.
22:25 Toen de ezelin den Engel des
HEEREN zag, zo klemde zij zichzelve
aan den wand, en klemdeBileams
voet aan den wand; daarom voer hij
voort haar te slaan.
22:26 Toen ging de Engel des
HEEREN noch verder, en Hij stond
in een enge plaats, waar geen weg
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wasom te wijken ter rechter [hand]
noch ter linkerhand.
22:27 Als de ezelin den Engel des
HEEREN zag, zo leide zij zich neder
onder Bileam; en de toorn
vanBileam ontstak, en hij sloeg de
ezelin met een stok.
22:28 De HEERE nu opende den
mond der ezelin, die tot Bileam
zeide: Wat heb ik u gedaan, dat gij
mijnu driemaal geslagen hebt?
22:29 Toen zeide Bileam tot de
ezelin: Omdat gij mij bespot hebt;
och, of ik een zwaard in mijn hand
had!want ik zoude u nu doden.
22:30 De ezelin nu zeide tot Bileam:
Ben ik niet uw ezelin, op welke gij
gereden hebt van toen af, dat
gij[mijn] [heer] geweest zijt, tot op
dezen dag? Ben ik ooit gewend
geweest u alzo te doen? Hij dan
zeide: Neen!
22:31 Toen ontdekte de HEERE de
ogen van Bileam, zodat hij den
Engel des HEEREN zag, staande
inden weg, en Zijn uitgetrokken
zwaard in Zijn hand; daarom neigde
hij het hoofd en boog zich op zijn
aangezicht.
22:32 Toen zeide de Engel des
HEEREN tot hem: Waarom hebt gij
uw ezelin nu driemaal geslagen?
Zie,Ik ben uitgegaan [u] tot een
tegenpartij, dewijl deze weg van Mij
afwijkt.
22:33 Maar de ezelin heeft Mij
gezien, en zij is nu driemaal voor

Mijn aangezicht geweken; indien zij
voorMijn aangezicht niet geweken
ware, zekerlijk Ik zoude u nu ook
gedood, en haar bij het leven
behouden hebben.
22:34 Toen zeide Bileam tot den
Engel des HEEREN: Ik heb
gezondigd, want ik heb niet
geweten, dat Gijmij tegemoet op
dezen weg stond; en nu, is het
kwaad in Uw ogen, ik zal
wederkeren.
22:35 De Engel des HEEREN nu
zeide tot Bileam: Ga heen met deze
mannen; maar alleenlijk dat
woord,wat Ik tot u spreken zal, dat
zult gij spreken. Alzo toog Bileam
met de vorsten van Balak.
22:36 Als Balak hoorde, dat Bileam
kwam, zo ging hij uit, hem
tegemoet, tot de stad der
Moabieten, welkeaan de landpale
van de Arnon [ligt], die aan het
uiterste der landpale is.
22:37 En Balak zeide tot Bileam:
Heb ik niet ernstiglijk tot u
gezonden, om u te roepen?
Waarom zijt gijniet tot mij gekomen?
Kan ik u niet te recht vereren?
22:38 Toen zeide Bileam tot Balak:
Zie, ik ben tot u gekomen; zal ik nu
enigszins iets kunnen spreken?Het
woord, hetwelk God in mijn mond
leggen zal, dat zal ik spreken.
22:39 En Bileam ging met Balak; en
zij kwamen te Kirjath-huzzoth.
22:40 Toen slachtte Balak runderen
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en schapen; en hij zond aan Bileam,
en aan de vorsten, die bij
hemwaren.
22:41 En het geschiedde des
morgens, dat Balak Bileam nam, en
voerde hem op de hoogten van
Baal,dat hij van daar zag het
uiterste des volks.
23:1 Toen zeide Bileam tot Balak:
Bouw mij hier zeven altaren, en
bereid mij hier zeven varren en
zevenrammen.
23:2 Balak nu deed, gelijk als
Bileam gesproken had; en Balak en
Bileam offerden een var en een
ram, opelk altaar.
23:3 Toen zeide Bileam tot Balak:
Blijf staan bij uw brandoffer, en ik
zal heengaan; misschien zal
deHEERE mij tegemoet komen; en
hetgeen Hij wijzen zal, dat zal ik u
bekend maken. Toen ging hij op de
hoogte.
23:4 Als God Bileam ontmoet was,
zo zeide hij tot Hem: Zeven altaren
heb ik toegericht, en heb een varen
een ram op elk altaar geofferd.
23:5 Toen leide de HEERE het
woord in den mond van Bileam, en
zeide: Keer weder tot Balak, en
spreekaldus.
23:6 Als hij nu tot hem
wederkeerde, ziet, zo stond hij bij
zijn brandoffer, hij en al de vorsten
derMoabieten.
23:7 Toen hief hij zijn spreuk op, en

zeide: Uit Syrie heeft mij Balak, de
koning der Moabieten, laten
halen,van het gebergte tegen het
oosten, [zeggende]: Kom, vervloek
mij Jakob, en kom, scheld Israel!
23:8 Wat zal ik vloeken, dien God
niet vloekt; en wat zal ik schelden,
waar de HEERE niet scheldt?
23:9 Want van de hoogte der
steenrotsen zie ik hem, en van de
heuvelen aanschouw ik hem; ziet,
dat volkzal alleen wonen, en het zal
onder de heidenen niet gerekend
worden.
23:10 Wie zal het stof van Jakob
tellen, en het getal, [ja], het vierde
deel van Israel? Mijn ziel sterve
dendood der oprechten, en mijn
uiterste zij gelijk het zijne!
23:11 Toen zeide Balak tot Bileam:
Wat hebt gij mij gedaan? Ik heb u
genomen, om mijn vijanden
tevloeken; maar zie, gij hebt hen
doorgaans gezegend!
23:12 Hij nu antwoordde en zeide:
Zal ik dat niet waarnemen te
spreken, wat de HEERE in mijn
mondgelegd heeft?
23:13 Toen zeide Balak tot hem:
Kom toch met mij aan een andere
plaats, van waar gij hem zult zien;
gijzult niet dan zijn einde zien, maar
hem niet ganselijk zien; en vervloek
hem mij van daar!
23:14 Alzo nam hij hem mede tot
het veld Zofim, op de hoogte van
Pisga; en hij bouwde zeven altaren,
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enhij offerde een var en een ram
op elk altaar.
23:15 Toen zeide hij tot Balak: Blijf
hier staan bij uw brandoffer, en ik
zal [Hem] aldaar ontmoeten.
23:16 Als de HEERE Bileam ontmoet
was, zo leide Hij het woord in zijn
mond, en Hij zeide: Keer weder
totBalak, en spreek alzo.
23:17 Toen hij tot hem kwam, ziet,
zo stond hij bij zijn brandoffer, en
de vorsten der Moabieten bij
hem.Balak nu zeide tot hem: Wat
heeft de HEERE gesproken?
23:18 Toen hief hij zijn spreuk op,
en zeide: Sta op, Balak, en hoor!
Neig uw oren tot mij, gij, zoon
vanZippor!
23:19 God is geen man, dat Hij
liegen zou, noch eens mensen kind,
dat het Hem berouwen zou; zou
Hijhet zeggen, en niet doen, of
spreken, en niet bestendig maken?
23:20 Zie, ik heb ontvangen te
zegenen; dewijl Hij zegent, zo zal ik
het niet keren.
23:21 Hij schouwt niet aan de
ongerechtigheid in Jakob; ook ziet
Hij niet aan de boosheid in Israel.
DeHEERE, zijn God, is met hem, en
het geklank des Konings is bij hem.
23:22 God heeft hen uit Egypte
uitgevoerd; zijn krachten zijn als van
een eenhoorn.
23:23 Want er is geen toverij tegen
Jakob noch waarzeggerij tegen
Israel. Te dezer tijd zal van

Jakobgezegd worden, en van Israel,
wat God gewrocht heeft.
23:24 Zie, het volk zal opstaan als
een oude leeuw, en het zal zich
verheffen als een leeuw; het zal
zichniet neerleggen, totdat het den
roof gegeten, en het bloed der
verslagenen gedronken zal hebben!
23:25 Toen zeide Balak tot Bileam:
Gij zult het ganselijk noch vloeken,
noch geenszins zegenen.
23:26 Doch Bileam antwoordde en
zeide tot Balak: Heb ik niet tot u
gesproken, zeggende: Al wat
deHEERE spreken zal, dat zal ik
doen?
23:27 Verder zeide Balak tot Bileam:
Kom toch, ik zal u aan een ander
plaats medenemen; misschien zalhet
recht zijn in de ogen van dien God,
dat gij het mij van daar vervloekt.
23:28 Toen nam Balak Bileam mede
tot de hoogte van Peor, die tegen
de woestijn ziet.
23:29 En Bileam zeide tot Balak:
Bouw mij hier zeven altaren, en
bereid mij hier zeven varren en
zevenrammen.
23:30 Balak nu deed, gelijk als
Bileam gezegd had; en hij offerde
een var en een ram op elk altaar.
24:1 Toen Bileam zag, dat het goed
was in de ogen des HEEREN, dat hij
Israel zegende, zo ging hijditmaal
niet heen, gelijk meermalen, tot de
toverijen; maar hij stelde zijn
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aangezicht naar de woestijn.
24:2 Als Bileam zijn ogen ophief, en
Israel zag, wonende naar zijn
stammen, zo was de Geest van God
ophem.
24:3 En hij hief zijn spreuk op, en
zeide: Bileam, de zoon van Beor,
spreekt, en de man, wien de
ogengeopend zijn, spreekt!
24:4 De hoorder der redenen Gods
spreekt, die het gezicht des
Almachtigen ziet; die verrukt wordt,
enwien de ogen ontdekt worden!
24:5 Hoe goed zijn uw tenten,
Jakob! uw woningen, Israel!
24:6 Gelijk de beken breiden zij zich
uit, als de hoven aan de rivieren;
de HEERE heeft ze geplant, als
desandelbomen, als de cederbomen
aan het water.
24:7 Er zal water uit zijn emmeren
vloeien, en zijn zaad zal in vele
wateren zijn; en zijn koning zal
bovenAgag verheven worden, en zijn
koninkrijk zal verhoogd worden.
24:8 God heeft hem uit Egypte
uitgevoerd; zijn krachten zijn als van
een eenhoorn; hij zal de
heidenen,zijn vijanden, verteren, en
hun gebeente breken, en met zijn
pijlen doorschieten.
24:9 Hij heeft zich gekromd, hij
heeft zich nedergelegd, gelijk een
leeuw, en als een oude leeuw; wie
zalhem doen opstaan? Zo wie u
zegent, die zij gezegend, en
vervloekt zij, wie u vervloekt!

24:10 Toen ontstak de toorn van
Balak tegen Bileam, en hij sloeg zijn
handen samen; en Balak zeide
totBileam: Ik heb u geroepen, om
mijn vijanden te vloeken; maar zie,
gij hebt hen nu driemaal gedurig
gezegend!
24:11 En nu, pak u weg naar uw
plaats! Ik had gezegd, dat ik u
hoog vereren zou; maar zie, de
HEEREheeft u die eer van u
geweerd!
24:12 Toen zeide Bileam tot Balak:
Heb ik ook niet tot uw boden, die
gij tot mij gezonden hebt,
gesproken,zeggende:
24:13 Wanneer mij Balak zijn huis
vol zilver en goud gave, zo kan ik
het bevel des HEEREN
nietovertreden, doende goed of
kwaad uit mijn [eigen] hart; wat de
HEERE spreken zal, dat zal ik
spreken.
24:14 En nu, zie, ik ga tot mijn
volk; kom, ik zal u raad geven, [en]
[zeggen] wat dit volk uw volk doen
zal inde laatste dagen.
24:15 Toen hief hij zijn spreuk op,
en zeide: Bileam, de zoon van Beor,
spreekt, en die man, wien de
ogengeopend zijn, spreekt!
24:16 De hoorder der redenen Gods
spreekt, en die de wetenschap des
Allerhoogsten weet; die hetgezicht
des Almachtigen ziet, die verrukt
wordt, en wien de ogen ontdekt
worden.
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24:17 Ik zal hem zien, maar nu niet;
ik zal hem aanschouwen, maar niet
nabij. Er zal een ster voortkomenuit
Jakob, en er zal een scepter uit
Israel opkomen; die zal de palen
der Moabieten verslaan, en zal al
dekinderen van Seth verstoren.
24:18 En Edom zal een erfelijke
bezitting zijn; en Seir zal zijn
vijanden een erfelijke bezitting zijn;
dochIsrael zal kracht doen.
24:19 En er zal [een] uit Jakob
heersen, en hij zal de overigen uit
de steden ombrengen.
24:20 Toen hij de Amalekieten zag,
zo hief hij zijn spreuk op, en zeide:
Amalek is de eersteling derheidenen;
maar zijn uiterste is ten verderve!
24:21 Toen hij de Kenieten zag, zo
hief hij zijn spreuk op, en zeide: Uw
woning is vast, en gij hebt uw
nestin een steenrots gelegd.
24:22 Evenwel zal Kain verteerd
worden, totdat u Assur gevankelijk
wegvoeren zal!
24:23 Voorts hief hij zijn spreuk op,
en zeide: Och, wie zal leven, als
God dit doen zal!
24:24 En de schepen van den oever
der Chitteers, die zullen Assur
plagen, zij zullen ook Heber plagen;
enhij zal ook ten verderve zijn.
24:25 Toen stond Bileam op, en
ging heen, en keerde weder tot zijn
plaats. Balak ging ook zijn weg.
25:1 En Israel verbleef te Sittim, en

het volk begon te hoereren met de
dochteren der Moabieten.
25:2 En zij nodigden het volk tot de
slachtofferen harer goden; en het
volk at, en boog zich voor
haargoden.
25:3 Als nu Israel zich koppelde
aan Baal-peor, ontstak de toorn des
HEEREN tegen Israel.
25:4 En de HEERE zeide tot Mozes:
Neem al de hoofden des volks, en
hang ze den HEERE tegen dezon, zo
zal de hittigheid van des HEEREN
toorn gekeerd worden van Israel.
25:5 Toen zeide Mozes tot de
rechters van Israel: Een iedere dode
zijn mannen, die zich aan Baalpeorgekoppeld hebben!
25:6 En ziet, een man uit de
kinderen Israels kwam, en bracht
een Midianietin tot zijn broederen
voor deogen van Mozes, en voor de
ogen van de ganse vergadering der
kinderen Israels, toen zij weenden
voor dedeur van de tent der
samenkomst.
25:7 Toen Pinehas, de zoon van
Eleazar, den zoon van Aaron, den
priester, [dat] zag, zo stond hij op
uithet midden der vergadering, en
nam een spies in zijn hand;
25:8 En hij ging den Israelietischen
man na in de hoerenwinkel, en
doorstak hen beiden,
denIsraelietischen man en de vrouw,
door hun buik. Toen werd de plaag
van over de kinderen Israels
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opgehouden.
25:9 Degenen nu, die aan de plaag
stierven, waren vier en twintig
duizend.
25:10 Toen sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
25:11 Pinehas, de zoon van Eleazar,
den zoon van Aaron, den priester,
heeft Mijn grimmigheid van overde
kinderen Israels afgewend, dewijl hij
Mijn ijver geijverd heeft in het
midden derzelve, zodat Ik de
kinderenIsraels in Mijn ijver niet
vernield heb.
25:12 Daarom spreek: Zie, Ik geef
hem Mijn verbond des vredes.
25:13 En hij zal hebben, en zijn
zaad na hem, het verbond des
eeuwigen priesterdoms, daarom dat
hijvoor zijn God geijverd, en
verzoening gedaan heeft voor de
kinderen Israels.
25:14 De naam nu des verslagenen
Israelietischen mans, die verslagen
was met de Midianietin, wasZimri, de
zoon van Salu, een overste van een
vaderlijk huis der Simeonieten.
25:15 En de naam der verslagene
Midianietische vrouw was Kozbi, een
dochter van Zur, die een hoofdwas
der volken van een vaderlijk huis
onder de Midianieten.
25:16 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
25:17 Handel vijandelijk met de
Midianieten, en versla hen;
25:18 Want zij hebben vijandelijk

tegen ulieden gehandeld door hun
listen, die zij listig tegen u
bedachthebben in de zaak van Peor,
en in de zaak van Kozbi, de
dochter van den overste der
Midianieten, hun zuster,die verslagen
is, ten dage der plaag, om de zaak
van Peor.
26:1 Het geschiedde nu na die
plaag, dat de HEERE sprak tot
Mozes, en tot Eleazar, den zoon
van Aaron,den priester, zeggende:
26:2 Neem de som van de gehele
vergadering der kinderen Israels op,
van twintig jaren oud endaarboven,
naar het huis hunner vaderen, al
wie ten heire in Israel uittrekt.
26:3 Mozes dan en Eleazar, de
priester, spraken hen aan, in de
vlakke velden van Moab, aan de
Jordaanvan Jericho, zeggende:
26:4 [Dat] [men] [opneme] van
twintig jaren oud en daarboven;
gelijk als de HEERE Mozes geboden
had,en den kinderen Israels, die uit
Egypteland uitgetogen waren.
26:5 Ruben was de eerstgeborene
van Israel. De zonen van Ruben
waren: Hanoch, [van] [welken]
washet geslacht der Hanochieten;
van Pallu het geslacht der
Palluieten;
26:6 Van Hezron het geslacht der
Hezronieten; van Karmi het geslacht
der Karmieten.
26:7 Dit zijn de geslachten der
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Rubenieten; en hun getelden waren
drie en veertig duizend
zevenhonderden dertig.
26:8 En de zonen van Pallu waren
Eliab.
26:9 En de zonen van Eliab waren
Nemuel, en Dathan, en Abiram; deze
Dathan en Abiram waren
degeroepenen der vergadering, die
gekijf maakten tegen Mozes en
tegen Aaron, in de vergadering van
Korach, alszij gekijf tegen den
HEERE maakten.
26:10 En de aarde haar mond
opendeed, en verslond hen met
Korach, als die vergadering stierf,
toen hetvuur tweehonderd en vijftig
mannen verteerde, en werden tot
een teken.
26:11 Maar de kinderen van Korach
stierven niet.
26:12 De zonen van Simeon, naar
hun geslachten: van Nemuel, het
geslacht der Nemuelieten; van
Jaminhet geslacht der Jaminieten;
van Jachin het geslacht der
Jachinieten;
26:13 Van Zerah het geslacht der
Zerahieten; van Saul het geslacht
der Saulieten.
26:14 Dat zijn de geslachten der
Simeonieten: twee en twintig
duizend en tweehonderd.
26:15 De zonen van Gad, naar hun
geslachten: van Zefon het geslacht
der Zefonieten; van Haggi
hetgeslacht der Haggieten; van Suni

het geslacht der Sunieten.
26:16 Van Ozni het geslacht der
Oznieten; van Heri het geslacht der
Herieten;
26:17 Van Arod het geslacht der
Arodieten; van Areli het geslacht der
Arelieten.
26:18 Dat zijn de geslachten der
zonen van Gad, naar hun getelden:
veertig duizend en vijfhonderd.
26:19 De zonen van Juda waren Er
en Onan; maar Er en Onan stierven
in het land Kanaan.
26:20 Alzo waren de zonen van
Juda naar hun geslachten: van Sela
het geslacht der Selanieten;
vanPerez het geslacht der
Perezieten; van Zerah het geslacht
der Zerahieten.
26:21 En de zonen van Perez
waren: van Hezron het geslacht der
Hezronieten; van Hamul het
geslachtder Hamulieten.
26:22 Dat zijn de geslachten van
Juda, naar hun getelden: zes en
zeventig duizend en vijfhonderd.
26:23 De zonen van Issaschar, naar
hun geslachten, waren: [van] Tola
het geslacht der Tolaieten; vanPuva
het geslacht der Punieten;
26:24 Van Jasub het geslacht der
Jasubieten; van Simron het geslacht
der Simronieten.
26:25 Dat zijn de geslachten van
Issaschar, naar hun getelden: vier
en zestig duizend en driehonderd.
26:26 De zonen van Zebulon, naar
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hun geslachten, waren: van Sered
het geslacht der Seredieten; vanElon
het geslacht der Elonieten; van
Jahleel het geslacht der
Jahleelieten.
26:27 Dat zijn de geslachten der
Zebulonieten, naar hun getelden:
zestig duizend en vijfhonderd.
26:28 De zonen van Jozef, naar
hun geslachten, waren Manasse en
Efraim.
26:29 De zonen van Manasse
waren: van Machir het geslacht der
Machirieten; Machir nu gewon
Gilead;van Gilead was het geslacht
der Gileadieten.
26:30 Dit zijn de zonen van Gilead:
[van] Jezer het geslacht der
Jezerieten; van Helek het geslacht
derHelekieten.
26:31 En [van] Asriel het geslacht
der Asrielieten; en [van] Sechem het
geslacht der Sechemieten;
26:32 En [van] Semida het geslacht
der Semidaieten; en [van] Hefer het
geslacht der Heferieten.
26:33 Doch Zelafead, de zoon van
Hefer, had geen zonen, maar
dochters; en de namen der
dochterenvan Zelafead waren:
Machla en Noa, Hogla, Milka en
Tirza.
26:34 Dat zijn de geslachten van
Manasse: en hun getelden waren
twee en vijftig duizend
enzevenhonderd.
26:35 Dit zijn de zonen van Efraim,

naar hun geslachten: van Sutelah
het geslacht der Sutelahieten;
vanBecher het geslacht der
Becherieten; van Tahan het geslacht
der Tahanieten.
26:36 En dit zijn de zonen van
Sutelah; van Eran het geslacht der
Eranieten.
26:37 Dat zijn de geslachten der
zonen van Efraim, naar hun
getelden: twee en dertig duizend
envijfhonderd. Dat zijn de zonen van
Jozef, naar hun geslachten.
26:38 De zonen van Benjamin, naar
hun geslachten: van Bela het
geslacht der Belaieten; van Asbel
hetgeslacht der Asbelieten; van
Ahiram het geslacht der
Ahiramieten;
26:39 Van Sefufam het geslacht der
Sufamieten; van Hufam het geslacht
der Hufamieten.
26:40 En de zonen van Bela waren
Ard en Naaman; [van] Ard het
geslacht der Ardieten; van Naaman
hetgeslacht der Naamieten.
26:41 Dat zijn de zonen van
Benjamin, naar hun geslachten; en
hun getelden waren vijf en veertig
duizenden zeshonderd.
26:42 Dit zijn de zonen van Dan,
naar hun geslachten: van Suham
het geslacht der Suhamieten; dat
zijnde geslachten van Dan, naar hun
geslachten.
26:43 Al de geslachten der
Suhamieten, naar hun getelden,
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waren vier en zestig duizend en
vierhonderd.
26:44 De zonen van Aser, naar hun
geslachten, waren: van Imna het
geslacht der Imnaieten; van Isvi
hetgeslacht der Isvieten; van Beria
het geslacht der Beriieten.
26:45 Van de zonen van Beria
waren: van Heber het geslacht der
Heberieten; van Malchiel het
geslachtder Malchielieten.
26:46 En de naam der dochter van
Aser was Serah.
26:47 Dat zijn de geslachten der
zonen van Aser, naar hun getelden:
drie en vijftig duizend
envierhonderd.
26:48 De zonen van Nafthali, naar
hun geslachten: van Jahzeel het
geslacht der Jahzeelieten; van
Gunihet geslacht der Gunieten;
26:49 Van Jezer het geslacht der
Jezerieten; van Sillem het geslacht
der Sillemieten.
26:50 Dat zijn de geslachten van
Nafthali, naar hun geslachten; en
hun getelden waren vijf en
veertigduizend en vierhonderd.
26:51 Dat zijn de getelden van de
zonen Israels: zeshonderd een
duizend zevenhonderd en dertig.
26:52 En de HEERE sprak tot
Mozes, zeggende:
26:53 Aan dezen zal het land
uitgedeeld worden ter erfenis, naar
het getal der namen.
26:54 Aan degenen, die veel zijn,

zult gij hun erfenis meerder maken,
en aan hen, die weinig zijn, zult
gijhun erfenis minder maken; aan
een iegelijk zal, naar zijn getelden,
zijn erfenis gegeven worden.
26:55 Het land nochtans zal door
het lot gedeeld worden; naar de
namen der stammen hunner
vaderenzullen zij erven.
26:56 Naar het lot zal elks erfenis
gedeeld worden tussen de velen en
de weinigen.
26:57 Dit zijn nu de getelden van
Levi, naar hun geslachten: van
Gerson het geslacht der
Gersonieten;van Kohath het geslacht
der Kohathieten; van Merari het
geslacht der Merarieten.
26:58 Dit zijn de geslachten van
Levi: het geslacht der Libnieten, het
geslacht der Hebronieten,
hetgeslacht der Machlieten, het
geslacht der Muzieten, het geslacht
der Korachieten. En Kohath gewon
Amram.
26:59 En de naam der huisvrouw
van Amram was Jochebed, de
dochter van Levi, welke [de]
[huisvrouw]van Levi baarde in
Egypte; en deze baarde aan Amram,
Aaron, en Mozes, en Mirjam, hun
zuster.
26:60 En aan Aaron werden
geboren Nadab en Abihu, Eleazar
en Ithamar.
26:61 Nadab nu en Abihu waren
gestorven, toen zij vreemd vuur
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brachten voor het aangezicht
desHEEREN.
26:62 En hun getelden waren drie
en twintig duizend, al wat mannelijk
is, van een maand oud
endaarboven; want dezen werden
niet geteld onder de kinderen
Israels, omdat hun geen erfenis
gegeven werdonder de kinderen
Israels.
26:63 Dat zijn de getelden van
Mozes en Eleazar, den priester, die
de kinderen Israels telden in de
vlakkevelden van Moab, aan de
Jordaan van Jericho.
26:64 En onder dezen was niemand
uit de getelden van Mozes en
Aaron, den priester, als zij de
kinderenIsraels telden in de woestijn
van Sinai.
26:65 Want de HEERE had van die
gezegd, dat zij in de woestijn
gewisselijk zouden sterven; en er
wasniemand van hen overgebleven,
dan Kaleb, de zoon van Jefunne, en
Jozua, de zoon van Nun.
27:1 Toen naderden de dochteren
van Zelafead, den zoon van Hefer,
den zoon van Gilead, den zoon
vanMachir, den zoon van Manasse,
onder de geslachten van Manasse,
den zoon van Jozef (en dit zijn de
namenzijner dochteren: Machla, Noa,
en Hogla, en Milka, en Tirza);
27:2 En zij stonden voor het
aangezicht van Mozes, en voor het

aangezicht van Eleazar, den priester,
envoor het aangezicht van de
oversten, en van de ganse
vergadering, aan de deur van de
tent der samenkomst,zeggende:
27:3 Onze vader is gestorven in de
woestijn, en hij is niet geweest in
het midden der
vergaderingdergenen, die zich tegen
den HEERE vergaderd hebben in de
vergadering van Korach; maar hij is
in zijn zondegestorven, en had geen
zonen.
27:4 Waarom zou de naam onzes
vaders uit het midden van zijn
geslacht weggenomen worden,
omdat hijgeen zoon heeft? Geef ons
een bezitting in het midden der
broederen van onzen vader.
27:5 En Mozes bracht haar
rechtzaak voor het aangezicht des
HEEREN.
27:6 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
27:7 De dochteren van Zelafead
spreken recht; gij zult haar ganselijk
geven de bezitting ener erfenis,
inhet midden van de broederen
haars vaders; en gij zult de erfenis
haars vaders op haar doen komen.
27:8 En tot de kinderen Israels zult
gij spreken, zeggende: Wanneer
iemand sterft, en geen zoon heeft,
zozult gij zijn erfenis op zijn dochter
doen komen.
27:9 En indien hij geen dochter
heeft, zo zult gij zijn erfenis aan zijn
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broederen geven.
27:10 Indien hij nu geen broederen
heeft, zo zult gij zijn erfenis aan de
broederen zijns vaders geven.
27:11 Indien ook zijn vader geen
broeders heeft, zo zult gij zijn
erfenis geven aan zijn
naastbestaande, diehem de naaste
van zijn geslacht is, dat hij het
erfelijk bezitte. Dit zal den kinderen
Israels tot een inzetting desrechts
zijn, gelijk als de HEERE Mozes
geboden heeft.
27:12 Daarna zeide de HEERE tot
Mozes: Klim op dezen berg Abarim,
en zie dat land, hetwelk Ik
denkinderen Israels gegeven heb.
27:13 Wanneer gij dat gezien zult
hebben, dan zult gij tot uw volken
verzameld worden, gij ook, gelijk
alsuw broeder Aaron verzameld
geworden is;
27:14 Naardien gijlieden Mijn mond
wederspannig zijt geweest in de
woestijn Zin, in de twisting
dervergadering, om Mij aan de
wateren voor hun ogen te heiligen.
Dat zijn de wateren van Meriba, van
Kades, in dewoestijn Zin.
27:15 Toen sprak Mozes tot den
HEERE, zeggende:
27:16 Dat de HEERE, de God der
geesten van alle vlees, een man
stelle over deze vergadering.
27:17 Die voor hun aangezicht
uitga, en die voor hun aangezicht
inga, en die hen uitleide, en die

heninleide; opdat de vergadering
des HEEREN niet zij als schapen, die
geen herder hebben.
27:18 Toen zeide de HEERE tot
Mozes: Neem tot u Jozua, den zoon
van Nun, een man, in wien de
Geestis; en leg uw hand op hem;
27:19 En stel hem voor het
aangezicht van Eleazar, den priester,
en voor het aangezicht der
gansevergadering; en geef hem
bevel voor hun ogen;
27:20 En leg op hem van uw
heerlijkheid, opdat zij horen, [te]
[weten] de ganse vergadering der
kinderenIsraels.
27:21 En hij zal voor het aangezicht
van Eleazar, den priester, staan, die
voor hem raad vragen zal, naarde
wijze van Urim, voor het aangezicht
des HEEREN; naar zijn mond zullen
zij uitgaan, en naar zijn mond
zullenzij ingaan, hij, en al de
kinderen Israels met hem, en de
ganse vergadering.
27:22 En Mozes deed, gelijk als de
HEERE hem geboden had; want hij
nam Jozua, en stelde hem voorhet
aangezicht van Eleazar, den priester,
en voor het aangezicht der ganse
vergadering.
27:23 En hij leide zijn handen op
hem, en gaf hem bevel; gelijk als de
HEERE door den dienst van
Mozesgesproken had.
28:1 Verder sprak de HEERE tot
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Mozes, zeggende:
28:2 Gebied den kinderen Israels, en
zeg tot hen: Mijn offerande, Mijn
spijze voor Mijn vuurofferen,
Mijnliefelijken reuk, zult gij
waarnemen, om Mij te offeren op
zijn gezetten tijd.
28:3 En gij zult tot hen zeggen: Dit
is het vuuroffer, hetwelk gij den
HEERE offeren zult: twee
volkomeneenjarige lammeren des
daags, tot een gedurig brandoffer.
28:4 Het ene lam zult gij bereiden
des morgens; en het andere lam
zult gij bereiden tussen de
tweeavonden.
28:5 En een tiende deel ener efa
meelbloem ten spijsoffer, gemengd
met het vierendeel van een hin
vangestoten olie.
28:6 Het is het gedurig brandoffer,
hetwelk op den berg Sinai ingesteld
was tot een liefelijken reuk,
eenvuuroffer den HEERE.
28:7 En zijn drankoffer zal zijn het
vierendeel van een hin, voor het
ene lam; in het heiligdom zult gij
hetdrankoffer des sterken dranks
den HEERE offeren.
28:8 En het andere lam zult gij
bereiden tussen de twee avonden;
gelijk het spijsoffer des morgens,
engelijk zijn drankoffer zult gij het
bereiden, ten vuuroffer des
liefelijken reuks den HEERE.
28:9 Maar op den sabbatdag twee
volkomen eenjarige lammeren, en

twee tienden meelbloem,
tenspijsoffer, met olie gemengd,
mitsgaders zijn drankoffer.
28:10 Het is het brandoffer des
sabbats op elken sabbat, boven het
gedurig brandoffer, en zijn
drankoffer.
28:11 En in de beginselen uwer
maanden zult gij een brandoffer den
HEERE offeren: twee jonge varren,en
een ram, zeven volkomen eenjarige
lammeren;
28:12 En drie tienden meelbloem
ten spijsoffer, met olie gemengd tot
den enen var; en twee
tiendenmeelbloem ten spijsoffer, met
olie gemengd, tot den enen ram;
28:13 En tot elk tiende deel
meelbloem ten spijsoffer, met olie
gemengd, tot het ene lam; het is
eenbrandoffer tot een liefelijken
reuk, een vuuroffer, den HEERE.
28:14 En hun drankofferen zullen
zijn de helft van een hin tot een
var, en een derde deel van een hin
toteen ram, en een vierendeel van
een hin van wijn tot een lam; dat is
het brandoffer der nieuwe maan in
elkemaand, naar de maanden des
jaars.
28:15 Daartoe zal een geitenbok
ten zondoffer den HEERE, boven het
gedurige brandoffer, bereidworden,
met zijn drankoffer.
28:16 En in de eerste maand, op
den veertienden dag der maand, is
het pascha den HEERE.
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28:17 En op den vijftienden dag
derzelve maand is het feest; zeven
dagen zullen ongezuurde
[broden]gegeten worden.
28:18 Op den eersten dag zal een
heilige samenroeping zijn; geen
dienstwerk zult gijlieden doen;
28:19 Maar gij zult een vuuroffer
ten brandoffer den HEERE offeren:
twee jonge varren, en een
ram,daartoe zeven eenjarige
lammeren; volkomen zullen zij u zijn.
28:20 En hun spijsoffer zal zijn
meelbloem, met olie gemengd; drie
tienden tot een var, en twee
tienden toteen ram zult gij bereiden.
28:21 Tot elk zult gij een tiende
deel bereiden tot een lam, tot die
zeven lammeren toe.
28:22 Daarna een bok ten
zondoffer, om over ulieden
verzoening te doen.
28:23 Behalve het morgenbrandoffer,
hetwelk tot een gedurig brandoffer
is, zult gij deze dingen bereiden.
28:24 Achtervolgens deze dingen
zult gij des daags, zeven dagen
lang, de spijze des vuuroffers
bereidentot een liefelijken reuk den
HEERE; boven dat gedurig
brandoffer zal het bereid worden,
met zijn drankoffer.
28:25 En op den zevenden dag zult
gij een heilige samenroeping
hebben; geen dienstwerk zult gij
doen.
28:26 Insgelijks op den dag der

eerstelingen, als gij een nieuw
spijsoffer den HEERE zult offeren
naar uwweken, zult gij een heilige
samenroeping hebben; geen
dienstwerk zult gij doen.
28:27 Dan zult gij den HEERE een
brandoffer ten liefelijken reuk
offeren: twee jonge varren, een
ram,zeven eenjarige lammeren;
28:28 En hun spijsoffer van
meelbloem, met olie gemengd: drie
tienden tot een var, twee tienden
tot eenram;
28:29 Tot elk een tiende tot een
lam, tot die zeven lammeren toe;
28:30 Een geitenbok, om voor u
verzoening te doen.
28:31 Behalve het gedurig
brandoffer, en zijn spijsoffer, zult gij
ze bereiden; zij zullen u volkomen
zijn methun drankofferen.
29:1 Desgelijks in de zevende
maand, op den eersten der maand,
zult gij een heilige
samenroepinghebben; geen
dienstwerk zult gij doen; het zal u
een dag des geklanks zijn.
29:2 Dan zult gij een brandoffer,
ten liefelijken reuk, den HEERE
bereiden: een jongen var, een
ram,zeven volkomen eenjarige
lammeren;
29:3 En hun spijsoffer van
meelbloem, met olie gemengd; drie
tienden tot den var, twee tienden
tot denram.
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29:4 En een tiende tot een lam, tot
die zeven lammeren toe;
29:5 En een geitenbok ten
zondoffer, om over ulieden
verzoening te doen;
29:6 Behalve het brandoffer der
maand, en zijn spijsoffer, en het
gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer,
methun drankofferen, naar hun
wijze, ten liefelijken reuk, ten
vuuroffer den HEERE.
29:7 En op den tienden dezer
zevende maand zult gij een heilige
samenroeping hebben, en gij zult
uwzielen verootmoedigen; geen werk
zult gij doen;
29:8 Maar gij zult brandoffer, ten
liefelijken reuk, den HEERE offeren:
een jongen var, een ram,
zeveneenjarige lammeren; volkomen
zullen zij u zijn.
29:9 En hun spijsoffer van
meelbloem, met olie gemengd: drie
tienden tot den var, twee tienden
tot denenen ram;
29:10 Tot elk een tiende tot een
lam, tot die zeven lammeren toe;
29:11 Een geitenbok ten zondoffer,
behalve het zondoffer der
verzoeningen, en het gedurig
brandoffer; enzijn spijsoffer, met hun
drankofferen.
29:12 Insgelijks op den vijftienden
dag dezer zevende maand, zult gij
een heilige samenroeping
hebben;geen dienstwerk zult gij
doen; maar zeven dagen zult gij

den HEERE een feest vieren.
29:13 En gij zult een brandoffer ten
vuuroffer offeren, ten liefelijken reuk
den HEERE: dertien jonge
varren,twee rammen, veertien
eenjarige lammeren; zij zullen
volkomen zijn;
29:14 En hun spijsoffer van
meelbloem, met olie gemengd: drie
tienden tot een var, tot die dertien
varrentoe; twee tienden tot een
ram, onder die twee rammen;
29:15 En tot elke een tiende tot
een lam, tot die veertien lammeren
toe;
29:16 En een geitenbok ten
zondoffer; behalve het gedurig
brandoffer, zijn spijsoffer, en zijn
drankoffer.
29:17 Daarna op den tweeden dag:
twaalf jonge varren, twee rammen,
veertien volkomen
eenjarigelammeren;
29:18 En hun spijsoffer, en hun
drankofferen tot de varren, tot de
rammen, en tot de lammeren, in
hungetal, naar de wijze;
29:19 En een geitenbok ten
zondoffer; behalve het gedurig
brandoffer, en zijn spijsoffer, met
hundrankofferen.
29:20 En op den derden dag: elf
varren, twee rammen, veertien
volkomen eenjarige lammeren;
29:21 En hun spijsofferen, en hun
drankofferen tot de varren, tot de
rammen, en tot de lammeren, in
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hungetal, naar de wijze;
29:22 En een bok ten zondoffer;
behalve het gedurig brandoffer, en
zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.
29:23 Verder op den vierden dag:
tien varren, twee rammen, veertien
volkomen eenjarige lammeren;
29:24 Hun spijsoffer, en hun
drankofferen tot de varren, tot de
rammen, en tot de lammeren, in
hun getal,naar de wijze;
29:25 En een geitenbok ten
zondoffer; behalve het gedurig
brandoffer, zijn spijsoffer, en zijn
drankoffer.
29:26 En op den vijfden dag: negen
varren, twee rammen, en veertien
volkomen eenjarige lammeren;
29:27 En hun spijsoffer, en hun
drankofferen tot de varren, tot de
rammen, en tot de lammeren, in
hungetal, naar de wijze;
29:28 En een bok ten zondoffer;
behalve het gedurig brandoffer, en
zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.
29:29 Daarna op den zesden dag:
acht varren, twee rammen, veertien
volkomen eenjarige lammeren;
29:30 En hun spijsoffer, en hun
drankofferen tot de varren, tot de
rammen, en tot de lammeren, in
hungetal, naar de wijze;
29:31 En een bok ten zondoffer;
behalve het gedurig brandoffer, zijn
spijsoffer, en zijn drankofferen.
29:32 En op den zevenden dag:
zeven varren, twee rammen, veertien

volkomen eenjarige lammeren;
29:33 En hun spijsoffer, en hun
drankofferen tot de varren, tot de
rammen, en tot de lammeren, in
hungetal, naar hun wijze;
29:34 En een bok ten zondoffer;
behalve het gedurig brandoffer, zijn
spijsoffer, en zijn drankoffer.
29:35 Op den achtsten dag zult gij
een verbodsdag hebben; geen
dienstwerk zult gij doen.
29:36 En gij zult een brandoffer ten
vuuroffer offeren, [ten] liefelijken
reuk den HEERE; een var, een
ram,zeven volkomen eenjarige
lammeren;
29:37 Hun spijsoffer, en hun
drankofferen tot den var, tot den
ram, en tot de lammeren, in hun
getal, naarde wijze;
29:38 En een bok ten zondoffer;
behalve het gedurig brandoffer, en
zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.
29:39 Deze dingen zult gij den
HEERE doen op uw gezette
hoogtijden; behalve uw geloften, en
uwvrijwillige offeren, met uw
brandofferen, en met uw spijsofferen
en met uw drankofferen, en met uw
dankofferen.
29:40 En Mozes sprak tot de
kinderen Israels naar al wat de
HEERE Mozes geboden had.
30:1 En Mozes sprak tot de
hoofden der stammen van de
kinderen Israels, zeggende: Dit is de
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zaak, diede HEERE geboden heeft:
30:2 Wanneer een man den HEERE
een gelofte zal beloofd, of een eed
zal gezworen hebben, zijn zielmet
een verbintenis verbindende, zijn
woord zal hij niet ontheiligen; naar
alles, wat uit zijn mond gegaan is,
zalhij doen.
30:3 Maar als een vrouw den HEERE
een gelofte zal beloofd hebben, en
zich met een verbintenis in hethuis
haars vaders in haar jonkheid zal
verbonden hebben;
30:4 En haar vader haar gelofte, en
haar verbintenis, waarmede zij haar
ziel verbonden heeft, zal horen,en
haar vader tegen haar zal
stilzwijgen, zo zullen al haar
geloften bestaan, en alle verbintenis,
waarmede zijhaar ziel verbonden
heeft, zal bestaan.
30:5 Maar indien haar vader dat zal
breken, ten dage als hij het hoort,
al haar geloften, en
haarverbintenissen, waarmede zij
haar ziel verbonden heeft, zullen
niet bestaan; maar de HEERE zal
het haarvergeven; want haar vader
heeft ze haar doen breken.
30:6 Doch indien zij immers een
man heeft, en haar geloften op
haar zijn, of de uitspraak harer
lippen,waarmede zij haar ziel
verbonden heeft;
30:7 En haar man [dat] zal horen,
en ten dage als hij het hoort, tegen
haar zal stilzwijgen, zo zullen

haargeloften bestaan, en haar
verbintenissen, waarmede zij haar
ziel verbonden heeft, zullen bestaan.
30:8 Maar indien haar man ten
dage, als hij het hoorde, dat zal
breken, en haar gelofte, die op haar
was,zal te niet maken, mitsgaders
de uitspraak harer lippen, waarmede
zij haar ziel verbonden heeft, zo zal
het deHEERE haar vergeven.
30:9 Aangaande de gelofte ener
weduwe, of ener verstotene: alles,
waarmede zij haar ziel
verbondenheeft, zal over haar
bestaan.
30:10 Maar indien zij ten huize
haars mans gelofte gedaan heeft, of
met een eed door verbintenis haar
zielverbonden heeft;
30:11 En haar man [dat] gehoord,
en tegen haar stil zal gezwegen
hebben, dat niet brekende; zo zullen
alhaar geloften bestaan, mitsgaders
alle verbintenis, waarmede zij haar
ziel verbonden heeft, zal bestaan.
30:12 Maar indien haar man die
dingen ganselijk te niet maakt, ten
dage als hij het hoort, niets van al
watuit haar lippen gegaan is, van
haar gelofte, en van de verbintenis
harer ziel, zal bestaan; haar man
heeft ze teniet gemaakt, en de
HEERE zal het haar vergeven.
30:13 Alle gelofte, en allen eed der
verbintenis, om de ziel te
verootmoedigen, die zal haar
manbevestigen, of die zal haar man
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te niet maken.
30:14 Maar zo haar man tegen haar
van dag tot dag ganselijk stilzwijgt,
zo bevestigt hij al haar geloften,
ofal haar verbintenissen, dewelke op
haar zijn; hij heeft ze bevestigd,
omdat hij tegen haar stilgezwegen
heeft, tendage als hij het hoorde.
30:15 Doch zo hij ze ganselijk te
niet maken zal, nadat hij het
gehoord zal hebben, zo zal hij
haarongerechtigheid dragen.
30:16 Dat zijn de inzettingen, die de
HEERE Mozes geboden heeft, tussen
een man en zijn huisvrouw,tussen
een vader en zijn dochter, zijnde in
haar jonkheid, ten huize haars
vaders.
31:1 En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:
31:2 Neem de wraak der kinderen
Israels van de Midianieten; daarna
zult gij verzameld worden tot
uwvolken.
31:3 Mozes dan sprak tot het volk,
zeggende: Dat zich mannen uit u
ten strijde toerusten, en dat zij
tegende Midianieten zijn, om de
wraak des HEEREN te doen aan de
Midianieten.
31:4 Van elken stam onder alle
stammen Israels zult gij een duizend
ten strijde zenden.
31:5 Alzo werden geleverd uit de
duizenden van Israel, duizend van
elken stam, twaalf

duizendtoegerusten ten strijde.
31:6 En Mozes zond hen ten strijde,
duizend van elken stam, hen en
Pinehas, den zoon van Eleazar,
denpriester, ten strijde, met de
heilige vaten, en de trompetten des
geklanks in zijn hand.
31:7 En zij streden tegen de
Midianieten, gelijk als de HEERE
Mozes geboden had, en zij doodden
al watmannelijk was.
31:8 Daartoe doodden zij boven
hun verslagenen, de koningen der
Midianieten, Evi, en Rekem, en Zur,
enHur, en Reba, vijf koningen der
Midianieten; ook doodden zij met
het zwaard Bileam, den zoon van
Beor.
31:9 Maar de kinderen Israels
namen de vrouwen der Midianieten,
en hun kinderkens gevangen;
zijroofden ook al hun beesten, en al
hun vee, en al hun vermogen.
31:10 Voorts al hun steden met hun
woonplaatsen, en al hun burchten
verbrandden zij met vuur.
31:11 En zij namen al den roof, en
al den buit, van mensen en van
beesten.
31:12 Daarna brachten zij de
gevangenen, en den buit, en den
roof, tot Mozes en tot Eleazar, den
priester,en tot de vergadering der
kinderen Israels, in het leger, in de
vlakke velden van Moab, dewelke
zijn aan deJordaan van Jericho.
31:13 Maar Mozes en Eleazar, de
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priester, en alle oversten der
vergadering, gingen uit hen
tegemoet, totbuiten voor het leger.
31:14 En Mozes werd grotelijks
vertoornd tegen de bevelhebbers
des heirs, de hoofdlieden der
duizenden,en de hoofdlieden der
honderden, die uit den strijd van
dien oorlog kwamen.
31:15 En Mozes zeide tot hen: Hebt
gij dan alle vrouwen laten leven?
31:16 Ziet, deze waren, door den
raad van Bileam, den kinderen
Israels, om oorzake der
overtredingtegen den HEERE te
geven, in de zaak van Peor;
waardoor die plaag werd onder de
vergadering des HEEREN.
31:17 Nu dan, doodt al wat
mannelijk is onder de kinderkens;
en doodt alle vrouw, die door
bijligging desmans een man bekend
heeft.
31:18 Doch al de kinderen van
vrouwelijk geslacht, die de bijligging
des mans niet bekend hebben,
laatvoor ulieden leven.
31:19 En gijlieden, legert u buiten
het leger zeven dagen; een ieder,
die een mens gedood, en een
ieder,die een verslagene zult
aangeroerd hebben, zult u op den
derden dag en op den zevenden
dag ontzondigen, gijen uw
gevangenen.
31:20 Ook zult gij alle kleding, en
alle gereedschap van vellen, en alle

geiten [haren] werk, engereedschap
van hout, ontzondigen.
31:21 En Eleazar, de priester, zeide
tot de krijgslieden, die tot dien
strijd getogen waren: Dit is de
inzettingder wet, die de HEERE
Mozes geboden heeft.
31:22 Alleen het goud en het zilver,
en het koper, het ijzer, het tin en
het lood;
31:23 Alle ding, dat het vuur lijdt,
zult gij door het vuur laten
doorgaan, dat het rein worde;
evenwel zal hetdoor het water der
afzondering ontzondigd worden;
maar al wat het vuur niet lijdt, zult
gij door het water latendoorgaan.
31:24 Gij zult ook uw klederen op
den zevenden dag wassen, dat gij
rein wordt; en daarna zult gij in
hetleger komen.
31:25 Verder sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
31:26 Neem op de som van den
buit der gevangenen van mensen en
van beesten; gij en Eleazar,
depriester, en de hoofden van de
vaderen der vergadering.
31:27 En deel den buit in twee
helften tussen degenen, die den
strijd aangegrepen hebben, die tot
denstrijd uitgegaan zijn, en tussen
de ganse vergadering.
31:28 Daarna zult gij een schatting
voor den HEERE heffen, van de
oorlogsmannen, die tot dezen
krijguitgetogen zijn, van vijfhonderd
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een ziel, uit de mensen en uit de
runderen, en uit de ezelen, en uit
de schapen.
31:29 Van hun helft zult gij het
nemen, en den priester Eleazar
geven tot een heffing des HEEREN.
31:30 Maar van de helft der
kinderen Israels zult gij een
gevangene van vijftig nemen, uit de
mensen, uitde runderen, uit de
ezelen, en uit de schapen, uit al de
beesten; en gij zult ze aan de
Levieten geven, die dewacht van de
tabernakel des HEEREN waarnemen.
31:31 En Mozes en Eleazar, de
priester, deden, gelijk als de HEERE
Mozes geboden had.
31:32 De buit nu, het overschot van
den roof, dat het krijgsvolk geroofd
had, was zeshonderd vijf enzeventig
duizend schapen;
31:33 En twee en zeventig duizend
runderen;
31:34 En een en zestig duizend
ezelen;
31:35 En der mensen zielen, uit de
vrouwen, die geen bijligging des
mans bekend hadden, alle
zielenwaren twee en dertig duizend.
31:36 En de helft, [te] [weten] het
deel dergenen, die tot dezen krijg
uitgetogen waren, was in
getaldriehonderd zeven en dertig
duizend en vijfhonderd schapen.
31:37 En de schatting voor den
HEERE van schapen was zeshonderd
vijf en zeventig.

31:38 En de runderen waren zes en
dertig duizend, en hun schatting
voor den HEERE twee en zeventig.
31:39 En de ezelen waren dertig
duizend en vijfhonderd, en hun
schatting voor den HEERE was een
enzestig.
31:40 En der mensen zielen waren
zestien duizend, en hun schatting
voor den HEERE twee en
dertigzielen.
31:41 En Mozes gaf Eleazar, den
priester, de schatting van de heffing
des HEEREN, gelijk als de
HEEREMozes geboden had.
31:42 En van de helft der kinderen
Israels, welke Mozes afgedeeld had,
van de mannen, die
gestredenhadden;
31:43 (Het halve deel nu der
vergadering was, uit de schapen,
driehonderd zeven en dertig duizend
envijfhonderd;
31:44 En de runderen waren zes en
dertig duizend;
31:45 En de ezelen dertig duizend
en vijfhonderd;
31:46 En der mensen zielen zestien
duizend;)
31:47 Van die helft der kinderen
Israels nam Mozes een gevangene
uit vijftig, van mensen en
vanbeesten; en hij gaf ze aan de
Levieten, die de wacht van den
tabernakel des HEEREN waarnamen,
gelijk als deHEERE Mozes geboden
had.
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31:48 Toen traden tot Mozes de
bevelhebbers, die over de duizenden
des heirs waren, de hoofdlieden
derduizenden, en de hoofdlieden
der honderden;
31:49 En zij zeiden tot Mozes: Uw
knechten hebben opgenomen de
som der krijgslieden, die onder
onzehand geweest zijn; en uit ons
ontbreekt niet een man.
31:50 Daarom hebben wij een
offerande des HEEREN gebracht, een
ieder wat hij gekregen heeft,
eengouden vat, een keten, of een
armring, een vingerring, een oorring,
of een afhangenden gordel, om
voor onzezielen verzoening te doen
voor het aangezicht des HEEREN.
31:51 Zo nam Mozes en Eleazar, de
priester, van hen het goud, alle
welgewrochte vaten.
31:52 En al het goud der heffing,
dat zij den HEERE offerden, was
zestien duizend zevenhonderd en
vijftigsikkelen, van de hoofdlieden
der duizenden, en van de
hoofdlieden der honderden.
31:53 Aangaande de krijgslieden,
een iegelijk had geroofd voor
zichzelven.
31:54 Zo nam Mozes en Eleazar, de
priester, dat goud van de
hoofdlieden der duizenden en
derhonderden, en zij brachten het in
de tent der samenkomst, ter
gedachtenis voor de kinderen
Israels, voor hetaangezicht des

HEEREN.
32:1 De kinderen van Ruben nu
hadden veel vee, en de kinderen
van Gad hadden machtig veel; en
zijbezagen het land Jaezer, en het
land van Gilead, en ziet, deze
plaats was een plaats voor vee.
32:2 Zo kwamen de kinderen van
Gad en de kinderen van Ruben, en
spraken tot Mozes, en tot
Eleazar,den priester, en tot de
oversten der vergadering, zeggende:
32:3 Ataroth, en Dibon, en Jaezer,
en Nimra, en Hesbon, en Eleale, en
Schebam, en Nebo, en Behon;
32:4 Dit land, hetwelk de HEERE
voor het aangezicht der vergadering
van Israel geslagen heeft, is eenland
voor vee; en uw knechten hebben
vee.
32:5 Voorts zeiden zij: Indien wij
genade in uw ogen gevonden
hebben, dat ditzelve land aan uw
knechtengegeven worde tot een
bezitting; [en] doe ons niet trekken
over de Jordaan.
32:6 Maar Mozes zeide tot de
kinderen van Gad en tot de
kinderen van Ruben: Zullen uw
broeders tenstrijde gaan, en zult
gijlieden hier blijven?
32:7 Waarom toch zult gij het hart
der kinderen Israels breken, dat zij
niet overtrekken naar het land,
datde HEERE hun gegeven heeft?
32:8 Zo deden uw vaders, als ik
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hen van Kades-barnea zond, om dit
land te bezien.
32:9 Als zij opgekomen waren tot
aan het dal Eskol, en dit land
bezagen, zo braken zij het hart
derkinderen Israels, dat zij niet
gingen naar het land, dat de HEERE
hun gegeven had.
32:10 Toen ontstak de toorn des
HEEREN te dien dage, en Hij zwoer,
zeggende:
32:11 Indien deze mannen, die uit
Egypte opgetogen zijn, van twintig
jaren oud en daarboven, het
landzullen zien, dat Ik Abraham, Izak
en Jakob gezworen heb! Want zij
hebben niet volhard Mij na te
volgen;
32:12 Behalve Kaleb, de zoon van
Jefunne, den Keniziet, en Jozua, de
zoon van Nun; want zij
hebbenvolhard den HEERE na te
volgen.
32:13 Alzo ontstak des HEEREN
toorn tegen Israel, en Hij deed hen
omzwerven in de woestijn,
veertigjaren, totdat verteerd was het
ganse geslacht, hetwelk gedaan had,
wat kwaad was in de ogen des
HEEREN.
32:14 En ziet, gijlieden zijt
opgestaan in stede van uw vaderen,
een menigte van zondige mensen,
om dehittigheid van des HEEREN
toorn tegen Israel te vermeerderen.
32:15 Wanneer gij van achter Hem
u zult afkeren, zo zal Hij wijders

voortvaren het te laten in de
woestijn;en gij zult al dit volk
verderven.
32:16 Toen traden zij toe tot hem,
en zeiden: Wij zullen hier
schaapskooien bouwen voor ons
vee, ensteden voor onze kinderen.
32:17 Maar wij zelven zullen ons
toerusten, haastende voor het
aangezicht der kinderen Israels,
totdat wijhen aan hun plaats zullen
gebracht hebben; en onze kinderen
zullen blijven in de vaste steden,
vanwege deinwoners des lands.
32:18 Wij zullen niet wederkeren tot
onze huizen, totdat zich de kinderen
Israels tot erfelijke bezitterszullen
gesteld hebben, een ieder van zijn
erfenis.
32:19 Want wij zullen met hen niet
erven aan gene zijde van de
Jordaan, en verder heen, als onze
erfenisons toegekomen zal zijn aan
deze zijde van de Jordaan, tegen
den opgang.
32:20 Toen zeide Mozes tot hen:
Indien gij deze zaak doen zult,
indien gij u voor het aangezicht
desHEEREN zult toerusten ten
strijde.
32:21 En een ieder van u, die
toegerust is, over de Jordaan zal
trekken voor het aangezicht des
HEEREN,totdat Hij Zijn vijanden voor
Zijn aangezicht uit de bezitting zal
verdreven hebben.
32:22 En het land voor het
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aangezicht des HEEREN ten
ondergebracht zij; zo zult gij daarna
wederkeren,en onschuldig zijn voor
den HEERE en voor Israel, en dit
land zal u ter bezitting zijn voor het
aangezicht desHEEREN.
32:23 Indien gij daarentegen alzo
niet zult doen, ziet, zo hebt gij
tegen den HEERE gezondigd; doch
gijzult uw zonde gewaar worden, als
zij u vinden zal!
32:24 Bouwt u steden voor uw
kinderen, en kooien voor uw
schapen; en doet, wat uit uw mond
uitgegaanis.
32:25 Toen spraken de kinderen
van Gad en de kinderen van Ruben
tot Mozes, zeggende: Uw
knechtenzullen doen, gelijk als mijn
heer gebiedt.
32:26 Onze kinderen, onze vrouwen,
onze have en al onze beesten
zullen aldaar zijn in de steden
vanGilead;
32:27 Maar uw knechten zullen
overtrekken, al wie ten heire
toegerust is, voor het aangezicht
desHEEREN tot den strijd, gelijk als
mijn heer gesproken heeft.
32:28 Toen gebood Mozes,
hunnenthalve, den priester Eleazar,
en Jozua, den zoon van Nun, en
denhoofden der vaderen van de
stammen der kinderen Israels;
32:29 En Mozes zeide tot hen:
Indien de kinderen van Gad, en de
kinderen van Ruben, met ulieden

overde Jordaan zullen trekken, een
ieder, die toegerust is ten oorlog,
voor het aangezicht des HEEREN,
als het landvoor uw aangezicht zal
ten ondergebracht zijn; zo zult gij
hun het land Gilead ter bezitting
geven.
32:30 Maar indien zij niet toegerust
met u zullen overtrekken, zo zullen
zij tot bezitters gesteld worden inhet
midden van ulieden in het land
Kanaan.
32:31 En de kinderen van Gad en
de kinderen van Ruben
antwoordden, zeggende: Wat de
HEERE tot uwknechten gesproken
heeft, zullen wij alzo doen.
32:32 Wij zullen toegerust
overtrekken voor het aangezicht des
HEEREN naar het land Kanaan; en
debezitting onzer erfenis zullen wij
hebben aan deze zijde van de
Jordaan.
32:33 Alzo gaf Mozes hunlieden,
den kinderen van Gad, en de
kinderen van Ruben, en den halven
stamvan Manasse, den zoon van
Jozef, het koninkrijk van Sihon,
koning der Amorieten, en het
koninkrijk van Og,koning van Bazan;
het land met de steden van
hetzelve in de landpalen, de steden
des lands rondom.
32:34 En de kinderen van Gad
bouwden Dibon, en Ataroth, en
Aroer,
32:35 En Atroth-sofan, en Jaezer,
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en Jogbeha,
32:36 En Beth-nimra, en Beth-haran,
vaste steden en schaapskooien.
32:37 En de kinderen van Ruben
bouwden Hezbon, en Eleale, en
Kirjathaim,
32:38 En Nebo, en Baal-meon,
veranderd zijnde van naam, en
Sibma; en zij noemden de namen
dersteden, die zij bouwden, met
[andere] namen.
32:39 En de kinderen van Machir,
den zoon van Manasse, gingen naar
Gilead, en namen dat in, en
zijverdreven de Amorieten, die
daarin waren, uit de bezitting.
32:40 Zo gaf Mozes Gilead aan
Machir, den zoon van Manasse; en
hij woonde daarin.
32:41 Jair nu, de zoon van
Manasse, ging heen en nam
hunlieder dorpen in, en hij noemde
die Havvothjair.
32:42 En Nobah ging heen, en nam
Kenath in, met haar onderhorige
plaatsen, en noemde ze Nobah
naarzijn naam.
33:1 Dit zijn de reizen der kinderen
Israels, die uit Egypteland uitgetogen
zijn, naar hun heiren, door dehand
van Mozes en Aaron.
33:2 En Mozes schreef hun
uittochten, naar hun reizen, naar
den mond des HEEREN; en dit zijn
hunreizen, naar hun uittochten.
33:3 Zij reisden dan van Rameses;

in de eerste maand, op den
vijftienden dag der eerste maand,
desanderen daags van het pascha,
togen de kinderen Israels uit door
een hoge hand, voor de ogen van
alleEgyptenaren;
33:4 Als de Egyptenaars begroeven
degenen, welke de HEERE onder hen
geslagen had, alleeerstgeborenen;
ook had de HEERE gerichten
geoefend aan hun goden.
33:5 Als de kinderen Israels van
Rameses verreisd waren, zo
legerden zij zich te Sukkoth.
33:6 En zij verreisden van Sukkoth,
en legerden zich in Etham, hetwelk
aan het einde der woestijn is.
33:7 En zij verreisden van Etham, en
keerden weder naar Pi-hachiroth,
dat tegenover Baal-sefon is, en
zijlegerden zich voor Migdol.
33:8 En zij verreisden van Hachiroth,
en gingen over, door het midden
van de zee, naar de woestijn, en
zijgingen drie dagreizen in de
woestijn Etham, en legerden zich in
Mara.
33:9 En zij verreisden van Mara, en
kwamen te Elim; in Elim nu waren
twaalf waterfonteinen en
zeventigpalmbomen, en zij legerden
zich aldaar.
33:10 En zij verreisden van Elim, en
legerden zich aan de Schelfzee.
33:11 En zij verreisden van de
Schelfzee, en legerden zich in de
woestijn Sin.
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33:12 En zij verreisden uit de
woestijn Sin, en zij legerden zich in
Dofka.
33:13 En zij verreisden van Dofka,
en legerden zich in Aluz.
33:14 En zij verreisden van Aluz, en
legerden zich in Rafidim; doch daar
was geen water voor het volk, omte
drinken.
33:15 En zij verreisden van Rafidim,
en legerden zich in de woestijn van
Sinai.
33:16 En zij verreisden uit de
woestijn van Sinai, en legerden zich
in Kibroth-thaava.
33:17 En zij verreisden van Kibroththaava, en legerden zich in
Hazeroth.
33:18 En zij verreisden van
Hazeroth, en legerden zich in
Rithma.
33:19 En zij verreisden van Rithma,
en legerden zich in Rimmon-perez.
33:20 En zij verreisden van Rimmonperez, en legerden zich in Libna.
33:21 En zij verreisden van Libna,
en legerden zich in Rissa.
33:22 En zij verreisden van Rissa,
en legerden zich in Kehelatha.
33:23 En zij verreisden van
Kehelatha, en legerden zich in het
gebergte van Safer.
33:24 En zij verreisden van het
gebergte Safer, en legerden zich in
Harada.
33:25 En zij verreisden van Harada,
en legerden zich in Makheloth.

33:26 En zij verreisden van
Makheloth, en legerden zich in
Tachath.
33:27 En zij verreisden van Tachath,
en legerden zich in Tharah.
33:28 En zij verreisden van Tharah,
en legerden zich in Mithka.
33:29 En zij verreisden van Mithka,
en legerden zich in Hasmona.
33:30 En zij verreisden van
Hasmona, en legerden zich in
Moseroth.
33:31 En zij verreisden van
Moseroth, en legerden zich in Benejaakan.
33:32 En zij verreisden van Benejaakan, en legerden zich in Horgidgad.
33:33 En zij verreisden van Horgidgad, en legerden zich in
Jotbatha.
33:34 En zij verreisden van
Jotbatha, en legerden zich in
Abrona.
33:35 En zij verreisden van Abrona,
en legerden zich in Ezeon-geber.
33:36 En zij verreisden van Ezeongeber, en legerden zich in de
woestijn Zin, dat is Kades.
33:37 En zij verreisden van Kades,
en legerden zich aan den berg Hor,
aan het einde des lands vanEdom.
33:38 Toen ging de priester Aaron
op den berg Hor, naar den mond
des HEEREN, en stierf aldaar, in
hetveertigste jaar na den uittocht
van de kinderen Israels uit
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Egypteland, in de vijfde maand, op
den eersten dermaand.
33:39 Aaron nu was honderd drie
en twintig jaren oud, als hij stierf
op den berg Hor.
33:40 En de Kanaaniet, de koning
van Harad, die in het zuiden
woonde in het land Kanaan, hoorde,
dat dekinderen Israels aankwamen.
33:41 En zij verreisden van den
berg Hor, en legerden zich in
Zalmona.
33:42 En zij verreisden van
Zalmona, en legerden zich in Funon.
33:43 En zij verreisden van Funon,
en legerden zich in Oboth.
33:44 En zij verreisden van Oboth,
en legerden zich aan de heuvelen
van Abarim, in de landpale
vanMoab.
33:45 En zij verreisden van de
heuvelen van [Abarim], en legerden
zich in Dibon-gad.
33:46 En zij verreisden van Dibongad, en legerden zich in Almondiblathaim.
33:47 En zij verreisden van Almondiblathaim, en legerden zich in de
bergen Abarim, tegen Nebo.
33:48 En zij verreisden van de
bergen Abarim, en legerden zich in
de vlakke velden der Moabieten,
aande Jordaan van Jericho.
33:49 En zij legerden zich aan de
Jordaan van Beth-jesimoth, tot aan
Abel-sittim, in de vlakke velden
derMoabieten.

33:50 En de HEERE sprak tot
Mozes, in de vlakke velden der
Moabieten, aan de Jordaan van
Jericho,zeggende:
33:51 Spreek tot de kinderen
Israels, en zeg tot hen: Wanneer
gijlieden over de Jordaan zult
gegaan zijnin het land Kanaan;
33:52 Zo zult gij alle inwoners des
lands voor uw aangezicht uit de
bezitting verdrijven, en al
hunbeeltenissen verderven; ook zult
gij al hun gegotene beelden
verderven, en al hun hoogten
verdelgen.
33:53 En gij zult het land in
erfelijke bezitting nemen, en daarin
wonen; want Ik heb u dat land
gegeven,om hetzelve erfelijk te
bezitten.
33:54 En gij zult het land in
erfelijke bezitting nemen door het
lot, naar uw geslachten; dengenen,
die veelzijn, zult gij hun erfenis
meerder maken, en dien, die weinig
zijn, zult gij hun erfenis minder
maken; waarheenvoor iemand het
lot zal uitgaan, dat zal hij hebben;
naar de stammen uwer vaderen zult
gij de erfenis nemen.
33:55 Maar indien gij de inwoners
des lands niet voor uw aangezicht
uit de bezitting zult verdrijven, zo
zalhet geschieden, dat, die gij van
hen zult laten overblijven, tot
doornen zullen zijn in uw ogen, en
tot prikkelen inuw zijden, en u
315

Numeri
zullen benauwen op het land, waarin
gij woont.
33:56 En het zal geschieden, dat Ik
u zal doen, gelijk als Ik hun dacht
te doen.
34:1 Voorts sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
34:2 Gebied den kinderen Israels, en
zeg tot hen: Wanneer gij in het land
Kanaan ingaat, zo zal dit landzijn,
dat u ter erfenis vallen zal, het land
Kanaan, naar zijn landpalen.
34:3 De zuiderhoek nu zal u zijn
van de woestijn Zin, aan de zijden
van Edom; en de zuider landpale
zal uzijn van het einde der Zoutzee
tegen het oosten;
34:4 En deze landpale zal u
omgaan van het zuiden naar den
opgang van Akrabbim, en doorgaan
naarZin; en haar uitgangen zullen
zijn, van het zuiden naar Kadesbarnea; en zij zal uitgaan naar
Hazar-addar, endoorgaan naar
Azmon.
34:5 Voorts zal deze landpale
omgaan van Azmon naar de rivier
van Egypte, en haar uitgangen
zullen zijnnaar de zee.
34:6 Aangaande de landpale van
het westen, daar zal u de grote zee
de landpale zijn; dit zal uw
landpalevan het westen zijn.
34:7 Voorts zal u de landpale van
het noorden deze zijn: van de grote
zee af zult gij u den berg

Horaftekenen.
34:8 Van den berg Hor zult gij
aftekenen tot daar men komt te
Hamath; en de uitgangen dezer
landpalezullen zijn naar Zedad.
34:9 En deze landpale zal uitgaan
naar Zifron, en haar uitgangen
zullen zijn te Hazar-enan; dit zal u
denoorder landpale zijn.
34:10 Voorts zult gij u tot een
landpale tegen het oosten aftekenen
van Hazar-enan naar Sefam.
34:11 En deze landpale zal afgaan
van Sefam naar Ribla, tegen het
oosten van Ain; daarna zal
dezelandpale afgaan en strekken
langs den oever van de zee
Cinnereth oostwaarts.
34:12 Voorts zal deze landpale
afgaan langs de Jordaan, en haar
uitgangen zullen zijn aan de
Zoutzee.Dit zal u zijn het land naar
zijn landpale rondom.
34:13 En Mozes gebood den
kinderen Israels, zeggende: Dit is
het land, dat gij door het lot ten
erveinnemen zult, hetwelk de HEERE
aan de negen stammen en den
halven stam [van] [Manasse] te
gevengeboden heeft.
34:14 Want de stam van de
kinderen der Rubenieten, naar het
huis hunner vaderen, en de stam
van dekinderen der Gadieten, naar
het huis hunner vaderen, hebben
ontvangen; mitsgaders de halve
stam vanManasse heeft zijn erfenis
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ontvangen.
34:15 Twee stammen en een halve
stam hebben hun erfenis ontvangen
aan deze zijde van de Jordaan,van
Jericho oostwaarts tegen den
opgang.
34:16 Voorts sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
34:17 Dit zijn de namen der
mannen, die ulieden het land ten
erve zullen uitdelen: Eleazar, de
priester, enJozua, de zoon van Nun.
34:18 Daartoe zult gij uit elken
stam een overste nemen, om het
land ten erve uit te delen.
34:19 En dit zijn de namen dezer
mannen: van den stam van Juda,
Kaleb, zoon van Jefunne;
34:20 En van den stam der
kinderen van Simeon, Semuel, zoon
van Ammihud;
34:21 Van den stam van Benjamin,
Elidad, zoon van Chislon;
34:22 En van den stam der
kinderen van Dan, de overste Bukki,
zoon van Jogli;
34:23 Van de kinderen van Jozef:
van den stam der kinderen van
Manasse, de overste Hanniel, zoon
vanEfod;
34:24 En van den stam der
kinderen van Efraim, de overste
Kemuel, zoon van Siftan;
34:25 En van den stam der
kinderen van Zebulon, de overste
Elizafan, zoon van Parnach;
34:26 En van den stam der

kinderen van Issaschar, de overste
Paltiel, zoon van Azzan;
34:27 En van den stam der
kinderen van Aser, de overste
Achihud, zoon van Selomi;
34:28 En van den stam der
kinderen van Nafthali, de overste
Pedael, zoon van Ammihud.
34:29 Dit zijn ze, dien de HEERE
geboden heeft, den kinderen Israels
de erfenissen uit te delen, in
hetland Kanaan.
35:1 En de HEERE sprak tot Mozes,
in de vlakke velden der Moabieten,
aan de Jordaan van
Jericho,zeggende:
35:2 Gebied den kinderen Israels,
dat zij van de erfenis hunner
bezitting aan de Levieten steden
zullengeven om te bewonen; daartoe
zult gijlieden aan de Levieten
voorsteden geven, aan de steden
rondom dezelve.
35:3 En die steden zullen zij hebben
om te bewonen; maar hun
voorsteden zullen zijn voor hun
beesten,en voor hun have, en voor
al hun gedierte,
35:4 En de voorsteden der steden,
die gij aan de Levieten zult geven,
zullen van den stadsmuur af, ennaar
buiten, van duizend ellen zijn
rondom.
35:5 En gij zult meten van buiten
de stad, aan den hoek tegen het
oosten, twee duizend ellen, en aan
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denhoek van het zuiden, twee
duizend ellen, en aan den hoek van
het westen, twee duizend ellen, en
aan den hoekvan het noorden, twee
duizend ellen; dat de stad in het
midden zij. Dit zullen zij hebben tot
voorsteden van desteden.
35:6 De steden nu, die gij aan de
Levieten zult geven, zullen zijn zes
vrijsteden, die gij geven zult,
opdatde doodslager daarheen
vliede; en boven dezelve zult gij
[hun] twee en veertig steden geven.
35:7 Al de steden, die gij aan de
Levieten geven zult, zullen zijn acht
en veertig steden, deze met
haarvoorsteden.
35:8 De steden, die gij van de
bezitting der kinderen Israels geven
zult, zult gij van dien, die vele
heeft,vele nemen, en van dien, die
weinig heeft, weinige nemen; een
ieder zal naar zijn erfenis, die zij
zullen erven,van zijn steden aan de
Levieten geven.
35:9 Voorts sprak de HEERE tot
Mozes, zeggende:
35:10 Spreek tot de kinderen
Israels, en zeg tot hen: Wanneer gij
over de Jordaan gaat naar het
landKanaan.
35:11 Zo zult gij maken, dat u
steden tegemoet liggen, [die] u tot
vrijsteden zullen zijn; opdat
dedoodslager daarheen vliede, die
een ziel onwetend geslagen heeft.
35:12 En deze steden zullen u tot

een toevlucht zijn voor den [bloed]
wreker; opdat de doodslager
nietsterve, totdat hij voor de
vergadering aan het gericht gestaan
hebbe.
35:13 En deze steden, die gij geven
zult, zullen zes vrijsteden voor u
zijn.
35:14 Drie dezer vrijsteden zult gij
geven op deze zijde van de
Jordaan, en drie dezer steden zult
gij gevenin het land Kanaan;
vrijsteden zullen het zijn.
35:15 Die zes steden zullen voor de
kinderen Israels, en voor den
vreemdeling, en den bijwoner in
hetmidden van hen, tot een
toevlucht zijn; opdat daarheen
vliede, wie een ziel onvoorziens
slaat.
35:16 Maar indien hij hem met een
ijzeren instrument geslagen heeft,
dat hij gestorven zij, een
doodslageris hij; deze doodslager
zal zekerlijk gedood worden.
35:17 Of indien hij hem met een
handsteen, waarvan met zoude
kunnen sterven, geslagen heeft, dat
hijgestorven zij, een doodslager is
hij; deze doodslager zal zekerlijk
gedood worden.
35:18 Of indien hij hem met een
houten handinstrument, waarvan
men zoude kunnen sterven,
geslagenheeft, dat hij gestorven zij,
een doodslager is hij; deze
doodslager zal zekerlijk gedood
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worden.
35:19 De wreker des bloeds, die zal
den doodslager doden; als hij hem
ontmoet, zal hij hem doden.
35:20 Indien hij hem ook door haat
zal gestoten hebben, of met opzet
op hem geworpen heeft, dat
hijgestorven zij;
35:21 Of hem door vijandschap met
zijn hand geslagen heeft, dat hij
gestorven zij; de slager zal
zekerlijkgedood worden, een
doodslager is hij; de bloedwreker
zal dezen doodslager doden, als hij
hem ontmoet.
35:22 Maar indien hij hem met der
haast zonder vijandschap gestoten
heeft, of enig instrument
zonderopzet op hem geworpen
heeft;
35:23 Of onvoorziens met enigen
steen, waarvan men zoude kunnen
sterven, en hij dien op hem
heeftdoen vallen, dat hij gestorven
zij, zo hij hem toch geen vijand
was, noch zijn kwaad zoekende;
35:24 Zo zal de vergadering richten
tussen den slager, en tussen den
bloedwreker, naar deze zelverechten.
35:25 En de vergadering zal den
doodslager redden uit den hand
des bloedwrekers, en de vergadering
zalhem doen wederkeren tot zijn
vrijstad, waarheen hij gevloden was;
en hij zal daarin blijven tot den
dood deshogepriesters, dien men
met de heilige olie gezalfd heeft.

35:26 Doch indien de doodslager
enigszins zal gaan uit de palen
zijner vrijstad, waarheen hij
gevlodenwas,
35:27 En de bloedwreker hem zal
vinden buiten de palen zijner
vrijstad; zo de bloedwreker
dendoodslager zal doden, het zal
hem geen bloedschuld zijn.
35:28 Want hij zou in zijn vrijstad
gebleven zijn tot den dood des
hogepriesters; maar na de dood
deshogepriesters zal de doodslager
wederkeren tot het land zijner
bezitting.
35:29 En deze dingen zullen ulieden
zijn tot een inzetting van recht, bij
uw geslachten, in al uw woningen.
35:30 Al wie de ziel slaat, naar den
mond der getuigen zal men den
doodslager doden, maar een
eniggetuige zal niet getuigen tegen
een ziel, dat zij sterve.
35:31 En gij zult geen verzoening
nemen voor de ziel des
doodslagers, die schuldig is te
sterven; want hijzal zekerlijk gedood
worden.
35:32 Ook zult gij geen verzoening
nemen voor dien, die gevlucht is
naar zijn vrijstad, dat hij
zouwederkeren, om te wonen in het
land, tot den dood des [hoge]
priesters.
35:33 Zo zult gij niet ontheiligen het
land, waarin gij zijt; want het bloed
ontheiligt het land; en voor het
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landzal geen verzoening gedaan
worden over het bloed, dat daarin
vergoten is, dan door het bloed
desgenen, diedat vergoten heeft.
35:34 Verontreinigt dan het land
niet, waarin gij gaat wonen, in welks
midden Ik wonen zal; want Ik ben
deHEERE, wonende in het midden
der kinderen Israels.
36:1 En de hoofden der vaderen
van het geslacht der kinderen van
Gilead, den zoon van Machir,
denzoon van Manasse, uit de
geslachten der kinderen van Jozef,
traden toe, en spraken voor het
aangezicht vanMozes, en voor het
aangezicht der oversten, hoofden
van de vaderen der kinderen Israels.
36:2 En zeiden: De HEERE heeft
mijn heer geboden, dat land door
het lot aan de kinderen Israels
inerfenis te geven; en mijn heer is
door den HEERE geboden, de
erfenis van onzen broeder Zelafead
te gevenaan zijn dochteren.
36:3 Wanneer zij een van de zonen
der [andere] stammen van de
kinderen Israels tot vrouwen
zoudenworden, zo zou haar erfenis
van de erfenis onzer vaderen
afgetrokken worden, en toegedaan
tot de erfenis vandien stam, aan
welken zij geworden zouden; alzo
zou van het lot onzer erfenis
worden afgetrokken.
36:4 Als ook de kinderen Israels

een jubeljaar zullen hebben, zo zou
haar erfenis toegedaan zijn tot
deerfenis van dien stam, aan welken
zij zouden geworden zijn; alzo zou
haar erfenis van de erfenis van den
stamonzer vaderen afgetrokken
worden.
36:5 Toen gebood Mozes den
kinderen Israels, naar des HEEREN
mond, zeggende: De stam
derkinderen van Jozef spreekt recht.
36:6 Dit is het woord, dat de HEERE
van de dochteren van Zelafead
geboden heeft, zeggende: Laat
zijdien tot vrouwen worden, die in
haar ogen goed zal zijn; alleenlijk,
dat zij aan het geslacht van haars
vadersstam tot vrouwen worden.
36:7 Zo zal de erfenis van de
kinderen Israels niet omgewend
worden van stam tot stam; want de
kinderenIsraels zullen aanhangen,
een ieder aan de erfenis van den
stam zijner vaderen.
36:8 Voorts zal elke dochter, die
een erfenis erft, van de stammen
der kinderen Israels, ter vrouw
wordenaan een van het geslacht
van den stam haars vaders; opdat
de kinderen Israels erfelijk bezitten,
een ieder deerfenis zijner vaderen.
36:9 Zo zal de erfenis niet
omgewend worden van den enen
stam tot den anderen; want de
stammen derkinderen Israels zullen
aanhangen, een ieder aan zijn
erfenis.
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36:10 Gelijk als de HEERE Mozes
geboden had, alzo deden de
dochteren van Zelafead;
36:11 Want Machla, Thirza, en
Hogla, en Milka, en Noha, dochteren
van Zelafead, zijn den zonen
harerooms tot vrouwen geworden.
36:12 Onder de geslachten van de
kinderen van Manasse, den zoon
van Jozef, zijn zij tot

vrouwengeworden; alzo bleef haar
erfenis aan den stam van het
geslacht haars vaders.
36:13 Dat zijn de geboden en de
rechten, die de HEERE door de
dienst van Mozes aan de
kinderenIsraels geboden heeft, in de
vlakke velden der Moabieten, aan
de Jordaan van Jericho

Deuteronomium
1:1 Dit zijn de woorden, die Mozes
tot gans Israel gesproken heeft, aan
deze zijde van de Jordaan, in
dewoestijn, op het vlakke veld
tegenover Suf, tussen Paran en
tussen Tofel, en Laban, en
Hazeroth, en Dizahab.
1:2 Elf dag [reizen] zijn het van
Horeb, [door] den weg van het
gebergte Seir, tot aan Kades-barnea.
1:3 En het is geschied in het
veertigste jaar, in de elfde maand,
op den eersten der maand, dat
Mozessprak tot de kinderen Israels,
naar alles wat hem de HEERE aan
hen bevolen had;
1:4 Nadat hij geslagen had Sihon,
den koning der Amorieten, die te
Hesbon woonde, en Og, den
koningvan Bazan, welke woonde in
Astharoth, te Edrei.

1:5 Aan deze zijde van de Jordaan,
in het land van Moab, hief Mozes
aan, deze wet uit te
leggen,zeggende:
1:6 De HEERE, onze God, sprak tot
ons aan Horeb, zeggende: Gij zijt
lang genoeg bij dezen berggebleven.
1:7 Keert u, en vertrekt, en gaat in
het gebergte der Amorieten, en tot
al hun geburen, in het vlakke veld,
ophet gebergte, en in de laagte, en
in het zuiden, en aan de havens
der zee; het land der Kanaanieten,
en denLibanon, tot aan die grote
rivier, de rivier Frath.
1:8 Ziet, Ik heb dat land gegeven
voor uw aangezicht; gaat daarin, en
bezit erfelijk het land, dat de
HEEREaan uw vaderen, Abraham,
Izak en Jakob gezworen heeft, dat
Hij het hun en hun zaad na hen
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geven zou.
1:9 En ik sprak ter zelfder tijd tot u,
zeggende: Ik alleen zal u niet
kunnen dragen.
1:10 De HEERE, uw God, heeft u
vermenigvuldigd, en ziet, gij zijt
heden als de sterren des hemels
inmenigte.
1:11 De HEERE, uwer vaderen God,
doe tot u, zo als gij [nu] zijt,
duizendmaal meer, en Hij zegene u,
gelijkals Hij tot u gesproken heeft!
1:12 Hoe zoude ik alleen uw
moeite, en uw last, en uw
twistzaken dragen?
1:13 Neemt u wijze, en verstandige,
en ervarene mannen, van uw
stammen, dat ik hen tot uw
hoofdenstelle.
1:14 Toen antwoorddet gij mij, en
zeidet: Dit woord is goed, dat gij
gesproken hebt, om te doen.
1:15 Zo nam ik de hoofden uwer
stammen, wijze en ervarene
mannen, en stelde hen tot hoofden
over u,oversten van duizenden, en
oversten van honderden, en
oversten van vijftigen, en oversten
van tienen, enambtlieden voor uw
stammen.
1:16 En ik gebood uw rechters ter
zelfder tijd, zeggende: Hoort [de]
[verschillen] tussen uw broederen,
enricht recht tussen den man en
tussen zijn broeder, en tussen
deszelfs vreemdeling.
1:17 Gij zult het aangezicht in het

gericht niet kennen; gij zult den
kleine, zowel als den grote, horen;
gij zultniet vrezen voor iemands
aangezicht; want het gericht is
Godes; doch de zaak, die voor u te
zwaar zal zijn, zultgij tot mij doen
komen, en ik zal ze horen.
1:18 Alzo gebood ik u te dier tijd
alle zaken, die gij zoudt doen.
1:19 Toen vertogen wij van Horeb,
en doorwandelden die gans grote
en vreselijke woestijn, die gij
gezienhebt, op den weg van het
gebergte der Amorieten, gelijk de
HEERE, onze God, ons geboden had;
en wijkwamen tot Kades-barnea.
1:20 Toen zeide ik tot ulieden: Gij
zijt gekomen tot het gebergte der
Amorieten, dat de HEERE, onze
God,ons geven zal.
1:21 Ziet, de HEERE, uw God, heeft
dat land gegeven voor uw
aangezicht; trekt op, bezit het
erfelijk, gelijkals de HEERE, uwer
vaderen God, tot u gesproken heeft;
vreest niet, en ontzet u niet.
1:22 Toen naderdet gij allen tot mij,
en zeidet: Laat ons mannen voor
ons aangezicht heenzenden, die
onshet land uitspeuren, en ons
bescheid wederbrengen, wat weg wij
daarin optrekken zullen, en tot wat
steden wijkomen zullen.
1:23 Deze zaak nu was goed in
mijn ogen; zo nam ik uit u twaalf
mannen, van elken stam een man.
1:24 Die keerden zich, en togen op
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naar het gebergte, en kwamen tot
het dal Eskol, en
verspieddendatzelve.
1:25 En zij namen van de vrucht
des lands in hun hand, en brachten
ze tot ons af, en zeiden ons
bescheidweder, en zeiden: Het land,
dat de HEERE, onze God, ons geven
zal, is goed.
1:26 Doch gij wildet niet optrekken;
maar gij waart den mond des
HEEREN uws Gods, wederspannig.
1:27 En gij murmureerdet in uw
tenten, en zeidet: Omdat de HEERE
ons haat, heeft Hij ons uit
Egyptelanduitgevoerd, opdat Hij ons
levere in de hand der Amorieten,
om ons te verdelgen.
1:28 Waarheen zouden wij
optrekken? Onze broeders hebben
ons hart doen smelten, zeggende:
Het iseen volk, groter en langer dan
wij; de steden zijn groot, en
gesterkt tot in den hemel toe; ook
hebben wij daarkinderen der
Enakieten gezien.
1:29 Toen zeide ik tot u: Verschrikt
niet, en vreest niet voor hen.
1:30 De HEERE, uw God, Die voor
uw aangezicht wandelt, Die zal voor
u strijden, naar alles, wat Hij bij
uvoor uw ogen gedaan heeft in
Egypte.
1:31 En in de woestijn, waar gij
gezien hebt, dat de HEERE uw God,
u daarin gedragen heeft, als een
manzijn zoon draagt, op al den

weg, dien gij gewandeld hebt, totdat
gij kwaamt aan deze plaats.
1:32 Maar door dit woord geloofdet
gij niet aan den HEERE, uw God.
1:33 Die voor uw aangezicht op den
weg wandelde, om u de plaats uit
te zien, waar gij zoudt legeren;
desnachts in het vuur, opdat Hij u
den weg wees, waarin gij zoudt
gaan, en des daags in de wolk.
1:34 Als nu de HEERE de stem uwer
woorden hoorde, zo werd Hij zeer
toornig, en zwoer, zeggende:
1:35 Zo iemand van deze mannen,
[van] dit kwade geslacht, zal zien
dat goede land, hetwelk Ik
gezworenheb uw vaderen te zullen
geven!
1:36 Behalve Kaleb, de zoon van
Jefunne; die zal het zien, en aan
hem zal Ik het land geven, waarop
hijgetreden heeft, en aan zijn
kinderen; omdat hij volhard heeft
den HEERE te volgen.
1:37 Ook vertoornde zich de HEERE
op mij om uwentwil, zeggende: Gij
zult daar ook niet inkomen.
1:38 Jozua, de zoon van Nun, die
voor uw aangezicht staat, die zal
daarin komen; sterk denzelven,
wanthij zal het Israel doen erven.
1:39 En uw kinderkens, waarvan gij
zeidet: Zij zullen tot een roof zijn;
en uw kinderen, die heden
nochgoed noch kwaad weten, die
zullen daarin komen, en dien zal Ik
het geven, en die zullen het erfelijk
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bezitten.
1:40 Gij daarentegen, keert u, en
reist naar de woestijn, den weg van
de Schelfzee.
1:41 Toen antwoorddet gij, en
zeidet tot mij: Wij hebben tegen den
HEERE gezondigd; wij
zullenoptrekken, en strijden, naar
alles, wat de HEERE, onze God, ons
geboden heeft. Als gij nu een
iegelijk zijnkrijgsgereedschap
aangorddet, en willens waart, om
naar het gebergte henen op te
trekken,
1:42 Zo zeide de HEERE tot mij: Zeg
hun: Trekt niet op, en strijdt niet,
want Ik ben niet in het midden
vanu; opdat gij niet voor het
aangezicht uwer vijanden geslagen
wordet.
1:43 Doch als ik tot u sprak, zo
hoordet gij niet, maar waart den
mond des HEEREN wederspannig,
enhandeldet trotselijk, en toogt op
naar het gebergte.
1:44 Toen togen de Amorieten uit,
die op dat gebergte woonden, u
tegemoet, en vervolgden u, gelijk als
debijen doen; en zij verpletterden u
in Seir tot Horma toe.
1:45 Als gij nu wederkwaamt en
weendet voor het aangezicht des
HEEREN, zo verhoorde de HEERE
uwstem niet, en neigde Zijn oren
niet tot u.
1:46 Alzo bleeft gij in Kades vele
dagen, naar de dagen, dat gij er

bleeft.
2:1 Daarna keerden wij ons, en
reisden naar de woestijn, den weg
van de Schelfzee, gelijk de HEERE
totmij gesproken had, en wij togen
om het gebergte Seir, vele dagen.
2:2 Toen sprak de HEERE tot mij,
zeggende:
2:3 Gijlieden hebt dit gebergte
genoeg omgetogen; keert u naar
het noorden;
2:4 En gebied het volk, zeggende:
Gij zult doortrekken aan de landpale
uwer broederen, de kinderen
vanEzau, die in Seir wonen; zij
zullen wel voor u vrezen; maar gij
zult u zeer wachten.
2:5 Mengt u niet met hen; want Ik
zal u van hun land niet geven, ook
niet tot de betreding van een
voetzool;want Ik heb Ezau het
gebergte Seir ter erfenis gegeven.
2:6 Spijze zult gij voor geld van hen
kopen, dat gij etet; en ook zult gij
water voor geld van hen kopen,
datgij drinket.
2:7 Want de HEERE, uw God, heeft
u gezegend in al het werk uwer
hand; Hij kent uw wandelen door
dezezo grote woestijn; deze veertig
jaren is de HEERE, uw God, met u
geweest; geen ding sheeft u
ontbroken.
2:8 Als wij nu doorgetrokken waren
van onze broederen, de kinderen
van Ezau, die in Seir woonden,
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vanden weg des vlakken velds, van
Elath, en van Ezeon-geber, zo
keerden wij ons, en doortogen den
weg derwoestijn van Moab.
2:9 Toen sprak de HEERE tot mij:
Beangstig Moab niet, en meng u
niet met hen in den strijd; want Ik
zal ugeen erfenis van hun land
geven, dewijl Ik aan Lots kinderen
Ar ter erfenis gegeven heb.
2:10 De Emieten woonden te voren
daarin, een groot, en menigvuldig,
en lang volk, gelijk de Enakieten.
2:11 Dezen werden ook voor reuzen
gehouden, als de Enakieten; en de
Moabieten noemden hen Emieten.
2:12 Ook woonden de Horieten te
voren in Seir; maar de kinderen van
Ezau verdreven hen uit de
bezittingen verdelgden hen van hun
aangezicht, en hebben in hunlieder
plaats gewoond; gelijk als Israel
gedaan heeftaan het land zijner
erfenis, hetwelk de HEERE hun
gegeven heeft.
2:13 Nu, maakt u op, en trekt over
de beek Zered. Alzo trokken wij
over de beek Zered.
2:14 De dagen nu, die wij
gewandeld hebben van Kadesbarnea, totdat wij over de beek
Zered getogenzijn, waren acht en
dertig jaren; totdat het ganse
geslacht der krijgslieden uit het
midden der heirlegers verteerdwas,
gelijk de HEERE hun gezworen had.
2:15 Zo was ook de hand des

HEEREN tegen hen, om hen uit het
midden des heirlegers te
verslaan,totdat zij verteerd waren.
2:16 En het geschiedde, als al de
krijgslieden verteerd waren, uit het
midden des heirlegers wegstervende,
2:17 Dat de HEERE tot mij sprak,
zeggende:
2:18 Gij zult heden doortrekken aan
Ar, de landpale van Moab;
2:19 En gij zult naderen tegenover
de kinderen Ammons; beangstig die
niet, en meng u met hen niet;
wantIk zal u van het land der
kinderen Ammons geen erfenis
geven, dewijl Ik het aan Lots
kinderen ter erfenisgegeven heb.
2:20 Dit werd ook voor een land
der reuzen gehouden; de reuzen
woonden te voren daarin, en
deAmmonieten noemden hen
Zamzummieten;
2:21 Een groot, en menigvuldig, en
lang volk, als de Enakieten; en de
HEERE verdelgde hen voor
hunaangezicht, zodat zij hen uit de
bezitting verdreven, en aan
hunlieder plaats woonden;
2:22 Gelijk als Hij aan de kinderen
van Ezau, die in Seir wonen, gedaan
heeft, voor welker aangezicht Hijde
Horieten verdelgde; en zij verdreven
hen uit de bezitting, en hebben aan
hun plaats gewoond tot op
dezendag.
2:23 Ook hebben de Kafthorieten,
die uit Kafthor uittogen, de Avieten,
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die in Hazerim tot Gaza
toewoonden, verdelgd, en aan hun
plaats gewoond.
2:24 Maakt u op, reist heen, en
gaat over de beek Arnon; ziet, Ik
heb Sihon, den koning van Hesbon,
denAmoriet, en zijn land, in uw
hand gegeven; begint te erven, en
mengt u met hen in den strijd.
2:25 Te dezen dage zal Ik beginnen
uw schrik en uw vreze te geven
over het aangezicht der volken,
onderden gansen hemel; die uw
gerucht zullen horen, die zullen
sidderen, en bang zijn van uw
aangezicht.
2:26 Toen zond ik boden uit de
woestijn Kedemot tot Sihon, den
koning van Hesbon, met woorden
vanvrede, zeggende:
2:27 Laat mij door uw land
doortrekken; ik zal alleenlijk langs
den weg voorttrekken; ik zal noch
ter rechter[hand] noch ter
linkerhand uitwijken.
2:28 Verkoop mij spijze voor geld,
dat ik ete, en geef mij water voor
geld, dat ik drinke; alleenlijk laat mij
opmijn voeten doortrekken;
2:29 Gelijk de kinderen van Ezau,
die in Seir wonen, en de Moabieten,
die in Ar wonen, mij gedaanhebben;
totdat ik over de Jordaan kome in
het land, dat de HEERE, onze God,
ons geven zal.
2:30 Maar Sihon, de koning van
Hesbon, wilde ons door hetzelve

niet laten doortrekken; want de
HEERE,uw God, verhardde zijn geest,
en verstokte zijn hart, opdat Hij
hem in uw hand gave, gelijk het is
te dezen dage.
2:31 En de HEERE zeide tot mij: Zie,
Ik heb begonnen Sihon en zijn land
voor uw aangezicht te geven;begin
dan te erven, om zijn land erfelijk
te bezitten.
2:32 En Sihon toog uit ons
tegemoet, hij en al zijn volk, ten
strijde, naar Jahaz.
2:33 En de HEERE, onze God, gaf
hem voor ons aangezicht; en wij
sloegen hem, en zijn zonen, en al
zijnvolk.
2:34 En wij namen te dier tijd al
zijn steden in, en wij verbanden alle
steden, mannen, en vrouwen,
enkinderkens; wij lieten niemand
overblijven.
2:35 Het vee alleen roofden wij
voor ons, en den roof der steden,
die wij innamen.
2:36 Van Aroer af, dat aan den
oever der beek Arnon is, en de
stad, die aan de beek is, ook tot
Gilead toe,was er geen stad, die
voor ons te hoog was; de HEERE,
onze God, gaf dat alles voor ons
aangezicht.
2:37 Behalve tot het land van de
kinderen Ammons naderdet gij niet,
noch tot de ganse streek der
beekJabbok, noch tot de steden
van het gebergte, noch tot iets, dat
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de HEERE, onze God, ons verboden
had.
3:1 Daarna keerden wij ons en
togen op, den weg van Bazan; en
Og, de koning van Bazan, trok uit
onstegemoet, hij en al zijn volk, ten
strijde bij Edrei.
3:2 Toen zeide de HEERE tot mij:
Vrees hem niet, want Ik heb hem,
en al zijn volk, en zijn land, in uw
handgegeven; en gij zult hem doen,
gelijk als gij Sihon, den koning der
Amorieten, die te Hesbon woonde,
gedaanhebt.
3:3 En de HEERE, onze God, gaf
ook Og, den koning van Bazan, en
al zijn volk, in onze hand, zodat
wijhem sloegen, totdat wij hem
niemand lieten overblijven.
3:4 En wij namen te dier tijd al zijn
steden; er was geen stad, die wij
van hen niet namen: zestig steden,
deganse landstreek van Argob, het
koninkrijk van Og in Bazan.
3:5 Al die steden waren met hoge
muren, poorten en grendelen
gesterkt, behalve zeer vele
onbemuurdesteden.
3:6 En wij verbanden dezelve, gelijk
wij Sihon, den koning van Hesbon,
gedaan hadden, verbannende
allesteden, mannen, vrouwen en
kinderkens.
3:7 Doch al het vee en den roof
van die steden roofden wij voor
ons.

3:8 Zo namen wij te dier tijd het
land uit de hand van de twee
koningen der Amorieten, die aan
deze zijdevan de Jordaan waren,
van de beek Arnon tot den berg
Hermon toe;
3:9 (De Zidoniers noemen Hermon
Sirjon; maar de Amorieten noemen
hem Senir.)
3:10 Al de steden des platten lands,
en het ganse Gilead, en het ganse
Bazan, tot Salcha en Edrei
toe;steden des koninkrijks van Og in
Bazan.
3:11 Want Og, de koning van
Bazan, was alleen van de overigen
der reuzen overgebleven; ziet,
zijnbedstede, zijnde een bedstede
van ijzer, is zij niet te Rabba der
kinderen Ammons? Negen ellen is
haar lengte,en vier ellen haar
breedte, naar eens mans elleboog.
3:12 Ditzelfde land nu namen wij te
dier tijd in bezit; van Aroer af, dat
aan de beek Arnon is, en de helft
vanhet gebergte van Gilead, met de
steden van hetzelve, gaf ik aan de
Rubenieten en Gadieten.
3:13 En het overige van Gilead,
mitsgaders het ganse Bazan, het
koninkrijk van Og, gaf ik aan den
halvenstam van Manasse, de ganse
landstreek van Argob, door het
ganse Bazan; datzelve werd
genoemd het land derreuzen.
3:14 Jair, de zoon van Manasse,
kreeg de ganse landstreek van
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Argob, tot aan de landpale der
Gezurietenen Maachathieten; en hij
noemde ze naar zijn naam, Bazan
Havvoth-jair, tot op dezen dag.
3:15 En aan Machir gaf ik Gilead.
3:16 Maar aan de Rubenieten en
Gadieten gaf ik van Gilead af tot
aan de beek Arnon, het midden van
debeek en de landpale; en tot aan
de beek Jabbok, de landpale der
kinderen Ammons;
3:17 Daartoe het vlakke veld, en de
Jordaan, mitsgaders de landpale;
van Cinnereth af tot aan de zee
desvlakken velds, de Zoutzee, onder
Asdoth-pisga tegen het oosten.
3:18 Voorts gebood ik ulieden ter
zelfder tijd, zeggende: De HEERE, uw
God, heeft u dit land gegeven
omhet te erven; allen dan, die
strijdbare mannen zijt, trekt
gewapend door voor het aangezicht
van uw broederen,de kinderen
Israels.
3:19 Behalve uw vrouwen, en uw
kinderkens, en uw vee (ik weet, dat
gij veel vee hebt), zij zullen blijven
inuw steden, die ik u gegeven heb;
3:20 Totdat de HEERE uw broederen
rust geve, gelijk ulieden, dat zij ook
erven het land, dat de HEERE,uw
God, hun geven zal aan gene zijde
van de Jordaan; dan zult gij
wederkeren, elk tot zijn erfenis, die
ik ugegeven heb.
3:21 Ook gebood ik Jozua ter
zelfder tijd, zeggende: Uw ogen zien

alles, wat de HEERE, ulieder God,
aandeze twee koningen gedaan
heeft; alzo zal de HEERE aan alle
koninkrijken doen, naar welke gij
henendoortrekt.
3:22 Vreest ze niet; want de HEERE,
uw God, strijdt voor ulieden.
3:23 Ook bad ik den HEERE om
genade, zeggende ter zelfder tijd:
3:24 Heere HEERE! Gij hebt
begonnen Uw knecht te tonen Uw
grootheid en Uw sterke hand; want
watGod is er in den hemel en op
de aarde, die doen kan naar Uw
werken, en naar Uw mogendheden!
3:25 Laat mij toch overtrekken, en
dat goede land bezien, dat aan
gene zijde van de Jordaan is, dat
goedegebergte, en den Libanon!
3:26 Doch de HEERE verstoorde zich
zeer om uwentwille over mij, en
hoorde niet naar mij; maar deHEERE
zeide tot mij: Het zij u genoeg;
spreek niet meer tot Mij van deze
zaak.
3:27 Klim op de hoogte van Pisga,
en hef uw ogen op naar het
westen, en naar het noorden, en
naar hetzuiden, en naar het oosten,
en zie toe met uw ogen; want gij
zult over deze Jordaan niet gaan.
3:28 Gebied dan Jozua, en versterk
hem, en bekrachtig hem; want hij
zal voor het aangezicht van dit
volkhenen overgaan, en zal hun dat
land, dat gij zien zult, doen erven.
3:29 Alzo bleven wij in dit dal
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tegenover Beth-peor.
4:1 Nu dan, Israel! hoor naar de
inzettingen en naar de rechten, die
ik ulieden lere te doen; opdat gij
leeft,en henen inkomt, en erft het
land, dat de HEERE, uwer vaderen
God, u geeft.
4:2 Gij zult tot dit woord, dat ik u
gebiede, niet toedoen, ook daarvan
niet afdoen; opdat gij bewaart
degeboden van den HEERE, uw God,
die ik u gebiede.
4:3 Uw ogen hebben gezien, wat
God om Baal-peor gedaan heeft;
want alle man, die Baal-peor
navolgde,dien heeft de HEERE, uw
God, uit het midden van u verdaan.
4:4 Gij daarentegen, die den HEERE,
uw God, aanhingt, gij zijt heden
allen levende.
4:5 Ziet, ik heb u geleerd de
inzettingen en rechten, gelijk als de
HEERE, mijn God, mij geboden
heeft;opdat gij alzo doet in het
midden des lands, waar gij naar toe
gaat, om het te erven.
4:6 Behoudt ze dan, en doet ze;
want dat zal uw wijsheid en uw
verstand zijn voor de ogen der
volken, dieal deze inzettingen horen
zullen, en zeggen: Dit grote volk
alleen is een wijs en verstandig
volk!
4:7 Want wat groot volk is er,
hetwelk de goden [zo] nabij zijn als
de HEERE, onze God, zo dikwijls als

wijHem aanroepen?
4:8 En wat groot volk is er, dat [zo]
rechtvaardige inzettingen en rechten
heeft, als deze ganse wet is, die
ikheden voor uw aangezicht geef?
4:9 Alleenlijk wacht u, en bewaart
uw ziel wel, dat gij niet vergeet de
dingen, die uw ogen gezien
hebben;en dat zij niet van uw hart
wijken, al de dagen uws levens; en
gij zult ze aan uw kinderen en uw
kindskinderenbekend maken.
4:10 Ten dage, als gij voor het
aangezicht des HEEREN, uws Gods,
aan Horeb stondt, als de HEERE
totmij zeide: Vergader Mij dit volk,
en Ik zal hun Mijn woorden doen
horen, die zij zullen leren, om Mij te
vrezen alde dagen, die zij op den
aardbodem zullen leven, en zij
zullen ze hun kinderen leren;
4:11 En gijlieden naderdet en stondt
beneden dien berg; (die berg nu
brandde van vuur, tot aan het
middendes hemels; er was
duisternis, wolken en donkerheid).
4:12 Zo sprak de HEERE tot u uit
het midden des vuurs; gij hoordet
de stem der woorden; maar gij
zaagtgeen gelijkenis, behalve de
stem.
4:13 Toen verkondigde Hij u Zijn
verbond, dat Hij u gebood te doen,
de tien woorden, en schreef ze
optwee stenen tafelen.
4:14 Ook gebood mij de HEERE ter
zelver tijd, dat ik u inzettingen en
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rechten leren zou; opdat gij die
deedtin dat land, naar hetwelk gij
doortrekt, om dat te erven.
4:15 Wacht u dan wel voor uw
zielen; want gij hebt geen gelijkenis
gezien, ten dage als de HEERE
opHoreb uit het midden des vuurs
tot u sprak;
4:16 Opdat gij u niet verderft, en
maakt u iets gesnedens, de
gelijkenis van enig beeld, de
gedaante vanman of vrouw,
4:17 De gedaante van enig beest,
dat op de aarde is; de gedaante
van enigen gevleugelden vogel,
diedoor den hemel vliegt;
4:18 De gedaante van iets, dat op
den aardbodem kruipt; de gedaante
van enigen vis, die in het water
isonder de aarde;
4:19 Dat gij ook uw ogen niet
opheft naar den hemel, en aanziet
de zon, en de maan, en de sterren,
deshemels ganse heir; en wordt
aangedreven, dat gij u voor die
buigt, en hen dient; dewelke de
HEERE, uw God,aan alle volken
onder den gansen hemel heeft
uitgedeeld.
4:20 Maar ulieden heeft de HEERE
aangenomen, en uit den ijzeroven,
uit Egypte, uitgevoerd; opdat gijHem
tot een erfvolk zoudt zijn, gelijk het
te dezen dage is.
4:21 Ook vertoornde Zich de HEERE
over mij, om ulieder woorden; en Hij
zwoer, dat ik over de Jordaanniet

zou gaan, en dat ik niet zou komen
in dat goede land, dat de HEERE,
uw God, u ter erfenis geven zal.
4:22 Want ik zal in dit land sterven;
ik zal over de Jordaan niet gaan;
maar gij zult er overgaan, en
datzelvegoede land erven.
4:23 Wacht u, dat gij het verbond
des HEEREN, uws Gods, hetwelk Hij
met u gemaakt heeft, niet
vergeet,dat gij u een gesneden
beeld zoudt maken, de gelijkenis
van iets, dat de HEERE, uw God, u
verboden heeft.
4:24 Want de HEERE, uw God, is
een verterend vuur, een ijverig God.
4:25 Wanneer gij nu kinderen en
kindskinderen gewonnen zult
hebben, en in het land oud
geworden zultzijn, en u zult
verderven, dat gij gesneden beelden
maakt, de gelijkenis van enig ding,
en doet, wat kwaad is inde ogen
des HEEREN, uws Gods, om Hem tot
toorn te verwekken;
4:26 Zo roep ik heden den hemel
en de aarde tot getuige tegen
ulieden, dat gij voorzeker haast
zultomkomen van dat land, waar gij
over de Jordaan naar toe trekt, om
dat te erven; gij zult uw dagen
daarin nietverlengen, maar ganselijk
verdelgd worden.
4:27 En de HEERE zal u verstrooien
onder de volken; en gij zult een
klein volksken in getal
overblijvenonder de heidenen, waar
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de HEERE u henen leiden zal.
4:28 En aldaar zult gij goden
dienen, die des mensen handenwerk
zijn, hout en steen, die niet zien,
nochhoren, noch eten, noch rieken.
4:29 Dan zult gij van daar den
HEERE, uw God, zoeken, en vinden;
als gij Hem zoeken zult met uw
gansehart en met uw ganse ziel.
4:30 Wanneer gij in angst zult zijn,
en u al deze dingen zullen treffen;
in het laatste der dagen, dan zult
gijwederkeren tot den HEERE, uw
God, en Zijn stem gehoorzaam zijn.
4:31 Want de HEERE, uw God, is
een barmhartig God; Hij zal u niet
verlaten, noch u verderven; en Hij
zalhet verbond uwer vaderen, dat
Hij hun gezworen heeft, niet
vergeten.
4:32 Want, vraag toch naar de
vorige dagen, die voor u geweest
zijn, van dien dag af, dat God den
mensop de aarde geschapen heeft,
van het [ene] einde des hemels tot
aan het [andere] einde des hemels,
of zulkeen groot ding geschied of
gehoord zij, als dit:
4:33 Of een volk gehoord hebbe de
stem van God, sprekende uit het
midden des vuurs, gelijk als
gijgehoord hebt, en levend zij
gebleven?
4:34 Of: of God verzocht heeft te
gaan, om Zich een volk uit het
midden eens volks aan te nemen,
doorverzoekingen, door tekenen, en

door wonderen, en door strijd, en
door een sterke hand, en door
eenuitgestrekten arm, en met grote
verschrikkingen; naar al hetgeen de
HEERE, uw God, ulieden voor uw
ogen inEgypte gedaan heeft?
4:35 U is het getoond, opdat gij
wetet, dat de HEERE die God is; er
is niemand meer dan Hij alleen!
4:36 Van den hemel heeft Hij u Zijn
stem laten horen, om u te
onderwijzen; en op de aarde heeft
Hij u Zijngroot vuur doen zien; en
gij hebt Zijn woorden uit het midden
des vuurs gehoord.
4:37 En omdat Hij uw vaderen
liefhad, en hun zaad na hen
verkoren had, zo heeft Hij u voor
Zijnaangezicht door Zijn grote kracht
uit Egypte uitgevoerd;
4:38 Om volken, die groter en
machtiger waren dan gij, voor uw
aangezicht uit de bezitting te
verdrijven;om u in te brengen, dat
Hij u hunlieder land ter erfenis
gave, als het te dezen dage is.
4:39 Zo zult gij heden weten, en in
uw hart hervatten, dat de HEERE die
God is, boven in den hemel,
enonder op de aarde, niemand
meer!
4:40 En gij zult houden Zijn
inzettingen en Zijn geboden, die ik
u heden gebiede, opdat het u en
uwkinderen na u welga, en opdat gij
de dagen verlengt in het land, dat
de HEERE, uw God, u geeft, voor
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altoos.
4:41 Toen scheidde Mozes drie
steden uit, aan deze zijde van de
Jordaan, tegen den opgang der
zon;
4:42 Opdat daarheen vlood de
doodslager, die zijn naaste
onwetende doodslaat, dien hij van
gisteren [en]eergisteren niet haatte;
dat hij in een van deze steden
vlood en levend bleef;
4:43 Bezer in de woestijn, in het
effen land, voor de Rubenieten; en
Ramoth in Gilead, voor de
Gadieten;en Golan in Bazan, voor
de Manassieten.
4:44 Dit is nu de wet, die Mozes
den kinderen Israels voorstelde:
4:45 Dit zijn de getuigenissen, en
de inzettingen, en de rechten, die
Mozes sprak tot de kinderen
Israels,als zij uit Egypte waren
uitgetogen;
4:46 Aan deze zijde van de
Jordaan, in het dal tegenover Bethpeor, in het land van Sihon, den
koning derAmorieten, die te Hesbon
woonde; welken Mozes sloeg, en de
kinderen Israels, als zij uit Egypte
warenuitgetogen,
4:47 En zijn land in bezitting
genomen hadden; daartoe het land
van Og, koning van Bazan; twee
koningender Amorieten, die aan
deze zijde van de Jordaan waren,
tegen den opgang der zon;
4:48 Van Aroer af, dat aan den

oever der beek Arnon is, tot aan
den berg Sion, welke is Hermon;
4:49 En al het vlakke veld, aan
deze zijde van de Jordaan, naar het
oosten, tot aan de zee des
vlakkenvelds, onder Asdoth-pisga.
5:1 En Mozes riep het ganse Israel,
en zeide tot hen: Hoor, Israel! de
inzettingen en rechten, die ik
hedenvoor uw oren spreek, dat gij
ze leert en waarneemt, om dezelve
te doen.
5:2 De HEERE, onze God, heeft een
verbond met ons gemaakt aan
Horeb.
5:3 Met onze vaderen heeft de
HEERE dit verbond niet gemaakt,
maar met ons, wij die hier heden
allenlevend zijn.
5:4 [Van] aangezicht tot aangezicht
heeft de HEERE met u op den berg
gesproken uit het midden desvuurs,
5:5 (Ik stond te dier tijd tussen den
HEERE en tussen u, om u des
HEEREN woord aan te zeggen; want
gijvreesdet voor het vuur en klomt
niet op den berg) zeggende:
5:6 Ik ben de HEERE, uw God, Die u
uit Egypteland, uit het diensthuis
uitgeleid heb.
5:7 Gij zult geen andere goden voor
Mijn aangezicht hebben.
5:8 Gij zult u geen gesneden beeld
maken, [noch] enige gelijkenis, [van]
hetgeen boven in den hemel,
ofonder op de aarde is; of in het
332

Deuteronomium
water onder de aarde is;
5:9 Gij zult u voor die niet buigen,
noch hen dienen; want Ik, de
HEERE, uw God, ben een ijverig God,
Diede misdaad der vaderen bezoek
aan de kinderen, en aan het derde,
en aan het vierde [lid] dergenen,
die Mijhaten;
5:10 En doe barmhartigheid aan
duizenden dergenen, die Mij
liefhebben, en Mijn geboden
onderhouden.
5:11 Gij zult den Naam des HEEREN,
uws Gods, niet ijdellijk gebruiken;
want de HEERE zal nietonschuldig
houden dengene, die Zijn Naam
ijdellijk gebruikt.
5:12 Onderhoudt den sabbatdag,
dat gij dien heiligt; gelijk als de
HEERE, uw God, u geboden heeft.
5:13 Zes dagen zult gij arbeiden, en
al uw werk doen;
5:14 Maar de zevende dag is de
sabbat des HEEREN, uws Gods;
[dan] zult gij geen werk doen, gij,
nochuw zoon, noch uw dochter,
noch uw dienstknecht, noch uw
dienstmaagd, noch uw os, noch uw
ezel, noch enigvan uw vee, noch de
vreemdeling, die in uw poorten is;
opdat uw dienstknecht, en uw
dienstmaagd ruste, gelijkals gij.
5:15 Want gij zult gedenken, dat gij
een dienstknecht in Egypteland
geweest zijt, en dat de HEERE,
uwGod, u van daar heeft uitgeleid
door een sterke hand en een

uitgestrekten arm; daarom heeft u
de HEERE, uwGod, geboden, dat gij
den sabbatdag houden zult.
5:16 Eert uw vader, en uw moeder,
gelijk als de HEERE, uw God, u
geboden heeft, opdat uw
dagenverlengd worden, en opdat het
u welga in het land, dat u de
HEERE, uw God, geven zal.
5:17 Gij zult niet doodslaan.
5:18 En gij zult geen overspel doen.
5:19 En gij zult niet stelen.
5:20 En gij zult geen valse
getuigenis spreken tegen uw naaste.
5:21 En gij zult niet begeren uws
naasten vrouw; en gij zult u niet
laten gelusten uws naasten huis,
zijnakker, noch zijn dienstknecht,
noch zijn dienstmaagd, zijn os, noch
zijn ezel, noch iets, dat uws naasten
is.
5:22 Deze woorden sprak de HEERE
tot uw ganse gemeente, op den
berg, uit het midden des vuurs,
derwolk en der donkerheid, met een
grote stem, en deed daar niets toe;
en Hij schreef ze op twee stenen
tafelen,en gaf ze mij.
5:23 En het geschiedde, als gij die
stem uit het midden der duisternis
hoordet, en de berg van
vuurbrandde, zo naderdet gij tot mij,
alle hoofden uwer stammen, en uw
oudsten,
5:24 En zeidet: Zie, de HEERE, onze
God, heeft ons Zijn heerlijkheid en
Zijn grootheid laten zien, en
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wijhebben Zijn stem gehoord uit het
midden des vuurs; dezen dag
hebben wij gezien, dat God met den
mensspreekt, en dat hij levend blijft.
5:25 Maar nu, waarom zouden wij
sterven? Want dit grote vuur zou
ons verteren; indien wij voortvoeren
destem des HEEREN, onzes Gods,
langer te horen, zo zouden wij
sterven.
5:26 Want wie is er van alle vlees,
die de stem des levenden Gods,
sprekende uit het midden des
vuurs,gehoord heeft gelijk wij, en is
levend gebleven?
5:27 Nader gij, en hoor alles, wat
de HEERE, onze God, zeggen zal; en
spreek gij tot ons al wat deHEERE,
onze God, tot u spreken zal, en wij
zullen het horen en doen.
5:28 Als nu de HEERE de stem uwer
woorden hoorde, toen gij tot mij
spraakt, zo zeide de HEERE tot
mij:Ik heb gehoord de stem der
woorden van dit volk, die zij tot u
gesproken hebben; het is altemaal
goed, dat zijgesproken hebben.
5:29 Och, dat zij zulk een hart
hadden, om Mij te vrezen, en al
Mijn geboden te allen dage te
onderhouden;opdat het hun en hun
kinderen welging in eeuwigheid!
5:30 Ga, zeg hun: Keert weder naar
uw tenten.
5:31 Maar gij, sta hier bij Mij, dat Ik
tot u spreke al de geboden, en
inzettingen, en rechten, die gij hun

lerenzult, dat zij ze doen in het
land, hetwelk Ik hun geven zal, om
dat te erven.
5:32 Neemt dan waar, dat gij doet,
gelijk als de HEERE, uw God, u
geboden heeft; en wijkt niet af
terrechter [hand], noch ter
linkerhand.
5:33 In al den weg, dien de HEERE,
uw God, u gebiedt, zult gij gaan;
opdat gij leeft, en dat het u welga,
engij de dagen verlengt in het land,
dat gij erven zult.
6:1 Dit zijn dan de geboden, de
inzettingen en de rechten, die de
HEERE, uw God, geboden heeft om
u teleren; opdat gij ze doet in het
land, naar hetwelk gij heentrekt, om
dat erfelijk te bezitten;
6:2 Opdat gij den HEERE, uw God,
vrezet, om te houden al Zijn
inzettingen, en Zijn geboden, die ik
ugebiede; gij, en uw kind, en
kindskind, al de dagen uws levens;
en opdat uw dagen verlengd
worden.
6:3 Hoor dan, Israel! en neem waar,
dat gij ze doet, opdat het u welga,
en opdat gij zeer
vermenigvuldigdet(gelijk als u de
HEERE, uwer vaderen God,
gesproken heeft) in het land, dat
van melk en honig is vloeiende.
6:4 Hoor, Israel! de HEERE, onze
God, is een enig HEERE!
6:5 Zo zult gij den HEERE, uw God,
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liefhebben, met uw ganse hart, en
met uw ganse ziel, en met al
uwvermogen.
6:6 En deze woorden, die ik u
heden gebiede, zullen in uw hart
zijn.
6:7 En gij zult ze uw kinderen
inscherpen, en daarvan spreken, als
gij in uw huis zit, en als gij op den
weggaat, en als gij nederligt, en als
gij opstaat.
6:8 Ook zult gij ze tot een teken
binden op uw hand, en zij zullen u
tot voorhoofdspanselen zijn tussen
uwogen.
6:9 En gij zult ze op de posten van
uw huis, en aan uw poorten
schrijven.
6:10 Als het dan zal geschied zijn,
dat de HEERE, uw God, u zal
hebben ingebracht in dat land, dat
Hij uwvaderen, Abraham, Izak en
Jakob, gezworen heeft, u te zullen
geven; grote en goede steden, die
gij nietgebouwd hebt,
6:11 En huizen, vol van alle goeds,
die gij niet gevuld hebt, en
uitgehouwen bornputten, die gij
nietuitgehouwen hebt, wijngaarden
en olijfgaarden, die gij niet geplant
hebt, en gij gegeten hebt en
verzadigd zijt;
6:12 Zo wacht u, dat gij den HEERE
niet vergeet, Die u uit Egypteland,
uit het diensthuis heeft uitgevoerd.
6:13 Gij zult den HEERE, uw God,
vrezen, en Hem dienen; en gij zult

bij Zijn Naam zweren.
6:14 Gij zult andere goden niet
navolgen, van de goden der volken,
die rondom u zijn.
6:15 Want de HEERE, uw God is een
ijverig God in het midden van u; dat
de toorn des HEEREN, uwsGods,
tegen u niet ontsteke, en Hij u van
den aardbodem verdelge.
6:16 Gij zult den HEERE, uw God,
niet verzoeken, gelijk als gij Hem
verzocht hebt te Massa.
6:17 Gij zult de geboden des
HEEREN, uws Gods, vlijtig houden,
mitsgaders Zijn getuigenissen, en
Zijninzettingen, die Hij u geboden
heeft.
6:18 En gij zult doen, wat recht en
goed is in de ogen des HEEREN;
opdat het u welga, en dat gij
inkomt,en erft het goede land, dat
de HEERE uw vaderen gezworen
heeft;
6:19 Om al uw vijanden voor uw
aangezicht te verdrijven, gelijk als
de HEERE gesproken heeft.
6:20 Wanneer uw zoon u morgen
zal vragen, zeggende: Wat zijn dat
voor getuigenissen, en inzettingen,en
rechten, die de HEERE, onze God,
ulieden geboden heeft?
6:21 Zo zult gij tot uw zoon zeggen:
Wij waren dienstknechten van Farao
in Egypte; maar de HEERE heeftons
door een sterke hand uit Egypte
uitgevoerd.
6:22 En de HEERE gaf tekenen, en
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grote en kwade wonderen, in
Egypte, aan Farao en aan zijn
gansehuis, voor onze ogen;
6:23 En hij voerde ons van daar uit,
opdat Hij ons inbracht, om ons het
land te geven, dat Hij onzenvaderen
gezworen had.
6:24 En de HEERE gebood ons te
doen al deze inzettingen, om te
vrezen den HEERE, onzen God,
onsvoor altoos ten goede, om ons
in het leven te behouden, gelijk het
te dezen dage is.
6:25 En het zal ons gerechtigheid
zijn, als wij zullen waarnemen te
doen al deze geboden, voor
hetaangezicht des HEEREN, onzes
Gods, gelijk Hij ons geboden heeft.
7:1 Wanneer u de HEERE, uw God,
zal gebracht hebben in het land,
waar gij naar toe gaat, om dat
teerven; en Hij vele volken voor uw
aangezicht zal hebben uitgeworpen,
de Hethieten, en de Girgasieten, en
deAmorieten, en de Kanaanieten, en
de Ferezieten, en de Hevieten, en
de Jebusieten, zeven volken, die
meerderen machtiger zijn dan gij;
7:2 En de HEERE, uw God, hen zal
gegeven hebben voor uw
aangezicht, dat gij ze slaat; zo zult
gij henganselijk verbannen; gij zult
geen verbond met hen maken, noch
hun genadig zijn.
7:3 Gij zult u ook met hen niet
vermaagschappen; gij zult uw

dochters niet geven aan hun zonen,
en hundochters niet nemen voor uw
zonen.
7:4 Want zij zouden uw zonen van
Mij doen afwijken, dat zij andere
goden zouden dienen; en de toorn
desHEEREN zou tegen ulieden
ontsteken, en u haast verdelgen.
7:5 Maar alzo zult gij hun doen:
hun altaren zult gij afwerpen, en
hun opgerichte beelden verbreken,
en hunbossen zult gij afhouwen, en
hun gesnedene beelden met vuur
verbranden.
7:6 Want gij zijt een heilig volk den
HEERE, uw God; u heeft de HEERE,
uw God, verkoren, dat gij Hem
toteen volk des eigendoms zoudt
zijn uit alle volken, die op den
aardbodem zijn.
7:7 De HEERE heeft geen lust tot u
gehad, noch u verkoren, om uw
veelheid boven alle andere
volken;want gij waart het weinigste
van alle volken.
7:8 Maar omdat de HEERE ulieden
liefhad, en opdat Hij hield den eed,
dien Hij uw vaderen gezworen
had,heeft u de HEERE met een
sterke hand uitgevoerd, en heeft u
verlost uit het diensthuis, uit de
hand van Farao,koning van Egypte.
7:9 Gij zult dan weten, dat de
HEERE, uw God, die God is, die
getrouwe God, welke het verbond en
deweldadigheid houdt dien, die Hem
liefhebben, en Zijn geboden houden
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tot in duizend geslachten.
7:10 En Hij vergeldt een ieder van
hen, die Hem haten, in zijn
aangezicht, om hem te verderven;
Hij zal hetZijn hater niet vertrekken,
in zijn aangezicht zal Hij het hem
vergelden.
7:11 Houdt dan de geboden, en de
inzettingen, en de rechten, die ik u
heden gebiede, om die te doen.
7:12 Zo zal het geschieden, omdat
gij deze rechten zult horen, en
houden, en dezelve doen, dat
deHEERE, uw God, u het verbond en
de weldadigheid zal houden, die Hij
uw vaderen gezworen heeft;
7:13 En Hij zal u liefhebben, en zal
u zegenen, en u doen
vermenigvuldigen; en Hij zal zegenen
de vruchtuws buiks, en de vrucht
uws lands, uw koren, en uw most,
en uw olie, de voortzetting uwer
koeien, en dekudden van uw klein
vee, in het land, dat Hij aan uw
vaderen gezworen heeft u te geven.
7:14 Gezegend zult gij zijn boven
alle volken; er zal onder u noch
man noch vrouw onvruchtbaar zijn,
ook[niet] onder uw beesten;
7:15 En de HEERE zal alle krankheid
van u afweren, en Hij zal u geen
van de kwade ziekten
derEgyptenaren, die gij kent,
opleggen, maar zal ze leggen op
allen, die u haten.
7:16 Gij zult dan al die volken
verteren, die de HEERE, uw God, u

geven zal; uw oog zal hen
nietverschonen, en gij zult hun
goden niet dienen; want dat zoude
u een strik zijn.
7:17 Zo gij in uw hart zeidet: Deze
volken zijn meerder dan ik; hoe zou
ik hen uit de bezitting
kunnenverdrijven?
7:18 Vreest niet voor hen; gedenkt
steeds, wat de HEERE, uw God, aan
Farao en aan alle
Egyptenarengedaan heeft;
7:19 De grote verzoekingen, die uw
ogen gezien hebben, en de tekenen,
en de wonderen, en de sterkehand,
en den uitgestrekten arm, door
welken u de HEERE, uw God, heeft
uitgevoerd; alzo zal de HEERE,
uwGod, doen aan alle volken, voor
welker aangezicht gij vreest.
7:20 Daartoe zal de HEERE, uw God,
ook horzelen onder hen zenden;
totdat zij omkomen,
dieovergebleven, en voor uw
aangezicht verborgen zijn.
7:21 Ontzet u niet voor hunlieder
aangezicht; want de HEERE, uw God,
is in het midden van u, een grooten
vreselijk God.
7:22 En de HEERE, uw God, zal
deze volken voor uw aangezicht
allengskens uitwerpen; haastelijk zult
gijhen niet mogen te niet doen,
opdat het wild des velds niet tegen
u vermenigvuldige.
7:23 En de HEERE zal hen geven
voor uw aangezicht, en Hij zal hen
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verschrikken met grote
verschrikking,totdat zij verdelgd
worden.
7:24 Ook zal Hij hun koningen in
uw hand geven, dat gij hun naam
van onder den hemel te niet doet;
geenman zal voor uw aangezicht
bestaan, totdat gij hen zult hebben
verdelgd.
7:25 De gesneden beelden van hun
goden zult gij met vuur verbranden;
het zilver en goud, dat daaraan
is,zult gij niet begeren, noch voor u
nemen, opdat gij daardoor niet
verstrikt wordt; want dat is den
HEERE, uwGod, een gruwel.
7:26 Gij zult dan den gruwel in uw
huis niet brengen, dat gij een ban
zoudt worden, gelijk datzelve is;
gijzult het ganselijk verfoeien, en ten
enenmaal een gruwel daarvan
hebben, want het is een ban.
8:1 Alle geboden, die ik u heden
gebiede, zult gij waarnemen om te
doen, opdat gij leeft,
envermenigvuldigt, en inkomt, en het
land erft, dat de HEERE aan uw
vaderen gezworen heeft.
8:2 En gij zult gedenken aan al den
weg, dien u den HEERE, uw God,
deze veertig jaren in de
woestijngeleid heeft; opdat Hij u
verootmoedige, om u te verzoeken,
om te weten, wat in uw hart was, of
gij Zijn gebodenzoudt houden, of
niet.

8:3 En Hij verootmoedigde u, en liet
u hongeren, en spijsde u met het
Man, dat gij niet kendet, noch
uwvaderen gekend hadden; opdat
Hij u bekend maakte, dat de mens
niet alleen van het brood leeft,
maar dat demens leeft van alles,
wat uit des HEEREN mond uitgaat.
8:4 Uw kleding is aan u niet
verouderd, en uw voet is niet
gezwollen, deze veertig jaren.
8:5 Bekent dan in uw hart, dat de
HEERE, uw God, u kastijdt, gelijk als
een man zijn zoon kastijdt.
8:6 En houdt de geboden des
HEEREN, uws Gods, om in Zijn
wegen te wandelen, en om Hem te
vrezen.
8:7 Want de HEERE, uw God, brengt
u in een goed land, een land van
waterbeken, fonteinen en diepten,die
in dalen en in bergen uitvlieten;
8:8 Een land van tarwe en gerst, en
wijnstokken, en vijgebomen, en
granaatappelen; een land van
olierijkeolijfbomen, en van honig;
8:9 Een land, waarin gij brood
zonder schaarsheid eten zult, waarin
u niets ontbreken zal; een land,
welksstenen ijzer zijn, en uit welks
bergen gij koper uithouwen zult.
8:10 Als gij dan zult gegeten
hebben, en verzadigd zijn, zo zult
gij den HEERE, uw God, loven over
datgoede land, dat Hij u zal hebben
gegeven.
8:11 Wacht u, dat gij den HEERE,
338

Deuteronomium
uw God, niet vergeet, dat gij niet
zoudt houden Zijn geboden, en
Zijnrechten, en Zijn inzettingen, die
ik u heden gebiede;
8:12 Opdat niet misschien, als gij
zult gegeten hebben, en verzadigd
zijn, en goede huizen
gebouwdhebben, en die bewonen,
8:13 En uw runderen en uw
schapen zullen vermeerderd zijn,
ook zilver en goud u zal
vermeerderd zijn, ja,al wat gij hebt
vermeerderd zal zijn;
8:14 Uw hart zich alsdan verheffe,
dat gij vergeet den HEERE, uw God,
Die u uit Egypteland, uit
hetdiensthuis, uitgevoerd heeft;
8:15 Die u geleid heeft in die grote
en vreselijke woestijn, [waar] vurige
slangen, en schorpioenen,
endorheid, waar geen water was;
Die u water uit de keiachtige rots
voortbracht;
8:16 Die u in de woestijn spijsde
met Man, dat uw vaderen niet
gekend hadden; om u te
verootmoedigen,en om u te
verzoeken, opdat Hij u ten laatste
weldeed;
8:17 En gij in uw hart zegt: Mijn
kracht, en de sterkte mijner hand
heeft mij dit vermogen verkregen.
8:18 Maar gij zult gedenken den
HEERE, uw God, dat Hij het is, die u
kracht geeft om vermogen
teverkrijgen; opdat Hij Zijn verbond
bevestige, dat Hij aan uw vaderen

gezworen heeft, gelijk het te dezen
dage is.
8:19 Maar indien het geschiedt, dat
gij den HEERE, uw God, ganselijk
vergeet, en andere goden navolgt,en
hen dient, en u voor dezelve buigt,
zo betuig ik heden tegen u, dat gij
voorzeker zult vergaan.
8:20 Gelijk de heidenen, die de
HEERE voor uw aangezicht verdaan
heeft, alzo zult gij vergaan, omdat
gijde stem des HEEREN, uws Gods,
niet gehoorzaam zult geweest zijn.
9:1 Hoor, Israel! gij zult heden over
de Jordaan gaan, dat gij inkomt,
om volken te erven, die groter
ensterker zijn dan gij; steden, die
groot en tot in den hemel gesterkt
zijn;
9:2 Een groot en lang volk, kinderen
der Enakieten; die gij kent, en [van]
[welke] gij gehoord hebt: Wie
zoubestaan voor het aangezicht der
kinderen van Enak?
9:3 Zo zult gij heden weten, dat de
HEERE, uw God, Degene is, die voor
uw aangezicht doorgaat,
eenverterend vuur: Die zal hen
verdelgen, en Die zal hen voor uw
aangezicht nederwerpen; en gij zult
ze uit debezitting verdrijven, en zult
hen haastelijk te niet doen, gelijk
als de HEERE tot u gesproken heeft.
9:4 Wanneer hen nu de HEERE, uw
God, voor uw aangezicht zal hebben
uitgestoten, zo spreek niet in
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uwhart, zeggende: De HEERE heeft
mij om mijn gerechtigheid
ingebracht, om dit land te erven;
want, om degoddeloosheid dezer
volken, verdrijft hen de HEERE voor
uw aangezicht uit de bezitting.
9:5 Niet om uw gerechtigheid, noch
om de oprechtheid uws harten,
komt gij er henen in, om hun land
teerven; maar om de goddeloosheid
dezer volken, verdrijft hen de
HEERE, uw God, voor uw aangezicht
uit debezitting: en om het woord te
bevestigen, dat de HEERE, uw God,
aan uw vaderen, Abraham, Izak en
Jakob,gezworen heeft.
9:6 Weet dan, dat u de HEERE, uw
God, niet om uw gerechtigheid,
ditzelve goede land geeft, om dat
teerven; want gij zijt een hardnekkig
volk.
9:7 Gedenk, vergeet niet, dat gij
den HEERE, uw God, in de woestijn,
zeer vertoornd hebt; van dien dag
af,dat gij uit Egypteland uitgegaan
zijt, totdat gij kwaamt aan deze
plaats, zijt gijlieden wederspannig
geweest tegenden HEERE.
9:8 Want aan Horeb vertoorndet gij
den HEERE zeer, dat Hij Zich tegen
u vertoornde, om u te verdelgen.
9:9 Als ik op den berg geklommen
was, om te ontvangen de stenen
tafelen, de tafelen des verbonds,
datde HEERE met ulieden gemaakt
had, toen bleef ik veertig dagen en
veertig nachten op den berg, at

geen brood,en dronk geen water.
9:10 En de HEERE gaf mij de twee
stenen tafelen, met Gods vinger
beschreven; en op dezelve, naar al
dewoorden, die de HEERE op den
berg, uit het midden des vuurs, ten
dage der verzameling, met
uliedengesproken had.
9:11 Zo geschiedde het, ten einde
van veertig dagen en veertig
nachten, [als] mij de HEERE de
tweestenen tafelen, de tafelen des
verbonds, gaf,
9:12 Dat de HEERE tot mij zeide:
Sta op, ga haastelijk af van hier;
want uw volk, dat gij uit Egypte
hebtuitgevoerd, heeft het verdorven;
zij zijn haastelijk afgeweken van den
weg, dien Ik hun geboden had; zij
hebbenzich een gegoten beeld
gemaakt.
9:13 Voorts sprak de HEERE tot mij,
zeggende: Ik heb dit volk
aangemerkt, en zie, het is een
hardnekkigvolk.
9:14 Laat van Mij af, dat Ik hen
verdelge, en hun naam van onder
den hemel uitdoe; en Ik zal u tot
eenmachtiger en meerder volk
maken, dan dit is.
9:15 Toen keerde ik mij, en ging
van den berg af; de berg nu
brandde van vuur, en de twee
tafelen desverbonds waren op beide
mijn handen.
9:16 En ik zag toe, en ziet, gij hadt
tegen den HEERE, uw God,
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gezondigd; gij hadt u een gegoten
kalfgemaakt; gij waart haastelijk
afgeweken van den weg, dien u de
HEERE geboden had.
9:17 Toen vatte ik de twee tafelen,
en wierp ze heen uit beide mijn
handen, en brak ze voor uw ogen.
9:18 En ik wierp mij neder voor het
aangezicht des HEEREN, als in het
eerst, veertig dagen en
veertignachten; ik at geen brood, en
dronk geen water; om al uw zonde,
die gij hadt gezondigd, doende dat
kwaad is indes HEEREN ogen, om
Hem tot toorn te verwekken.
9:19 Want ik vreesde vanwege den
toorn en de grimmigheid waarmede
de HEERE zeer op uliedenvertoornd
was, om u te verdelgen; doch de
HEERE verhoorde mij ook op dat
maal.
9:20 Ook vertoornde Zich de HEERE
zeer tegen Aaron, om hem te
verdelgen; doch ik bad ook ter
zelvertijd voor Aaron.
9:21 Maar uw zonde, het kalf, dat
gij hadt gemaakt, nam ik, en
verbrandde het met vuur, en
stampte het,malende het wel, totdat
het verdund werd tot stof; en zijn
stof wierp ik in de beek, die van
den berg afvliet.
9:22 Ook vertoorndet gij den HEERE
zeer te Thab-era en te Massa, en
te Kibroth-thaava.
9:23 Voorts als de HEERE ulieden
zond uit Kades-barnea, zeggende:

Gaat op en erft dat land, dat Ik
ugegeven heb; zo waart gij den
mond des HEEREN, uws Gods,
wederspannig, en geloofdet Hem
niet, en waartZijn stem niet
gehoorzaam.
9:24 Wederspannig zijt gij geweest
tegen den HEERE, van den dag af,
dat ik u gekend heb.
9:25 En ik wierp mij neder voor des
HEEREN aangezicht, die veertig
dagen en veertig nachten, in welke
ikmij nederwierp, dewijl de HEERE
gezegd had, dat Hij u verdelgen
zou.
9:26 En ik bad tot den HEERE, en
zeide: Heere, HEERE, verderf Uw
volk en Uw erfdeel niet, dat Gij
doorUw grootheid verlost hebt; dat
Gij uit Egypte door een sterke hand
hebt uitgevoerd.
9:27 Gedenk aan Uw knechten,
Abraham, Izak en Jakob; zie niet op
de hardigheid dezes volks, noch
opzijn goddeloosheid, noch op zijn
zonde;
9:28 Opdat het land, van waar Gij
ons hebt uitgevoerd, niet zegge:
Omdat ze de HEERE niet kon
brengenin het land, waarvan Hij hun
gesproken had, en omdat Hij hen
haatte, heeft Hij ze uitgevoerd, om
hen te dodenin de woestijn.
9:29 Zij zijn toch Uw volk, en Uw
erfdeel, dat Gij door Uw grote
kracht, en door Uw uitgestrekten
arm hebtuitgevoerd!
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10:1 Ter zelver tijd zeide de HEERE
tot mij: Houw u twee stenen tafelen,
als de eerste, en klim tot Mij
opdezen berg; daarna zult gij u een
kist van hout maken.
10:2 En Ik zal op die tafelen
schrijven de woorden, die geweest
zijn op de eerste tafelen, die gij
gebrokenhebt; en gij zult ze leggen
in die kist.
10:3 Alzo maakte ik een kist van
sittimhout, en hieuw twee stenen
tafelen als de eerste; en ik klom op
denberg, en de twee tafelen waren
in mijn hand.
10:4 Toen schreef Hij op de tafelen,
naar het eerste schrift, de tien
woorden, die de HEERE, ten dage
derverzameling, op den berg, uit het
midden des vuurs, tot ulieden
gesproken had; en de HEERE gaf ze
mij.
10:5 En ik keerde mij, en ging af
van den berg, en leide de tafelen in
de kist, die ik gemaakt had; en
aldaarzijn zij, gelijk als de HEERE mij
geboden heeft.
10:6 (En de kinderen Israels reisden
van Beeroth-bene-jaakan [en]
Mosera. Aldaar stierf Aaron, en
werdaldaar begraven; en zijn zoon
Eleazar bediende het priesterambt in
zijn plaats.
10:7 Van daar reisden zij naar
Gudgod, en van Gudgod naar
Jotbath, een land van waterbeken.)
10:8 Ter zelver tijd scheidde de

HEERE den stam Levi uit, om de ark
des verbonds des HEEREN tedragen,
om voor het aangezicht des HEEREN
te staan, om Hem te dienen, en om
in Zijn Naam te zegenen, totop
dezen dag.
10:9 Daarom heeft Levi geen deel
noch erve met zijn broederen; de
HEERE is zijn Erfdeel, gelijk als
deHEERE, uw God, tot hem
gesproken heeft.
10:10 En ik stond op den berg, als
de vorige dagen, veertig dagen en
veertig nachten; en de
HEEREverhoorde mij ook op datzelve
maal; de HEERE heeft u niet willen
verderven.
10:11 Maar de HEERE zeide tot mij:
Sta op, ga op de reize, voor het
aangezicht des volks, dat zij
inkomen,en erven het land, dat Ik
hun vaderen gezworen heb, hun te
geven.
10:12 Nu dan, Israel! wat eist de
HEERE, uw God van u dan den
HEERE, uw God, te vrezen, in al
Zijnwegen te wandelen, en Hem lief
te hebben, en den HEERE, uw God,
te dienen, met uw ganse hart en
met uwganse ziel;
10:13 Om te houden de geboden
des HEEREN, en Zijn inzettingen, die
ik u heden gebiede, u ten goede.
10:14 Ziet, des HEEREN, uws Gods,
is de hemel, en de hemel der
hemelen, de aarde, en al wat daarin
is.
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10:15 Alleenlijk heeft de HEERE lust
gehad aan uw vaderen, om die lief
te hebben, en heeft hun zaad
nahen, ulieden, uit al de volken
verkoren, gelijk het te dezen dage
is.
10:16 Besnijdt dan de voorhuid uws
harten, en verhardt uw nek niet
meer.
10:17 Want de HEERE, uw God, is
een God der goden, en een Heere
der heren; die grote, die
machtige,en die vreselijke God, Die
geen aangezicht aanneemt, noch
geschenk ontvangt;
10:18 Die het recht van den wees
en van de weduwe doet; en den
vreemdeling liefheeft, dat Hij hem
brooden kleding geve.
10:19 Daarom zult gijlieden den
vreemdeling liefhebben, want gij zijt
vreemdelingen geweest inEgypteland.
10:20 Den HEERE, uw God, zult gij
vrezen; Hem zult gij dienen, en Hem
zult gij aanhangen, en bij ZijnNaam
zweren.
10:21 Hij is uw Lof, en Hij is uw
God. Die bij u gedaan heeft deze
grote en vreselijke dingen, die uw
ogengezien hebben.
10:22 Uw vaderen togen af naar
Egypte met zeventig zielen; en nu
heeft u de HEERE, uw God, gesteld
alsde sterren des hemels in
menigte.
11:1 Daarom zult gij den HEERE, uw

God, liefhebben, en gij zult te allen
dage onderhouden Zijn bevel, enZijn
inzettingen, en Zijn rechten, en Zijn
geboden.
11:2 En gijlieden zult heden weten,
dat ik niet [spreek] met uw
kinderen, die het niet weten, en
deonderwijzing des HEEREN, uws
Gods, niet gezien hebben. Zijn
grootheid, Zijn sterke hand en Zijn
uitgestrektenarm;
11:3 Daartoe Zijn tekenen en Zijn
daden, die Hij in het midden van
Egypte gedaan heeft, aan Farao,
denkoning van Egypte, en aan zijn
ganse land;
11:4 En wat Hij gedaan heeft aan
het heir der Egyptenaren, aan
deszelfs paarden en aan
deszelfswagenen; dat Hij de wateren
van de Schelfzee boven hun
aangezicht deed overzwemmen, als
zij ulieden vanachteren vervolgden;
en de HEERE verdeed hen, tot op
dezen dag.
11:5 En wat Hij ulieden gedaan
heeft in de woestijn, totdat gij
gekomen zijt aan deze plaats.
11:6 Daarboven, wat Hij gedaan
heeft aan Dathan, en aan Abiram,
zonen van Eliab, den zoon van
Ruben;hoe de aarde haar mond
opendeed, en hen verslond met hun
huisgezinnen, en hun tenten, ja, al
wat bestond,dat hun aanging, in het
midden van gans Israel.
11:7 Want het zijn uw ogen, die
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gezien hebben al dit grote werk des
HEEREN, dat Hij gedaan heeft.
11:8 Houdt dan alle geboden, die ik
u heden gebiede; opdat gij gesterkt
wordt en inkomt, en erft het
land,waarheen gij overtrekt, om dat
te erven;
11:9 En opdat gij de dagen verlengt
in het land, dat de HEERE uw
vaderen gezworen heeft, aan hen
enaan hun zaad te geven; een land,
vloeiende van melk en honig.
11:10 Want het land, waar gij naar
toe gaat, om dat te erven, is niet
als Egypteland, van waar gij
uitgegaanzijt, hetwelk gij bezaaidet
met uw zaad, en bewaterdet met uw
gang, als een kruidhof.
11:11 Maar het land, waarheen gij
overtrekt, om dat te erven, is een
land van bergen en van dalen;
hetdrinkt water bij den regen des
hemels;
11:12 Een land, dat de HEERE, uw
God, bezorgt; de ogen des HEEREN,
uws Gods, zijn gedurig daarop,van
het begin des jaars tot het einde
des jaars.
11:13 En het zal geschieden, zo gij
naarstiglijk zult horen naar Mijn
geboden, die Ik u heden gebiede,
omden HEERE, uw God, lief te
hebben, en Hem te dienen, met uw
ganse hart en met uw ganse ziel;
11:14 Zo zal Ik den regen uws
lands geven te zijner tijd, vroegen
regen en spaden regen, opdat gij

uwkoren, en uw most, en uw olie
inzamelt.
11:15 En Ik zal kruid geven op uw
veld voor uw beesten; en gij zult
eten en verzadigd worden.
11:16 Wacht uzelven, dat ulieder
hart niet verleid worde, dat gij
afwijkt, en andere goden dient, en u
voordie buigt;
11:17 Dat de toorn des HEEREN
tegen ulieden ontsteke, en Hij den
hemel toesluite, dat er geen regen
zij,en het aardrijk zijn gewas niet
geve; en gij haastelijk omkomt van
het goede land, dat u de HEERE
geeft.
11:18 Legt dan deze mijn woorden
in uw hart, en in uw ziel, en bindt
ze tot een teken op uw hand, dat
zijtot voorhoofdspanselen zijn tussen
uw ogen;
11:19 En leert die uw kinderen,
sprekende daarvan, als gij in uw
huis zit, en als gij op den weg gaat,
en alsgij nederligt, en als gij
opstaat;
11:20 En schrijft ze op de posten
van uw huis, en aan uw poorten;
11:21 Opdat uw dagen, en de
dagen uwer kinderen, in het land,
dat de HEERE uw vaderen
gezworenheeft hun te geven,
vermenigvuldigen, gelijk de dagen
des hemels op de aarde.
11:22 Want zo gij naarstiglijk houdt
al deze geboden, die ik u gebiede
om die te doen, den HEERE, uwGod,
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liefhebbende, wandelende in al Zijn
wegen, en Hem aanhangende;
11:23 Zo zal de HEERE al deze
volken voor uw aangezicht uit de
bezitting verdrijven, en gij zult
erfelijkbezitten groter en machtiger
volken, dan gij zijt.
11:24 Alle plaats, waar uw voetzool
op treedt, zal de uwe zijn; van de
woestijn en den Libanon, van
derivier, de rivier Frath, tot aan de
achterste zee, zal uw landpale zijn.
11:25 Niemand zal voor uw
aangezicht bestaan; de HEERE, uw
God, zal uw schrik en uw vreze
gevenover al het land, waarop gij
treden zult, gelijk als Hij tot u
gesproken heeft.
11:26 Ziet, ik stel ulieden heden
voor, zegen en vloek:
11:27 Den zegen, wanneer gij horen
zult naar de geboden des HEEREN,
uws Gods, die ik u hedengebiede;
11:28 Maar den vloek, zo gij niet
horen zult naar de geboden des
HEEREN, uws Gods, en afwijkt van
denweg, dien ik u heden gebiede,
om andere goden na te wandelen,
die gij niet gekend hebt.
11:29 En het zal geschieden, als u
de HEERE, uw God, zal hebben
ingebracht in het land, waar gij
naartoe gaat, om dat te erven; dan
zult gij den zegen uitspreken op
den berg Gerizim, en den vloek op
den bergEbal.
11:30 Zijn zij niet aan gene zijde

van de Jordaan, achter den weg
van den ondergang der zon, in het
landder Kanaanieten, die in het
vlakke veld wonen, tegenover Gilgal,
bij de eikenbossen van More?
11:31 Want gijlieden zult over de
Jordaan gaan, dat gij inkomet om
te erven dat land, dat de HEERE,
uwGod, u geven zal; en gij zult het
erfelijk bezitten, en daarin wonen.
11:32 Neemt dan waar te doen al
de inzettingen en de rechten, die ik
u heden voorstel.
12:1 Dit zijn de inzettingen en de
rechten, die gijlieden zult
waarnemen om te doen, in dat
land, hetwelk ude HEERE, uwer
vaderen God, gegeven heeft, om het
te erven; al de dagen, die gijlieden
op den aardbodemleeft.
12:2 Gij zult ganselijk vernielen al
de plaatsen, alwaar de volken, die
gij zult erven, hun goden
gediendhebben; op de hoge bergen,
en op de heuvelen, en onder allen
groenen boom.
12:3 En gij zult hun altaren
afwerpen, en hun opgerichte
beelden verbreken, en hun bossen
met vuurverbranden, en de
gesneden beelden hunner goden
nederhouwen; en gij zult hun naam
te niet doen uit diezelveplaats.
12:4 Gij zult den HEERE, uw God,
alzo niet doen!
12:5 Maar naar de plaats, die de
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HEERE, uw God, uit al uw stammen
verkiezen zal, om Zijn Naam
aldaarte zetten, naar Zijn woning
zult gijlieden vragen, en daarheen
zult gij komen;
12:6 En daarheen zult gijlieden
brengen uw brandofferen, en uw
slachtofferen, en uw tienden, en
hethefoffer uwer hand, en uw
geloften, en uw vrijwillige offeren, en
de eerstgeboorten uwer runderen en
uwerschapen.
12:7 En aldaar zult gijlieden voor
het aangezicht des HEEREN, uws
Gods, eten en vrolijk zijn, gijlieden
enuw huizen, over alles, waaraan gij
uw hand geslagen hebt, waarin u de
HEERE, uw God, gezegend heeft.
12:8 Gij zult niet doen naar alles,
wat wij hier heden doen, een ieder
al wat in zijn ogen recht is.
12:9 Want gij zijt tot nu toe niet
gekomen in de rust en in de
erfenis, die de HEERE, uw God, u
geven zal.
12:10 Maar gij zult over de Jordaan
gaan, en wonen in het land, dat u
de HEERE, uw God, zal doen
erven;en Hij zal u rust geven van al
uw vijanden rondom, en gij zult
zeker wonen.
12:11 Dan zal er een plaats zijn,
die de HEERE, uw God, verkiezen
zal, om Zijn Naam aldaar te
doenwonen; daarheen zult gij
brengen alles, wat ik u gebiede: uw
brandofferen, en uw slachtofferen,

uw tienden, enhet hefoffer uwer
hand, en alle keur uwer geloften,
die gij den HEERE beloven zult.
12:12 En gij zult vrolijk zijn voor het
aangezicht des HEEREN, uws Gods,
gijlieden, en uw zonen, en
uwdochteren, en uw dienstknechten,
en uw dienstmaagden, en de Leviet,
die in uw poorten is; want hij heeft
geendeel noch erve met ulieden.
12:13 Wacht u, dat gij uw
brandofferen niet offert in alle
plaats, die gij zien zult.
12:14 Maar in de plaats, die de
HEERE in een uwer stammen zal
verkiezen, daar zult gij uw
brandofferenofferen, en daar zult gij
doen al wat ik u gebiede.
12:15 Doch naar allen lust uwer ziel
zult gij slachten en vlees eten, naar
den zegen des HEEREN, uwsGods,
dien Hij u geeft, in al uw poorten;
de onreine en de reine zal daarvan
eten, als van een ree, en als
vaneen hert.
12:16 Alleenlijk het bloed zult
gijlieden niet eten; gij zult het op
de aarde uitgieten als water.
12:17 Gij zult in uw poorten niet
mogen eten de tienden van uw
koren, en van uw most, en van uw
olie,noch de eerstgeboorten van uw
runderen en van uw schapen, noch
enige uwer geloften, die gij zult
hebbenbeloofd, noch uw vrijwillige
offeren, noch het hefoffer uwer
hand.
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12:18 Maar gij zult dat eten voor
het aangezicht des HEEREN, uws
Gods, in de plaats, die de HEERE,
uwGod, verkiezen zal, gij, en uw
zoon, en uw dochter, en uw
dienstknecht, en uw dienstmaagd,
en de Leviet, die inuw poorten is;
en gij zult vrolijk zijn voor het
aangezicht des HEEREN, uws Gods,
over alles, waaraan gij uwhanden
geslagen hebt.
12:19 Wacht u, dat gij den Leviet
niet verlaat, al uw dagen in uw
land.
12:20 Wanneer de HEERE, uw God,
uw landpale zal verwijd hebben,
gelijk als Hij tot u gesproken
heeft,en gij zeggen zult: Ik zal vlees
eten; dewijl uw ziel lust heeft vlees
te eten, zo zult gij vlees eten, naar
allen lustuwer ziel.
12:21 Zo de plaats, die de HEERE,
uw God, verkiezen zal, om Zijn
Naam aldaar te zetten, verre van u
zalzijn, zo zult gij slachten van uw
runderen en van uw schapen, die
de HEERE u gegeven heeft, gelijk als
ik ugeboden heb; en gij zult eten in
uw poorten, naar allen lust uwer
ziel.
12:22 Doch gelijk als een ree en
een hert gegeten wordt, alzo zult gij
dat eten; de onreine en de
reinezullen het te zamen eten.
12:23 Alleen houdt vast, dat gij het
bloed niet eet; want het bloed is de
ziel; daarom zult gij de ziel met

hetvlees niet eten;
12:24 Gij zult dat niet eten; op de
aarde zult gij het uitgieten als
water;
12:25 Gij zult dat niet eten; opdat
het u, en uw kinderen na u, welga,
als gij zult gedaan hebben, wat
rechtis in de ogen des HEEREN.
12:26 Doch uw heilige dingen, die
gij hebben zult, en uw geloften zult
gij opnemen, en komen tot de
plaats,die de HEERE verkiezen zal;
12:27 En gij zult uw brandofferen,
het vlees en het bloed, bereiden op
het altaar des HEEREN, uws Gods;en
het bloed uwer slachtofferen zal op
het altaar des HEEREN, uws Gods,
worden uitgegoten; maar het
vleeszult gij eten.
12:28 Neemt waar, en hoort al deze
woorden, die ik u gebiede, opdat
het u, en uw kinderen na u, welga
totin eeuwigheid, als gij zult gedaan
hebben wat goed en recht is in de
ogen des HEEREN, uws Gods.
12:29 Wanneer de HEERE, uw God,
voor uw aangezicht zal hebben
uitgeroeid de volken, naar dewelke
gijheengaat, om die erfelijk te
bezitten; en gij die erfelijk zult
bezitten, en in hun land wonen;
12:30 Wacht u, dat gij niet verstrikt
wordt achter hen, nadat zij voor uw
aangezicht zullen verdelgd zijn;
endat gij niet vraagt naar hun
goden, zeggende: Gelijk als deze
volken hun goden gediend hebben,
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alzo zal ik ookdoen.
12:31 Gij zult alzo niet doen den
HEERE, uw God; want al wat den
HEERE een gruwel is, dat Hij
haat,hebben zij hun goden gedaan;
want zij hebben ook hun zonen en
hun dochteren met vuur verbrand
voor hungoden.
12:32 Al dit woord, hetwelk ik
ulieden gebiede, zult gij waarnemen
om te doen; gij zult daar niet
toedoen,en daarvan niet afdoen.
13:1 Wanneer een profeet, of
dromen-dromer, in het midden van
u zal opstaan, en u geven een
teken ofwonder;
13:2 En dat teken of dat wonder
komt, dat hij tot u gesproken had,
zeggende: Laat ons andere goden,
diegij niet gekend hebt, navolgen en
hen dienen;
13:3 Gij zult naar de woorden van
dien profeet, of naar dien dromendromer niet horen; want de
HEERE,uw God, verzoekt ulieden, om
te weten, of gij den HEERE, uw God,
liefhebt met uw ganse hart en met
uw ganseziel.
13:4 Den HEERE, uw God, zult gij
navolgen, en Hem vrezen, en Zijn
geboden zult gij houden, en Zijn
stemgehoorzaam zijn, en Hem
dienen, en Hem aanhangen.
13:5 En diezelve profeet, of dromendromer, zal gedood worden; want
hij heeft [tot] een afval

gesprokentegen den HEERE, uw God,
Die ulieden uit Egypteland heeft
uitgevoerd, en u uit het diensthuis
verlost; om u afte drijven van den
weg, dien u de HEERE, uw God,
geboden heeft, om daarin te
wandelen. Zo zult gij het bozeuit het
midden van u wegdoen.
13:6 Wanneer uw broeder, de zoon
uwer moeder, of uw zoon, of uw
dochter, of de vrouw van uw
schoot,of uw vriend, die als uw ziel
is, u zal aanporren in het heimelijke,
zeggende: Laat ons gaan, en dienen
anderegoden, die gij niet gekend
hebt, gij noch uw vaderen;
13:7 Van de goden der volken, die
rondom u zijn, nabij u, of verre van
u, van het ene einde der aarde
totaan het andere einde der aarde;
13:8 Zo zult gij hem niet ter wille
zijn, en naar hem niet horen; ook
zal uw oog hem niet verschonen, en
gijzult u niet ontfermen, noch hem
verbergen;
13:9 Maar gij zult hem zekerlijk
doodslaan; uw hand zal eerst tegen
hem zijn, om hem te doden, en
daarnade hand des gansen volks.
13:10 En gij zult hem met stenen
stenigen, dat hij sterve; want hij
heeft u gezocht af te drijven van
denHEERE, uw God, Die u uit
Egypteland, uit het diensthuis,
uitgevoerd heeft.
13:11 Opdat gans Israel het hore
en vreze, en niet voortvare te doen
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naar dit boze stuk in het midden
vanu.
13:12 Wanneer gij van een uwer
steden, die de HEERE, uw God, u
geeft, om aldaar te wonen, zult
horenzeggen:
13:13 Er zijn mannen, Belialskinderen, uit het midden van u
uitgegaan, en hebben de inwoners
hunnerstad aangedreven, zeggende:
Laat ons gaan, en dienen andere
goden, die gij niet gekend hebt;
13:14 Zo zult gij onderzoeken, en
naspeuren, en wel navragen; en ziet,
het is de waarheid, de zaak iszeker,
zulk een gruwel is in het midden
van u gedaan;
13:15 Zo zult gij de inwoners
derzelver stad ganselijk slaan met
de scherpte des zwaards,
verbannendehaar, en alles, wat
daarin is, ook haar beesten, met de
scherpte des zwaards.
13:16 En al haar roof zult gij
verzamelen in het midden van haar
straat, en den HEERE, uw God, die
staden al haar roof ganselijk met
vuur verbranden; en zij zal een
hoop zijn eeuwiglijk, zij zal niet
weder gebouwdworden.
13:17 Ook zal er niets van het
verbannene aan uw hand kleven,
opdat de HEERE Zich wende van de
hitteZijns toorns, en u geve
barmhartigheid, en Zich uwer
erbarme, en u vermenigvuldige,
gelijk als Hij uw vaderengezworen

heeft;
13:18 Wanneer gij de stem des
HEEREN, uws Gods, zult gehoorzaam
zijn, om te houden al Zijn
geboden,die ik u heden gebiede, om
te doen wat recht is in de ogen
des HEEREN, uws Gods.
14:1 Gijlieden zijt kinderen des
HEEREN, uws Gods; gij zult uzelven
niet snijden, noch kaalheid
makentussen uw ogen, over een
dode.
14:2 Want gij zijt een heilig volk
den HEERE, uw God; en u heeft de
HEERE verkoren, om Hem tot
eenvolk des eigendoms te zijn, uit
al de volken, die op den
aardbodem zijn.
14:3 Gij zult geen gruwel eten.
14:4 Dit zijn de beesten, die
gijlieden eten zult; een os, klein vee
der schapen, en klein vee der
geiten;
14:5 Een hert, en een ree, en een
buffel, en een steenbok, en een
das, en een wilde os, en een gems.
14:6 Alle beesten, die de klauwen
verdelen, en de kloof in twee
klauwen klieven, [en] herkauwen
onder debeesten, die zult gij eten.
14:7 Maar deze zult gij niet eten,
van degenen, die [alleen] herkauwen,
of van degenen, die dengekloofden
klauw [alleen] verdelen: den kemel,
en den haas, en het konijn; want
deze herkauwen wel, maar
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zijverdelen den klauw niet; onrein
zullen zij ulieden zijn.
14:8 Ook het varken; want dat
verdeelt zijn klauw wel, maar het
herkauwt niet; onrein zal het ulieden
zijn;van hun vlees zult gij niet eten,
en hun dood aas zult gij niet
aanroeren.
14:9 Dit zult gij eten van alles, wat
in de wateren is; al wat vinnen en
schubben heeft, zult gij eten.
14:10 Maar al wat geen vinnen en
schubben heeft, zult gij niet eten;
het zal ulieden onrein zijn.
14:11 Allen reinen vogel zult gij
eten.
14:12 Maar deze zijn het, van
dewelke gij niet zult eten: de arend,
en de havik, en de zeearend;
14:13 En de wouw, en de kraai, en
de gier naar haar aard;
14:14 En alle rave naar zijn aard;
14:15 En de struis, en de nachtuil,
en de koekoek, en de sperwer naar
zijn aard;
14:16 En de steenuil, en de
schuifuit, en de kauw,
14:17 En de roerdomp, en de
pelikaan, en het duikertje;
14:18 En de ooievaar, en de reiger
naar zijn aard; en de hop, en de
vledermuis;
14:19 Ook al het kruipend gevogelte
zal ulieden onrein zijn; zij zullen niet
gegeten worden.
14:20 Al het rein gevogelte zult gij
eten.

14:21 Gij zult geen dood aas eten;
den vreemdeling, die in uw poorten
is, zult gij het geven, dat hij het
ete,of verkoopt het den vreemde;
want gij zijt een heilig volk den
HEERE, uw God. Gij zult het bokje
niet koken in demelk zijner moeder.
14:22 Gij zult getrouwelijk vertienen
al het inkomen uws zaads, dat elk
jaar van het veld voortkomt.
14:23 En voor het aangezicht des
HEEREN, uws Gods, ter plaatse, die
Hij verkiezen zal, om Zijn
Naamaldaar te doen wonen, zult gij
eten de tienden van uw koren, van
uw most, en van uw olie, en de
eerstgeboortenuwer runderen en
uwer schapen; opdat gij den HEERE,
uw God, leert vrezen alle dagen.
14:24 Wanneer dan nog de weg
voor u te veel zal zijn, dat gij zulks
niet zoudt kunnen heendragen,
omdatde plaats te verre van u zal
zijn, die de HEERE, uw God,
verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar
te stellen; wanneerde HEERE, uw
God, u zal gezegend hebben;
14:25 Zo maak het tot geld, en
bindt het geld in uw hand, en gaat
naar de plaats, die de HEERE, uw
God,verkiezen zal;
14:26 En geeft dat geld voor alles,
wat uw ziel gelust, voor runderen en
voor schapen, en voor wijn, envoor
sterken drank, en voor alles, wat uw
ziel van u begeren zal, en eet
aldaar voor het aangezicht
350

Deuteronomium
desHEEREN, uws Gods, en weest
vrolijk, gij en uw huis.
14:27 Maar den Leviet, die in uw
poorten is, zult gij niet verlaten;
want hij heeft geen deel noch erve
met u.
14:28 Ten einde van drie jaren zult
gij voortbrengen alle tienden van uw
inkomen, in hetzelve jaar, en gijzult
ze wegleggen in uw poorten;
14:29 Zo zal komen de Leviet,
dewijl hij geen deel noch erve met
u heeft, en de vreemdeling, en de
weesen de weduwe, die in uw
poorten zijn, en zullen eten en
verzadigd worden; opdat u de
HEERE, uw God, zegenein al het
werk uwer hand, dat gij doen zult.
15:1 Ten einde van zeven jaren zult
gij een vrijlating maken.
15:2 Dit nu is de zaak der vrijlating,
dat ieder schuldheer, die zijn naaste
zal geleend hebben, vrijlate; hij
zalzijn naaste of zijn broeder niet
manen, dewijl men den HEERE een
vrijlating heeft uitgeroepen.
15:3 Den vreemde zult gij manen;
maar wat gij bij uw broeder hebt,
zal uw hand vrijlaten;
15:4 Alleenlijk, omdat er geen
bedelaar onder u zal zijn; want de
HEERE zal u overloediglijk zegenen
in hetland, dat u de HEERE, uw
God, ten erve zal geven, om
hetzelve erfelijk te bezitten;
15:5 Indien gij slechts de stem des

HEEREN, uws Gods, vlijtiglijk zult
gehoorzamen, dat gij waarneemt
tedoen al deze geboden, die ik u
heden gebiede.
15:6 Want de HEERE, uw God, zal u
zegenen, gelijk als Hij tot u heeft
gesproken, zo zult gij aan
velevolken lenen; maar gij zult niet
ontlenen; en gij zult over vele
volken heersen; maar over u zullen
zij niet heersen.
15:7 Wanneer er onder u een arme
zal zijn, een uit uw broederen, in
een uwer poorten, in uw land, dat
deHEERE, uw God, u geven zal, zo
zult gij uw hart niet verstijven, noch
uw hand toesluiten voor uw
broeder, diearm is;
15:8 Maar gij zult hem uw hand
mildelijk opendoen, en zult hem
rijkelijk lenen, genoeg voor zijn
gebrek, dathem ontbreekt.
15:9 Wacht u, dat in uw hart geen
Belialswoord zij, om te zeggen: Het
zevende jaar, het jaar der
vrijlating,naakt; dat uw oog boos zij
tegen uw broeder, die arm is, en
dat gij hem niet gevet; en hij over u
roepe tot denHEERE, en zonde in u
zij.
15:10 Gij zult hem mildelijk geven,
en uw hart zal niet boos zijn, als gij
hem geeft; want om dezer zake
wilzal u de HEERE, uw God, zegenen
in al uw werk, en in alles, waaraan
gij uw hand slaat.
15:11 Want de arme zal niet
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ophouden uit het midden des lands;
daarom gebiede ik u, zeggende: Gij
zultuw hand mildelijk opendoen aan
uw broeder, aan uw bedrukten en
aan uw armen in uw land.
15:12 Wanneer uw broeder, een
Hebreer of een Hebreinne, aan u
verkocht zal zijn, zo zal hij u zes
jarendienen; maar in het zevende
jaar zult gij hem vrij van u laten
gaan.
15:13 En als gij hem vrij van u
gaan laat, zo zult gij hem niet ledig
laten gaan:
15:14 Gij zult hem rijkelijk opleggen
van uw kudde, en van uw dorsvloer,
en van uw wijnpers; waarin u
deHEERE, uw God, gezegend heeft,
daarvan zult gij hem geven.
15:15 En gij zult gedenken, dat gij
een dienstknecht in Egypteland
geweest zijt, en dat u de HEERE,
uwGod, verlost heeft; daarom
gebiede ik u heden deze zake.
15:16 Maar het zal geschieden, als
hij tot u zeggen zal: Ik zal niet van
u uitgaan, omdat hij u en uw
huisliefheeft, dewijl het hem wel bij
u is;
15:17 Zo zult gij een priem nemen,
en steken in zijn oor en in de deur,
en hij zal eeuwiglijk uw
dienstknechtzijn; en aan uw
dienstmaagd zult gij ook alzo doen.
15:18 Het zal niet hard zijn in uw
ogen, als gij hem vrij van u gaan
laat; want [als] een dubbel-

loonsdaglonerheeft hij u zes jaren
gediend; zo zal u de HEERE, uw
God, zegenen in alles, wat gij doen
zult.
15:19 Al het eerstgeborene, dat
onder uw runderen en onder uw
schapen zal geboren worden, zijnde
eenmanneken, zult gij den HEERE,
uw God, heiligen; gij zult niet
arbeiden met den eerstgeborene
van uw os, nochde eerstgeborene
uwer schapen scheren.
15:20 Voor het aangezicht des
HEEREN, uws Gods, zult gij ze jaar
op jaar eten in de plaats, die
deHEERE zal verkiezen, gij en uw
huis.
15:21 Doch als enig gebrek daaraan
zal zijn, hetzij mank of blind, [of]
enig kwaad gebrek, zo zult gij
hetden HEERE, uw God, niet offeren;
15:22 In uw poorten zult gij het
eten; de onreine en de reine te
zamen, als een ree, en als een hert,
15:23 Zijn bloed alleen zult gij niet
eten; gij zult het op de aarde
uitgieten als water.
16:1 Neemt waar de maand Abib,
dat gij den HEERE, uw God, pascha
houdt; want in de maand Abib
heeftu de HEERE, uw God, uit
Egypteland uitgevoerd, bij nacht.
16:2 Dan zult gij den HEERE, uw
God, het pascha slachten, schapen
en runderen, in de plaats, die
deHEERE verkiezen zal, om Zijn
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Naam aldaar te doen wonen.
16:3 Gij zult niets gedesemds op
hetzelve eten; zeven dagen zult gij
ongezuurde [broden] op
hetzelveeten, een brood der ellende,
(want in der haast zijt gij uit
Egypteland uitgetogen); opdat gij
gedenkt aan den dagvan uw
uittrekken uit Egypteland, al de
dagen uws levens.
16:4 Er zal bij u in zeven dagen
geen zuurdeeg gezien worden in
enige uwer landpalen; ook zal van
hetvlees, dat gij aan den avond van
den eersten dag geslacht zult
hebben, niets tot den morgen
overnachten.
16:5 Gij zult het pascha niet mogen
slachten in een uwer poorten, die
de HEERE, uw God, u geeft.
16:6 Maar aan de plaats, die de
HEERE, uw God, verkiezen zal om
[daar] Zijn Naam te doen
wonen,aldaar zult gij het pascha
slachten aan den avond, als de zon
ondergaat, ter bestemder tijd van
uw uittrekken uitEgypte.
16:7 Dan zult gij het koken en eten
in de plaats, die de HEERE, uw God,
verkiezen zal; daarna zult gij udes
morgens keren, en heengaan naar
uw tenten.
16:8 Zes dagen zult gij ongezuurde
[broden] eten, en aan den zevenden
dag is een verbods [dag] denHEERE,
uw God; [dan] zult gij geen werk
doen.

16:9 Zeven weken zult gij u tellen;
van dat men [met] de sikkel begint
in het staande koren, zult gij
dezeven weken beginnen te tellen.
16:10 Daarna zult gij den HEERE,
uw God, het feest der weken
houden; het zal een vrijwillige
schattinguwer hand zijn, dat gij
geven zult, naardat u de HEERE, uw
God, zal gezegend hebben.
16:11 En gij zult vrolijk zijn voor het
aangezicht des HEEREN, uws Gods,
gij, en uw zoon, en uw dochter,en
uw dienstknecht, en uw
dienstmaagd, en de Leviet, die in
uw poorten is, en de vreemdeling,
en de wees, ende weduwe, die in
het midden van u zijn; in de plaats,
die de HEERE, uw God, zal
verkiezen, om Zijnen Naamaldaar te
doen wonen.
16:12 En gij zult gedenken, dat gij
een dienstknecht geweest zijt in
Egypte; en gij zult deze
inzettingenhouden en doen.
16:13 Het feest der loofhutten zult
gij u zeven dagen houden, als gij
zult hebben ingezameld van
uwdorsvloer en van uw wijnpers.
16:14 En gij zult vrolijk zijn op uw
feest, gij, en uw zoon, en uw
dochter, en uw dienstknecht, en
uwdienstmaagd, en de Leviet, en de
vreemdeling, en de wees, en de
weduwe, die in uw poorten zijn.
16:15 Zeven dagen zult gij den
HEERE, uw God, feest houden, in de
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plaats, die de HEERE verkiezen
zal;want de HEERE, uw God, zal u
zegenen in al uw inkomen, en in al
het werk uwer handen; daarom zult
gijimmers vrolijk zijn.
16:16 Driemaal in het jaar zal alles,
wat mannelijk onder u is, voor het
aangezicht des HEEREN, uwsGods,
verschijnen, in de plaats, die Hij
verkiezen zal: op het feest der
ongezuurde [broden], en op het
feest derweken, en op het feest der
loofhutten; maar het zal niet ledig
voor het aangezicht des HEEREN
verschijnen:
16:17 Een ieder, naar de gave zijner
hand, naar den zegen des HEEREN,
uws Gods, dien Hij u gegevenheeft.
16:18 Rechters en ambtlieden zult
gij u stellen in al uw poorten, die
de HEERE, uw God, u geven
zal,onder uw stammen; dat zij het
volk richten met een gericht der
gerechtigheid.
16:19 Gij zult het gericht niet
buigen; gij zult het aangezicht niet
kennen; ook zult gij geen
geschenknemen; want het geschenk
verblindt de ogen der wijzen, en
verkeert de woorden der
rechtvaardigen.
16:20 Gerechtigheid, gerechtigheid
zult gij najagen; opdat gij leeft, en
erfelijk bezit het land, dat u
deHEERE, uw God, geven zal.
16:21 Gij zult u geen bos planten
van enig geboomte, bij het altaar

des HEEREN, uws Gods, dat gij
umaken zult.
16:22 Ook zult gij u geen opgericht
beeld stellen, hetwelk de HEERE, uw
God, haat.
17:1 Gij zult den HEERE, uw God,
geen os of klein vee offeren,
waaraan een gebrek zij [of] enig
kwaad;want dat is den HEERE, uw
God, een gruwel.
17:2 Wanneer in het midden van u,
in een uwer poorten, die de HEERE,
uw God, u geeft, een man ofvrouw
gevonden zal worden, die doen zal,
dat kwaad is in de ogen des
HEEREN, uws Gods, overtredende
Zijnverbond;
17:3 Dat hij heengaat, en dient
andere goden, en buigt zich voor
die, of voor de zon, of voor de
maan, ofvoor het ganse heir des
hemels, hetwelk ik niet geboden
heb;
17:4 En het wordt u aangezegd, en
gij hoort het; zo zult gij het wel
onderzoeken; en ziet, het is
dewaarheid, de zaak is zeker, zulk
een gruwel is in Israel gedaan;
17:5 Zo zult gij dien man of die
vrouw, die ditzelve boze stuk
gedaan hebben, tot uw poorten
uitbrengen,dien man [zeg] [ik], of die
vrouw; en gij zult hen met stenen
stenigen, dat zij sterven.
17:6 Op den mond van twee
getuigen, of drie getuigen, zal hij
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gedood worden, die sterven zal; op
denmond van een enigen getuige
zal hij niet gedood worden.
17:7 De hand der getuigen zal eerst
tegen hem zijn, om hem te doden,
en daarna de hand des
gansenvolks; zo zult gij het boze uit
het midden van u wegdoen.
17:8 Wanneer een zaak aan het
gericht voor u te zwaar zal zijn,
tussen bloed en bloed,
tussenrechtshandel en rechtshandel,
tussen plage en plage, zijnde
twistzaken in uw poorten, zo zult gij
u opmaken enopgaan naar de
plaats, die de HEERE, uw God,
verkiezen zal;
17:9 En gij zult komen tot de
Levietische priesters, en tot den
rechter, die in die dagen zijn zal; en
gij zultondervragen, en zij zullen u
de zaak des rechts aanzeggen.
17:10 En gij zult doen naar het
bevel des woords, dat zij u zullen
aanzeggen, van diezelve plaats, die
deHEERE verkiezen zal, en gij zult
waarnemen te doen naar alles, wat
zij u zullen leren.
17:11 Naar het bevel der wet, die
zij u zullen leren, en naar het
oordeel, dat zij u zullen zeggen, zult
gijdoen; gij zult niet afwijken van
het woord, dat zij u zullen
aanzeggen, ter rechter [hand] of ter
linkerhand.
17:12 De man nu, die trotselijk
handelen zal, dat hij niet hore naar

den priester, dewelke staat, om
aldaarden HEERE, uw God, te
dienen, of naar den rechter, dezelve
man zal sterven; en gij zult het
boze uit Israelwegdoen.
17:13 Dat het al dat volk hore en
vreze, en niet meer trotselijk
handele.
17:14 Wanneer gij zult gekomen zijn
in het land, dat u de HEERE, uw
God, geeft, en gij dat erfelijk
zultbezitten en daarin wonen, en gij
zeggen zult: Ik zal een koning over
mij stellen, als al de volken, die
rondom mijzijn;
17:15 Zo zult gij ganselijk tot
koning over u stellen, dien de
HEERE, uw God, verkiezen zal; uit
het middenuwer broederen zult gij
een koning over u stellen; gij zult
niet vermogen over u te zetten een
vreemden man, dieuw broeder niet
zij.
17:16 Maar hij zal voor zich de
paarden niet vermenigvuldigen, en
het volk niet doen wederkeren
naarEgypte, om paarden te
vermenigvuldigen; terwijl de HEERE
ulieden gezegd heeft: Gij zult
voortaan nietwederkeren door dezen
weg.
17:17 Ook zal hij voor zich de
vrouwen niet vermenigvuldigen,
opdat zijn hart niet afwijke; hij zal
ook voorzich geen zilver en goud
zeer vermenigvuldigen.
17:18 Voorts zal het geschieden, als
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hij op den stoel zijns koninkrijks zal
zitten, zo zal hij zich een dubbelvan
deze wet afschrijven in een boek,
uit [hetgeen] voor het aangezicht
der Levietische priesteren is;
17:19 En het zal bij hem zijn, en hij
zal daarin lezen al de dagen zijns
levens; opdat hij den HEERE,
zijnGod, lere vrezen, om te bewaren
al de woorden dezer wet en deze
inzettingen, om die te doen;
17:20 Dat zijn hart zich niet
verheffe boven zijn broederen, en
dat hij niet afwijke van het gebod,
ter rechter[hand] of ter linkerhand;
opdat hij de dagen verlenge in zijn
koninkrijk, hij en zijn zonen, in het
midden van Israel.
18:1 De Levietische priesteren, de
ganse stam van Levi, zullen geen
deel noch erve hebben met Israel;
devuuroffers des HEEREN en zijn
erfdeel zullen zij eten.
18:2 Daarom zal hij geen erfdeel
hebben in het midden zijner
broederen; de HEERE is zijn Erfdeel,
gelijkals Hij tot hem gesproken
heeft.
18:3 Dit nu zal het recht der
priesters zijn van het volk, van hen,
die een offerande offeren, hetzij een
os, ofklein vee: dat hij den priester
zal geven den schouder, en beide
kinnebakken, en de pens.
18:4 De eerstelingen van uw koren,
van uw most en van uw olie, en de

eerstelingen van de bescheringuwer
schapen zult gij hem geven;
18:5 Want de HEERE, uw God, heeft
hem uit al uw stammen verkoren,
dat hij sta, om te dienen in
denNaam des HEEREN, hij en zijn
zonen, te allen dage.
18:6 Voorts wanneer een Leviet zal
komen uit een uwer poorten, uit
gans Israel, alwaar hij woont, en
hijkomt naar alle begeerte zijner
ziel, tot de plaats, die de HEERE zal
hebben verkoren;
18:7 En hij dienen zal in den Naam
des HEEREN, zijns Gods, als al zijn
broederen, de Levieten, die
aldaarvoor het aangezicht des
HEEREN staan;
18:8 Zo zullen zij een gelijk deel
eten, boven zijn verkoping bij de
vaderen.
18:9 Wanneer gij komt in het land,
dat de HEERE, uw God, u geven zal,
zo zult gij niet leren te doen
naarde gruwelen van dezelve volken.
18:10 Onder u zal niet gevonden
worden, die zijn zoon of zijn
dochter door het vuur doet
doorgaan, die metwaarzeggerijen
omgaat, een guichelaar, of die op
vogelgeschrei acht geeft, of
tovenaar.
18:11 Of een bezweerder, die met
bezwering omgaat, of die een
waarzeggenden geest vraagt, of
eenduivelskunstenaar, of die de
doden vraagt.
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18:12 Want al wie zulks doet, is
den HEERE een gruwel; en om dezer
gruwelen wil verdrijft hen deHEERE,
uw God, voor uw aangezicht, uit de
bezitting.
18:13 Oprecht zult gij zijn met den
HEERE, uw God.
18:14 Want deze volken, die gij zult
erven, horen naar guichelaars en
waarzeggers; maar u aangaande,
deHEERE, uw God, heeft u zulks niet
toegelaten.
18:15 Een Profeet, uit het midden
van u, uit uw broederen, als mij, zal
u de HEERE, uw God,
verwekken;naar Hem zult gij horen;
18:16 Naar alles, wat gij van den
HEERE, uw God, aan Horeb, ten
dage der verzameling, geeist
hebt,zeggende: Ik zal niet voortvaren
te horen de stem des HEEREN,
mijns Gods, en ditzelve grote vuur
zal ik nietmeer zien, dat ik niet
sterve.
18:17 Toen zeide de HEERE tot mij:
Het is goed, wat zij gesproken
hebben.
18:18 Een Profeet zal Ik hun
verwekken uit het midden hunner
broederen, als u; en Ik zal Mijn
woorden inZijn mond geven, en Hij
zal tot hen spreken alles, wat Ik
Hem gebieden zal.
18:19 En het zal geschieden, de
man, die niet zal horen naar Mijn
woorden, die Hij in Mijn Naam
zalspreken, van dien zal Ik het

zoeken.
18:20 Maar de profeet, die
hoogmoediglijk zal handelen,
sprekende een woord in Mijn Naam,
hetwelk Ikhem niet geboden heb te
spreken, of die spreken zal in den
naam van andere goden, dezelve
profeet zalsterven.
18:21 Zo gij dan in uw hart zoudt
mogen zeggen: Hoe zullen wij het
woord kennen, dat de HEERE
nietgesproken heeft?
18:22 Wanneer die profeet in den
Naam des HEEREN zal hebben
gesproken, en dat woord geschiedt
niet,en komt niet; dat is het woord,
dat de HEERE niet gesproken heeft;
door trotsheid heeft die profeet
datgesproken; gij zult voor hem niet
vrezen.
19:1 Wanneer de HEERE, uw God,
de volken zal hebben uitgeroeid,
welker land de HEERE, uw God,
ugeven zal, en gij die erfelijk zult
bezitten, en in hun steden en in
hun huizen wonen;
19:2 Zo zult gij u drie steden
uitscheiden, in het midden van uw
land, hetwelk de HEERE, uw God, u
gevenzal, om dat erfelijk te bezitten.
19:3 Gij zult u den weg bereiden,
en de pale uws lands, dat u de
HEERE, uw God, zal doen erven,
indrieen delen; dit nu zal zijn, opdat
ieder doodslager daarhenen vliede.
19:4 En dit zij de zaak des
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doodslagers, die daarhenen vlieden
zal, dat hij leve; die zijn naaste
zalgeslagen hebben door
onwetendheid, dien hij toch van
gisteren [en] eergisteren niet haatte;
19:5 Als, dewelke met zijn naaste in
het bos zal zijn gegaan, om hout te
houwen, en zijn hand met de
bijlwordt aangedreven, om hout af
te houwen, en het ijzer schiet af
van den steel, en treft zijn naaste,
dat hij sterve;die zal in een dezer
steden vluchten en leven;
19:6 Opdat de bloedwreker den
doodslager niet najage, als zijn hart
verhit is, en hem achterhale, omdat
deweg te verre zou zijn, en hem sla
aan het leven; zo toch geen
oordeel des doods aan hem is;
want hij haattehem niet van gisteren
[en] eergisteren.
19:7 Daarom gebiede ik u,
zeggende: Gij zult u drie steden
uitscheiden.
19:8 En indien de HEERE, uw God,
uw landpale zal verwijden, gelijk als
Hij uw vaderen gezworen heeft,en u
al dat land geven zal, hetwelk Hij
uw vaderen te geven gesproken
heeft;
19:9 (Wanneer gij al ditzelve gebod
zult waarnemen, om dat te doen,
hetgeen ik u heden gebiede,
denHEERE, uw God, liefhebbende, en
alle dagen in Zijn wegen
wandelende) zo zult gij u nog drie
steden toedoentot deze drie;

19:10 Opdat het bloed des
onschuldigen niet vergoten worde in
het midden van uw land, dat u de
HEERE,uw God, ten erve geeft, en
bloedschulden op u zouden zijn.
19:11 Maar wanneer er iemand zijn
zal, die zijn naaste haat, en hem
lagen legt, en staat tegen hem op,
enslaat hem aan het leven, dat hij
sterve; en vliedt tot een van die
steden;
19:12 Zo zullen de oudsten zijner
stad zenden, en nemen hem van
daar, en zij zullen hem in de hand
desbloedwrekers geven, dat hij
sterve.
19:13 Uw oog zal hem niet
verschonen; maar gij zult het bloed
des onschuldigen uit Israel
wegdoen, dathet u welga.
19:14 Gij zult uws naasten landpale,
die de voorvaderen gepaald hebben,
niet verrukken in uw erfdeel, datgij
erven zult, in het land, hetwelk u de
HEERE, uw God, geeft, om dat
erfelijk te bezitten.
19:15 Een enig getuige zal tegen
niemand opstaan over enige
ongerechtigheid of over enige
zonde, vanalle zonde, die hij zou
mogen zondigen; op den mond van
twee getuigen, of op den mond van
drie getuigen zalde zaak bestaan.
19:16 Wanneer een wrevelige
getuige tegen iemand zal opstaan,
om een afwijking tegen hem te
betuigen;
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19:17 Zo zullen die twee mannen,
welke den twist hebben, staan voor
het aangezicht des HEEREN, voorhet
aangezicht der priesters, en der
rechters, die in diezelve dagen
zullen zijn.
19:18 En de rechters zullen wel
onderzoeken; en ziet, de getuige is
een vals getuige, hij heeft
valsheidbetuigd tegen zijn broeder;
19:19 Zo zult gijlieden hem doen,
gelijk als hij zijn broeder dacht te
doen; alzo zult gij het boze uit
hetmidden van u wegdoen;
19:20 Dat de overgeblevenen het
horen en vrezen, en niet voortvaren
meer te doen naar dit boze stuk,
inhet midden van u.
19:21 En uw oog zal niet
verschonen; ziel om ziel, oog om
oog, tand om tand, hand om hand,
voet omvoet.
20:1 Wanneer gij zult uittrekken tot
den strijd tegen uw vijanden, en zult
zien paarden en wagenen, eenvolk,
meerder dan gij, zo zult gij voor
hen niet vrezen; want de HEERE, uw
God, is met u, Die u uit
Egyptelandheeft opgevoerd.
20:2 En het zal geschieden, als
gijlieden tot den strijd nadert, zo
zal de priester toetreden, en tot het
volkspreken.
20:3 En tot hen zeggen: Hoort,
Israel! gijlieden zijt heden na aan
den strijd tegen uw vijanden; uw

hartworde niet week, vreest niet, en
beeft niet, en verschrikt niet voor
hun aangezicht.
20:4 Want het is de HEERE, uw
God, Die met u gaat, om voor u te
strijden tegen uw vijanden, om u
teverlossen.
20:5 Dan zullen de ambtlieden tot
het volk spreken, zeggende: Wie is
de man, die een nieuw huis
heeftgebouwd, en het niet heeft
ingewijd? Die ga henen en kere
weder naar zijn huis; opdat hij niet
misschien stervein den strijd, en
iemand anders dat inwijde.
20:6 En wie is de man, die een
wijngaard geplant heeft, en deszelfs
vrucht niet heeft genoten? Die
gahenen en kere weder naar zijn
huis, opdat hij niet misschien in den
strijd sterve en iemand anders die
geniete.
20:7 En wie is de man, die een
vrouw ondertrouwd heeft, en haar
niet [tot] [zich] heeft genomen? Die
gahenen en kere weder naar zijn
huis; opdat hij niet misschien in
dien strijd sterve, en een ander
man haar neme.
20:8 Daarna zullen de ambtlieden
voortvaren te spreken tot het volk,
en zeggen: Wie is de man,
dievreesachtig en week van hart is?
Die ga henen en kere weder naar
zijn huis; opdat het hart zijner
broederen nietsmelte, gelijk zijn hart.
20:9 En het zal geschieden, als die
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ambtlieden geeindigd zullen hebben
te spreken tot het volk, zo zullenzij
oversten der heiren aan de spits
des volks bestellen.
20:10 Wanneer gij nadert tot een
stad om tegen haar te strijden, zo
zult gij haar den vrede toeroepen.
20:11 En het zal geschieden, indien
zij u vrede zal antwoorden, en u
opendoen, zo zal al het volk,
datdaarin gevonden wordt, u
cijnsbaar zijn, en u dienen.
20:12 Doch zo zij geen vrede met u
zal maken, maar krijg tegen u
voeren, zo zult gij haar belegeren.
20:13 En de HEERE, uw God, zal
haar in uw hand geven; en gij zult
alles, wat mannelijk daarin is,
slaanmet de scherpte des zwaards;
20:14 Behalve de vrouwen, en de
kinderkens, en de beesten, en al
wat in de stad zijn zal, al haar buit
zultgij voor u roven; en gij zult eten
den buit uwer vijanden, dien u de
HEERE, uw God, gegeven heeft.
20:15 Alzo zult gij aan alle steden
doen, die zeer verre van u zijn, die
niet zijn van de steden dezer
volken.
20:16 Maar van de steden dezer
volken, die u de HEERE, uw God,
ten erve geeft, zult gij niets laten
leven,dat adem heeft.
20:17 Maar gij zult ze ganselijk
verbannen: de Hethieten, en de
Amorieten, en de Kanaanieten, en
deFerezieten, de Hevieten, en de

Jebusieten, gelijk als u de HEERE,
uw God, geboden heeft;
20:18 Opdat zij ulieden niet leren te
doen naar al hun gruwelen, die zij
hun goden gedaan hebben, en
gijzondigt tegen den HEERE, uw God.
20:19 Wanneer gij een stad vele
dagen zult belegeren, strijdende
tegen haar, om die in te nemen, zo
zultgij haar geboomte niet
verderven, de bijl daaraan drijvende;
want gij zult daarvan eten; daarom
zult gij dat nietafhouwen (want het
geboomte van het veld is des
mensen [spijze]), opdat het voor uw
aangezicht kome tot eenbolwerk.
20:20 Maar het geboomte, hetwelk
gij kennen zult, dat het geen
geboomte ter spijze is, dat zult
gijverderven en afhouwen; en gij zult
een bolwerk bouwen tegen deze
stad, dewelke tegen u krijg voert,
totdat zijten onderga.
21:1 Wanneer in het land, hetwelk
de HEERE, uw God, u geven zal, om
dat te erven, een verslagene
zalgevonden worden, liggende in het
veld, niet bekend zijnde, wie hem
geslagen heeft;
21:2 Zo zullen uw oudsten en uw
rechters uitgaan, en zij zullen meten
naar de steden, die rondom
denverslagene zijn.
21:3 De stad nu, die de naaste zal
zijn aan den verslagene, daar zullen
de oudsten derzelver stad eenjonge
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koe van de runderen nemen, met
dewelke niet gearbeid is, die aan
het juk niet getrokken heeft.
21:4 En de oudsten derzelver stad
zullen de jonge koe afbrengen in
een ruw dal, dat niet bearbeid
nochbezaaid zal zijn; en zij zullen
deze jonge koe aldaar in het dal
den nek doorhouwen.
21:5 Dan zullen de priesters, de
kinderen van Levi, toetreden; want
de HEERE, uw God, heeft
henverkoren, om Hem te dienen, en
om in des HEEREN Naam te
zegenen, en naar hun mond zal alle
twist en alleplaag afgedaan worden.
21:6 En alle oudsten derzelver stad,
die naast aan den verslagene zijn,
zullen hun handen wassen overdeze
jonge koe, die in dat dal de nek
doorgehouwen is;
21:7 En zij zullen betuigen en
zeggen: Onze handen hebben dit
bloed niet vergoten, en onze ogen
hebbenhet niet gezien;
21:8 Wees genadig aan Uw volk
Israel, dat Gij, o HEERE! verlost hebt,
en leg geen onschuldig bloed in
hetmidden van Uw volk Israel! En
dat bloed zal voor hen verzoend
zijn.
21:9 Alzo zult gij het onschuldig
bloed uit het midden van u
wegdoen; want gij zult doen, wat
recht is in deogen des HEEREN.
21:10 Wanneer gij zult uitgetogen
zijn tot den strijd tegen uw vijanden;

en de HEERE, uw God, hen
zalgegeven hebben in uw hand, dat
gij hun gevangenen gevankelijk
wegvoert;
21:11 En gij onder de gevangenen
zult zien een vrouw, schoon van
gedaante, en gij lust tot haar
gekregenzult hebben, dat gij ze u
ter vrouwe neemt;
21:12 Zo zult gij haar binnen in uw
huis brengen; en zij zal haar hoofd
scheren, en haar nagelen besnijden.
21:13 En zij zal het kleed harer
gevangenis van zich afleggen, en in
uw huis zitten, en haar vader en
haarmoeder een maand lang
bewenen; en daarna zult gij tot
haar ingaan, en haar man zijn, en
zij zal u ter vrouwezijn.
21:14 En het zal geschieden, indien
gij geen behagen in haar hebt, dat
gij haar zult laten gaan naar
haarbegeerte; doch gij zult haar
geenszins voor geld verkopen, gij
zult met haar geen gewin drijven,
daarom dat gijhaar vernederd hebt.
21:15 Wanneer een man twee
vrouwen heeft, een beminde, en een
gehate; en de beminde en de
gehatehem zonen zullen gebaard
hebben, en de eerstgeboren zoon
van de gehate zal zijn;
21:16 Zo zal het geschieden, ten
dage als hij zijn zonen zal doen
erven wat hij heeft, dat hij niet
zalvermogen de eerstgeboorte te
geven aan den zoon der beminde,
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voor het aangezicht van den zoon
der gehate,die de eerstgeborene is.
21:17 Maar den eerstgeborene, den
zoon der gehate, zal hij kennen,
gevende hem het dubbele deel
vanalles, wat bij hem zal worden
gevonden; want hij is het beginsel
zijner kracht, het recht der
eerstgeboorte is hetzijne.
21:18 Wanneer iemand een
moedwilligen en wederspannigen
zoon heeft, die de stem zijns vaders
en destem zijner moeder niet
gehoorzaam is; en zij hem gekastijd
zullen hebben, en hij naar hen niet
horen zal,
21:19 Zo zullen zijn vader en zijn
moeder hem grijpen, en zij zullen
hem uitbrengen tot de oudsten
zijnerstad, en tot de poorte zijner
plaats.
21:20 En zij zullen zeggen tot de
oudsten zijner stad: Deze onze zoon
is afwijkende en wederspannig, hij
isonze stem niet gehoorzaam; hij is
een brasser en zuiper.
21:21 Dan zullen alle lieden zijner
stad hem met stenen overwerpen,
dat hij sterve; en gij zult het boze
uithet midden van u wegdoen; dat
het gans Israel hore, en vreze.
21:22 Voorts, wanneer in iemand
een zonde zal zijn, die het oordeel
des doods [waardig] [is], dat
hijgedood zal worden, en gij hem
aan het hout zult opgehangen
hebben;

21:23 Zo zal zijn dood lichaam aan
het hout niet overnachten; maar gij
zult het zekerlijk ten zelven
dagebegraven; want een
opgehangene is Gode een vloek.
Alzo zult gij uw land niet
verontreinigen, dat u de HEERE,uw
God, ten erve geeft.
22:1 Gij zult uws broeders os of
klein vee niet zien afgedreven, en u
van die verbergen; gij zult ze
uwbroeder ganselijk weder toesturen.
22:2 En indien uw broeder niet nabij
u is, of gij hem niet kent, zo zult gij
ze binnen in uw huis vergaderen,dat
zij bij u zijn, totdat uw broeder die
zoeke, en gij ze hem wedergeeft.
22:3 Alzo zult gij ook doen aan zijn
ezel, en alzo zult gij doen aan zijn
kleding, ja, alzo zult gij doen aan
alhet verlorene uws broeders, dat
van hem verloren zal zijn, en dat gij
zult hebben gevonden; gij zult u
niet mogenverbergen.
22:4 Gij zult uws broeders ezel of
zijn os niet zien, vallende op den
weg, en u van die verbergen; gij
zult zemet hem ganselijk oprichten.
22:5 Het kleed eens mans zal niet
zijn aan een vrouw, en een man zal
geen vrouwenkleed aantrekken;want
al wie zulks doet, is den HEERE, uw
God, een gruwel.
22:6 Wanneer voor uw aangezicht
een vogelnest op den weg
voorkomt, in enigen boom, of op de
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aarde,met jongen of eieren, en de
moeder zittende op de jongen of
op de eieren, zo zult gij de moeder
met de jongenniet nemen.
22:7 Gij zult de moeder ganselijk
vrijlaten; maar de jongen zult gij
voor u nemen; opdat het u welga,
en gijde dagen verlengt.
22:8 Wanneer gij een nieuw huis
zult bouwen, zo zult gij op uw dak
een leuning maken; opdat gij
geenbloedschuld op uw huis legt,
wanneer iemand, vallende, daarvan
afviel.
22:9 Gij zult uw wijngaard niet met
tweeerlei bezaaien; opdat de volheid
des zaads, dat gij zult
gezaaidhebben, en de inkomst des
wijngaards niet ontheiligd worde.
22:10 Gij zult niet ploegen met een
os en met een ezel te gelijk.
22:11 Gij zult geen kleed van
gemengde stof aantrekken, wollen
en linnen te gelijk.
22:12 Snoeren zult gij u maken aan
de vier hoeken uws opperkleeds,
waarmede gij u bedekt.
22:13 Wanneer een man een vrouw
zal genomen hebben, en tot haar
ingegaan zijnde, alsdan haar
zalhaten,
22:14 En haar oorzaak van
naspraak zal opleggen, en een
kwaden naam over haar uitbrengen,
en zeggen:Deze vrouw heb ik
genomen, en ben tot haar
genaderd, maar heb den maagdom

aan haar niet gevonden;
22:15 Dan zullen de vader van deze
jonge dochter en haar moeder
nemen, en tot de oudsten der stad
aande poort uitbrengen, den
maagdom dezer jonge vrouw.
22:16 En de vader van de jonge
dochter zal tot de oudsten zeggen:
Ik heb mijn dochter aan dezen
mangegeven tot een vrouw; maar hij
heeft haar gehaat;
22:17 En ziet, hij heeft oorzaak van
opspraak gegeven, zeggende: Ik heb
den maagdom aan uw dochterniet
gevonden; dit nu is de maagdom
mijner dochter. En zij zullen het
kleed voor het aangezicht van de
oudstender stad uitbreiden.
22:18 Dan zullen de oudsten
derzelver stad dien man nemen, en
kastijden hem;
22:19 En zij zullen hem een boete
opleggen van honderd zilverlingen,
en ze geven aan den vader van
dejonge dochter, omdat hij een
kwaden naam heeft uitgebracht over
een jonge dochter van Israel; voorts
zal zijhem ter vrouwe zijn, hij zal
haar niet mogen laten gaan al zijn
dagen.
22:20 Maar indien ditzelve woord
waarachtig is, [dat] de maagdom
aan de jonge dochter niet gevonden
is;
22:21 Zo zullen zij deze jonge
dochter uitbrengen tot de deur van
haars vaders huis, en de lieden
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harerstad zullen haar met stenen
stenigen, dat zij sterve, omdat zij
een dwaasheid in Israel gedaan
heeft, hoererendein haars vaders
huis; zo zult gij het boze uit het
midden van u wegdoen.
22:22 Wanneer een man gevonden
zal worden, liggende bij eens mans
getrouwde vrouw, zo zullen zij
ookbeiden sterven, de man, die bij
de vrouw gelegen heeft, en de
vrouw; zo zult gij het boze uit Israel
wegdoen.
22:23 Wanneer er een jonge
dochter zal zijn, die een maagd is,
ondertrouwd aan een man, en een
manhaar in de stad zal gevonden,
en bij haar gelegen hebben;
22:24 Zo zult gij ze beiden
uitbrengen tot de poort derzelver
stad, en gij zult hen met stenen
stenigen, datzij sterven; de jonge
dochter, ter oorzake, dat zij niet
geroepen heeft in de stad, en den
man, ter oorzake dat hijzijns
naasten vrouw vernederd heeft; zo
zult gij het boze uit het midden van
u wegdoen.
22:25 En indien een man een
ondertrouwde jonge dochter in het
veld gevonden, en de man haar
verkrachten bij haar gelegen zal
hebben, zo zal de man, die bij haar
gelegen heeft, alleen sterven;
22:26 Maar de jonge dochter zult
gij niets doen; de jonge dochter
heeft geen zonde des doods; want

gelijkof een man tegen zijn naaste
opstond, en sloeg hem dood aan
het leven, alzo is deze zaak.
22:27 Want hij heeft haar in het
veld gevonden; de ondertrouwde
jonge dochter riep, en er was
niemand,die haar verloste.
22:28 Wanneer een man een jonge
dochter zal gevonden hebben, die
een maagd is, dewelke
nietondertrouwd is, en haar zal
gegrepen en bij haar gelegen
hebben, en zij gevonden zullen zijn;
22:29 Zo zal de man, die bij haar
gelegen heeft, den vader van de
jonge dochter vijftig zilverlingen
geven,en zij zal hem ter vrouwe zijn,
omdat hij haar vernederd heeft; hij
zal ze niet mogen laten gaan al zijn
dagen.
22:30 Een man zal zijns vaders
vrouw niet nemen, en hij zal zijns
vaders slippe niet ontdekken.
23:1 Die door plettering verwond of
uitgesneden is aan de
mannelijkheid, zal in de vergadering
desHEEREN niet komen.
23:2 Geen bastaard zal in de
vergadering des HEEREN komen;
zelfs zijn tiende geslacht zal in
devergadering des HEEREN niet
komen.
23:3 Geen Ammoniet, noch Moabiet
zal in de vergadering des HEEREN
komen; zelfs hun tiende geslachtzal
in de vergadering des HEEREN niet
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komen tot in eeuwigheid.
23:4 Ter oorzake dat zij ulieden op
den weg niet tegengekomen zijn
met brood en met water, als gij
uitEgypte uittoogt; en omdat hij
tegen u gehuurd heeft Bileam, den
zoon van Beor, van Pethor uit
Mesopotamie,om u te vloeken.
23:5 Doch de HEERE, uw God, heeft
naar Bileam niet willen horen; maar
de HEERE, uw God, heeft u denvloek
in een zegen veranderd, omdat de
HEERE, uw God, u liefhad.
23:6 Gij zult hun vrede en hun best
niet zoeken, al uw dagen in
eeuwigheid.
23:7 Den Edomiet zult gij voor geen
gruwel houden, want hij is uw
broeder; den Egyptenaar zult gij
voorgeen gruwel houden want gij
zijt een vreemdeling geweest in zijn
land.
23:8 [Aangaande] de kinderen, die
hun zullen geboren worden in het
derde geslacht, elk van die zal in
devergadering des HEEREN komen.
23:9 Wanneer het leger uittrekt
tegen uw vijanden, zo zult gij u
wachten voor alle kwade zaak.
23:10 Wanneer iemand onder u is,
die niet rein is, door enig toeval
des nachts, die zal tot buiten het
legeruitgaan; hij zal tot binnen het
leger niet komen.
23:11 Maar het zal geschieden, dat
hij zich tegen het naken van den
avond met water zal baden; en als

dezon ondergegaan is, zal hij tot
binnen het leger komen.
23:12 Gij zult ook een plaats
hebben buiten het leger, en
daarhenen zult gij uitgaan naar
buiten.
23:13 En gij zult een schopje
hebben, benevens uw gereedschap,
en het zal geschieden, als gij
buitengezeten hebt, dan zult gij
daarmede graven, en u omkeren, en
bedekken wat van u uitgegaan is.
23:14 Want de HEERE, uw God,
wandelt in het midden van uw leger,
om u te verlossen, en om
uwvijanden voor uw aangezicht te
geven; daarom zal uw leger heilig
zijn, opdat Hij niets schandelijks
onder u zie,en achterwaarts van u
afkere.
23:15 Gij zult een knecht aan zijn
heer niet overleveren, die van zijn
heer tot u ontkomen zal zijn.
23:16 Hij zal bij u blijven in het
midden van u, in de plaats, die hij
zal verkiezen, in een van uw
poorten,waar het goed voor hem is;
gij zult hem niet verdrukken.
23:17 Er zal geen hoer zijn onder
de dochteren van Israel; en er zal
geen schandjongen zijn onder
dezonen van Israel.
23:18 Gij zult geen hoerenloon noch
hondenprijs in het huis des HEEREN,
uws Gods, brengen, tot enigegelofte;
want ook die beiden zijn den
HEERE, uw God, een gruwel.
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23:19 Gij zult aan uw broeder niet
woekeren, met woeker van geld, met
woeker van spijze, met woeker
vanenig ding, waarmede men
woekert.
23:20 Aan den vreemde zult gij
woekeren; maar aan uw broeder
zult gij niet woekeren; opdat u de
HEERE,uw God, zegene, in alles,
waaraan gij uw hand slaat, in het
land, waar gij naar toe gaat, om
dat te erven.
23:21 Wanneer gij den HEERE, uw
God, een gelofte zult beloofd
hebben, gij zult niet vertrekken die
tebetalen; want de HEERE, uw God,
zal ze zekerlijk van u eisen, en
zonde zou in u zijn.
23:22 Maar als gij nalaat te
beloven, zo zal het geen zonde in u
zijn.
23:23 Wat uit uw lippen gaat, zult
gij houden en doen; gelijk als gij
den HEERE, uw God, een vrijwillig
offerbeloofd hebt, dat gij met uw
mond gesproken hebt.
23:24 Wanneer gij gaan zult in uws
naasten wijngaard, zo zult gij
druiven eten naar uw lust, tot
uwverzadiging; maar in uw vat zult
gij niets doen.
23:25 Wanneer gij zult gaan in uws
naasten staande koren, zo zult gij
de aren met uw hand
afplukken;maar de sikkel zult gij aan
uws naasten staande koren niet
bewegen.

24:1 Wanneer een man een vrouw
zal genomen en die getrouwd
hebben, zo zal het geschieden,
indien zijgeen genade zal vinden in
zijn ogen, omdat hij iets
schandelijks aan haar gevonden
heeft, dat hij haar eenscheidbrief
zal schrijven, en in haar hand
geven, en ze laten gaan uit zijn
huis.
24:2 Zo zij dan, uit zijn huis
uitgegaan zijnde, zal henengaan en
een anderen man [ter] [vrouwe]
worden,
24:3 En deze laatste man haar
gehaat, en haar een scheidbrief
geschreven, en in haar hand
gegeven, enhaar uit zijn huis zal
hebben laten gaan; of als deze
laatste man, die ze voor zich tot
een vrouw genomen heeft,zal
gestorven zijn;
24:4 Zo zal haar eerste man, die
haar heeft laten gaan, haar niet
mogen wedernemen, dat zij hem
tervrouwe zij, nadat zij is
verontreinigd geworden; want dat is
een gruwel voor het aangezicht des
HEEREN; alzozult gij het land niet
doen zondigen, dat u de HEERE, uw
God, ten erve geeft.
24:5 Wanneer een man een nieuwe
vrouw zal genomen hebben, die zal
in het heir niet uittrekken, en
menzal hem geen last opleggen;
een jaar lang zal hij vrij zijn in zijn
huis, en zijn vrouw, die hij genomen
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heeft,verheugen.
24:6 Men zal beide molenstenen,
immers den bovensten molensteen,
niet te pand nemen; want hij
neemtde ziel te pand.
24:7 Wanneer iemand gevonden zal
worden, die een ziel steelt uit zijn
broederen, uit de kinderen Israels,en
drijft gewin met hem, en verkoopt
hem; zo zal deze dief sterven, en
gij zult het boze uit het midden van
uwegdoen.
24:8 Wacht u in de plaag der
melaatsheid, dat gij naarstiglijk
waarneemt en doet naar alles, wat
deLevietische priesteren ulieden
zullen leren; gelijk als ik hun
geboden heb, zult gij waarnemen te
doen.
24:9 Gedenkt, wat de HEERE, uw
God, gedaan heeft aan Mirjam, op
den weg, als gij uit Egypte
waartuitgetogen.
24:10 Wanneer gij aan uw naaste
iets zult geleend hebben, zo zult gij
tot zijn huis niet ingaan, om zijn
pandte pand te nemen;
24:11 Buiten zult gij staan, en de
man, dien gij geleend hebt, zal het
pand naar buiten tot u uitbrengen.
24:12 Doch indien hij een arm man
is, zo zult gij met zijn pand niet
nederliggen.
24:13 Gij zult hem dat pand
zekerlijk wedergeven, als de zon
ondergaat, dat hij in zijn kleed
nederligge, enu zegene; en het zal

u gerechtigheid zijn voor het
aangezicht des HEEREN, uws Gods.
24:14 Gij zult den armen en
nooddruftigen dagloner niet
verdrukken, die uit uw broederen is,
of uit uwvreemdelingen, die in uw
land en in uw poorten zijn.
24:15 Op zijn dag zult gij zijn loon
geven, en de zon zal daarover niet
ondergaan; want hij is arm, en
zijnziel verlangt daarnaar; dat hij
tegen u niet roepe tot den HEERE,
en zonde in u zij.
24:16 De vaders zullen niet gedood
worden voor de kinderen, en de
kinderen zullen niet gedood
wordenvoor de vaders; een ieder zal
om zijn zonde gedood worden.
24:17 Gij zult het recht van den
vreemdeling [en] van den wees niet
buigen, en gij zult het kleed
derweduwe niet te pand nemen.
24:18 Maar gij zult gedenken, dat
gij een knecht in Egypte geweest
zijt, en de HEERE, uw God, heeft u
vandaar verlost; daarom gebiede ik
u deze zaak te doen.
24:19 Wanneer gij uw oogst op uw
akker afgeoogst, en een garf op
den akker vergeten zult hebben, zo
zultgij niet wederkeren, om die op
te nemen; voor den vreemdeling,
voor den wees en voor de weduwe
zal zij zijn;opdat u de HEERE, uw
God, zegene, in al het werk uwer
handen.
24:20 Wanneer gij uw olijfboom zult
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geschud hebben, zo zult gij de
takken achter u niet nauw
doorzoeken;voor den vreemdeling,
voor den wees en voor de weduwe
zal het zijn.
24:21 Wanneer gij uw wijngaard zult
afgelezen hebben, zo zult gij de
druiven achter u niet nalezen;
voorden vreemdeling, voor den wees
en voor de weduwe zal het zijn.
24:22 En gij zult gedenken, dat gij
een knecht in Egypteland geweest
zijt; daarom gebiede ik u deze
zaakte doen.
25:1 Wanneer er tussen lieden twist
zal zijn, en zij tot het gerecht zullen
toetreden, dat zij hen richten,
zozullen zij den rechtvaardige
rechtvaardig spreken, en den
onrechtvaardige verdoemen.
25:2 En het zal geschieden, indien
de onrechtvaardige slagen verdiend
heeft, dat de rechter hem zal
doennedervallen, en hem doen
slaan in zijn tegenwoordigheid, naar
dat het voor zijn onrechtvaardigheid
genoeg zalzijn, in getal.
25:3 Met veertig [slagen] zal hij hem
doen slaan, hij zal er niet toedoen;
opdat niet misschien zo
hijvoortvoere hem daarboven met
meer slagen te doen slaan, uw
broeder dan voor uw ogen
verachtelijk gehoudenworde.
25:4 Een os zult gij niet
muilbanden, als hij dorst.

25:5 Wanneer broeders
samenwonen, en een van hen sterft,
en geen zoon heeft, zo zal de
vrouw desverstorvenen aan geen
vreemden man daarbuiten geworden;
haar mans broeder zal tot haar
ingaan, en nemenhaar zich ter
vrouwe, en doen haar den plicht
van eens mans broeder.
25:6 En het zal geschieden, dat de
eerstgeborene, dien zij zal baren,
zal staan in den naam zijns
broeders,des verstorvenen; opdat
zijn naam niet uitgedelgd worde uit
Israel.
25:7 Maar indien dezen man zijns
broeders vrouw niet bevallen zal te
nemen, zo zal zijn broeders
vrouwopgaan naar de poort tot de
oudsten, en zeggen: Mijns mans
broeder weigert zijn broeder een
naam teverwekken in Israel; hij wil
mij den plicht van eens mans
broeders niet doen.
25:8 Dan zullen hem de oudsten
zijner stad roepen, en tot hem
spreken; blijft hij dan daarbij staan,
en zegt:Het bevalt mij niet haar te
nemen;
25:9 Zo zal zijns broeders vrouw
voor de ogen der oudsten tot hem
toetreden, en zijn schoen van zijn
voetuittrekken, en spuwen in zijn
aangezicht, en zal betuigen en
zeggen: Alzo zal dien man gedaan
worden, die zijnsbroeders huis niet
zal bouwen.
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25:10 En zijn naam zal in Israel
genoemd worden: Het huis
desgenen, dien de schoen
uitgetogen is.
25:11 Wanneer mannen, de een met
den ander, twisten, en de vrouw des
enen toetreedt, om haar man uitde
hand desgenen, die hem slaat, te
redden, en haar hand uitstrekt, en
zijn schamelheid aangrijpt;
25:12 Zo zult gij haar hand
afhouwen, uw oog zal niet
verschonen.
25:13 Gij zult geen tweeerlei
weegstenen in uw zak hebben; een
groten en een kleinen.
25:14 Gij zult in uw huis geen
tweeerlei efa hebben, een grote en
een kleine.
25:15 Gij zult een volkomen en
gerechten weegsteen hebben; gij
zult een volkomene en gerechte
efahebben; opdat uw dagen
verlengd worden in het land, dat u
de HEERE, uw God, geven zal.
25:16 Want al wie zulks doet, is
den HEERE, uw God, een gruwel;
[ja], al wie onrecht doet.
25:17 Gedenkt, wat u Amalek
gedaan heeft op den weg, als gij uit
Egypte uittoogt;
25:18 Hoe hij u op den weg
ontmoette, en sloeg onder u in den
staart al de zwakken achter u, als
gijmoede en mat waart; en hij
vreesde God niet.
25:19 Het zal dan geschieden, als u

de HEERE, uw God, rust zal gegeven
hebben, van al uw vijandenrondom,
in het land, dat u de HEERE, uw
God, ten erve geven zal, om
hetzelve erfelijk te bezitten, dat gij
degedachtenis van Amalek van
onder den hemel zult uitdelgen;
vergeet het niet!
26:1 Voorts zal het geschieden,
wanneer gij zult gekomen zijn in het
land, dat u de HEERE, uw God,
tenerve geven zal, en gij dat erfelijk
zult bezitten, en daarin wonen;
26:2 Zo zult gij nemen van de
eerstelingen van alle vrucht des
lands, die gij opbrengen zult van uw
land,dat u de HEERE, uw God, geeft,
en zult ze in een korf leggen; en gij
zult heengaan tot de plaats, die de
HEERE,uw God, verkoren zal hebben,
om Zijn Naam aldaar te doen
wonen;
26:3 En gij zult komen tot den
priester, dewelke in die dagen zijn
zal, en tot hem zeggen: Ik verklaar
hedenvoor den HEERE, uw God, dat
ik gekomen ben in het land, hetwelk
de HEERE onzen vaderen gezworen
heeftons te zullen geven.
26:4 En de priester zal den korf van
uw hand nemen, en hij zal dien
voor het altaar des HEEREN,
uwsGods, nederzetten.
26:5 Dan zult gij voor het
aangezicht des HEEREN, uws Gods,
betuigen en zeggen: Mijn vader was
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eenbedorven Syrier, en hij toog af
naar Egypte, en verkeerde aldaar
als vreemdeling met weinig volks;
maar hijwerd aldaar tot een groot,
machtig en menigvuldig volk.
26:6 Doch de Egyptenaars deden
ons kwaad, en verdrukten ons, en
legden ons een harden dienst op.
26:7 Toen riepen wij tot den HEERE,
den God onzer vaderen; en de
HEERE verhoorde onze stem en
zagonze ellende aan, en onzen
arbeid, en onze onderdrukking.
26:8 En de HEERE voerde ons uit
Egypte, door een sterke hand, en
door een uitgestrekten arm, en
doorgroten schrik, en door tekenen,
en door wonderen.
26:9 En Hij heeft ons gebracht tot
deze plaats; en Hij heeft ons dit
land gegeven, een land vloeiende
vanmelk en honig.
26:10 En nu, zie, ik heb gebracht
de eerstelingen van de vrucht dezes
lands, dat Gij, HEERE, mij
gegevenhebt! Dan zult gij ze
nederzetten voor het aangezicht des
HEEREN, uws Gods, en zult u buigen
voor hetaangezicht des HEEREN,
uws Gods;
26:11 En gij zult vrolijk zijn over al
het goede, dat de HEERE, uw God,
aan u en uw huis gegeven heeft;
gij,en de Leviet, en de vreemdeling,
die in het midden van u is.
26:12 Wanneer gij zult geeindigd
hebben alle tienden van uw inkomen

te vertienen, in het derde jaar,zijnde
een jaar der tienden; dan zult gij
aan den Leviet, aan den
vreemdeling, aan den wees en aan
de weduwegeven, dat zij in uw
poorten eten en verzadigd worden.
26:13 En gij zult voor het
aangezicht des HEEREN, uws Gods,
zeggen: Ik heb het heilige uit het
huisweggenomen, en heb het ook
aan den Leviet en aan den
vreemdeling, aan den wees en aan
de weduwegegeven, naar al Uw
geboden, die Gij mij geboden hebt;
ik heb niets van Uw geboden
overtreden, en nietsvergeten.
26:14 Ik heb daarvan niets gegeten
in mijn leed, en heb daarvan niets
weggenomen tot iets onreins,
nochdaarvan gegeven tot een dode;
ik ben der stem des HEEREN, mijns
Gods, gehoorzaam geweest, ik heb
gedaannaar alles, wat Gij mij
geboden hebt.
26:15 Zie nederwaarts van Uw
heilige woning, van den hemel, en
zegen Uw volk Israel, en het land,
dat Gijons gegeven hebt, gelijk als
Gij onzen vaderen gezworen hebt,
een land van melk en honig
vloeiende.
26:16 Te dezen dage gebiedt u de
HEERE, uw God, deze inzettingen en
rechten te doen; houdt dan endoet
dezelve, met uw ganse hart en met
uw ganse ziel.
26:17 Heden hebt gij den HEERE
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doen zeggen, dat Hij u tot een God
zal zijn, en dat gij zult wandelen
inZijn wegen, en houden Zijn
inzettingen, en Zijn geboden, en Zijn
rechten, en dat gij Zijner stem zult
gehoorzaamzijn.
26:18 En de HEERE heeft u heden
doen zeggen, dat gij Hem tot een
volk des eigendoms zult zijn,
gelijkals Hij u gesproken heeft, en
dat gij al Zijn geboden zult houden;
26:19 Opdat Hij u alzo boven al de
volken, die Hij gemaakt heeft, hoog
zette, tot lof, en tot een naam,
entot heerlijkheid; en opdat gij een
heilig volk zijt den HEERE, uw God,
gelijk als Hij gesproken heeft.
27:1 En Mozes, te zamen met de
oudsten van Israel, gebood het volk,
zeggende: Behoudt al dezegeboden,
die ik ulieden heden gebiede.
27:2 Het zal dan geschieden, ten
dage als gij over de Jordaan zult
gegaan zijn in het land, dat u
deHEERE, uw God, geven zal, zo zult
gij u grote stenen oprichten, en
bestrijken ze met kalk;
27:3 En gij zult daarop schrijven
alle woorden dezer wet, als gij
overgegaan zult zijn; opdat gij komt
in hetland, dat de HEERE, uw God,
u geven zal, een land vloeiende van
melk en honig, gelijk als de HEERE,
uwervaderen God, tot u gesproken
heeft.
27:4 Het zal dan geschieden, als gij

over de Jordaan gegaan zult zijn,
dat gij dezelve stenen, van
dewelkeik u heden gebiede, zult
oprichten op den berg Ebal, en gij
zult ze met kalk bestrijken;
27:5 En gij zult aldaar den HEERE,
uw God, een altaar bouwen, een
altaar van stenen; gij zult geen
ijzerover hetzelve bewegen.
27:6 Van gehele stenen zult gij het
altaar des HEEREN, uws Gods,
bouwen, en gij zult den HEERE,
uwGod, brandofferen daarop offeren.
27:7 Ook zult gij dankofferen
offeren, en zult aldaar eten, en
vrolijk zijn voor het aangezicht des
HEEREN,uws Gods.
27:8 En gij zult op deze stenen
schrijven alle woorden dezer wet,
die wel uitdrukkende.
27:9 Voorts sprak Mozes, te zamen
met de Levietische priesteren, tot
gans Israel, zeggende: Luistert toeen
hoort o Israel! Op dezen dag zijt gij
den HEERE, uw God, tot een volk
geworden.
27:10 Daarom zult gij der stem des
HEEREN, uws Gods, gehoorzaam zijn,
en gij zult doen Zijn gebodenen Zijn
inzettingen, die ik u heden gebiede.
27:11 En Mozes gebood het volk te
dien dage, zeggende:
27:12 Dezen zullen staan, om het
volk te zegenen op den berg
Gerizim, als gij over de Jordaan
gegaanzult zijn: Simeon, en Levi, en
Juda, en Issaschar, en Jozef, en
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Benjamin.
27:13 En dezen zullen staan over
den vloek op den berg Ebal: Ruben,
Gad en Aser, Zebulon, Dan
enNafthali.
27:14 En de Levieten zullen
betuigen en zeggen tot allen man
van Israel, met verhevene stem:
27:15 Vervloekt zij de man, die een
gesneden of gegoten beeld, een
gruwel des HEEREN, een werk van
'swerkmeesters handen, zal maken,
en zetten in het verborgene! En al
het volk zal antwoorden en zeggen:
Amen.
27:16 Vervloekt zij, die zijn vader of
zijn moeder veracht! En al het volk
zal zeggen: Amen.
27:17 Vervloekt zij, die zijns naasten
landpale verrukt! En al het volk zal
zeggen: Amen.
27:18 Vervloekt zij, die een blinde
op den weg doet dolen! En al het
volk zal zeggen: Amen.
27:19 Vervloekt zij, die het recht
van den vreemdeling, van den wees
en van de weduwe buigt! En al
hetvolk zal zeggen: Amen.
27:20 Vervloekt zij, die bij de vrouw
zijns vaders ligt, omdat hij zijns
vaders slippe ontdekt heeft! En al
hetvolk zal zeggen: Amen.
27:21 Vervloekt zij, die bij enig
beest ligt! En al het volk zal zeggen:
Amen.
27:22 Vervloekt zij, die bij zijn
zuster ligt, de dochter zijns vaders

of de dochter zijner moeder! En al
hetvolk zal zeggen: Amen.
27:23 Vervloekt zij, die bij zijn
schoonmoeder ligt! En al het volk
zal zeggen: Amen.
27:24 Vervloekt zij, die zijn naaste
in het verborgene verslaat! En al het
volk zal zeggen: Amen.
27:25 Vervloekt zij, die geschenk
neemt, om een ziel, het bloed eens
onschuldigen, te verslaan! En al
hetvolk zal zeggen: Amen.
27:26 Vervloekt zij, die de woorden
dezer wet niet zal bevestigen,
doende dezelve! En al het volk
zalzeggen: Amen.
28:1 En het zal geschieden, indien
gij der stem des HEEREN, uws Gods,
vlijtiglijk zult
gehoorzamen,waarnemende te doen
al Zijn geboden, die ik u heden
gebiede, zo zal de HEERE, uw God,
u hoog zetten bovenalle volken der
aarde.
28:2 En al deze zegeningen zullen
over u komen, en u aantreffen,
wanneer gij der stem des HEEREN
uwsGods, zult gehoorzaam zijn.
28:3 Gezegend zult gij zijn in de
stad, en gezegend zult gij zijn in
het veld.
28:4 Gezegend zal zijn de vrucht
uws buiks, en de vrucht uws lands,
en de vrucht uwer beesten,
devoortzetting uwer koeien, en de
kudden van uw klein vee.
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28:5 Gezegend zal zijn uw korf, en
uw baktrog.
28:6 Gezegend zult gij zijn in uw
ingaan, gezegend zult gij zijn in uw
uitgaan.
28:7 De HEERE zal geven uw
vijanden, die tegen u opstaan,
geslagen voor uw aangezicht; door
een wegzullen zij tot u uittrekken,
maar door zeven wegen zullen zij
voor uw aangezicht vlieden.
28:8 De HEERE zal den zegen
gebieden, dat Hij met u zij in uw
schuren, en in alles, waaraan gij uw
handslaat; en Hij zal u zegenen in
het land, dat u de HEERE, uw God,
geven zal.
28:9 De HEERE zal u Zichzelven tot
een heilig volk bevestigen, gelijk als
Hij u gezworen heeft, wanneer gijde
geboden des HEEREN, uws Gods,
zult houden, en in Zijn wegen
wandelen.
28:10 En alle volken der aarde
zullen zien, dat de Naam des
HEEREN over u genoemd is, en zij
zullenvoor u vrezen.
28:11 En de HEERE zal u doen
overvloeien aan goed, in de vrucht
uws buiks, en in de vrucht
uwerbeesten, en in de vrucht uws
lands; op het land, dat de HEERE
uw vaderen gezworen heeft u te
zullen geven.
28:12 De HEERE zal u opendoen
Zijn goeden schat, den hemel, om
aan uw land regen te geven te

zijnertijd, en om te zegenen al het
werk uwer hand; en gij zult aan vele
volken lenen, maar gij zult niet
ontlenen.
28:13 En de HEERE zal u tot een
hoofd maken, en niet tot een
staart, en gij zult alleenlijk boven
zijn, enniet onder zijn; wanneer gij
horen zult naar de geboden des
HEEREN, uws Gods, die ik u heden
gebiede tehouden en te doen;
28:14 En gij niet afwijken zult van al
de woorden, die ik ulieden heden
gebiede, ter rechter [hand] of
terlinkerhand, dat gij andere goden
nawandelt, om hen te dienen.
28:15 Daarentegen zal het
geschieden, indien gij de stem des
HEEREN, uws Gods, niet zult
gehoorzaamzijn, om waar te nemen,
dat gij doet al Zijn geboden en Zijn
inzettingen, die ik u heden gebiede;
zo zullen aldeze vloeken over u
komen, en u treffen.
28:16 Vervloekt zult gij zijn in de
stad, en vervloekt zult gij zijn in het
veld.
28:17 Vervloekt zal zijn uw korf, en
uw baktrog.
28:18 Vervloekt zal zijn de vrucht
uws buiks, en de vrucht uws lands,
de voortzetting uwer koeien, en
dekudden van uw klein vee.
28:19 Vervloekt zult gij zijn in uw
ingaan, en vervloekt zult gij zijn in
uw uitgaan.
28:20 De HEERE zal onder u zenden
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den vloek, de verstoring en het
verderf, in alles, waaraan gij uw
handslaat, dat gij doen zult; totdat
gij verdelgd wordt, en totdat gij
haastelijk omkomt, vanwege de
boosheid uwerwerken, waarmede gij
Mij verlaten hebt.
28:21 De HEERE zal u de pestilentie
doen aankleven, totdat Hij u verdoe
van het land, waar gij naar toegaat,
om dat te erven.
28:22 De HEERE zal u slaan met
tering, en met koorts, en met
vurigheid, en met hitte, en met
droogte, enmet brandkoren, en met
honigdauw, die u vervolgen zullen,
totdat gij omkomt.
28:23 En uw hemel, die boven uw
hoofd is, zal koper zijn, en de
aarde, die onder u is, zal ijzer zijn.
28:24 De HEERE, uw God, zal pulver
en stof tot regen uws lands geven;
van den hemel zal het op
unederdalen, totdat gij verdelgd
wordt.
28:25 De HEERE zal u geslagen
geven voor het aangezicht uwer
vijanden; door een weg zult gij tot
hemuittrekken, en door zeven wegen
zult gij voor zijn aangezicht vlieden;
en gij zult van alle koninkrijken der
aardeberoerd worden.
28:26 En uw dood lichaam zal aan
alle gevogelte des hemels, en aan
de beesten der aarde tot spijze
zijn;en niemand zal ze afschrikken.
28:27 De HEERE zal u slaan met

zweren van Egypte, en met spenen,
en met droge schurft, en
metkrauwsel, waarvan gij niet zult
kunnen genezen worden.
28:28 De HEERE zal u slaan met
onzinnigheid, en met blindheid, en
met verbaasdheid des harten;
28:29 Dat gij op den middag zult
omtasten, gelijk als een blinde
omtast in het donkere, en uw
wegen nietzult voorspoedig maken;
maar gij zult alleenlijk verdrukt en
beroofd zijn alle dagen, en er zal
geen verlosser zijn.
28:30 Gij zult een vrouw
ondertrouwen, maar een ander zal
haar beslapen; een huis zult gij
bouwen, maardaarin niet wonen; een
wijngaard zult gij planten, maar dien
niet gemeen maken.
28:31 Uw os zal voor uw ogen
geslacht worden, maar gij zult
daarvan niet eten; uw ezel zal van
voor uwaangezicht geroofd worden,
en tot u niet wederkeren; uw klein
vee zal aan uw vijanden gegeven
worden, envoor u zal geen verlosser
zijn.
28:32 Uw zonen en uw dochteren
zullen aan een ander volk gegeven
worden, dat het uw ogen aanzien,
ennaar hen bezwijken den gansen
dag; maar het zal in het vermogen
uwer hand niet zijn.
28:33 De vrucht van uw land en al
uw arbeid zal een volk eten, dat gij
niet gekend hebt; en gij zult
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alledagen alleenlijk verdrukt en
gepletterd zijn.
28:34 En gij zult onzinnig zijn,
vanwege het gezicht uwer ogen, dat
gij zien zult.
28:35 De HEERE zal u slaan met
boze zweren, aan de knieen en aan
de benen, waarvan gij niet
zultkunnen genezen worden, van uw
voetzool af tot aan uw schedel.
28:36 De HEERE zal u, mitsgaders
uw koning, dien gij over u zult
gesteld hebben, doen gaan tot een
volk,dat gij niet gekend hebt, noch
uw vaderen; en aldaar zult gij
dienen andere goden, hout en
steen.
28:37 En gij zult zijn tot een schrik,
tot een spreekwoord en tot een
spotrede, onder al de volken,
waarheenu de HEERE leiden zal.
28:38 Gij zult veel zaads op den
akker uitbrengen, maar gij zult
weinig inzamelen; want de
sprinkhaan zalhet verteren.
28:39 Wijngaarden zult gij planten,
en bouwen, maar gij zult geen wijn
drinken, noch iets vergaderen;
wantde worm zal het afeten.
28:40 Olijfbomen zult gij hebben in
al uw landpalen, maar gij zult u met
olie niet zalven; want uw
olijfboomzal [zijn] [vrucht] afwerpen.
28:41 Zonen en dochteren zult gij
gewinnen, maar zij zullen voor u
niet zijn; want zij zullen in
gevangenisgaan.

28:42 Al uw geboomte, en de
vrucht uws lands zal het boos
gewormte erfelijk bezitten.
28:43 De vreemdeling, die in het
midden van u is, zal hoog, hoog
boven u opklimmen; en gij zult laag,
laagnederdalen.
28:44 Hij zal u lenen, maar gij zult
hem niet lenen; hij zal tot een
hoofd zijn, en gij zult tot een staart
zijn.
28:45 En al deze vloeken zullen
over u komen, en u vervolgen, en u
treffen, totdat gij verdelgd
wordt;omdat gij der stem des
HEEREN, uws Gods, niet gehoorzaam
zult geweest zijn, om te houden Zijn
geboden enZijn inzettingen, die Hij u
geboden heeft.
28:46 En zij zullen onder u tot een
teken, en tot een wonder zijn, ja,
onder uw zaad tot in eeuwigheid.
28:47 Omdat gij den HEERE, uw
God, niet gediend zult hebben met
vrolijkheid en goedheid des
harten,vanwege de veelheid van
alles;
28:48 Zo zult gij uw vijanden, die
de HEERE onder u zenden zal,
dienen, in honger en in dorst, en
innaaktheid, en in gebrek van alles;
en Hij zal een ijzeren juk op uw
hals leggen, totdat Hij u verdelge.
28:49 De HEERE zal tegen u een
volk verheffen van verre, van het
einde der aarde, gelijk als een
arendvliegt; een volk, welks spraak
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gij niet zult verstaan;
28:50 Een volk, stijf van aangezicht,
dat het aangezicht des ouden niet
zal aannemen, noch den
jongegenadig zijn.
28:51 En het zal de vrucht uwer
beesten, en de vrucht uws lands
opeten, totdat gij verdelgd zult
zijn;hetwelk u geen koren, most
noch olie, voortzetting uwer koeien
noch kudden van uw klein vee zal
overig laten,totdat Hij u verdoe.
28:52 En het zal u beangstigen in
al uw poorten, totdat uw hoge en
vaste muren nedervallen, op welke
gijvertrouwdet in uw ganse land; ja,
het zal u beangstigen in al uw
poorten, in uw ganse land, dat u de
HEERE, uwGod, gegeven heeft.
28:53 En gij zult eten de vrucht uws
buiks, het vlees uwer zonen en uwer
dochteren, die u de HEERE, uwGod,
gegeven zal hebben; in de
belegering en in de benauwing,
waarmede uw vijanden u zullen
benauwen.
28:54 Aangaande den man, die
teder onder u, en die zeer wellustig
geweest is, zijn oog zal kwaad
zijntegen zijn broeder, en tegen de
huisvrouw zijns schoots, en tegen
zijn overige zonen, die hij
overgehouden zalhebben;
28:55 Dat hij niet aan een van die
zal geven van het vlees zijner
zonen, die hij eten zal, omdat hij
voor zichniets heeft overgehouden;

in de belegering en in de
benauwing, waarmede uw vijand u in
al uw poorten zalbenauwen.
28:56 Aangaande de tedere en
wellustige [vrouw] onder u, die niet
verzocht heeft haar voetzool op
deaarde te zetten, omdat zij zich
wellustig en teder hield; haar oog
zal kwaad zijn tegen den man haars
schoots, entegen haar zoon, en
tegen haar dochter;
28:57 En dat om haar nageboorte,
die van tussen haar voeten
uitgegaan zal zijn, en om haar
zonen, die zijgebaard zal hebben;
want zij zal hen eten in het
verborgene, vermits gebrek van
alles; in de belegering en in
debenauwing, waarmede uw vijand u
zal benauwen in uw poorten.
28:58 Indien gij niet zult waarnemen
te doen al de woorden dezer wet,
die in dit boek geschreven zijn,
omte vrezen dezen heerlijken en
vreselijken Naam, den HEERE, uw
God;
28:59 Zo zal de HEERE uw plagen
wonderlijk maken, mitsgaders de
plagen van uw zaad; het zullen
groteen gewisse plagen, en boze en
gewisse krankten zijn.
28:60 En Hij zal op u doen keren
alle kwalen van Egypte, voor
dewelke gij gevreesd hebt, en zij
zullen uaanhangen.
28:61 Ook alle krankte, en alle
plage, die in het boek dezer wet
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niet geschreven is, zal de HEERE
over udoen komen, totdat gij
verdelgd wordt.
28:62 En gij zult met weinige
mensen overgelaten worden, in
plaats dat gij geweest zijt als de
sterren deshemels in menigte;
omdat gij der stem des HEEREN,
uws Gods, niet gehoorzaam geweest
zijt.
28:63 En het zal geschieden, gelijk
als de HEERE Zich over ulieden
verblijdde, u goed doende en
uvermenigvuldigende, alzo zal Zich
de HEERE over u verblijden, u
verdoende en u verdelgende; en gij
zultuitgerukt worden uit het land,
waar gij naar toe gaat, om dat te
erven.
28:64 En de HEERE zal u
verstrooien onder alle volken, van
het ene einde der aarde tot aan
het andereeinde der aarde; en
aldaar zult gij andere goden dienen,
die gij niet gekend hebt, noch uw
vaders, hout en steen.
28:65 Daartoe zult gij onder dezelve
volken niet stil zijn, en uw voetzool
zal geen rust hebben; want deHEERE
zal u aldaar een bevend hart geven,
en bezwijking der ogen, en
mattigheid der ziel.
28:66 En uw leven zal tegenover u
hangen; en gij zult nacht en dag
schrikken, en gij zult van uw leven
nietzeker zijn.
28:67 Des morgens zult gij zeggen:

Och, dat het avond ware; en des
avonds zult gij zeggen: Och, dat
hetmorgen ware; vermits den schrik
uws harten, waarmede gij zult
verschrikt zijn, en vermits het
gezicht uwer ogen,dat gij zien zult.
28:68 En de HEERE zal u naar
Egypte doen wederkeren in schepen,
door een weg, waarvan ik u
gezegdheb: Gij zult dien niet meer
zien; en aldaar zult gij u aan uw
vijanden willen verkopen tot
dienstknechten en totdienstmaagden;
maar er zal geen koper zijn.
29:1 Dit zijn de woorden des
verbonds, dat de HEERE Mozes
geboden heeft te maken met de
kinderenIsraels, in het land van
Moab, boven het verbond, dat Hij
met hen gemaakt had aan Horeb.
29:2 En Mozes riep gans Israel, en
zeide tot hen: Gij hebt gezien al
wat de HEERE in Egypteland voor
uwogen gedaan heeft, aan Farao,
en aan al zijn knechten, en aan zijn
land;
29:3 De grote verzoekingen, die uw
ogen gezien hebben, diezelve
tekenen en grote wonderen.
29:4 Maar de HEERE heeft ulieden
niet gegeven een hart om te
verstaan, noch ogen om te zien,
nochoren om te horen, tot op
dezen dag.
29:5 En Ik heb ulieden veertig jaren
doen wandelen in de woestijn; uw
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klederen zijn aan u niet
verouderd,en uw schoen is niet
verouderd aan uw voet.
29:6 Brood hebt gij niet gegeten, en
wijn en sterken drank hebt gij niet
gedronken; opdat gij wistet, dat Ikde
HEERE, uw God, ben.
29:7 Toen gij nu kwaamt aan deze
plaats, toog Sihon, de koning van
Hesbon, uit, en Og, de koning
vanBazan, ons tegemoet, ten strijde;
en wij sloegen hen.
29:8 En wij hebben hun land
ingenomen, en dat ten erve gegeven
aan de Rubenieten en
Gadieten,mitsgaders aan den halven
stam der Manassieten.
29:9 Houdt dan de woorden dezes
verbonds, en doet ze; opdat gij
verstandelijk handelt in alles, wat
gijdoen zult.
29:10 Gij staat heden allen voor het
aangezicht des HEEREN, uws Gods:
uw hoofden uwer stammen,
uwoudsten, en uw ambtlieden, alle
man van Israel;
29:11 Uw kinderkens, uw vrouwen,
en uw vreemdeling, die in het
midden van uw leger is, van
uwhouthouwer tot uw waterputter
toe;
29:12 Om over te gaan in het
verbond des HEEREN, uws Gods, en
in Zijn vloek, hetwelk de HEERE,
uwGod, heden met u maakt;
29:13 Opdat Hij u heden Zichzelven
tot een volk bevestige, en Hij u tot

een God zij, gelijk als Hij tot
ugesproken heeft, en gelijk als Hij
uw vaderen, Abraham, Izak en
Jakob, gezworen heeft.
29:14 En niet met ulieden alleen
maak ik dit verbond en dezen vloek;
29:15 Maar met dengene, die heden
hier bij ons voor het aangezicht des
HEEREN, onzes Gods, staat; enmet
dengene, die hier heden bij ons niet
is.
29:16 Want gij weet, hoe wij in
Egypteland gewoond hebben, en
hoe wij doorgetogen zijn door het
middender volken, die gij
doorgetogen zijt.
29:17 En gij hebt gezien hun
verfoeiselen, en hun drekgoden,
hout en steen, zilver en goud, die
bij henwaren.
29:18 Dat onder ulieden niet zij een
man, of vrouw, of huisgezin, of
stam, die zijn hart heden wende
vanden HEERE, onzen God, om te
gaan dienen de goden dezer volken;
dat onder ulieden niet zij een
wortel, die galen alsem drage;
29:19 En het geschiede, als hij de
woorden dezes vloeks hoort, dat hij
zichzelven zegene in zijn
hart,zeggende: Ik zal vrede hebben,
wanneer ik schoon naar mijns
harten goeddunken zal wandelen,
om dendronkene te doen tot den
dorstige.
29:20 De HEERE zal hem niet willen
vergeven; maar alsdan zal des
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HEEREN toorn en ijver roken
overdenzelven man, en al de vloek,
die in dit boek geschreven is, zal
op hem liggen; en de HEERE zal zijn
naam vanonder den hemel
uitdelgen.
29:21 En de HEERE zal hem ten
kwade afscheiden van al de
stammen Israels, naar alle vloeken
desverbonds, dat in het boek dezer
wet geschreven is.
29:22 Dan zal zeggen het navolgend
geslacht, uw kinderen, die na
ulieden opstaan zullen, en de
vreemde,die uit verren lande komen
zal, als zij zullen zien de plagen
dezes lands en deszelfs krankheden,
waarmede deHEERE het gekrenkt
heeft;
29:23 Dat zijn ganse aarde zij
zwavel en zout der verbranding; die
niet bezaaid zal zijn, en geen spruit
zalvoortgebracht hebben, noch enig
kruid daarin zal opgekomen zijn;
gelijk de omkering van Sodom en
Gomorra,Adama en Zeboim, die de
HEERE heeft omgekeerd in Zijn
toorn en in Zijn grimmigheid;
29:24 En alle volken zullen zeggen:
Waarom heeft de HEERE aan dit
land alzo gedaan? Wat is
deontsteking van dezen groten
toorn?
29:25 Dan zal men zeggen: Omdat
zij het verbond des HEEREN, des
Gods hunner vaderen,
hebbenverlaten, dat Hij met hen

gemaakt had, als Hij hen uit
Egypteland uitvoerde;
29:26 En zij heengegaan zijn, en
andere goden gediend en zich voor
die gebogen hebben; goden, die
henniet gekend hadden, en geen
van welke hun iets medegedeeld
had;
29:27 Daarom is de toorn des
HEEREN ontstoken tegen dit land,
om daarover te brengen al dezen
vloek,die in dit boek geschreven is.
29:28 En de HEERE heeft hen uit
hun land uitgetrokken, in toorn, en
in grimmigheid, en in
groteverbolgenheid; en Hij heeft hen
verworpen in een ander land, gelijk
het is te dezen dage.
29:29 De verborgene dingen zijn
voor den HEERE, onzen God; maar
de geopenbaarde zijn voor ons
envoor onze kinderen, tot in
eeuwigheid, om te doen al de
woorden dezer wet.
30:1 Voorts zal het geschieden,
wanneer al deze dingen over u
zullen gekomen zijn, deze zegen of
dezevloek, die ik u voorgesteld heb;
zo zult gij het weder ter harte
nemen, onder alle volken, waarheen
u de HEERE,uw God, gedreven heeft;
30:2 En gij zult u bekeren tot den
HEERE, uw God, en Zijner stem
gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik
uheden gebiede, gij en uw kinderen,
met uw ganse hart en met uw
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ganse ziel.
30:3 En de HEERE, uw God, zal uw
gevangenis wenden, en Zich uwer
ontfermen; en Hij zal u
wedervergaderen uit al de volken,
waarheen u de HEERE, uw God,
verstrooid had.
30:4 Al waren uw verdrevenen aan
het einde des hemels, van daar zal
u de HEERE, uw God, vergaderen,en
van daar zal Hij u nemen.
30:5 En de HEERE, uw God, zal u
brengen in het land, dat uw
vaderen erfelijk bezeten hebben, en
gij zultdat erfelijk bezitten; en Hij zal
u weldoen, en zal u
vermenigvuldigen boven uw vaderen.
30:6 En de HEERE, uw God, zal uw
hart besnijden, en het hart van uw
zaad, om den HEERE, uw God, liefte
hebben met uw ganse hart en met
uw ganse ziel, opdat gij levet.
30:7 En de HEERE, uw God, zal al
die vloeken leggen op uw vijanden
en op uw haters, die u
vervolgdhebben.
30:8 Gij dan zult u bekeren, en der
stemme des HEEREN gehoorzaam
zijn, en gij zult doen al Zijngeboden,
die ik u heden gebiede.
30:9 En de HEERE, uw God, zal u
doen overvloeien in al het werk
uwer hand, in de vrucht uws buiks,
en inde vrucht uwer beesten, en in
de vrucht uws lands, ten goede;
want de HEERE zal wederkeren, om
Zich over ute verblijden ten goede,

gelijk als Hij Zich over uw vaderen
verblijd heeft;
30:10 Wanneer gij der stemme des
HEEREN, uws Gods, zult gehoorzaam
zijn, houdende Zijn geboden enZijn
inzettingen, die in dit wetboek
geschreven zijn; wanneer gij u zult
bekeren tot den HEERE, uw God,
met uwganse hart en met uw ganse
ziel.
30:11 Want ditzelve gebod, hetwelk
ik u heden gebiede, dat is van u
niet verborgen, en dat is niet verre.
30:12 Het is niet in den hemel, om
te zeggen: Wie zal voor ons ten
hemel varen, dat hij het voor ons
hale,en ons hetzelve horen late, dat
wij het doen?
30:13 Het is ook niet op gene zijde
der zee, om te zeggen: Wie zal
voor ons overvaren aan gene zijde
derzee, dat hij het voor ons hale,
en ons hetzelve horen late, dat wij
het doen?
30:14 Want dit woord is zeer nabij
u, in uw mond, en in uw hart, om
dat te doen.
30:15 Ziet, ik heb u heden
voorgesteld het leven, en het goede,
en den dood, en het kwade.
30:16 Want ik gebiede u heden,
den HEERE, uw God, lief te hebben,
in Zijn wegen te wandelen, en
tehouden Zijn geboden, en Zijn
inzettingen, en Zijn rechten, opdat
gij levet en vermenigvuldiget, en de
HEERE, uwGod, u zegene in het
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land, waar gij naar toe gaat, om
dat te erven.
30:17 Maar indien uw hart zich zal
afwenden, en gij niet horen zult, en
gij gedreven zult worden, dat gij
uvoor andere goden buigt, en
dezelve dient;
30:18 Zo verkondig ik ulieden
heden, dat gij voorzeker zult
omkomen; gij zult de dagen niet
verlengen ophet land, naar hetwelk
gij over de Jordaan zijt
heengaande, om daarin te komen,
dat gij het erfelijk bezit.
30:19 Ik neem heden tegen ulieden
tot getuigen den hemel en de
aarde; het leven en den dood heb
ik uvoorgesteld, den zegen en den
vloek! Kiest dan het leven, opdat gij
levet, gij en uw zaad;
30:20 Liefhebbende den HEERE, uw
God, Zijner stem gehoorzaam zijnde,
en Hem aanhangende; want Hijis uw
leven en de lengte uwer dagen;
opdat gij blijft in het land, dat de
HEERE uw vaderen, Abraham, Izak
enJakob, gezworen heeft hun te
zullen geven.
31:1 Daarna ging Mozes heen, en
sprak deze woorden tot gans Israel,
31:2 En zeide tot hen: Ik ben heden
honderd en twintig jaren oud; ik zal
niet meer kunnen uitgaan eningaan;
daartoe heeft de HEERE tot mij
gezegd: Gij zult over deze Jordaan
niet gaan.

31:3 De HEERE, uw God, Die zal
voor uw aangezicht overgaan; Die
zal deze volken van voor
uwaangezicht verdelgen, dat gij hen
erfelijk bezit. Jozua zal voor uw
aangezicht overgaan, gelijk als de
HEEREgesproken heeft.
31:4 En de HEERE zal hun doen,
gelijk als Hij aan Sihon en Og,
koningen der Amorieten, en aan
hun land,gedaan heeft, die Hij
verdelgd heeft.
31:5 Wanneer hen nu de HEERE
voor uw aangezicht zal gegeven
hebben, dan zult gij hun doen naar
allegebod, dat ik ulieden geboden
heb.
31:6 Weest sterk en hebt goeden
moed, en vreest niet, en verschrikt
niet voor hun aangezicht; want het
isde HEERE, uw God, Die met u
gaat; Hij zal u niet begeven, noch u
verlaten.
31:7 En Mozes riep Jozua, en zeide
tot hem voor de ogen van gans
Israel: Wees sterk en heb
goedenmoed, want gij zult met dit
volk ingaan in het land dat de
HEERE hun vaderen gezworen heeft,
hun te zullengeven; en gij zult het
hun doen erven.
31:8 De HEERE nu is Degene, Die
voor uw aangezicht gaat; Die zal
met u zijn; Hij zal u niet
begeven,noch u verlaten; vrees niet,
en ontzet u niet.
31:9 En Mozes schreef deze wet, en
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gaf ze aan de priesteren, de zonen
van Levi, die de ark des
verbondsdes HEEREN droegen, en
aan alle oudsten van Israel.
31:10 En Mozes gebood hun,
zeggende: Ten einde van zeven
jaren, op den gezetten tijd van het
jaar dervrijlating, op het feest der
loofhutten,
31:11 Als gans Israel zal komen, om
te verschijnen voor het aangezicht
des HEEREN, uws Gods, in deplaats,
die Hij zal verkoren hebben, zult gij
deze wet voor gans Israel uitroepen,
voor hun oren;
31:12 Vergadert het volk, de
mannen, en de vrouwen, en de
kinderen, en uw vreemdelingen, die
in uwpoorten zijn; opdat zij horen,
en opdat zij leren, en vrezen den
HEERE, uw God, en waarnemen te
doen allewoorden dezer wet.
31:13 En dat hun kinderen, die het
niet geweten hebben, horen en
leren, om te vrezen den HEERE,
uwGod, al de dagen, die gij leeft op
het land, naar hetwelk gij over de
Jordaan zijt heengaande, om dat te
erven.
31:14 En de HEERE zeide tot Mozes:
Zie, uw dagen zijn genaderd, om te
sterven; roep Jozua, en steltulieden
in de tent der samenkomst, dat Ik
hem bevel geve. Zo ging Mozes, en
Jozua, en zij stelden zich in detent
der samenkomst.
31:15 Toen verscheen de HEERE in

de tent, in de wolkkolom; en de
wolkkolom stond boven de deur
dertent.
31:16 En de HEERE zeide tot Mozes:
Zie, gij zult slapen met uw vaderen;
en dit volk zal opstaan,
ennahoereren de goden der
vreemden van dat land, waar het
naar toe gaat, in het midden van
hetzelve; en het zalMij verlaten en
vernietigen Mijn verbond, dat Ik met
hetzelve gemaakt heb.
31:17 Zo zal Mijn toorn te dien
dage tegen hetzelve ontsteken, en
Ik zal hen verlaten, en Mijn
aangezichtvan hen verbergen, dat zij
ter spijze zijn, en vele kwaden en
benauwdheden zullen het treffen;
dat het te diendage zal zeggen:
Hebben mij deze kwaden niet
getroffen, omdat mijn God in het
midden van mij niet is?
31:18 Ik dan zal Mijn aangezicht te
dien dage ganselijk verbergen, om
al het kwaad, dat het gedaan
heeft;want het heeft zich gewend tot
andere goden.
31:19 En nu, schrijft ulieden dit lied,
en leert het den kinderen Israels;
legt het in hun mond; opdat dit
liedMij ten getuige zij tegen de
kinderen Israels.
31:20 Want Ik zal dit [volk]
inbrengen in het land, dat Ik zijn
vaderen gezworen heb, vloeiende
van melk enhonig, en het zal eten,
en verzadigd, en vet worden; dan
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zal het zich wenden tot andere
goden, en hen dienen,en zij zullen
Mij tergen, en Mijn verbond
vernietigen.
31:21 En het zal geschieden,
wanneer vele kwaden en
benauwdheden hetzelve zullen
treffen, dan zal ditlied voor zijn
aangezicht antwoorden tot getuige;
want het zal uit den mond zijns
zaads niet vergeten worden;dewijl Ik
weet zijn gedichtsel dat het heden
maakt, aleer Ik het inbreng in het
land, dat Ik gezworen heb.
31:22 Zo schreef Mozes dit lied te
dien dage, en hij leerde het den
kinderen Israels.
31:23 En Hij gebood Jozua, den
zoon van Nun, en zeide: Zijt sterk
en heb goeden moed, want gij zult
dekinderen Israels inbrengen in het
land, dat Ik hun gezworen heb; en
Ik zal met u zijn.
31:24 En het geschiedde, als Mozes
voleind had de woorden dezer wet
te schrijven in een boek, totdat
zijvoltrokken waren;
31:25 Zo gebood Mozes den
Levieten, die de ark des verbonds
des HEEREN droegen, zeggende:
31:26 Neemt dit wetboek, en legt
het aan de zijde van de ark des
verbonds des HEEREN, uws Gods,
dathet aldaar zij ten getuige tegen
u.
31:27 Want ik ken uw
wederspannigheid, en uw harden

nek. Ziet, terwijl ik nog heden met
ulieden leve, zijtgij wederspannig
geweest tegen den HEERE; hoe veel
te meer na mijn dood!
31:28 Vergadert tot mij al de
oudsten uwer stammen, en uw
ambtlieden; dat ik voor hun oren
dezewoorden spreke, en tegen hen
den hemel en de aarde tot getuigen
neme.
31:29 Want ik weet, dat gij het na
mijn dood zekerlijk zult verderven,
en afwijken van den weg, dien ik
ugeboden heb; dan zal u dit kwaad
in het laatste der dagen ontmoeten,
wanneer gij zult gedaan hebben,
datkwaad is in de ogen des
HEEREN, om Hem door het werk
uwer handen tot toorn te
verwekken.
31:30 Toen sprak Mozes, voor de
oren der ganse gemeente van
Israel, de woorden dezes lieds,
totdat zijvoltrokken waren.
32:1 Neig de oren, gij hemel, en ik
zal spreken; en de aarde hore de
redenen mijns monds.
32:2 Mijn leer druipe als een regen,
mijn rede vloeie als een dauw; als
een stofregen op de
grasscheutjes,en als druppelen op
het kruid.
32:3 Want ik zal den Naam des
HEEREN uitroepen; geeft onzen God
grootheid!
32:4 Hij is de Rotssteen, Wiens werk
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volkomen is; want al Zijn wegen zijn
gerichte. God is waarheid, en isgeen
onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.
32:5 Hij heeft het tegen Hem
verdorven; het zijn Zijn kinderen
niet; de schandvlek is hun; het is
eenverkeerd en verdraaid geslacht.
32:6 Zult gij dit den HEERE
vergelden, gij, dwaas en onwijs volk!
Is Hij niet uw Vader, Die u
verkregen, Dieu gemaakt en u
bevestigd heeft?
32:7 Gedenk aan de dagen van
ouds; merk op de jaren van elk
geslacht; vraag uw vader, die zal
het ubekend maken, uw ouden, en
zij zullen het u zeggen.
32:8 Toen de Allerhoogste aan de
volken de erfenis uitdeelde, toen Hij
Adams kinderen vaneen
scheidde,heeft Hij de landpalen der
volken gesteld naar het getal der
kinderen Israels.
32:9 Want des HEEREN deel is Zijn
volk, Jakob is het snoer Zijner erve.
32:10 Hij vond hem in een land der
woestijn, en in een woeste huilende
wildernis; Hij voerde hem rondom,Hij
onderwees hem, Hij bewaarde hem
als Zijn oogappel.
32:11 Gelijk een arend zijn nest
opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn
vleugelen uitbreidt, ze neemt en
zedraagt op zijn vlerken;
32:12 [Zo] leidde hem de HEERE
alleen, en er was geen vreemd god
met hem.

32:13 Hij deed hem rijden op de
hoogten der aarde, dat hij at de
inkomsten des velds; en Hij deed
hemhonig zuigen uit de steenrots,
en olie uit den kei der rots;
32:14 Boter van koeien, en melk
van klein vee, met het vet der
lammeren en der rammen, die in
Bazanweiden, en der bokken, met
het vette der nieren van tarwe; en
het druivenbloed, reinen wijn, hebt
gij gedronken.
32:15 Als nu Jeschurun vet werd,
zo sloeg hij achteruit (gij zijt vet, gij
zijt dik, [ja], [met] [vet]
overdektgeworden!); en hij liet God
varen, Die hem gemaakt heeft, en
versmaadde den Rotssteen zijns
heils.
32:16 Zij hebben Hem tot ijver
verwekt door vreemde [goden]; door
gruwelen hebben zij Hem tot
toornverwekt.
32:17 Zij hebben aan de duivelen
geofferd, niet aan God; aan de
goden, die zij niet kenden; nieuwe,
dievan nabij gekomen waren, voor
dewelke uw vaders niet geschrikt
hebben.
32:18 Den Rotssteen, Die u
gegenereerd heeft, hebt gij vergeten;
en gij hebt in vergetenis gesteld
denGod, Die u gebaard heeft.
32:19 Als het de HEERE zag, zo
versmaadde Hij hen, uit toornigheid
tegen zijn zonen en zijn dochteren.
32:20 En Hij zeide: Ik zal Mijn
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aangezicht van hen verbergen; Ik zal
zien, welk hunlieder einde zal
wezen;want zij zijn een gans
verkeerd geslacht, kinderen, in welke
geen trouw is.
32:21 Zij hebben Mij tot ijver
verwekt door hetgeen geen God is;
zij hebben Mij tot toorn verwekt
door hunijdelheden; Ik dan zal hen
tot ijver verwekken door diegenen,
die geen volk zijn; door een dwaas
volk zal Ik hentot toorn verwekken.
32:22 Want een vuur is
aangestoken in Mijn toorn, en zal
bernen tot in de onderste hel, en
zal het land metzijn inkomst
verteren, en de gronden der bergen
in vlam zetten.
32:23 Ik zal kwaden over hen
hopen; Mijn pijlen zal Ik op hen
verschieten.
32:24 Uitgeteerd zullen zij zijn van
honger, opgegeten van den
karbonkel en bitter verderf; en Ik zal
detanden der beesten onder hen
schikken, met vurig venijn van
slangen des stofs.
32:25 Van buiten zal het zwaard
beroven, en uit de binnenkameren
de verschrikking; ook den
jongeling,ook de jonge dochter, het
zuigende kind met den grijzen man.
32:26 Ik zeide: In alle hoeken zoude
Ik hen verstrooien; Ik zoude hun
gedachtenis van onder de
mensendoen ophouden;
32:27 Ten ware, dat Ik de

toornigheid des vijands schroomde,
dat niet hun tegenpartijen zich
vreemdmochten houden; dat zij niet
mochten zeggen: Onze hand is
hoog geweest; de HEERE heeft dit
alles nietgewrocht.
32:28 Want zij zijn een volk, dat
door raadslagen verloren gaat, en
er is geen verstand in hen.
32:29 O, dat zij wijs waren; zij
zouden dit vernemen, zij zouden op
hun einde merken.
32:30 Hoe zoude een enige duizend
jagen, en twee tien duizend doen
vluchten, ten ware, dat
hunliederRotssteen hen verkocht, en
de HEERE hen overgeleverd had?
32:31 Want hun rotssteen is niet
gelijk onze Rotssteen, zelfs onze
vijanden rechters zijnde.
32:32 Want hun wijnstok is uit den
wijnstok van Sodom, en uit de
velden van Gomorra; hun wijndruiven
zijnvergiftige wijndruiven; zij hebben
bittere bezien.
32:33 Hun wijn is vurig drakenvenijn,
en een wreed adderenvergift.
32:34 Is dat niet bij Mij opgesloten,
verzegeld in Mijn schatten?
32:35 Mijn is de wraak en de
vergelding, ten tijde als hunlieder
voet zal wankelen; want de dag
hunsondergangs is nabij, en de
dingen, die hun zullen gebeuren,
haasten.
32:36 Want de HEERE zal aan Zijn
volk recht doen, en het zal Hem
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over Zijn knechten berouwen; want
Hijzal zien, dat de hand is
weggegaan, en de beslotene en
verlatene niets is.
32:37 Dan zal Hij zeggen: Waar zijn
hun goden; de rotssteen, op welken
zij betrouwden?
32:38 Welker slachtofferen vet zij
aten, welker drankofferen wijn zij
dronken; dat zij opstaan en u
helpen,dat er verberging voor u zij.
32:39 Ziet nu, dat Ik, Ik DIE ben, en
geen God met Mij, Ik dood en maak
levend; Ik versla en Ik heel; en eris
niemand, die uit Mijn hand redt!
32:40 Want Ik zal Mijn hand naar
den hemel opheffen, en Ik zal
zeggen: Ik leef in eeuwigheid!
32:41 Indien Ik Mijn glinsterend
zwaard wette, en Mijn hand ten
gerichte grijpt, zo zal Ik wraak op
Mijntegenpartijen doen wederkeren,
en Mijn hateren vergelden.
32:42 Ik zal Mijn pijlen dronken
maken van bloed, en Mijn zwaard
zal vlees eten; van het bloed
desverslagenen en des gevangenen,
van het hoofd af zullen er wraken
des vijands zijn.
32:43 Juicht, gij heidenen, [met] Zijn
volk! want Hij zal het bloed Zijner
knechten wreken; en Hij zal dewraak
op Zijn tegenpartijen doen
wederkeren, en verzoenen Zijn land
[en] Zijn volk.
32:44 En Mozes kwam, en sprak al
de woorden dezes lieds voor de

oren des volks, hij en Hosea, de
zoonvan Nun.
32:45 Als nu Mozes geeindigd had
al die woorden tot gans Israel te
spreken;
32:46 Zo zeide hij tot hen: Zet uw
hart op al de woorden, die ik
heden onder ulieden betuige, dat gij
ze uwkinderen gebieden zult, dat zij
waarnemen te doen al de woorden
dezer wet.
32:47 Want dat is geen vergeefs
woord voor ulieden; maar het is uw
leven; en door ditzelve woord zult
gijde dagen verlengen op het land,
waar gij over de Jordaan naar toe
gaat, om dat te erven.
32:48 Daarna sprak de HEERE tot
Mozes, op dienzelfden dag,
zeggende:
32:49 Klim op den berg Abarim
(deze is de berg Nebo, die in het
land van Moab is, die tegenover
Jerichois), en zie het land Kanaan,
dat Ik den kinderen Israels tot een
bezitting geven zal;
32:50 En sterf op dien berg,
waarheen gij opklimmen zult, en
word vergaderd tot uw volken; gelijk
als uwbroeder Aaron stierf op den
berg Hor, en werd tot zijn volken
vergaderd.
32:51 Omdat gijlieden u tegen Mij
vergrepen hebt, in het midden der
kinderen Israels, aan het twistwater
teKades, in de woestijn Zin; omdat
gij Mij niet geheiligd hebt in het
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midden der kinderen Israels.
32:52 Want van tegenover zult gij
dat land zien, maar daarheen niet
inkomen, in het land, dat Ik
denkinderen Israels geven zal.
33:1 Dit nu is de zegen, met welken
Mozes, de man Gods, de kinderen
Israels gezegend heeft, voor
zijndood.
33:2 Hij zeide dan: De HEERE is van
Sinai gekomen, en is hunlieden
opgegaan van Seir; Hij is
blinkendeverschenen van het
gebergte Paran, en is aangekomen
met tien duizenden der heiligen; tot
Zijn rechterhandwas een vurige wet
aan hen.
33:3 Immers bemint Hij de volken!
Al zijn heiligen zijn in Uw hand; zij
zullen in het midden tussen
Uwvoeten gezet worden; een ieder
zal ontvangen van Uw woorden.
33:4 Mozes heeft ons de wet
geboden, een erfenis van Jakobs
gemeente;
33:5 En Hij was koning in
Jeschurun, als de hoofden des
volks zich vergaderden, samen met
de stammenIsraels.
33:6 Dat Ruben leve, en niet sterve,
en dat zijn lieden [van] getal zijn!
33:7 En dit is van Juda, dat hij
zeide: Hoor, HEERE! de stem van
Juda! en breng hem weder tot zijn
volk;zijn handen moeten hem
genoegzaam zijn, en zijt Gij [hem]

een Hulp tegen zijn vijanden!
33:8 En van Levi zeide hij: Uw
Thummim en Uw Urim zijn aan den
man, Uw gunstgenoot; dien Gij
verzochthebt in Massa, met welken
Gij getwist hebt aan de wateren van
Meriba.
33:9 Die tot zijn vader en tot zijn
moeder zeide: Ik zie hem niet; en
die zijn broederen niet kende, en
zijnzonen niet achtte; want zij
onderhielden Uw woord, en
bewaarden Uw verbond.
33:10 Zij zullen Jakob Uw rechten
leren, en Israel Uw wet; zij zullen
reukwerk voor Uw neus leggen, en
datgans verteerd zal worden, op Uw
altaar.
33:11 Zegen, HEERE! zijn vermogen,
en laat U het werk zijner handen
wel bevallen; versla de
lendendergenen, die tegen hem
opstaan en hem haten, dat zij niet
weder opstaan!
33:12 En van Benjamin zeide hij: De
beminde des HEEREN, hij zal zeker
bij Hem wonen. Hij zal hem
dengansen dag overdekken, en
tussen Zijn schouders zal hij wonen!
33:13 En van Jozef zeide hij: Zijn
land zij gezegend van den HEERE,
van het uitnemendste des
hemels,van den dauw, en van de
diepte, die beneden is liggende;
33:14 En van de uitnemendste
inkomsten der zon, en van de
uitnemendste voortzetting der maan;
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33:15 En van het voornaamste der
oude bergen, en van het
uitnemendste der eeuwige heuvelen;
33:16 En van het uitnemendste der
aarde en haar volheid, en [van] de
goedgunstigheid Desgenen, Die inhet
braambos woonde, kome [de]
[zegening] op het hoofd van Jozef,
en op den schedel des
afgezonderden vanzijn broederen!
33:17 Hij heeft de heerlijkheid des
eerstgeborenen zijns osses, en zijn
hoornen zijn hoornen deseenhoorns;
met dezelve zal hij de volken te
zamen stoten tot aan de einden
des lands. Dezen nu zijn de
tienduizenden van Efraim, en dezen
zijn de duizenden van Manasse!
33:18 En van Zebulon zeide hij:
Verheug u, Zebulon! over uw
uittocht, en Issaschar! over uw
hutten.
33:19 Zij zullen de volken tot den
berg roepen; daar zullen zij
offeranden der gerechtigheid
offeren; want zijzullen den overvloed
der zeeen zuigen, en de bedekte
verborgen dingen des zands.
33:20 En van Gad zeide hij:
Gezegend zij, die aan Gad ruimte
maakt! hij woont als een oude
leeuw, enverscheurt den arm, ja ook
den schedel.
33:21 En hij heeft zich van het
eerste voorzien, omdat hij aldaar
[in] het deel des wetgevers bedekt
was;daarom kwam hij met de

hoofden des volks; hij verrichtte de
gerechtigheid des HEEREN, en zijn
gerichten metIsrael.
33:22 En van Dan zeide hij: Dan is
een jonge leeuw; hij zal [als] uit
Bazan voortspringen.
33:23 En van Nafthali zeide hij: O
Nafthali! wees verzadigd van de
goedgunstigheid, en vol van den
zegendes HEEREN; bezit erfelijk het
westen en het zuiden.
33:24 En van Aser zeide hij: Aser zij
gezegend met zonen; hij zij zijn
broederen aangenaam, en dope
zijnvoet in olie.
33:25 Ijzer en koper zal [onder] uw
schoen zijn; en uw sterkte gelijk uw
dagen!
33:26 Niemand is er gelijk God, o
Jeschurun! Die op den hemel vaart
tot uw hulp, en met Zijn hoogheid
opde bovenste wolken.
33:27 De eeuwige God zij u een
woning, en van onder eeuwige
armen; en Hij verdrijve den vijand
voor uwaangezicht, en zegge:
Verdelg!
33:28 Israel dan zal zeker alleen
wonen, [en] Jakobs oog zal zijn op
een land van koren en most; ja,
zijnhemel zal van dauw druipen.
33:29 Welgelukzalig zijt gij, o Israel!
wie is u gelijk? gij zijt een volk,
verlost door den HEERE, het
Schilduwer hulp, en Die een Zwaard
is uwer hoogheid; daarom zullen
zich uw vijanden geveinsdelijk aan
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uonderwerpen, en gij zult op hun
hoogten treden!
34:1 Toen ging Mozes op uit de
vlakke velden van Moab, naar den
berg Nebo, op de hoogten van
Pisga,welke recht tegenover Jericho
is; en de HEERE wees hem dat
ganse land, Gilead tot Dan toe;
34:2 En het ganse Nafthali, en het
land van Efraim en Manasse, en het
ganse land van Juda, tot aan
deachterste zee;
34:3 En het Zuiden, en het effen
veld der vallei van Jericho, de
palmstad, tot Zoar toe.
34:4 En de HEERE zeide tot hem:
Dit is het land, dat Ik Abraham, Izak
en Jakob gezworen heb,
zeggende:Aan uw zaad zal Ik het
geven! Ik heb het u met uw ogen
doen zien, maar gij zult daarheen
niet overgaan.
34:5 Alzo stierf Mozes, de knecht
des HEEREN, aldaar in het land van
Moab, naar des HEEREN mond.
34:6 En Hij begroef hem in een dal,
in het land van Moab, tegenover
Beth-peor; en niemand heeft zijn
grafgeweten, tot op dezen dag.

34:7 Mozes nu was honderd en
twintig jaren oud, als hij stierf; zijn
oog was niet donker geworden, en
zijnkracht was niet vergaan.
34:8 En de kinderen Israels
beweenden Mozes, in de vlakke
velden van Moab, dertig dagen; en
de dagendes wenens, van den rouw
over Mozes, werden voleindigd.
34:9 Jozua nu, de zoon van Nun,
was vol van den Geest der wijsheid;
want Mozes had zijn handen op
hemgelegd; zo hoorden de kinderen
Israels naar hem, en deden gelijk
als de HEERE Mozes geboden had.
34:10 En er stond geen profeet
meer op in Israel, gelijk Mozes, dien
de HEERE gekend had,
vanaangezicht tot aangezicht,
34:11 In al de tekenen en de
wonderen, waartoe hem de HEERE
gezonden heeft, om die in
Egypteland tedoen aan Farao, en
aan al zijn knechten, en aan al zijn
land;
34:12 En in al die sterke hand, en
in al die grote verschrikking, die
Mozes gedaan heeft voor de ogen
vangans Israel.

Jozua
1:1 Het geschiedde nu, na den

dood van Mozes, den knecht des
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HEEREN, dat de HEERE tot Jozua,
denzoon van Nun, den dienaar van
Mozes, sprak, zeggende:
1:2 Mijn knecht Mozes is gestorven;
zo maak u nu op, trek over deze
Jordaan, gij en al dit volk, tot het
land,dat Ik hun, den kinderen
Israels, geve.
1:3 Alle plaats, waarop ulieder
voetzool treden zal, heb Ik u
gegeven, gelijk als Ik tot Mozes
gesproken heb.
1:4 Van de woestijn en dezen
Libanon af tot aan de grote rivier,
de rivier Frath, het ganse land
derHethieten, en tot aan de grote
zee, [tegen] den ondergang der zon,
zal ulieder landpale zijn.
1:5 Niemand zal voor uw aangezicht
bestaan al de dagen uws levens;
gelijk als Ik met Mozes geweest
ben,zal Ik met u zijn; Ik zal u niet
begeven, en zal u niet verlaten.
1:6 Wees sterk en heb goeden
moed! want gij zult dit volk dat land
erfelijk doen bezitten, dat Ik hun
vaderenheb gezworen hun te geven.
1:7 Alleenlijk wees sterk en heb
zeer goeden moed, dat gij
waarneemt te doen naar de ganse
wet, welkeMozes, Mijn knecht, u
geboden heeft, en wijk daarvan niet,
ter rechter [hand] noch ter
linkerhand, opdat gijverstandelijk
handelt alom, waar gij zult gaan;
1:8 Dat het boek dezer wet niet
wijke van uw mond, maar overleg

het dag en nacht, opdat gij
waarneemt tedoen naar alles, wat
daarin geschreven is; want alsdan
zult gij uw wegen voorspoedig
maken, en alsdan zult
gijverstandelijk handelen.
1:9 Heb Ik het u niet bevolen? wees
sterk en heb goeden moed, en
verschrik niet, en ontzet u niet;
want deHEERE, uw God, is met u
alom, waar gij heengaat.
1:10 Toen gebood Jozua den
ambtlieden des volks, zeggende:
1:11 Gaat door het midden des
legers, en beveelt het volk,
zeggende: Bereidt teerkost voor
ulieden; wantbinnen nog drie dagen
zult gijlieden over deze Jordaan
gaan, dat gij ingaat, om te erven
het land, hetwelk deHEERE, uw God,
ulieden geeft om te beerven.
1:12 En Jozua sprak tot de
Rubenieten en Gadieten, en den
halven stam van Manasse,
zeggende:
1:13 Gedenkt aan het woord,
hetwelk Mozes, de knecht des
HEEREN, ulieden geboden heeft,
zeggende:De HEERE, uw God, geeft
ulieden rust, en Hij geeft u dit land;
1:14 Laat uw vrouwen, uw kleine
kinderen, en uw vee blijven in het
land, dat Mozes ulieden aan deze
zijdevan de Jordaan gegeven heeft;
maar gijlieden zult gewapend
trekken, voor het aangezicht uwer
broederen, allestrijdbare helden, en
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zult hen helpen;
1:15 Totdat de HEERE uw broederen
rust geve, als ulieden, en dat zij
ook erfelijk bezitten het land, dat
deHEERE, uw God, hun geeft; alsdan
zult gijlieden wederkeren tot het
land uwer erfenis, en zult het
erfelijkbezitten, dat Mozes, de
knecht des HEEREN, ulieden gegeven
heeft, aan deze zijde van de
Jordaan, tegen denopgang der zon.
1:16 Toen antwoordden zij Jozua,
zeggende: Al wat gij ons geboden
hebt, zullen wij doen, en alom, waar
gijons zenden zult, zullen wij gaan.
1:17 Gelijk wij in alles naar Mozes
hebben gehoord, alzo zullen wij
naar u horen; alleenlijk dat de
HEERE,uw God, met u zij, gelijk als
Hij met Mozes geweest is!
1:18 Alle man, die uw mond
wederspannig wezen zal, en uw
woorden niet horen zal in alles, wat
gij hemgebieden zult, die zal
gedood worden, alleenlijk wees sterk
en heb goeden moed!
2:1 Jozua nu, de zoon van Nun,
had twee mannen, die heimelijk
verspieden zouden, gezonden van
Sittim,zeggende: Gaat heen,
bezichtigt het land en Jericho. Zij
dan gingen, en kwamen ten huize
van een vrouw, eenhoer, wier naam
was Rachab, en zij sliepen daar.
2:2 Toen werd den koning te
Jericho geboodschapt, zeggende:

Zie, in dezen nacht zijn hier
mannengekomen van de kinderen
Israels, om dit land te doorzoeken.
2:3 Daarom zond de koning van
Jericho tot Rachab, zeggende: Breng
de mannen uit, die tot u
gekomenzijn, die te uwen huize
gekomen zijn; want zij zijn gekomen,
om het ganse land te doorzoeken.
2:4 Maar die vrouw had die beide
mannen genomen, en zij had hen
verborgen; en zeide aldus: Er
zijnmannen tot mij gekomen, maar
ik wist niet, van waar zij waren.
2:5 En het geschiedde, als men de
poort zou sluiten, als het duister
was, dat die mannen uitgingen; ik
weetniet, waarheen die mannen
gegaan zijn; jaagt hen haastelijk na,
want gij zult ze achterhalen.
2:6 Maar zij had hen op het dak
doen klimmen, en zij had hen
verstoken onder de vlasstoppelen,
die vanhaar op het dak beschikt
waren.
2:7 Die mannen nu jaagden hen na
op den weg van de Jordaan, tot
aan de veren; en men sloot de
poorttoe, nadat zij uitgegaan waren,
die hen najaagden.
2:8 Eer zij nu sliepen, zo klom zij
tot hen op, op het dak.
2:9 En zij sprak tot die mannen: Ik
weet, dat de HEERE u dit land
gegeven heeft, en dat
uliederverschrikking op ons gevallen
is, en dat al de inwoners dezes
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lands voor ulieder aangezicht
gesmolten zijn.
2:10 Want wij hebben gehoord, dat
de HEERE de wateren der Schelfzee
uitgedroogd heeft voor
uliederaangezicht, toen gij uit Egypte
gingt; en wat gijlieden aan de twee
koningen der Amorieten, Sihon en
Og, gedaanhebt, die op gene zijde
van de Jordaan waren, dewelke
gijlieden verbannen hebt.
2:11 Als wij het hoorden, zo
versmolt ons hart, en er bestaat
geen moed meer in iemand,
vanwege uliedertegenwoordigheid;
want de HEERE, ulieder God, is een
God boven in den hemel, en
beneden op de aarde.
2:12 Nu dan, zweert mij toch bij
den HEERE, dewijl ik weldadigheid
aan ulieden gedaan heb, dat gij
ookweldadigheid doen zult aan
mijns vaders huis, en geeft mij een
waarteken,
2:13 Dat gij mijn vader en mijn
moeder in het leven zult behouden,
als ook mijn broeders en mijn
zusters,met alles, wat zij hebben; en
dat gij onze zielen van den dood
redden zult.
2:14 Toen spraken die mannen tot
haar: Onze ziel zij voor ulieden om
te sterven, indien gijlieden deze
onzezaak niet te kennen geeft; het
zal dan geschieden, wanneer de
HEERE ons dit land geeft, zo zullen
wij aan uweldadigheid en trouw

bewijzen.
2:15 Zij liet hen dan neder met een
zeel door het venster; want haar
huis was op den stadsmuur; en
zijwoonde op den muur.
2:16 En zij zeide tot hen: Gaat op
het gebergte, opdat niet misschien
de vervolgers u ontmoeten,
enverbergt u aldaar drie dagen,
totdat de vervolgers wedergekeerd
zullen zijn; en gaat daarna uw weg.
2:17 Ook zeiden die mannen tot
haar: Wij zullen onschuldig zijn van
dezen uw eed, dien gij ons hebt
doenzweren;
2:18 Zie, wanneer wij in het land
komen, zo zult gij dit snoer van
scharlakendraad aan het venster
binden,door hetwelk gij ons zult
nedergelaten hebben; en gij zult tot
u in het huis vergaderen uw vader,
en uw moeder,en uw broeders, en
het ganse huisgezin uws vaders.
2:19 Zo zal het geschieden, al wie
uit de deuren van uw huis naar
buiten gaan zal, zijn bloed zij op
zijnhoofd, en wij zullen onschuldig
zijn; maar al wie bij u in het huis
zijn zal, diens bloed zij op ons
hoofd, indien eenhand tegen hem
zijn zal!
2:20 Maar indien gij deze onze zaak
te kennen zult geven, zo zullen wij
onschuldig zijn van uw eed, dien
gijons hebt doen zweren.
2:21 Zij nu zeide: Het zij alzo naar
uw woorden. Toen liet zij hen gaan;
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en zij gingen heen; en zij bond
hetscharlakensnoer aan het venster.
2:22 Zij dan gingen heen, en
kwamen op het gebergte, en bleven
aldaar drie dagen, totdat de
vervolgerswedergekeerd waren; want
de vervolgers hadden hen op al
den weg gezocht, maar niet
gevonden.
2:23 Alzo keerden die twee mannen
weder, en gingen af van het
gebergte, en voeren over, en
kwamen totJozua, den zoon van
Nun; en zij vertelden hem al wat
hun wedervaren was.
2:24 En zij zeiden tot Jozua:
Zekerlijk, de HEERE heeft dat ganse
land in onze handen gegeven; want
ookzijn al de inwoners des lands
voor onze aangezichten gesmolten.
3:1 Jozua dan maakte zich des
morgens vroeg op, en zij reisden
van Sittim, en kwamen tot aan
deJordaan, hij en al de kinderen
Israels; en zij vernachtten aldaar,
eer zij overtrokken.
3:2 En het geschiedde, dat de
ambtlieden, op het einde van drie
dagen, door het midden des legers
gingen;
3:3 En zij geboden het volk,
zeggende: Wanneer gij de ark des
verbonds des HEEREN, uws Gods,
ziet, ende Levietische priesters
dezelve dragende, verreist gijlieden
ook van uw plaats, en volgt haar

na;
3:4 Dat er nochtans ruimte zij
tussen ulieden en tussen dezelve,
bij de twee duizend ellen in de
maat; ennadert tot dezelve niet;
opdat gij dien weg wetet, dien gij
gaan zult; want gijlieden zijt door
dien weg niet gegaangisteren [en]
eergisteren.
3:5 Jozua zeide ook tot het volk:
Heiligt u! want morgen zal de HEERE
wonderheden in het midden
vanulieden doen.
3:6 Desgelijks sprak Jozua tot de
priesters, zeggende: Neemt de ark
des verbonds op, en gaat door
voorhet aangezicht van dit volk. Zij
dan namen de ark des verbonds
op, en zij gingen voor het
aangezicht des volks.
3:7 Want de HEERE had tot Jozua
gezegd: Dezen dag zal Ik beginnen
u groot te maken voor de ogen
vangans Israel, opdat zij weten, dat
Ik met u zijn zal, gelijk als Ik met
Mozes geweest ben.
3:8 Gij dan zult den priesteren, die
de ark des verbonds dragen,
gebieden, zeggende: Wanneer
gijliedenkomt tot aan het uiterste
van het water van de Jordaan,
staat stil in de Jordaan.
3:9 Toen zeide Jozua tot de
kinderen Israels: Nadert herwaarts,
en hoort de woorden des HEEREN,
uwsGods.
3:10 Verder zeide Jozua: Hieraan
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zult gijlieden bekennen, dat de
levende God in het midden van u
is, endat Hij ganselijk voor uw
aangezicht uitdrijven zal de
Kanaanieten, en de Hethieten, en de
Hevieten, en deFerezieten, en de
Girgazieten, en de Amorieten en de
Jebusieten.
3:11 Ziet, de ark des verbonds van
den Heere der ganse aarde gaat
door voor ulieder aangezicht in
deJordaan.
3:12 Nu dan, neemt gijlieden u
twaalf mannen uit de stammen
Israels, uit iederen stam een man;
3:13 Want het zal geschieden, met
dat de voetzolen der priesteren, die
de ark van den HEERE, den
Heereder ganse aarde, dragen, in
het water van de Jordaan zullen
rusten, zo zullen de wateren van de
Jordaanafgesneden worden, [te]
[weten] de wateren, die van boven
afvlieten, en zij zullen op een hoop
blijven staan.
3:14 En het geschiedde, toen het
volk vertrok uit zijn tenten, om over
de Jordaan te gaan, zo droegen
depriesters de ark des verbonds
voor het aangezicht des volks.
3:15 En als zij, die de ark droegen,
tot aan de Jordaan gekomen waren,
en de voeten der
priesteren,dragende de ark,
ingedoopt waren in het uiterste van
het water (de Jordaan nu was vol
al de dagen des oogstesaan al

haar oevers);
3:16 Zo stonden de wateren, die
van boven afkwamen; zij rezen op
een hoop, zeer verre van de stad
Adamaf, die ter zijde van Sarthan
[ligt]; en die naar de zee des
vlakken velds, [te] [weten] de
Zoutzee, afliepen,vergingen, zij
werden afgesneden. Toen trok het
volk over, tegenover Jericho.
3:17 Maar de priesters, die de ark
des verbonds des HEEREN droegen,
stonden steevast op het droge,
inhet midden van de Jordaan; en
gans Israel ging over op het droge,
totdat al het volk geeindigd had
door deJordaan te trekken.
4:1 Het geschiedde nu, toen al het
volk geeindigd had over de Jordaan
te trekken, dat de HEERE tot
Jozuasprak, zeggende:
4:2 Neemt gijlieden u twaalf mannen
uit het volk, uit elken stam een
man.
4:3 En gebiedt hun, zeggende:
Neemt voor ulieden op, van hier uit
het midden van de Jordaan, uit
destandplaats van de voeten der
priesteren, en bereidt twaalf stenen,
en brengt ze met ulieden over, en
stelt ze inhet nachtleger, waar gij
dezen nacht zult vernachten.
4:4 Jozua dan riep die twaalf
mannen, die hij had doen bestellen
van de kinderen Israels, uit elken
stameen man.
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4:5 En Jozua zeide tot hen: Gaat
over voor de ark des HEEREN, uws
Gods, midden in de Jordaan; en
heftu een ieder een steen op zijn
schouder, naar het getal der
stammen van de kinderen Israels;
4:6 Opdat dit een teken zij onder
ulieden; wanneer uw kinderen
morgen vragen zullen, zeggende:
Wat zijnu deze stenen?
4:7 Zo zult gij tot hen zeggen:
Omdat de wateren van de Jordaan
zijn afgesneden geweest voor de
ark desverbonds des HEEREN; als zij
toog door de Jordaan, werden de
wateren van de Jordaan
afgesneden; zo zullendeze stenen
den kinderen Israels ter gedachtenis
zijn tot in eeuwigheid.
4:8 De kinderen Israels nu deden
alzo, gelijk als Jozua geboden had;
en zij namen twaalf stenen op
middenuit de Jordaan, gelijk als de
HEERE tot Jozua gesproken had,
naar het getal der stammen van de
kinderenIsraels en zij brachten ze
met zich over naar het nachtleger,
en stelden ze aldaar.
4:9 Jozua richtte ook twaalf stenen
op, midden in de Jordaan, ter
standplaats van de voeten der
priesteren,die de ark des verbonds
droegen; en zij zijn daar tot op
dezen dag.
4:10 De priesters nu, die de ark
droegen, stonden midden in de
Jordaan, totdat alle ding volbracht

was,hetwelk de HEERE Jozua
geboden had het volk aan te
zeggen, naar al wat Mozes Jozua
geboden had. En hetvolk haastte, en
het trok over.
4:11 En het geschiedde, als al het
volk geeindigd had over te gaan,
toen ging de ark des HEEREN over,
ende priesters voor het aangezicht
des volks.
4:12 En de kinderen van Ruben, en
de kinderen van Gad, mitsgaders de
halve stam van Manasse,
trokkengewapend voor het
aangezicht der kinderen Israels,
gelijk als Mozes tot hen gesproken
had.
4:13 Omtrent veertig duizend
toegeruste krijgsmannen trokken er
voor het aangezicht des HEEREN
tenstrijde, naar de vlakke velden
van Jericho.
4:14 Te dienzelven dage maakte de
HEERE Jozua groot voor de ogen
van het ganse Israel; en zijvreesden
hem, gelijk als zij Mozes gevreesd
hadden, al de dagen zijns levens.
4:15 De HEERE dan sprak tot Jozua,
zeggende:
4:16 Gebied den priesteren, die de
ark der getuigenis dragen, dat zij
uit de Jordaan opklimmen.
4:17 Toen gebood Jozua den
priesteren, zeggende: Klimt op uit
den Jordaan.
4:18 En het geschiedde, toen de
priesters, die de ark des verbonds
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des HEEREN droegen, uit het
middenvan de Jordaan
opgeklommen waren, [en] de
voetzolen der priesteren afgetrokken
waren tot op het droge; zokeerden
de wateren van de Jordaan weder
in hun plaats, en gingen als
gisteren [en] eergisteren aan al
haaroevers.
4:19 Het volk nu was den tienden
der eerste maand uit de Jordaan
opgeklommen; en zij legerden zich
teGilgal, aan het oosteinde van
Jericho.
4:20 En Jozua richtte die twaalf
stenen te Gilgal op, die zij uit de
Jordaan genomen hadden.
4:21 En hij sprak tot de kinderen
Israels, zeggende: Wanneer uw
kinderen morgen hun vaderen
vragenzullen, zeggende: Wat zijn
deze stenen?
4:22 Zo zult gij het uw kinderen te
kennen geven, zeggende: Op het
droge is Israel door deze
Jordaangegaan.
4:23 Want de HEERE, uw God, heeft
de wateren van de Jordaan voor uw
aangezichten doen uitdrogen,totdat
gijlieden er waart doorgegaan; gelijk
als de HEERE, uw God, aan de
Schelfzee gedaan heeft, die Hij
voorons aangezicht heeft doen
uitdrogen, totdat wij daardoor
gegaan waren;
4:24 Opdat alle volken der aarde
de hand des HEEREN kennen

zouden, dat zij sterk is; opdat
gijlieden denHEERE, uw God, vrezet
te allen dage.
5:1 En het geschiedde, toen al de
koningen der Amorieten, die aan
deze zijde van de Jordaan
westwaarts,en al de koningen der
Kanaanieten, die aan de zee
[waren], hoorden, dat de HEERE de
wateren van de Jordaanhad
uitgedroogd, voor het aangezicht
der kinderen Israels, totdat wij
daardoor gegaan waren; zo versmolt
hunhart, en er was geen moed
meer in hen, voor het aangezicht
der kinderen Israels.
5:2 Te dier tijd sprak de HEERE tot
Jozua: Maak u stenen messen, en
besnijd wederom de kinderen
Israelsten tweeden maal.
5:3 Toen maakte zich Jozua stenen
messen, en besneed de kinderen
Israels op den heuvel dervoorhuiden.
5:4 Dit nu was de oorzaak, waarom
hen Jozua besneed: al het volk, dat
uit Egypte getogen was,
demanspersonen, alle krijgslieden,
waren gestorven in de woestijn, op
den weg, nadat zij uit Egypte
getogenwaren.
5:5 Want al het volk, dat er uittoog,
was besneden; maar al het volk, dat
geboren was in de woestijn op
denweg, nadat zij uit Egypte
getrokken waren, hadden zij niet
besneden.
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5:6 Want de kinderen Israels
wandelden veertig jaren in de
woestijn, totdat vergaan was het
ganse volk derkrijgslieden, die uit
Egypte gegaan waren; die de stem
des HEEREN niet gehoorzaam
geweest waren,denwelken de HEERE
gezworen had, dat Hij hun niet
zoude laten zien het land, hetwelk
de HEERE hunvaderen gezworen had
ons te zullen geven, een land
vloeiende van melk en honig.
5:7 Maar hun zonen heeft Hij aan
hun plaats gesteld; die heeft Jozua
besneden, omdat zij de
voorhuidhadden; want zij hadden
hen op den weg niet besneden.
5:8 En het geschiedde, als men een
einde gemaakt had van al dat volk
te besnijden, zo bleven zij in
hunplaats in het leger, totdat zij
genezen waren.
5:9 Verder sprak de HEERE tot
Jozua: Heden heb Ik den smaad
van Egypte van ulieden
afgewenteld;daarom noemde men
den naam dier plaats Gilgal, tot op
dezen dag.
5:10 Terwijl de kinderen Israels te
Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij
het pascha op den veertienden
dagderzelver maand, in den avond,
op de vlakke velden van Jericho.
5:11 En zij aten van het overjarige
koren des lands, des anderen daags
van het pascha, ongezuurdebroden
en verzengde aren, even op

dienzelven dag.
5:12 En het Manna hield op des
anderen daags, nadat zij van des
lands overjarige koren gegeten
hadden;en de kinderen Israels
hadden geen Manna meer, maar zij
aten in hetzelve jaar van de
inkomst des landsKanaan.
5:13 Voorts geschiedde het, als
Jozua bij Jericho was, dat hij zijn
ogen ophief, en zag toe, en ziet, er
stondeen Man tegenover hem, Die
een uitgetogen zwaard in Zijn hand
had. En Jozua ging tot Hem, en
zeide tot Hem:Zijt Gij van ons, of
van onze vijanden?
5:14 En Hij zeide: Neen, maar Ik
ben de Vorst van het heir des
HEEREN: Ik ben nu gekomen! Toen
vielJozua op zijn aangezicht ter
aarde en aanbad, en zeide tot Hem:
Wat spreekt mijn Heere tot Zijn
knecht?
5:15 Toen zeide de Vorst van het
heir des HEEREN tot Jozua: Trek uw
schoenen af van uw voeten; wantde
plaats, waarop gij staat, is heilig. En
Jozua deed alzo.
6:1 (Jericho nu sloot [de] [poorten]
toe, en was gesloten, voor het
aangezicht van de kinderen Israels;
erging niemand uit, en er ging
niemand in.)
6:2 Toen zeide de HEERE tot Jozua:
Zie, Ik heb Jericho met haar koning
[en] strijdbare helden in uw
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handgegeven.
6:3 Gij dan allen, die krijgslieden
zijt, zult rondom de stad gaan, de
stad omringende eenmaal; alzo zult
gijdoen zes dagen lang.
6:4 En zeven priesters zullen zeven
ramsbazuinen dragen, voor de ark;
en gijlieden zult op den
zevendendag de stad zevenmaal
omgaan; en de priesters zullen met
de bazuinen blazen.
6:5 En het zal geschieden, als men
langzaam met den ramshoorn
blaast, als gijlieden het geluid der
bazuinhoort, zo zal al het volk
juichen met een groot gejuich; dan
zal de stadsmuur onder zich vallen,
en het volk zaldaarin klimmen, een
iegelijk tegenover zich.
6:6 Toen riep Jozua, de zoon van
Nun, de priesters, en zeide tot hen:
Draagt de ark des verbonds, en
datzeven priesters zeven
ramsbazuinen dragen, voor de ark
des HEEREN.
6:7 En tot het volk zeide hij: Trekt
door en gaat rondom deze stad; en
wie toegerust is, die ga door voor
deark des HEEREN.
6:8 En het geschiedde, gelijk Jozua
tot het volk gesproken had, zo
gingen de zeven priesters,
dragendezeven ramsbazuinen, voor
het aangezicht des HEEREN; zij
trokken door en bliezen met de
bazuinen; en de arkdes verbonds
des HEEREN volgde hen na;

6:9 En wie toegerust was, ging voor
het aangezicht der priesteren, die
de bazuinen bliezen; en
deachtertocht volgde de ark na,
terwijl men ging en blies met de
bazuinen.
6:10 Jozua nu had het volk
geboden, zeggende: Gij zult niet
juichen, ja, gij zult uw stem niet
laten horen, engeen woord zal er
uit uw mond uitgaan, tot op den
dag, wanneer ik tot ulieden zeggen
zal: Juicht! dan zult gijjuichen.
6:11 En hij deed de ark des
HEEREN rondom de stad gaan,
omringende [dezelve] eenmaal; toen
kwamenzij [weder] in het leger, en
vernachtten in het leger.
6:12 Daarna stond Jozua des
morgens vroeg op, en de priesters
droegen de ark des HEEREN.
6:13 En de zeven priesters,
dragende de zeven ramsbazuinen
voor de ark des HEEREN, gingen
voort, enbliezen met de bazuinen;
en de toegerusten gingen voor hun
aangezichten, en de achtertocht
volgde de ark desHEEREN na, terwijl
men ging en blies met de bazuinen.
6:14 Alzo gingen zij eenmaal
rondom de stad op den tweeden
dag; en zij keerden weder in het
leger. Alzodeden zij zes dagen lang.
6:15 En het geschiedde op den
zevenden dag, dat zij zich vroeg
opmaakten, met het opgaan
desdageraads, en zij gingen rondom
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de stad, naar dezelve wijze,
zevenmaal; alleenlijk op dien dag
gingen zijzevenmaal rondom de
stad.
6:16 En het geschiedde ten
zevenden male, als de priesters met
de bazuinen bliezen, dat Jozua tot
het volksprak: Juicht, want de
HEERE heeft ulieden de stad
gegeven!
6:17 Doch deze stad zal den HEERE
verbannen zijn, zij en al wat daarin
is; alleenlijk zal de hoer
Rachablevend blijven, zij en allen,
die met haar in het huis zijn, omdat
zij de boden, die wij uitgezonden
hadden,verborgen heeft.
6:18 Alleenlijk dat gijlieden u wacht
van het verbannene, opdat gij u
misschien niet verbant, mits
nemendevan het verbannene, en het
leger van Israel niet stelt tot een
ban, noch datzelve beroert.
6:19 Maar al het zilver en goud, en
de koperen en ijzeren vaten, zullen
den HEERE heilig zijn; tot den
schatdes HEEREN zullen zij komen.
6:20 Het volk dan juichte, als zij
met de bazuinen bliezen; en het
geschiedde, als het volk het geluid
derbazuin hoorde, zo juichte het
volk met een groot gejuich; en de
muur viel onder zich, en het volk
klom in de stad,een ieder tegenover
zich, en zij namen de stad in.
6:21 En zij verbanden alles, wat in
de stad was, van den man tot de

vrouw toe, van het kind tot den
oude,en tot den os, en het klein
vee, en den ezel, door de scherpte
des zwaards.
6:22 Jozua nu zeide tot de twee
mannen, de verspieders des lands:
Gaat in het huis der vrouw, der
hoer,en brengt die vrouw van daar
uit, met al wat zij heeft, gelijk als
gij haar gezworen hebt.
6:23 Toen gingen de jongelingen, de
verspieders, daarin en brachten er
Rachab uit, en haar vader, en
haarmoeder, en haar broeders, en
al wat zij had; ook brachten zij uit
al haar huisgezinnen, en zij stelden
hen buitenhet leger van Israel.
6:24 De stad nu verbrandden zij
met vuur, en al wat daarin was;
alleenlijk het zilver en goud,
mitsgaders dekoperen en ijzeren
vaten, gaven zij tot den schat van
het huis des HEEREN.
6:25 Dus liet Jozua de hoer Rachab
leven, en het huisgezin haars
vaders, en al wat zij had; en zij
heeftgewoond in het midden van
Israel tot op dezen dag, omdat zij
de boden verborgen had, die Jozua
gezondenhad, om Jericho te
verspieden.
6:26 En ter zelver tijd bezwoer hen
Jozua, zeggende: Vervloekt zij die
man voor het aangezicht
desHEEREN, die zich opmaken en
deze stad Jericho bouwen zal; dat
hij ze grondveste op zijn
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eerstgeborenenzoon, en haar
poorten stelle op zijn jongsten zoon!
6:27 Alzo was de HEERE met Jozua;
en zijn gerucht liep door het ganse
land.
7:1 Maar de kinderen Israels
overtraden door overtreding met het
verbannene; want Achan, de zoon
vanCharmi, den zoon van Zabdi,
den zoon van Zerah, uit den stam
van Juda, nam van het verbannene.
Toenontstak de toorn des HEEREN
tegen de kinderen Israels.
7:2 Als Jozua mannen zond van
Jericho naar Ai, dat bij Beth-aven
ligt, aan het oosten van Beth-el, zo
sprakhij tot hen, zeggende: Trekt
opwaarts en bespiedt het land. Die
mannen nu trokken op en
bespiedden Ai.
7:3 Daarna keerden zij weder naar
Jozua, en zeiden tot hem: Dat het
ganse volk niet optrekke, dat
eromtrent twee duizend mannen, of
omtrent drie duizend mannen
optrekken, om Ai te slaan; vermoei
daarheen alhet volk niet; want zij
zijn weinige.
7:4 Alzo trokken derwaarts op van
het volk omtrent drie duizend man;
dewelke vloden voor het
aangezichtder mannen van Ai.
7:5 En de mannen van Ai sloegen
van dezelven omtrent zes en dertig
man, en vervolgden hen [van]
voorde poort tot Schebarim toe, en

sloegen hen in een afgang. Toen
versmolt het hart des volks, en het
werd totwater.
7:6 Toen verscheurde Jozua zijn
klederen, en viel op zijn aangezicht
ter aarde, voor de ark des
HEEREN,tot den avond toe, hij en
de oudsten van Israel; en zij
wierpen stof op hun hoofd.
7:7 En Jozua zeide: Ach, Heere
HEERE! waarom hebt Gij dit volk
door de Jordaan ooit doen gaan,
om onste geven in de hand der
Amorieten, om ons te verderven?
Och, dat wij toch tevreden geweest
en geblevenwaren aan gene zijde
van de Jordaan!
7:8 Och, HEERE! wat zal ik zeggen,
nademaal dat Israel voor het
aangezicht zijner vijanden den
nekgekeerd heeft?
7:9 Als het de Kanaanieten, en alle
inwoners des lands horen zullen, zo
zullen zij ons omsingelen, en
onzennaam uitroeien van de aarde;
wat zult Gij dan Uw groten Naam
doen?
7:10 Toen zeide de HEERE tot
Jozua: Sta op; waarom ligt gij dus
neder op uw aangezicht?
7:11 Israel heeft gezondigd; en zij
hebben ook Mijn verbond, hetwelk Ik
hun geboden had, overtreden;
enook hebben zij van het
verbannene genomen, en ook
gestolen, en ook gelogen, en
hebben het ook onder
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hungereedschap gelegd.
7:12 Daarom zullen de kinderen
Israels niet kunnen bestaan voor het
aangezicht hunner vijanden; zij
zullenden nek voor het aangezicht
hunner vijanden keren; want zij zijn
in den ban. Ik zal voortaan niet
meer metulieden zijn, tenzij gij den
ban uit het midden van ulieden
verdelgt.
7:13 Sta op, heilig het volk, en zeg:
Heiligt u tegen morgen; want alzo
zegt de HEERE, de God van Israel:Er
is een ban in het midden van u,
Israel! gij zult niet kunnen bestaan
voor het aangezicht uwer vijanden,
totdatgij den ban wegdoet uit het
midden van u.
7:14 Gij zult dan in den
morgenstond aankomen naar uw
stammen; en het zal geschieden, de
stam, welkende HEERE geraakt zal
hebben, die zal aankomen naar de
geslachten, en welk geslacht de
HEERE geraakt zalhebben, dat zal
aankomen bij huisgezinnen, en welk
huisgezin de HEERE geraakt zal
hebben, dat zalaankomen man voor
man.
7:15 En het zal geschieden, die
geraakt zal worden met den ban,
die zal met vuur verbrand worden,
hij enal wat hij heeft; omdat hij het
verbond des HEEREN overtreden
heeft, en omdat hij dwaasheid in
Israel gedaanheeft.
7:16 Toen maakte zich Jozua des

morgens vroeg op, en deed Israel
aankomen naar zijn stammen; en
destam van Juda werd geraakt.
7:17 Als hij het geslacht van Juda
deed aankomen, zo raakte hij het
geslacht van Zarchi. Toen hij
hetgeslacht van Zarchi deed
aankomen, man voor man, zo werd
Zabdi geraakt;
7:18 Welks huisgezin als hij deed
aankomen, man voor man, zo werd
Achan geraakt, de zoon van
Charmi,den zoon van Zabdi, den
zoon van Zerah, uit den stam van
Juda.
7:19 Toen zeide Jozua tot Achan:
Mijn zoon! Geef toch den HEERE,
den God van Israel, de eer, en
doevoor Hem belijdenis; en geef mij
toch te kennen, wat gij gedaan
hebt, verberg het voor mij niet.
7:20 Achan nu antwoordde Jozua,
en zeide: Voorwaar, ik heb tegen
den HEERE, den God
Israels,gezondigd, en heb alzo en
alzo gedaan.
7:21 Want ik zag onder den roof
een schoon sierlijk Babylonisch
overkleed, en tweehonderd
sikkelenzilvers, en een gouden tong,
welker gewicht was vijftig sikkelen;
en ik kreeg lust daartoe, en ik nam
ze; en zie, zijzijn verborgen in de
aarde, in het midden mijner tent, en
het zilver daaronder.
7:22 Toen zond Jozua boden
henen, die tot de tent liepen; en
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ziet, het lag verborgen in zijn tent,
en hetzilver daaronder.
7:23 Zij dan namen die dingen uit
het midden der tent, en zij brachten
ze tot Jozua en tot al de
kinderenIsraels; en zij stortten ze uit
voor het aangezicht des HEEREN.
7:24 Toen nam Jozua, en gans
Israel met hem, Achan, den zoon
van Zerah, en het zilver, en het
sierlijkoverkleed, en de gouden tong,
en zijn zonen, en zijn dochteren, en
zijn ossen, en zijn ezelen, en zijn
vee, en zijntent, en alles wat hij
had; en zij voerden ze naar het dal
Achor.
7:25 En Jozua zeide: Hoe hebt gij
ons beroerd? De HEERE zal u
beroeren te dezen dage! En gans
Israelstenigde hem met stenen, en
zij verbrandden hen met vuur, en zij
overwierpen hen met stenen.
7:26 En zij richtten over een groten
steenhoop, zijnde tot op dezen dag.
Alzo keerde zich de HEERE van
dehittigheid Zijns toorns. Daarom
noemde men den naam dier plaats
het dal van Achor, tot dezen dag
toe.
8:1 Toen zeide de HEERE tot Jozua:
Vrees niet, en ontzet u niet; neem
met u al het krijgsvolk, en maak
uop, trek op naar Ai; zie, Ik heb
den koning van Ai, en zijn volk, en
zijn stad, en zijn land in uw hand
gegeven.

8:2 Gij nu zult aan Ai en haar
koning doen, gelijk als gij aan
Jericho en haar koning gedaan
hebt; behalvedat gij haar roof en
haar vee voor ulieden roven zult;
stel u een achterlage tegen de
stad, van achter dezelve.
8:3 Toen maakte zich Jozua op, en
al het krijgsvolk, om op te trekken
naar Ai. En Jozua verkoos
dertigduizend mannen, strijdbare
helden, en hij zond hen bij nacht
uit,
8:4 En gebood hun, zeggende: Ziet
toe, gijlieden zult der stad lagen
leggen van achter de stad; houdt u
nietzeer verre van de stad, en
weest gij allen bereid.
8:5 Ik nu, en al het volk, dat bij mij
is, zullen tot de stad naderen; en
het zal geschieden, wanneer zij
onstegemoet zullen uitgaan, gelijk
als in het eerst, zo zullen wij voor
hun aangezicht vlieden.
8:6 Laat hen dan uitkomen achter
ons, totdat wij hen van de stad
aftrekken; want zij zullen zeggen:
Zijvlieden voor onze aangezichten,
gelijk als in het eerst; zo zullen wij
vlieden voor hun aangezichten.
8:7 Dan zult gijlieden opstaan uit de
achterlage, en gij zult de stad
innemen; want de HEERE, uw God,
zalze in uw hand geven.
8:8 En het zal geschieden, wanneer
gij de stad ingenomen hebt, zo zult
gij de stad met vuur aansteken;naar
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het woord des HEEREN zult gijlieden
doen; ziet, ik heb het ulieden
geboden.
8:9 Alzo zond Jozua hen heen, en
zij gingen naar de achterlage, en zij
bleven tussen Beth-el en tussen
Ai,tegen het westen van Ai; maar
Jozua overnachtte dien nacht in het
midden des volks.
8:10 En Jozua maakte zich des
morgens vroeg op, en hij monsterde
het volk; en hij trok op, hij en
deoudsten van Israel, voor het
aangezicht des volks, naar Ai.
8:11 Ook trok al het krijgsvolk op,
dat bij hem was; en zij naderden en
kwamen tegenover de stad, en
zijlegerden zich tegen het noorden
van Ai; en er was een dal tussen
hem en tussen Ai.
8:12 Hij nam ook omtrent vijf
duizend man, en hij stelde hen tot
een achterlage tussen Beth-el en
tussen Ai,aan het westen der stad.
8:13 En zij stelden het volk, het
ganse leger, dat aan het noorden
der stad was, en zijn lage was aan
hetwesten der stad. En Jozua ging
in denzelven nacht in het midden
des dals.
8:14 En het geschiedde, toen de
koning van Ai [dat] zag, zo haastten
zij en maakten zich vroeg op, en
demannen der stad kwamen uit,
Israel tegemoet, ten strijde, hij en al
zijn volk, ter bestemder tijd, voor
het vlakkeveld; want hij wist niet,

dat hem iemand een achterlage
leide van achter de stad.
8:15 Jozua dan, en gans Israel,
werd geslagen voor hun
aangezichten; en zij vloden door
den weg derwoestijn.
8:16 Daarom werd samengeroepen
al het volk, dat in de stad was, om
hen na te jagen; en zij joegen
Jozuana, en werden van de stad
afgetrokken.
8:17 En er werd niet een man
overgelaten, in Ai, noch Beth-el, die
niet uittrokken, Israel na; en zij
lieten destad openstaan, en joegen
Israel achterna.
8:18 Toen sprak de HEERE tot
Jozua: Strek de spies uit, die in uw
hand is, naar Ai, want Ik zal hen in
uwhand geven. Toen strekte Jozua
de spies, die in zijn hand was, naar
de stad aan.
8:19 Toen rees de achterlage
haastelijk op van haar plaats, en zij
liepen toe, met dat hij zijn
handuitgestrekt had, en kwamen
aan de stad, en zij namen ze in, en
zij haastten zich, en staken de stad
aan metvuur.
8:20 Als de mannen van Ai zich
achterom keerden, zo zagen zij, en
ziet, de rook der stad ging op naar
denhemel; en zij hadden geen
ruimte, om herwaarts of derwaarts
te vlieden; want het volk, dat naar
de woestijnvluchtte, keerde zich
tegen degenen, die [hen] najoegen.
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8:21 En Jozua en gans Israel,
ziende, dat de achterlage de stad
ingenomen had, en dat de rook der
stadopging, zo keerden zij zich om,
en sloegen de mannen van Ai.
8:22 Ook kwamen die uit de stad
hun tegemoet, zodat zij in het
midden der Israelieten waren, deze
van hieren gene van daar; en zij
sloegen hen, totdat geen overige
onder hen overbleef, noch die
ontkwam.
8:23 Doch den koning van Ai
grepen zij levend, en zij brachten
hem tot Jozua.
8:24 En het geschiedde, toen de
Israelieten een einde gemaakt
hadden van al de inwoners van Ai
tedoden, op het veld, in de
woestijn, in dewelke zij hen
nagejaagd hadden, en dat zij allen
door de scherpte deszwaards
gevallen waren, totdat zij allen
vernield waren; zo keerde zich gans
Israel naar Ai, en zij sloegen ze
metde scherpte des zwaards.
8:25 En het geschiedde, dat allen,
die te dien dage vielen, zo mannen
als vrouwen, waren twaalf duizend,al
te zamen lieden van Ai.
8:26 Jozua trok ook zijn hand niet
terug, die hij met de spies had
uitgestrekt, totdat hij al de inwoners
van Aiverbannen had.
8:27 Alleenlijk roofden de Israelieten
voor zichzelven het vee en den buit
derzelver stad, naar het woord

desHEEREN, dat Hij Jozua geboden
had.
8:28 Jozua nu verbrandde Ai, en hij
stelde haar tot een eeuwigen hoop,
ter verwoesting, tot op dezen dag.
8:29 En den koning van Ai hing hij
aan een hout, tot aan den
avondstond; en omtrent den
ondergang derzon gebood Jozua,
dat men zijn dood lichaam van het
hout afname; en zij wierpen het aan
de deur derstadspoort, en richtten
daarop een groten steenhoop,
zijnde tot op dezen dag.
8:30 Toen bouwde Jozua een altaar
den HEERE, den God van Israel, op
den berg Ebal;
8:31 Gelijk als Mozes, de knecht
des HEEREN, den kinderen Israels
geboden had,
achtereenvolgenshetgeen geschreven
is in het wetboek van Mozes: een
altaar van gehele stenen, over
dewelke men geen ijzerbewogen
had; en daarop offerden zij den
HEERE brandofferen; ook offerden zij
dankofferen.
8:32 Aldaar schreef hij ook op
stenen een dubbel van de wet van
Mozes, hetwelk hij geschreven heeft
voorhet aangezicht der kinderen
Israels.
8:33 En gans Israel met zijn
oudsten, en ambtlieden, en zijn
rechters, stonden aan deze en aan
gene zijdeder ark, voor de
Levietische priesteren, die de ark
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des verbonds des HEEREN droegen,
zo vreemdelingen alsinboorlingen,
een helft daarvan tegenover den
berg Gerizim, en een helft daarvan
tegenover den berg Ebal,gelijk als
Mozes, de knecht des HEEREN,
bevolen had; om het volk van Israel
in het eerst te zegenen.
8:34 En daarna las hij overluid al
de woorden der wet, de zegening
en den vloek, naar alles, wat in
hetwetboek geschreven staat.
8:35 Daar was niet een woord van
al hetgeen Mozes geboden had, dat
Jozua niet overluid las voor
degehele gemeente van Israel, en
de vrouwen, en de kleine kinderen,
en de vreemdelingen, die in het
midden vanhen wandelden.
9:1 En het geschiedde, toen [dit]
hoorden al de koningen, die aan
deze zijde van de Jordaan waren,
op hetgebergte, en in de laagte, en
aan alle havens der grote zee,
tegenover den Libanon: de
Hethieten, en deAmorieten, de
Kanaanieten, de Ferezieten, de
Hevieten, en de Jebusieten;
9:2 Zo vergaderden zij zich samen,
om tegen Jozua en tegen Israel te
krijgen, eenmoediglijk.
9:3 Als de inwoners te Gibeon
hoorden, wat Jozua met Jericho en
met Ai gedaan had,
9:4 Zo handelden zij ook arglistiglijk,
en gingen heen, en veinsden zich

gezanten te zijn, en zij namen
oudezakken op hun ezels, en oude
en gescheurde, en samengebonden
lederen wijnzakken;
9:5 Ook oude en bevlekte schoenen
aan hun voeten, en zij hadden oude
klederen aan, en al het brood,
datzij op hun reize hadden, was
droog [en] beschimmeld.
9:6 En zij gingen tot Jozua in het
leger te Gilgal, en zij zeiden tot
hem en tot de mannen van Israel:
Wij zijngekomen uit een ver land, zo
maakt nu een verbond met ons.
9:7 Toen zeiden de mannen van
Israel tot de Hevieten: Misschien
woont gijlieden in het midden van
ons,hoe zullen wij dan een verbond
met u maken?
9:8 Zij dan zeiden tot Jozua: Wij
zijn uw knechten. Toen zeide Jozua
tot hen: Wie zijt gijlieden, en van
waarkomt gij?
9:9 Zij nu zeiden tot hem: Uw
knechten zijn uit een zeer ver land
gekomen, om den Naam des
HEEREN,uws Gods; want wij hebben
Zijn gerucht gehoord, en alles wat
Hij in Egypte gedaan heeft;
9:10 En alles wat Hij gedaan heeft
aan de twee koningen der
Amorieten die aan gene zijde van
de Jordaanwaren, Sihon, den koning
van Hesbon, en Og, den koning van
Bazan, die te Astharoth [woonde].
9:11 Daarom spraken tot ons onze
oudsten, en al de inwoners onzes
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lands, zeggende: Neemt reiskost
metu in uw handen op de reize, en
gaat hun tegemoet, en zegt tot hen:
Wij zijn ulieder knechten, zo maakt
nu eenverbond met ons.
9:12 Dit ons brood hebben wij warm
tot onzen teerkost uit onze huizen
genomen, ten dage, toen wijuittogen
om tot ulieden te reizen; maar ziet,
nu is het droog, en het is
beschimmeld;
9:13 En deze lederen wijnzakken,
die wij gevuld hebben, waren nieuw,
maar ziet, zij zijn gescheurd; endeze
onze klederen, en onze schoenen
zijn oud geworden, vanwege deze
zeer lange reis.
9:14 Toen namen de mannen van
hun reiskost; en zij vraagden het
den mond des HEEREN niet.
9:15 En Jozua maakte vrede met
hen, en hij maakte een verbond met
hen, dat hij hen bij het
levenbehouden zoude; en de
oversten der vergadering zwoeren
hun.
9:16 En het geschiedde ten einde
van drie dagen, nadat zij het
verbond met hen gemaakt hadden,
zohoorden zij, dat zij hun naburen
waren, en dat zij in het midden van
hen waren wonende.
9:17 Want toen de kinderen Israels
voorttogen, zo kwamen zij ten
derden dage aan hun steden; hun
stedennu waren Gibeon, en Chefira,
en Beeroth, en Kirjath-jearim.

9:18 En de kinderen Israels sloegen
ze niet, omdat de oversten der
vergadering hun gezworen hadden
bijden HEERE, den God Israels;
daarom murmureerde de ganse
vergadering tegen de oversten.
9:19 Toen zeiden al de oversten tot
de ganse vergadering: Wij hebben
hun gezworen bij den HEERE,
denGod Israels; daarom kunnen wij
hen niet aantasten.
9:20 Dit zullen wij hun doen, dat wij
hen bij het leven behouden, opdat
geen grote toorn over ons zij, om
deseeds wil, dien wij hun gezworen
hebben.
9:21 Verder zeiden de oversten tot
hen: Laat hen leven, en laat ze
houthouwers en waterputters zijn
derganse vergadering, gelijk de
oversten tot hen gezegd hebben.
9:22 En Jozua riep hen, en sprak
tot hen, zeggende: Waarom hebt
gijlieden ons bedrogen, zeggende:
Wijzijn zeer verre van ulieden
gezeten, daar gij in het midden van
ons zijt wonende?
9:23 Nu dan, vervloekt zijt gijlieden!
en onder ulieden zullen niet
afgesneden worden knechten,
nochhouthouwers, noch waterputters
ten huize mijns Gods.
9:24 Zij dan antwoordden Jozua, en
zeiden: Dewijl het aan uw knechten
zekerlijk was te kennen gegeven,dat
de HEERE, uw God, Zijn knecht
Mozes geboden heeft, dat Hij
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ulieden al dit land geven, en al de
inwonersdes lands voor ulieder
aangezicht verdelgen zoude, zo
vreesden wij onzes levens zeer voor
uliederaangezichten; daarom hebben
wij deze zaak gedaan.
9:25 En nu, zie, wij zijn in uw hand;
doe, gelijk het goed en gelijk het
recht is in uw ogen ons te doen.
9:26 Zo deed hij hun alzo, en hij
verloste hen van de hand der
kinderen Israels, dat zij hen
nietdoodsloegen.
9:27 Alzo gaf Jozua hen over ten
zelven dage tot houthouwers en
waterputters der vergadering, en dat
tothet altaar des HEEREN, tot dezen
dag toe, aan de plaats, die Hij
verkiezen zoude.
10:1 Het geschiedde nu, toen
Adoni-zedek, de koning van
Jeruzalem, gehoord had, dat Jozua
Aiingenomen, en haar verbannen
had, [en] aan Ai en haar koning
alzo gedaan had, gelijk als hij aan
Jericho enhaar koning gedaan had;
en dat de inwoners van Gibeon
vrede met Israel gemaakt hadden,
en in derzelvermidden waren;
10:2 Zo vreesden zij zeer; want
Gibeon was een grote stad, als een
der koninklijke steden; ja, zij was
groterdan Ai, en al haar mannen
waren sterk.
10:3 Daarom zond Adoni-zedek,
koning van Jeruzalem, tot Hoham,

den koning van Hebron, en tot Piram,den koning van Jarmuth, en tot
Jafia, den koning van Lachis, en tot
Debir, den koning van Eglon,
zeggende:
10:4 Komt op tot mij, en helpt mij,
dat wij Gibeon slaan; omdat zij
vrede gemaakt heeft met Jozua en
met dekinderen Israels.
10:5 Toen werden verzameld en
kwamen op, vijf koningen der
Amorieten, de koning van
Jeruzalem, dekoning van Hebron, de
koning van Jarmuth, de koning van
Lachis, de koning van Eglon, zij en
al hun legers; enzij belegerden
Gibeon, en krijgden tegen haar.
10:6 De mannen nu van Gibeon
zonden tot Jozua, in het leger van
Gilgal, zeggende: Trek uw handen
nietaf van uw knechten, kom
haastelijk tot ons op, en verlos ons,
en help ons; want al de koningen
der Amorieten,die op het gebergte
wonen, hebben zich tegen ons
vergaderd.
10:7 Toen toog Jozua op van
Gilgal, hij en al het krijgsvolk met
hem, en alle strijdbare helden.
10:8 Want de HEERE had tot Jozua
gezegd: Vrees u niet voor hen, want
Ik heb ze in uw hand
gegeven;niemand van hen zal voor
uw aangezicht bestaan.
10:9 Alzo kwam Jozua snellijk tot
hen; den gansen nacht over was hij
van Gilgal opgetrokken.
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10:10 En de HEERE verschrikte hen
voor het aangezicht van Israel; en
hij sloeg hen met een groten slag
teGibeon, en vervolgde hen op den
weg, waar men naar Beth-horon
opgaat, en sloeg hen tot Azeka en
totMakkeda toe.
10:11 Het geschiedde nu, toen zij
voor het aangezicht van Israel
vluchtten, zijnde in den afgang van
Bethhoron,zo wierp de HEERE grote
stenen op hen van den hemel, tot
Azeka toe, dat zij stierven; daar
waren ermeer, die van de
hagelstenen stierven, dan die die
kinderen Israels met het zwaard
doodden.
10:12 Toen sprak Jozua tot den
HEERE, ten dage als de HEERE de
Amorieten voor het aangezicht
derkinderen Israels overgaf, en zeide
voor de ogen der Israelieten: Zon,
sta stil te Gibeon, en gij, maan, in
het dalvan Ajalon!
10:13 En de zon stond stil, en de
maan bleef staan, totdat zich het
volk aan zijn vijanden gewroken
had. Isdit niet geschreven in het
boek des oprechten? De zon nu
stond stil in het midden des
hemels, en haastte nietonder te
gaan omtrent een volkomen dag.
10:14 En er was geen dag aan
dezen gelijk, voor hem noch na
hem, dat de HEERE de stem eens
mans[alzo] verhoorde; want de
HEERE streed voor Israel.

10:15 Toen keerde Jozua weder, en
gans Israel met hem, naar het leger
te Gilgal.
10:16 Maar die vijf koningen waren
gevloden, en hadden zich verborgen
in de spelonk bij Makkeda.
10:17 En aan Jozua werd
geboodschapt, mits te zeggen: Die
vijf koningen zijn gevonden,
verborgen in despelonk bij Makkeda.
10:18 Zo zeide Jozua: Wentelt grote
stenen voor den mond der spelonk,
en stelt mannen daarvoor om hente
bewaren.
10:19 Maar staat gijlieden niet stil,
jaagt uw vijanden achterna, en slaat
hen in den staart; laat hen in
hunsteden niet komen; want de
HEERE, uw God, heeft ze in uw
hand gegeven.
10:20 En het geschiedde, toen
Jozua en de kinderen Israels
geeindigd hadden hen met een zeer
grotenslag te slaan, totdat zij
vernield waren, en dat de
overgeblevenen, die van hen
overgebleven waren, in de
vastesteden gekomen waren;
10:21 Zo keerde al het volk tot
Jozua in het leger, bij Makkeda, in
vrede; niemand had zijn tong tegen
dekinderen Israels geroerd.
10:22 Daarna zeide Jozua: Opent
den mond der spelonk, en brengt
tot mij uit die vijf koningen, uit
diespelonk.
10:23 Zij nu deden alzo, en
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brachten tot hem uit die vijf
koningen, uit de spelonk: den
koning vanJeruzalem, den koning
van Hebron, den koning van
Jarmuth, den koning van Lachis,
den koning van Eglon.
10:24 En het geschiedde, als zij die
koningen uitgebracht hadden tot
Jozua, zo riep Jozua, al de
mannenvan Israel, en hij zeide tot
de oversten des krijgsvolks, die met
hem getogen waren: Treedt toe, zet
uw voeten opde halzen dezer
koningen. En zij traden toe, en
zetten hun voeten op hun halzen.
10:25 Toen zeide Jozua tot hen:
Vreest niet en ontzet u niet, zijt
sterk en hebt goeden moed; want
alzo zalde HEERE aan al uw
vijanden doen, tegen dewelke
gijlieden strijdt.
10:26 En Jozua sloeg hen daarna,
en doodde ze, en hing ze aan vijf
houten; en zij hingen aan de houten
totden avond.
10:27 En het geschiedde, ten tijde
als de zon onderging, beval Jozua,
dat men hen van de houten
afname,en zij wierpen hen in de
spelonk, alwaar zij verborgen
geweest waren; en zij leiden grote
stenen voor den mondder spelonk,
[die] [daar] [zijn] tot op dezen
zelven dag.
10:28 Op denzelven dag nam ook
Jozua Makkeda in, en sloeg haar
met de scherpte des zwaards;

daartoeverbande hij derzelver
koning, henlieden en alle ziel die
daarin was; hij liet geen overigen
overblijven; en hijdeed den koning
van Makkeda, gelijk als hij den
koning van Jericho gedaan had.
10:29 Toen toog Jozua door, en
gans Israel met hem, van Makkeda
naar Libna, en hij krijgde tegen
Libna.
10:30 En de HEERE gaf dezelve ook
in de hand van Israel, met haar
koning; en hij sloeg haar met
descherpte des zwaards, en alle
ziel, die daarin was; hij liet daarin
geen overigen overblijven; en hij
deed derzelverkoning, gelijk als hij
den koning van Jericho gedaan had.
10:31 Toen toog Jozua voort, en
gans Israel met hem, van Libna
naar Lachis; en hij belegerde haar
enkrijgde tegen haar.
10:32 En de HEERE gaf Lachis in de
hand van Israel; en hij nam haar in
op den tweeden dag, en hij
sloeghaar met de scherpte des
zwaards, en alle ziel, die daarin
was, naar alles, wat hij Libna
gedaan had.
10:33 Toen trok Horam, de koning
van Gezer, op, om Lachis te helpen;
maar Jozua sloeg hem en zijn
volk,totdat hij hem geen overigen
overliet.
10:34 En Jozua trok voort van
Lachis naar Eglon, en gans Israel
met hem; en zij belegerden haar
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enkrijgden tegen haar.
10:35 En zij namen haar in ten
zelven dage, en sloegen haar met
de scherpte des zwaards, en alle
ziel, diedaarin was, verbande hij op
denzelven dag, naar alles, wat hij
aan Lachis gedaan had.
10:36 Daarna toog Jozua op, en
gans Israel met hem; van Eglon
naar Hebron, en zij krijgden tegen
haar.
10:37 En zij namen haar in, en
sloegen haar met de scherpte des
zwaards, zo haar koning als al
haarsteden, en alle ziel, die daarin
was; hij liet niemand in het leven
overblijven, naar alles, wat hij Eglon
gedaanhad; en hij verbande haar,
en alle ziel, die daarin was.
10:38 Toen keerde Jozua, en gans
Israel met hem, naar Debir, en hij
krijgde tegen haar.
10:39 En hij nam haar in, met haar
koning, en al haar steden, en zij
sloegen haar met de scherpte
deszwaards, en verbanden alle ziel,
die daarin was; hij liet geen
overigen overblijven; gelijk als hij
aan Hebrongedaan had, alzo deed
hij aan Debir en haar koning, en
gelijk als hij aan Libna en haar
koning gedaan had;
10:40 Alzo sloeg Jozua het ganse
land, het gebergte, en het zuiden,
en de laagte, en de aflopingen
derwateren, en al hun koningen; hij
liet geen overigen overblijven; ja, hij

verbande alles, wat adem had, gelijk
als deHEERE, de God Israels,
geboden had.
10:41 En Jozua sloeg hen van
Kades-barnea en tot Gaza toe; ook
het ganse land Gosen, en tot
Gibeontoe.
10:42 En Jozua nam al deze
koningen en hun land op eenmaal;
want de HEERE, de God Israels,
streedvoor Israel.
10:43 Toen keerde Jozua weder, en
gans Israel met hem, naar het leger
te Gilgal.
11:1 Het geschiedde daarna, als
Jabin, de koning van Hazor, dit
hoorde, zo zond hij tot Jobab, den
koningvan Madon, en tot den
koning van Simron, en tot den
koning van Achsaf,
11:2 En tot de koningen, die tegen
het noorden op het gebergte, en op
het vlakke, tegen het zuiden
vanCinneroth, en in de laagte, en in
Nafoth-dor, aan de zee waren;
11:3 Tot de Kanaanieten tegen het
oosten en tegen het westen, en de
Amorieten, en de Hethieten, en
deFerezieten; en de Jebusieten op
het gebergte, en de Hevieten onder
aan Hermon, in het land van Mizpa.
11:4 Dezen nu togen uit, en al hun
heirlegers met hen; veel volks, als
het zand, dat aan den oever der
zeeis, in veelheid; en zeer vele
paarden en wagens.
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11:5 Al deze koningen werden
vergaderd, en kwamen en legerden
zich samen aan de wateren van
Merom,om tegen Israel te krijgen.
11:6 En de HEERE zeide tot Jozua:
Vrees niet voor hun aangezichten;
want morgen omtrent dezen tijd
zalIk hen altegader verslagen geven
voor het aangezicht van Israel; hun
paarden zult gij verlammen, en
hunwagenen met vuur verbranden.
11:7 En Jozua, en al het krijgsvolk
met hem, kwam snellijk over hen
aan de wateren van Merom, en
zijovervielen hen.
11:8 En de HEERE gaf hen in de
hand van Israel, en zij sloegen hen,
en joegen hen na tot groot Sidon
toe,en tot Misrefoth-maim, en tot
het dal Mizpa tegen het oosten; en
zij sloegen hen, totdat zij geen
overigen onderhen overlieten.
11:9 Jozua nu deed hun, gelijk hem
de HEERE gezegd had; hun paarden
verlamde hij, en hun
wagenenverbrandde hij met vuur.
11:10 En Jozua keerde weder ter
zelver tijd, en hij nam Hazor in, en
haar koning sloeg hij met het
zwaard;want Hazor was te voren het
hoofd van al deze koninkrijken.
11:11 En zij sloegen alle ziel, die
daarin was, met de scherpte des
zwaards, die verbannende; er bleef
nietsover, dat adem had; en Hazor
verbrandde hij met vuur.
11:12 En Jozua nam al de steden

dezer koningen in, en al haar
koningen, en hij sloeg hen met de
scherptedes zwaards, hen
verbannende, gelijk als Mozes, de
knecht des HEEREN geboden had.
11:13 Alleenlijk verbrandden de
Israelieten geen steden, die op haar
heuvelen stonden, behalve
Hazoralleen; dat verbrandde Jozua.
11:14 En al den roof dezer steden,
en het vee, roofden de kinderen
Israels voor zich; alleenlijk sloegen
zij alde mensen met de scherpte
des zwaards, totdat zij hen
verdelgden; zij lieten niet overblijven
wat adem had.
11:15 Gelijk als de HEERE Mozes,
Zijn knecht, geboden had, alzo
gebood Mozes aan Jozua; en alzo
deedJozua; hij deed er niet een
woord af van alles, wat de HEERE
Mozes geboden had.
11:16 Alzo nam Jozua al dat land
in, het gebergte, en al het zuiden,
en al het land van Gosen, en de
laagte,en het vlakke veld, en het
gebergte Israels, en zijn laagte.
11:17 Van den kalen berg, die
opwaarts naar Seir gaat, tot Baalgad toe, in het dal van den
Libanon, onderaan den berg
Hermon; al hun koningen nam hij
ook, en sloeg hen, en doodde hen.
11:18 Vele dagen voerde Jozua
krijg tegen al deze koningen.
11:19 Er was geen stad, die vrede
maakte met de kinderen Israels,
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behalve de Hevieten, inwoners
vanGibeon; zij namen ze allen in
door krijg.
11:20 Want het was van den HEERE,
hun harten te verstokken, dat zij
Israel met oorlog tegemoet
gingen,opdat hij hen verbannen
zoude, dat hun geen genade
geschiedde, maar opdat hij hen
verdelgen zoude, gelijkals de HEERE
Mozes geboden had.
11:21 Te dier tijde nu kwam Jozua,
en roeide de Enakieten uit, van het
gebergte, van Hebron, van Debir,van
Anab, en van het ganse gebergte
van Juda, en van het ganse
gebergte van Israel; Jozua verbande
hen methun steden.
11:22 Er bleef niemand van de
Enakieten over in het land der
kinderen Israels; alleenlijk bleven zij
over teGaza, te Gath, en te Asdod.
11:23 Alzo nam Jozua al dat land
in, naar alles, wat de HEERE tot
Mozes gesproken had; en Jozua gaf
hetIsrael ten erve, naar hun
afdelingen, naar hun stammen. En
het land rustte van den krijg.
12:1 Dit nu zijn de koningen des
lands, die de kinderen Israels
geslagen hebben, en hun land
erfelijkbezaten, aan gene zijde van
de Jordaan, tegen den opgang der
zon; van de beek Arnon af tot den
berg Hermon,en het ganse vlakke
veld tegen het oosten:

12:2 Sihon, de koning der
Amorieten, die te Hesbon woonde;
die van Aroer af heerste, welke aan
den oeverder beek Arnon is, en
[over] het midden der beek en de
helft van Gilead, en tot aan de
beek Jabbok, de landpaleder
kinderen Ammons;
12:3 En [over] het vlakke veld tot
aan de zee van Cinneroth tegen het
oosten, en tot aan de zee
desvlakken velds, de Zoutzee, tegen
het oosten, op den weg naar Bethjesimoth; en van het zuiden
benedenAsdoth-pisga.
12:4 Daartoe de landpale van Og,
den koning van Bazan, die van het
overblijfsel der reuzen was,
wonendete Astharoth en te Edrei.
12:5 En heerste over den berg
Hermon, en over Salcha, en over
geheel Bazan, tot aan de landpale
derGezurieten, en der
Maachathieten; en de helft van
Gilead, de landpale van Sihon, den
koning van Hesbon.
12:6 Mozes, de knecht des HEEREN,
en de kinderen Israels sloegen hen,
en Mozes, de knecht desHEEREN,
gaf aan de Rubenieten en aan de
Gadieten, en aan den halven stam
van Manasse, dat [land] tot
eenerfelijke bezitting.
12:7 Dit nu zijn de koningen des
lands, die Jozua sloeg, en de
kinderen Israels, aan deze zijde van
deJordaan tegen het westen, van
412

Jozua
Baal-gad aan, in het dal van den
Libanon, en tot aan den kalen berg,
die naarSeir opgaat; en Jozua gaf
het aan de stammen Israels tot een
erfelijke bezitting, naar hun
afdelingen.
12:8 Wat op het gebergte, en in de
laagte, en in het vlakke veld, en in
de aflopingen der wateren, en in
dewoestijn, en tegen het zuiden
was: de Hethieten, de Amorieten, en
Kanaanieten, de Ferezieten, de
Hevieten, ende Jebusieten.
12:9 De koning van Jericho, een; de
koning van Ai, die ter zijde van
Beth-el is, een;
12:10 De koning van Jeruzalem,
een; de koning van Hebron, een;
12:11 De koning van Jarmuth, een;
de koning van Lachis, een;
12:12 De koning van Eglon, een; de
koning van Gezer, een;
12:13 De koning van Debir, een; de
koning van Geder, een;
12:14 De koning van Horma, een;
de koning van Harad, een;
12:15 De koning van Libna, een; de
koning van Adullam, een;
12:16 De koning van Makkeda, een;
de koning van Beth-el, een;
12:17 De koning van Tappuah, een;
de koning van Hefer, een;
12:18 De koning van Afek, een; de
koning van Lassaron, een;
12:19 De koning van Madon, een;
de koning van Hazor, een;
12:20 De koning van Simron-meron,

een; de koning van Achsaf, een;
12:21 De koning van Taanach, een;
de koning van Megiddo, een;
12:22 De koning van Kedes, een, de
koning van Jokneam, aan den
Karmel, een;
12:23 De koning van Dor, tot
Nafath-dor, een; de koning der
heidenen te Gilgal, een;
12:24 De koning van Thirza, een. Al
deze koningen zijn een en dertig.
13:1 Jozua nu was oud, wel
bedaagd; en de HEERE zeide tot
hem: Gij zijt oud geworden,
welbedaagd, ener is zeer veel lands
overgebleven, om dat erfelijk te
bezitten.
13:2 Dit is het land, dat
overgebleven is; al de grenzen der
Filistijnen en het ganse Gesuri.
13:3 Van de Sichor, die voor aan
Egypte is, tot aan de landpale van
Ekron tegen het noorden, dat
denKanaanieten toegerekend wordt;
vijf vorsten der Filistijnen, de
Gazatiet en Asdodiet, de Askeloniet,
de Gathieten Ekroniet, en de
Avvieten.
13:4 Van het zuiden, het ganse land
der Kanaanieten, en Meara, die van
de Sidoniers is, tot Afek toe, totaan
de landpale der Amorieten.
13:5 Daartoe het land der Giblieten,
en de ganse Libanon tegen den
opgang der zon, van Baal-gad,
onderaan den berg Hermon, tot aan
413

Jozua
den ingang van Hamath.
13:6 Allen, die op het gebergte
wonen van den Libanon aan tot
Misrefoth-maim toe, al de Sidoniers;
Ik zalhen verdrijven van het
aangezicht der kinderen Israels;
alleenlijk maak, dat het Israel ten
erfdeel valle, gelijk alsIk u geboden
heb.
13:7 En nu, deel dit land tot een
erfdeel aan de negen stammen, en
aan den halven stam van Manasse,
13:8 Met denwelken de Rubenieten
en Gadieten hun erfenis ontvangen
hebben; dewelke Mozes hunliedengaf
aan gene zijde van de Jordaan
tegen het oosten, gelijk als Mozes,
de knecht des HEEREN, hun
gegevenhad:
13:9 Van Aroer aan, die aan den
oever der beek Arnon is, en de
stad, die in het midden der beek is,
en alhet vlakke land van Medeba
tot Dibon toe;
13:10 En al de steden van Sihon,
den koning der Amorieten, die te
Hesbon geregeerd heeft, tot aan
delandpale der kinderen Ammons;
13:11 En Gilead, en de landpale der
Gezurieten, en der Maachathieten,
en den gansen berg Hermon,
engans Bazan, tot Salcha toe;
13:12 Het ganse koninkrijk van Og,
in Bazan, die geregeerd heeft te
Astharoth, en te Edrei; deze is
overiggebleven uit het overblijfsel
der reuzen, dewelke Mozes heeft

verslagen, en heeft ze verdreven.
13:13 Doch de kinderen Israels
verdreven de Gezurieten en de
Maachathieten niet; maar Gezur
enMaachath woonden in het midden
van Israel tot op dezen dag.
13:14 Alleenlijk gaf hij den stam
Levi geen erfenis. De vuurofferen
Gods, des HEEREN van Israel, zijn
zijneerfenis, gelijk als Hij tot hem
gesproken had.
13:15 Alzo gaf Mozes aan den stam
der kinderen van Ruben, naar hun
huisgezinnen,
13:16 Dat hun landpale was van
Aroer af, dat aan den oever der
beek Arnon is, en de stad, die in
hetmidden der beek is, en al het
vlakke land tot Medeba toe;
13:17 Hesbon en al haar steden,
die in het vlakke land zijn, Dibon,
en Bamoth-baal, en Beth-baal-meon,
13:18 En Jahza, en Kedemoth, en
Mefaath,
13:19 En Kirjathaim, en Sibma, en
Zeret-hassahar op den berg des
dals,
13:20 En Beth-peor, en Asdothpisga, en Beth-jesimoth;
13:21 En alle steden des vlakken
lands, en het ganse koninkrijk van
Sihon, den koning der Amorieten,
diete Hesbon regeerde, denwelke
Mozes geslagen heeft, mitsgaders
de vorsten van Midian, Evi, en
Rekem, enZur, en Hur, en Reba,
geweldigen van Sihon, inwoners des
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lands.
13:22 Daartoe hebben de kinderen
Israels met het zwaard gedood
Bileam, den zoon van Beor,
denvoorzegger, nevens degenen, die
van hen verslagen zijn.
13:23 De landpale nu der kinderen
van Ruben was de Jordaan, en
[derzelver] landpale; dat is het
erfdeelder kinderen van Ruben, naar
hun huisgezinnen, de steden en
haar dorpen.
13:24 En aan den stam van Gad,
aan de kinderen van Gad, naar hun
huisgezinnen, gaf Mozes,
13:25 Dat hun landpale was Jaezer,
en al de steden van Gilead, en het
halve land der kinderen Ammons,tot
Aroer toe, die voor aan Rabba is;
13:26 En van Hesbon af tot
Ramath-mizpa en Betonim; en van
Mahanaim tot aan de landpale van
Debir;
13:27 En in het dal, Beth-haram, en
Beth-nimra, en Sukkoth, en Zefon,
wat over was van het koninkrijk
vanSihon, den koning te Hesbon, de
Jordaan en [haar] landpale, tot aan
het einde der zee van Cinnereth,
over deJordaan, tegen het oosten.
13:28 Dit is het erfdeel der kinderen
van Gad, naar hun huisgezinnen: de
steden en haar dorpen.
13:29 Verder had Mozes aan den
halven stam van Manasse [een]
[erfenis] gegeven, die aan den
halvenstam der kinderen van

Manasse bleef, naar hun
huisgezinnen;
13:30 Zodat hun landpale was van
Mahanaim af, het ganse Bazan, het
ganse koninkrijk van Og, den
koningvan Bazan, en al de vlekken
van Jair, die in Bazan zijn, zestig
steden.
13:31 En het halve Gilead, en
Astharoth, en Edrei, steden des
koninkrijks van Og in Bazan, waren
van dekinderen van Machir, den
zoon van Manasse, [namelijk] de
helft der kinderen van Machir, naar
hunhuisgezinnen.
13:32 Dat is het, wat Mozes ten
erve uitgedeeld had in de velden
van Moab, op gene zijde der
Jordaan vanJericho, tegen het
oosten.
13:33 Maar aan den stam van Levi
gaf Mozes geen erfdeel; de HEERE,
de God Israels, is Zelf
hunliederErfdeel, gelijk als Hij tot
hen gesproken heeft.
14:1 Dit is nu hetgeen de kinderen
Israels geerfd hebben in het land
Kanaan; hetwelk de priester
Eleazar,en Jozua, de zoon van Nun,
en de hoofden der vaderen van de
stammen der kinderen Israels, hun
hebben doenerven;
14:2 Door het lot hunner erfenis,
gelijk als de HEERE door den dienst
van Mozes geboden had,
aangaandede negen stammen en
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den halven stam.
14:3 Want aan de twee stammen en
den halven stam had Mozes een
erfdeel gegeven op gene zijde van
deJordaan; maar aan de Levieten
had hij geen erfdeel onder hen
gegeven.
14:4 Want de kinderen van Jozef
waren twee stammen, Manasse en
Efraim; en aan de Levieten gaven
zijgeen deel in het land, maar
steden om te bewonen, en derzelver
voorsteden voor hun vee en voor
hun bezitting.
14:5 Gelijk als de HEERE Mozes
geboden had, alzo deden de
kinderen Israels, en zij deelden het
land.
14:6 Toen naderden de kinderen
van Juda tot Jozua, te Gilgal, en
Kaleb, de zoon van Jefunne,
deKeneziet, zeide tot hem: Gij weet
het woord, dat de HEERE tot Mozes,
den man Gods, gesproken heeft
teKades-barnea, ter oorzake van mij,
en ter oorzake van u.
14:7 Ik was veertig jaren oud, toen
Mozes, de knecht des HEEREN, mij
uitgezonden heeft van
Kadesbarnea,om het land te
verspieden, en ik hem antwoord
bracht, gelijk als het in mijn hart
was.
14:8 Maar mijn broeders, die met
mij opgegaan waren, deden het hart
des volks smelten; doch ik
volharddeden HEERE, mijn God, na

te volgen.
14:9 Toen zwoer Mozes te dien
zelven dage, zeggende: Indien niet
het land, waarop uw voet
getredenheeft, u en uw kinderen ten
erfdeel zal zijn in eeuwigheid, dewijl
gij volhard hebt den HEERE, mijn
God, na tevolgen.
14:10 En nu, zie, de HEERE heeft
mij in het leven behouden, gelijk als
Hij gesproken heeft; het zijn nu
vijfen veertig jaren, sedert dat de
HEERE dit woord tot Mozes
gesproken heeft, toen Israel in de
woestijn wandelde;en nu, zie, ik ben
heden vijf en tachtig jaren oud.
14:11 Ik ben nog heden zo sterk,
gelijk als ik was ten dage, toen
Mozes mij uitzond; gelijk mijn kracht
toenwas, alzo is nu mijn kracht, tot
den oorlog, en om uit te gaan, en
om in te gaan.
14:12 En nu, geef mij dit gebergte,
waarvan de HEERE te dien dage
gesproken heeft; want gij hebt het
tedienzelven dage gehoord, dat de
Enakieten aldaar waren, en dat er
grote vaste steden waren; of de
HEERE metmij ware, dat ik hen
verdreef, gelijk als de HEERE
gesproken heeft.
14:13 Toen zegende hem Jozua, en
hij gaf Kaleb, den zoon van
Jefunne, Hebron ten erfdeel.
14:14 Daarom werd Hebron aan
Kaleb, den zoon van Jefunne, den
Keneziet, ten erfdeel tot op dezen
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dag;omdat hij volhard had den
HEERE, den God Israels, na te
volgen.
14:15 De naam nu van Hebron was
eertijds Kirjath-arba, die een groot
mens [geweest is] onder
deEnakieten. En het land rustte van
den krijg.
15:1 En het lot voor den stam der
kinderen van Juda, naar hun
huisgezinnen, was: aan de landpale
vanEdom, de woestijn Zin,
zuidwaarts, was het uiterste tegen
het zuiden;
15:2 Zodat hun landpale, tegen het
zuiden, het uiterste van de Zoutzee
was; van de tong af, die tegen
hetzuiden ziet;
15:3 En zij gaat uit naar het zuiden
tot den opgang van Akrabbim, en
gaat door naar Zin, en gaat op van
hetzuiden naar Kades-barnea, en
gaat door Hezron, en gaat op naar
Adar, en gaat om Karkaa;
15:4 En gaat door naar Azmon, en
komt uit aan de beek van Egypte;
en de uitgangen dezer landpale
zullennaar de zee zijn. Dit zal uw
landpale tegen het zuiden zijn.
15:5 De landpale nu tegen het
oosten zal de Zoutzee zijn, tot aan
het uiterste van de Jordaan; en
delandpale, aan de zijde tegen het
noorden, zal zijn van de tong der
zee, van het uiterste van de
Jordaan.

15:6 En deze landpale zal opgaan
tot Beth-hogla, en zal doorgaan van
het noorden naar Beth-araba;
endeze landpale zal opgaan tot den
steen van Bohan, den zoon van
Ruben.
15:7 Verder zal deze landpale
opgaan naar Debir, van het dal van
Achor, en zal noordwaarts zien
naarGilgal, hetwelk tegen den
opgang van Adummim is, die aan
het zuiden der beek is. Daarna zal
deze landpaledoorgaan tot het
water van En-semes, en haar
uitgangen zullen wezen te En-rogel.
15:8 En deze landpale zal opgaan
door het dal van den zoon van
Hinnom, aan de zijde van den
Jebusietvan het zuiden, dezelve is
Jeruzalem; en deze landpale zal
opwaarts gaan tot de spits van den
berg, die vooraan het dal van
Hinnom is, westwaarts, hetwelk in
het uiterste van het dal der
Refaieten is, tegen het noorden.
15:9 Daarna zal deze landpale
strekken van de hoogte des bergs
tot aan de waterfontein Nefthoah,
enuitgaan tot de steden van het
gebergte Efron. Verder zal deze
landpale strekken naar Baala; deze
is Kirjathjearim.
15:10 Daarna zal deze landpale zich
omkeren van Baala tegen het
westen, naar het gebergte Seir, en
zaldoorgaan aan de zijde van den
berg Jearim van het noorden; deze
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is Chesalon; en zij zal afkomen naar
Bethsemes,en door Timna gaan.
15:11 Verder zal deze landpale
uitgaan aan de zijde van Ekron,
noordwaarts, en deze landpale zal
strekkennaar Sichron aan, en over
den berg Baala gaan, en uitgaan te
Jabneel; en de uitgangen dezer
landpale zullenzijn naar de zee.
15:12 De landpale nu tegen het
westen zal zijn tot de grote zee en
[derzelver] landpale. Dit is de
landpaleder kinderen van Juda
rondom heen, naar hun
huisgezinnen.
15:13 Doch Kaleb, den zoon van
Jefunne, had hij een deel gegeven
in het midden der kinderen van
Juda,naar den mond des HEEREN
tot Jozua, de stad van Arba, vader
van Enak, dat is Hebron.
15:14 En Kaleb verdreef van daar
de drie zonen van Enak, Sesai, en
Ahiman, en Talmai, geboren
vanEnak.
15:15 En daar daar toog hij
opwaarts tot de inwoners van Debir
(de naam van Debir nu was te
vorenKirjath-sefer).
15:16 En Kaleb zeide: Wie Kirjathsefer zal slaan, en nemen haar in,
dien zal ik ook mijn dochter Achsa
toteen vrouw geven.
15:17 Othniel nu, de zoon van
Kenaz, den broeder van Kaleb, nam
haar in; en hij gaf hem Achsa,
zijndochter, tot een vrouw.

15:18 En het geschiedde, als zij
[tot] [hem] kwam, zo porde zij hem
aan, om een veld van haar vader
tebegeren; en zij sprong van den
ezel af; toen sprak Kaleb tot haar:
Wat is u?
15:19 En zij zeide: Geef mij een
zegen; dewijl gij mij een dor land
gegeven hebt, geef mij
ookwaterwellingen. Toen gaf hij haar
hoge waterwellingen en lage
waterwellingen.
15:20 Dit is het erfdeel van den
stam der kinderen van Juda, naar
hun huisgezinnen.
15:21 De steden nu, van het
uiterste van den stam der kinderen
van Juda tot de landpale van
Edom, tegenhet zuiden, zijn:
Kabzeel, en Eder, en Jagur,
15:22 En Kina, en Dimona, en
Adada,
15:23 En Kedes, en Hazor, en
Jithnan,
15:24 Zif, en Telem, en Bealoth,
15:25 En Hazor-hadattha, en
Kerioth-hezron, (dat is Hazor).
15:26 Amam, en Sema, en Molada,
15:27 En Hazar-gadda, en Hesmon,
en Beth-palet,
15:28 En Hazar-sual, en Beer-seba,
en Biz-jotheja,
15:29 Baala, en Ijim, en Azem,
15:30 En Eltholad, en Chesil, en
Horma,
15:31 En Ziklag, en Madmanna, en
Sanzanna,
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15:32 En Lebaoth, en Silhim, en Ain,
en Rimmon. Al deze steden zijn
negen en twintig en haar dorpen.
15:33 In de laagte zijn: Esthaol, en
Zora, en Asna,
15:34 En Zanoah, en En-gannim,
Tappuah, en Enam,
15:35 Jarmuth, en Adullam, Socho
en Azeka,
15:36 En Saaraim, en Adithaim, en
Gedera, en Gederothaim; veertien
steden en haar dorpen.
15:37 Zenan, en Hadasa, en Migdalgad,
15:38 En Dilan, en Mizpa, en
Jokteel,
15:39 Lachis, en Bozkath, en Eglon,
15:40 En Chabbon, en Lahmas, en
Chitlis,
15:41 En Gederoth, Beth-dagon, en
Naama, en Makkeda; zestien steden
en haar dorpen.
15:42 Libna, en Ether, en Asan,
15:43 En Jiftah, en Asna, en Nezib,
15:44 En Kehila, en Achzib, en
Mareza; negen steden en haar
dorpen;
15:45 Ekron, en haar onderhorige
plaatsen, en haar dorpen.
15:46 Van Ekron, en naar de zee
toe; alle, die aan de zijde van
Asdod zijn, en haar dorpen;
15:47 Asdod, haar onderhorige
plaatsen en haar dorpen; Gaza,
haar onderhorige plaatsen en haar
dorpen,tot aan de rivier van Egypte;
en de grote zee, en [haar] landpale.

15:48 Op het gebergte nu: Samir,
en Jatthir, en Socho,
15:49 En Danna, en Kirjath-sanna,
die is Debir,
15:50 En Anab, en Estemo, en Anim,
15:51 En Gosen, en Holon, en Gilo;
elf steden en haar dorpen.
15:52 Arab, en Duma, en Esan,
15:53 En Janum, en Beth-tappuah,
en Afeka,
15:54 En Humta, en Kirjath-arba, die
is Hebron, en Zior; negen steden en
haar dorpen.
15:55 Maon, Karmel, en Zif, en Juta,
15:56 En Jizreel, en Jokdeam, en
Zanoah,
15:57 Kain, Gibea, en Timna; tien
steden en haar dorpen.
15:58 Halhul, Beth-zur, en Gedor,
15:59 En Maarath, en Beth-anoth,
en Eltekon; zes steden en haar
dorpen.
15:60 Kirjath-baal, die is Kirjathjearim, en Rabba; twee steden en
haar dorpen.
15:61 In de woestijn: Beth-araba,
Middin en Sechacha,
15:62 En Nibsan, en de Zoutstad,
en Engedi; zes steden en haar
dorpen.
15:63 Maar de kinderen van Juda
konden de Jebusieten, inwoners van
Jeruzalem, niet verdrijven;
alzowoonden de Jebusieten bij de
kinderen van Juda te Jeruzalem, tot
dezen dag toe.
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16:1 Daarna kwam het lot der
kinderen van Jozef uit: van de
Jordaan bij Jericho, aan het water
van Jericho,oostwaarts, de woestijn
opgaande van Jericho, door het
gebergte Beth-el;
16:2 En het komt van Beth-el uit
naar Luz; en het gaat door tot de
landpale des Archiets, tot Ataroth
toe;
16:3 En het gaat af tegen het
westen naar de landpale Jafleti, tot
aan de landpale van het
benedenste Bethhoron,en tot Gezer;
en haar uitgangen zijn aan de zee.
16:4 Alzo hebben hun erfdeel
bekomen de kinderen van Jozef,
Manasse en Efraim.
16:5 De landpale nu der kinderen
van Efraim, naar hun huisgezinnen,
is deze: te weten, de landpale
hunserfdeels was oostwaarts Atrothaddar tot aan het bovenste Bethhoron.
16:6 En deze landpale gaat uit
tegen het westen bij Michmetath,
van het noorden, en deze landpale
keertzich om tegen het oosten naar
Thaanath-silo, en gaat door dezelve
van het oosten naar Janoah;
16:7 En komt af van Janoah naar
Ataroth en Naharoth, en stoot aan
Jericho, en gaat uit aan de
Jordaan.
16:8 Van Tappuah gaat deze
landpale westwaarts naar de beek
Kana, en haar uitgangen zijn aan

de zee.Dit is het erfdeel van den
stam der kinderen van Efraim, naar
hun huisgezinnen.
16:9 En de steden, die afgezonderd
waren voor de kinderen van Efraim,
waren in het midden van heterfdeel
der kinderen van Manasse, al die
steden en haar dorpen.
16:10 En zij verdreven de
Kanaanieten niet, die te Gezer
woonden; alzo woonden die
Kanaanieten in hetmidden der
Efraimieten tot op dezen dag; maar
zij waren onder schatting dienende.
17:1 De stam van Manasse had ook
een lot, omdat hij de eerstgeborene
van Jozef was: [te] [weten]
Machir,de eerstgeborene van
Manasse, de vader van Gilead;
omdat hij een krijgsman was, zo
had hij Gilead en Bazan.
17:2 Ook hadden de overgebleven
kinderen van Manasse [een] [lot],
naar hun huisgezinnen; [te] [weten]
dekinderen van Abiezer, en de
kinderen van Helek, en de kinderen
van Asriel, en de kinderen van
Sechem, en dekinderen van Hefer,
en de kinderen van Semida. Dit zijn
de mannelijke kinderen van
Manasse, den zoon vanJozef, naar
hun huisgezinnen.
17:3 Zelafead nu, de zoon van
Hefer, den zoon van Gilead, den
zoon van Machir, den zoon van
Manasse,had geen zonen, maar
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dochters; en dit zijn de namen
zijner dochteren: Machla en Noa,
Hogla, Milka en Tirza.
17:4 Dezen dan traden toe voor het
aangezicht van Eleazar, den priester,
en voor het aangezicht vanJozua,
den zoon van Nun, en voor het
aangezicht der oversten, zeggende:
De HEERE heeft Mozes geboden,dat
men ons een erfdeel geven zou in
het midden onzer broederen.
Daarom gaf hij haar, naar den
mond desHEEREN, een erfdeel in
het midden der broederen van haar
vader.
17:5 En aan Manasse vielen tien
snoeren toe, behalve het land
Gilead en Bazan, dat op gene zijde
van deJordaan is.
17:6 Want de dochteren van
Manasse erfden een erfdeel in het
midden zijner zonen; en het land
Gileadhadden de overgebleven
kinderen van Manasse.
17:7 Zodat de landpale van
Manasse was van Aser af tot
Michmetath, die voor aan Sichem is;
en dezelandpale gaat ter
rechterhand tot aan de inwoners
van En-tappuah.
17:8 Manasse had wel het land van
Tappuah, maar Tappuah zelve, aan
de landpale van Manasse, haddende
kinderen van Efraim.
17:9 Daarna komt de landpale af
naar de beek Kana tegen het
zuiden der beek. Deze steden zijn

vanEfraim in het midden der steden
van Manasse; en de landpale van
Manasse is aan het noorden der
beek, enhaar uitgangen zijn aan de
zee.
17:10 Het was van Efraim tegen het
zuiden, en tegen het noorden was
het van Manasse, en de zee waszijn
landpale; en aan het noorden
stieten zij aan Aser, en aan het
oosten aan Issaschar.
17:11 Want Manasse had, in
Issaschar en in Aser, Beth-sean en
haar onderhorige plaatsen, en
Jibleam enhaar onderhorige
plaatsen, en de inwoners te Dor en
haar onderhorige plaatsen, en de
inwoners te En-dor enhaar
onderhorige plaatsen, en de
inwoners te Thaanach en haar
onderhorige plaatsen, en de
inwoners teMegiddo en haar
onderhorige plaatsen: drie
landstreken.
17:12 En de kinderen van Manasse
konden [de] [inwoners] [van] die
steden niet verdrijven; want
deKanaanieten wilden in hetzelve
land wonen.
17:13 En het geschiedde, als de
kinderen Israels sterk werden, zo
maakten zij de Kanaanieten
cijnsbaar;maar zij verdreven hen niet
ganselijk.
17:14 Toen spraken de kinderen
van Jozef tot Jozua, zeggende:
Waarom hebt gij mij ten erfdeel
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maar eenlot en een snoer gegeven,
daar ik toch een groot volk ben,
voor zoveel de HEERE mij dus verre
gezegendheeft?
17:15 Jozua nu zeide tot henlieden:
Dewijl gij een groot volk zijt, zo ga
op naar het woud, en houw
daarvoor u af in het land der
Ferezieten en der Refaieten, dewijl u
het gebergte van Efraim te eng is.
17:16 Toen zeiden de kinderen van
Jozef: Dat gebergte zou ons niet
genoegzaam zijn; er zijn ook
ijzerenwagens bij alle Kanaanieten,
die in het land des dals wonen, bij
die te Beth-sean en haar
onderhorige plaatsen,en die in het
dal van Jizreel zijn.
17:17 Verder sprak Jozua tot het
huis van Jozef, tot Efraim en tot
Manasse, zeggende: Gij zijt een
grootvolk, en gij hebt grote kracht,
gij zult geen een lot hebben;
17:18 Maar het gebergte zal het
uwe zijn; [en] dewijl het een woud
[is], zo houw het af, zo zullen
zijnuitgangen de uwe zijn; want gij
zult de Kanaanieten verdrijven, al
hebben zij ijzeren wagens, al zijn zij
sterk.
18:1 En de ganse vergadering van
de kinderen Israels verzamelde zich
te Silo, en zij richtten aldaar op
detent der samenkomst, nadat het
land voor hen onderworpen was.
18:2 En er bleven over onder de

kinderen Israels, aan dewelken zij
hun erfdeel niet uitgedeeld
hadden,zeven stammen.
18:3 En Jozua zeide tot de
kinderen Israels: Hoe lang houdt gij
u zo slap, om voort te gaan, om
het land tebeerven, hetwelk de
HEERE, de God uwer vaderen, u
gegeven heeft?
18:4 Geeft voor ulieden drie
mannen van elken stam, dat ik ze
heenzende, en zij zich opmaken, en
het landdoorwandelen, en
beschrijven hetzelve naar hun erven,
en [weder] tot mij komen.
18:5 Zij nu zullen het delen in
zeven delen; Juda zal blijven op zijn
landpale van het zuiden, en het
huis vanJozef zal blijven op zijn
landpale van het noorden.
18:6 En gijlieden zult het land
beschrijven in zeven delen, en tot
mij herwaarts brengen, dat ik voor
uliedenhet lot hier werpe voor het
aangezicht des HEEREN, onzes
Gods.
18:7 Want de Levieten hebben geen
deel in het midden van ulieden;
maar het priesterdom des HEEREN
ishun erfdeel. Gad nu, en Ruben, en
de halve stam van Manasse, hebben
hun erfdeel genomen op gene zijde
vande Jordaan, oostwaarts, hetwelk
hun Mozes, de knecht des HEEREN,
gegeven heeft.
18:8 Toen maakten zich die mannen
op, en gingen heen. En Jozua
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gebood hun, die heengingen om
hetland te beschrijven, zeggende:
Gaat, en doorwandelt het land, en
beschrijft het; komt dan weder tot
mij, zo zal ikulieden hier het lot
werpen, voor het aangezicht des
HEEREN, te Silo.
18:9 De mannen dan gingen heen,
en togen het land door en
beschreven het, naar de steden, in
zevendelen, in een boek; en
kwamen [weder] tot Jozua in het
leger te Silo.
18:10 Toen wierp Jozua het lot
voor hen te Silo, voor het
aangezicht des HEEREN. En Jozua
deelde aldaarden kinderen Israels
het land, naar hun afdelingen.
18:11 En het lot van den stam der
kinderen van Benjamin kwam op,
naar hun huisgezinnen; en de
landpalevan hun lot ging uit tussen
de kinderen van Juda, en tussen de
kinderen van Jozef.
18:12 En hun landpale was naar
den hoek noordwaarts van de
Jordaan; en deze landpale gaat
opwaartsaan de zijde van Jericho
van het noorden, en gaat op door
het gebergte westwaarts, en haar
uitgangen zijn aande woestijn van
Beth-aven.
18:13 En van daar gaat de landpale
door naar Luz, aan de zijde van
Luz (welke is Beth-el), zuidwaarts;
endeze landpale gaat af naar
Atroth-addar, aan den berg, die aan

de zuidzijde van het benedenste
Beth-horon is.
18:14 En die landpale strekt en
keert zich om, naar den westhoek
zuidwaarts van den berg, die
tegenoverBeth-horon zuidwaarts is,
en haar uitgangen zijn aan Kirjathbaal (welke is Kirjath-jearim), een
stad der kinderenvan Juda. Dit is de
hoek ten westen.
18:15 De hoek nu ten zuiden is aan
het uiterste van Kirjath-jearim; en
deze landpale gaat uit ten westen,
enzij komt uit aan de fontein der
wateren van Neftoah.
18:16 En deze landpale gaat af tot
aan het uiterste des bergs, die
tegenover het dal van den zoon
vanHinnom is, die in het dal der
Refaieten is tegen het noorden; en
gaat af door het dal van Hinnom,
aan de zijdeder Jebusieten
zuidwaarts, en gaat af aan de
fontein van Rogel;
18:17 En strekt zich van het
noorden, en gaat uit te En-semes;
van daar gaat zij uit naar Geliloth,
welke istegenover den opgang naar
Adummim, en zij gaat af aan den
steen van Bohan, den zoon van
Ruben;
18:18 En gaat door ter zijde
tegenover Araba naar het noorden,
en gaat af te Araba.
18:19 Verder gaat deze landpale
door aan de zijde van Beth-hogla
noordwaarts, en de uitgangen van
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dezelandpale zijn aan de tong der
Zoutzee noordwaarts, aan het
uiterste van de Jordaan zuidwaarts.
Dit is dezuiderlandpale.
18:20 De Jordaan nu bepaalt haar
aan den hoek naar het oosten. Dit
is het erfdeel der kinderen
vanBenjamin, in hun landpalen
rondom, naar hun huisgezinnen.
18:21 De steden nu van den stam
der kinderen van Benjamin, naar
hun huisgezinnen, zijn: Jericho,
enBeth-hogla, en Emek-keziz,
18:22 En Beth-araba, en Zemaraim,
en Beth-el,
18:23 En Haavvim, en Para, en Ofra,
18:24 Chefar-haammonai, en Ofni,
en Gaba; twaalf steden en haar
dorpen.
18:25 Gibeon, en Rama, en Beeroth,
18:26 En Mizpe, en Chefira, en
Moza,
18:27 En Rekem, en Jirpeel, en
Tharala,
18:28 En Zela, Elef en Jebusi (deze
is Jeruzalem), Gibath, Kirjath:
veertien steden mitsgaders haar
dorpen.Dit is het erfdeel der
kinderen van Benjamin, naar hun
huisgezinnen.
19:1 Daarna ging het tweede lot uit
voor Simeon, voor den stam der
kinderen van Simeon, naar
hunhuisgezinnen; en hun erfdeel was
in het midden van het erfdeel der
kinderen van Juda.

19:2 En zij hadden in hun erfdeel:
Beer-seba, en Seba, en Molada,
19:3 En Hazar-sual, en Bala, en
Azem,
19:4 En Eltholad, en Bethul, en
Horma,
19:5 En Ziklag, en Bethhammerchaboth, en Hazar-suza,
19:6 En Beth-lebaoth, en Saruhen;
dertien steden en haar dorpen.
19:7 Ain, Rimmon, en Ether, en
Asan; vier steden en haar dorpen;
19:8 En al de dorpen, die rondom
deze steden waren, tot Baalathbeer, [dat] [is] Ramath tegen het
zuiden.Dit is het erfdeel van den
stam der kinderen van Simeon, naar
hun huisgezinnen.
19:9 Het erfdeel der kinderen van
Simeon is onder het snoer der
kinderen van Juda; want het erfdeel
derkinderen van Juda was te groot
voor hen; daarom erfden de
kinderen van Simeon in het midden
van hunerfdeel.
19:10 Daarna kwam het derde lot
op voor de kinderen van Zebulon,
naar hun huisgezinnen; en de
landpalevan hun erfdeel was tot aan
Sarid.
19:11 En hun landpale gaat
opwaarts naar het westen en Marala, en reikt tot Dabbaseth, en reikt
tot aande beek, die voor aan
Jokneam is.
19:12 En zij wendt zich van Sarid
oostwaarts tegen den opgang der
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zon, tot de landpale van
Chisloththabor,en zij komt uit te
Dobrath, en gaat opwaarts naar
Jafia.
19:13 En van daar gaat zij
oostwaarts door naar den opgang,
naar Gath-hefer, te Eth-kazin, en zij
komt uitte Rimmon-methoar, hetwelk
is Nea.
19:14 En deze landpale keert zich
om tegen het noorden naar
Hannathon, en haar uitgangen zijn
het dalvan Jiftah-el.
19:15 En Kattath, en Nahalal, en
Simron, en Jidala, en Bethlehem;
twaalf steden en haar dorpen.
19:16 Dit is het erfdeel der kinderen
van Zebulon, naar hun huisgezinnen;
deze steden en haar dorpen.
19:17 Het vierde lot ging uit voor
Issaschar, voor de kinderen van
Issaschar, naar hun huisgezinnen.
19:18 En hun landpale was Jizreela,
en Chesulloth, en Sunem,
19:19 En Hafaraim, en Sion, en
Anacharath,
19:20 En Rabbith, en Kisjon, en
Ebez,
19:21 En Remeth, en En-gannim, en
En-hadda, en Beth-pazzez.
19:22 En deze landpale reikt aan
Thabor, en Sahazima, en Bethsemes; en de uitgangen van hun
landpalezijn aan de Jordaan; zestien
steden en haar dorpen.
19:23 Dit is het erfdeel van den
stam der kinderen van Issaschar,

naar hun huisgezinnen, de steden
enhaar dorpen.
19:24 Toen ging het vijfde lot voor
den stam der kinderen van Aser uit,
naar hun huisgezinnen.
19:25 En hun landpale was Helkath,
en Hali, en Beten, en Achsaf,
19:26 En Allammelech, en Am-ad,
en Mis-al; en zij reikt aan Karmel
westwaarts, en aan Sichor-libnath;
19:27 En wendt zich tegen den
opgang der zon naar Beth-dagon,
en reikt aan Zebulon, en aan het
dalJiftha-el noordwaarts naar Bethemek, en Nehiel, en komt uit tot
Kabul ter linkerhand;
19:28 En Ebron, en Rehob, en
Hammon, en Kana, tot aan groot
Sidon.
19:29 En deze landpale wendt zich
naar Rama, en tot aan de vaste
stad Tyrus; dan keert deze
landpalenaar Hosa, en haar
uitgangen zijn aan de zee, van het
landsnoer [strekkende] naar Achzib,
19:30 En Umma, en Afek, en Rehob;
twee en twintig steden en haar
dorpen.
19:31 Dit is het erfdeel van den
stam der kinderen van Aser, naar
hun huisgezinnen, deze steden en
haardorpen.
19:32 Het zesde lot ging uit voor
de kinderen van Nafthali, voor de
kinderen van Nafthali, naar
hunhuisgezinnen.
19:33 En hun landpale is van Helef,
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van Allon tot Zaanannim, en Adaminekeb, en Jabneel, tot Lakkum;
enhaar uitgangen zijn aan de
Jordaan.
19:34 En deze landpale wendt zich
westwaarts naar Asnoth-thabor, en
van daar gaat zij voort naar
Hukkok,en zij reikt aan Zebulon
tegen het zuiden, en aan Aser reikt
zij tegen het westen, en aan Juda
aan de Jordaantegen den opgang
der zon.
19:35 De vaste steden nu zijn:
Ziddim, Zer en Hammath, Rakkath
en Cinnereth,
19:36 En Adama, en Rama, en
Hazor,
19:37 En Kedes, en Edrei, en Enhazor,
19:38 En Jiron, en Migdal-el, Horem
en Beth-anath, en Beth-semes;
negentien steden en haar dorpen.
19:39 Dit is het erfdeel van den
stam der kinderen van Nafthali,
naar hun huisgezinnen, de steden
en haardorpen.
19:40 Het zevende lot ging uit voor
den stam der kinderen van Dan,
naar hun huisgezinnen.
19:41 En de landpale van hun
erfdeel was: Zora, en Esthaol, en Irsemes,
19:42 En Saalabbin, en Ajalon, en
Jithla,
19:43 En Elon, en Timnatha, en
Ekron,
19:44 En Elteke, en Gibbethon, en

Baalath,
19:45 En Jehud, en Bene-berak, en
Gath-rimmon,
19:46 En Me-jarkon, en Rakkon, met
de landpale tegenover Jafo.
19:47 Doch de landpale der
kinderen van Dan was hun te klein
uitgekomen; daarom togen de
kinderen vanDan op, en krijgden
tegen Lesem, en namen haar in, en
sloegen haar met de scherpte des
zwaards, en erfdenhaar, en
woonden daarin; en zij noemden
Lesem Dan, naar den naam van
hun vader Dan.
19:48 Dit is het erfdeel van den
stam der kinderen van Dan, naar
hun huisgezinnen, deze steden en
haardorpen.
19:49 Toen zij nu geeindigd hadden
het land erfelijk te delen, naar zijn
landpalen, zo gaven de
kinderenIsraels aan Jozua, den zoon
van Nun, een erfdeel in het midden
van hen.
19:50 Naar den mond des HEEREN
gaven zij hem die stad, welke hij
begeerde, Thimnath-serah, op
hetgebergte van Efraim; en hij
bouwde die stad, en woonde in
dezelve.
19:51 Dit zijn de erfdelen, welke
Eleazar, de priester, en Jozua, de
zoon van Nun, en de hoofden
dervaderen van de stammen, door
het lot aan de kinderen Israels
erfelijk uitdeelden te Silo, voor het
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aangezicht desHEEREN, aan de deur
van de tent der samenkomst. Aldus
maakten zij een einde van het
uitdelen des lands.
20:1 Verder sprak de HEERE tot
Jozua, zeggende:
20:2 Spreek tot de kinderen Israels,
zeggende: Geeft voor ulieden de
vrijsteden, waarvan Ik met
uliedengesproken heb door den
dienst van Mozes.
20:3 Dat daarhenen vliede de
doodslager, die een ziel door
dwaling, niet met wetenschap,
verslaat; opdatzij ulieden zijn tot
een toevlucht voor den bloedwreker.
20:4 Als hij vlucht tot een van die
steden, zo zal hij staan aan de
deur der stadspoort, en hij zal zijn
woordenspreken voor de oren van
de oudsten derzelver stad; dan
zullen zij hem tot zich in de stad
nemen, en hemplaats geven, dat hij
bij hen wone.
20:5 En als de bloedwreker hem
najaagt, zo zullen zij den
doodslager in zijn hand niet
overgeven, dewijl hijzijn naaste niet
met wetenschap verslagen heeft, en
hem gisteren [en] eergisteren niet
heeft gehaat.
20:6 En hij zal in dezelve stad
wonen, totdat hij sta voor het
aangezicht der vergadering voor het
gericht,totdat de hogepriester sterve,
die in die dagen zijn zal; dan zal

de doodslager wederkeren, en
komen tot zijnstad, en tot zijn huis,
tot de stad, van waar hij gevloden
is.
20:7 Toen heiligden zij Kedes in
Galilea, op het gebergte van
Nafthali, en Sichem op het gebergte
vanEfraim, en Kirjath-arba, deze is
Hebron, op het gebergte van Juda.
20:8 En aan gene zijde van de
Jordaan, van Jericho oostwaarts,
gaven zij Bezer in de woestijn, in
het platteland, van den stam van
Ruben; en Ramoth in Gilead, van
den stam van Gad; en Golan in
Bazan, van den stamvan Manasse.
20:9 Dit nu zijn de steden, die
bestemd waren voor al de kinderen
Israels, en voor den vreemdeling,
die inhet midden van henlieden
verkeert, opdat derwaarts vluchte al
wie een ziel slaat door dwaling;
opdat hij nietsterve door de hand
des bloedwrekers, totdat hij voor
het aangezicht der vergadering
gestaan zal hebben.
21:1 Toen naderden de hoofden
der vaderen van de Levieten tot
Eleazar, den priester, en tot Jozua,
denzoon van Nun, en tot de
hoofden der vaderen van de
stammen der kinderen Israels;
21:2 En zij spraken tot hen, te Silo,
in het land Kanaan, zeggende: De
HEERE heeft geboden door
dendienst van Mozes, dat men ons
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steden te bewonen geven zou, en
haar voorsteden voor onze beesten.
21:3 Daarom gaven de kinderen
Israels aan de Levieten van hun
erfdeel, naar den mond des
HEEREN,deze steden en de
voorsteden derzelve.
21:4 Toen ging het lot uit voor de
huisgezinnen der Kahathieten; en
voor de kinderen van Aaron,
denpriester, uit de Levieten, waren
van den stam van Juda, en van den
stam van Simeon, en van den stam
vanBenjamin, door het lot, dertien
steden.
21:5 En aan de overgebleven
kinderen van Kahath vielen, bij het
lot, van de huisgezinnen van den
stamvan Efraim, en van den stam
van Dan, en van den halven stam
van Manasse, tien steden.
21:6 En aan de kinderen van
Gerson, van de huisgezinnen van
den stam van Issaschar, en van den
stamvan Aser, en van den stam van
Nafthali, en van den halven stam
van Manasse, in Bazan, bij het lot,
dertiensteden.
21:7 Aan de kinderen van Merari,
naar hun huisgezinnen, van den
stam van Ruben, en van den stam
vanGad, en van den stam van
Zebulon, twaalf steden.
21:8 Alzo gaven de kinderen Israels
aan de Levieten deze steden en
haar voorsteden, bij het lot, gelijk
deHEERE geboden had door den

dienst van Mozes.
21:9 Verder gaven zij van den stam
der kinderen van Juda, en van den
stam der kinderen van Simeon,deze
steden, die men bij name noemde;
21:10 Dat zij waren van de kinderen
van Aaron, van de huisgezinnen der
Kahathieten, uit de kinderen vanLevi;
want het eerste lot was het hunne.
21:11 Zo gaven zij hun de stad van
Arba, den vader van Anok (zij is
Hebron), op den berg van Juda,
enhaar voorsteden rondom haar.
21:12 Maar het veld der stad en
haar dorpen, gaven zij aan Kaleb,
den zoon van Jefunne, tot zijn
bezitting.
21:13 Alzo gaven zij aan de
kinderen van den priester Aaron de
vrijstad des doodslagers, Hebron en
haarvoorsteden, en Libna en haar
voorsteden;
21:14 En Jatthir en haar
voorsteden, en Esthemoa en haar
voorsteden;
21:15 En Holon en haar voorsteden,
en Debir en haar voorsteden;
21:16 En Ain en haar voorsteden,
en Jutta en haar voorsteden, en
Beth-semes en haar voorsteden;
negensteden van deze twee
stammen.
21:17 En van den stam van
Benjamin, Gibeon en haar
voorsteden, Geba en haar
voorsteden;
21:18 Anathoth en haar voorsteden,
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en Almon en haar voorsteden: vier
steden.
21:19 Al de steden der kinderen
van Aaron, de priesteren, waren
dertien steden en haar voorsteden.
21:20 De huisgezinnen nu der
kinderen van Kahath, de Levieten,
die overgebleven waren van de
kinderenvan Kahath, die hadden de
steden huns lots van den stam van
Efraim.
21:21 En zij gaven hun Sichem, een
vrijstad des doodslagers, en haar
voorsteden, op den berg Efraim,
enGezer en haar voorsteden;
21:22 En Kibzaim en haar
voorsteden, en Beth-horon en haar
voorsteden: vier steden.
21:23 En van den stam van Dan,
Elteke en haar voorsteden,
Gibbethon en haar voorsteden;
21:24 Ajalon en haar voorsteden,
Gath-rimmon en haar voorsteden:
vier steden.
21:25 En van den halven stam van
Manasse, Thaanach en haar
voorsteden, en Gath-rimmon en
haarvoorsteden: twee steden.
21:26 Al de steden voor de
huisgezinnen van de overige
kinderen van Kahath zijn tien, met
haarvoorsteden.
21:27 En aan de kinderen van
Gerson, van de huisgezinnen der
Levieten, van den halven stam
vanManasse, de vrijstad des
doodslagers, Golan in Bazan, en

haar voorsteden, en Beesthera en
haar voorsteden:twee steden.
21:28 En van den stam van
Issaschar, Kisjon en haar
voorsteden, en Dobrath en haar
voorsteden;
21:29 Jarmuth en haar voorsteden,
En-gannim en haar voorsteden: vier
steden.
21:30 En van den stam van Aser,
Misal en haar voorsteden, Abdon en
haar voorsteden;
21:31 En Helkath en haar
voorsteden, en Rehob en haar
voorsteden: vier steden.
21:32 En van den stam van Nafthali,
de vrijstad des doodslagers, Kedes
in Galilea, en haar voorsteden,
enHammoth-dor en haar voorsteden,
en Karthan en haar voorsteden: drie
steden.
21:33 Al de steden der Gersonieten,
naar hun huisgezinnen, zijn dertien
steden en haar voorsteden.
21:34 Aan de huisgezinnen nu van
de kinderen van Merari, van de
overige Levieten, [werd] [gegeven]
vanden stam van Zebulon, Jokneam
en haar voorsteden, Kartha en haar
voorsteden;
21:35 Dimna en haar voorsteden,
Nahalal en haar voorsteden: vier
steden.
21:36 En van den stam van Ruben,
Bezer en haar voorsteden, en Jahza
en haar voorsteden;
21:37 Kedemoth en haar
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voorsteden, en Mefaath en haar
voorsteden: vier steden.
21:38 Van den stam van Gad nu,
de vrijstad des doodslagers, Ramoth
in Gilead, en haar voorsteden,
enMahanaim en haar voorsteden;
21:39 Hesbon en haar voorsteden,
Jaezer en haar voorsteden: al die
steden zijn vier.
21:40 Al die steden waren van de
kinderen van Merari, naar hun
huisgezinnen, die nog overig waren
van dehuisgezinnen der Levieten; en
hun lot was twaalf steden.
21:41 Al de steden der Levieten, in
het midden van de erfenis der
kinderen Israels, waren acht en
veertigsteden en haar voorsteden.
21:42 Deze steden waren elk met
haar voorsteden rondom haar; alzo
was het met al die steden.
21:43 Alzo gaf de HEERE aan Israel
het ganse land, dat Hij gezworen
had hun vaderen te geven, en
zijbeerfden het, en woonden daarin.
21:44 En de HEERE gaf hun rust
rondom, naar alles, wat Hij hun
vaderen gezworen had; en er
bestond nieteen man van al hun
vijanden voor hun aangezicht; al
hun vijanden gaf de HEERE in hun
hand.
21:45 Er viel niet een woord van al
de goede woorden, die de HEERE
gesproken had tot het huis
vanIsrael; het kwam altemaal.

22:1 Toen riep Jozua de
Rubenieten, en de Gadieten, en den
halven stam van Manasse,
22:2 En hij zeide tot hen: Gijlieden
hebt onderhouden alles, wat u
Mozes, de knecht des HEEREN,
gebodenheeft; en gij zijt mijner stem
gehoorzaam geweest in alles, wat ik
u geboden heb.
22:3 Gij hebt uw broederen niet
verlaten nu langen tijd, tot op
dezen dag toe; maar gij hebt
waargenomende onderhouding der
geboden van den HEERE, uw God.
22:4 En nu, de HEERE, uw God,
heeft uw broederen rust gegeven,
gelijk Hij hun toegezegd had; keert
dannu wederom, en gaat gij naar
uw tenten, naar het land uwer
bezitting, hetwelk u Mozes, de
knecht desHEEREN, gegeven heeft
op gene zijde van de Jordaan.
22:5 Alleenlijk neemt naarstiglijk
waar te doen het gebod en de wet,
die u Mozes, de knecht des
HEEREN,geboden heeft, dat gij den
HEERE, uw God, liefhebt, en dat gij
wandelt in al Zijn wegen, en Zijn
geboden houdt,en Hem aanhangt,
en dat gij Hem dient met uw ganse
hart en met uw ganse ziel.
22:6 Alzo zegende hen Jozua, en hij
liet hen gaan; en zij gingen naar
hun tenten.
22:7 Want aan de helft van den
stam van Manasse had Mozes [een]
[erfdeel] gegeven in Bazan; maar
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aan[de] [andere] helft van denzelven
gaf Jozua [een] [erfdeel] bij hun
broederen, aan deze zijde van de
Jordaanwestwaarts. Verder ook als
Jozua hen liet trekken naar hun
tenten, zo zegende hij hen.
22:8 En hij sprak tot hen, zeggende:
Keert weder tot uw tenten met veel
rijkdom, en met zeer veel vee,
metzilver, en met goud, en met
koper, en met ijzer, en met zeer
veel klederen; deelt den roof uwer
vijanden met uwbroederen.
22:9 Alzo keerden de kinderen van
Ruben, en de kinderen van Gad, en
de halve stam van
Manassewederom, en togen van de
kinderen Israels, van Silo, dat in het
land Kanaan is, om te gaan naar
het land vanGilead, naar het land
hunner bezitting, in hetwelk zij
bezitters gemaakt waren, naar den
mond des HEEREN,door den dienst
van Mozes.
22:10 Toen zij kwamen aan de
grenzen van de Jordaan, die in het
land Kanaan zijn, zo bouwden
dekinderen van Ruben, en de
kinderen van Gad, en de halve stam
van Manasse aldaar een altaar aan
de Jordaan,een altaar groot in het
aanzien.
22:11 En de kinderen Israels
hoorden zeggen: Ziet, de kinderen
van Ruben, en de kinderen van Gad,
en dehalve stam van Manasse
hebben een altaar gebouwd,

tegenover het land Kanaan, aan de
grenzen van deJordaan, aan de
zijde der kinderen Israels.
22:12 Als de kinderen Israels [dit]
hoorden, zo verzamelde de ganse
vergadering der kinderen Israels
teSilo, dat zij tegen hen optogen
met een heir.
22:13 En de kinderen Israels zonden
aan de kinderen van Ruben, en aan
de kinderen van Gad, en aan
denhalven stam van Manasse, in het
land Gilead, Pinehas, den zoon van
Eleazar, den priester;
22:14 En tien vorsten met hem, van
ieder vaderlijk huis een vorst, uit al
de stammen van Israel; en zij
wareneen ieder een hoofd van het
huis hunner vaderen over de
duizenden van Israel.
22:15 Toen zij tot de kinderen van
Ruben, en tot de kinderen van Gad,
en tot den halven stam vanManasse
kwamen, in het land Gilead, zo
spraken zij met hen, zeggende:
22:16 Alzo spreekt de ganse
gemeente des HEEREN: Wat
overtreding is dit, waarmede
gijliedenovertreden hebt tegen den
God van Israel, heden afkerende
van achter den HEERE, mits dat gij
een altaar vooru gebouwd hebt, om
heden tegen den HEERE
wederspannig te zijn?
22:17 Is ons de ongerechtigheid van
Peor te weinig, van dewelke wij niet
gereinigd zijn tot op dezen
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dag,hoewel de plaag in de
vergadering des HEEREN geweest is?
22:18 Dewijl gij u heden van achter
den HEERE afkeert, het zal dan
geschieden, als gij
hedenwederspannig zijt tegen den
HEERE, zo zal Hij Zich morgen
grotelijks vertoornen tegen de ganse
gemeente vanIsrael.
22:19 Maar toch, indien het land
uwer bezitting onrein is, komt over
in het land van de bezitting
desHEEREN, waar de tabernakel des
HEEREN woont, en neemt bezitting
in het midden van ons; maar zijt
nietwederspannig tegen den HEERE,
en zijt ook niet wederspannig tegen
ons, een altaar voor u bouwende,
behalvehet altaar van den HEERE,
onzen God.
22:20 Heeft niet Achan, de zoon
van Zerah, overtreding begaan met
het verbannene, en kwam er niet
eenverbolgenheid over de ganse
vergadering van Israel? En die man
stierf niet alleen in zijn
ongerechtigheid.
22:21 Toen antwoordden de
kinderen van Ruben, en de kinderen
van Gad, en de halve stam van
Manasse,en zij spraken met de
hoofden der duizenden van Israel:
22:22 De God der goden, de HEERE,
de God der goden, de HEERE, Die
weet het; Israel zelf zal het
ookweten! Is het door
wederspannigheid, of is het door

overtreding tegen den HEERE, zo
behoudt ons heden niet;
22:23 Dat wij ons een altaar
zouden gebouwd hebben, om ons
van achter den HEERE af te keren,
of ombrandoffer en spijsoffer
daarop te offeren, of om dankoffer
daarop te doen, zo eise het de
HEERE.
22:24 En zo wij dit niet uit zorg
vanwege [deze] zaak gedaan
hebben, zeggende: Morgen mochten
uwkinderen tot onze kinderen
spreken, zeggende: Wat hebt gij met
den HEERE, den God van Israel, te
doen?
22:25 De HEERE heeft immers de
Jordaan tot landpale gezet tussen
ons en tussen ulieden, gij,
kinderenvan Ruben, en gij, kinderen
van Gad! gij hebt geen deel aan
den HEERE. Zo mochten uw
kinderen onzekinderen doen
ophouden, dat zij den HEERE niet
vreesden.
22:26 Daarom zeiden wij: Laat ons
toch voor ons maken, bouwende
een altaar, niet ten brandoffer,
nochten offer.
22:27 Maar dat het een getuige zij
tussen ons en tussen ulieden, en
tussen onze geslachten na ons,
opdatwij den dienst des HEEREN
voor Zijn aangezicht dienen
mochten met onze brandofferen, en
met onzeslachtofferen, en met onze
dankofferen; en dat uw kinderen tot
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onze kinderen morgen niet zeggen:
Gijliedenhebt geen deel aan den
HEERE.
22:28 Daarom zeiden wij: Wanneer
het geschiedt, dat zij morgen [alzo]
tot ons en tot onze
geslachtenzeggen zullen; zo zullen
wij zeggen: Ziet de gedaante van
het altaar des HEEREN, hetwelk
onze vaderengemaakt hebben, niet
ten brandoffer, noch ten offer; maar
het is een getuige tussen ons en
tussen ulieden.
22:29 Het zij verre van ons, dat wij
zouden wederspannig zijn tegen den
HEERE, of dat wij te dezen dageons
van achter den HEERE afkeren
zouden, bouwende een altaar ten
brandoffer, ten spijsoffer, of
tenslachtoffer, behalve het altaar
van den HEERE, onzen God, dat
voor Zijn tabernakel is.
22:30 Toen de priester Pinehas, en
de oversten der vergadering, en de
hoofden der duizenden van
Israel,die bij hem waren, de
woorden hoorden, die de kinderen
van Ruben, en de kinderen van Gad,
en de kinderenvan Manasse
gesproken hadden, zo was het goed
in hun ogen.
22:31 En Pinehas, de zoon van den
priester Eleazar, zeide tot de
kinderen van Ruben, en tot de
kinderenvan Gad, en tot de kinderen
van Manasse: Heden weten wij, dat
de HEERE in het midden van ons is,

dewijl gijdeze overtreding tegen den
HEERE niet begaan hebt; toen hebt
gijlieden de kinderen Israels verlost
uit de handdes HEEREN.
22:32 En Pinehas, de zoon van den
priester Eleazar, keerde wederom
met de oversten van de kinderenvan
Ruben, en van de kinderen van Gad,
uit het land Gilead, naar het land
Kanaan, tot de kinderen Israels;
enzij brachten hun antwoord weder;
22:33 Het antwoord nu was goed in
de ogen van de kinderen Israels, en
de kinderen Israels loofden God,en
zeiden niet [meer] van tegen hen op
te trekken met een heir, om het
land te verderven, waarin de
kinderenvan Ruben en de kinderen
van Gad woonden.
22:34 En de kinderen van Ruben en
de kinderen van Gad noemden dat
altaar: Dat het een getuige zijtussen
ons, dat de HEERE God is.
23:1 En het geschiedde na vele
dagen, nadat de HEERE Israel rust
gegeven had van al zijn
vijandenrondom heen, en Jozua oud
geworden [en] wel bedaagd was;
23:2 Zo riep Jozua gans Israel, hun
oudsten, en hun hoofden, en hun
richters, en hun ambtlieden, en
hijzeide tot hen: Ik ben oud
geworden, [en] wel bedaagd;
23:3 En gijlieden hebt gezien alles,
wat de HEERE, uw God, gedaan
heeft aan al deze volken voor
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uwaangezicht; want de HEERE, uw
God, Zelf, is het, Die voor u
gestreden heeft.
23:4 Ziet, ik heb u deze overige
volken door het lot doen toevallen,
ten erfdeel voor uw stammen, van
deJordaan af, met al de volken, die
ik uitgeroeid heb, en tot de grote
zee, tegen den ondergang der zon.
23:5 En de HEERE, uw God, Zelf zal
hen uitstoten voor ulieder
aangezicht, en Hij zal hen van voor
uliederaangezicht verdrijven; en gij
zult hun land erfelijk bezitten, gelijk
als de HEERE, uw God, tot u
gesproken heeft.
23:6 Zo weest zeer sterk, om te
bewaren en om te doen alles, wat
geschreven is in het wetboek
vanMozes; opdat gij daarvan niet
afwijkt ter rechter [hand] noch ter
linkerhand;
23:7 Dat gij niet ingaat tot deze
volken: deze, die overgebleven zijn
bij ulieden; gedenkt ook niet aan
dennaam hunner goden, en doet er
niet bij zweren, en dient hen niet,
en buigt u voor die niet;
23:8 Maar den HEERE, uw God, zult
gij aanhangen, gelijk als gij tot op
dezen dag gedaan hebt.
23:9 Want de HEERE heeft van uw
aangezicht verdreven grote en
machtige volken; en u
aangaande,niemand heeft voor uw
aangezicht bestaan, tot op dezen
dag toe.

23:10 Een enig man onder u zal er
duizend jagen; want het is de
HEERE, uw God, Zelf, Die voor u
strijdt,gelijk als Hij tot u gesproken
heeft.
23:11 Daarom bewaart uw zielen
naarstiglijk, dat gij den HEERE, uw
God, liefhebt.
23:12 Want zo gij enigszins afkeert,
en het overige van deze volken
aanhangt, van deze, die bij
uovergebleven zijn, en u met hen
verzwagert, en gij tot hen zult
ingaan, en zij tot u;
23:13 Weet voorzeker, dat de
HEERE, uw God, niet voortvaren zal
deze volken van voor uw aangezicht
teverdrijven; maar zij zullen ulieden
zijn tot een strik, en tot een net, en
tot een gesel aan uw zijden, en tot
doornenin uw ogen, totdat gij
omkomt van dit goede land, hetwelk
u de HEERE, uw God, gegeven heeft.
23:14 En ziet, ik ga heden in den
weg der ganse aarde; en gij weet in
uw ganse hart en in uw ganse
ziel,dat er niet een enig woord
gevallen is van al die goede
woorden, welke de HEERE, uw God,
over u gesprokenheeft; zij zijn u alle
overkomen; er is van dezelve niet
een enig woord gevallen.
23:15 En het zal geschieden, gelijk
als al die goede dingen over u
gekomen zijn, die de HEERE, uw
God,tot u gesproken heeft, alzo zal
de HEERE over u komen laten al
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die kwade dingen, totdat Hij u
verdelge van ditgoede land, hetwelk
u de HEERE, uw God gegeven heeft.
23:16 Wanneer gij het verbond des
HEEREN, uws Gods, overtreedt, dat
Hij u geboden heeft, en gijheengaat
en dient andere goden, en u voor
dezelve nederbuigt, zo zal de toorn
des HEEREN over u ontsteken,en gij
zult haastiglijk omkomen van het
goede land, hetwelk Hij u gegeven
heeft.
24:1 Daarna verzamelde Jozua al
de stammen van Israel te Sichem,
en hij riep de oudsten van Israel,
endeszelfs hoofden, en deszelfs
richters, en deszelfs ambtlieden; en
zij stelden zich voor het aangezicht
van God.
24:2 Toen zeide Jozua tot het
ganse volk: Alzo zegt de HEERE, de
God Israels: Over gene zijde der
rivierhebben uw vaders van ouds
gewoond, [namelijk] Terah, de vader
van Abraham, en de vader van
Nahor; en zijhebben andere goden
gediend.
24:3 Toen nam Ik uw vader
Abraham van gene zijde der rivier,
en deed hem wandelen door het
ganse landKanaan; Ik vermeerderde
ook zijn zaad en gaf hem Izak.
24:4 En aan Izak gaf Ik Jakob en
Ezau; en Ik gaf aan Ezau het
gebergte Seir, om dat erfelijk te
bezitten;maar Jakob en zijn kinderen

togen af in Egypte.
24:5 Toen zond Ik Mozes en Aaron,
en Ik plaagde Egypte, gelijk als Ik in
deszelfs midden gedaan heb;
endaarna leidde Ik u daaruit.
24:6 Als Ik uw vaders uit Egypte
gevoerd had, zo kwaamt gij aan de
zee, en de Egyptenaars jaagden
uwvaderen na met wagens en met
ruiters, tot de Schelfzee.
24:7 Zij nu riepen tot den HEERE,
en Hij stelde een duisternis tussen
u en tussen de Egyptenaars, en
Hijbracht de zee over hen, en
bedekte hen; en uw ogen hebben
gezien, wat Ik in Egypte gedaan
heb. Daarna hebtgij vele dagen in
de woestijn gewoond.
24:8 Toen bracht Ik u in het land
der Amorieten, die over gene zijde
van de Jordaan woonden, die
stredentegen u; maar Ik gaf hen in
uw hand, en gij bezat hun land
erfelijk, en Ik verdelgde hen voor
ulieder aangezicht.
24:9 Ook maakte zich Balak op, de
zoon van Zippor, de koning der
Moabieten, en hij streed tegen
Israel; enhij zond heen, en deed
Bileam, den zoon van Beor, roepen,
opdat hij u vervloeken zou.
24:10 Maar Ik wilde Bileam niet
horen; dies zegende hij u gestadig,
en Ik verloste u uit zijn hand.
24:11 Toen gij over de Jordaan
getrokken waart, en te Jericho
kwaamt, zo krijgden de burgers van
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Jerichotegen u, de Amorieten, en de
Ferezieten, en de Kanaanieten, en
de Hethieten, en de Girgazieten, de
Hevietenen de Jebusieten; doch Ik
gaf hen in ulieder hand.
24:12 En Ik zond horzelen voor u
heen; die dreven hen weg van
ulieder aangezicht, [gelijk] de
beidekoningen der Amorieten, niet
door uw zwaard, noch door uw
boog.
24:13 Dus heb Ik u een land
gegeven, waaraan gij niet gearbeid
hebt, en steden, die gij niet
gebouwd hebt,en gij woont in
dezelve; gij eet van de wijngaarden
en olijfbomen, die gij niet geplant
hebt.
24:14 En nu, vreest den HEERE, en
dient Hem in oprechtheid en in
waarheid; en doet weg de goden,
dieuw vaders gediend hebben, aan
gene zijde der rivier, en in Egypte;
en dient den HEERE.
24:15 Doch zo het kwaad is in uw
ogen den HEERE te dienen, kiest u
heden, wien gij dienen zult; hetzij
degoden, welke uw vaders, die aan
de andere zijde der rivier waren,
gediend hebben, of de goden der
Amorieten,in welker land gij woont;
maar aangaande mij, en mijn huis,
wij zullen den HEERE dienen!
24:16 Toen antwoordde het volk en
zeide: Het zij verre van ons, dat wij
den HEERE verlaten zouden,
omandere goden te dienen.

24:17 Want de HEERE is onze God;
Hij is het, Die ons en onze vaderen
uit het land van Egypte, uit
hetdiensthuis heeft opgebracht, en
Die deze grote tekenen voor onze
ogen gedaan heeft, en ons bewaard
heeft opal den weg, door welken wij
getogen zijn, en onder alle volken,
door welker midden wij getrokken
zijn.
24:18 En de HEERE heeft voor ons
aangezicht uitgestoten al die volken,
zelfs den Amoriet, inwoner deslands.
Wij zullen ook den HEERE dienen,
want Hij is onze God.
24:19 Toen zeide Jozua tot het
volk: Gij zult den HEERE niet kunnen
dienen, want Hij is een heilig God;
Hijis een ijverig God; Hij zal uw
overtredingen en uw zonden niet
vergeven.
24:20 Indien gij den HEERE verlaten
en vreemde goden dienen zult, zo
zal Hij Zich omkeren, en Hij zal
ukwaad doen, en Hij zal u verdoen,
naar dat Hij u goed gedaan zal
hebben.
24:21 Toen zeide het volk tot
Jozua: Neen, maar wij zullen den
HEERE dienen.
24:22 Jozua nu zeide tot het volk:
Gij zijt getuigen over uzelven, dat gij
u den HEERE verkoren hebt, omHem
te dienen. En zij zeiden: Wij zijn
getuigen.
24:23 En nu, doet de vreemde
goden weg, die in het midden van u
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zijn, en neigt uw harten tot den
HEERE,den God van Israel.
24:24 En het volk zeide tot Jozua:
Wij zullen den HEERE, onzen God,
dienen, en wij zullen Zijner
stemgehoorzamen.
24:25 Alzo maakte Jozua op
dienzelven dag een verbond met het
volk; en hij stelde het hun tot
eeninzetting en recht te Sichem.
24:26 En Jozua schreef deze
woorden in het wetboek Gods; en
hij nam een groten steen, en hij
richtte diendaar op onder den eik,
die bij het heiligdom des HEEREN
was.
24:27 En Jozua zeide tot het ganse
volk: Ziet, deze steen zal ons tot
een getuigenis zijn; want hij
heeftgehoord al de redenen des
HEEREN, die Hij tot ons gesproken
heeft; ja, hij zal tot een getuigenis
tegen uliedenzijn, opdat gij uw God
niet liegt.
24:28 Toen zond Jozua het volk
weg, een ieder naar zijn erfdeel.
24:29 En het geschiedde na deze
dingen, dat Jozua, de zoon van

Nun, de knecht des HEEREN, stierf,
oudzijnde honderd en tien jaren.
24:30 En zij begroeven hem in de
landpale zijns erfdeels, te Timnathserah, welke is op een berg
vanEfraim, aan het noorden van den
berg Gaas.
24:31 Israel nu diende den HEERE
al de dagen van Jozua, en al de
dagen van de oudsten, die lang
naJozua leefden, en die al het werk
des HEEREN wisten, hetwelk Hij aan
Israel gedaan had.
24:32 Zij begroeven ook de
beenderen van Jozef, die de
kinderen Israels uit Egypte
opgebracht hadden, teSichem, in
dat stuk velds, hetwelk Jakob
gekocht had van de kinderen van
Hemor, den vader van Sichem,
voorhonderd stukken gelds, want zij
waren aan de kinderen van Jozef
ter erfenis geworden.
24:33 Ook stierf Eleazar, de zoon
van Aaron; en zij begroeven hem op
den heuvel van Pinehas, zijn
zoon,die hem gegeven was geweest
op het gebergte van Efraim.

Richteren
1:1 En het geschiedde na den dood
van Jozua, dat de kinderen Israels
den HEERE vraagden, zeggende:Wie

zal onder ons het eerst optrekken
naar de Kanaanieten, om tegen hen
te krijgen?
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1:2 En de HEERE zeide: Juda zal
optrekken; ziet, Ik heb dat land in
zijn hand gegeven.
1:3 Toen zeide Juda tot zijn
broeder Simeon: Trek met mij op in
mijn lot, en laat ons tegen de
Kanaanietenkrijgen, zo zal ik ook
met u optrekken in uw lot. Alzo
toog Simeon op met hem.
1:4 En Juda toog op, en de HEERE
gaf de Kanaanieten en de
Ferezieten in hun hand; en zij
sloegen henbij Bezek, tien duizend
man.
1:5 En zij vonden Adoni-bezek te
Bezek, en streden tegen hem; en zij
sloegen de Kanaanieten en
deFerezieten.
1:6 Doch Adoni-bezek vluchtte; en
zij jaagden hem na, en zij grepen
hem, en hieuwen de duimen
zijnerhanden en zijner voeten af.
1:7 Toen zeide Adoni-bezek:
Zeventig koningen, met afgehouwen
duimen van hun handen en van
hunvoeten, waren onder mijn tafel,
[de] [kruimen] oplezende; gelijk als
ik gedaan heb, alzo heeft mij God
vergolden!En zij brachten hem te
Jeruzalem, en hij stierf aldaar.
1:8 Want de kinderen van Juda
hadden tegen Jeruzalem gestreden,
en hadden haar ingenomen, en met
descherpte des zwaards geslagen;
en zij hadden de stad in het vuur
gezet.
1:9 En daarna waren de kinderen

van Juda afgetogen, om te krijgen
tegen de Kanaanieten, wonende in
hetgebergte, en in het zuiden, en in
de laagte.
1:10 En Juda was heengetogen
tegen de Kanaanieten, die te
Hebron woonden (de naam nu van
Hebronwas te voren Kirjath-arba), en
zij sloegen Sesai, en Ahiman, en
Thalmai.
1:11 En van daar was hij
heengetogen tegen de inwoners van
Debir; de naam nu van Debir was te
vorenKirjath-sefer.
1:12 En Kaleb zeide: Wie Kirjathsefer zal slaan, en haar innemen,
dien zal ik ook mijn dochter Achsa
toteen vrouw geven.
1:13 Toen nam Othniel haar in, de
zoon van Kenaz, broeder van Kaleb,
die jonger was dan hij; en
[Kaleb]gaf hem Achsa, zijn dochter,
tot een vrouw.
1:14 En het geschiedde, als zij [tot]
[hem] kwam, dat zij hem aanporde,
om van haar vader een veld
tebegeren; en zij sprong van den
ezel af; toen zeide Kaleb tot haar:
Wat is u?
1:15 En zij zeide tot hem: Geef mij
een zegen; dewijl gij mij een dor
land gegeven hebt, geef mij
ookwaterwellingen. Toen gaf Kaleb
haar hoge wellingen en lage
wellingen.
1:16 De kinderen van den Keniet,
den schoonvader van Mozes, togen
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ook uit de Palmstad op, met
dekinderen van Juda, naar de
woestijn van Juda, die tegen het
zuiden van Harad is; en zij gingen
heen enwoonden met het volk.
1:17 Juda dan toog met zijn
broeder Simeon, en zij sloegen de
Kanaanieten, wonende te Zefat, en
zijverbanden hen; en men noemde
den naam dezer stad Horma.
1:18 Daartoe nam Juda Gaza in,
met haar landpale, en Askelon met
haar landpale, en Ekron met
haarlandpale.
1:19 En de HEERE was met Juda,
dat hij [de] [inwoners] van het
gebergte verdreef; maar hij [ging]
niet[voort] om de inwoners des dals
te verdrijven, omdat zij ijzeren
wagenen hadden.
1:20 En zij gaven Hebron aan Kaleb,
gelijk als Mozes gesproken had; en
hij verdreef van daar de driezonen
van Enak.
1:21 Doch de kinderen van
Benjamin hebben de Jebusieten, te
Jeruzalem wonende, niet verdreven;
maarde Jebusieten woonden met de
kinderen van Benjamin te Jeruzalem,
tot op dezen dag.
1:22 En het huis van Jozef toog
ook op naar Beth-el. En de HEERE
was met hen.
1:23 En het huis van Jozef bestelde
verspieders bij Beth-el; de naam nu
dezer stad was te voren Luz.
1:24 En de wachters zagen een

man, uitgaande uit de stad; en zij
zeiden tot hem: Wijs ons toch den
ingangder stad, en wij zullen
weldadigheid bij u doen.
1:25 En als hij hun den ingang der
stad gewezen had, zo sloegen zij
de stad met de scherpte des
zwaards;maar dien man en zijn
ganse huis lieten zij gaan.
1:26 Toen toog deze man in het
land der Hethieten, en hij bouwde
een stad, en noemde haar naam
Luz; ditis haar naam tot op dezen
dag.
1:27 En Manasse verdreef Beth-sean
niet, noch haar onderhorige
plaatsen, noch Thaanach met
haaronderhorige plaatsen, noch de
inwoners van Dor met haar
onderhorige plaatsen, noch de
inwoners van Jibleammet haar
onderhorige plaatsen, noch de
inwoners van Megiddo met haar
onderhorige plaatsen; en
deKanaanieten wilden wonen in
hetzelve land.
1:28 En het geschiedde, als Israel
sterk werd, dat hij de Kanaanieten
op cijns stelde; maar hij verdreef
henniet ganselijk.
1:29 Ook verdreef Efraim de
Kanaanieten niet, die te Gezer
woonden; maar de Kanaanieten
woonden inhet midden van hem te
Gezer.
1:30 Zebulon verdreef de inwoners
van Kitron niet, noch de inwoners
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van Nahalol; maar de
Kanaanietenwoonden in het midden
van hem, en waren cijnsbaar.
1:31 Aser verdreef de inwoners van
Acco niet, noch de inwoners van
Sidon, noch Achlab, noch
Achsib,noch Chelba, noch Afik, noch
Rechob;
1:32 Maar de Aserieten woonden in
het midden der Kanaanieten, die in
het land woonden; want zijverdreven
hen niet.
1:33 Nafthali verdreef de inwoners
van Beth-semes niet, noch de
inwoners van Beth-anath, maar
woondein het midden der
Kanaanieten, die in het land
woonden; doch de inwoners van
Beth-semes en Beth-anathwerden
hun cijnsbaar.
1:34 En de Amorieten drongen de
kinderen van Dan in het gebergte;
want zij lieten hun niet toe, af
tekomen in het dal.
1:35 Ook wilden de Amorieten
wonen op het gebergte van Heres,
te Ajalon, en te Saalbim; maar de
handvan het huis van Jozef werd
zwaar, zodat zij cijnsbaar werden.
1:36 En de landpale der Amorieten
was van den opgang van Akrabbim,
van den rotssteen, en opwaartsheen.
2:1 En een Engel des HEEREN kwam
opwaarts van Gilgal tot Bochim, en
Hij zeide: Ik heb ulieden uitEgypte
opgevoerd, en u gebracht in het

land, dat Ik uw vaderen gezworen
heb, en gezegd: Ik zal Mijn
verbondmet ulieden niet verbreken
in eeuwigheid.
2:2 En ulieden aangaande, gij zult
geen verbond maken met de
inwoners dezes lands; hun altaren
zult gijafbreken. Maar gij zijt Mijner
stem niet gehoorzaam geweest;
waarom hebt gij dit gedaan?
2:3 Daarom heb Ik ook gezegd: Ik
zal hen voor uw aangezicht niet
uitdrijven; maar zij zullen u aan de
zijdenzijn, en hun goden zullen u
tot een strik zijn.
2:4 En het geschiedde, als de Engel
des HEEREN deze woorden tot alle
kinderen Israels gesproken had,zo
hief het volk zijn stem op en
weende.
2:5 Daarom noemden zij den naam
dier plaats Bochim; en zij offerden
aldaar den HEERE.
2:6 Als Jozua het volk had laten
gaan, zo waren de kinderen Israels
heengegaan, een ieder tot zijn
erfdeel,om het land erfelijk te
bezitten.
2:7 En het volk diende den HEERE,
al de dagen van Jozua, en al de
dagen der oudsten, die lang
geleefdhadden na Jozua; die gezien
hadden al dat grote werk des
HEEREN, dat Hij aan Israel gedaan
had.
2:8 Maar als Jozua, de zoon van
Nun, de knecht des HEEREN,
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gestorven was, honderd en tien
jaren oudzijnde;
2:9 En zij hem begraven hadden in
de landpale zijns erfdeels, te
Timnath-heres, op een berg van
Efraim,tegen het noorden van den
berg Gaas;
2:10 En al datzelve geslacht ook tot
zijn vaderen vergaderd was; zo
stond er een ander geslacht na hen
op,dat den HEERE niet kende, noch
ook het werk, dat Hij aan Israel
gedaan had.
2:11 Toen deden de kinderen
Israels, dat kwaad was in de ogen
des HEEREN, en zij dienden de
Baals.
2:12 En zij verlieten den HEERE,
hunner vaderen God, Die hen uit
Egypteland had uitgevoerd, en
volgdenandere goden na, van de
goden der volken, die rondom hen
waren, en bogen zich voor die, en
zij verwekten denHEERE tot toorn.
2:13 Want zij verlieten den HEERE,
en dienden den Baal en Astharoth.
2:14 Zo ontstak des HEEREN toorn
tegen Israel, en Hij gaf hen in de
hand der rovers, die hen
beroofden;en Hij verkocht hen in de
hand hunner vijanden rondom; en
zij konden niet meer bestaan voor
het aangezichthunner vijanden.
2:15 Overal, waarheen zij uittogen,
was de hand des HEEREN tegen
hen, ten kwade, gelijk als de
HEEREgesproken, en gelijk als de

HEERE gezworen had; en hun was
zeer bang.
2:16 En de HEERE verwekte
richteren, die hen verlosten uit de
hand dergenen, die hen beroofden;
2:17 Doch zij hoorden ook niet
naar hun richteren, maar
hoereerden andere goden na, en
bogen zich voordie; haast weken zij
af van den weg, dien hun vaders
gewandeld hadden, horende de
geboden des HEEREN;alzo deden zij
niet.
2:18 En wanneer de HEERE hun
richteren verwekte, zo was de
HEERE met den richter, en verloste
hen uitde hand hunner vijanden, al
de dagen des richters; want het
berouwde den HEERE, huns zuchtens
halvevanwege degenen, die hen
drongen en die hen drukten.
2:19 Maar het geschiedde met het
versterven des richters, dat zij
omkeerden, en verdierven het meer
danhun vaderen, navolgende andere
goden, dezelve dienende, en zich
voor die buigende; zij lieten niets
vallen vanhun werken, noch van
dezen hun harden weg.
2:20 Daarom ontstak de toorn des
HEEREN tegen Israel, dat Hij zeide:
omdat dit volk Mijn verbond
heeftovertreden, dat Ik hun vaderen
geboden heb, en zij naar Mijn stem
niet gehoord hebben;
2:21 Zo zal Ik ook niet voortvaren
voor hun aangezicht iemand uit de
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bezitting te verdrijven, van
deheidenen, die Jozua heeft
achtergelaten, als hij stierf;
2:22 Opdat Ik Israel door hen
verzoeke, of zij den weg des
HEEREN zullen houden, om daarin
tewandelen, gelijk als hun vaderen
gehouden hebben, of niet.
2:23 Alzo liet de HEERE deze
heidenen blijven, dat Hij hen niet
haastelijk uit de bezitting verdreef;
die Hij inde hand van Jozua niet
had overgegeven.
3:1 Dit nu zijn de heidenen, die de
HEERE liet blijven, om door hen
Israel te verzoeken, allen, die
nietwisten van al de krijgen van
Kanaan;
3:2 Alleenlijk, opdat de geslachten
der kinderen Israels [die] wisten,
opdat Hij hun den krijg
leerde,tenminste dengenen, die daar
te voren niet van wisten.
3:3 Vijf vorsten der Filistijnen, en al
de Kanaanieten, en de Sidoniers, en
de Hevieten, wonende in
hetgebergte van den Libanon, van
den berg Baal-hermon, tot daar
men komt te Hamath.
3:4 Dezen dan waren, om Israel
door hen te verzoeken, opdat men
wiste, of zij de geboden des
HEERENzouden horen, die Hij hun
vaderen door de hand van Mozes
geboden had.
3:5 Als nu de kinderen Israels

woonden in het midden der
Kanaanieten, der Hethieten, en der
Amorieten,en der Ferezieten, en der
Hevieten, en der Jebusieten;
3:6 Zo namen zij zich derzelver
dochters tot vrouwen, en gaven hun
dochters aan derzelver zonen; en
zijdienden derzelver goden.
3:7 En de kinderen Israels deden,
dat kwaad was in de ogen des
HEEREN, en vergaten den HEERE,
hunGod, en zij dienden de Baals en
de bossen.
3:8 Toen ontstak de toorn des
HEEREN tegen Israel; en Hij verkocht
hen in de hand van
CuschanRischataim, koning van
Mesopotamie; en de kinderen Israels
dienden Cuschan Rischataim acht
jaren.
3:9 Zo riepen de kinderen Israels
tot den HEERE; en de HEERE
verwekte den kinderen Israels
eenverlosser, die hen verloste,
Othniel, zoon van Kenaz, broeder
van Kaleb, die jonger was dan hij.
3:10 En de Geest des HEEREN was
over hem, en hij richtte Israel, en
toog uit ten strijde; en de HEERE
gafCuschan Rischataim, den koning
van Syrie, in zijn hand, dat zijn
hand sterk werd over Cuschan
Rischataim.
3:11 Toen was het land veertig
jaren stil, en Othniel, de zoon van
Kenaz, stierf.
3:12 Maar de kinderen Israels
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voeren voort te doen, dat kwaad
was in de ogen des HEEREN; toen
sterktede HEERE Eglon, den koning
der Moabieten, tegen Israel, omdat
zij deden, wat kwaad was in de
ogen desHEEREN.
3:13 En hij vergaderde tot zich de
kinderen Ammons en de
Amalekieten en hij toog heen, en
sloeg Israel,en zij namen de
Palmstad in bezit.
3:14 En de kinderen Israels dienden
Eglon, koning der Moabieten,
achttien jaren.
3:15 Toen riepen de kinderen
Israels tot den HEERE, en de HEERE
verwekte hun een verlosser,
Ehud,den zoon van Gera, een zoon
van Jemini, een man, die links was.
En de kinderen Israels zonden door
zijn handeen geschenk aan Eglon,
den koning der Moabieten.
3:16 En Ehud maakte zich een
zwaard, dat twee scherpten had,
welks lengte een el was; en hij
gordde datonder zijn klederen, aan
zijn rechterheup.
3:17 En hij bracht aan Eglon, den
koning der Moabieten, dat geschenk;
Eglon nu was een zeer vet man.
3:18 En het geschiedde, als hij
geeindigd had het geschenk te
leveren, zo geleidde hij het volk, die
hetgeschenk gedragen hadden;
3:19 Maar hij zelf keerde wederom
van de gesneden beelden, die bij
Gilgal waren, en zeide: Ik heb

eenheimelijke zaak aan u, o koning!
dewelke zeide: Zwijg! En allen, die
om hem stonden, gingen van hem
uit.
3:20 En Ehud kwam tot hem in,
daar hij was zittende in een koele
opperzaal, die hij voor zich alleen
had; zozeide Ehud: Ik heb een
woord Gods aan u. Toen stond hij
op van den stoel.
3:21 Ehud dan reikte zijn linkerhand
uit, en nam het zwaard van zijn
rechterheup, en stak het in zijn
buik;
3:22 Dat ook het hecht achter het
lemmer inging, en het vet om het
lemmer toesloot (want hij trok
hetzwaard niet uit zijn buik), en de
drek uitging.
3:23 Toen ging Ehud uit van de
voorzaal, en sloot de deuren der
opperzaal voor zich toe, en deed
[ze] inhet slot.
3:24 Als hij uitgegaan was, zo
kwamen zijn knechten, en zagen
toe, en ziet, de deuren der
opperzaal warenin het slot gedaan;
zo zeiden zij: Zeker, hij bedekt zijn
voeten in de verkoelkamer.
3:25 Als zij nu tot schamens toe
gebeid hadden, ziet, zo opende hij
de deuren der opperzaal niet.
Toennamen zij den sleutel en deden
open; en ziet, hunlieder heer lag ter
aarde dood.
3:26 En Ehud ontkwam, terwijl zij
vertoefden; want hij ging voorbij de
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gesneden beelden, en ontkwam
naarSehirath.
3:27 En het geschiedde, als hij
aankwam, zo blies hij met de bazuin
op het gebergte van Efraim; en
dekinderen Israels togen met hem
af van het gebergte, en hij zelf voor
hun aangezicht heen.
3:28 En hij zeide tot hen: Volgt mij
na; want de HEERE heeft uw
vijanden, de Moabieten, in ulieder
handgegeven. En zij togen af, hem
na, en namen de veren van de
Jordaan in naar Moab, en lieten
niemandovergaan.
3:29 En zij sloegen de Moabieten te
dier tijd, omtrent tien duizend man,
allen vette en allen
strijdbaremannen, dat er niet een
man ontkwam.
3:30 Alzo werd Moab te dien dage
onder Israels hand te
ondergebracht; en het land was stil
tachtig jaren.
3:31 Na hem nu was Samgar, een
zoon van Anath, die sloeg de
Filistijnen, zeshonderd man, met
eenossenstok; alzo verloste hij ook
Israel.
4:1 Maar de kinderen Israels voeren
voort te doen, dat kwaad was in de
ogen des HEEREN, als
Ehudgestorven was.
4:2 Zo verkocht hen de HEERE in
de hand van Jabin, koning der
Kanaanieten, die te Hazor regeerde;

enzijn krijgsoverste was Sisera;
dezelve nu woonde in Haroseth der
heidenen.
4:3 Toen riepen de kinderen Israels
tot den HEERE; want hij had
negenhonderd ijzeren wagenen, en
hijhad de kinderen Israels met
geweld onderdrukt, twintig jaren.
4:4 Debora nu, een vrouw, die een
profetesse was, de huisvrouw van
Lappidoth, deze richtte te dier
tijdIsrael.
4:5 En zij woonde onder den
palmboom van Debora, tussen Rama
en tussen Beth-el, op het gebergte
vanEfraim; en de kinderen Israels
gingen op tot haar ten gerichte.
4:6 En zij zond heen en riep Barak,
den zoon van Abinoam, van Kedesnafthali; en zij zeide tot hem:
Heeftde HEERE, de God Israels, niet
geboden: Ga heen en trek op den
berg Thabor, en neem met u tien
duizendman, van de kinderen van
Nafthali, en van de kinderen van
Zebulon?
4:7 En Ik zal aan de beek Kison tot
u trekken Sisera, den krijgsoverste
van Jabin, met zijn wagenen en
zijnmenigte; en Ik zal hem in uw
hand geven?
4:8 Toen zeide Barak tot haar:
Indien gij met mij trekken zult, zo
zal ik heen trekken; maar indien gij
nietmet mij zult trekken, zo zal ik
niet trekken.
4:9 En zij zeide: Ik zal zekerlijk met
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u trekken, behalve dat de eer de
uwe niet zal zijn op dezen weg,
dien gijwandelt; want de HEERE zal
Sisera verkopen in de hand ener
vrouw. Alzo maakte Debora zich op,
en toog metBarak naar Kedes.
4:10 Toen riep Barak Zebulon en
Nafthali bijeen te Kedes, en hij toog
op, op zijn voeten, [met] tien
duizendman; ook toog Debora met
hem op.
4:11 Heber nu, de Keniet, had zich
afgezonderd van Kain, uit de
kinderen van Hobab, Mozes'
schoonvader;en hij had zijn tenten
opgeslagen tot aan den eik in
Zaanaim, die bij Kedes is.
4:12 Toen boodschapten zij Sisera,
dat Barak, de zoon van Abinoam,
op den berg Thabor getogen was.
4:13 Zo riep Sisera al zijn wagenen
bijeen, negenhonderd ijzeren
wagenen, en al het volk, dat met
hemwas, van Haroseth der heidenen
tot de beek Kison.
4:14 Debora dan zeide tot Barak:
Maak u op; want dit is de dag, in
welken de HEERE Sisera in uw
handgegeven heeft; is de HEERE niet
voor uw aangezicht henen
uitgetogen? Zo trok Barak van den
berg Thabor af,en tien duizend man
achter hem.
4:15 En de HEERE versloeg Sisera,
met al [zijn] wagenen, en het ganse
heirleger, door de scherpte
deszwaards, voor het aangezicht

van Barak; dat Sisera van den
wagen afklom, en vluchtte op zijn
voeten.
4:16 En Barak jaagde ze na, achter
de wagenen en achter het heirleger,
tot aan Haroseth der heidenen.
Enhet ganse heirleger van Sisera
viel door de scherpte des zwaards,
dat er niet overbleef tot een toe.
4:17 Maar Sisera vluchtte op zijn
voeten naar de tent van Jael, de
huisvrouw van Heber, den Keniet;
wanter was vrede tussen Jabin, den
koning van Hazor, en tussen het
huis van Heber, den Keniet.
4:18 Jael nu ging uit, Sisera
tegemoet, en zeide tot hem: Wijk in,
mijn heer, wijk in tot mij, vrees niet!
En hijweek tot haar in de tent, en
zij bedekte hem met een deken.
4:19 Daarna zeide hij tot haar: Geef
mij toch een weinig waters te
drinken, want mij dorst. Toen
opende zijeen melkfles, en gaf hem
te drinken, en dekte hem toe.
4:20 Ook zeide hij tot haar: Sta in
de deur der tent; en het zij, zo
iemand zal komen, en u vragen,
enzeggen: Is hier iemand? dat gij
zegt: Niemand.
4:21 Daarna nam Jael, de huisvrouw
van Heber, een nagel der tent, en
greep een hamer in haar hand,
enging stilletjes tot hem in, en dreef
den nagel in den slaap zijns hoofds,
dat hij in de aarde vast werd; hij nu
wasmet een diepen slaap bevangen
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en vermoeid, en stierf.
4:22 En ziet, Barak vervolgde Sisera;
en Jael ging uit hem tegemoet, en
zeide tot hem: Kom, en ik zal u
denman wijzen, dien gij zoekt. Zo
kwam hij tot haar in, en ziet, Sisera
lag dood, en de nagel was in den
slaap zijnshoofds.
4:23 Alzo heeft God te dien dage
Jabin, den koning van Kanaan, te
ondergebracht, voor het aangezicht
derkinderen Israels.
4:24 En de hand der kinderen
Israels ging steeds voort, en werd
hard over Jabin, den koning van
Kanaan,totdat zij Jabin, den koning
van Kanaan, hadden uitgeroeid.
5:1 Voorts zong Debora, en Barak,
de zoon van Abinoam, ten zelven
dage, zeggende:
5:2 Looft den HEERE, van het
wreken der wraken in Israel, van dat
het volk zich gewillig heeft
aangeboden.
5:3 Hoort, gij koningen, neemt ter
oren, gij vorsten! Ik, den HEERE zal
ik zingen, ik zal den HEERE, denGod
Israels, psalmzingen.
5:4 HEERE! toen Gij voorttoogt van
Seir, toen Gij daarheen traadt van
het veld van Edom, beefde de
aarde,ook droop de hemel, ook
dropen de wolken van water.
5:5 De bergen vervloten van het
aangezicht des HEEREN; zelfs Sinai
van het aangezicht des HEEREN,des

Gods van Israel.
5:6 In de dagen van Samgar, den
zoon van Anath, in de dagen van
Jael, hielden de wegen op, en die
oppaden wandelden, gingen kromme
wegen.
5:7 De dorpen hielden op in Israel,
zij hielden op; totdat ik, Debora,
opstond, dat ik opstond, een
moeder inIsrael.
5:8 Verkoos hij nieuwe goden, dan
was er krijg in de poorten; werd er
ook een schild gezien, of een
spies,onder veertig duizend in
Israel?
5:9 Mijn hart is tot wetgevers van
Israel, die zich gewillig aangeboden
hebben onder het volk; looft
denHEERE!
5:10 Gij, die op witte ezelinnen rijdt,
gij, die aan het gerichte zit, en gij,
die over weg wandelt, spreekt ervan!
5:11 Van het gedruis der schutters,
tussen de plaatsen, waar men water
schept, spreekt aldaar te zamenvan
de gerechtigheid des HEEREN, van
de gerechtigheden, [bewezen] aan
zijn dorpen in Israel; toen ging
desHEEREN volk af tot de poorten.
5:12 Waak op, waak op, Debora,
waak op, waak op, spreek een lied!
maak u op, Barak! en leid
uwgevangenen gevangen, gij zoon
van Abinoam.
5:13 Toen deed Hij de
overgeblevenen heersen over de
heerlijken [onder] het volk; de
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HEERE doet mijheersen over de
geweldigen.
5:14 Uit Efraim was hun wortel
tegen Amalek. Achter u was
Benjamin onder uw volken. Uit
Machir zijn dewetgevers afgetogen,
en uit Zebulon, trekkende door den
staf des schrijvers.
5:15 Ook waren de vorsten in
Issaschar met Debora; en [gelijk]
Issaschar, alzo was Barak; op zijn
voetenwerd hij gezonden in het dal.
In Rubens gedeelten waren de
inbeeldingen des harten groot.
5:16 Waarom bleeft gij zitten tussen
de stallingen, om te horen het
geblaat der kudden? De gedeelten
vanRuben hadden grote
onderzoekingen des harten.
5:17 Gilead bleef aan gene zijde
van de Jordaan; en Dan, waarom
onthield hij zich in schepen! Aser
zataan de zeehaven, en bleef in zijn
gescheurde plaatsen.
5:18 Zebulon, het is een volk, [dat]
zijn ziel versmaad heeft ter dood,
insgelijks Nafthali, op de hoogten
desvelds.
5:19 De koningen kwamen, zij
streden; toen streden de koningen
van Kanaan, te Thaanach aan de
waterenvan Megiddo; zij brachten
geen gewin des zilvers daarvan.
5:20 Van den hemel streden zij, de
sterren uit haar loopplaatsen
streden tegen Sisera.
5:21 De beek Kison wentelde hen

weg, de beek Kedumin, de beek
Kison; vertreed, o mijn ziel! de
sterken.
5:22 Toen werden de
paardenhoeven verpletterd, van het
rennen, het rennen zijner machtigen.
5:23 Vloekt Meroz, zegt de Engel
des HEEREN, vloekt haar inwoners
geduriglijk; omdat zij niet
gekomenzijn tot de hulp des
HEEREN, tot de hulp des HEEREN,
met de helden.
5:24 Gezegend zij boven de
vrouwen Jael, de huisvrouw van
Heber, den Keniet; gezegend zij ze
boven devrouwen in de tent!
5:25 Water eiste hij, melk gaf zij; in
een herenschaal bracht zij boter.
5:26 Haar hand sloeg zij aan den
nagel, en haar rechterhand aan den
hamer der arbeidslieden; en
zijklopte Sisera; zij streek zijn hoofd
af, als zij zijn slaap had
doorgenageld en doorgedrongen.
5:27 Tussen haar voeten kromde hij
zich, viel henen, lag daar neder;
tussen haar voeten kromde hij zich;
hijviel; alwaar hij zich kromde, daar
lag hij geheel geschonden!
5:28 De moeder van Sisera keek uit
door het venster, en schreeuwde
door de tralien: Waarom vertoeft
zijnwagen te komen! Waarom blijven
de gangen zijner wagenen achter?
5:29 De wijsten harer staatsvrouwen
antwoordden; ook beantwoordde zij
haar redenen aan zichzelve:
447

Richteren
5:30 Zouden zij dan den buit niet
vinden [en] delen? een liefje, [of]
twee liefjes, voor iegelijken man?
VoorSisera een buit van
verscheidene verven, een buit van
verscheidene verven, gestikt; van
verscheiden verf aanbeide zijden
gestikt, voor de buithalzen?
5:31 Alzo moeten omkomen al Uw
vijanden, o HEERE! die Hem
daarentegen liefhebben, [moeten]
[zijn],als wanneer de zon opgaat in
haar kracht. En het land was stil,
veertig jaren.
6:1 Maar de kinderen Israels deden,
dat kwaad was in de ogen des
HEEREN; zo gaf hen de HEERE in
dehand der Midianieten, zeven jaren.
6:2 Als nu de hand der Midianieten
sterk werd over Israel, maakten zich
de kinderen Israels, vanwege
deMidianieten, de holen, die in de
bergen zijn, en de spelonken, en de
vestingen.
6:3 want het geschiedde, als Israel
gezaaid had, zo kwamen de
Midianieten op, en de Amalekieten,
en dievan het oosten kwamen ook
op tegen hen.
6:4 En zij legerden zich tegen hen,
en verdierven de opkomst des
lands, tot daar gij komt te Gaza; en
zijlieten geen leeftocht overig in
Israel, noch klein vee, noch os,
noch ezel.
6:5 want zij kwamen op met hun

vee en hun tenten; zij kwamen gelijk
de sprinkhanen in menigte, dat
menhen en hun kemelen niet tellen
kon; en zij kwamen in het land, om
dat te verderven.
6:6 Alzo werd Israel zeer verarmd,
vanwege de Midianieten. Toen
riepen de kinderen Israels tot
denHEERE.
6:7 En het geschiedde, als de
kinderen Israels tot den HEERE
riepen, ter oorzake van de
Midianieten;
6:8 Zo zond de HEERE een man,
die een profeet was, tot de
kinderen Israels; die zeide tot hen:
Alzo zegtde HEERE, de God Israels:
Ik heb u uit Egypte doen opkomen,
en u uit het diensthuis uitgevoerd;
6:9 En Ik heb u verlost van de hand
der Egyptenaren, en van de hand
van allen, die u drukten; en Ik
hebhen voor uw aangezicht
uitgedreven, en u hun land gegeven;
6:10 En Ik zeide tot ulieden: Ik ben
de HEERE, uw God; vreest de goden
der Amorieten niet, in welker landgij
woont; maar gij zijt Mijner stem niet
gehoorzaam geweest.
6:11 Toen kwam een Engel des
HEEREN, en zette Zich onder den
eik, die te Ofra is, welke aan Joas,
denAbi-ezriet, toekwam; en zijn zoon
Gideon dorste tarwe bij de pers, om
[die] te vluchten voor het aangezicht
derMidianieten.
6:12 Toen verscheen hem de Engel
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des HEEREN, en zeide tot hem: De
HEERE is met u, gij, strijdbareheld!
6:13 Maar Gideon zeide tot Hem:
Och, mijn Heer! zo de HEERE met
ons is, waarom is ons dan dit
alleswedervaren? en waar zijn al Zijn
wonderen, die onze vaders ons
verteld hebben, zeggende: Heeft ons
deHEERE niet uit Egypte opgevoerd?
Doch nu heeft ons de HEERE
verlaten, en heeft ons in der
Midianietenhand gegeven.
6:14 Toen keerde zich de HEERE tot
hem, en zeide: Ga heen in deze uw
kracht, en gij zult Israel uit
derMidianieten hand verlossen; heb
Ik u niet gezonden?
6:15 En hij zeide tot Hem: Och,
mijn Heer! waarmede zal ik Israel
verlossen? Zie, mijn duizend is
hetarmste in Manasse, en ik ben de
kleinste in mijns vaders huis.
6:16 En de HEERE zeide tot hem:
omdat Ik met u zal zijn, zo zult gij
de Midianieten slaan, als een
enigenman.
6:17 En hij zeide tot Hem: Indien ik
nu genade gevonden heb in Uw
ogen, zo doe mij een teken, dat Gij
hetzijt, Die met mij spreekt.
6:18 Wijk toch niet van hier, totdat
ik tot U kome, en mijn geschenk
uitbrenge, en U voorzette. En Hij
zeide:Ik zal blijven, totdat gij
wederkomt.
6:19 En Gideon ging in, en bereidde
een geitenbokje, en ongezuurde

[koeken] van een efa meels; het
vleesleide hij in een korf, en het
sop deed hij in een pot; en hij
bracht het tot Hem uit, tot onder
den eik, en zette hetneder.
6:20 Doch de Engel Gods zeide tot
hem: Neem het vlees en de
ongezuurde [koeken], en leg ze op
dienrotssteen, en giet het sop uit;
en hij deed alzo.
6:21 En de Engel des HEEREN stak
het uiterste van den staf uit, die in
Zijn hand was, en roerde het
vleesen de ongezuurde [koeken]
aan; toen ging er vuur op uit de
rots, en verteerde het vlees en de
ongezuurde[koeken]. En de Engel
des HEEREN bekwam uit zijn ogen.
6:22 Toen zag Gideon, dat het een
Engel des HEEREN was; en Gideon
zeide: Ach, Heere, HEERE!daarom,
omdat ik een Engel des HEEREN
gezien heb van aangezicht tot
aangezicht.
6:23 Doch de HEERE zeide tot hem:
Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet
sterven.
6:24 Toen bouwde Gideon aldaar
den HEERE een altaar, en noemde
het: De HEERE is vrede! het is
nogtot op dezen dag in Ofra der
Abi-ezrieten.
6:25 En het geschiedde in
dienzelven nacht, dat de HEERE tot
hem zeide: Neem een var van de
ossen, dievan uw vader zijn, te
weten, den tweeden var, van zeven
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jaren; en breek af het altaar van
Baal, dat van uwvader is, en houw
af het bos, dat daarbij is.
6:26 En bouw den HEERE, uw God,
een altaar, op de hoogte dezer
sterkte, in een bekwame plaats;
enneem den tweeden var, en offer
een brandoffer met het hout der
hage, die gij zult hebben
afgehouwen.
6:27 Toen nam Gideon tien mannen
uit zijn knechten, en deed, gelijk als
de HEERE tot hem gesprokenhad.
Doch het geschiedde, dewijl hij zijns
vaders huis en de mannen van die
stad vreesde, van het te doen
bijdag, dat hij het deed bij nacht.
6:28 Als nu de mannen van die
stad des morgens vroeg opstonden,
ziet, zo was het altaar van
Baalomgeworpen, en de haag, die
daarbij was, afgehouwen, en die
tweede var was op het gebouwde
altaargeofferd.
6:29 Zo zeiden zij, de een tot den
ander: Wie heeft dit stuk gedaan?
En als zij onderzochten
ennavraagden, zo zeide men:
Gideon, de zoon van Joas, heeft dit
stuk gedaan.
6:30 Toen zeiden de mannen van
die stad tot Joas: Breng uw zoon
uit, dat hij sterve, omdat hij het
altaarvan Baal heeft omgeworpen,
en omdat hij de haag, die daarbij
was, afgehouwen heeft.
6:31 Joas daarentegen zeide tot

allen, die bij hem stonden: Zult gij
voor den Baal twisten; zult gij
hemverlossen? Die voor hem zal
twisten, zal nog dezen morgen
gedood worden! Indien hij een god
is, hij twistevoor zichzelven, omdat
men zijn altaar heeft omgeworpen.
6:32 Daarom noemde hij hem te
dien dage Jerubbaal, zeggende:
Baal twiste tegen hem, omdat hij
zijnaltaar heeft omgeworpen.
6:33 Alle Midianieten nu, en
Amalekieten, en de kinderen van het
oosten, waren samenvergaderd, en
zijtrokken over, en legerden zich in
het dal van Jizreel.
6:34 Toen toog de Geest des
HEEREN Gideon aan, en hij blies
met de bazuin, en de Abi-ezrieten
werdenachter hem bijeengeroepen.
6:35 Ook zond hij boden in gans
Manasse, en die werden ook achter
hem bijeengeroepen; desgelijks
zondhij boden in Aser, en in
Zebulon, en in Nafthali; en zij
kwamen op, hun tegemoet.
6:36 En Gideon zeide tot God:
Indien Gij Israel door mijn hand zult
verlossen, gelijk als Gij gesproken
hebt;
6:37 Zie, ik zal een wollen vlies op
den vloer leggen; indien er dauw op
het vlies alleen zal zijn, en
droogteop de ganse aarde, zo zal
ik weten, dat Gij Israel door mijn
hand zult verlossen, gelijk als Gij
gesproken hebt.
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6:38 En het geschiedde alzo; want
hij stond des anderen daags vroeg
op, en drukte het vlies uit, en
hijwrong den dauw uit het vlies, een
schaal vol waters.
6:39 En Gideon zeide tot God: Uw
toorn ontsteke niet tegen mij, dat ik
alleenlijk ditmaal spreke; laat
mijtoch alleenlijk ditmaal met het
vlies verzoeken; er zij toch droogte
op het vlies alleen, en op de ganse
aarde zijdauw.
6:40 En God deed alzo in denzelven
nacht; want de droogte was op het
vlies alleen, en op de ganse
aardewas dauw.
7:1 Toen stond Jerubbaal (dewelke
is Gideon) vroeg op, en al het volk,
dat met hem was; en zij
legerdenzich aan de fontein van
Harod; dat hij het heirleger der
Midianieten had tegen het noorden,
achter den heuvelMore, in het dal.
7:2 En de HEERE zeide tot Gideon:
Des volks is te veel, dat met u is,
dan dat Ik de Midianieten in hun
handzou geven; opdat zich Israel
niet tegen Mij beroeme, zeggende:
Mijn hand heeft mij verlost.
7:3 Nu dan, roep nu uit voor de
oren des volks, zeggende: Wie
blode en versaagd is, die kere
weder, enspoede zich naar het
gebergte van Gilead! Toen keerden
uit het volk weder twee en twintig
duizend, dat er tienduizend

overbleven.
7:4 En de HEERE zeide tot Gideon:
Nog is des volks te veel; doe hen
afgaan naar het water, en Ik zal ze
ualdaar beproeven; en het zal
geschieden, van welken Ik tot u
zeggen zal: Deze zal met u trekken,
die zal met utrekken; maar al
degene, van welken Ik tot u zeggen
zal: Deze zal niet met u trekken, die
zal niet trekken.
7:5 En hij deed het volk afgaan
naar het water. Toen zeide de
HEERE tot Gideon: Al wie met zijn
tong uithet water zal lekken, gelijk
als een hond zou lekken, dien zult
gij alleen stellen; desgelijks al wie
op zijn knieenzal bukken om te
drinken.
7:6 Toen was het getal dergenen,
die met hun hand tot hun mond
gelekt hadden, driehonderd man;
maaralle overigen des volks hadden
op hun knieen gebukt, om water te
drinken.
7:7 En de HEERE zeide tot Gideon:
Door deze driehonderd mannen, die
gelekt hebben, zal Ik
uliedenverlossen, en de Midianieten
in uw hand geven; daarom laat al
dat volk weggaan, een ieder naar
zijn plaats.
7:8 En het volk nam den teerkost in
hun hand, en hun bazuinen; en hij
liet al die mannen van Israel
gaan,een iegelijk naar zijn tent;
maar die driehonderd man behield
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hij. En hij had het heirleger der
Midianietenbeneden in het dal.
7:9 En het geschiedde in denzelven
nacht, dat de HEERE tot hem zeide:
Sta op, ga henen af in het
leger,want Ik heb het in uw hand
gegeven.
7:10 Vreest gij dan nog af te gaan,
zo ga af, gij, en Pura, uw jongen,
naar het leger.
7:11 En gij zult horen, wat zij zullen
spreken, en daarna zullen uw
handen gesterkt worden, dat gij
aftrekkenzult in het leger. Toen ging
hij af, met Pura, zijn jongen, tot het
uiterste der schildwachten, die in
het leger waren.
7:12 En de Midianieten, en
Amalekieten, en al de kinderen van
het oosten, lagen in het dal,
gelijksprinkhanen in menigte, en hun
kemelen waren ontelbaar, gelijk het
zand, dat aan den oever der zee is,
inmenigte.
7:13 Toen nu Gideon aankwam, ziet,
zo was er een man, die zijn
metgezel een droom vertelde, en
zeide:Zie, ik heb een droom
gedroomd, en zie, een geroost
gerstebrood wentelde zich in het
leger der Midianieten, enhet kwam
tot aan de tent, en sloeg haar, dat
zij viel, en keerde haar om, het
onderste boven, dat de tent er lag.
7:14 En zijn metgezel antwoordde,
en zeide: Dit is niet anders, dan het
zwaard van Gideon, den zoon

vanJoas, den Israelietischen man;
God heeft de Midianieten en dit
ganse leger in zijn hand gegeven.
7:15 En het geschiedde, als Gideon
de vertelling dezes drooms, en zijn
uitlegging hoorde, zo aanbad hij;
enhij keerde weder tot het leger van
Israel, en zeide: Maakt u op, want
de HEERE heeft het leger der
Midianietenin ulieder hand gegeven.
7:16 En hij deelde de driehonderd
man in drie hopen; en hij gaf een
iegelijk een bazuin in zijn hand,
enledige kruiken, en fakkelen in het
midden der kruiken.
7:17 En hij zeide tot hen: Ziet naar
mij en doet alzo; en ziet, als ik zal
komen aan het uiterste des legers,
zozal het geschieden, gelijk als ik
zal doen, alzo zult gij doen.
7:18 Als ik met de bazuin zal
blazen, ik en allen, die met mij zijn,
dan zult gijlieden ook met de
bazuinblazen, rondom het ganse
leger, en gij zult zeggen: Voor den
HEERE en voor Gideon!
7:19 Alzo kwam Gideon, en honderd
mannen, die met hem waren, in het
uiterste des legers, in het beginvan
de middelste nachtwaak, als zij
maar even de wachters gesteld
hadden; en zij bliezen met de
bazuinen, ooksloegen zij de kruiken,
die in hun hand waren, in stukken.
7:20 Alzo bliezen de drie hopen
met de bazuinen, en braken de
kruiken; en zij hielden met de
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linkerhand defakkelen, en met hun
rechterhand de bazuinen om te
blazen; en zij riepen: Het zwaard
van den HEERE, en vanGideon!
7:21 En zij stonden, een iegelijk in
zijn plaats, rondom het leger. Toen
verliep het ganse leger, en
zijschreeuwden en vloden.
7:22 Als de driehonderd met de
bazuinen bliezen, zo zette de HEERE
het zwaard des een tegen
denanderen, en [dat] in het ganse
leger; en het leger vluchtte tot
Beth-sitta toe naar Tseredath, tot
aan de grens vanAbel-mehola,
boven Tabbath.
7:23 Toen werden de mannen van
Israel bijeengeroepen, uit Nafthali,
en uit Aser, en uit gans Manasse;
enzij jaagden de Midianieten
achterna.
7:24 Ook zond Gideon boden in het
ganse gebergte van Efraim,
zeggende: Komt af den
Midianietentegemoet, en beneemt
hunlieden de wateren, tot aan Bethbara, te weten de Jordaan; alzo
werd alle man vanEfraim
bijeengeroepen, en zij benamen
[hun] de wateren tot aan Beth-bara,
en de Jordaan.
7:25 En zij vingen twee vorsten der
Midianieten, Oreb en Zeeb, en
doodden Oreb op den rotssteen
Oreb,en Zeeb doodden zij in de
perskuip van Zeeb, en vervolgden
de Midianieten; en zij brachten de

hoofden vanOreb en Zeeb tot
Gideon, over de Jordaan.
8:1 Toen zeiden de mannen van
Efraim tot hem: Wat stuk is dit, dat
gij ons gedaan hebt, dat gij ons
nietriept, toen gij heentoogt om te
strijden tegen de Midianieten? En zij
twistten sterk met hem.
8:2 Hij daarentegen zeide tot hen:
Wat heb ik nu gedaan, gelijk
gijlieden; zijn niet de nalezingen van
Efraimbeter dan de wijnoogst van
Abi-ezer?
8:3 God heeft de vorsten der
Midianieten, Oreb en Zeeb, in uw
hand gegeven; wat heb ik dan
kunnen doen,gelijk gijlieden? Toen
liet hun toorn van hem af, als hij
dit woord sprak.
8:4 Als nu Gideon gekomen was
aan de Jordaan, ging hij over, met
de driehonderd mannen, die bij
hemwaren, zijnde moede, nochtans
vervolgende.
8:5 En hij zeide tot de lieden van
Sukkoth: Geeft toch enige bollen
broods aan het volk, dat
mijnvoetstappen volgt, want zij zijn
moede; en ik jaag Zebah en
Tsalmuna, de koningen der
Midianieten, achterna.
8:6 Maar de oversten van Sukkoth
zeiden: Is dan de handpalm van
Zebah en Tsalmuna alrede in uw
hand,dat wij aan uw heir brood
zouden geven?
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8:7 Toen zeide Gideon: Daarom, als
de HEERE Zebah en Tsalmuna in
mijn hand geeft, zo zal ik uw
vleesdorsen met doornen der
woestijn, en met distelen.
8:8 En hij toog van daar op naar
Pnuel, en sprak tot hen desgelijks.
En de lieden van Pnuel
antwoorddenhem, gelijk als de
lieden van Sukkoth geantwoord
hadden.
8:9 Daarom sprak hij ook tot de
lieden van Pnuel, zeggende: Als ik
met vrede wederkome, zal ik deze
torenafwerpen.
8:10 Zebah nu en Tsalmuna waren
te Karkor, en hun legers met hen,
omtrent vijftien duizend, al
deovergeblevenen van het ganse
leger der kinderen van het oosten;
en de gevallenen waren honderd en
twintigduizend mannen, die het
zwaard uittrokken.
8:11 En Gideon toog opwaarts, den
weg dergenen, die in tenten wonen,
tegen het oosten van Nobah
enJogbeha; en hij sloeg dat leger,
want het leger was zorgeloos.
8:12 En Zebah en Tsalmuna vloden;
doch hij jaagde hen na; en hij ving
de beide koningen der
Midianieten,Zebah en Tsalmuna, en
verschrikte het ganse leger.
8:13 Toen nu Gideon, de zoon van
Joas, van den strijd wederkwam,
voor den opgang der zon,
8:14 Zo ving hij een jongen van de

lieden te Sukkoth, en ondervraagde
hem; die schreef hem op
deoversten van Sukkoth, en hun
oudsten, zeven en zeventig mannen.
8:15 Toen kwam hij tot de lieden
van Sukkoth, en zeide: Ziet daar
Zebah en Tsalmuna, van dewelke gij
mijsmadelijk verweten hebt,
zeggende: Is de handpalm van
Zebah en Tsalmuna alrede in uw
hand, dat wij aan uwmannen, die
moede zijn, brood zouden geven?
8:16 En hij nam de oudsten dier
stad, en doornen der woestijn, en
distelen, en deed het den lieden
vanSukkoth door dezelve verstaan.
8:17 En den toren van Pnuel wierp
hij af, en doodde de lieden der
stad.
8:18 Daarna zeide hij tot Zebah en
Tsalmuna: Wat waren het voor
mannen, die gij te Thabor
doodsloegt?En zij zeiden: Gelijk gij,
alzo waren zij, enerlei, van gedaante
als koningszonen.
8:19 Toen zeide hij: Het waren mijn
broeders, zonen mijner moeder; [zo]
[waarlijk] [als] de HEERE leeft, zogij
hen hadt laten leven, ik zou ulieden
niet doden!
8:20 En hij zeide tot Jether, zijn
eerstgeborene: Sta op, dood hen;
maar de jongeling trok zijn zwaard
nietuit, want hij vreesde, dewijl hij
nog een jongeling was.
8:21 Toen zeiden Zebah en
Tsalmuna: Sta gij op, en val op ons
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aan, want naar dat de man is, zo is
zijnmacht. Zo stond Gideon op, en
doodde Zebah en Tsalmuna, en
nam de maantjes, die aan de
halzen hunnerkemelen waren.
8:22 Toen zeiden de mannen van
Israel tot Gideon: Heers over ons,
zo gij als uw zoon en uws zoons
zoon,dewijl gij ons van der
Midianieten hand verlost hebt.
8:23 Maar Gideon zeide tot hen: Ik
zal over u niet heersen; ook zal
mijn zoon over u niet heersen;
deHEERE zal over u heersen.
8:24 Voorts zeide Gideon tot hen:
Een begeerte zal ik van u begeren:
geeft mij maar een iegelijk
eenvoorhoofdsiersel van zijn roof;
want zij hadden gouden
voorhoofdsierselen gehad, dewijl zij
Ismaelieten waren.
8:25 En zij zeiden: Wij zullen ze
gaarne geven; en zij spreidden een
kleed uit, en wierpen daarop
eeniegelijk een voorhoofdsiersel van
zijn roof.
8:26 En het gewicht der gouden
voorhoofdsierselen, die hij begeerd
had, was duizend en
zevenhonderd[sikkelen] gouds,
zonder de maantjes, en ketenen, en
purperen klederen, die de koningen
der Midianietenaangehad hadden, en
zonder de halsbanden, die aan de
halzen hunner kemelen geweest
waren.
8:27 En Gideon maakte daarvan een

efod, en stelde die in zijn stad, te
Ofra; en gans Israel
hoereerdealdaar denzelven na; en
het werd Gideon en zijn huis tot
een valstrik.
8:28 Alzo werden de Midianieten te
ondergebracht voor het aangezicht
der kinderen Israels, en hieven
hunhoofd niet meer op. En het land
was stil veertig jaren, in de dagen
van Gideon.
8:29 En Jerubbaal, de zoon van
Joas, ging henen en woonde in zijn
huis.
8:30 Gideon nu had zeventig zonen,
die uit zijn heupe voortgekomen
waren; want hij had vele vrouwen.
8:31 En zijn bijwijf, hetwelk te
Sichem was, baarde hem ook een
zoon; en hij noemde zijn naam
Abimelech.
8:32 En Gideon, de zoon van Joas,
stierf in goeden ouderdom; en hij
werd begraven in het graf van
zijnvader Joas, te Ofra, des Abiezriets.
8:33 En het geschiedde, als Gideon
gestorven was, dat de kinderen
Israels zich omkeerden, en de
Baalsnahoereerden; en zij stelden
zich Baal-berith tot een God.
8:34 En de kinderen Israels dachten
niet aan den HEERE, hun God, Die
hen gered had van de hand van
alhun vijanden van rondom.
8:35 En zij deden geen weldadigheid
bij het huis van Jerubbaal, [dat] [is]
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Gideon, naar al het goede, dat hijbij
Israel gedaan had.
9:1 Abimelech nu, de zoon van
Jerubbaal, ging henen naar Sichem,
tot de broeders zijner moeder; en
hijsprak tot hen, en tot het ganse
geslacht van het huis van den vader
zijner moeder, zeggende:
9:2 Spreekt toch voor de oren van
alle burgers van Sichem: Wat is u
beter, dat zeventig mannen,
allezonen van Jerubbaal, over u
heersen, of dat een man over u
heerse? Gedenkt ook, dat ik uw
been en uw vleesben.
9:3 Toen spraken de broeders zijner
moeder van hem, voor de oren van
alle burgers van Sichem, aldezelve
woorden; en hun hart neigde zich
naar Abimelech; want zij zeiden: Hij
is onze broeder.
9:4 En zij gaven hem zeventig
zilverlingen, uit het huis van Baalberith; en Abimelech huurde
daarmedeijdele en lichtvaardige
mannen, die hem navolgden.
9:5 En hij kwam in zijns vaders huis
te Ofra, en doodde zijn broederen,
de zonen van Jerubbaal,
zeventigmannen, op een steen; doch
Jotham, de jongste zoon van
Jerubbaal werd overgelaten, want hij
had zichverstoken.
9:6 Toen vergaderden zich alle
burgeren van Sichem, en het ganse
huis van Millo, en gingen heen

enmaakten Abimelech ten koning, bij
den hogen eik, die bij Sichem is.
9:7 Als zij dit Jotham aanzeiden, zo
ging hij heen, en stond op de
hoogte des bergs Gerizim, en
verhief zijnstem, en riep, en hij
zeide tot hen: Hoort naar mij, gij,
burgers van Sichem! en God zal
naar ulieden horen.
9:8 De bomen gingen eens heen,
om een koning over zich te zalven,
en zij zeiden tot den olijfboom:
Weesgij koning over ons.
9:9 Maar de olijfboom zeide tot
hen: Zoude ik mijn vettigheid
verlaten, die God en de mensen in
mijprijzen? En zoude ik heengaan
om te zweven over de bomen?
9:10 Toen zeiden de bomen tot den
vijgeboom: Kom gij, wees koning
over ons.
9:11 Maar de vijgeboom zeide tot
hen: Zou ik mijn zoetigheid en mijn
goede vrucht verlaten? En zou
ikheengaan om te zweven over de
bomen?
9:12 Toen zeiden de bomen tot den
wijnstok: Kom gij, wees koning over
ons.
9:13 Maar de wijnstok zeide tot
hen: Zou ik mijn most verlaten, die
God en mensen vrolijk maakt? En
zouik heengaan om te zweven over
de bomen?
9:14 Toen zeiden al de bomen tot
den doornenbos: Kom gij, wees
koning over ons.
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9:15 En de doornenbos zeide tot de
bomen: Indien gij mij in waarheid
tot een koning over u zalft, zo
komt,vertrouwt u onder mijn
schaduw; maar indien niet, zo ga
vuur uit den doornenbos, en vertere
de cederen vanden Libanon.
9:16 Alzo nu, indien gij het in
waarheid en oprechtheid gedaan
hebt, dat gij Abimelech koning
gemaakthebt, en indien gij
welgedaan hebt bij Jerubbaal en bij
zijn huis, en indien gij hem naar de
verdienste zijnerhanden gedaan
hebt.
9:17 (want mijn vader heeft voor
ulieden gestreden, en hij heeft zijn
ziel verre weggeworpen, en u uit
derMidianieten hand gered;
9:18 Maar gij zijt heden opgestaan
tegen het huis mijns vaders, en
hebt zijn zonen, zeventig mannen,
opeen steen gedood; en gij hebt
Abimelech, een zoon zijner
dienstmaagd, koning gemaakt over
de burgers vanSichem, omdat hij uw
broeder is);
9:19 Indien gij dan in waarheid en
in oprechtheid bij Jerubbaal en bij
zijn huis te dezen dage
gehandeldhebt, zo weest vrolijk over
Abimelech, en hij zij ook vrolijk over
ulieden.
9:20 Maar indien niet, zo ga vuur
uit van Abimelech, en vertere de
burgers van Sichem, en het huis
vanMillo; en vuur ga uit van de

burgers van Sichem, en van het
huis van Millo, en vertere Abimelech!
9:21 Toen vlood Jotham, en
vluchtte, en ging naar Beer; en hij
woonde aldaar vanwege zijn
broederAbimelech.
9:22 Als nu Abimelech drie jaren
over Israel geheerst had,
9:23 Zo zond God een bozen geest
tussen Abimelech en tussen de
burgers van Sichem; en de burgers
vanSichem handelden trouweloos
tegen Abimelech;
9:24 Opdat het geweld, [gedaan]
aan de zeventig zonen van
Jerubbaal, kwame, en opdat hun
bloed gelegdwierd op Abimelech,
hun broeder, die hen gedood had,
en op de burgers van Sichem, die
zijn handen gesterkthadden om zijn
broeders te doden.
9:25 En de burgers van Sichem
bestelden tegen hem, die op de
hoogten der bergen lagen leiden, en
al wievoorbij hen op den weg
doorging, beroofden zij; en het werd
Abimelech aangezegd.
9:26 Gaal, de zoon van Ebed, kwam
ook met zijn broederen, en zij
gingen over in Sichem; en de
burgerenvan Sichem verlieten zich
op hem.
9:27 En zij togen uit in het veld, en
lazen hun wijnbergen af, en traden
[de] [druiven], en maaktenlofliederen;
en zij gingen in het huis huns gods,
en aten en dronken, en vloekten
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Abimelech.
9:28 En Gaal, de zoon van Ebed,
zeide: Wie is Abimelech, en wat is
Sichem, dat wij hem dienen
zouden?is hij niet een zoon van
Jerubbaal? en Zebul zijn
bevelhebber? dient [liever] de
mannen van Hemor, den vadervan
Sichem; want waarom zouden wij
hem dienen?
9:29 Och, dat dit volk in mijn hand
ware! ik zoude Abimelech wel
verdrijven. En tot Abimelech zeide
hij:Vermeerder uw heir, en trek uit.
9:30 Als Zebul, de overste der stad,
de woorden van Gaal, den zoon van
Ebed, hoorde, zo ontstak zijntoorn.
9:31 En hij zond listiglijk boden tot
Abimelech, zeggende: Zie, Gaal, de
zoon van Ebed, en zijn broeders
zijnte Sichem gekomen, en zie, zij,
met deze stad, handelen vijandiglijk
tegen u.
9:32 Zo maak u nu op bij nacht, gij
en het volk, dat met u is, en leg
lagen in het veld.
9:33 En het geschiede in den
morgen, als de zon opgaat, zo
maak u vroeg op, en overval deze
stad; en zie,zo hij en het volk, dat
met hem is, tot u uittrekken, zo doe
hem, gelijk als uw hand vinden zal.
9:34 Abimelech dan maakte zich op,
en al het volk, dat met hem was,
bij nacht; en zij leiden lagen
opSichem, met vier hopen.
9:35 En Gaal, de zoon van Ebed,

ging uit, en stond aan de deur van
de stadspoort; en Abimelech rees
op,en [al] het volk, dat met hem
was, uit de achterlage.
9:36 Als Gaal dat volk zag, zo zeide
hij tot Zebul: Zie, er komt volk af
van de hoogten der bergen.
Zebuldaarentegen zeide tot hem: Gij
ziet de schaduw der bergen voor
mensen aan.
9:37 Maar Gaal voer wijders voort
te spreken en zeide: Zie daar volk,
afkomende uit het midden des
lands,en een hoop komt van den
weg van den eik Meonenim.
9:38 Toen zeide Zebul tot hem:
Waar is nu uw mond, waarmede gij
zeidet: Wie is Abimelech, dat wij
hemzouden dienen? is niet dit het
volk, dat gij veracht hebt? trek toch
nu uit en strijd tegen hem!
9:39 En Gaal trok uit voor het
aangezicht der burgeren van
Sichem, en hij streed tegen
Abimelech.
9:40 En Abimelech jaagde hem na,
want hij vlood voor zijn aangezicht;
en er vielen vele verslagenen totaan
de deur der [stads] poort.
9:41 Abimelech nu bleef te Aruma;
en Zebul verdreef Gaal en zijn
broederen, dat zij te Sichem
nietmochten wonen.
9:42 En het geschiedde des
anderen daags dat het volk uittrok
in het veld, en zij zeiden het
Abimelech aan.
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9:43 Toen nam hij het volk, en
deelde hen in drie hopen, en hij
leide lagen in het veld; en hij zag
toe, enziet, het volk trok uit de
stad, zo maakte hij zich tegen hen
op, en sloeg hen.
9:44 want Abimelech en de hopen,
die bij hem waren, overvielen hen,
en bleven staan aan de deur
derstadspoort; en de twee [andere]
hopen overvielen allen, die in het
veld waren, en sloegen hen.
9:45 Voorts streed Abimelech tegen
de stad dienzelven ganse dag, en
nam de stad in, en doodde het
volk,dat daarin was; en hij brak de
stad af, en bezaaide haar met zout.
9:46 Als alle burgers des torens van
Sichem dat hoorden, zo gingen zij
in de sterkte, in het huis van
dengod Berith.
9:47 En het werd Abimelech
aangezegd, dat alle burgeren des
torens van Sichem zich verzameld
hadden.
9:48 Zo ging Abimelech op den
berg Zalmon, hij en al het volk, dat
met hem was; en Abimelech nam
eenbijl in zijn hand, en hieuw een
tak van de bomen, en nam hem op,
en leide hem op zijn schouder; en
hij zeide tothet volk, dat bij hem
was: Wat gij mij hebt zien doen,
haast u, doet als ik.
9:49 Zo hieuw ook al het volk een
iegelijk zijn tak af, en zij volgden
Abimelech na, en leiden ze aan

desterkte, en verbrandden daardoor
de sterkte met vuur; dat ook alle
lieden des torens van Sichem
stierven,omtrent duizend mannen en
vrouwen.
9:50 Voorts toog Abimelech naar
Thebez, en hij legerde zich tegen
Thebez, en nam haar in.
9:51 Doch er was een sterke toren
in het midden der stad; zo vloden
daarheen al de mannen en
devrouwen, en alle burgers van de
stad, en sloten voor zich toe; en zij
klommen op het dak des torens.
9:52 Toen kwam Abimelech tot aan
den toren, en bestormde dien; en
hij genaakte tot aan de deur
destorens, om dien met vuur te
verbranden.
9:53 Maar een vrouw wierp een stuk
van een molensteen op Abimelechs
hoofd; en zij verpletterde
zijnhersenpan.
9:54 Toen riep hij haastelijk, den
jongen, die zijn wapenen droeg, en
zeide tot hem: Trek uw zwaard uit,
endood mij, opdat zij niet van mij
zeggen: Een vrouw heeft hem
gedood. En zijn jongen doorstak
hem, dat hij stierf.
9:55 Als nu de mannen van Israel
zagen, dat Abimelech dood was, zo
gingen zij een iegelijk naar
zijnplaats.
9:56 Alzo deed God wederkeren het
kwaad van Abimelech, dat hij aan
zijn vader gedaan had, dodende
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zijnzeventig broederen.
9:57 Desgelijks al het kwaad der
lieden van Sichem deed God
wederkeren op hun hoofd; en de
vloek vanJotham, den zoon van
Jerubbaal, kwam over hen.
10:1 Na Abimelech nu stond op, om
Israel te behouden, Thola, een zoon
van Pua, zoon van Dodo, eenman
van Issaschar; en hij woonde te
Samir, op het gebergte van Efraim.
10:2 En hij richtte Israel drie en
twintig jaren; en hij stierf, en werd
begraven te Samir.
10:3 En na hem stond op Jair, de
Gileadiet; en hij richtte Israel twee
en twintig jaren.
10:4 En hij had dertig zonen,
rijdende op dertig ezelveulens, en
die hadden dertig steden, die zij
noemdenHavvoth-jair, tot op dezen
dag, dewelke in het land van Gilead
zijn.
10:5 En Jair stierf, en werd
begraven te Kamon.
10:6 Toen voeren de kinderen
Israels voort te doen, dat kwaad
was in de ogen des HEEREN, en
diendende Baals, en Astharoth, en
de goden van Syrie, en de goden
van Sidon, en de goden van Moab,
en de godender kinderen Ammons,
mitsgaders de goden der Filistijnen;
en zij verlieten den HEERE, en
dienden Hem niet.
10:7 Zo ontstak de toorn des

HEEREN tegen Israel; en Hij verkocht
hen in de hand der Filistijnen, en in
dehand der kinderen Ammons.
10:8 En zij onderdrukten en
vertraden de kinderen Israels in
datzelve jaar; achttien jaren,
[onderdrukten][zij] al de kinderen
Israels, die aan gene zijde van de
Jordaan waren, in het land der
Amorieten, dat in Gilead is.
10:9 Daartoe togen de kinderen
Ammons over de Jordaan, om te
krijgen, zelfs tegen Juda, en
tegenBenjamin, en tegen het huis
van Efraim; zodat het Israel zeer
bang werd.
10:10 Toen riepen de kinderen
Israels tot den HEERE, zeggende: Wij
hebben tegen U gezondigd,
zoomdat wij onzen God hebben
verlaten, als dat wij de Baals
gediend hebben.
10:11 Maar de HEERE zeide tot de
kinderen Israels: Heb Ik u niet van
de Egyptenaren, en van
deAmorieten, en van de kinderen
Ammons, en van de Filistijnen,
10:12 En de Sidoniers, en
Amalekieten, en Maonieten, [die] u
onderdrukten, toen gij tot Mij riept,
alsdan uithun hand verlost?
10:13 Nochtans hebt gij Mij verlaten,
en andere goden gediend; daarom
zal Ik u niet meer verlossen.
10:14 Gaat henen, roept tot de
goden, die gij verkoren hebt; laten
die u verlossen, ter tijd
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uwerbenauwdheid.
10:15 Maar de kinderen Israels
zeiden tot den HEERE: Wij hebben
gezondigd; doe Gij ons, naar alles,
watgoed is in Uw ogen; alleenlijk
verlos ons toch te dezen dage!
10:16 En zij deden de vreemde
goden uit hun midden weg, en
dienden den HEERE. Toen werd Zijn
zielverdrietig over den arbeid van
Israel.
10:17 En de kinderen Ammons
werden bijeengeroepen, en legerden
zich in Gilead; daarentegen werden
dekinderen Israels vergaderd, en
legerden zich te Mizpa.
10:18 Toen zeide het volk, de
oversten van Gilead, de een tot den
ander: Wie is de man, die beginnen
zalte strijden tegen de kinderen
Ammons? die zal tot een hoofd zijn
over alle inwoners van Gilead.
11:1 Jeftha nu, de Gileadiet, was
een strijdbaar held, maar hij was
een hoerekind; doch Gilead had
Jefthagegenereerd.
11:2 Gileads huisvrouw baarde hem
ook zonen; en de zonen dezer
vrouw, groot geworden zijnde,
stietenJeftha uit, en zeiden tot hem:
Gij zult in het huis onzes vaders
niet erven, want gij zijt een zoon
van een anderevrouw.
11:3 Toen vlood Jeftha voor het
aangezicht zijner broederen, en
woonde in het land Tob; en ijdele

mannenvergaderden zich tot Jeftha,
en togen met hem uit.
11:4 En het geschiedde, na enige
dagen, dat de kinderen Ammons
tegen Israel krijgden.
11:5 Zo geschiedde het, als de
kinderen Ammons tegen Israel
krijgden, dat de oudsten van
Gileadheengingen, om Jeftha te
halen uit het land van Tob.
11:6 En zij zeiden tot Jeftha: Kom,
en wees ons tot een overste, opdat
wij strijden tegen de
kinderenAmmons.
11:7 Maar Jeftha zeide tot de
oudsten van Gilead: Hebt gijlieden
mij niet gehaat, en mij uit mijn
vaders huisverstoten? waarom zijt gij
dan nu tot mij gekomen, terwijl gij
in benauwdheid zijt?
11:8 En de oudsten van Gilead
zeiden tot Jeftha: Daarom zijn wij
nu tot u wedergekomen, dat gij met
onstrekt, en tegen de kinderen
Ammons strijdt; en gij zult ons tot
een hoofd zijn, over alle inwoners
van Gilead.
11:9 Toen zeide Jeftha tot de
oudsten van Gilead: Zo gijlieden mij
wederhaalt, om te strijden tegen
dekinderen Ammons, en de HEERE
hen voor mijn aangezicht geven zal,
zal ik u dan tot een hoofd zijn?
11:10 En de oudsten van Gilead
zeiden tot Jeftha: De HEERE zij
toehoorder tussen ons, indien wij
niet alzonaar uw woord doen.
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11:11 Alzo ging Jeftha met de
oudsten van Gilead, en het volk
stelde hem tot een hoofd en
overste overzich. En Jeftha sprak al
zijn woorden voor het aangezicht
des HEEREN te Mizpa.
11:12 Voorts zond Jeftha boden tot
den koning der kinderen Ammons,
zeggende: Wat hebben ik en gij
metelkander te doen, dat gij tot mij
gekomen zijt, om tegen mijn land te
krijgen?
11:13 En de koning der kinderen
Ammons zeide tot de boden van
Jeftha: omdat Israel, als hij uit
Egypteoptoog, mijn land genomen
heeft, van de Arnon af tot aan de
Jabbok, en tot aan de Jordaan; zo
geef mij dat nuweder met vrede.
11:14 Maar Jeftha voer wijders
voort, en zond boden tot den
koning der kinderen Ammons.
11:15 En hij zeide tot hem: Zo zegt
Jeftha: Israel heeft het land der
Moabieten, en het land der
kinderenAmmons niet genomen;
11:16 want als zij uit Egypte
optogen, zo wandelde Israel door
de woestijn tot aan de Schelfzee,
en kwamte Kades.
11:17 En Israel zond boden tot den
koning der Edomieten, zeggende:
Laat mij toch door uw
landdoortrekken; maar de koning
der Edomieten gaf geen gehoor. En
hij zond ook tot den koning der
Moabieten, dieook niet wilde. Alzo

bleef Israel in Kades.
11:18 Daarna wandelde hij in de
woestijn, en toog om het land der
Edomieten en het land der
Moabieten,en kwam van den opgang
der zon aan het land der
Moabieten, en zij legerden zich op
gene zijde van de Arnon;maar zij
kwamen niet binnen de landpale der
Moabieten; want de Arnon is de
landpale der Moabieten.
11:19 Maar Israel zond boden tot
Sihon, den koning der Amorieten,
koning van Hesbon, en Israel zeide
tothem: Laat ons toch door uw land
doortrekken tot aan mijn plaats.
11:20 Doch Sihon betrouwde Israel
niet door zijn landpale door te
trekken; maar Sihon verzamelde al
zijnvolk, en zij legerden zich te
Jaza; en hij streed tegen Israel.
11:21 En de HEERE, de God Israels,
gaf Sihon met al zijn volk in de
hand van Israel, dat zij hen
sloegen;alzo nam Israel erfelijk in
het ganse land der Amorieten, die
in datzelve land woonden.
11:22 En zij namen erfelijk in de
ganse landpale der Amorieten, van
de Arnon af tot aan de Jabbok, en
vande woestijn tot aan de Jordaan.
11:23 Zo heeft nu de HEERE, de
God Israels, de Amorieten voor het
aangezicht van Zijn volk Israel uit
debezitting verdreven; en zoudt gij
hunlieder erfgenaam zijn?
11:24 Zoudt gij niet dengene erven,
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dien uw god Kamos voor u uit de
bezitting verdreef? Alzo zullen wij
aldengene erven, dien de HEERE,
onze God, voor ons aangezicht uit
de bezitting verdrijft.
11:25 Nu voorts, zijt gij veel beter
dan Balak, de zoon van Zippor, de
koning der Moabieten? heeft hij
ooitmet Israel getwist? heeft hij ook
ooit tegen hem gekrijgd?
11:26 Terwijl Israel driehonderd
jaren gewoond heeft in Hesbon, en
in haar stedekens, en in Aroer en in
destedekens, en in al de steden,
die aan de zijde van de Arnon zijn;
waarom hebt gij het dan in dien tijd
nietgered?
11:27 Ook heb ik tegen u niet
gezondigd, maar gij doet kwalijk bij
mij, dat gij tegen mij krijgt; de
HEERE,Die Rechter is, richte heden
tussen de kinderen Israels en
tussen de kinderen Ammons!
11:28 Maar de koning der kinderen
Ammons hoorde niet naar de
woorden van Jeftha, die hij tot
hemgezonden had.
11:29 Toen kwam de Geest des
HEEREN op Jeftha, dat hij Gilead en
Manasse doortrok; want hij trok
doortot Mizpa in Gilead, en van
Mizpa in Gilead trok hij door tot de
kinderen Ammons.
11:30 En Jeftha beloofde den
HEERE een gelofte, en zeide: Indien
Gij de kinderen Ammons ganselijk
inmijn hand zult geven;

11:31 Zo zal het uitgaande, dat uit
de deur van mijn huis mij tegemoet
zal uitgaan, als ik met vrede van
dekinderen Ammons wederkom, dat
zal des HEEREN zijn, en ik zal het
offeren ten brandoffer.
11:32 Alzo trok Jeftha door naar de
kinderen Ammons, om tegen hen te
strijden; en de HEERE gaf hen inzijn
hand.
11:33 En hij sloeg hen van Aroer af
tot daar gij komt te Minnith, twintig
steden, en tot aan Abelkeramim,met een zeer groten slag.
Alzo werden de kinderen Ammons
te ondergebracht voor het
aangezicht der kinderenIsraels.
11:34 Toen nu Jeftha te Mizpa bij
zijn huis kwam, ziet, zo ging zijn
dochter uit hem tegemoet,
mettrommelen en met reien. Zij nu
was alleen, een enig [kind]; hij had
uit zich [anders] geen zoon of
dochter.
11:35 En het geschiedde, als hij
haar zag, zo verscheurde hij zijn
klederen, en zeide: Ach, mijn
dochter! gijhebt mij ganselijk
nedergebogen, en gij zijt onder
degenen, die mij beroeren; want ik
heb mijn mondopengedaan tot den
HEERE, en ik zal niet kunnen
teruggaan.
11:36 En zij zeide tot hem: Mijn
vader! hebt gij uw mond
opengedaan tot den HEERE, doe
mij, gelijk als uituw mond gegaan is;
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naardien u de HEERE volkomene
wraak gegeven heeft van uw
vijanden, van de kinderenAmmons.
11:37 Voorts zeide zij tot haar
vader: Laat deze zaak aan mij
geschieden: Laat twee maanden van
mij af,dat ik heenga, en ga tot de
bergen, en bewene mijn maagdom,
ik en mijn gezellinnen.
11:38 En hij zeide: Ga heen; en hij
liet haar twee maanden gaan. Toen
ging zij heen met haar
gezellinnen,en beweende haar
maagdom op de bergen.
11:39 En het geschiedde ten einde
van twee maanden dat zij tot haar
vader wederkwam, die aan
haarvolbracht zijn gelofte, die hij
beloofd had; en zij heeft geen man
bekend. Voorts werd het een
gewoonheid inIsrael,
11:40 [Dat] de dochteren Israels van
jaar tot jaar heengingen, om de
dochter van Jeftha, den Gileadiet,
aante spreken, vier dagen in het
jaar.
12:1 Toen werden de mannen van
Efraim bijeengeroepen, en trokken
over naar het noorden; en zij
zeidentot Jeftha: Waarom zijt gij
doorgetogen om te strijden tegen
de kinderen Ammons, en hebt ons
niet geroepen,om met u te gaan?
wij zullen uw huis met u met vuur
verbranden.
12:2 En Jeftha zeide tot hen: Ik en

mijn volk waren zeer twistig met de
kinderen Ammons; en ik heb
uliedengeroepen, maar gij hebt mij
uit hun hand niet verlost.
12:3 Als ik nu zag, dat gij niet
verlostet, zo stelde ik mijn ziel in
mijn hand, en toog door tot de
kinderenAmmons, en de HEERE gaf
hen in mijn hand; waarom zijt gij
dan te dezen dage tot mij
opgekomen, om tegenmij te
strijden?
12:4 En Jeftha vergaderde alle
mannen van Gilead, en streed met
Efraim; en de mannen van
Gileadsloegen Efraim, want de
Gileadieten, zijnde tussen Efraim [en]
tussen Manasse, zeiden: Gijlieden
zijtvluchtelingen van Efraim.
12:5 want de Gileadieten namen
den Efraimieten de veren van de
Jordaan af; en het geschiedde, als
devluchtelingen van Efraim zeiden:
Laat mij overgaan; zo zeiden de
mannen van Gilead tot hem: Zijt gij
eenEfraimiet? wanneer hij zeide:
Neen;
12:6 Zo zeiden zij tot hem: Zeg nu
Schibboleth; maar hij zeide: Sibbolet,
en kon het alzo niet recht
spreken;zo grepen zij hem, en
versloegen hem aan de veren van
de Jordaan, dat te dier tijd van
Efraim vielen twee enveertig duizend.
12:7 Jeftha nu richtte Israel zes
jaren; en Jeftha, de Gileadiet, stierf,
en werd begraven in de steden
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vanGilead.
12:8 En na hem richtte Israel Ebzan,
van Bethlehem.
12:9 En hij had dertig zonen; en hij
zond dertig dochteren naar buiten,
en bracht dertig dochteren
vanbuiten in voor zijn zonen; en hij
richtte Israel zeven jaren.
12:10 Toen stierf Ebzan, en werd
begraven te Bethlehem.
12:11 En na hem richtte Israel Elon,
de Zebuloniet, en hij richtte Israel
tien jaren.
12:12 En Elon, de Zebuloniet, stierf,
en werd begraven te Ajalon, in het
land van Zebulon.
12:13 En na hem richtte Israel
Abdon, een zoon van Hillel, de
Pirhathoniet.
12:14 En hij had veertig zonen, en
dertig zoons zonen, rijdende op
zeventig ezelveulens; en hij richtte
Israelacht jaren.
12:15 Toen stierf Abdon, een zoon
van Hillel, de Pirhathoniet; en hij
werd begraven te Pirhathon, in het
landvan Efraim, op den berg van
den Amalekiet.
13:1 En de kinderen Israels voeren
voort te doen, dat kwaad was in de
ogen des HEEREN; zo gaf deHEERE
hen in de hand der Filistijnen
veertig jaren.
13:2 En er was een man van Zora,
uit het geslacht van een Daniet,
wiens naam was Manoach; en

zijnhuisvrouw was onvruchtbaar en
baarde niet.
13:3 En een Engel des HEEREN
verscheen aan deze vrouw, en Hij
zeide tot haar: Zie nu, gij
zijtonvruchtbaar, en hebt niet
gebaard; maar gij zult zwanger
worden, en een zoon baren.
13:4 Zo wacht u toch nu, en drink
geen wijn noch sterken drank, en
eet niets onreins.
13:5 want zie, gij zult zwanger
worden, en een zoon baren, op
wiens hoofd geen scheermes zal
komen;want dat knechtje zal een
Nazireer Gods zijn, van [moeders]
buik af; en hij zal beginnen Israel te
verlossen uitder Filistijnen hand.
13:6 Toen kwam deze vrouw in, en
sprak tot haar man, zeggende: Er
kwam een Man Gods tot mij,
Wiensaangezicht was als het
aangezicht van een Engel Gods,
zeer vreselijk; en ik vraagde Hem
niet, van waar Hijwas, en Zijn naam
gaf Hij mij niet te kennen.
13:7 Maar Hij zeide tot mij: Zie, gij
zult zwanger worden, en een zoon
baren; zo drink nu geen wijn
nochsterken drank, en eet niets
onreins; want dat knechtje zal een
Nazireer Gods zijn, van [moeders]
buik af tot opden dag zijns doods.
13:8 Toen aanbad Manoach den
HEERE vuriglijk, en zeide: Och,
HEERE! dat toch de Man Gods, Dien
Gijgezonden hebt, weder tot ons
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kome, en ons lere, wat we dat
knechtje doen zullen, dat geboren
zal worden.
13:9 En God verhoorde de stem van
Manoach; en de Engel Gods kwam
wederom tot de vrouw. Zij nu zatin
het veld, doch haar man Manoach
was niet bij haar.
13:10 Zo haastte de vrouw, en liep,
en gaf het haar man te kennen; en
zij zeide tot hem: Zie, die Man is
mijverschenen, Welke op dien dag
tot mij kwam.
13:11 Toen stond Manoach op, en
ging zijn huisvrouw na; en hij kwam
tot dien Man, en zeide tot Hem:
Zijtgij die Man, Dewelke tot deze
vrouw gesproken hebt? En Hij zeide:
Ik ben het.
13:12 Toen zeide Manoach: Nu, dat
Uw woorden komen; [maar] wat zal
des knechtjes wijze en zijn werkzijn?
13:13 En de Engel des HEEREN
zeide tot Manoach: Van alles, wat Ik
tot de vrouw gezegd heb, zal zij
zichwachten.
13:14 Zij zal niet eten van iets, dat
van den wijnstok des wijns
voortkomt; en wijn en sterken drank
zal zijniet drinken, noch iets onreins
eten; al wat Ik haar geboden heb,
zal zij onderhouden.
13:15 Toen zeide Manoach tot den
Engel des HEEREN: Laat ons U toch
ophouden, en een geitenbokjevoor
Uw aangezicht bereiden.
13:16 Maar de Engel des HEEREN

zeide tot Manoach: Indien gij Mij
zult ophouden, Ik zal van uw
broodniet eten; en indien gij een
brandoffer zult doen, dat zult gij
den HEERE offeren. Want Manoach
wist niet, dat heteen Engel des
HEEREN was.
13:17 En Manoach zeide tot den
Engel des HEEREN: Wat is Uw naam,
opdat wij U vereren, wanneer
Uwwoord zal komen.
13:18 En de Engel des HEEREN
zeide tot hem: Waarom vraagt gij
dus naar Mijn naam? Die is
tochWonderlijk.
13:19 Toen nam Manoach een
geitenbokje, en het spijsoffer, en
offerde het op den rotssteen, den
HEERE.En Hij handelde wonderlijk in
[Zijn] doen; en Manoach en zijn
huisvrouw zagen toe.
13:20 En het geschiedde, als de
vlam van het altaar opvoer naar
den hemel, zo voer de Engel
desHEEREN op in de vlam des
altaars. Als Manoach en zijn
huisvrouw [dat] zagen, zo vielen zij
op hunaangezichten ter aarde.
13:21 En de Engel des HEEREN
verscheen niet meer aan Manoach,
en aan zijn huisvrouw. Toen
bekendeManoach, dat het een Engel
des HEEREN was.
13:22 En Manoach zeide tot zijn
huisvrouw: Wij zullen zekerlijk
sterven, omdat wij God gezien
hebben.
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13:23 Maar zijn huisvrouw zeide tot
hem: Zo de HEERE lust had ons te
doden, Hij had het brandoffer
enspijsoffer van onze hand niet
aangenomen, noch ons dit alles
getoond, noch ons om dezen tijd
laten horen,[zulks] als dit is.
13:24 Daarna baarde deze vrouw
een zoon, en zij noemde zijn naam
Simson; en dat knechtje werd
groot,en de HEERE zegende het.
13:25 En de Geest des HEEREN
begon hem bij wijlen te drijven in
het leger van Dan, tussen Zora
entussen Esthaol.
14:1 En Simson ging af naar
Thimnath, en gezien hebbende een
vrouw te Thimnath, van de
dochteren derFilistijnen,
14:2 Zo ging hij opwaarts, en gaf
het zijn vader en zijn moeder te
kennen, en zeide: Ik heb een
vrouwgezien te Thimnath, van de
dochteren der Filistijnen; nu dan,
neem mij die tot een vrouw.
14:3 Maar zijn vader zeide tot hem,
mitsgaders zijn moeder: Is er geen
vrouw onder de dochteren
uwerbroeders, en onder al mijn volk,
dat gij heengaat, om een vrouw te
nemen van de Filistijnen,
dieonbesnedenen? En Simson zeide
tot zijn vader: Neem mij die, want
zij is bevallig in mijn ogen.
14:4 Zijn vader nu en zijn moeder
wisten niet, dat dit van den HEERE

was, dat hij gelegenheid zocht van
deFilistijnen; want de Filistijnen
heersten te dier tijd over Israel.
14:5 Alzo ging Simson, met zijn
vader en zijn moeder, henen af
naar Thimnath. Als zij nu kwamen
tot aande wijngaarden van
Thimnath, ziet daar, een jonge
leeuw, brullende hem tegemoet.
14:6 Toen werd de Geest des
HEEREN vaardig over hem, dat hij
hem van een scheurde, gelijk men
eenbokje van een scheurt, en er
was niets in zijn hand; doch hij gaf
zijn vader en zijn moeder niet te
kennen, wat hijgedaan had.
14:7 En hij kwam af, en sprak tot
de vrouw; en zij beviel in Simsons
ogen.
14:8 En na sommige dagen kwam
hij weder, om haar te nemen; toen
week hij af, om het aas van
denleeuw te bezien, en ziet, een
bijenzwerm was in het lichaam van
den leeuw, met honig.
14:9 En hij nam dien in zijn handen,
en ging voort, al gaande en etende;
en hij ging tot zijn vader en tot
zijnmoeder, en gaf hun [daarvan],
en zij aten; doch hij gaf hun niet te
kennen, dat hij den honig uit het
lichaam vanden leeuw genomen
had.
14:10 Als nu zijn vader afgekomen
was tot die vrouw, zo maakte
Simson aldaar een bruiloft, want
alzoplachten de jongelingen te
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doen.
14:11 En het geschiedde, als zij
hem zagen, zo namen zij dertig
metgezellen, die bij hem zouden
zijn.
14:12 Simson dan zeide tot hen: Ik
zal nu ulieden een raadsel te raden
geven; indien gij mij dat in de
zevendagen dezer bruiloft wel zult
verklaren en uitvinden, zo zal ik
ulieden geven dertig fijne
lijnwaadsklederen, endertig
wisselklederen.
14:13 En indien gij het mij niet zult
kunnen verklaren, zo zult gijlieden
mij geven dertig
fijnelijnwaadsklederen, en dertig
wisselklederen. En zij zeiden tot
hem: Geef uw raadsel te raden, en
laat het onshoren.
14:14 En hij zeide tot hen: Spijze
ging uit van den eter, en zoetigheid
ging uit van den sterke. En zij
kondendat raadsel in drie dagen
niet verklaren.
14:15 Daarna geschiedde het op
den zevenden dag, dat zij tot de
huisvrouw van Simson zeiden:
Overreeduw man, dat hij ons dat
raadsel verklare, opdat wij niet
misschien u, en het huis uws
vaders, met vuurverbranden. Hebt
gijlieden ons genodigd, om het onze
te bezitten; is het zo niet?
14:16 En Simsons huisvrouw weende
voor hem en zeide: Gij haat mij
maar, en hebt mij niet lief; gij

hebtden kinderen mijns volks een
raadsel te raden gegeven, en hebt
het mij niet verklaard. En hij zeide
tot haar: Zie,ik heb het mijn vader
en mijn moeder niet verklaard, zou
ik het u dan verklaren?
14:17 En zij weende voor hem, op
den zevenden der dagen in dewelke
zij deze bruiloft hadden;
zogeschiedde het op den zevenden
dag, dat hij het haar verklaarde,
want zij perste hem; en zij
verklaarde datraadsel den kinderen
haars volks.
14:18 Toen zeiden de mannen der
stad tot hem, op den zevenden
dag, eer de zon onderging: Wat is
zoeterdan honig? en wat is sterker
dan een leeuw? En hij zeide tot
hen: Zo gij met mijn kalf niet hadt
geploegd, gijzoudt mijn raadsel niet
hebben uitgevonden.
14:19 Toen werd de Geest des
HEEREN vaardig over hem, en hij
ging af naar de Askelonieten, en
sloegvan hen dertig man; en hij
nam hun gewaad, en gaf de
wisselklederen aan degenen, die dat
raadsel verklaardhadden. Doch zijn
toorn ontstak, en hij ging op in
zijns vaders huis.
14:20 En de huisvrouw van Simson
werd zijns metgezels, die hem
vergezelschapt had.
15:1 En het geschiedde na
[sommige] dagen, in de dagen van
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den tarweoogst, dat Simson zijn
huisvrouwbezocht met een
geitenbokje, en hij zeide: Laat mij
tot mijn huisvrouw ingaan in de
kamer; maar haar vader liethem niet
toe in te gaan.
15:2 want haar vader zeide: Ik
sprak zeker, dat gij haar ganselijk
haattet, zo heb ik haar aan uw
metgezelgegeven. Is niet haar
kleinste zuster schoner dan zij? Laat
ze u toch zijn in de plaats van
haar.
15:3 Toen zeide Simson tot
henlieden: Ik ben ditmaal onschuldig
van de Filistijnen, wanneer ik aan
henkwaad doe.
15:4 En Simson ging heen, en ving
driehonderd vossen; en hij nam
fakkelen, en keerde staart aan
staart,en deed een fakkel tussen
twee staarten in het midden.
15:5 En hij stak de fakkelen aan
met vuur, en liet ze lopen in het
staande koren der Filistijnen; en hij
stak inbrand zowel de korenhopen
als het staande koren, zelfs tot de
wijngaarden [en] olijfbomen toe.
15:6 Toen zeiden de Filistijnen: Wie
heeft dit gedaan? En men zeide:
Simson, de schoonzoon van
denThimniet, omdat hij zijn
huisvrouw heeft genomen, en heeft
haar aan zijn metgezel gegeven.
Toen kwamen deFilistijnen op, en
verbrandden haar en haar vader
met vuur.

15:7 Toen zeide Simson tot hen:
Zoudt gij alzo doen? Zeker, als ik
mij aan u gewroken heb, zo zal
ikdaarna ophouden.
15:8 En hij sloeg hen, den schenkel
en de heup, [met] een groten slag;
en hij ging af, en woonde op
dehoogte van de rots Etam.
15:9 Toen togen de Filistijnen op,
en legerden zich tegen Juda, en
breidden zich uit in Lechi.
15:10 En de mannen van Juda
zeiden: Waarom zijt gijlieden tegen
ons opgetogen? En zij zeiden: Wij
zijnopgetogen om Simson te binden,
om hem te doen, gelijk als hij ons
gedaan heeft.
15:11 Toen kwamen drie duizend
mannen af uit Juda tot het hol der
rots Etam, en zeiden tot Simson:
Wistgij niet, dat de Filistijnen over
ons heersen? Waarom hebt gij ons
dan dit gedaan? En hij zeide tot
hen: Gelijkals zij mij gedaan hebben,
alzo heb ik hunlieden gedaan.
15:12 En zij zeiden tot hem: Wij zijn
afgekomen om u te binden, om u
over te geven in de hand
derFilistijnen. Toen zeide Simson tot
hen: Zweert mij, dat gijlieden op mij
niet zult aanvallen.
15:13 En zij spraken tot hem,
zeggende: Neen, maar wij zullen u
wel binden, en u in hunlieder
handovergeven; doch wij zullen u
geenszins doden. En zij bonden hem
met twee nieuwe touwen, en
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voerden hem opvan de rots.
15:14 Als hij kwam tot Lechi, zo
juichten de Filistijnen hem tegemoet;
maar de Geest des HEEREN
werdvaardig over hem; en de
touwen, die aan zijn armen waren,
werden als linnen draden, die van
het vuur gebrandzijn, en zijn banden
versmolten van zijn handen.
15:15 En hij vond een vochtig
ezelskinnebakken, en hij strekte zijn
hand uit, en nam het, en
sloegdaarmede duizend man.
15:16 Toen zeide Simson: Met een
ezelskinnebakken, een hoop, twee
hopen, met een
ezelskinnebakkenheb ik duizend man
geslagen.
15:17 En het geschiedde, als hij
geeindigd had te spreken, zo wierp
hij het kinnebakken uit zijn hand, en
hijnoemde dezelve plaats Ramathlechi.
15:18 Als hem nu zeer dorstte, zo
riep hij tot den HEERE, en zeide: Gij
hebt door de hand van Uw
knechtdit grote heil gegeven; zou ik
dan nu van dorst sterven, en vallen
in de hand dezer onbesnedenen?
15:19 Toen kloofde God de holle
plaats, die in Lechi is, en er ging
water uit van dezelve, en hij dronk.
Toenkwam zijn geest weder, en hij
werd levend. Daarom noemde hij
haar naam: De fontein des
aanroepers, die inLechi is, tot op
dezen dag.

15:20 En hij richtte Israel, in de
dagen der Filistijnen, twintig jaren.
16:1 Simson nu ging heen naar
Gaza; en hij zag aldaar een vrouw,
die een hoer was; en hij ging tot
haar in.
16:2 Toen werd den Gazieten
gezegd: Simson is hier ingekomen;
zo gingen zij rondom, en leiden
hem denganse nacht lagen in de
stadspoort; doch zij hielden zich
den ganse nacht stil, zeggende: Tot
aan hetmorgenlicht, dan zullen wij
hem doden.
16:3 Maar Simson lag tot
middernacht toe; toen stond hij op
ter middernacht, en hij greep de
deuren derstadspoort met de beide
posten, en nam ze weg met den
grendelboom, en leide ze op zijn
schouderen, endroeg ze opwaarts
op de hoogte des bergs, die in het
gezicht van Hebron is.
16:4 En het geschiedde daarna, dat
hij een vrouw lief kreeg, aan de
beek Sorek, welker naam was Delila.
16:5 Toen kwamen de vorsten der
Filistijnen tot haar op, en zeiden tot
haar: Overreed hem, en zie,
waarinzijn grote kracht zij, en
waarmede wij hem zouden machtig
worden, en hem binden, om hem te
plagen; zo zullenwij u geven, een
iegelijk, duizend en honderd
zilverlingen.
16:6 Delila dan zeide tot Simson:
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Verklaar mij toch, waarin uw grote
kracht zij, en waarmede gij
zoudtkunnen gebonden worden, dat
men u plage.
16:7 En Simson zeide tot haar:
Indien zij mij bonden met zeven
verse zelen, die niet verdroogd zijn,
zo zouik zwak worden, en wezen als
een ander mens.
16:8 Toen brachten de vorsten der
Filistijnen tot haar op zeven verse
zelen, die niet verdroogd waren; en
zijbond hem daarmede.
16:9 De achterlage nu zat bij haar
in een kamer. Zo zeide zij tot hem:
De Filistijnen over u, Simson!
Toenverbrak hij de zelen, gelijk als
een snoertje van grof vlas verbroken
wordt, als het vuur riekt. Alzo werd
zijn krachtniet bekend.
16:10 Toen zeide Delila tot Simson:
Zie, gij hebt met mij gespot, en
leugenen tot mij gesproken; verklaar
mijtoch nu, waarmede gij zoudt
kunnen gebonden worden?
16:11 En hij zeide tot haar: Indien
zij mij vastbonden met nieuwe
touwen, met dewelke geen werk
gedaanis, zo zou ik zwak worden,
en wezen als een ander mens.
16:12 Toen nam Delila nieuwe
touwen, en bond hem daarmede, en
zeide tot hem: De Filistijnen over
u,Simson! (De achterlage nu was
zittende in een kamer.) Toen
verbrak hij ze van zijn armen als
een draad.

16:13 En Delila zeide tot Simson:
Tot hiertoe hebt gij met mij gespot,
en leugenen tot mij
gesproken;verklaar mij [toch] [nu],
waarmede gij zoudt kunnen
gebonden worden. En hij zeide tot
haar: Indien gij de zevenhaarlokken
mijns hoofds vlochtet aan een
weversboom.
16:14 En zij maakte ze vast met
een pin, en zeide tot hem: De
Filistijnen over u, Simson! Toen
waakte hijop uit zijn slaap, en nam
weg de pin der gevlochten
[haarlokken], en den weversboom.
16:15 Toen zeide zij tot hem: Hoe
zult gij zeggen: Ik heb u lief, daar
uw hart niet met mij is? Gij hebt
nudriemaal met mij gespot, en mij
niet verklaard, waarin uw grote
kracht zij.
16:16 En het geschiedde, als zij
hem alle dagen met haar woorden
perste, en hem moeilijk viel, dat zijn
zielverdrietig werd tot stervens toe;
16:17 Zo verklaarde hij haar zijn
ganse hart, en zeide tot haar: Er is
nooit een scheermes op mijn
hoofdgekomen, want ik ben een
Nazireer Gods van mijn moeders
buik af; indien ik geschoren wierd,
zo zou mijnkracht van mij wijken, en
ik zou zwak worden, en wezen als
alle de mensen.
16:18 Als nu Delila zag, dat hij haar
zijn ganse hart verklaard had, zo
zond zij heen, en riep de vorsten
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derFilistijnen, zeggende: Komt
ditmaal op, want hij heeft mij zijn
ganse hart verklaard. En de vorsten
der Filistijnenkwamen tot haar op,
en brachten dat geld in hun hand.
16:19 Toen deed zij hem slapen op
haar knieen, en riep een man en
liet hem de zeven haarlokken
zijnshoofds afscheren, en zij begon
hem te plagen; en zijn kracht week
van hem.
16:20 En zij zeide: De Filistijnen
over u, Simson! En hij ontwaakte uit
zijn slaap, en zeide: Ik zal
ditmaaluitgaan, als op andere
malen, en mij uitschudden; want hij
wist niet, dat de HEERE van hem
geweken was.
16:21 Toen grepen hem de
Filistijnen, en groeven zijn ogen uit;
en zij voerden hem af naar Gaza,
enbonden hem met twee koperen
ketenen, en hij was malende in het
gevangenhuis.
16:22 En het haar zijns hoofds
begon [weder] te wassen, gelijk toen
hij geschoren werd.
16:23 Toen verzamelden zich de
vorsten der Filistijnen, om hun god
Dagon een groot offer te offeren,
en totvrolijkheid; en zij zeiden: Onze
god heeft onze vijand Simson in
onze hand gegeven.
16:24 Desgelijks als hem het volk
zag, loofden zij hun god, want zij
zeiden: Onze god heeft in onze
handgegeven onzen vijand, en die

ons land verwoestte, en die onzer
verslagenen velen maakte!
16:25 En het geschiedde, als hun
hart vrolijk was, dat zij zeiden:
Roept Simson, dat hij voor ons
spele. Enzij riepen Simson uit het
gevangenhuis; en hij speelde voor
hun aangezichten, en zij deden hem
staan tussen depilaren.
16:26 Toen zeide Simson tot den
jongen, die hem bij de hand hield:
Laat mij gaan, dat ik de pilaren
betaste,op dewelke het huis
gevestigd is, dat ik daaraan leune.
16:27 Het huis nu was vol mannen
en vrouwen; ook waren daar alle
vorsten der Filistijnen; en op het
dakwaren omtrent drie duizend
mannen en vrouwen, die toezagen,
als Simson speelde.
16:28 Toen riep Simson tot den
HEERE, en zeide: Heere, HEERE!
gedenk toch mijner, en sterk mij
tochalleenlijk ditmaal, o God! dat ik
mij met een wrake voor mijn twee
ogen aan de Filistijnen wreke.
16:29 En Simson vatte de twee
middelste pilaren, op dewelke het
huis was gevestigd, en waarop
hetsteunde, den enen met zijn
rechterhand, en den anderen met
zijn linkerhand;
16:30 En Simson zeide: Mijn ziel
sterve met de Filistijnen; en hij boog
zich met kracht, en het huis viel op
devorsten, en op al het volk, dat
daarin was. En de doden, die hij in
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zijn sterven gedood heeft, waren
meer, dan diehij in zijn leven
gedood had.
16:31 Toen kwamen zijn broeders
af, en het ganse huis zijns vaders,
en namen hem op, en brachten
[hem]opwaarts, en begroeven hem
tussen Zora en tussen Esthaol, in
het graf van zijn vader Manoach; hij
nu hadIsrael gericht twintig jaren.
17:1 En er was een man van het
gebergte van Efraim, wiens naam
was Micha.
17:2 Die zeide tot zijn moeder: De
duizend en honderd zilverlingen, die
u ontnomen zijn, om dewelke
gijgevloekt hebt, en ook voor mijn
oren gesproken hebt, zie, dat geld
is bij mij, ik heb dat genomen. Toen
zeide zijnmoeder: Gezegend zij mijn
zoon den HEERE!
17:3 Alzo gaf hij aan zijn moeder
de duizend en honderd zilverlingen
weder. Doch zijn moeder zeide: Ik
hebdat geld den HEERE ganselijk
geheiligd van mijn hand, voor mijn
zoon, om een gesneden beeld en
een gegotenbeeld te maken; zo zal
ik het u nu wedergeven.
17:4 Maar hij gaf dat geld aan zijn
moeder weder. En zijn moeder nam
tweehonderd zilverlingen, en gaf
zeden goudsmid, die maakte
daarvan een gesneden beeld en een
gegoten beeld; dat was in het huis
van Micha.

17:5 En de man Micha had een
godshuis; en hij maakte een efod,
en terafim, en vulde de hand van
een uitzijn zonen, dat hij hem tot
een priester ware.
17:6 In diezelve dagen was er geen
koning in Israel; een iegelijk deed,
wat recht was in zijn ogen.
17:7 Nu was er een jongeling van
Bethlehem-juda, van het geslacht
van Juda; deze was een Leviet,
enverkeerde aldaar als vreemdeling.
17:8 En deze man was uit die stad,
uit Bethlehem-juda getogen, om te
verkeren, waar hij [gelegenheid]
zouvinden. Als hij nu kwam aan het
gebergte van Efraim tot aan het
huis van Micha, om zijn weg te
gaan,
17:9 Zo zeide Micha tot hem: Van
waar komt gij? En hij zeide tot hem:
Ik ben een Leviet, van
Bethlehemjuda,en ik wandel, om te
verkeren, waar ik [gelegenheid] zal
vinden.
17:10 Toen zeide Micha tot hem:
Blijf bij mij, en wees mij tot een
vader en tot een priester; en ik zal
ujaarlijks geven tien zilverlingen, en
orde van klederen, en uw leeftocht;
alzo ging de Leviet [met] [hem].
17:11 En de Leviet bewilligde bij
dien man te blijven; en de jongeling
was hem als een van zijn zonen.
17:12 En Micha vulde de hand van
den Leviet, dat hij hem tot een
priester wierd; alzo was hij in het
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huisvan Micha.
17:13 Toen zeide Micha: Nu weet ik,
dat de HEERE mij weldoen zal,
omdat ik dezen Leviet tot een
priesterheb.
18:1 In die dagen was er geen
koning in Israel; en in dezelve
dagen zocht de stam der Danieten
voor zicheen erfenis om te wonen;
want hun was tot op dien dag
onder de stammen van Israel niet
[genoegzaam] tererfenis toegevallen.
18:2 Zo zonden de kinderen van
Dan uit hun geslacht vijf mannen uit
hun einden, mannen, die
strijdbaarwaren, van Zora en van
Esthaol, om het land te verspieden,
en dat te doorzoeken; en zij zeiden
tot hen: Gaat,doorzoekt het land. En
zij kwamen aan het gebergte van
Efraim, tot aan het huis van Micha,
en vernachttenaldaar.
18:3 Zijnde bij het huis van Micha,
zo kenden zij de stem van den
jongeling, den Leviet; en zij
wekendaarheen, en zeiden tot hem:
Wie heeft u hier gebracht, en wat
doet gij alhier, en wat hebt gij hier?
18:4 En hij zeide tot hen: Zo en zo
heeft Micha mij gedaan; en hij heeft
mij gehuurd, en ik ben hem tot
eenpriester.
18:5 Toen zeiden zij tot hem: Vraag
toch God, dat wij mogen weten, of
onze weg, op welken wij
wandelen,voorspoedig zal zijn.

18:6 En de priester zeide tot hen:
Gaat in vrede; uw weg, welken gij
zult heentrekken, is voor den HEERE.
18:7 Toen gingen die vijf mannen
heen, en kwamen te Lais; en zij
zagen het volk, hetwelk in
derzelvermidden was, zijnde gelegen
in zekerheid, naar de wijze der
Sidoniers, stil en zeker zijnde; en
daar was geenerfheer, die [iemand]
om enige zaak schande aandeed in
dat land; ook waren zij verre van
de Sidoniers, enhadden niets te
doen met enigen mens.
18:8 En zij kwamen tot hun
broederen te Zora en te Esthaol, en
hun broeders zeiden tot hen: Wat
[zegt]gijlieden?
18:9 En zij zeiden: Maakt u op, en
laat ons tot hen optrekken; want wij
hebben dat land bezien, en ziet,
hetis zeer goed; zoudt gij dan stil
zijn? Weest niet lui om te trekken,
dat gij henen inkomt, om dat land
in erfelijkebezitting te nemen;
18:10 (Als gij daarhenen komt, zo
zult gij komen tot een zorgeloos
volk, en dat land is wijd van ruimte)
wantGod heeft het in uw hand
gegeven; een plaats, alwaar geen
gebrek is van enig ding, dat op de
aarde is.
18:11 Toen reisden van daar uit het
geslacht der Danieten, van Zora en
van Esthaol, zeshonderd
man,aangegord met krijgswapenen.
18:12 En zij togen op, en legerden
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zich bij Kirjath-jearim, in Juda;
daarom noemden zij deze
plaats,Machane-dan, tot op dezen
dag; ziet, het is achter Kirjathjearim.
18:13 En van daar togen zij door
naar het gebergte van Efraim, en zij
kwamen tot aan het huis van Micha.
18:14 Toen antwoordden de vijf
mannen, die gegaan waren om het
land van Lais te verspieden, en
zeidentot hun broederen: Weet
gijlieden ook, dat in die huizen een
efod is, en terafim, en een
gesneden en eengegoten beeld? Zo
weet nu, wat u te doen zij.
18:15 Toen weken zij daarheen, en
kwamen aan het huis van den
jongeling, den Leviet, ten huize
vanMicha; en zij vraagden hem naar
vrede.
18:16 En de zeshonderd mannen,
die van de kinderen van Dan waren,
met hun krijgswapenen
aangegord,bleven staan aan de deur
van de poort.
18:17 Maar de vijf mannen, die
gegaan waren om het land te
verspieden, gingen op, kwamen
daarhenenin, [en] namen weg het
gesneden beeld, en den efod, en de
terafim, en het gegoten beeld; de
priester nu bleefstaan aan de deur
van de poort, met de zeshonderd
mannen, die met krijgswapenen
aangegord waren.
18:18 Als die nu ten huize van

Micha waren ingegaan, en het
gesneden beeld, den efod, en de
terafim, enhet gegoten beeld
weggenomen hadden, zo zeide de
priester tot hen: Wat doet gijlieden?
18:19 En zij zeiden tot hem: Zwijg,
leg uw hand op uw mond, en ga
met ons, en wees ons tot een
vader entot een priester! Is het
beter, dat gij een priester zijt voor
het huis van een man, of dat gij
een priester zijt boetenvoor een
stam, en een geslacht in Israel?
18:20 Toen werd het hart van den
priester vrolijk, en hij nam den efod,
en de terafim, en het
gesnedenbeeld, en hij kwam in het
midden des volks.
18:21 Alzo keerden zij zich, en
togen voort; en zij stelden de
kinderkens, en het vee, en de
bagage voorzich.
18:22 Als zij nu verre van Micha's
huis gekomen waren, zo werden de
mannen, zijnde in de huizen, die
bijhet huis van Micha waren,
bijeengeroepen, en zij achterhaalden
de kinderen van Dan.
18:23 En zij riepen de kinderen van
Dan na; dewelke hun aangezichten
omkeerden, en zeiden tot Micha:Wat
is u, dat gij bijeengeroepen zijt?
18:24 Toen zeide hij: Gijlieden hebt
mijn goden, die ik gemaakt had,
weggenomen, mitsgaders den
priester,en zijt weggegaan; wat heb
ik nu meer? Wat is het dan, dat gij
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tot mij zegt: Wat is u?
18:25 Maar de kinderen van Dan
zeiden tot hem: Laat uw stem bij
ons niet horen, opdat niet
misschienmannen, van bitteren
gemoede, op u aanvallen, en gij uw
leven verliest, en het leven van uw
huis.
18:26 Alzo gingen de kinderen van
Dan huns weegs; en Micha, ziende,
dat zij sterker waren dan hij,
zokeerde hij om, en kwam weder
tot zijn huis.
18:27 Zij dan namen wat Micha
gemaakt had, en den priester, die
hij gehad had, en kwamen te Lais,
toteen stil en zeker volk, en sloegen
hen met de scherpte des zwaards,
en de stad verbrandden zij met
vuur.
18:28 En er was niemand, die hen
verloste; want zij was verre van
Sidon, en zij hadden niets met
enigenmens te doen; en zij [lag] in
het dal, dat bij Beth-rechob is.
Daarna herbouwden zij de stad, en
woonden daarin.
18:29 En zij noemden den naam
der stad Dan, naar den naam huns
vaders Dan, die aan Israel
geborenwas; hoewel de naam dezer
stad te voren Lais was.
18:30 En de kinderen van Dan
richtten voor zich dat gesneden
beeld op; en Jonathan, de zoon
vanGersom, den zoon van Manasse,
hij en zijn zonen waren priesters

voor den stam der Danieten, tot
den dag toe,dat het land gevankelijk
is weggevoerd.
18:31 Alzo stelden zij onder zich
het gesneden beeld van Micha, dat
hij gemaakt had, al de dagen, dat
hethuis Gods te Silo was.
19:1 Het geschiedde ook in die
dagen, als er geen koning was in
Israel, dat er een Levietisch man
was,verkerende als vreemdeling aan
de zijden van het gebergte van
Efraim, die zich een vrouw, een
bijwijf, nam vanBethlehem-juda.
19:2 Maar zijn bijwijf hoereerde, bij
hem zijnde, en toog van hem weg
naar haars vaders huis,
totBethlehem-juda; en zij was aldaar
enige dagen, [te] [weten] vier
maanden.
19:3 En haar man maakte zich op,
en toog haar na, om naar haar hart
te spreken, om haar weder te
halen;en zijn jongen was bij hem, en
een paar ezels. En zij bracht hem in
het huis haars vaders. En als de
vader vande jonge vrouw hem zag,
werd hij vrolijk over zijn ontmoeting.
19:4 En zijn schoonvader, de vader
van de jonge vrouw, behield hem,
dat hij drie dagen bij hem bleef; en
zijaten en dronken, en vernachtten
aldaar.
19:5 Op den vierden dag nu
geschiedde het, dat zij des morgens
vroeg op waren, en hij opstond om
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weg tetrekken; toen zeide de vader
van de jonge dochter tot zijn
schoonzoon: Sterk uw hart met een
bete broods, endaarna zult gijlieden
wegtrekken.
19:6 Zo zaten zij neder, en zij
beiden aten te zamen, en dronken.
Toen zeide de vader van de jonge
vrouwtot den man: Bewillig toch en
vernacht, en laat uw hart vrolijk zijn.
19:7 Maar de man stond op, om
weg te trekken. Toen drong hem
zijn schoonvader, dat hij aldaar
wederomvernachtte.
19:8 Als hij op den vijfden dag des
morgens vroeg op was, om weg te
trekken, zo zeide de vader van
dejonge vrouw: Sterk toch uw hart.
En zij vertoefden, totdat de dag
zich neigde; en zij beiden aten [te]
[zamen].
19:9 Toen maakte zich de man op,
om weg te trekken, hij, en zijn
bijwijf, en zijn jongen; en
zijnschoonvader, de vader van de
jonge vrouw, zeide: Zie toch, de dag
heeft afgenomen, dat het avond zal
worden,vernacht toch; zie, de dag
legert zich, vernacht hier, en laat
uw hart vrolijk zijn, en maak u
morgen vroeg op uwsweegs, en ga
naar uw tent.
19:10 Doch de man wilde niet
vernachten, maar stond op, en trok
weg, en kwam tot tegenover
Jebus(dewelke is Jeruzalem), en met
hem het paar gezadelde ezelen; ook

was zijn bijwijf met hem.
19:11 Als zij nu bij Jebus waren, zo
was de dag zeer gedaald; en de
jongen zeide tot zijn heer: Trek
tochvoort, en laat ons in deze stad
der Jebusieten wijken, en daarin
vernachten.
19:12 Maar zijn heer zeide tot hem:
Wij zullen herwaarts niet wijken tot
een vreemde stad, die niet is van
dekinderen Israels; maar wij zullen
voorttrekken tot Gibea toe.
19:13 Voorts zeide hij tot zijn
jongen: Ga voort, dat wij tot een
van die plaatsen naderen, en te
Gibea of teRama vernachten.
19:14 Alzo togen zij voort, en
wandelden; en de zon ging hun
onder bij Gibea, dewelke Benjamins
is;
19:15 En zij weken daarheen, dat zij
inkwamen, om in Gibea te
vernachten. Toen hij nu inkwam, zat
hijneder in een straat der stad,
want er was niemand, die hen in
huis nam, om te vernachten.
19:16 En ziet, een oud man kwam
van zijn werk van het veld in den
avond, welke man ook was van
hetgebergte van Efraim, doch als
vreemdeling verkeerde te Gibea;
maar de lieden dezer plaats waren
kinderen vanJemini.
19:17 Als hij nu zijn ogen ophief, zo
zag hij dien reizenden man op de
straat der stad; en de oude
manzeide: Waar trekt gij henen, en
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van waar komt gij?
19:18 En hij zeide tot hem: Wij
trekken door van Bethlehem-juda tot
aan de zijden van het gebergte
vanEfraim, van waar ik ben; en ik
was naar Bethlehem-juda getogen,
maar ik trek [nu] naar het huis des
HEEREN;en er is niemand, die mij in
huis neemt.
19:19 Daar toch onze ezelen zowel
stro als voeder hebben, en ook
brood en wijn is voor mij, en voor
uwdienstmaagd, en voor den jongen,
[die] bij uw knechten is; er is aan
geen ding gebrek.
19:20 Toen zeide de oude man:
Vrede zij u! al wat u ontbreekt, is
toch bij mij; alleenlijk vernacht niet
op destraat.
19:21 En hij bracht hem in zijn huis,
en gaf aan de ezelen voeder; en
hun voeten gewassen hebbende,
zoaten en dronken zij.
19:22 Toen zij nu hun hart vrolijk
maakten, ziet, zo omringden de
mannen van die stad (mannen, die
Belialskinderen waren) het huis,
kloppende op de deur; en zij
spraken tot den ouden man, den
heer des huizes,zeggende: Breng
den man, die in uw huis gekomen
is, uit, opdat wij hem bekennen.
19:23 En de man, de heer des
huizes, ging tot hen uit, en zeide
tot hen: Niet, mijn broeders, doet
toch [zo]kwalijk niet; naardien deze
man in mijn huis gekomen is, zo

doet zulke dwaasheid niet.
19:24 Ziet, mijn dochter die maagd
is, en zijn bijwijf, die zal ik nu
uitbrengen, dat gij die schendt, en
haardoet, wat goed is in uw ogen;
maar doet aan dezen man zulk een
dwaas ding niet.
19:25 Maar de mannen wilden naar
hem niet horen. Toen greep de man
zijn bijwijf, en bracht haar uit tothen
daarbuiten; en zij bekenden haar,
en waren met haar bezig den ganse
nacht tot aan den morgen, en
lietenhaar gaan, als de dageraad
oprees.
19:26 En deze vrouw kwam tegen
het aanbreken van den
morgenstond, en viel neder voor de
deur van hethuis des mans, waarin
haar heer was, totdat het licht werd.
19:27 Als nu haar heer des
morgens opstond en de deuren van
het huis opendeed, en uitging om
zijnsweegs te gaan, ziet, zo lag de
vrouw, zijn bijwijf, aan de deur van
het huis, en haar handen op den
dorpel.
19:28 En hij zeide tot haar: Sta op,
en laat ons trekken; maar niemand
antwoordde. Toen nam hij haar
opden ezel, en de man maakte zich
op, en toog naar zijn plaats.
19:29 Als hij nu in zijn huis kwam,
zo nam hij een mes, en greep zijn
bijwijf, en deelde haar met
haarbeenderen in twaalf stukken; en
hij zond ze in alle landpalen van
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Israel.
19:30 En het geschiedde, dat al wie
het zag, zeide: Zulks is niet
geschied noch gezien, van dien dag
af, datde kinderen Israels uit
Egypteland zijn opgetogen, tot op
dezen dag; legt uw [hart] daarop en
spreekt!
20:1 Toen togen alle kinderen
Israels uit, en de vergadering
verzamelde zich, als een enig man,
van Dan aftot Ber-seba toe, ook het
land van Gilead, tot den HEERE te
Mizpa.
20:2 En [uit] de hoeken des ganse
volks stelden zich al de stammen
van Israel in de vergadering van
hetvolk Gods, vierhonderd duizend
man te voet, die het zwaard
uittrokken.
20:3 (De kinderen Benjamins nu
hoorden, dat de kinderen Israels
opgetogen naar Mizpa.) En de
kinderenIsraels zeiden: Spreekt, hoe
is dit kwaad geschied?
20:4 Toen antwoordde de
Levietische man, de man van de
vrouw, die gedood was, en zeide: Ik
kwam metmijn bijwijf te Gibea,
dewelke Benjamins is, om te
vernachten.
20:5 En de burgers van Gibea
maakten zich tegen mij op, en
omringden tegen mij het huis bij
nacht; zijdachten mij te doden, en
mijn bijwijf hebben zij geschonden,

dat zij gestorven is.
20:6 Toen greep ik mijn bijwijf, en
deelde haar, en zond haar in het
ganse land der erfenis van Israel,
omdatzij een schandelijke daad en
dwaasheid in Israel gedaan hadden.
20:7 Ziet, gij allen zijt kinderen
Israels, geeft hier voor ulieden
woord en raad!
20:8 Toen maakte zich al het volk
op, als een enig man, zeggende: Wij
zullen niet gaan, een ieder naar
zijntent, noch wijken, een ieder naar
zijn huis.
20:9 Maar nu, dit is de zaak, die wij
aan Gibea zullen doen: tegen haar
bij het lot!
20:10 En wij zullen tien mannen
nemen van honderd, van alle
stammen Israels, en honderd van
duizend,en duizend van tienduizend,
om teerkost te nemen voor het
volk, opdat zij, komende te Gibeabenjamins, [haar]doen naar al de
dwaasheid, die zij in Israel gedaan
heeft.
20:11 Alzo werden alle mannen van
Israel verzameld tot deze stad,
verbonden als een enig man.
20:12 En de stammen van Israel
zonden mannen door den ganse
stam van Benjamin, zeggende: Wat
vooreen kwaad is dit, dat onder
ulieden geschied is?
20:13 Zo geeft nu die mannen, die
kinderen Belials, die te Gibea zijn,
dat wij hen doden, en het kwaad
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uitIsrael wegdoen. Doch de
[kinderen] van Benjamin wilden niet
horen naar de stem van hun
broederen, dekinderen Israels.
20:14 Maar de kinderen van
Benjamin verzamelden zich uit de
steden naar Gibea, om uit te
trekken tenstrijde tegen de kinderen
Israels.
20:15 En de kinderen van Benjamin
werden te dien dage geteld uit de
steden, zes en twintig
duizendmannen, die het zwaard
uittrokken, behalve dat de inwoners
van Gibea geteld werden,
zevenhonderduitgelezene mannen.
20:16 Onder al dit volk waren
zevenhonderd uitgelezene mannen,
welke links waren; deze allen
slingerdenmet een steen op een
haar, dat het hun niet miste.
20:17 En de mannen van Israel
werden geteld, behalve Benjamin,
vierhonderd duizend mannen, die
hetzwaard uittrokken; deze allen
waren mannen van oorlog.
20:18 En de kinderen Israels
maakten zich op, en togen opwaarts
ten huize Gods, en vraagden God,
enzeiden: Wie zal onder ons
vooreerst optrekken ten strijde
tegen de kinderen van Benjamin? En
de HEEREzeide: Juda vooreerst.
20:19 Alzo maakten zich de
kinderen Israels in den morgenstond
op, en legerden zich tegen Gibea.
20:20 En de mannen van Israel

togen uit ten strijde tegen Benjamin;
voorts schikten de mannen Israels
denstrijd tegen hen bij Gibea.
20:21 Toen togen de kinderen van
Benjamin uit van Gibea, en zij
vernielden ter aarde op dien dag
vanIsrael twee en twintig duizend
man.
20:22 Doch het volk versterkte zich,
[te] [weten] de mannen van Israel,
en zij beschikten den strijd
wederomter plaatse, waar zij [dien]
des vorigen daags geschikt hadden.
20:23 En de kinderen Israels togen
op, en weenden voor het aangezicht
des HEEREN tot op den avond,
envraagden den HEERE zeggende:
Zal ik weder genaken ten strijde
tegen de kinderen van Benjamin,
mijnbroeder? En de HEERE zeide:
Trekt tegen hem op.
20:24 Zo naderden de kinderen
Israels tot de kinderen van
Benjamin, des anderen daags.
20:25 En die van Benjamin trokken
uit hun tegemoet, uit Gibea, op den
tweeden dag, en velden van
dekinderen Israels nog achttien
duizend man neder ter aarde; die
allen trokken het zwaard uit.
20:26 Toen togen alle kinderen
Israels en al het volk op, en
kwamen ten huize Gods, en
weenden, enbleven aldaar voor het
aangezicht des HEEREN, en vastten
dien dag tot op den avond; en zij
offerdenbrandofferen en dankofferen
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voor het aangezicht des HEEREN.
20:27 En de kinderen Israels
vraagden den HEERE, want aldaar
was de ark des verbonds van God
in diedagen.
20:28 En Pinehas, de zoon van
Eleazar, den zoon van Aaron, stond
voor Zijn aangezicht, in die
dagen,zeggende: Zal ik nog meer
uittrekken ten strijde tegen de
kinderen van Benjamin, mijn
broeder, of zal ikophouden? en de
HEERE zeide: Trekt op, want morgen
zal Ik hem in uw hand geven.
20:29 Toen bestelde Israel
achterlagen op Gibea rondom.
20:30 En de kinderen Israels togen
op, aan den derden dag, tegen de
kinderen van Benjamin; en
zijschikten [den] [strijd] op Gibea, als
op de andere malen.
20:31 Toen togen de kinderen van
Benjamin uit, het volk tegemoet, [en]
werden van de stad afgetrokken;en
zij begonnen te slaan van het volk,
[en] te doorsteken, gelijk de andere
malen, op de straten, waarvan de
eenopgaat naar het huis Gods, en
de ander naar Gibea, in het veld,
omtrent dertig man van Israel.
20:32 Toen zeiden de kinderen van
Benjamin: Zij zijn voor ons
aangezicht geslagen, als te voren;
maar dekinderen Israels zeiden: Laat
ons vlieden, en hen van de stad
aftrekken naar de straten.
20:33 Toen maakten zich alle

mannen van Israel op uit hun
plaatsen, en schikten [den] [strijd] te
Baalthamar;ook brak Israels
achterlage op uit haar plaats, na de
ontbloting van Gibea.
20:34 En tien duizend uitgelezen
mannen van gans Israel kwamen
van tegenover Gibea, en de strijd
werdzwaar; doch zij wisten niet, dat
het kwaad hen treffen zou.
20:35 Toen sloeg de HEERE
Benjamin voor Israels aangezicht;
dat de kinderen Israels op dien dag
vanBenjamin vernielden vijf en
twintig duizend en honderd mannen;
die allen trokken het zwaard uit.
20:36 En de kinderen van Benjamin
zagen, dat zij geslagen waren; want
de mannen van Israel gaven
denBenjaminieten plaats, omdat zij
vertrouwden op de achterlage, die
zij tegen Gibea gesteld hadden.
20:37 En de achterlage haastte, en
brak voorwaarts naar Gibea toe; ja,
de achterlage trok recht door,
ensloeg de ganse stad met de
scherpte des zwaards.
20:38 En de mannen van Israel
hadden een bestemden tijd met de
achterlage, wanneer zij een
groteverheffing van rook van de
stad zouden doen opgaan.
20:39 Zo keerden zich de mannen
van Israel om in den strijd; en
Benjamin had begonnen te slaan
[en] tedoorsteken van de mannen
van Israel omtrent dertig man; want
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zij zeiden: Immers is hij zekerlijk
voor onsaangezicht geslagen, als in
den vorigen strijd.
20:40 Toen begon de verheffing op
te gaan van de stad, [als] een
pilaar van rook; als nu Benjamin
achterzich omzag, ziet, zo ging de
brand der stad op naar den hemel.
20:41 En de mannen van Israel
keerden zich om; en de mannen
van Benjamin werden verbaasd,
want zijzagen, dat het kwaad hen
treffen zou.
20:42 Zo wendden zij zich voor het
aangezicht der mannen van Israel
naar den weg der woestijn; maar
destrijd kleefde hen aan, en die uit
de steden vernielden ze in het
midden van hen.
20:43 Zij omringden Benjamin, zij
vervolgden hem, zij vertraden hem
gemakkelijk, tot voor Gibea,
tegenden opgang der zon.
20:44 En er vielen van Benjamin
achttien duizend mannen; deze allen
waren strijdbare mannen.
20:45 Toen keerden zij zich, en
vloden naar de woestijn, tot den
rotssteen van Rimmon; maar zij
deden eennalezing onder hen op de
straten, van vijf duizend man; voorts
kleefden zij hen achteraan tot aan
Gideom, ensloegen van hen twee
duizend man.
20:46 Alzo waren allen, die op dien
dag van Benjamin vielen, vijf en
twintig duizend mannen, die

hetzwaard uittrokken; die allen
waren strijdbare mannen.
20:47 Doch zeshonderd mannen
keerden zich, en vloden naar de
woestijn, tot den rotssteen van
Rimmon,en bleven in den rotssteen
van Rimmon, vier maanden.
20:48 En de mannen van Israel
keerden weder tot de kinderen van
Benjamin, en sloegen hen met
descherpte des zwaards, die van de
gehele stad tot de beesten toe, ja,
al wat gevonden werd; ook zetten
zij allesteden, die gevonden werden,
in het vuur.
21:1 De mannen van Israel nu
hadden te Mizpa gezworen,
zeggende: Niemand van ons zal zijn
dochteraan de Benjaminieten ter
vrouwe geven.
21:2 Zo kwam het volk tot het huis
Gods, en zij bleven daar tot op den
avond, voor Gods aangezicht; en
zijhieven hun stem op en weenden
met groot geween.
21:3 En zeiden: O HEERE, God van
Israel! Waarom is dit geschied in
Israel, dat er heden een stam
vanIsrael gemist wordt?
21:4 En het geschiedde des
anderen daags, dat zich het volk
vroeg opmaakte, en bouwde aldaar
eenaltaar; en zij offerden
brandofferen en dankofferen.
21:5 En de kinderen Israels zeiden:
Wie is er, die niet is opgekomen in
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de vergadering uit al de
stammenvan Israel tot den HEERE?
want er was een grote eed
geschied aangaande dengene, die
niet opkwam tot denHEERE te Mizpa,
zeggende: Hij zal zekerlijk gedood
worden.
21:6 En het berouwde den kinderen
Israels over Benjamin, hun broeder;
en zij zeiden: Heden is een stamvan
Israel afgesneden.
21:7 Wat zullen wij, belangende de
vrouwen, doen aan degenen, die
overgebleven zijn? want wij
hebbenbij den HEERE gezworen, dat
wij hun van onze dochteren geen
tot vrouwen zullen geven.
21:8 En zij zeiden: Is er iemand van
de stammen van Israel, die niet
opgekomen is tot den HEERE te
Mizpa? En ziet, van Jabes in Gilead
was niemand opgekomen in het
leger, tot de gemeente.
21:9 want het volk werd geteld, en
ziet, er was niemand van de
inwoners van Jabes in Gilead.
21:10 Toen zond de vergadering
daarheen twaalf duizend mannen,
van de strijdbaarste; en zij
gebodenhun, zeggende: Trekt heen,
en slaat met de scherpte des
zwaards de inwoners van Jabes in
Gilead, met devrouwen en de
kinderkens.
21:11 Doch dit is de zaak, die ge
doen zult; al wat mannelijk is, en
alle vrouwen, die de bijligging eens

mansbekend hebben, zult gij
verbannen.
21:12 En zij vonden onder de
inwoners van Jabes in Gilead
vierhonderd jonge dochters, die
maagdenwaren, die geen man
bekend hadden in bijligging des
mans; en zij brachten die in het
leger te Silo, dewelke is inhet land
Kanaan.
21:13 Toen zond de ganse
vergadering heen, en sprak tot de
kinderen van Benjamin, die in den
rotssteenvan Rimmon waren, en zij
riepen hun vrede toe.
21:14 Alzo kwamen de
Benjaminieten ter zelfder tijd weder;
en zij gaven hun de vrouwen, die zij
in hetleven behouden hadden van
de vrouwen van Jabes in Gilead;
maar alzo waren er nog niet
genoeg voor hen.
21:15 Toen berouwde het den volke
over Benjamin, omdat de HEERE een
scheur gemaakt had in destammen
van Israel.
21:16 En de oudsten der
vergadering zeiden: Wat zullen wij,
belangende de vrouwen, doen aan
degenen,die overgebleven zijn? want
de vrouwen zijn uit Benjamin
verdelgd.
21:17 Wijders zeiden zij: De erfenis
dergenen, die ontkomen zijn, is van
Benjamin, en er moet geen
stamuitgedelgd worden uit Israel.
21:18 Maar wij zullen hun geen
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vrouwen van onze dochteren kunnen
geven; want de kinderen
Israelshebben gezworen, zeggende:
Vervloekt zij, die den Benjaminieten
een vrouw geeft!
21:19 Toen zeiden zij: Ziet, er is
een feest des HEEREN te Silo, van
jaar tot jaar, dat [gehouden]
[wordt]tegen het noorden van het
huis Gods, tegen den opgang der
zon, aan den hogen weg, die
opgaat van het huisGods naar
Sichem, en tegen het zuiden van
Lebona.
21:20 En zij geboden den kinderen
van Benjamin, zeggende: Gaat heen,
en loert in de wijngaarden.
21:21 En let er op, en zie, als de
dochters van Silo zullen uitgegaan
zijn om met reien te dansen, zo
komtgij voort uit de wijngaarden, en
schaakt u, een ieder zijn huisvrouw,
uit de dochteren van Silo; en gaat
heen inhet land van Benjamin.
21:22 En het zal geschieden,

wanneer haar vaders of haar
broeders zullen komen, om voor
ons te rechten,dat wij tot hen zullen
zeggen: Zijt hun om onzentwil
genadig, omdat wij geen huisvrouw
voor een ieder van henin dezen
krijg genomen hebben; want
gijlieden hebt ze hun niet gegeven,
dat gij te dezer tijd schuldig zoudt
zijn.
21:23 En de kinderen van Benjamin
deden alzo, en voerden naar hun
getal vrouwen weg, van de
reiendedochters, die zij roofden, en
zij togen heen, en keerden weder
tot hun erfenis, en herbouwden de
steden, enwoonden daarin.
21:24 Ook togen de kinderen Israels
te dier tijd van daar, een iegelijk
naar zijn stam en naar zijn
geslacht;alzo togen zij uit van daar,
een iegelijk naar zijn erfenis.
21:25 In die dagen was er geen
koning in Israel; een iegelijk deed,
wat recht was in zijn ogen.

Ruth
1:1 In de dagen, als de richters
richtten, zo geschiedde het, dat er
honger in het land was; daarom
toog eenman van Bethlehem-juda,
om als vreemdeling te verkeren in
de velden Moabs, hij, en zijn
huisvrouw, en zijntwee zonen.

1:2 De naam nu dezes mans was
Elimelech, en de naam zijner
huisvrouw Naomi, en de naam zijner
tweezonen Machlon en Chiljon,
Efrathers, van Bethlehem-juda; en zij
kwamen in de velden Moabs, en
bleven aldaar.
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1:3 En Elimelech, de man van
Naomi, stierf; maar zij werd
overgelaten met haar twee zonen.
1:4 Die namen zich Moabietische
vrouwen; de naam der ene was
Orpa, en de naam der andere Ruth;
en zijbleven aldaar omtrent tien
jaren.
1:5 En die twee, Machlon en Chiljon,
stierven ook; alzo werd deze vrouw
overgelaten na haar twee zonenen
na haar man.
1:6 Toen maakte zij zich op met
haar schoondochters, en keerde
weder uit de velden van Moab; want
zijhad gehoord in het land van
Moab, dat de HEERE Zijn volk
bezocht had, gevende hun brood.
1:7 Daarom ging zij uit van de
plaats, waar zij geweest was en
haar twee schoondochters met haar.
Als zijnu gingen op den weg, om
weder te keren naar het land van
Juda,
1:8 Zo zeide Naomi tot haar twee
schoondochters: Gaat heen, keert
weder, een iegelijk tot het huis
vanhaar moeder; de HEERE doe bij
u weldadigheid, gelijk als gij gedaan
hebt bij de doden, en bij mij.
1:9 De HEERE geve u, dat gij ruste
vindt, een iegelijk in het huis van
haar man! En als zij haar
kuste,hieven zij haar stem op en
weenden;
1:10 En zij zeiden tot haar: Wij
zullen zekerlijk met u wederkeren

tot uw volk.
1:11 Maar Naomi zeide: Keert
weder, mijn dochters! Waarom zoudt
gij met mij gaan? Heb ik nog zonen
inmijn lichaam, dat zij u tot mannen
zouden zijn?
1:12 Keert weder, mijn dochters!
Gaat heen; want ik ben te oud om
een man te hebben. Wanneer ik
alzeide: Ik heb hoop, of ik ook in
dezen nacht een man had, ja, ook
zonen baarde;
1:13 Zoudt gij daarnaar wachten,
totdat zij zouden groot geworden
zijn; zoudt gij daarnaar
opgehoudenworden, om geen man
te nemen? Niet, mijn dochters! Want
het is mij veel bitterder dan u; maar
de hand desHEEREN is tegen mij
uitgegaan.
1:14 Toen hieven zij haar stem op,
en weenden wederom; en Orpa
kuste haar schoonmoeder, maar
Ruthkleefde haar aan.
1:15 Daarom zeide zij: Zie, uw
zwagerin is wedergekeerd tot haar
volk en tot haar goden; keer gij
ookweder, uw zwagerin na.
1:16 Maar Ruth zeide: Val mij niet
tegen, dat ik u zou verlaten, om
van achter u weder te keren; want
waargij zult heengaan, zal ik ook
heengaan, en waar gij zult
vernachten, zal ik vernachten; uw
volk is mijn volk, en uwGod mijn
God.
1:17 Waar gij zult sterven, zal ik
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sterven, en aldaar zal ik begraven
worden; alzo doe mij de HEERE en
alzodoe Hij daartoe, zo niet de
dood [alleen] zal scheiding maken
tussen mij en tussen u!
1:18 Als zij nu zag, dat zij vastelijk
voorgenomen had met haar te
gaan, zo hield zij op tot haar te
spreken.
1:19 Alzo gingen die beiden, totdat
zij te Bethlehem inkwamen; en het
geschiedde, als zij te
Bethleheminkwamen, dat de ganse
stad over haar beroerd werd, en zij
zeiden: Is dit Naomi?
1:20 Maar zij zeide tot henlieden:
Noemt mij niet Naomi, noemt mij
Mara; want de Almachtige heeft
mijgrote bitterheid aangedaan.
1:21 Vol toog ik weg, maar ledig
heeft mij de HEERE doen
wederkeren; waarom zoudt gij mij
Naominoemen, daar de HEERE tegen
mij getuigt, en de Almachtige mij
kwaad aangedaan heeft?
1:22 Alzo kwam Naomi weder, en
Ruth, de Moabietische, haar
schoondochter, met haar, die uit de
veldenMoabs wederkwam; en zij
kwamen te Bethlehem in het begin
van den gersteoogst.
2:1 Naomi nu had een bloedvriend
van haar man, een man, geweldig
van vermogen, van het geslacht
vanElimelech; en zijn naam was
Boaz.

2:2 En Ruth, de Moabietische, zeide
tot Naomi: Laat mij toch in het veld
gaan, en van de aren
oplezen,achter dien, in wiens ogen
ik genade zal vinden. En zij zeide
tot haar: Ga heen, mijn dochter!
2:3 Zo ging zij heen, en kwam en
las op in het veld, achter de
maaiers; en haar viel bij geval voor,
een deelvan het veld van Boaz, die
van het geslacht van Elimelech was.
2:4 En ziet, Boaz kwam van
Bethlehem, en zeide tot de maaiers:
De HEERE zij met ulieden! En zij
zeidentot hem: De HEERE zegene u!
2:5 Daarna zeide Boaz tot zijn
jongen, die over de maaiers gezet
was: Wiens is deze jonge vrouw?
2:6 En de jongen, die over de
maaiers gezet was, antwoordde en
zeide: Deze is de Moabietische
jongevrouw, die met Naomi
wedergekomen is uit de velden
Moabs;
2:7 En zij heeft gezegd: Laat mij
toch oplezen en [aren] bij de garven
verzamelen, achter de maaiers; zo
iszij gekomen en heeft gestaan van
des morgens af tot nu toe; nu is
haar te huis blijven weinig.
2:8 Toen zeide Boaz tot Ruth: Hoort
gij niet, mijn dochter? Ga niet, om
in een ander veld op te lezen;
ookzult gij van hier niet weggaan,
maar hier zult gij u houden bij mijn
maagden.
2:9 Uw ogen zullen zijn op dit veld,
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dat zij maaien zullen, en gij zult
achter haarlieden gaan; heb ik
denjongens niet geboden, dat men
u niet aanroere? Als u dorst, zo ga
tot de vaten, en drink van hetgeen
dejongens zullen geschept hebben.
2:10 Toen viel zij op haar
aangezicht, en boog zich ter aarde,
en zij zeide tot hem: Waarom heb
ik genadegevonden in uw ogen, dat
gij mij kent, daar ik een vreemde
ben?
2:11 En Boaz antwoordde en zeide
tot haar: Het is mij wel aangezegd
alles, wat gij bij uw
schoonmoedergedaan hebt, na den
dood uws mans, en hebt uw vader
en uw moeder, en het land uwer
geboorte verlaten, enzijt heengegaan
tot een volk, dat gij van te voren
niet kendet.
2:12 De HEERE vergelde u uw daad
en uw loon zij volkomen, van den
HEERE, den God Israels, onderWiens
vleugelen gij gekomen zijt om
toevlucht te nemen!
2:13 En zij zeide: Laat mij genade
vinden in uw ogen, mijn heer, dewijl
gij mij getroost hebt, en dewijl
gijnaar het hart uwer dienstmaagd
gesproken hebt, hoewel ik niet ben,
gelijk een uwer dienstmaagden.
2:14 Als het nu etenstijd was, zeide
Boaz tot haar: Kom hier bij, en eet
van het brood, en doop uw bete
inden azijn. Zo zat zij neder aan de
zijde van de maaiers, en hij langde

haar geroost [koren], en zij at, en
werdverzadigd, en hield over.
2:15 Als zij nu opstond, om op te
lezen, zo gebood Boaz zijn jongens,
zeggende: Laat haar ook tussen
degarven oplezen, en beschaamt
haar niet.
2:16 Ja, laat ook allengskens van
de handvollen voor haar wat vallen,
en laat het liggen, dat zij het
opleze,en bestraft haar niet.
2:17 Alzo las zij op in dat veld, tot
aan den avond; en zij sloeg uit, wat
zij opgelezen had, en het
wasomtrent een efa gerst.
2:18 En zij nam het op, en kwam in
de stad; en haar schoonmoeder
zag, wat zij opgelezen had; ook
brachtzij voort, en gaf haar, wat zij
van haar verzadiging overgehouden
had.
2:19 Toen zeide haar
schoonmoeder tot haar: Waar hebt
gij heden opgelezen, en waar hebt
gij gewrocht?Gezegend zij, die u
gekend heeft! En zij verhaalde haar
schoonmoeder, bij wien zij gewrocht
had, en zeide: Denaam des mans,
bij welken ik heden gewrocht heb, is
Boaz.
2:20 Toen zeide Naomi tot haar
schoondochter: Gezegend zij hij den
HEERE, Die Zijn weldadigheid
nietheeft nagelaten aan de levenden
en aan de doden! Voorts zeide
Naomi tot haar: Die man is ons
nabestaande;hij is een van onze
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lossers.
2:21 En Ruth, de Moabietische,
zeide: Ook, omdat hij tot mij
gezegd heeft: Gij zult u houden bij
de jongens,die ik heb, totdat zij den
gansen oogst, die ik heb, zullen
hebben voleindigd.
2:22 En Naomi zeide tot haar
schoondochter Ruth: Het is goed,
mijn dochter, dat gij met zijn
maagdenuitgaat, opdat zij u niet
tegenvallen in een ander veld.
2:23 Alzo hield zij zich bij de
maagden van Boaz, om op te lezen,
totdat de gersteoogst en
tarweoogstvoleindigd waren; en zij
bleef bij haar schoonmoeder.
3:1 En Naomi, haar schoonmoeder,
zeide tot haar: Mijn dochter! zoude
ik u geen rust zoeken, dat het
uwelga?
3:2 Nu dan, is niet Boaz, met wiens
maagden gij geweest zijt, [van] onze
bloedvriendschap? Zie, hij zaldezen
nacht gerst op den dorsvloer
wannen.
3:3 Zo baad u, en zalf u, en doe
uw klederen aan, en ga af naar den
dorsvloer; [maar] maak u den man
nietbekend, totdat hij geeindigd zal
hebben te eten en te drinken.
3:4 En het zal geschieden, als hij
nederligt, dat gij de plaats zult
merken, waar hij zal nedergelegen
zijn; gadan in, en sla zijn voetdeksel
op, en leg u; zo zal hij u te kennen

geven, wat gij doen zult.
3:5 En zij zeide tot haar: Al wat gij
[tot] [mij] zegt, zal ik doen.
3:6 Alzo ging zij af naar den
dorsvloer, en deed naar alles, wat
haar schoonmoeder haar geboden
had.
3:7 Als nu Boaz gegeten en
gedronken had, en zijn hart vrolijk
was, zo kwam hij om neder te
liggen aan hetuiterste van een
[koren] hoop. Daarna kwam zij
stilletjes in, en sloeg zijn voetdeksel
op, en leide zich.
3:8 En het geschiedde te
middernacht, dat die man
verschrikte, en om zich greep; en
ziet, een vrouw lagaan zijn
voetdeksel.
3:9 En hij zeide: Wie zijt gij? En zij
zeide: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd,
breid dan uw vleugel uit over
uwdienstmaagd, want gij zijt de
losser.
3:10 En hij zeide: Gezegend zijt gij
den HEERE, mijn dochter! Gij hebt
deze uw laatste weldadigheid
betergemaakt dan de eerste, dewijl
gij geen jonge gezellen zijt
nagegaan, hetzij arm of rijk.
3:11 En nu, mijn dochter, vrees niet;
al wat gij gezegd hebt, zal ik u
doen; want de ganse stad mijns
volksweet, dat gij een deugdelijke
vrouw zijt.
3:12 Nu dan, wel is waar, dat ik
een losser ben; maar er is nog een
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losser, nader dan ik.
3:13 Blijf dezen nacht over; voorts
in den morgen zal het geschieden,
indien hij u lost, goed, laat
hemlossen; maar indien het hem
niet lust u te lossen, zo zal ik u
lossen, [zo] [waarachtig] [als] de
HEERE leeft; leg uneder tot den
morgen toe.
3:14 Alzo lag zij neder aan zijn
voetdeksel tot den morgen toe; en
zij stond op, eer dat de een den
anderkennen kon; want hij zeide:
Het worde niet bekend, dat een
vrouw op den dorsvloer gekomen is.
3:15 Voorts zeide hij: Lang den
sluier, die op u is, en houd dien; en
zij hield hem; en hij mat zes
[maten]gerst, en leide ze op haar;
daarna ging hij in de stad.
3:16 Zij nu kwam tot haar
schoonmoeder, dewelke zeide: Wie
zijt gij, mijn dochter? En zij
verhaalde haaralles, wat die man
haar gedaan had.
3:17 Ook zeide zij: Deze zes
[maten] gerst heeft hij mij gegeven;
want hij zeide [tot] [mij]: Kom niet
ledig totuw schoonmoeder.
3:18 Toen zeide zij: Zit [stil], mijn
dochter, totdat gij weet, hoe de
zaak zal vallen; want die man zal
nietrusten, tenzij dat hij heden deze
zaak voleind hebbe.
4:1 En Boaz ging op in de poort,
en zette zich aldaar en ziet, de

losser, van welken Boaz gesproken
had,ging voorbij; zo zeide hij: Wijk
herwaarts, zet u hier, gij, zulk een!
En hij week derwaarts, en zette zich.
4:2 En hij nam tien mannen van de
oudsten der stad, en zeide: Zet u
hier; en zij zetten zich.
4:3 Toen zeide hij tot dien losser:
Het stuk lands, dat van onzen
broeder Elimelech was, heeft Naomi,
die uitder Moabieten land
wedergekomen is, verkocht;
4:4 En ik heb gezegd: Ik zal het
[voor] uw oor openbaren, zeggende:
Aanvaard het in tegenwoordigheid
derinwoners, en in tegenwoordigheid
der oudsten mijns volks; zo gij het
zult lossen, los het; en zo men het
ook nietzou lossen, verklaar het mij,
dat ik het wete; want er is niemand,
behalve gij, die het losse, en ik na
u. Toenzeide hij: Ik zal het lossen.
4:5 Maar Boaz zeide: Ten dage, als
gij het land aanvaardt van de hand
van Naomi, zo zult gij het
ookaanvaarden van Ruth, de
Moabietische, de huisvrouw des
verstorvenen, om den naam des
verstorvenen teverwekken over zijn
erfdeel.
4:6 Toen zeide die losser: Ik zal het
voor mij niet kunnen lossen, opdat
ik mijn erfdeel niet
misschienverderve; los gij mijn
lossing voor u; want ik zal niet
kunnen lossen.
4:7 Nu was dit van ouds [een]
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[gewoonheid] in Israel, bij de lossing
en bij de verwisseling, om de
gansezaak te bevestigen, zo trok de
man zijn schoen uit en gaf die aan
zijn naaste; en dit was tot een
getuigenis inIsrael.
4:8 Zo zeide de losser tot Boaz:
Aanvaard gij het voor u; en hij trok
zijn schoen uit.
4:9 Toen zeide Boaz tot de oudsten
en al het volk: Gijlieden zijt heden
getuigen, dat ik aanvaard heb
alles,wat van Elimelech geweest is,
en alles, wat van Chiljon en
Machlon geweest is, van de hand
van Naomi.
4:10 Daartoe aanvaard ik mij ook
Ruth, de Moabietische, de huisvrouw
van Machlon, tot een vrouw, om
dennaam des verstorvenen over zijn
erfdeel te verwekken, opdat de
naam des verstorvenen niet worde
uitgeroeidvan zijn broederen, en van
de poort zijner plaats; gijlieden zijt
heden getuigen.
4:11 En al het volk, dat in de poort
was, mitsgaders de oudsten zeiden:
Wij zijn getuigen; de HEERE
makedeze vrouw, die in uw huis
komt, als Rachel en als Lea, die
beiden het huis van Israel gebouwd
hebben; enhandel kloekelijk in
Efratha, en maak [uw] naam
vermaard in Bethlehem!
4:12 En uw huis zij, als het huis van
Perez (die Thamar aan Juda
baarde), van het zaad, dat de

HEERE ugeven zal uit deze jonge
vrouw.
4:13 Alzo nam Boaz Ruth, en zij
werd hem ter vrouwe, en hij ging
tot haar in; en de HEERE gaf haar,
dat zijzwanger werd en een zoon
baarde.
4:14 Toen zeiden de vrouwen tot
Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die
niet heeft nagelaten u heden
eenlosser te geven; en zijn naam
worde vermaard in Israel!
4:15 Die zal u zijn tot een
verkwikker der ziel, en om uw
ouderdom te onderhouden; want
uwschoondochter, die u liefheeft,
heeft hem gebaard, dewelke u beter
is dan zeven zonen.
4:16 En Naomi nam dat kind, en
zette het op haar schoot, en werd
zijn voedster.
4:17 En de naburinnen gaven hem
een naam, zeggende: Aan Naomi is
een zoon geboren; en zij
noemdenzijn naam Obed; deze is
de vader van Isai, Davids vader.
4:18 Dit nu zijn de geboorten van
Perez: Perez gewon Hezron;
4:19 En Hezron gewon Ram; en
Ram gewon Amminadab;
4:20 En Amminadab gewon
Nahesson; en Nahesson gewon
Salma;
4:21 En Salmon gewon Boaz, en
Boaz gewon Obed;
4:22 En Obed gewon Isai; en Isai
gewon David.
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1:1 Daar was een man van
Ramathaim-zofim, van het gebergte
van Efraim, wiens naam was Elkana,
eenzoon van Jerocham, den zoon
van Elihu, den zoon van Tochu, den
zoon van Zuf, een Efrathiet.
1:2 En hij had twee vrouwen; de
naam van de ene was Hanna, en
de naam van de andere was
Peninna.Peninna nu had kinderen,
maar Hanna had geen kinderen.
1:3 Deze man nu ging opwaarts uit
zijn stad van jaar tot jaar om te
aanbidden, en om te offeren
denHEERE der heirscharen te Silo;
en aldaar waren priesters des
HEEREN, Hofni, en Pinehas, de twee
zonen vanEli.
1:4 En het geschiedde op dien dag,
als Elkana offerde, zo gaf hij aan
Peninna, zijn huisvrouw, en aan
alhaar zonen en haar dochteren,
delen.
1:5 Maar aan Hanna gaf hij een
aanzienlijk deel, want hij had Hanna
lief; doch de HEERE had
haarbaarmoeder toegesloten.
1:6 En haar tegenpartijdige tergde
haar ook met terging, om haar te
vergrimmen, omdat de HEERE
haarbaarmoeder toegesloten had.
1:7 En alzo deed hij jaar op jaar;
van dat zij opging tot het huis des

HEEREN, zo tergde zij haar
alzo;daarom weende zij en at niet.
1:8 Toen zeide Elkana, haar man:
Hanna, waarom weent gij, en
waarom eet gij niet, en waarom is
uw hartkwalijk gesteld? Ben ik u niet
beter dan tien zonen?
1:9 Toen stond Hanna op, nadat
[hij] gegeten, en nadat [hij]
gedronken had te Silo. En Eli, de
priester, zatop een stoel bij een
post van den tempel des HEEREN.
1:10 Zij dan viel bitterlijk bedroefd
zijnde, zo bad zij tot den HEERE, en
zij weende zeer.
1:11 En zij beloofde een gelofte, en
zeide: HEERE der heirscharen, zo Gij
eenmaal de ellende
Uwerdienstmaagd aanziet, en mijner
gedenkt, en Uw dienstmaagd niet
vergeet, maar geeft aan Uw
dienstmaagd eenmannelijk zaad, zo
zal ik dat den HEERE geven al de
dagen zijns levens, en er zal geen
scheermes op zijnhoofd komen.
1:12 Het geschiedde nu, als zij
evenzeer bleef biddende voor het
aangezicht des HEEREN, zo gaf Eli
achtop haar mond.
1:13 Want Hanna sprak in haar
hart; alleenlijk roerden zich haar
lippen, maar haar stem werd niet
gehoord;daarom hield Eli haar voor
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dronken.
1:14 En Eli zeide tot haar: Hoe lang
zult gij u dronken aanstellen? Doe
uw wijn van u.
1:15 Doch Hanna antwoordde en
zeide: Neen, mijn heer! ik ben een
vrouw, bezwaard van geest; ik
hebnoch wijn, noch sterken drank
gedronken; maar ik heb mijn ziel
uitgegoten voor het aangezicht des
HEEREN.
1:16 Acht toch uw dienstmaagd niet
voor een dochter Belials; want ik
heb tot nu toe gesproken uit
deveelheid van mijn gedachten en
van mijn verdriet.
1:17 Toen antwoordde Eli en zeide:
Ga heen in vrede, en de God Israels
zal uw bede geven, die gij vanHem
gebeden hebt.
1:18 En zij zeide: Laat uw
dienstmaagd genade vinden in uw
ogen! Alzo ging die vrouw haars
weegs; en zijat, en haar aangezicht
was haar [zodanig] niet meer.
1:19 En zij stonden des morgens
vroeg op, en zij aanbaden voor het
aangezicht des HEEREN, en
zijkeerden weder, en kwamen tot
hun huis te Rama. En Elkana
bekende zijn huisvrouw Hanna, en
de HEEREgedacht aan haar.
1:20 En het geschiedde, na verloop
van dagen, dat Hanna bevrucht
werd, en baarde een zoon, en
zijnoemde zijn naam Samuel: Want,
[zeide] [zij], ik heb hem van den

HEERE gebeden.
1:21 En die man, Elkana toog op
met zijn ganse huis, om den HEERE
te offeren het jaarlijkse offer, en
zijngelofte.
1:22 Doch Hanna toog niet op;
maar zij zeide tot haar man: Als de
jongen gespeend is, dan zal ik
hembrengen, dat hij voor het
aangezicht des HEEREN verschijne,
en blijve daar tot in eeuwigheid.
1:23 En Elkana, haar man, zeide tot
haar: Doe, wat goed is in uw ogen;
blijf, totdat gij hem zult
gespeendhebben; de HEERE
bevestige naar Zijn woord! Alzo
bleef de vrouw, en zoogde haar
zoon, totdat zij hemspeende.
1:24 Daarna, als zij hem gespeend
had, bracht zij hem met zich
opwaarts, met drie varren, en een
efameels, en een fles met wijn; en
zij bracht hem in het huis des
HEEREN te Silo; en het jongsken
was [zeer] jong.
1:25 En zij slachtten een var; alzo
brachten zij het kind tot Eli.
1:26 En zij zeide: Och, mijn heer!
[zo] [waarachtig] [als] uw ziel leeft,
mijn heer! Ik ben die vrouw, die hier
biju stond, om den HEERE te
bidden.
1:27 Ik bad om dit kind, en de
HEERE heeft mij mijn bede gegeven,
die ik van Hem gebeden heb.
1:28 Daarom heb ik hem ook den
HEERE overgegeven al de dagen, die
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hij wezen zal; hij is van denHEERE
gebeden. En hij bad aldaar den
HEERE aan.
2:1 Toen bad Hanna en zeide: Mijn
hart springt van vreugde op in den
HEERE; mijn hoorn is verhoogd
inden HEERE; mijn mond is wijd
opengedaan over mijn vijanden;
want ik verheug mij in Uw heil.
2:2 Er is niemand heilig, gelijk de
HEERE; want er is niemand dan Gij,
en er is geen rotssteen, gelijk
onzeGod!
2:3 Maakt het niet te veel, dat gij
hoog, hoog zoudt spreken, dat iets
hards uit uw mond zou gaan; want
deHEERE is een God der
wetenschappen, en Zijn daden zijn
recht gedaan.
2:4 De boog der sterken is
gebroken; en die struikelden, zijn
met sterkte omgord.
2:5 Die verzadigd waren, hebben
zich verhuurd om brood, en die
hongerig waren, zijn het niet meer;
totdatde onvruchtbare zeven heeft
gebaard, en die vele kinderen had,
krachteloos is geworden.
2:6 De HEERE doodt en maakt
levend; Hij doet ter helle
nederdalen, en Hij doet [weder]
opkomen.
2:7 De HEERE maakt arm en maakt
rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
2:8 Hij verheft den geringe uit het
stof, [en] den nooddruftige verhoogt

Hij uit den drek, om te doen zitten
bijde vorsten, dat Hij hen den stoel
der ere doe beerven; want de
grondvesten des aardrijks zijn des
HEEREN, enHij heeft de wereld
daarop gezet.
2:9 Hij zal de voeten Zijner
gunstgenoten bewaren; maar de
goddelozen zullen zwijgen in
duisternis; wanteen man vermag niet
door kracht.
2:10 Die met den HEERE twisten,
zullen verpletterd worden; Hij zal in
den hemel over hen donderen;
deHEERE zal de einden der aarde
richten, en zal Zijn Koning sterkte
geven, en den hoorn Zijns
Gezalfdenverhogen.
2:11 Daarna ging Elkana naar Rama
in zijn huis; maar de jongeling was
den HEERE dienende voor
hetaangezicht van den priester Eli.
2:12 Doch de zonen van Eli waren
kinderen Belials; zij kenden den
HEERE niet.
2:13 Want de wijze dier priesters
met het volk was, dat, [wanneer]
iemand een offerande offerde,
despriesters jongen kwam, terwijl het
vlees kookte, met een drietandigen
krauwel in zijn hand;
2:14 En sloeg in de teile, of in den
ketel, of in de pan, of in den pot;
al wat de krauwel optrok, dat nam
depriester voor zich. Alzo deden zij
aan al de Israelieten, die te Silo
kwamen.
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2:15 Ook eer zij het vet aanstaken,
kwam des priesters jongen, en zeide
tot den man, die offerde: Geef
datvlees om te braden voor den
priester; want hij zal geen gekookt
vlees van u nemen, maar rauw.
2:16 Wanneer nu die man tot hem
zeide: Zij zullen dat vet als heden
ganselijk aansteken, zo neem
danvoor u, gelijk als het uw ziel
lusten zal; zo zeide hij tot hem: Nu
zult gij het immers geven, en zo
niet, ik zal hetmet geweld nemen.
2:17 Alzo was de zonde dezer
jongelingen zeer groot voor het
aangezicht des HEEREN; want de
liedenverachtten het spijsoffer des
HEEREN.
2:18 Doch Samuel diende voor het
aangezicht des HEEREN, zijnde een
jongeling, omgord met den
linnenlijfrok.
2:19 En zijn moeder maakte hem
een kleinen rok, en bracht hem dien
van jaar tot jaar, als zij opkwam
methaar man, om het jaarlijkse offer
te offeren.
2:20 En Eli zegende Elkana, en zijn
huisvrouw, en zeide: De HEERE geve
u zaad uit deze vrouw voor debede,
die zij den HEERE afgebeden heeft.
En zij gingen naar zijn plaats.
2:21 Want de HEERE bezocht
Hanna, en zij werd bevrucht, en
baarde drie zonen en twee
dochters; en dejongeling Samuel
werd groot bij den HEERE.

2:22 Doch Eli was zeer oud, en
hoorde al, wat zijn zonen aan gans
Israel deden, en dat zij sliepen bij
devrouwen, die met hopen
samenkwamen aan de deur van de
tent der samenkomst.
2:23 En hij zeide tot hen: Waarom
doet gij al zulke dingen, dat ik deze
uw boze stukken hore van dit
gansevolk?
2:24 Niet, mijn zonen; want dit is
geen goed gerucht, dat ik hoor; gij
maakt, dat het volk des
HEERENovertreedt.
2:25 Wanneer een mens tegen een
mens zondigt, zo zullen de goden
hem oordelen; maar wanneer
eenmens tegen den HEERE zondigt,
wie zal voor hem bidden? Doch zij
hoorden de stem huns vaders niet,
want deHEERE wilde hen doden.
2:26 En de jongeling Samuel nam
toe, en werd groot en aangenaam
beide bij den HEERE en ook bij
demensen.
2:27 En er kwam een man Gods tot
Eli, en zeide tot hem: Zo zegt de
HEERE: Heb Ik Mij
klaarlijkgeopenbaard aan het huis
uws vaders, toen zij in Egypte
waren, in het huis van Farao?
2:28 En Ik heb hem uit alle
stammen van Israel Mij ten priester
verkoren, om te offeren op Mijn
altaar, omhet reukwerk aan te
steken, om den efod voor Mijn
aangezicht te dragen; en heb aan
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het huis uws vadersgegeven al de
vuurofferen van de kinderen Israels.
2:29 Waarom slaat gijlieden
achteruit tegen Mijn slachtoffer, en
tegen Mijn spijsoffer, hetwelk Ik
gebodenheb [in] de woning; en eert
uw zonen meer dan Mij, dat
gijlieden u mest van het
voornaamste van alle spijsoffersvan
Mijn volk Israel?
2:30 Daarom spreekt de HEERE, de
God Israels: Ik had wel klaarlijk
gezegd: Uw huis en uws vaders
huiszouden voor Mijn aangezicht
wandelen tot in eeuwigheid; maar
nu spreekt de HEERE: Dat zij verre
van Mij;want die Mij eren, zal Ik
eren, maar die Mij versmaden,
zullen licht geacht worden.
2:31 Zie, de dagen komen, dat Ik
uw arm zal afhouwen, en den arm
van uws vaders huis, dat er geen
oudman in uw huis wezen zal.
2:32 En gij zult aanschouwen de
benauwdheid der woning [Gods], in
plaats van al het goede, dat Hij
Israelzou gedaan hebben; en er zal
te genen dage een oud man in uw
huis zijn.
2:33 Doch de man, dien Ik u niet
zal uitroeien van Mijn altaar, zou
zijn om uw ogen te verteren, en om
uwziel te bedroeven; en al de
menigte uws huizes zal sterven,
mannen geworden zijnde.
2:34 Dit nu zal u een teken zijn,
hetwelk over uw beide zonen, over

Hofni en Pinehas, komen zal: op
eendag zullen zij beiden sterven.
2:35 En Ik zal Mij een getrouwen
priester verwekken; die zal doen,
gelijk als in Mijn hart en in Mijn ziel
zijnzal; dien zal Ik een bestendig
huis bouwen, en hij zal altijd voor
het aangezicht Mijns Gezalfden
wandelen.
2:36 En het zal geschieden, dat al
wie van uw huis zal overig zijn, zal
komen, om zich voor hem neder
tebuigen voor een stukje gelds, en
een bolle broods, en zal zeggen:
Neem mij toch aan tot enige
priesterlijkebediening, dat ik een
bete broods moge eten.
3:1 En de jongeling Samuel diende
den HEERE voor het aangezicht van
Eli; en het woord des HEERENwas
dierbaar in die dagen; er was geen
openbaar gezicht.
3:2 En het geschiedde te dien dage,
als Eli op zijn plaats nederlag (en
zijn ogen begonnen donker
teworden, dat hij niet zien kon),
3:3 En Samuel zich ook nedergelegd
had, eer de lampe Gods uitgedaan
werd, in den tempel desHEEREN,
waar de ark Gods was,
3:4 Dat de HEERE, Samuel riep; en
hij zeide: Zie, [hier] ben ik.
3:5 En hij liep tot Eli en zeide: Zie,
[hier] ben ik, want gij hebt mij
geroepen. Doch hij zeide: Ik heb
nietgeroepen, keer weder, leide u
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neder. En hij ging heen en legde
zich neder.
3:6 Toen riep de HEERE Samuel
wederom; en Samuel stond op; en
ging tot Eli, en zeide: Zie, [hier] ben
ik,want gij hebt mij geroepen. Hij
dan zeide: Ik heb u niet geroepen,
mijn zoon; keer weder, leg u neder.
3:7 Doch Samuel kende den HEERE
nog niet; en het woord des HEEREN
was aan hem nog nietgeopenbaard.
3:8 Toen riep de HEERE Samuel
wederom, ten derden maal; en hij
stond op, en ging tot Eli, en zeide:
Zie,[hier] ben ik, want gij hebt mij
geroepen. Toen verstond Eli, dat de
HEERE den jongeling riep.
3:9 Daarom zeide Eli tot Samuel: Ga
heen, leg u neder, en het zal
geschieden, zo Hij u roept, zo zult
gijzeggen: Spreek, HEERE, want Uw
knecht hoort. Toen ging Samuel
heen en leide zich aan zijn plaats.
3:10 Toen kwam de HEERE, en
stelde Zich daar, en riep gelijk de
andere malen: Samuel, Samuel!
EnSamuel zeide: Spreek, want Uw
knecht hoort.
3:11 En de HEERE zeide tot Samuel:
Zie, Ik doe een ding in Israel, dat al
wie het horen zal, [dien] zullenzijn
beide oren klinken.
3:12 Te dienzelven dage zal Ik
verwekken over Eli alles, wat Ik
tegen zijn huis gesproken heb; Ik
zal hetbeginnen en voleinden.
3:13 Want Ik heb hem te kennen

gegeven, dat Ik zijn huis rechten zal
tot in eeuwigheid, om
derongerechtigheids wil, die hij
geweten heeft; want [als] zijn zonen
zich hebben vervloekt gemaakt, zo
heeft hij henniet eens zuur
aangezien.
3:14 Daarom dan heb Ik het huis
van Eli gezworen: Zo de
ongerechtigheid van het huis van Eli
tot ineeuwigheid zal verzoend
worden door slachtoffer of door
spijsoffer!
3:15 Samuel nu lag tot aan den
morgen; toen deed hij de deuren
van het huis des HEEREN open;
dochSamuel vreesde dit gezicht aan
Eli te kennen te geven.
3:16 Toen riep Eli Samuel, en zeide:
Mijn zoon Samuel! Hij dan zeide:
Zie, [hier] ben ik.
3:17 En hij zeide: Wat is het woord,
dat Hij tot u gesproken heeft?
Verberg het toch niet voor mij; God
doeu zo, en zo doe Hij daartoe,
indien gij een woord voor mij
verbergt van al de woorden, die Hij
tot u gesprokenheeft!
3:18 Toen gaf hem Samuel te
kennen al die woorden, en verborg
[ze] voor hem niet. En hij zeide: Hij
is deHEERE; Hij doe, wat goed is in
Zijn ogen!
3:19 Samuel nu werd groot; en de
HEERE was met hem, en liet niet
een van al Zijn woorden op de
aardevallen.
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3:20 En gans Israel, van Dan tot
Ber-seba toe, bekende, dat Samuel
bevestigd was tot een profeet
desHEEREN.
3:21 En de HEERE voer voort te
verschijnen te Silo; want de HEERE
openbaarde Zich aan Samuel te
Silo,door het woord des HEEREN.
4:1 En het woord van Samuel
geschiedde aan gans Israel. En
Israel toog uit, den Filistijnen
tegemoet, tenstrijde, en legerde zich
bij Eben-haezer, maar de Filistijnen
legerden zich bij Afek.
4:2 En de Filistijnen stelden zich in
slagorden, om Israel te ontmoeten;
en als zich de strijd uitspreidde,
zowerd Israel voor der Filistijnen
aangezicht geslagen; want zij
sloegen in de slagorden in het veld
omtrent vierduizend man.
4:3 Als het volk [wederom] in het
leger gekomen was, zo zeiden de
oudsten van Israel: Waarom heeft
onsde HEERE heden geslagen voor
het aangezicht der Filistijnen? Laat
ons van Silo tot ons nemen de ark
desverbonds des HEEREN, en laat
die in het midden van ons komen,
opdat zij ons verlosse van de hand
onzervijanden.
4:4 Het volk dan zond naar Silo, en
men bracht van daar de ark des
verbonds des HEEREN
derheirscharen, die tussen de
cherubim woont; en de twee zonen

van Eli, Hofni en Pinehas, waren
daar met de arkdes verbonds van
God.
4:5 En het geschiedde, als de ark
des verbonds des HEEREN in het
leger kwam, zo juichte gans Israel
meteen groot gejuich, alzo dat de
aarde dreunde.
4:6 Als nu de Filistijnen de stem
van het juichen hoorden, zo zeiden
zij: Wat is de stem van dit grote
juichenin het leger der Hebreen?
Toen vernamen zij, dat de ark des
HEEREN in het leger gekomen was.
4:7 Daarom vreesden de Filistijnen,
want zij zeiden: God is in het leger
gekomen. En zij zeiden: Wee
ons,want diergelijke is gisteren [en]
eergisteren niet geschied!
4:8 Wee ons, wie zal ons redden uit
de hand van deze heerlijke goden?
Dit zijn dezelfde goden, die
deEgyptenaars met alle plagen
geplaagd hebben, bij de woestijn.
4:9 Zijt sterk, en weest mannen, gij
Filistijnen, opdat gij de Hebreen niet
misschien dient, gelijk als zijulieden
gediend hebben; zo zijt mannen, en
strijdt.
4:10 Toen streden de Filistijnen, en
Israel werd geslagen, en zij vloden
een iegelijk in zijn tenten; en
ergeschiedde een zeer grote
nederlaag, zodat er van Israel vielen
dertig duizend voetvolks.
4:11 En de ark Gods werd
genomen, en de twee zonen van Eli,
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Hofni en Pinehas, stierven.
4:12 Toen liep er een Benjaminiet
uit de slagorden, en kwam te Silo
denzelfden dag; en zijn
klederenwaren gescheurd, en er was
aarde op zijn hoofd.
4:13 En als hij kwam, ziet, zo zat Eli
op een stoel aan de zijde van den
weg, uitziende; want zijn hart
wassidderende vanwege de ark
Gods. Als die man kwam, om [zulks]
te verkondigen in de stad, toen
schreeuwde deganse stad.
4:14 En als Eli de stem des geroeps
hoorde, zo zeide hij: Wat is de
stem dezer beroerte? Toen
haasttezich die man, en hij kwam
en boodschapte het aan Eli.
4:15 (Eli nu was een man van acht
en negentig jaren, en zijn ogen
stonden stijf, dat hij niet zien kon.)
4:16 En die man zeide tot Eli: Ik
ben het, die uit de slagorden kom,
en ik ben heden uit de
slagordengevloden. Hij dan zeide:
Wat is er geschied, mijn zoon?
4:17 Toen antwoordde hij, die de
boodschap bracht, en zeide: Israel
is gevloden voor het aangezicht
derFilistijnen, en er is ook een grote
nederlaag onder het volk geschied;
daarenboven zijn uw twee zonen,
Hofni enPinehas, gestorven, en de
ark Gods is genomen.
4:18 En het geschiedde, als hij van
de ark Gods vermeldde, zo viel hij
achterwaarts van den stoel af,

aande zijde der poort, en brak den
nek, en stierf; want de man was
oud en zwaar; en hij richtte Israel
veertig jaren.
4:19 En zijn schoondochter, de
huisvrouw van Pinehas, was
bevrucht, zij zou baren; als deze de
tijdinghoorde, dat de ark Gods
genomen was, en haar schoonvader
gestorven was, en haar man, zo
kromde zij zich,en baarde; want
haar weeen overvielen haar.
4:20 En omtrent den tijd van haar
sterven, zo spraken de vrouwen, die
bij haar stonden: Vrees niet, want
gijhebt een zoon gebaard. Doch zij
antwoordde niet, en nam het niet
ter harte.
4:21 En zij noemde het jongsken
Ikabod, zeggende: De eer is
weggevoerd uit Israel! Omdat de ark
Godsgevankelijk weggevoerd was, en
om haars schoonvaders en haars
mans wil.
4:22 En zij zeide: De eer is
gevankelijk weggevoerd uit Israel,
want de ark Gods is genomen.
5:1 De Filistijnen nu namen de ark
Gods, en zij brachten ze van Ebenhaezer tot Asdod.
5:2 En de Filistijnen namen de ark
Gods, en zij brachten ze in het huis
van Dagon, en stelden ze bij Dagon.
5:3 Maar als die van Asdod des
anderen daags vroeg opstonden,
ziet, zo was Dagon op zijn
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aangezicht teraarde gevallen voor
de ark des HEEREN. En zij namen
Dagon en zetten hem weder op zijn
plaats.
5:4 Toen zij nu des anderen daags
des morgens vroeg opstonden, ziet,
Dagon lag op zijn aangezicht
teraarde gevallen voor de ark des
HEEREN; maar het hoofd van Dagon,
en de beide palmen zijner
handenafgehouwen, aan den dorpel;
alleenlijk was Dagon daarop
overgebleven.
5:5 Daarom treden de priesters van
Dagon, en allen, die in het huis van
Dagon komen, niet op den
dorpelvan Dagon te Asdod, tot op
dezen dag.
5:6 Doch de hand des HEEREN was
zwaar over die van Asdod, en
verwoestte hen; en Hij sloeg ze
metspenen, Asdod en haar
landpalen.
5:7 Toen nu de mannen te Asdod
zagen, dat het alzo [toeging], zo
zeiden zij: Dat de ark des Gods
vanIsrael bij ons niet blijve; want
Zijn hand is hard over ons, en over
Dagon, onzen god.
5:8 Daarom zonden zij heen, en
verzamelden tot zich al de vorsten
der Filistijnen, en zij zeiden: Wat
zullenwij met de ark des Gods van
Israel doen? En die zeiden: Dat de
ark des Gods van Israel rondom
Gath ga. Alzodroegen zij de ark des
Gods van Israel rondom.

5:9 En het geschiedde, nadat zij die
hadden rondom gedragen, zo was
de hand des HEEREN tegen diestad
met een zeer grote kwelling; want
Hij sloeg de lieden dier stad van
den kleine tot den grote, en zij
haddenspenen in de verborgene
plaatsen.
5:10 Toen zonden zij de ark Gods
naar Ekron; maar het geschiedde,
als de ark Gods te Ekron kwam,
zoriepen die van Ekron, zeggende:
Zij hebben de ark des Gods van
Israel tot mij rondom gebracht, om
mij en mijnvolk te doden.
5:11 En zij zonden heen, en
vergaderden al de vorsten der
Filistijnen, en zeiden: Zendt de ark
des Godsvan Israel heen, dat zij
wederkere tot haar plaats, opdat zij
mij en mijn volk niet dode; want er
was een dodelijkekwelling in de
ganse stad, [en] de hand Gods was
er zeer zwaar.
5:12 En de mensen, die niet
stierven, werden geslagen met
spenen, zodat het geschrei der stad
opklomnaar den hemel.
6:1 Als nu de ark des HEEREN
zeven maanden in het land der
Filistijnen geweest was,
6:2 Zo riepen de Filistijnen de
priesters en de waarzeggers,
zeggende: Wat zullen wij met de ark
desHEEREN doen? Laat ons weten,
waarmede wij ze aan haar plaats
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zenden zullen.
6:3 Zij dan zeiden: Indien gij de ark
des Gods van Israel wegzendt, zendt
haar niet ledig weg, maarvergeldt
Hem ganselijk een schuldoffer; dan
zult gij genezen worden, en ulieden
zal bekend worden, waaromZijn
hand van u niet afwijkt.
6:4 Toen zeiden zij: Welk is dat
schuldoffer, dat wij Hem vergelden
zullen? En zij zeiden: Vijf
goudenspenen, en vijf gouden
muizen, naar het getal van de
vorsten der Filistijnen; want het is
enerlei plaag over uallen, en over
uw vorsten.
6:5 Zo maakt dan beelden uwer
spenen, en beelden uwer muizen,
die het land verderven, en geeft
denGod van Israel de eer; misschien
zal Hij Zijn hand verlichten van over
ulieden, en van over uw god, en
van overuw land.
6:6 Waarom toch zoudt gijlieden uw
hart verzwaren, gelijk de
Egyptenaars en Farao hun hart
verzwaardhebben? Hebben zij niet,
toen Hij [wonderlijk] met hen
gehandeld had, hen laten trekken,
dat zij heengingen?
6:7 Nu dan, neemt en maakt een
nieuwen wagen, en twee zogende
koeien, op dewelke geen juk
gekomenis; spant de koeien aan
den wagen, en brengt haar kalveren
van achter haar weder naar huis.
6:8 Neemt dan de ark des HEEREN,

en zet ze op den wagen, en legt de
gouden kleinoden, die gij Hem
tenschuldoffer vergelden zult, in een
koffertje aan haar zijde; en zendt ze
weg, dat zij heenga.
6:9 Ziet dan toe, indien zij den weg
van haar landpale opgaat naar
Beth-semes, zo heeft Hij ons dit
grootkwaad gedaan; maar zo niet,
zo zullen wij weten, dat Zijn hand
ons niet geraakt heeft; het is ons
een toevalgeweest.
6:10 En die lieden deden alzo, en
namen twee zogende koeien, en
spanden ze aan den wagen, en
haarkalveren sloten zij in huis.
6:11 En zij zetten de ark des
HEEREN op den wagen, en het
koffertje met de gouden muizen, en
debeelden hunner spenen.
6:12 De koeien nu gingen recht in
dien weg, op den weg naar Bethsemes op een straat; zij gingen
steedsvoort, al loeiende, en weken
noch ter rechter [hand] noch ter
linkerhand; en de vorsten der
Filistijnen gingenachter dezelve tot
aan de landpale van Beth-semes.
6:13 En die van Beth-semes
maaiden den tarweoogst in het dal,
en als zij hun ogen ophieven, zagen
zij deark en verblijdden zich, als zij
[die] zagen.
6:14 En de wagen kwam op den
akker van Jozua, den Beth-semiet,
en bleef daar staande; en daar
waseen grote steen, en zij kloofden
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het hout van den wagen, en
offerden de koeien den HEERE ten
brandoffer.
6:15 En de Levieten namen de ark
des HEEREN af en het koffertje, dat
daarbij was, waarin de
goudenkleinoden waren, en zetten
ze op dien groten steen; en die
lieden van Beth-semes offerden
brandofferen, enslachtten
slachtofferen den HEERE, op
denzelven dag.
6:16 En als de vijf vorsten der
Filistijnen zulks gezien hadden, zo
keerden zij weder op denzelven dag
naarEkron.
6:17 Dit nu zijn de gouden spenen,
die de Filistijnen aan den HEERE ten
schuldoffer vergolden hebben:Voor
Asdod een voor Gaza een, voor
Askelon een, voor Gath een, voor
Ekron een.
6:18 Ook gouden muizen, naar het
getal van alle steden der Filistijnen,
onder de vijf vorsten, van de
vastesteden af tot aan de
landvlekken; en tot aan Abel, den
groten [steen], op denwelken zij de
ark des HEERENnedergesteld
hadden, die tot op dezen dag is op
den akker van Jozua, den Bethsemiet.
6:19 En [de] [Heere] sloeg onder die
lieden van Beth-semes, omdat zij in
de ark des HEEREN gezienhadden;
ja, Hij sloeg van het volk zeventig
mannen, [en] vijftig duizend mannen.

Toen bedreef het volk rouw,omdat
de HEERE een groten slag onder
het volk geslagen had.
6:20 Toen zeiden de lieden van
Beth-semes: Wie zou kunnen
bestaan voor het aangezicht van
denHEERE, dezen heiligen God? En
tot wien van ons zal Hij optrekken?
6:21 Zo zonden zij boden tot de
inwoners van Kirjath-jearim,
zeggende: De Filistijnen hebben de
ark desHEEREN wedergebracht; komt
af, haalt ze opwaarts tot u.
7:1 Toen kwamen de mannen van
Kirjath-jearim, en haalden de ark
des HEEREN op, en zij brachten ze
inhet huis van Abinadab, op den
heuvel; en zij heiligden zijn zoon
Eleazar, dat hij de ark des HEEREN
bewaarde.
7:2 En het geschiedde, van dien
dag af, dat de ark [des] [Heeren] te
Kirjath-jearim bleef, en de
dagenwerden twintig jaren; en het
ganse huis van Israel klaagde den
HEERE achterna.
7:3 Toen sprak Samuel tot het
ganse huis van Israel, zeggende:
Indien gijlieden u met uw ganse
hart totden HEERE bekeert, zo doet
de vreemde goden uit het midden
van u weg, ook de Astharoths; en
richt uw harttot den HEERE, en
dient Hem alleen, zo zal Hij u uit
de hand der Filistijnen rukken.
7:4 De kinderen Israels nu deden
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de Baals en de Astharoths weg, en
zij dienden den HEERE alleen.
7:5 Verder zeide Samuel: Vergadert
het ganse Israel naar Mizpa, en ik
zal den HEERE voor u bidden.
7:6 En zij werden vergaderd te
Mizpa, en zij schepten water, en
goten het uit voor het aangezicht
desHEEREN; en zij vastten te dien
dage, en zeiden aldaar: Wij hebben
tegen den HEERE gezondigd. Alzo
richtteSamuel de kinderen Israels te
Mizpa.
7:7 Toen de Filistijnen hoorden, dat
de kinderen Israels zich vergaderd
hadden te Mizpa, zo kwamen
deoversten der Filistijnen op tegen
Israel. Als de kinderen Israels [dat]
hoorden, zo vreesden zij voor
hetaangezicht der Filistijnen.
7:8 En de kinderen Israels zeiden
tot Samuel: Zwijg niet van
onzentwege, dat gij niet zoudt
roepen tot denHEERE, onzen God,
opdat Hij ons verlosse uit de hand
der Filistijnen.
7:9 Toen nam Samuel een melklam,
en hij offerde het geheel den HEERE
ten brandoffer; en Samuel rieptot
den HEERE voor Israel; en de HEERE
verhoorde hem.
7:10 En het geschiedde, toen
Samuel dat brandoffer offerde, zo
kwamen de Filistijnen aan ten strijde
tegenIsrael; en de HEERE donderde
te dien dage met een groten
donder over de Filistijnen, en Hij

verschrikte hen,zodat zij verslagen
werden voor het aangezicht van
Israel.
7:11 En de mannen van Israel togen
uit van Mizpa, en vervolgden de
Filistijnen, en zij sloegen hen
totonder Beth-kar.
7:12 Samuel nu nam een steen, en
stelde [dien] tussen Mizpa en tussen
Sen, en hij noemde diens
naamEben-haezer; en hij zeide: Tot
hiertoe heeft de HEERE ons
geholpen.
7:13 Alzo werden de Filistijnen
vernederd, en kwamen niet meer in
de landpalen van Israel; want de
handdes HEEREN was tegen de
Filistijnen al de dagen van Samuel.
7:14 En de steden, welke de
Filistijnen van Israel genomen
hadden kwamen weder aan Israel,
van Ekrontot Gath toe; ook rukte
Israel derzelver landpale uit de
hand der Filistijnen; en er was vrede
tussen Israel entussen de Amorieten.
7:15 Samuel nu richtte Israel al de
dagen zijns levens.
7:16 En hij toog van jaar tot jaar,
en ging rondom naar Beth-el, en
Gilgal, en Mizpa; en hij richtte Israel
in aldie plaatsen.
7:17 Doch hij keerde weder naar
Rama; want daar was zijn huis, en
daar richtte hij Israel; en hij
bouwdealdaar den HEERE een altaar.
8:1 Het geschiedde nu, toen Samuel
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oud geworden was, zo stelde hij zijn
zonen tot richters over Israel.
8:2 De naam van zijn
eerstgeborenen zoon nu was Joel,
en de naam van zijn tweeden was
Abia; zij warenrichters te Ber-seba.
8:3 Doch zijn zonen wandelden niet
in zijn wegen; maar zij neigden zich
tot de gierigheid, en
namengeschenken, en bogen het
recht.
8:4 Toen vergaderden zich alle
oudsten van Israel, en zij kwamen
tot Samuel te Rama;
8:5 En zij zeiden tot hem: Zie, gij
zijt oud geworden, en uw zonen
wandelen niet in uw wegen; zo zet
nueen koning over ons, om ons te
richten, gelijk al de volken [hebben].
8:6 Maar dit woord was kwaad in
de ogen van Samuel, als zij zeiden:
Geef ons een koning, om ons
terichten. En Samuel bad den HEERE
aan.
8:7 Doch de HEERE zeide tot
Samuel: Hoor naar de stem des
volks in alles, wat zij tot u zeggen
zullen;want zij hebben u niet
verworpen, maar zij hebben Mij
verworpen, dat Ik geen Koning over
hen zal zijn.
8:8 Naar de werken, die zij gedaan
hebben, van dien dag af, toen Ik
hen uit Egypte geleid heb, tot
opdezen dag toe, en hebben Mij
verlaten en andere goden gediend;
alzo doen zij u ook.

8:9 Hoor dan nu naar hun stem;
doch als gij hen op het hoogste
zult betuigd hebben, zo zult gij hen
tekennen geven de wijze des
konings, die over hen regeren zal.
8:10 Samuel nu zeide al de
woorden des HEEREN het volk aan,
hetwelk een koning van hem
begeerde.
8:11 En zeide: Dit zal des konings
wijze zijn, die over u regeren zal: hij
zal uw zonen nemen, dat hij
henzich stelle tot zijn wagen, en tot
zijn ruiteren, dat zij voor zijn wagen
henen lopen;
8:12 En dat hij hen zich stelle tot
oversten der duizenden, en tot
oversten der vijftigen; en dat zij zijn
akkerploegen, en dat zij zijn oogst
oogsten, en dat zij zijn
krijgswapenen maken, mitsgaders
zijn wagentuig.
8:13 En uw dochteren zal hij nemen
tot apothekeressen, en tot
keukenmaagden, en tot baksters.
8:14 En uw akkers, en uw
wijngaarden, en uw olijfgaarden, die
de beste zijn, zal hij nemen, en zal
ze aanzijn knechten geven.
8:15 En uw zaad, en uw
wijngaarden zal hij vertienen, en hij
zal ze aan zijn hovelingen, en aan
zijnknechten geven.
8:16 En hij zal uw knechten, en uw
dienstmaagden, en uw beste
jongelingen, en uw ezelen nemen,
en hijzal zijn werk daarmede doen.
503

1 Samuël
8:17 Hij zal uw kudden vertienen;
en gij zult hem tot knechten zijn.
8:18 Gij zult wel te dien dage
roepen, vanwege uw koning, dien gij
u zult verkoren hebben, maar
deHEERE zal u te dien dage niet
verhoren.
8:19 Doch het volk weigerde
Samuels stem te horen; en zij
zeiden: Neen, maar er zal een
koning over onszijn.
8:20 En wij zullen ook zijn gelijk al
de volken; en onze koning zal ons
richten, en hij zal voor
onzeaangezichten uitgaan, en hij zal
onze krijgen voeren.
8:21 Als Samuel al de woorden des
volks gehoord had, zo sprak hij
dezelve voor de oren des HEEREN.
8:22 De HEERE nu zeide tot Samuel:
Hoor naar hun stem, en stel hun
een koning. Toen zeide Samuel
totde mannen van Israel: Gaat heen,
een iegelijk naar zijn stad.
9:1 Er was nu een man van
Benjamin, wiens naam was Kis, een
zoon van Abiel, den zoon van Zeror,
denzoon van Bechorath, den zoon
van Afiah, den zoon eens mans van
Jemini, een dapper held.
9:2 Die had een zoon, wiens naam
was Saul, een jongeling, en schoon,
ja, er was geen schoner man danhij
onder de kinderen Israels; van zijn
schouderen en opwaarts was hij
hoger dan al het volk.

9:3 De ezelinnen nu van Kis, den
vader van Saul, waren verloren;
daarom zeide Kis tot zijn zoon
Saul:Neem nu een van de jongens
met u, en maak u op, ga heen,
zoek de ezelinnen.
9:4 Hij dan ging door het gebergte
van Efraim, en hij ging door het
land van Salisa, maar zij vonden ze
niet;daarna gingen zij door het land
van Sahalim, maar zij waren er niet;
verder ging hij door het land van
Jemini,doch zij vonden ze niet.
9:5 Toen zij in het land van Zuf
kwamen, zeide Saul tot zijn jongen,
die bij hem was: Kom en laat
onswederkeren; dat niet misschien
mijn vader van de ezelinnen aflate,
en voor ons bekommerd zij.
9:6 Hij daarentegen zeide tot hem:
Zie toch, er is een man Gods in
deze stad, en hij is een geeerd
man; alwat hij spreekt, dat komt
zekerlijk; laat ons nu derwaarts
gaan, misschien zal hij ons onzen
weg aanwijzen, opdenwelken wij
gaan zullen.
9:7 Toen zeide Saul tot zijn jongen:
Maar zie, zo wij gaan, wat zullen wij
toch dien man brengen? Want
hetbrood is weg uit onze vaten, en
wij hebben geen gaven, om den
man Gods te brengen; wat hebben
wij?
9:8 En de jongen antwoordde Saul
verder en zeide: Zie, er vindt zich in
mijn hand het vierendeel
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eenszilveren sikkels; dat zal ik den
man Gods geven, opdat hij ons
onzen weg wijze.
9:9 (Eertijds zeide een ieder aldus
in Israel, als hij ging om God te
vragen: Komt en laat ons gaan tot
denziener; want die heden een
profeet [genoemd] [wordt], die werd
eertijds een ziener genoemd.)
9:10 Toen zeide Saul tot zijn
jongen: Uw woord is goed, kom,
laat ons gaan. En zij gingen naar
de stad,waar de man Gods was.
9:11 Als zij opklommen door den
opgang der stad, zo vonden zij
maagden, die uitgingen om water
teputten; en zij zeiden tot haar: Is
de ziener hier?
9:12 Toen antwoordden zij hun, en
zeiden: Ziet, hij is voor uw
aangezicht; haast u nu, want hij is
heden inde stad gekomen, dewijl
het volk heden een offerande heeft
op de hoogte.
9:13 Wanneer gijlieden in de stad
komt, zo zult gij hem vinden, eer hij
opgaat op de hoogte om te
eten;want het volk zal niet eten,
totdat hij komt, want hij zegent het
offer, daarna eten de genodigden;
daarom gaat nuop, want hem, als
heden zult gij hem vinden.
9:14 Alzo gingen zij op in de stad.
Toen zij in het midden der stad
kwamen, ziet, zo ging Samuel uit
huntegemoet, om op te gaan naar
de hoogte.

9:15 Want de HEERE had het [voor]
Samuels oor geopenbaard, een dag
eer Saul kwam, zeggende:
9:16 Morgen omtrent dezen tijd zal
Ik tot u zenden een man uit het
land van Benjamin, dien zult gij
tenvoorganger zalven over Mijn volk
Israel; en hij zal Mijn volk verlossen
uit der Filistijnen hand, want Ik heb
Mijnvolk aangezien, dewijl deszelfs
geroep tot Mij gekomen is.
9:17 Toen Samuel Saul aanzag, zo
antwoordde hem de HEERE: Zie, dit
is de man, van welken Ik ugezegd
heb: Deze zal over Mijn volk
heersen.
9:18 En Saul naderde tot Samuel in
het midden der poort, en zeide:
Wijs mij toch, waar is hier het huis
deszieners?
9:19 En Samuel antwoordde Saul en
zeide: Ik ben de ziener; ga op voor
mijn aangezicht op de hoogte,
datgijlieden heden met mij eet; zo
zal ik u morgen vroeg laten gaan,
en alles, wat in uw hart is, zal ik u
te kennengeven.
9:20 Want de ezelinnen aangaande,
die gij heden den derden dag
verloren hebt, zet uw hart daarop
niet,want zij zijn gevonden; en wiens
zal zijn al het gewenste, dat in
Israel is? Is het niet van u, en van
het ganse huisuws vaders?
9:21 Toen antwoordde Saul, en
zeide: Ben ik niet een zoon van
Jemini, van den kleinsten der
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stammenvan Israel? en mijn geslacht
[is] [het] [niet] het kleinste van al de
geslachten van den stam van
Benjamin? Waarom spreekt gij mij
dan aan met zulke woorden?
9:22 Samuel dan nam Saul en zijn
jongen, en hij bracht ze in de
kamer; en hij gaf hun plaats aan
hetopperste der genodigden; die nu
waren omtrent dertig man.
9:23 Toen zeide Samuel tot den
kok: Lang dat stuk, hetwelk Ik u
gegeven heb, waarvan ik tot u
zeide: Zethet bij u weg.
9:24 De kok nu bracht een
schouder op, met wat daaraan was,
en zette het voor Saul; en hij zeide:
Zie, ditis het overgeblevene; zet het
voor u, eet, want het is ter
bestemder tijd voor u bewaard, als
ik zeide: Ik heb hetvolk genodigd.
Alzo at Saul met Samuel op dien
dag.
9:25 Daarna gingen zij af van de
hoogte in de stad; en hij sprak met
Saul op het dak.
9:26 En zij stonden vroeg op; en
het geschiedde, omtrent den
opgang des dageraads, zo riep
Samuel Saulop het dak, zeggende:
Sta op, dat ik u gaan late. Toen
stond Saul op, en zij beiden gingen
uit, hij en Samuel, naar buiten.
9:27 Toen zij afgegaan waren aan
het einde der stad, zo zeide Samuel
tot Saul: Zeg den jongen, dat
hijvoor onze aangezichten heenga;

toen ging hij heen; maar sta gij als
nu stil, en ik zal u Gods woord
doen horen.
10:1 Toen nam Samuel een
oliekruik, en goot ze uit op zijn
hoofd, en kuste hem, en zeide: Is
het niet [alzo],dat de HEERE u tot
een voorganger over Zijn erfdeel
gezalfd heeft?
10:2 Als gij heden van mij gaat, zo
zult gij twee mannen vinden bij het
graf van Rachel, aan de landpalevan
Benjamin, te Zelzah; die zullen tot u
zeggen: De ezelinnen zijn gevonden,
die gij zijt gaan zoeken, en zie,
uwvader heeft de zaken der
ezelinnen verlaten, en hij is
bekommerd voor ulieden, zeggende:
Wat zal ik om mijnzoon doen?
10:3 Als gij u van daar en verder
aan begeeft, en zult komen tot aan
Elon-thabor, daar zullen u
driemannen vinden, opgaande tot
God naar Beth-el; een, dragende
drie bokjes, en een, dragende drie
bollenbroods, en een, dragende een
fles wijn.
10:4 En zij zullen u naar [uw]
welstand vragen, en zij zullen u
twee broden geven; die zult gij van
hun handnemen.
10:5 Daarna zult gij komen op den
heuvel Gods, waar der Filistijnen
bezettingen zijn; en het
zalgeschieden, als gij aldaar in de
stad komt, zo zult gij ontmoeten
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een hoop profeten, van de hoogte
afkomende,en voor hun
aangezichten luiten, en trommelen,
en pijpen, en harpen, en zij zullen
profeteren.
10:6 En de Geest des HEEREN zal
vaardig worden over u, en gij zult
met hen profeteren; en gij zult in
eenanderen man veranderd worden.
10:7 En het zal geschieden, als u
deze tekenen zullen komen, doe gij,
wat uw hand vinden zal, want
Godzal met u zijn.
10:8 Gij nu zult voor mijn
aangezicht afgaan naar Gilgal, en
zie, ik zal tot u afkomen, om
brandofferen teofferen, om te
offeren offeranden der dankzegging;
zeven dagen zult gij [daar] beiden,
totdat ik tot u kome, en ubekend
make, wat gij doen zult.
10:9 Het geschiedde nu, toen hij
zijn schouder keerde, om van
Samuel te gaan, veranderde God
hem hethart [in] een ander; en al
die tekenen kwamen ten zelven
dage.
10:10 Toen zij daar aan den heuvel
kwamen, zie, zo [kwam] hem een
hoop profeten tegemoet; en
deGeest des HEEREN werd vaardig
over hem, en hij profeteerde in het
midden van hen.
10:11 En het geschiedde, als een
iegelijk, die hem van te voren
gekend had, zag, dat hij, ziet,
profeteerdemet de profeten, zo

zeide het volk, een ieder tot zijn
metgezel: Wat is dit, dat den zoon
van Kis geschied is? IsSaul ook
onder de profeten?
10:12 Toen antwoordde een man
van daar, en zeide: Wie is toch hun
vader? Daarom is het tot
eenspreekwoord geworden: Is Saul
ook onder de profeten?
10:13 Toen hij nu voleind had te
profeteren, zo kwam hij op de
hoogte.
10:14 En Sauls oom zeide tot hem
en tot zijn jongen: Waar zijt
gijlieden heengegaan? Hij nu zeide:
Om deezelinnen te zoeken; toen wij
zagen, dat zij er niet waren, zo
kwamen wij tot Samuel.
10:15 Toen zeide Sauls oom: Geef
mij toch te kennen, wat heeft
Samuel ulieden gezegd?
10:16 Saul nu zeide tot zijn oom:
Hij heeft ons voorzeker te kennen
gegeven, dat de ezelinnen
gevondenwaren; maar de zaak des
koninkrijks, waarvan Samuel gezegd
had, gaf hij hem niet te kennen.
10:17 Doch Samuel riep het volk te
zamen tot den HEERE, te Mizpa.
10:18 En hij zeide tot de kinderen
Israels: Alzo heeft de HEERE, de
God Israels, gesproken: Ik heb
Israeluit Egypte opgebracht, en Ik
heb ulieden van de hand der
Egyptenaren gered, en van de hand
van allekoninkrijken, die u
onderdrukten.
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10:19 Maar gijlieden hebt heden uw
God verworpen, Die u uit al uw
ellenden en uw noden verlost heeft,
enhebt tot Hem gezegd: Zet een
koning over ons; nu dan, stelt u
voor het aangezicht des HEEREN,
naar uwstammen en naar uw
duizenden.
10:20 Toen nu Samuel al de
stammen van Israel had doen
naderen, zo is de stam van
Benjamin geraakt.
10:21 Toen hij den stam van
Benjamin deed aankomen naar zijn
geslachten, zo werd het geslacht
vanMatri geraakt; en Saul, de zoon
van Kis, werd geraakt. En zij
zochten hem, maar hij werd niet
gevonden.
10:22 Toen vraagden zij verder den
HEERE, of die man nog derwaarts
komen zou? De HEERE dan
zeide:Ziet, hij heeft zich tussen de
vaten verstoken.
10:23 Zij nu liepen, en namen hem
van daar, en hij stelde zich in het
midden des volks; en hij was
hogerdan al het volk, van zijn
schouder en opwaarts.
10:24 Toen zeide Samuel tot het
ganse volk: Ziet gij, dien de HEERE
verkoren heeft? Want gelijk hij, is
erniemand onder het ganse volk.
Toen juichte het ganse volk, en zij
zeiden: de koning leve!
10:25 Samuel nu sprak tot het volk
het recht des koninkrijks, en schreef

het in een boek, en leide het
voorhet aangezicht des HEEREN.
Toen liet Samuel het ganse volk
gaan, elk naar zijn huis.
10:26 En Saul ging ook naar zijn
huis te Gibea, en [van] het heir
gingen met hem, welker hart God
geroerdhad.
10:27 Doch de kinderen Belials
zeiden: Wat zou ons deze
verlossen? en zij verachtten hem, en
brachtenhem geen geschenk. Doch
hij was als doof.
11:1 Toen toog Nahas, de
Ammoniet, op, en belegerde, Jabes
in Gilead. En al de mannen van
Jabeszeiden tot Nahas: Maak een
verbond met ons, zo zullen wij u
dienen.
11:2 Doch Nahas, de Ammoniet,
zeide tot hen: Mits dezen zal ik
[een] [verbond] met ulieden maken,
dat iku allen het rechteroog
uitsteke; en dat ik deze schande op
gans Israel legge.
11:3 Toen zeiden tot hem de
oudsten Jabes: Laat zeven dagen
van ons af, dat wij boden zenden in
al delandpalen van Israel; is er dan
niemand, die ons verlost, zo zullen
wij tot u uitgaan.
11:4 Als de boden te Gibea-sauls
kwamen, zo spraken zij deze
woorden voor de oren van het volk.
Toenhief al het volk zijn stem op,
en weende.
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11:5 En ziet, Saul kwam achter de
runderen uit het veld, en Saul zeide:
Wat is den volke, dat zij
wenen?Toen vertelden zij hem de
woorden der mannen van Jabes.
11:6 Toen werd de Geest Gods
vaardig over Saul, als hij deze
woorden hoorde; en zijn toorn
ontstak zeer.
11:7 En hij nam een paar runderen,
en hieuw ze in stukken, en hij zond
ze in alle landpalen van Israel
doorde hand der boden, zeggende:
Die niet zelf uittrekt achter Saul en
achter Samuel, alzo zal men zijn
runderendoen. Toen viel de vreze
des HEEREN op het volk, en zij
gingen uit als een enig man.
11:8 En hij telde hen te Bezek; en
van de kinderen Israels waren
driehonderd duizend, en van de
mannenvan Juda dertig duizend.
11:9 Toen zeiden zij tot de boden,
die gekomen waren: Aldus zult
gijlieden den mannen te Jabes in
Gileadzeggen: Morgen zal u
verlossing geschieden, als de zon
heet worden zal. Als de boden
kwamen, enverkondigden [dat] aan
de mannen te Jabes, zo werden zij
verblijd.
11:10 En de mannen van Jabes
zeiden: Morgen zullen wij tot ulieden
uitgaan, en gij zult ons doen
naaralles, wat goed is in uw ogen.
11:11 Het geschiedde nu des
anderen daags, dat Saul het volk

stelde in drie hopen, en zij kwamen
in hetmidden des legers, in de
morgenwake, en zij sloegen Ammon,
totdat de dag heet werd; en het
geschiedde, datde overigen alzo
verstrooid werden, dat er onder hen
geen twee te zamen bleven.
11:12 Toen zeide het volk tot
Samuel: Wie is hij, die zeide: Zou
Saul over ons regeren? Geeft hier
diemannen, dat wij hen doden.
11:13 Maar Saul zeide: Er zal te
dezen dage geen man gedood
worden, want de HEERE heeft heden
eenverlossing in Israel gedaan.
11:14 Verder zeide Samuel tot het
volk: Komt en laat ons naar Gilgal
gaan, en het koninkrijk
aldaarvernieuwen.
11:15 Toen ging al het volk naar
Gilgal, en maakte Saul aldaar
koning voor het aangezicht des
HEEREN teGilgal; en zij offerden
aldaar dankofferen voor het
aangezicht des HEEREN; en Saul
verheugde zich aldaar ganszeer, met
al de mannen van Israel.
12:1 Toen zeide Samuel tot gans
Israel: Ziet, ik heb naar ulieder stem
gehoord in alles, wat gij mij
gezegdhebt, en ik heb een koning
over u gezet.
12:2 En nu, ziet, daar trekt de
koning voor uw aangezicht heen, en
ik ben oud en grijs geworden, en
ziet,mijn zonen zijn bij ulieden; en ik
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heb voor uw aangezichten
gewandeld van mijn jeugd af tot
dezen dag toe.
12:3 Ziet, [hier] ben ik, betuigt tegen
mij voor den HEERE, en voor Zijn
gezalfde, wiens os ik genomen
heb,en wiens ezel ik genomen heb,
en wien ik verongelijkt heb, wien ik
onderdrukt heb, en van wiens hand
ik eengeschenk genomen heb, dat ik
mijn ogen van hem zou verborgen
hebben; zo zal ik het ulieden
wedergeven.
12:4 Toen zeiden zij: Gij hebt ons
niet verongelijkt, en gij hebt ons
niet onderdrukt, en gij hebt
vanniemands hand iets genomen.
12:5 Toen zeide hij tot hen: De
HEERE zij een Getuige tegen ulieden,
en Zijn gezalfde zij te dezen
dagegetuige, dat gij in mijn hand
niets gevonden hebt! En [het] [volk]
zeide: Hij zij Getuige!
12:6 Verder zeide Samuel tot het
volk: Het is de HEERE, Die Mozes en
Aaron gemaakt heeft, en Die
uwvaders uit Egypteland opgebracht
heeft.
12:7 En nu, stelt u [hier], dat ik met
ulieden rechte, voor het aangezicht
des HEEREN, over al
degerechtigheden des HEEREN, die
Hij aan u en aan uw vaderen
gedaan heeft.
12:8 Nadat Jakob in Egypte
gekomen was, zo riepen uw vaders
tot den HEERE; en de HEERE

zondMozes en Aaron, en zij leidden
uw vaders uit Egypte, en deden hen
aan deze plaats wonen.
12:9 Maar zij vergaten den HEERE,
hun God; zo verkocht Hij hen in de
hand van Sisera, den krijgsoverste,te
Hazor, en in de hand der Filistijnen,
en in de hand van den koning der
Moabieten, die tegen hen streden.
12:10 En zij riepen tot den HEERE,
en zeiden: Wij hebben gezondigd,
dewijl wij den HEERE verlaten, ende
Baals en Astharoths gediend
hebben; en nu, ruk ons uit de hand
onzer vijanden, en wij zullen U
dienen.
12:11 En de HEERE zond Jerubbaal,
en Bedan, en Jeftha, en Samuel, en
Hij rukte u uit de hand uwervijanden
rondom, alzo dat gij zeker woondet.
12:12 Als gij nu zaagt, dat Nahas,
de koning van de kinderen Ammons,
tegen u kwam, zo zeidet gij tot
mij:Neen, maar een koning zal over
ons regeren; zo toch de HEERE, uw
God, uw Koning was.
12:13 En nu, ziet daar den koning,
dien gij verkoren hebt, dien gij
begeerd hebt; en ziet, de HEERE
heefteen koning over ulieden gezet.
12:14 Zo gij den HEERE zult vrezen,
en Hem dienen, en naar Zijn stem
horen, en den mond des
HEERENniet wederspannig zijt, zo
zult gijlieden, zowel gij als de
koning, die over u regeren zal,
achter den HEERE, uwGod, zijn.
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12:15 Doch zo gij naar de stem des
HEEREN niet zult horen, maar den
mond des HEEREN wederspannigzijn,
zo zal de hand des HEEREN, tegen
u zijn, als tegen uw vaders.
12:16 Ook stelt u nu [hier], en ziet
die grote zaak, die de HEERE voor
uw ogen doen zal.
12:17 Is het niet vandaag de
tarweoogst? Ik zal tot den HEERE
roepen, en Hij zal donder en regen
geven;zo weet dan, en ziet, dat uw
kwaad groot is, dat gij voor de
ogen des HEEREN gedaan hebt, dat
gij een koningvoor u begeerd hebt.
12:18 Toen Samuel den HEERE
aanriep, zo gaf de HEERE donder
en regen te dien dage;
daaromvreesde al het volk zeer den
HEERE en Samuel.
12:19 En al het volk zeide tot
Samuel: Bid voor uw knechten den
HEERE, uw God, dat wij niet
sterven;want boven al onze zonden
hebben wij dit kwaad daartoe
gedaan, dat wij voor ons een
koning begeerd hebben.
12:20 Toen zeide Samuel tot het
volk: Vreest niet, gij hebt al dit
kwaad gedaan; doch wijkt niet van
achterden HEERE af, maar dient den
HEERE met uw ganse hart.
12:21 En wijkt niet af; want gij
zoudt de ijdelheden na [volgen], die
niet bevorderlijk zijn, noch
verlossen,want zij zijn ijdelheden.
12:22 Want de HEERE zal Zijn volk

niet verlaten, om Zijns groten
Naams wil, dewijl het den HEERE
beliefdheeft, ulieden Zich tot een
volk te maken.
12:23 Wat ook mij aangaat, het zij
verre van mij, dat ik tegen den
HEERE zou zondigen, dat ik zou
aflatenvoor ulieden te bidden; maar
ik zal u den goeden en rechten weg
leren.
12:24 Vreest slechts den HEERE, en
dient Hem trouwelijk met uw ganse
hart; want ziet, hoe grote dingenHij
bij ulieden gedaan heeft!
12:25 Maar indien gij voortaan
kwaad doet, zo zult gijlieden, als
ook uw koning, omkomen.
13:1 Saul was een jaar in zijn
regering geweest, en het tweede
jaar regeerde hij over Israel.
13:2 Toen verkoos zich Saul drie
duizend [mannen] uit Israel; en er
waren bij Saul twee duizend
teMichmas en op het gebergte van
Beth-el, en duizend waren er bij
Jonathan te Gibea-benjamins; en het
overigedes volks liet hij gaan, een
iegelijk naar zijn tent.
13:3 Doch Jonathan sloeg de
bezetting der Filistijnen, die te Geba
was, hetwelk de Filistijnen
hoorden.Daarom blies Saul met de
bazuin in het ganse land, zeggende:
Laat het de Hebreen horen.
13:4 Toen hoorde het ganse Israel
zeggen: Saul heeft de bezetting der
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Filistijnen geslagen, en ook is
Israelstinkende geworden bij de
Filistijnen. Toen werd het volk
samengeroepen achter Saul, naar
Gilgal.
13:5 En de Filistijnen werden
verzameld om te strijden tegen
Israel, dertig duizend wagens, en
zes duizendruiters, en volk in
menigte als het zand, dat aan den
oever der zee is; en zij togen op,
en legerden zich teMichmas, tegen
het oosten van Beth-aven.
13:6 Toen de mannen van Israel
zagen, dat zij in nood waren (want
het volk was benauwd), zo
verborgzich het volk in de
spelonken, en in de doornbossen,
en in de steenklippen, en in de
vestingen, en in de putten.
13:7 De Hebreen nu gingen over de
Jordaan in het land van Gad en
Gilead. Toen Saul nog zelf te
Gilgalwas, zo kwam al het volk
bevende achter hem.
13:8 En hij vertoefde zeven dagen,
tot den tijd, dien Samuel bestemd
had. Als Samuel te Gilgal
nietopkwam, zo verstrooide het volk
van hem.
13:9 Toen zeide Saul: Brengt tot mij
herwaarts een brandoffer, en
dankofferen; en hij offerde
brandoffer.
13:10 En het geschiedde, toen hij
geeindigd had het brandoffer te
offeren, ziet, zo kwam Samuel; en

Saulging uit hem tegemoet, om hem
te zegenen.
13:11 Toen zeide Samuel: Wat hebt
gij gedaan? Saul nu zeide: Omdat ik
zag, dat zich het volk van
mijverstrooide, en gij op den
bestemden tijd der dagen niet
kwaamt, en de Filistijnen te Michmas
vergaderd waren,
13:12 Zo zeide ik: Nu zullen de
Filistijnen tot mij afkomen te Gilgal,
en ik heb het aangezicht des
HEERENniet ernstelijk aangebeden,
zo dwong ik mijzelven, en heb
brandoffer geofferd.
13:13 Toen zeide Samuel tot Saul:
Gij hebt zottelijk gedaan; gij hebt
het gebod van den HEERE, uw
God,niet gehouden, dat Hij u
geboden heeft; want de HEERE zou
nu uw rijk over Israel bevestigd
hebben tot ineeuwigheid.
13:14 Maar nu zal uw rijk niet
bestaan. De HEERE heeft Zich een
man gezocht naar Zijn hart, en
deHEERE heeft hem geboden een
voorganger te zijn over Zijn volk,
omdat gij niet gehouden hebt, wat
u deHEERE geboden had.
13:15 Toen maakte zich Samuel op,
en hij ging op van Gilgal naar
Gibea-benjamins; en Saul telde het
volk,dat bij hem gevonden werd,
omtrent zeshonderd man.
13:16 En Saul en zijn zoon
Jonathan, en het volk, dat bij hen
gevonden was, bleven te Gibea512

1 Samuël
benjamins;maar de Filistijnen waren
te Michmas gelegerd.
13:17 En de verdervers gingen uit
het leger der Filistijnen, in drie
hopen; de ene hoop keerde zich op
denweg naar Ofra, naar het land
Sual;
13:18 En een hoop keerde zich
naar den weg van Beth-horon; en
een hoop keerde zich naar den weg
derlandpale, die naar het dal
Zeboim naar de woestijn uitziet.
13:19 En er werd geen smid
gevonden in het ganse land van
Israel; want de Filistijnen hadden
gezegd:Opdat de Hebreen geen
zwaard noch spies maken.
13:20 Daarom moest gans Israel tot
de Filistijnen aftrekken, opdat een
iegelijk zijn ploegijzer, of zijn
spade,of zijn bijl, of zijn houweel
scherpen liet.
13:21 Maar zij hadden tandige vijlen
tot hun houwelen, en tot hun
spaden, en tot de drietandige
vorken, entot de bijlen, en tot het
stellen der prikkelen.
13:22 En het geschiedde ten dage
des strijds, dat er geen zwaard
noch spies gevonden werd in de
handvan het ganse volk, dat bij
Saul en bij Jonathan was; doch bij
Saul en bij Jonathan, zijn zoon,
werden zijgevonden.
13:23 En der Filistijnen leger toog
naar den doortocht van Michmas.

14:1 Het geschiedde nu op een
dag, dat Jonathan, de zoon van
Saul, tot den jongen, die zijn
wapenendroeg, zeide: Kom, en laat
ons tot de bezetting der Filistijnen
overgaan, welke aan gene zijde is;
doch hij gaf hetzijn vader niet te
kennen.
14:2 Saul nu zat aan het uiterste
van Gibea onder den granatenboom,
die te Migron was; en het volk,
datbij hem was, was omtrent
zeshonderd man.
14:3 En Ahia, de zoon van Ahitub,
den broeder van Ikabod, den zoon
van Pinehas, den zoon van Eli,
waspriester des HEEREN, te Silo,
dragende den efod; doch het volk
wist niet, dat Jonathan heengegaan
was.
14:4 Er was nu tussen de
doortochten, waar Jonathan zocht
door te gaan tot der Filistijnen
bezetting, eenscherpte van een
steenklip aan deze zijde, en een
scherpte van een steenklip aan
gene zijde; en de naam derene was
Bozes, en de naam der andere
Sene.
14:5 De ene tand was gelegen
tegen het noorden, tegenover
Michmas, en de andere tegen het
zuiden,tegenover Geba.
14:6 Jonathan nu zeide tot den
jongen, die zijn wapenen droeg:
Kom, en laat ons tot de bezetting
dezeronbesnedenen overgaan;
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misschien zal de HEERE voor ons
werken; want bij den HEERE is geen
verhindering,om te verlossen door
velen of door weinigen.
14:7 Toen zeide zijn wapendrager
tot hem: Doe al, wat in uw hart is;
wend u, zie ik ben met u, naar
uwhart.
14:8 Jonathan nu zeide: Zie, wij
zullen overgaan tot die mannen, en
wij zullen ons aan hen ontdekken.
14:9 Indien zij aldus tot ons zeggen:
Staat stil, totdat wij aan ulieden
komen; zo zullen wij blijven staan
aanonze plaats, en tot hen niet
opklimmen.
14:10 Maar zeggen zij aldus: Klimt
tot ons op; zo zullen wij opklimmen,
want de HEERE heeft hen in
onzehand gegeven; en dit zal ons
een teken zijn.
14:11 Toen zij beiden zich aan der
Filistijnen bezetting ontdekten, zo
zeiden de Filistijnen: Ziet, de
Hebreenzijn uit de holen uitgegaan,
waarin zij zich verstoken hadden.
14:12 Verder antwoordden de
mannen der bezetting aan Jonathan
en zijn wapendrager, en zeiden:
Klimtop tot ons, en wij zullen het u
wijs maken. En Jonathan zeide tot
zijn wapendrager: Klim op achter
mij, want deHEERE heeft hen
gegeven in de hand van Israel.
14:13 Toen klom Jonathan op zijn
handen en op zijn voeten, en zijn
wapendrager hem na; en zij

vielenvoor Jonathans aangezicht, en
zijn wapendrager doodde ze achter
hem.
14:14 Deze eerste slag nu,
waarmede Jonathan en zijn
wapendrager omtrent twintig
mannen versloegen,geschiedde
omtrent in de helft eens bunders,
zijnde een juk ossen lands.
14:15 En er was een beving in het
leger, op het veld en onder het
ganse volk; de bezetting en
deverdervers beefden ook zelven; ja,
het land werd beroerd, want het
was een beving Gods.
14:16 Als nu de wachters van Saul
te Gibea-benjamins zagen, dat, ziet,
de menigte versmolt, en doorging,en
geklopt werd;
14:17 Toen zeide Saul tot het volk,
dat bij hem was: Telt toch, en
beziet, wie van ons weggegaan zijn.
Enzij telden, en ziet, Jonathan en
zijn wapendrager waren daar niet.
14:18 Toen zeide Saul tot Ahia:
Breng de ark Gods herwaarts. Want
de ark Gods was te dien dage bij
dekinderen Israels.
14:19 En het geschiedde, toen Saul
nog tot den priester sprak, dat het
rumoer, hetwelk in der
Filistijnenleger was, zeer toenam en
vermenigvuldigde; zo zeide Saul tot
den priester: Haal uw hand in.
14:20 Saul nu, en al het volk, dat
bij hem was, werd samengeroepen,
en zij kwamen ten strijde; en ziet,
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hetzwaard des enen was tegen den
anderen, er was een zeer groot
gedruis.
14:21 Er waren ook Hebreen bij de
Filistijnen, als eertijds, die met hen
in het leger opgetogen
warenrondom; dezen nu vervoegden
zich ook met de Israelieten, die bij
Saul en Jonathan waren.
14:22 Als alle mannen van Israel,
die zich verstoken hadden in het
gebergte van Efraim, hoorden, dat
deFilistijnen vluchtten, zo kleefden
zij ook hen achteraan in den strijd.
14:23 Alzo verloste de HEERE Israel
te dien dage; en het leger trok over
naar Beth-aven.
14:24 En de mannen van Israel
werden mat te dien dage; want Saul
had het volk bezworen,
zeggende:Vervloekt zij de man, die
spijze eet tot aan den avond, opdat
ik mij aan mijn vijanden wreke!
Daarom proefde datganse volk geen
spijs.
14:25 En het ganse volk kwam in
een woud; en daar was honig op
het veld.
14:26 Toen het volk in het woud
kwam, ziet, zo was er een
honigvloed; maar niemand raakte
met zijn handaan zijn mond, want
het volk vreesde de bezwering.
14:27 Maar Jonathan had het niet
gehoord, toen zijn vader het volk
bezworen had, en hij reikte het
eindevan den staf uit, die in zijn

hand was, en hij doopte denzelven
in een honigraat; als hij nu zijn
hand tot zijn mondwendde, zo
werden zijn ogen verlicht.
14:28 Toen antwoordde een man
uit het volk, en zeide: Uw vader
heeft het volk zwaarlijk
bezworen,zeggende: Vervloekt zij de
man, die heden brood eet! Daarom
bezwijkt het volk.
14:29 Toen zeide Jonathan: Mijn
vader heeft het land beroerd; zie
toch, hoe mijn ogen verlicht zijn,
omdatik een weinig van dezen honig
gesmaakt heb;
14:30 Hoe veel meer, indien het
volk heden had mogen vrijelijk eten
van den buit zijner vijanden, dien
hetgevonden heeft! Maar nu is die
slag niet groot geweest over de
Filistijnen.
14:31 Doch zij sloegen te dien dage
de Filistijnen van Michmas tot
Ajalon; en het volk was zeer moede.
14:32 Toen maakte zich het volk
aan den buit, en zij namen
schapen, en runderen, en kalveren,
en zijslachtten ze tegen de aarde;
en het volk at ze met het bloed.
14:33 En men boodschapte het
Saul, zeggende: Zie, het volk
verzondigt zich aan den HEERE,
etende methet bloed. En hij zeide:
Gij hebt trouwelooslijk gehandeld;
wentelt heden een groten steen tot
mij.
14:34 Verder sprak Saul: Verstrooit
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u onder het volk, en zegt tot hen:
Brengt tot mij een iegelijk zijn os,
eneen iegelijk zijn schaap, en slacht
het hier, en eet, en bezondigt u niet
aan den HEERE, die etende met
hetbloed. Toen bracht al het volk
een iegelijk zijn os met zijn hand,
des nachts, en slachtte ze aldaar.
14:35 Toen bouwde Saul den HEERE
een altaar; dit was het eerste
altaar, dat hij den HEERE bouwde.
14:36 Daarna zeide Saul: Laat ons
aftrekken de Filistijnen na, bij nacht,
en laat ons dezelve beroven,
totdathet morgen licht worde, en
laat ons niet een man onder hen
overig laten. Zij nu zeiden: Doe al
wat goed is in uwogen; maar de
priester zeide: Laat ons herwaarts
tot God naderen.
14:37 Toen vraagde Saul God: Zal
ik aftrekken de Filistijnen na? Zult
Gij ze in de hand van
Israelovergeven? Doch Hij
antwoordde hem niet te dien dage.
14:38 Toen zeide Saul: Komt
herwaarts [uit] alle hoeken des
volks, en verneemt, en ziet, waarin
dezezonde heden geschied zij.
14:39 Want [zo] [waarachtig] [als] de
HEERE leeft, Die Israel verlost, al
ware het in mijn zoon Jonathan,
zozal hij den dood sterven; en
niemand uit het ganse volk
antwoordde hem.
14:40 Verder zeide hij tot het ganse
Israel: Gijlieden zult aan de ene

zijde zijn, en ik en mijn zoon
Jonathanzullen aan de andere zijde
zijn. Toen zeide het volk tot Saul:
Doe, wat goed is in uw ogen.
14:41 Saul nu sprak tot den HEERE,
den God Israels: Toon den
onschuldige. Toen werd Jonathan en
Saulgeraakt, en het volk ging [vrij]
uit.
14:42 Toen zeide Saul: Werpt [het]
[lot] tussen mij en tussen mijn zoon
Jonathan. Toen werd
Jonathangeraakt.
14:43 Saul dan zeide tot Jonathan:
Geef mij te kennen, wat gij gedaan
hebt. Toen gaf het Jonathan hem
tekennen, en zeide: Ik heb maar
een weinig honigs geproefd, met het
uiterste des stafs, dien ik in mijn
hand had;zie [hier] ben ik, moet ik
sterven?
14:44 Toen zeide Saul: Zo doe [mij]
God, en zo doe Hij daartoe,
Jonathan! gij moet den dood
sterven.
14:45 Maar het volk zeide tot Saul:
Zou Jonathan sterven, die deze
grote verlossing in Israel
gedaanheeft? Dat zij verre! [zo]
[waarachtig] [als] de HEERE leeft, als
er een haar van zijn hoofd op de
aarde vallenzal; want hij heeft [dit]
heden met God gedaan. Alzo
verloste het volk Jonathan, dat hij
niet stierf.
14:46 Saul nu toog op van achter
de Filistijnen, en de Filistijnen
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trokken aan hun plaats.
14:47 Toen nam Saul het koninkrijk
over Israel in; en hij streed rondom
tegen al zijn vijanden, tegen
Moab,en tegen de kinderen
Ammons, en tegen Edom, en tegen
de koningen van Zoba, en tegen de
Filistijnen; enoveral, waar hij zich
wendde, oefende hij straf.
14:48 En hij handelde dapper, en hij
sloeg de Amalekieten, en hij redde
Israel uit de hand desgenen, diehem
beroofde.
14:49 De zonen van Saul nu waren:
Jonathan, en Isvi, en Malchi-sua; en
de namen zijner twee
dochterenwaren [deze]: de naam der
eerstgeborene was Merab, en de
naam der kleinste Michal.
14:50 En de naam van Sauls
huisvrouw was Ahinoam, een
dochter van Ahimaaz; en de naam
van zijnkrijgsoverste was Abi-ner,
een zoon van Ner, Sauls oom.
14:51 En Kis was Sauls vader, en
Ner, Abners vader, was een zoon
van Abiel.
14:52 En er was een sterke krijg
tegen de Filistijnen al de dagen van
Saul; daarom alle helden en
allekloeke mannen, die Saul zag, die
vergaderde hij tot zich.
15:1 Toen zeide Samuel tot Saul:
de HEERE heeft mij gezonden, dat
ik u ten koning zalfde over Zijn
volk,over Israel; hoor dan nu de

stem van de woorden des HEEREN.
15:2 Alzo zegt de HEERE der
heirscharen: Ik heb bezocht, hetgeen
Amalek aan Israel gedaan heeft,
hoehij zich tegen hem gesteld heeft
op den weg, toen hij uit Egypte
opkwam.
15:3 Ga nu heen, en sla Amalek, en
verban alles, wat hij heeft, en
verschoon hem niet; maar dood van
denman af tot de vrouw toe, van
de kinderen tot de zuigelingen, van
de ossen tot de schapen, van de
kemelen totde ezelen toe.
15:4 Dit verkondigde Saul het volk,
en hij telde hen te Telaim,
tweehonderd duizend voetvolks, en
tienduizend mannen van Juda.
15:5 Als Saul tot aan de stad
Amalek kwam, zo leide hij een
achterlage in het dal.
15:6 En Saul liet den Kenieten
zeggen: Gaat weg, wijkt, trekt af uit
het midden der Amalekieten, opdat
ik umet hen niet wegruime; want gij
hebt barmhartigheid gedaan aan al
de kinderen Israels, toen zij uit
Egypteopkwamen. Alzo weken de
Kenieten uit het midden der
Amalekieten.
15:7 Toen sloeg Saul de
Amalekieten van Havila af, tot daar
gij komt te Sur, dat voor aan
Egypte is.
15:8 En hij ving Agag, den koning
der Amalekieten, levend; maar al
het volk verbande hij door de
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scherptedes zwaards.
15:9 Doch Saul en het [ganse] volk
verschoonde Agag, en de beste
schapen, en runderen, en de
naast[beste], en de lammeren, en al
wat best was, en zij wilden ze niet
verbannen; maar alle ding, dat
verachtzaam,en dat verdwijnende
was, verbanden zij.
15:10 Toen geschiedde het woord
des HEEREN tot Samuel, zeggende:
15:11 Het berouwt Mij, dat Ik Saul
tot koning gemaakt heb, dewijl hij
zich van achter Mij afgekeerd heeft,
enMijn woorden niet bevestigd heeft.
Toen ontstak Samuel, en hij riep tot
den HEERE den gansen nacht.
15:12 Daarna maakte zich Samuel
des morgens vroeg op, Saul
tegemoet; en het werd
Samuelgeboodschapt, zeggende:
Saul is te Karmel gekomen, en zie,
hij heeft zich een pilaar gesteld;
daarna is hijomgetogen, en
doorgetrokken, en naar Gilgal
afgekomen.
15:13 Samuel nu kwam tot Saul, en
Saul zeide tot hem: Gezegend zijt
gij den HEERE! Ik heb desHEEREN
woord bevestigd.
15:14 Toen zeide Samuel: Wat is
dan dit voor een stem der schapen
in mijn oren, en een stem
derrunderen, die ik hoor?
15:15 Saul nu zeide: Zij hebben ze
van de Amalekieten gebracht, want
het volk heeft de beste schapen

enrunderen verschoond, om den
HEERE, uw God, te offeren; maar
het overige hebben wij verbannen.
15:16 Toen zeide Samuel tot Saul:
Houd op, zo zal ik u te kennen
geven, wat de HEERE vannacht tot
mijgesproken heeft. Hij dan zeide
tot hem: Spreek.
15:17 En Samuel zeide: Is het niet
[alzo], toen ge klein waart in uw
ogen, dat gij het hoofd der
stammenvan Israel geworden zijt, en
dat u de HEERE tot koning over
Israel gezalfd heeft?
15:18 En de HEERE heeft u op den
weg gezonden, en gezegd: Ga heen
en verban de zondaars,
deAmalekieten, en strijd tegen hen,
totdat gij dezelve te niet doet.
15:19 Waarom toch hebt gij naar
de stem des HEEREN niet gehoord,
maar zijt tot den roof gevlogen,
enhebt gedaan dat kwaad was in
de ogen des HEEREN?
15:20 Toen zeide Saul tot Samuel:
Ik heb immers naar de stem des
HEEREN gehoord, en heb
gewandeldop den weg, op
denwelken mij de HEERE gezonden
heeft; en ik heb Agag, den koning
der Amalekieten, [mede]gebracht,
maar de Amalekieten heb ik
verbannen.
15:21 Het volk nu heeft genomen
van den roof, schapen en runderen,
het voornaamste van hetverbannene,
om den HEERE, uw God, op te
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offeren te Gilgal.
15:22 Doch Samuel zeide: Heeft de
HEERE lust aan brandofferen, en
slachtofferen, als aan
hetgehoorzamen van de stem des
HEEREN? Zie, gehoorzamen is beter
dan slachtoffer, opmerken dan het
vetteder rammen.
15:23 Want wederspannigheid is een
zonde der toverij, en wederstreven
is afgoderij en beeldendienst.Omdat
gij des HEEREN woord verworpen
hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat
gij geen koning zult zijn.
15:24 Toen zeide Saul tot Samuel:
Ik heb gezondigd, omdat ik des
HEEREN bevel en uw
woordenovertreden heb; want ik heb
het volk gevreesd en naar hun stem
gehoord.
15:25 Nu dan, vergeef [mij] toch
mijn zonde, en keer met mij
wederom, dat ik den HEERE
aanbidde.
15:26 Doch Samuel zeide tot Saul:
Ik zal met u niet wederkeren; omdat
gij het woord des HEERENverworpen
hebt, zo heeft u de HEERE
verworpen, dat gij geen koning over
Israel zult zijn.
15:27 Als zich Samuel omkeerde om
weg te gaan, zo greep hij een slip
van zijn mantel en zij scheurde.
15:28 Toen zeide Samuel tot hem:
De HEERE heeft heden het koninkrijk
van Israel van u afgescheurd,
enheeft het aan uw naaste gegeven,

die beter is dan gij.
15:29 En ook liegt Hij, Die de
Overwinning van Israel is, niet, en
het berouwt Hem niet; want Hij is
geenmens, dat Hem [iets] berouwen
zou.
15:30 Hij dan zeide: Ik heb
gezondigd; eer mij toch nu voor de
oudsten mijns volks, en voor Israel;
en keerwederom met mij, dat ik den
HEERE, uw God, aanbidde.
15:31 Toen keerde Samuel wederom
Saul na; en Saul aanbad den
HEERE.
15:32 Toen zeide Samuel: Breng
Agag, den koning der Amalekieten,
hier tot mij; Agag nu ging tot
hemweeldelijk; en Agag zeide:
Voorwaar, de bitterheid des doods
is geweken!
15:33 Maar Samuel zeide: Gelijk als
uw zwaard de vrouwen van haar
kinderen beroofd heeft, alzo zal
uwmoeder van haar kinderen
beroofd worden onder de vrouwen.
Toen hieuw Samuel Agag in
stukken, voor hetaangezicht des
HEEREN te Gilgal.
15:34 Daarna ging Samuel naar
Rama; en Saul ging op naar zijn
huis te Gibea-sauls.
15:35 En Samuel zag Saul niet
meer tot den dag zijns doods toe;
evenwel droeg Samuel leed om
Saul; enhet berouwde den HEERE,
dat Hij Saul tot koning over Israel
gemaakt had.
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16:1 Toen zeide de HEERE tot
Samuel: Hoe lang draagt gij leed
om Saul, dien Ik toch verworpen
heb, dathij geen koning zij over
Israel? Vul uw hoorn met olie, en
ga heen; Ik zal u zenden tot Isai,
den Bethlehemiet;want Ik heb Mij
een koning onder zijn zonen
uitgezien.
16:2 Maar Samuel zeide: Hoe zou ik
heengaan? Saul zal het toch horen
en mij doden. Toen zeide deHEERE:
Neem een kalf van de runderen met
u, en zeg: Ik ben gekomen, om den
HEERE offerande te doen.
16:3 En gij zult Isai ten offer
nodigen, en Ik zal u te kennen
geven, wat gij doen zult, en gij zult
Mij zalven,dien Ik u zeggen zal.
16:4 Samuel nu deed, hetgeen de
HEERE gesproken had, en hij kwam
te Bethlehem. Toen kwamen
deoudsten der stad bevende hem
tegemoet, en zeiden: Is uw komst
[met] vrede?
16:5 Hij dan zeide: [Met] vrede; ik
ben gekomen om den HEERE
offerande te doen; heiligt u, en
komt metmij ten offer; en hij
heiligde Isai en zijn zonen, en hij
nodigde hen ten offer.
16:6 En het geschiedde, toen zij
inkwamen, zo zag hij Eliab aan, en
dacht: Zekerlijk, is [deze] voor
denHEERE, Zijn gezalfde.
16:7 Doch de HEERE zeide tot
Samuel: Zie zijn gestalte niet aan,

noch de hoogte zijner statuur, want
Ikheb hem verworpen; want het is
niet gelijk de mens ziet; want de
mens ziet aan, wat voor ogen is,
maar deHEERE ziet het hart aan.
16:8 Toen riep Isai, Abinadab, en hij
deed hem voorbij het aangezicht
van Samuel gaan; doch hij
zeide:Dezen heeft de HEERE ook
niet verkoren.
16:9 Daarna liet Isai Samma
voorbijgaan; doch hij zeide: Dezen
heeft de HEERE ook niet verkoren.
16:10 Alzo liet Isai zijn zeven zonen
voorbij het aangezicht van Samuel
gaan; doch Samuel zeide tot Isai:De
HEERE heeft dezen niet verkoren.
16:11 Voorts zeide Samuel tot Isai:
Zijn dit al de jongelingen? En hij
zeide: De kleinste is nog overig,
enzie, hij weidt de schapen. Samuel
nu zeide tot Isai: Zend heen en laat
hem halen; want wij zullen niet
rondomaanzitten, totdat hij hier zal
gekomen zijn.
16:12 Toen zond hij heen, en
bracht hem in; hij nu was
roodachtig, mitsgaders schoon van
ogen en schoonvan aanzien; en de
HEERE zeide: Sta op, zalf hem, want
deze is het.
16:13 Toen nam Samuel den
oliehoorn, en hij zalfde hem in het
midden zijner broederen. En de
Geest desHEEREN werd vaardig over
David van dien dag af en voortaan.
Daarna stond Samuel op, en hij
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ging naarRama.
16:14 En de Geest des HEEREN
week van Saul; en een boze geest
van den HEERE verschrikte hem.
16:15 Toen zeiden Sauls knechten
tot hem: Zie toch, een boze geest
Gods verschrikt u.
16:16 Onze heer zegge toch tot uw
knechten, die voor uw aangezicht
[staan], dat zij een man zoeken,
dieop de harp spelen kan; en het
zal geschieden, als de boze geest
Gods op u is, dat hij met zijn hand
spele, dathet beter met u worde.
16:17 Toen zeide Saul tot zijn
knechten: Ziet mij toch naar een
man uit, die wel spelen kan, en
brengt hemtot mij.
16:18 Toen antwoordde een van de
jongelingen, en zeide: Zie, ik heb
gezien een zoon van Isai,
denBethlehemiet, die spelen kan en
hij is een dapper held, en een
krijgsman, en verstandig in zaken,
en een schoonman, en de HEERE is
met hem.
16:19 Saul nu zond boden tot Isai,
en zeide: Zend uw zoon David tot
mij, die bij de schapen is.
16:20 Toen nam Isai een ezel met
brood, en een lederen zak met wijn,
en een geitenbokje; en hij zond
zedoor de hand van zijn zoon David
aan Saul.
16:21 Alzo kwam David tot Saul, en
hij stond voor zijn aangezicht; en hij
beminde hem zeer, en hij werdzijn

wapendrager.
16:22 Daarna zond Saul tot Isai, om
te zeggen: Laat toch David voor
mijn aangezicht staan, want hij
heeftgenade in mijn ogen gevonden.
16:23 En het geschiedde, als de
geest Gods over Saul was, zo nam
David de harp, en hij speelde met
zijnhand; dat was voor Saul een
verademing, en het werd beter met
hem, en de boze geest week van
hem.
17:1 En de Filistijnen verzamelden
hun heir ten strijde, en verzamelden
zich te Socho, dat in Juda is; en
zijlegerden zich tussen Socho en
tussen Azeka, aan het einde van
Dammim.
17:2 Doch Saul en de mannen van
Israel verzamelden zich, en legerden
zich in het eikendal; en stelden
deslagorde tegen de Filistijnen aan.
17:3 De Filistijnen nu stonden aan
een berg aan gene, en de
Israelieten stonden aan een berg
aan dezezijde; en de vallei was
tussen hen.
17:4 Toen ging er een kampvechter
uit, uit het leger der Filistijnen; zijn
naam was Goliath, van Gath;
zijnhoogte was zes ellen en een
span.
17:5 En hij had een koperen helm
op zijn hoofd, en hij had een
schubachtig pantsier aan; en het
gewichtvan het pantsier was vijf
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duizend sikkelen kopers;
17:6 En een koperen scheenharnas
boven zijn voeten, en een koperen
schild tussen zijn schouders;
17:7 En de schacht zijner spies was
als een weversboom, en het lemmer
zijner spies was van
zeshonderdsikkelen ijzers; en de
schilddrager ging voor zijn
aangezicht.
17:8 Deze nu stond, en riep tot de
slagorden van Israel, en zeide tot
hen: Waarom zoudt
gijliedenuittrekken, om de slagorde
te stellen? Ben ik niet een Filistijn,
en gijlieden knechten van Saul?
Kiest een manonder u, die tot mij
afkome.
17:9 Indien hij tegen mij strijden en
mij verslaan kan, zo zullen wij
ulieden tot knechten zijn; maar
indien ikhem overwin en hem sla,
zo zult gij ons tot knechten zijn, en
ons dienen.
17:10 Verder zeide de Filistijn: Ik
heb heden de slagorden van Israel
gehoond, [zeggende]: Geeft mij
eenman, dat wij te zamen strijden!
17:11 Toen Saul en het ganse Israel
deze woorden van den Filistijn
hoorden, zo ontzetten zij zich,
envreesden zeer.
17:12 David nu was de zoon van
den Efrathischen man van
Bethlehem-juda, wiens naam was
Isai, en [die]acht zonen had, en in
de dagen van Saul was hij een

man, oud, afgaande onder de
mannen.
17:13 En de drie grootste zonen
van Isai gingen heen; zij volgden
Saul na in den krijg. De namen nu
zijnerdrie zonen, die in den krijg
gingen, waren: Eliab, de
eerstgeborene, en zijn tweede
Abinadab, en de derdeSamma.
17:14 En David was de kleinste; en
de drie grootsten waren Saul
nagevolgd.
17:15 Doch David ging henen, en
kwam weder van Saul, om zijns
vaders schapen te weiden te
Bethlehem.
17:16 De Filistijn nu trad toe, des
morgens vroeg en des avonds. Alzo
stelde hij zich [daar] veertig
dagenlang.
17:17 En Isai zeide tot zijn zoon
David: Neem toch voor uw broeders
een efa van dit geroost koren,
endeze tien broden, en breng ze
terloops in het leger tot uw
broederen.
17:18 Maar breng deze tien
melkkazen aan de oversten over
duizend; en gij zult uw broederen
bezoeken,of het hun welga, en gij
zult van hen pand medenemen.
17:19 Saul nu, en zij, en alle
mannen van Israel waren bij het
eikendal met de Filistijnen
strijdende.
17:20 Toen maakte zich David des
morgens vroeg op, en hij liet de
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schapen bij den hoeder, en hij nam
hetop, en ging henen, gelijk als Isai
hem bevolen had; en hij kwam aan
den wagenburg, als het heir in
slagordeuittoog, en men ten strijde
riep.
17:21 En de Israelieten en Filistijnen
stelden slagorde tegen slagorde.
17:22 David nu liet de vaten van
zich, onder de hand van den
bewaarder der vaten, en hij liep ter
slagorde;en hij kwam en vraagde
zijn broederen naar [hun] welstand.
17:23 Toen hij met hen sprak, ziet,
zo kwam de kampvechter op; zijn
naam was Goliath, de Filistijn
vanGath, uit het heir der Filistijnen,
en hij sprak achtereenvolgens die
woorden; en David hoorde ze.
17:24 Doch alle mannen in Israel,
als zij dien man zagen, zo vluchtten
zij voor zijn aangezicht, en
zijvreesden zeer.
17:25 En de mannen Israels zeiden:
Hebt gijlieden dien man wel gezien,
die opgekomen is? Want hij
isopgekomen, om Israel te honen;
en het zal geschieden, dat de
koning dien man, die hem slaat,
met grotenrijkdom verrijken zal, en
hij zal hem zijn dochter geven, en
hij zal zijns vaders huis vrijmaken in
Israel.
17:26 Toen zeide David tot de
mannen, die bij hem stonden,
zeggende: Wat zal men dien man
doen, diedezen Filistijn slaat, en den

smaad van Israel wendt? Want wie
is deze onbesneden Filistijn, dat hij
deslagorden van den levenden God
zou honen?
17:27 Wederom zeide hem het volk
achtervolgens dat woord, zeggende:
Alzo zal men den man doen,
diehem slaat.
17:28 Als Eliab, zijn grootste
broeder, hem tot die mannen
hoorde spreken, zo ontstak de
toorn van Eliabtegen David, en hij
zeide: Waarom zijt gij nu
afgekomen, en onder wien hebt gij
de weinige schapen in dewoestijn
gelaten? Ik ken uw vermetelheid, en
de boosheid uws harten wel; want
gij zijt afgekomen, opdat gij
denstrijd zaagt.
17:29 Toen zeide David: Wat heb ik
nu gedaan? Is er geen oorzaak?
17:30 En hij wendde zich af van
dien naar een anderen toe, en hij
zeide achtereenvolgens dat woord;
enhet volk gaf hem weder antwoord,
achtervolgens de eerste woorden.
17:31 Toen die woorden gehoord
werden, die David gesproken had,
en in de tegenwoordigheid van
Saulverkondigd werden, zo liet hij
hem halen.
17:32 En David zeide tot Saul: Aan
geen mens ontvalle het hart, om
zijnentwil. Uw knecht zal heengaan
enhij zal met dezen Filistijn strijden.
17:33 Maar Saul zeide tot David: Gij
zult niet kunnen heengaan tot
523

1 Samuël
dezen Filistijn, om met hem te
strijden;want gij zijt een jongeling,
en hij is een krijgsman van zijn
jeugd af.
17:34 Toen zeide David tot Saul:
Uw knecht weidde de schapen zijns
vaders, en er kwam een leeuw
eneen beer, en nam een schaap
van de kudde weg.
17:35 En ik ging uit hem na, en ik
sloeg hem, en redde het uit zijn
mond; toen hij tegen mij opstond,
zovatte ik hem bij zijn baard, en
sloeg hem, en doodde hem.
17:36 Uw knecht heeft zo den
leeuw als den beer geslagen; alzo
zal deze onbesneden Filistijn zijn,
gelijkeen van die, omdat hij de
slagorden van den levenden God
gehoond heeft.
17:37 Verder zeide David: De
HEERE, Die mij van de hand des
leeuws gered heeft, en uit de hand
desbeers, Die zal mij redden uit de
hand van dezen Filistijn. Toen zeide
Saul tot David: Ga heen, en de
HEERE zijmet u!
17:38 En Saul kleedde David met
zijn klederen, en zette een koperen
helm op zijn hoofd, en kleedde
hemmet een pantsier.
17:39 En David gordde zijn zwaard
aan over zijn klederen, en wilde
gaan; want hij had het nooit
verzocht.Toen zeide David tot Saul:
Ik kan in deze niet gaan, want ik
heb het nooit verzocht; en David

leide ze van zich.
17:40 En hij nam zijn staf in zijn
hand, en hij koos zich vijf gladde
stenen uit de beek, en leide ze in
deherderstas, die hij had, te weten
in den zak, en zijn slinger was in
zijn hand; alzo naderde hij tot den
Filistijn.
17:41 De Filistijn ging ook heen,
gaande en naderende tot David, en
zijn schilddrager [ging] voor
zijnaangezicht.
17:42 Toen de Filistijn opzag, en
David zag, zo verachtte hij hem;
want hij was een jongeling,
roodachtig,mitsgaders schoon van
aanzien.
17:43 De Filistijn nu zeide tot David:
Ben ik een hond, dat gij tot mij
komt met stokken? En de
Filistijnvloekte David bij zijn goden.
17:44 Daarna zeide de Filistijn tot
David: Kom tot mij, zo zal ik uw
vlees aan de vogelen des hemels
geven,en aan de dieren des velds.
17:45 David daarentegen zeide tot
den Filistijn: gij komt tot mij met
een zwaard, en met een spies, en
meteen schild; maar ik kom tot u in
den Naam van den HEERE der
heirscharen, den God der slagorden
van Israel,Dien gij gehoond hebt.
17:46 Te dezen dage zal de HEERE
u besluiten in mijn hand, en ik zal
u slaan, en ik zal uw hoofd van
uwegnemen, en ik zal de dode
lichamen van der Filistijnen leger
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dezen dag aan de vogelen des
hemels, en aande beesten des velds
geven; en de ganse aarde zal
weten, dat Israel een God heeft.
17:47 En deze ganse vergadering
zal weten, dat de HEERE niet door
het zwaard, noch door de
spiesverlost; want de krijg is des
HEEREN, Die zal ulieden in onze
hand geven.
17:48 En het geschiedde, toen de
Filistijn zich opmaakte, en heenging,
en David tegemoet naderde,
zohaastte David, en liep naar de
slagorde toe, den Filistijn tegemoet.
17:49 En David stak zijn hand in de
tas, en hij nam een steen daaruit,
en hij slingerde, en trof den Filistijn
inzijn voorhoofd; zodat de steen
zonk in zijn voorhoofd, en hij viel
op zijn aangezicht ter aarde.
17:50 Alzo overweldigde David den
Filistijn met een slinger en met een
steen; en hij versloeg den Filistijn,en
doodde hem; doch David had geen
zwaard in de hand.
17:51 Daarom liep David, en stond
op den Filistijn, en nam zijn zwaard,
en hij trok het uit zijn schede, en
hijdoodde hem, en hij hieuw hem
het hoofd daarmede af. Toen de
Filistijnen zagen, dat hun
geweldigste doodwas, zo vluchtten
zij.
17:52 Toen maakten zich de
mannen van Israel en van Juda op,
en juichten, en vervolgden de

Filistijnen,tot daar men komt aan de
vallei, en tot aan de poorten van
Ekron; en de verwonden der
Filistijnen vielen op denweg van
Saaraim, en tot aan Gath, en tot
aan Ekron.
17:53 Daarna keerden de kinderen
Israels om, van het hittig najagen
der Filistijnen, en zij beroofden
hunlegers.
17:54 Daarna nam David het hoofd
van den Filistijn, en bracht het naar
Jeruzalem; maar zijn wapenenleide
hij in zijn tent.
17:55 Toen Saul David zag uitgaan
den Filistijn tegemoet, zeide hij tot
Abner, den krijgsoverste: Wienszoon
is deze jongeling, Abner? En Abner
zeide: [Zo] [waarachtig] [als] uw ziel
leeft, o koning! ik weet het niet.
17:56 De koning nu zeide: Vraag gij
het, wiens zoon deze jongeling is.
17:57 Als David wederkeerde van
het slaan des Filistijns, zo nam hem
Abner, en hij bracht hem voor
hetaangezicht van Saul, en het
hoofd van den Filistijn was in zijn
hand.
17:58 En Saul zeide tot hem: Wiens
zoon zijt gij, jongeling? En David
zeide: Ik ben een zoon van
uwknecht Isai, den Bethlehemiet.
18:1 Het geschiedde nu, als hij
geeindigd had tot Saul te spreken,
dat de ziel van Jonathan
verbondenwerd aan de ziel van
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David; en Jonathan beminde hem
als zijn ziel.
18:2 En Saul nam hem te dien
dage, en liet hem niet werderkeren
tot zijns vaders huis.
18:3 Jonathan nu en David maakten
een verbond, dewijl hij hem liefhad
als zijn ziel.
18:4 En Jonathan deed zijn mantel
af, dien hij aan had, en gaf hem
aan David, ook zijn klederen, ja, tot
zijnzwaard toe, en tot zijn boog toe,
en tot zijn gordel toe.
18:5 En David toog uit, overal, waar
Saul hem zond; hij gedroeg zich
voorzichtiglijk, en Saul zette hem
overde krijgslieden; en hij was
aangenaam in de ogen des gansen
volks, en ook in de ogen der
knechten van Saul.
18:6 Het geschiedde nu, toen zij
kwamen, en David wederkeerde van
het slaan der Filistijnen, dat
devrouwen uitgingen uit al de
steden van Israel, met gezang en
reien, den koning Saul tegemoet,
met trommelen,met vreugde en met
muziekinstrumenten.
18:7 En de vrouwen, spelende,
antwoordden [elkander] en zeiden:
Saul heeft zijn duizenden
verslagen,maar David zijn
tienduizenden!
18:8 Toen ontstak Saul zeer, en dat
woord was kwaad in zijn ogen, en
hij zeide: Zij hebben David
tienduizend gegeven, doch mij

hebben zij [maar] duizend gegeven;
en voorzeker zal het koninkrijk nog
voor hemzijn.
18:9 En Saul had het oog op David,
van dien dag af en voortaan.
18:10 En het geschiedde des
anderen daags, dat de boze geest
Gods over Saul vaardig werd, en
hijprofeteerde midden in het huis,
en David speelde op snarenspel met
zijn hand, als van dag tot dag; Saul
nu hadeen spies in zijn hand.
18:11 En Saul schoot de spies, en
zeide: Ik zal David aan den wand
spitten; maar David wendde
zichtweemaal van zijn aangezicht af.
18:12 En Saul vreesde voor David,
want de HEERE was met hem, en Hij
was van Saul geweken.
18:13 Daarom deed hem Saul van
zich weg, en hij zette hem zich tot
een overste van duizend; en hij
ginguit en hij ging in voor het
aangezicht des volks.
18:14 En David gedroeg zich
voorzichtiglijk op al zijn wegen; en
de HEERE was met hem.
18:15 Toen nu Saul zag, dat hij
zich zeer voorzichtiglijk gedroeg,
vreesde hij voor zijn aangezicht.
18:16 Doch gans Israel en Juda
had David lief; want hij ging uit en
hij ging in voor hun aangezicht.
18:17 Derhalve zeide Saul tot David:
Zie, mijn grootste dochter Merab zal
ik u tot een vrouw geven;alleenlijk,
wees mij een dapper zoon, en voer
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den krijg des HEEREN. Want Saul
zeide: Dat mijn hand niet tegenhem
zij, maar dat de hand der Filistijnen
tegen hem zij.
18:18 Doch David zeide tot Saul:
Wie ben ik, en wat is mijn leven,
[en] mijns vaders huisgezin in Israel,
datik des konings schoonzoon zou
worden?
18:19 Het geschiedde nu ten tijde
als men Merab, de dochter van
Saul, aan David geven zou, zo is zij
aanAdriel, den Meholathiet, ter
vrouw gegeven.
18:20 Doch Michal, de dochter van
Saul, had David lief. Toen dat Saul
te kennen werd gegeven, zo wasdie
zaak recht in zijn ogen.
18:21 En Saul zeide: Ik zal haar
hem geven, dat zij hem tot een
valstrik zij, en dat de hand der
Filistijnentegen hem zij. Daarom
zeide Saul tot David: Met de andere
zult gij heden mijn schoonzoon
worden.
18:22 En Saul gebood zijn knechten:
Spreekt met David in het heimelijke,
zeggende: Zie, de koning heeftlust
aan u, en al zijn knechten hebben u
lief; word dan nu des konings
schoonzoon.
18:23 En de knechten van Saul
spraken deze woorden voor de oren
van David. Toen zeide David: Is
datlicht in ulieder ogen, des konings
schoonzoon te worden, daar ik een
arm en verachtzaam man ben?

18:24 En de knechten van Saul
boodschapten het hem, zeggende:
Zulke woorden heeft David
gesproken.
18:25 Toen zeide Saul: Aldus zult
gijlieden tot David zeggen: De
koning heeft geen lust aan
denbruidschat, maar aan honderd
voorhuiden der Filistijnen, opdat
men zich wreke aan des konings
vijanden. WantSaul dacht David te
vellen door de hand der Filistijnen.
18:26 Zijn knechten nu
boodschapten David deze woorden.
En die zaak was recht in de ogen
van David,dat hij des konings
schoonzoon zou worden; maar de
dagen waren nog niet vervuld.
18:27 Toen maakte zich David op,
en hij en zijn mannen gingen heen,
en zij sloegen onder de
Filistijnentweehonderd mannen, en
David bracht hun voorhuiden, en
men leverde ze den koning
volkomenlijk, opdat hijschoonzoon
des konings worden zou. Toen gaf
Saul hem zijn dochter Michal ter
vrouw.
18:28 En Saul zag en merkte, dat
de HEERE met David was; en Michal,
de dochter van Saul, had hem lief.
18:29 Toen vreesde zich Saul nog
meer voor David; en Saul was David
een vijand al [zijn] dagen.
18:30 Als de vorsten der Filistijnen
uittogen, zo geschiedde het, als zij
uittogen, dat David kloeker was,
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danal de knechten van Saul; zodat
zijn naam zeer geacht was.
19:1 Derhalve sprak Saul tot zijn
zoon Jonathan en tot al zijn
knechten, om David te doden.
DochJonathan, Sauls zoon, had
groot welgevallen aan David.
19:2 En Jonathan verkondigde het
David, zeggende: Mijn vader Saul
zoekt u te doden; nu dan, wacht
utoch des morgens, en blijf in het
verborgene, en versteek u.
19:3 Doch ik zal uitgaan, en aan de
hand mijns vaders staan op het
veld, waar gij zult zijn; en ik zal van
utot mijn vader spreken, en zal zien
wat het zij; dat zal ik u verkondigen.
19:4 Zo sprak dan Jonathan goed
van David tot zijn vader Saul; en hij
zeide tot hem: De koning
zondigeniet tegen zijn knecht David,
omdat hij tegen u niet gezondigd
heeft, en omdat zijn daden voor u
zeer goed zijn.
19:5 Want hij heeft zijn ziel in zijn
hand gezet, en hij heeft den Filistijn
geslagen, en de HEERE heeft
eengroot heil aan het ganse Israel
gedaan; gij hebt het gezien, en gij
zijt verblijd geweest; waarom zoudt
gij dantegen onschuldig bloed
zondigen, David zonder oorzaak
dodende?
19:6 Saul nu hoorde naar de stem
van Jonathan; en Saul zwoer: [zo]
[waarachtig] [als] de HEERE leeft,

hijzal niet gedood worden!
19:7 En Jonathan riep David, en
Jonathan gaf hem al deze woorden
te kennen; en Jonathan bracht
Davidtot Saul, en hij was voor zijn
aangezicht als gisteren [en]
eergisteren.
19:8 En er werd wederom krijg; en
David toog uit, en streed tegen de
Filistijnen, en hij sloeg hen met
eengroten slag, en zij vloden voor
zijn aangezicht.
19:9 Doch de boze geest des
HEEREN was over Saul, en hij zat in
zijn huis, en zijn spies was in zijn
hand;en David speelde op
snarenspel met de hand;
19:10 Saul nu zocht met de spies
David aan den wand te spitten,
doch hij ontweek van het aangezicht
vanSaul, die met de spies in den
wand sloeg. Toen vlood David, en
ontkwam in dienzelfden nacht.
19:11 Maar Saul zond boden heen
tot Davids huis, dat zij hem
bewaarden, en dat zij hem des
morgensdoodden. Dit gaf Michal,
zijn huisvrouw, David te kennen,
zeggende: Indien gij uw ziel dezen
nacht niet behoedt,zo zult gij
morgen gedood worden.
19:12 En Michal liet David door een
venster neder, en hij ging heen, en
vluchtte, en ontkwam.
19:13 En Michal nam een beeld, en
zij leide het in het bed, en zij leide
een geitenvel aan zijn hoofdpeluw,en
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dekte het met een kleed toe.
19:14 Saul nu zond boden, om
David te halen. Zij dan zeide: Hij is
ziek.
19:15 Toen zond Saul boden, om
David te bezien, zeggende: Breng
hem op het bed tot mij op, dat
menhem dode.
19:16 Als de boden kwamen, zo
ziet, er was een beeld in het bed,
en er was een geitenvel aan
zijnhoofdpeluw.
19:17 Toen zeide Saul tot Michal:
Waarom hebt gij mij alzo bedrogen
en hebt mijn vijand laten gaan, dat
hijontkomen is? Michal nu zeide tot
Saul: Hij zeide tot mij: Laat mij
gaan, waarom zou ik u doden?
19:18 Alzo vluchtte David en
ontkwam, en hij kwam tot Samuel te
Rama, en hij gaf hem te kennen al
watSaul hem gedaan had; en hij en
Samuel gingen heen, en zij bleven
te Najoth.
19:19 En men boodschapte Saul,
zeggende: Zie, David is te Najoth,
bij Rama.
19:20 Toen zond Saul boden heen,
om David te halen; die zagen een
vergadering van
profeten,profeterende, en Samuel
staande, over hen gesteld; en de
Geest Gods was over Sauls boden,
en dieprofeteerden ook.
19:21 Toen men het Saul
boodschapte, zo zond hij andere
boden, en die profeteerden ook;

toen voer Saulvoort en zond de
derde boden, en die profeteerden
ook.
19:22 Daarna ging hij ook zelf naar
Rama, en hij kwam tot den groten
waterput, die te Sechu was, en
hijvraagde en zeide: Waar is
Samuel, en David? Toen werd hem
gezegd: Zie, zij zijn te Najoth bij
Rama.
19:23 Toen ging hij derwaarts naar
Najoth bij Rama; en dezelfde Geest
Gods was ook op hem, en hij,
alvoortgaande, profeteerde, totdat
hij te Najoth in Rama kwam.
19:24 En hij toog zelf ook zijn
klederen uit, en hij profeteerde zelf
ook, voor het aangezicht van
Samuel; enhij viel bloot neder
dienzelfden gansen dag, en den
gansen nacht. Daarom zegt men: Is
Saul ook onder deprofeten?
20:1 Toen vluchtte David van Najoth
bij Rama, en hij kwam, en zeide
voor het aangezicht van
Jonathan:Wat heb ik gedaan, wat is
mijn misdaad, en wat is mijn zonde
voor het aangezicht uws vaders, dat
hij mijn zielzoekt?
20:2 Hij daarentegen zeide tot hem:
Dat zij verre, gij zult niet sterven.
Zie, mijn vader doet geen grote
zaak,en geen kleine zaak, die hij
voor mijn oor niet openbaart;
waarom zou dan mijn vader deze
zaak van mijverbergen? Dat is niet.
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20:3 Toen zwoer David verder, en
zeide: Uw vader weet zeer wel, dat
ik genade in uw ogen gevonden
heb;daarom heeft hij gezegd: Dat
Jonathan dit niet wete, opdat hij
zich niet bekommere; en zekerlijk,
[zo][waarachtig] [als] de HEERE leeft,
en uw ziel leeft, er is maar als een
schrede tussen mij en tussen den
dood!
20:4 Jonathan nu zeide tot David:
Wat uw ziel zegt, dat zal ik u doen.
20:5 En David zeide tot Jonathan:
Zie, morgen is de nieuwe maan, dat
ik zekerlijk met den koning
zouaanzitten om te eten; zo laat mij
gaan, dat ik mij op het veld
verberge tot aan den derden avond.
20:6 Indien uw vader mij gewisselijk
mist, zo zult gij zeggen: David heeft
van mij zeer begeerd, dat hij totzijn
stad Bethlehem mocht lopen; want
aldaar is een jaarlijks offer voor het
ganse geslacht.
20:7 Indien hij aldus zegt: Het is
goed, zo heeft uw knecht vrede;
maar indien hij gans ontstoken is,
zoweet, dat het kwaad bij hem ten
volle besloten is.
20:8 Doe dan barmhartigheid aan
uw knecht, want gij hebt uw knecht
in een verbond des HEEREN met
ugebracht; maar is er een misdaad
in mij, zo dood gij mij; waarom
zoudt gij mij toch tot uw vader
brengen?
20:9 Toen zeide Jonathan: Dat zij

verre van u! Maar indien ik zekerlijk
merkte, dat dit kwaad bij mijn
vaderten volle besloten ware, dat
het u zou overkomen, zou ik dat u
dan niet te kennen geven?
20:10 David nu zeide tot Jonathan:
Wie zal het mij te kennen geven,
indien uw vader u wat
hardsantwoordt?
20:11 Toen zeide Jonathan tot
David: Kom, laat ons toch uitgaan
in het veld; en die beiden gingen
uit in hetveld.
20:12 En Jonathan zeide tot David:
De HEERE, de God Israels, indien ik
mijn vader onderzocht zal
hebbenomtrent dezen tijd, morgen
[of] overmorgen, en zie, het is goed
voor David, en ik dan tot u niet
zende, en [voor]uw oor openbare;
20:13 Alzo doe de HEERE aan
Jonathan, en alzo doe Hij daartoe!
Als mijn vader het kwaad over
ubehaagt, zo zal ik het voor uw oor
ontdekken, en ik zal u trekken
laten, dat gij in vrede heengaat; en
de HEEREzij met u, gelijk als Hij met
mijn vader geweest is.
20:14 En zult gij niet, indien ik dan
nog leve, ja, zult gij niet de
weldadigheid des HEEREN aan mij
doen,dat ik niet sterve?
20:15 Ook zult gij uw weldadigheid
niet afsnijden van mijn huis tot in
eeuwigheid; ook niet wanneer
deHEERE een iegelijk der vijanden
van David van den aardbodem zal
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afgesneden hebben.
20:16 Alzo maakte Jonathan [een]
[verbond] met het huis van David,
[zeggende]: Dat het de HEERE
eisevan de hand der vijanden
Davids!
20:17 En Jonathan voer voort, met
David te doen zweren, omdat hij
hem liefhad; want hij had hem lief
metde liefde zijner ziel.
20:18 Daarna zeide Jonathan tot
hem: Morgen is de nieuwe maan;
dan zal men u missen, want
uwzitplaats zal ledig gevonden
worden.
20:19 En als gij de drie dagen zult
uitgebleven zijn, kom haastig af, en
ga tot die plaats, waar gij
uverborgen hadt ten dage dezer
handeling; en blijf bij den steen
Ezel.
20:20 Zo zal ik drie pijlen ter zijde
schieten, als of ik naar een teken
schoot.
20:21 En zie, ik zal den jongen
zenden, [zeggende]: Ga heen, zoek
de pijlen, indien ik uitdrukkelijk tot
denjongen zeg: Zie, de pijlen zijn
van u af en herwaarts, neem hem;
en kom gij, want er is vrede voor u,
en er isgeen ding, [zo] [waarlijk] de
HEERE leeft!
20:22 Maar indien ik tot den jongen
alzo zeg: Zie, de pijlen zijn van u af
en verder; ga heen, want deHEERE
heeft u laten gaan.
20:23 En aangaande de zaak,

waarvan ik en gij gesproken hebben,
zie, de HEERE zij tussen mij en
tussenu, tot in eeuwigheid!
20:24 David nu verborg zich in het
veld; en als het nieuwe maan was,
zat de koning bij de spijze, om
teeten.
20:25 Toen zich de koning gezet
had op zijn zitplaats, op dit maal
gelijk de andere maal, aan de stede
bijden wand, zo stond Jonathan op,
en Abner zat aan Sauls zijde, en
Davids plaats werd ledig gevonden.
20:26 En Saul sprak te dien dage
niets, want hij zeide: Hem is wat
voorgevallen, dat hij niet rein
is;voorzeker, hij is niet rein.
20:27 Het geschiedde nu des
anderen daags, den tweeden der
nieuwe maan, als Davids plaats
lediggevonden werd, zo zeide Saul
tot zijn zoon Jonathan: Waarom is
de zoon van Isai noch gisteren
noch heden totde spijze gekomen?
20:28 En Jonathan antwoordde
Saul: David begeerde van mij
ernstelijk naar Bethlehem te mogen
gaan.
20:29 En hij zeide: Laat mij toch
gaan; want ons geslacht heeft een
offer in de stad, en mijn broeder
heefthet mij zelfs geboden; heb ik
nu genade in uw ogen gevonden,
laat mij toch ontslagen zijn, dat ik
mijn broederszie; hierom is hij aan
des konings tafel niet gekomen.
20:30 Toen ontstak de toorn van
531

1 Samuël
Saul tegen Jonathan, en hij zeide
tot hem: Gij, zoon der verkeerde
inwederspannigheid, weet ik het niet,
dat gij den zoon van Isai verkoren
hebt tot uw schande, en tot
schande vande naaktheid uwer
moeder?
20:31 Want al de dagen, die de
zoon van Isai op den aardbodem
leven zal, zo zult gij noch uw
koninkrijkbevestigd worden; nu dan,
schik heen, en haal hem tot mij,
want hij is een kind des doods.
20:32 Toen antwoordde Jonathan
Saul, zijn vader, en zeide tot hem:
Waarom zal hij gedood worden?
Watheeft hij gedaan?
20:33 Toen schoot Saul de spies op
hem, om hem te slaan. Alzo merkte
Jonathan, dat dit ten volle bij
zijnvader besloten was, David te
doden.
20:34 Daarom stond Jonathan van
de tafel op in hittigheid des toorns;
en hij at op den tweeden dag
dernieuwe maan geen brood, want
hij was bekommerd om David,
omdat zijn vader hem gesmaad had.
20:35 En het geschiedde des
morgens, dat Jonathan in het veld
ging, op den tijd, die David bestemd
was;en er was een kleine jongen bij
hem.
20:36 En hij zeide tot zijn jongen:
Loop, zoek nu de pijlen, die ik
schieten zal. De jongen liep heen,
en hijschoot een pijl, dien hij deed

over hem vliegen.
20:37 Toen de jongen tot aan de
plaats des pijls, dien Jonathan
geschoten had, gekomen was, zo
riepJonathan den jongen na, en
zeide: Is niet de pijl van u af en
verder?
20:38 Wederom riep Jonathan den
jongen na: Haast u, spoed u, sta
niet stil! De jongen van Jonathan
nuraapte den pijl op, en hij kwam
tot zijn heer.
20:39 Doch de jongen wist er niets
van; Jonathan en David alleen
wisten van de zaak.
20:40 Toen gaf Jonathan zijn
gereedschap aan den jongen, dien
hij had; en hij zeide tot hem: Ga
heen,breng het in de stad.
20:41 Als de jongen heenging, zo
stond David op van de zuidzijde, en
hij viel op zijn aangezicht ter
aarde,en hij boog zich driemaal; en
zij kusten elkander, en weenden met
elkander, totdat het David gans veel
maakte.
20:42 Toen zeide Jonathan tot
David: Ga in vrede; hetgeen wij
beiden in den Naam des
HEERENgezworen hebben, zeggende:
De HEERE zij tussen mij en tussen
u, en tussen mijn zaad en tussen
uw zaad, zijtot in eeuwigheid!
Daarna stond hij op, en ging heen;
en Jonathan kwam in de stad.
21:1 Toen kwam David te Nob, tot
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den priester Achimelech; en
Achimelech kwam bevende
Davidtegemoet, en hij zeide tot
hem: Waarom zijt gij alleen, en
geen man met u?
21:2 En David zeide tot den priester
Achimelech: De koning heeft mij een
zaak bevolen, en zeide tot mij:Laat
niemand iets van de zaak weten,
om dewelke ik u gezonden heb, en
die ik u geboden heb; den
jongelingennu heb ik de plaats van
zulk een te kennen gegeven.
21:3 En nu wat is er onder uw
hand? Geef mij vijf broden in mijn
hand, of wat er gevonden wordt.
21:4 En de priester antwoordde
David, en zeide: Er is geen gemeen
brood onder mijn hand; maar er
isheilig brood, wanneer zich de
jongelingen slechts van de vrouwen
onthouden hebben.
21:5 David nu antwoordde den
priester, en zeide tot hem: Ja
trouwens, de vrouwen zijn ons
onthoudengeweest gisteren en
eergisteren, toen ik uitging, en de
vaten der jongelingen zijn heilig; en
het is enigerwijzegemeen [brood], te
meer dewijl heden [ander] in de
vaten zal geheiligd worden.
21:6 Toen gaf de priester hem dat
heilige [brood], dewijl er geen brood
was dan de toonbroden, die
vanvoor het aangezicht des HEEREN
weggenomen waren, dat men er
warm brood leide, ten dage als

datweggenomen werd.
21:7 Daar was nu een man van de
knechten van Saul, te dienzelven
dage opgehouden voor
hetaangezicht des HEEREN, en zijn
naam was Doeg, een Edomiet, de
machtigste onder de herderen, die
Saulhad.
21:8 En David zeide tot Achimelech:
Is hier onder uw hand geen spies of
zwaard? Want ik heb noch
mijnzwaard noch ook mijn wapenen
in mijn hand genomen, dewijl de
zaak des konings haastig was.
21:9 Toen zeide de priester: Het
zwaard van Goliath, den Filistijn,
denwelken gij sloegt in het eikendal,
zie,dat is [hier], gewonden in een
kleed, achter den efod; indien gij u
dat nemen wilt, zo neem het, want
hier is geenander dan dit. David nu
zeide: Er is zijns gelijke niet; geef
het mij.
21:10 En David maakte zich op, en
vluchtte te dien dage van het
aangezicht van Saul; en hij kwam
totAchis, den koning van Gath.
21:11 Doch de knechten van Achis
zeiden tot hem: Is deze niet David,
de koning des lands? Zong menniet
van dezen in de reien, zeggende:
Saul heeft zijn duizenden verslagen,
maar David zijn tienduizenden?
21:12 En David leide deze woorden
in zijn hart; en hij was zeer
bevreesd voor het aangezicht van
Achis,den koning van Gath.
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21:13 Daarom veranderde hij zijn
gelaat voor hun ogen, en hij maakte
zichzelven gek onder hun handen;en
hij bekrabbelde de deuren der
poort, en hij liet zijn zever in zijn
baard aflopen.
21:14 Toen zeide Achis tot zijn
knechten: Ziet, gij ziet, dat de man
razende is, waarom hebt gij hem tot
mijgebracht?
21:15 Heb ik razenden gebrek, dat
gij dezen gebracht hebt, om voor
mij te razen? Zal deze in mijn
huiskomen?
22:1 Toen ging David van daar, en
ontkwam in de spelonk van Adullam.
En zijn broeders hoorden het, enhet
ganse huis zijns vaders, en kwamen
derwaarts tot hem af.
22:2 En tot hem vergaderde alle
man, die benauwd was, en alle
man, die een schuldeiser had, en
alleman, wiens ziel bitterlijk
bedroefd was, en hij werd tot
overste over hen; zodat bij hem
waren omtrentvierhonderd mannen.
22:3 En David ging van daar naar
Mizpa der Moabieten; en hij zeide
tot den koning der Moabieten:
Laattoch mijn vader en mijn moeder
bij ulieden uitgaan, totdat ik weet,
wat God mij doen zal.
22:4 En hij bracht hen voor het
aangezicht van den koning der
Moabieten; en zij bleven bij hem al
dedagen, die David in de vesting

was.
22:5 Doch de profeet Gad zeide tot
David: Blijf in de vesting niet, ga
heen, en ga in het land van
Juda.Toen ging David heen, en hij
kwam in het woud Chereth.
22:6 En Saul hoorde, dat David
bekend geworden was, en de
mannen, die bij hem waren. Saul nu
zat opeen heuvel onder het
geboomte te Rama, en hij had zijn
spies in zijn hand, en al zijn
knechten stonden bij hem.
22:7 Toen zeide Saul tot zijn
knechten, die bij hem stonden:
Hoort toch, gij, zonen van Jemini,
zal ook dezoon van Isai u altegader
akkers en wijnbergen geven? Zal hij
u allen tot oversten van duizenden,
en overstenvan honderden stellen?
22:8 Dat gij u allen tegen mij
verbonden hebt, en niemand [voor]
mijn oor openbaart, dat mijn zoon
eenverbond gemaakt heeft met den
zoon van Isai; en niemand is onder
ulieden, dien het wee doet
vanmijnentwege, en die het [voor]
mijn oor openbaart; want mijn zoon
heeft mijn knecht tegen mij
opgewekt, tot eenlagenlegger, gelijk
het te dezen dage is.
22:9 Toen antwoordde Doeg, de
Edomiet, die bij de knechten van
Saul stond, en zeide: Ik zag den
zoonvan Isai, komende te Nob, tot
Achimelech, den zoon van Ahitub;
22:10 Die den HEERE voor hem
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vraagde, en gaf hem teerkost; hij
gaf hem ook het zwaard van
Goliath,den Filistijn.
22:11 Toen zond de koning heen,
om den priester Achimelech, den
zoon van Ahitub, te roepen, en
zijnsvaders ganse huis, de priesters,
die te Nob waren; en zij kwamen
allen tot den koning.
22:12 En Saul zeide: Hoor nu, gij,
zoon van Ahitub! En hij zeide: Zie,
[hier] ben ik, mijn heer!
22:13 Toen zeide Saul tot hem:
Waarom hebt gijlieden samen u
tegen mij verbonden, gij en de zoon
vanIsai, mits dat gij hem gegeven
hebt brood en het zwaard, en God
voor hem gevraagd, dat hij zou
opstaan tegenmij tot een
lagenlegger, gelijk het te dezen
dage is?
22:14 En Achimelech antwoordde
den koning en zeide: Wie is toch
onder al uw knechten getrouw
alsDavid, en des konings
schoonzoon, en voortgaande in uw
gehoorzaamheid, en is eerlijk in uw
huis?
22:15 Heb ik heden begonnen God
voor hem te vragen? Dat zij verre
van mij, de koning legge op
zijnknecht geen ding, [noch] op het
ganse huis mijns vader; want uw
knecht heeft van al deze dingen
niet geweten,klein noch groot.
22:16 Doch de koning zeide:
Achimelech, gij moet den dood

sterven, gij en het ganse huis uws
vaders.
22:17 En de koning zeide tot de
trawanten, die bij hem stonden:
Wendt u, en doodt de priesters
desHEEREN, omdat hun hand ook
met David is, en omdat zij geweten
hebben, dat hij vluchtte, en hebben
het voormijn oren niet geopenbaard.
Doch de knechten des konings
wilden hun hand niet uitsteken, om
op de priestersdes HEEREN aan te
vallen.
22:18 Toen zeide de koning tot
Doeg: Wend gij u, en val aan op de
priesters. Toen wendde zich Doeg,
deEdomiet, en hij viel aan op de
priesters, en doodde te dien dage
vijf en tachtig mannen, die den
linnen lijfrokdroegen.
22:19 Hij sloeg ook Nob, de stad
dezer priesters, met de scherpte
des zwaards, van den man tot de
vrouw,van de kinderen tot de
zuigelingen, zelfs de ossen en ezels,
en de schapen, [sloeg] [hij] met de
scherpte deszwaards.
22:20 Doch een der zonen van
Achimelech, den zoon van Ahitub,
ontkwam, wiens naam was Abjathar;
dievluchtte David na.
22:21 En Abjathar boodschapte het
David, dat Saul de priesteren des
HEEREN gedood had.
22:22 Toen zeide David tot
Abjathar: Ik wist wel te dien dage,
toen Doeg, de Edomiet, daar was,
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dat hij hetvoorzeker Saul zou te
kennen geven; ik heb oorzaak
gegeven tegen al de zielen van uws
vaders huis.
22:23 Blijf bij mij; vrees niet; want
wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw
ziel zoeken; maar gij zult met mij
inbewaring zijn.
23:1 En men boodschapte David,
zeggende: Zie, de Filistijnen strijden
tegen Kehila, en zij beroven
deschuren.
23:2 En David vraagde den HEERE,
zeggende: Zal ik heengaan en deze
Filistijnen slaan? En de HEEREzeide
tot David: Ga heen, en gij zult de
Filistijnen slaan en Kehila verlossen.
23:3 Doch de mannen Davids
zeiden tot hem: Zie, wij vrezen hier
in Juda; hoeveel te meer, als wij
naarKehila tegen der Filistijnen
slagorden gaan zullen.
23:4 Toen vraagde David den HEERE
nog verder; en de HEERE
antwoordde hem en zeide: Maak u
op,trek af naar Kehila; want Ik geef
de Filistijnen in uw hand.
23:5 Alzo toog David en zijn
mannen naar Kehila, en hij streed
tegen de Filistijnen, en dreef hun
vee weg,en hij sloeg onder hen een
groten slag; alzo verloste David de
inwoners van Kehila.
23:6 En het geschiedde, toen
Abjathar, de zoon van Achimelech,
tot David vluchtte naar Kehila, dat

hijafkwam met den efod in zijn
hand.
23:7 Als aan Saul te kennen
gegeven werd, dat David te Kehila
gekomen was, zo zeide Saul: God
heefthem in mijn hand overgegeven,
want hij is besloten, komende in
een stad met poorten en grendelen.
23:8 Toen liet Saul al het volk ten
strijde roepen, dat zij aftogen naar
Kehila, om David en zijn mannen
tebelegeren.
23:9 Als nu David verstond, dat
Saul dit kwaad tegen hem heimelijk
voorhad, zeide hij tot den
priesterAbjathar: Breng den efod
herwaarts.
23:10 En David zeide: HEERE, God
van Israel! Uw knecht heeft zekerlijk
gehoord, dat Saul zoekt naarKehila
te komen, en de stad te verderven
om mijnentwil.
23:11 Zullen mij ook de burgers van
Kehila in zijn hand overgeven? Zal
Saul afkomen, gelijk als Uw
knechtgehoord heeft? O HEERE, God
van Israel, geef het toch Uw knecht
te kennen! De HEERE nu zeide: Hij
zalafkomen.
23:12 Daarna zeide David: Zouden
de burgers van Kehila mij en mijn
mannen overgeven in de hand
vanSaul? En de HEERE zeide: Zij
zouden [u] overgeven.
23:13 Toen maakte zich David en
zijn mannen op, omtrent zeshonderd
man, en zij gingen uit Kehila, en
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zijgingen heen, waar zij konden
gaan. Toen aan Saul geboodschapt
werd, dat David uit Kehila ontkomen
was, zohield hij op uit te trekken.
23:14 David nu bleef in de woestijn
in de vestingen, en hij bleef op den
berg in de woestijn Zif; en Saulzocht
hem alle dagen, doch God gaf hem
niet over in zijn hand.
23:15 Als David zag, dat Saul
uitgetogen was, om zijn ziel te
zoeken, zo was David in de woestijn
Zif in eenwoud.
23:16 Toen maakte zich Jonathan,
de zoon van Saul, op, en hij ging
tot David in het woud; en hij
versterktezijn hand in God.
23:17 En hij zeide tot hem: Vrees
niet, want de hand van Saul, mijn
vader, zal u niet vinden, maar gij
zultkoning worden over Israel, en ik
zal de tweede bij u zijn; ook weet
mijn vader Saul zulks wel.
23:18 En die beiden maakten een
verbond voor het aangezicht des
HEEREN; en David bleef in het
woud,maar Jonathan ging naar zijn
huis.
23:19 Toen togen de Zifieten op tot
Saul naar Gibea, zeggende: Heeft
zich niet David bij ons verborgen
inde vestingen in het woud, op den
heuvel van Hachila, die aan de
rechterhand der wildernis is?
23:20 Nu dan, o koning, kom
spoedig af naar al de begeerte
uwer ziel; en het komt ons toe hem

over tegeven in de hand des
konings.
23:21 Toen zeide Saul: Gezegend
zijt gijlieden den HEERE, dat gij u
over mij ontfermd hebt!
23:22 Gaat toch heen, en bereidt
[de] [zaak] nog meer, dat gij weet
en beziet zijn plaats, waar zijn gang
is,wie hem daar gezien heeft; want
hij heeft tot mij gezegd, dat hij zeer
listiglijk pleegt te handelen.
23:23 Daarom ziet toe, en verneemt
naar alle schuilplaatsen, in dewelke
hij schuilt; komt dan weder tot
mijmet vast bescheid, zo zal ik met
ulieden gaan; en het zal
geschieden, zo hij in het land is, zo
zal ik hemnaspeuren onder alle
duizenden van Juda.
23:24 Toen maakten zij zich op, en
zij gingen naar Zif voor het
aangezicht van Saul. David nu en
zijnmannen waren in de woestijn
van Maon, in het vlakke veld, aan
de rechterhand der wildernis.
23:25 Saul en zijn mannen gingen
ook om te zoeken. Dat werd David
geboodschapt, die van dienrotssteen
afgegaan was, en bleef in de
woestijn van Maon. Toen Saul dat
hoorde, jaagde hij David na in
dewoestijn van Maon.
23:26 En Saul ging aan deze zijde
des bergs, en David en zijn mannen
aan gene zijde des bergs.
Hetgeschiedde nu, dat zich David
haastte, om te ontgaan van het
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aangezicht van Saul; en Saul en zijn
mannenomsingelden David en zijn
mannen, om die te grijpen.
23:27 Doch daar kwam een bode
tot Saul, zeggende: Haast u, en
kom, want de Filistijnen zijn in het
landgevallen.
23:28 Toen keerde zich Saul van
David na te jagen, en hij toog den
Filistijnen tegemoet; daarom
noemdemen die plaats Selamachlekoth.
23:29 En David toog van daar op,
en hij bleef in de vestingen van Engedi.
24:1 En het geschiedde, nadat Saul
wedergekeerd was van achter de
Filistijnen, zo gaf men hem
tekennen, zeggende: Zie, David is in
de woestijn van En-gedi.
24:2 Toen nam Saul drie duizend
uitgelezen mannen uit gans Israel,
en hij toog heen, om David en
zijnmannen te zoeken boven op de
rotsstenen der steenbokken.
24:3 En hij kwam tot de
schaapskooien aan den weg, waar
een spelonk was; en Saul ging
daarin, om zijnvoeten te dekken.
David nu en zijn mannen zaten aan
de zijden der spelonk.
24:4 Toen zeiden de mannen van
David tot hem: Zie den dag, [in]
welken de HEERE tot u zegt: Zie,
Ikgeef uw vijand in uw hand, en gij
zult hem doen, gelijk als het goed

zal zijn in uw ogen. En David stond
op, ensneed stilletjes een slip van
Sauls mantel.
24:5 Doch het geschiedde daarna,
dat Davids hart hem sloeg, omdat
hij de slip van Saul afgesneden had.
24:6 En hij zeide tot zijn mannen:
Dat late de HEERE ver van mij zijn,
dat ik die zaak doen zou aan
mijnheer, den gezalfde des HEEREN,
dat ik mijn hand tegen hem
uitsteken zou; want hij is de
gezalfde desHEEREN!
24:7 En David scheidde zijn mannen
met woorden, en liet hun niet toe,
dat zij opstonden tegen Saul.
EnSaul maakte zich op uit de
spelonk, en ging op den weg.
24:8 Daarna maakte zich David ook
op, en ging uit de spelonk, en hij
riep Saul achterna, zeggende:
Mijnheer koning! Toen zag Saul
achter zich om, en David boog zich
met het aangezicht ter aarde en
neigde zich.
24:9 En David zeide tot Saul:
Waarom hoort gij de woorden der
mensen, zeggende: Zie, David zoekt
uwkwaad?
24:10 Zie, te dezen dage hebben
uw ogen gezien, dat de HEERE u
heden in mijn hand gegeven heeft
indeze spelonk, en men zeide, dat
ik u doden zou; doch [mijn] [hand]
verschoonde u, want ik zeide: Ik zal
mijnhand niet uitsteken tegen mijn
heer, want hij is de gezalfde des
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HEEREN.
24:11 Zie toch, mijn vader, ja, zie
de slip uws mantels in mijn hand;
want als ik de slip uws
mantelsafgesneden heb, zo heb ik u
niet gedood; beken en zie, dat er in
mijn hand geen kwaad, noch
overtreding is, enik tegen u niet
gezondigd heb; nochtans jaagt gij
mijn ziel, dat gij ze wegneemt.
24:12 De HEERE zal richten tussen
mij en tussen u, en de HEERE zal
mij wreken aan u; maar mijn
handzal niet tegen u zijn.
24:13 Gelijk als het spreekwoord
der ouden zegt: Van de goddelozen
komt goddeloosheid voort; maarmijn
hand zal niet tegen u zijn.
24:14 Naar wien is de koning van
Israel uitgegaan? Wien jaagt gij na?
Naar een doden hond, naar
eenenige vlo!
24:15 Doch de HEERE zal zijn tot
Rechter, en richten tussen mij en
tussen u, en zien daarin, en
twistenmijn twist, en richten mij van
uw hand.
24:16 En het geschiedde, toen
David geeindigd had al deze
woorden tot Saul te spreken, zo
zeide Saul: Isdit uw stem, mijn zoon
David? Toen hief Saul zijn stem op
en weende.
24:17 En hij zeide tot David: Gij zijt
rechtvaardiger dan ik; want gij hebt
mij goed vergolden, en ik heb
ukwaad vergolden.

24:18 En gij hebt [mij] heden
aangewezen, dat gij mij goed
gedaan hebt; want de HEERE had
mij in uwhand besloten, en gij hebt
mij niet gedood.
24:19 Zo wanneer iemand zijn vijand
gevonden heeft, zal hij hem op een
goeden weg laten gaan? DeHEERE
nu vergelde u het goede, voor
dezen dag, dien gij mij heden
gemaakt hebt.
24:20 En nu, zie, ik weet, dat gij
voorzeker koning worden zult, en
dat het koninkrijk van Israel in uw
handbestaan zal.
24:21 Zo zweer mij dan nu bij den
HEERE, zo gij mijn zaad na mij zult
uitroeien, en mijn naam
zultuitdelgen van mijns vaders huis!
24:22 Toen zwoer David aan Saul;
en Saul ging in zijn huis, maar
David en zijn mannen gingen op in
devesting.
25:1 En Samuel stierf; en gans
Israel vergaderde zich, en zij
bedreven rouw over hem, en
begroeven hemin zijn huis te Rama.
En David maakte zich op, en toog
af naar de woestijn Paran.
25:2 En er was een man te Maon,
en zijn bedrijf was te Karmel; en die
man was zeer groot, en hij had
drieduizend schapen, en duizend
geiten; en hij was in het scheren
zijner schapen te Karmel.
25:3 En de naam des mans was
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Nabal, en de naam zijner huisvrouw
was Abigail; en de vrouw was
goedvan verstand, en schoon van
gedaante; maar de man was hard
en boos van daden, en hij was een
Kalebiet.
25:4 Als David hoorde in de
woestijn, dat Nabal zijn schapen
schoor,
25:5 Zo zond David tien jongelingen;
en David zeide tot de jongelingen:
Gaat op naar Karmel, en als gij
totNabal komt, zo zult gij hem in
mijn naam naar den welstand
vragen;
25:6 En zult alzo zeggen tot dien
welvarende: Vrede zij u, en uw huize
zij vrede, en alles, wat gij hebt,
zijvrede!
25:7 En nu, ik heb gehoord, dat gij
scheerders hebt; nu, de herders, die
gij hebt, zijn bij ons geweest;
wijhebben hun geen smaadheid
aangedaan, en zij hebben ook niets
gemist al de dagen, die zij te
Karmel geweestzijn.
25:8 Vraag het uw jongelingen, en
zij zullen het u te kennen geven.
Laat dan deze jongelingen
genadevinden in uw ogen, want wij
zijn op een goeden dag gekomen;
geef toch uw knechten, en uw zoon
David,hetgeen uw hand vinden zal.
25:9 Toen de jongelingen van David
gekomen waren, en in Davids naam
naar al die woorden tot
Nabalgesproken hadden, zo hielden

zij stil.
25:10 En Nabal antwoordde den
knechten van David, en zeide: Wie
is David, en wie is de zoon van
Isai?Er zijn heden vele knechten, die
zich afscheuren, elk van zijn heer.
25:11 Zou ik dan mijn brood, en
mijn water, en mijn geslacht [vlees]
nemen, dat ik voor mijn
scheerdersgeslacht heb, en zou ik
het den mannen geven, die ik niet
weet, van waar zij zijn?
25:12 Toen keerden zich de
jongelingen van David naar hun
weg; en zij keerden weder, en
kwamen, enboodschapten hem
achtervolgens al deze woorden.
25:13 David dan zeide tot zijn
mannen: Een iegelijk gorde zijn
zwaard aan. Toen gordde een
iegelijk zijnzwaard aan, en David
gordde ook zijn zwaard aan; en zij
togen op achter David, omtrent
vierhonderd man, endaar bleven er
tweehonderd bij het gereedschap.
25:14 Doch een jongeling uit de
jongelingen boodschapte het aan
Abigail, de huisvrouw van
Nabal,zeggende: Zie, David heeft
boden gezonden uit de woestijn, om
onzen heer te zegenen; maar hij is
tegen henuitgevaren.
25:15 Nochtans zijn zij ons zeer
goede mannen geweest; en wij
hebben geen smaadheid geleden, en
wijhebben niets gemist al de dagen,
[die] wij met hen verkeerd hebben,
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toen wij op het veld waren.
25:16 Zij zijn een muur om ons
geweest, zo bij nacht als bij dag, al
de dagen, die wij bij hen geweest
zijn,weidende de schapen.
25:17 Weet dan nu, en zie, wat gij
doen zult; want het kwaad is ten
volle over onzen heer besloten, en
overzijn ganse huis; en hij is een
zoon Belials, dat men hem niet mag
aanspreken.
25:18 Toen haastte zich Abigail, en
nam tweehonderd broden, en twee
lederzakken wijns, en vijftoebereide
schapen, en vijf maten geroost
koren, en honderd stukken rozijnen,
en tweehonderd klompen vijgen,en
leide [die] op ezelen.
25:19 En zij zeide tot haar
jongelingen: Trekt heen voor mijn
aangezicht; ziet, ik kom achter
ulieden; dochhaar man Nabal gaf zij
het niet te kennen.
25:20 Het geschiedde nu, toen zij
op den ezel reed, en dat zij afkwam
in het verborgene des bergs, en
ziet,David en zijn mannen kwamen
af haar tegemoet, en zij ontmoette
hen.
25:21 David nu had gezegd:
Trouwens ik heb te vergeefs
bewaard al wat deze in de woestijn
heeft, alzodat er niets van alles, wat
hij heeft, gemist is; en hij heeft mij
kwaad voor goed vergolden.
25:22 Zo doe God aan de vijanden
van David, en zo doe Hij daartoe,

indien ik van allen, die hij heeft,
ietstot morgen overlaat, dat
mannelijk is!
25:23 Toen nu Abigail David zag, zo
haastte zij zich, en kwam van den
ezel af, en zij viel voor
hetaangezicht van David op haar
aangezicht, en zij boog zich ter
aarde.
25:24 En zij viel aan zijn voeten en
zeide: Och, mijn heer, mijn zij de
misdaad, en laat toch uw
dienstmaagdvoor uw oren spreken,
en hoor de woorden uwer
dienstmaagd.
25:25 Mijn heer stelle toch zijn hart
niet aan dezen Belials man, aan
Nabal; want gelijk zijn naam is, alzo
ishij; zijn naam is Nabal, en
dwaasheid is bij hem; en ik, uw
dienstmaagd, heb de jongelingen
van mijn heer nietgezien, die gij
gezonden hebt.
25:26 En nu, mijn heer! [zo]
[waarachtig] [als] de HEERE leeft, en
uw ziel leeft, het is de HEERE, Die
uverhinderd heeft van te komen met
bloedstorting, dat uw hand u zou
verlossen; en nu, dat als Nabal
worden uwvijanden, en die tegen
mijn heer kwaad zoeken!
25:27 En nu, dit is de zegen, dien
uw dienstmaagd mijn heer
toegebracht heeft, dat hij gegeven
worde denjongelingen, die mijns
heren voetstappen nawandelen.
25:28 Vergeef toch aan uw
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dienstmaagd de overtreding, want
de HEERE zal zekerlijk mijn heer
eenbestendig huis maken, dewijl
mijn heer de oorlogen des HEEREN
oorloogt, en geen kwaad bij u
gevonden isvan uw dagen af.
25:29 Wanneer een mens opstaan
zal om u te vervolgen, en om uw
ziel te zoeken, zo zal de ziel
mijnsheren ingebonden zijn in het
bundeltje der levenden bij den
HEERE, uw God; maar de ziel uwer
vijanden zal Hijslingeren uit het
midden van de holligheid des
slingers.
25:30 En het zal geschieden, als de
HEERE mijn heer naar al het goede
doen zal, dat Hij over u
gesprokenheeft, en Hij u gebieden
zal een voorganger te zijn over
Israel;
25:31 Zo zal dit u, mijn heer, niet
zijn tot wankeling, noch aanstoot
des harten, te weten, dat gij
bloedzonder oorzaak zoudt vergoten
hebben, en dat mijn heer zichzelven
zou verlost hebben; en als de
HEERE mijnheer weldoen zal, zo zult
gij uwer dienstmaagd gedenken.
25:32 Toen zeide David tot Abigail:
Gezegend zij de HEERE, de God
Israels, Die u te dezen dage
mijtegemoet gezonden heeft!
25:33 En gezegend zij uw raad en
gezegend zijt gij, dat gij mij te
dezen dage geweerd hebt, van te
komenmet bloedstorting, dat mijn

hand mij verlost zou hebben!
25:34 Want voorzeker, [het] [is] [zo]
[waarachtig] [als] de HEERE, de God
Israels, leeft, Die mij verhinderdheeft,
van u kwaad te doen, dat, ten ware
dat gij u gehaast hadt, en mij
tegemoet gekomen waart, zo ware
vanNabal niemand, die mannelijk is,
overgebleven tot het morgenlicht!
25:35 Toen nam David uit haar
hand, wat zij hem gebracht had; en
hij zeide tot haar: Trek met vrede
opnaar uw huis; zie, ik heb naar uw
stem gehoord, en heb uw
aangezicht aangenomen.
25:36 Toen nu Abigail tot Nabal
kwam, ziet, zo had hij een maaltijd
in zijn huis, als eens konings
maaltijd;en het hart van Nabal was
vrolijk op denzelven, en hij was zeer
dronken; daarom gaf zij hem niet
een woord,klein noch groot, te
kennen, tot aan het morgenlicht.
25:37 Het geschiedde nu in den
morgen, toen de wijn van Nabal
gegaan was, zo gaf hem zijn
huisvrouwdie woorden te kennen.
Toen bestierf zijn hart in het
binnenste van hem, en hij werd als
een steen.
25:38 En het geschiedde omtrent
[na] tien dagen, zo sloeg de HEERE
Nabal, dat hij stierf.
25:39 Toen David hoorde, dat Nabal
dood was, zo zeide hij: Gezegend zij
de HEERE, Die den twist
mijnersmaadheid getwist heeft van
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de hand van Nabal, en heeft zijn
knecht onthouden van het kwade,
en [dat] deHEERE het kwaad van
Nabal op zijn hoofd heeft doen
wederkeren! En David zond heen, en
liet met Abigailspreken, dat hij ze
zich ter vrouwe nam.
25:40 Als nu de knechten van David
tot Abigail gekomen waren te
Karmel, zo spraken zij tot
haar,zeggende: David heeft ons tot
u gezonden, dat hij zich u ter
vrouwe neme.
25:41 Toen stond zij op, en neigde
zich met het aangezicht ter aarde,
en zij zeide: Ziet, uw dienstmaagd
zijtot een dienares, om de voeten
der knechten mijns heren te wassen.
25:42 Abigail nu haastte, en maakte
zich op, en zij reed op een ezel,
met haar vijf jonge maagden, die
haarvoetstappen nawandelden; zij
dan volgde de boden van David na,
en zij werd hem ter huisvrouw.
25:43 Ook nam David Ahinoam van
Jizreel; alzo waren ook die beiden
hem tot vrouwen.
25:44 Want Saul had zijn dochter
Michal, de huisvrouw van David,
gegeven aan Palti, den zoon van
Lais,die van Gallim was.
26:1 De Zifieten nu kwamen tot
Saul te Gibea, zeggende: Houdt zich
David niet verborgen op den
heuvelvan Hachila, voor aan de
wildernis?

26:2 Toen maakte zich Saul op, en
toog af naar de woestijn Zif, en met
hem drie duizend man,uitgelezenen
van Israel, om David te zoeken in
de woestijn Zif.
26:3 En Saul legerde zich op den
heuvel van Hachila, die voor aan de
wildernis is aan den weg, maarDavid
bleef in de woestijn, en zag, dat
Saul achter hem kwam naar de
woestijn.
26:4 Want David had verspieders
gezonden, en hij vernam, dat Saul
voorzeker kwam.
26:5 En David maakte zich op, en
kwam aan de plaats, waar Saul zich
gelegerd had, en David bezag
deplaats, waar Saul lag, met Abner,
den zoon van Ner, zijn krijgsoverste.
En Saul lag in den wagenburg, en
hetvolk was rondom hem gelegerd.
26:6 Toen antwoordde David, en
sprak tot Achimelech, den Hethiet,
en tot Abisai, den zoon van
Zeruja,den broeder van Joab,
zeggende: Wie zal met mij tot Saul
in het leger afgaan? Toen zeide
Abisai: Ik zal met uafgaan.
26:7 Alzo kwamen David en Abisai
tot het volk des nachts; en ziet,
Saul lag te slapen in den
wagenburg, enzijn spies stak in de
aarde aan zijn hoofdeinde, en
Abner, en het volk lag rondom hem.
26:8 Toen zeide Abisai tot David:
God heeft heden uw vijand in uw
hand besloten; laat mij toch hem
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nu metde spies op eenmaal ter
aarde slaan, en ik zal het hem niet
ten tweeden male doen.
26:9 David daarentegen zeide tot
Abisai: Verderf hem niet; want wie
heeft zijn hand aan den gezalfde
desHEEREN gelegd, en is onschuldig
gebleven?
26:10 Verder zeide David: [Zo]
[waarachtig] [als] de HEERE leeft,
maar de HEERE zal hem slaan, of
zijndag zal komen, dat hij zal
sterven, of hij zal in een strijd
trekken, dat hij omkome.
26:11 De HEERE late het verre van
mij zijn, dat ik mijn hand legge aan
den gezalfde des HEEREN! zoneem
toch nu de spies, die aan zijn
hoofdeinde is, en de waterfles, en
laat ons gaan.
26:12 Zo nam David de spies en de
waterfles van Sauls hoofdeinde, en
zij gingen heen; en er wasniemand,
die het zag, en niemand, die het
merkte, ook niemand, die
ontwaakte; want zij sliepen allen;
want erwas een diepe slaap des
HEEREN op hen gevallen.
26:13 Toen David over aan gene
zijde gekomen was, zo stond hij op
de hoogte des bergs van verre, dat
ereen grote plaats tussen hen was.
26:14 En David riep tot het volk, en
tot Abner, den zoon van Ner,
zeggende: Zult gij niet antwoorden,
Abner? Toen antwoordde Abner en
zeide: Wie zijt gij, die tot den

koning roept?
26:15 Toen zeide David tot Abner:
Zijt gij niet een man, en wie is u
gelijk in Israel? Waarom dan hebt
gijover uw heer, den koning, geen
wacht gehouden? Want daar is een
van het volk gekomen, om den
koning, uwheer, te verderven.
26:16 Deze zaak, die gij gedaan
hebt, is niet goed; [zo] [waarachtig]
[als] de HEERE leeft, gijlieden
zijtkinderen des doods, die over uw
heer, den gezalfde des HEEREN,
geen wacht gehouden hebt! En nu,
zie, waarde spies des konings is, en
de waterfles, die aan zijn
hoofdeinde was.
26:17 Saul nu kende de stem van
David, en zeide: Is dit uw stem, mijn
zoon David? David zeide: Het ismijn
stem, mijn heer koning!
26:18 Hij zeide verder: Waarom
vervolgt mijn heer zijn knecht alzo
achterna, want wat heb ik gedaan,
enwat kwaad is er in mijn hand?
26:19 En nu, mijn heer de koning
hore toch naar de woorden zijns
knechts. Indien de HEERE u tegen
mijaanport, laat Hem het spijsoffer
rieken; maar indien het
mensenkinderen zijn, zo zijn zij
vervloekt voor hetaangezicht des
HEEREN, dewijl zij mij heden
verstoten, dat ik niet mag
vastgehecht blijven in het erfdeel
desHEEREN, zeggende: Ga heen,
dien andere goden.
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26:20 En nu, mijn bloed valle niet
op de aarde van voor het
aangezicht des HEEREN; want de
koning vanIsrael is uitgegaan om
een enige vlo te zoeken, gelijk als
men een veldhoen op de bergen
najaagt.
26:21 Toen zeide Saul: Ik heb
gezondigd; keer weder, mijn zoon
David, want ik zal u geen kwaad
meerdoen, voor dat mijn ziel dezen
dag dierbaar in uw ogen geweest is;
zie, ik heb dwaselijk gedaan, en ik
heb zeergrotelijks gedwaald.
26:22 Toen antwoordde David, en
zeide: Zie, de spies des konings; zo
laat een van de
jongelingenoverkomen, en halen ze.
26:23 De HEERE dan vergelde aan
een iegelijk zijn gerechtigheid en
zijn getrouwheid; want de HEEREhad
u heden in [mijn] hand gegeven;
maar ik heb mijn hand niet willen
uitsteken, aan den gezalfde
desHEEREN.
26:24 En zie, gelijk als te dezen
dage uw ziel in mijn ogen is groot
geacht geweest, alzo zij mijn ziel in
deogen des HEEREN groot geacht,
en Hij verlosse mij uit allen nood.
26:25 Toen zeide Saul tot David:
Gezegend zijt gij, mijn zoon David;
gij zult het ja gewisselijk doen, en
gijzult ook gewisselijk de overhand
hebben. Toen ging David op zijn
weg, en Saul keerde weder naar zijn
plaats.

27:1 David nu zeide in zijn hart: Nu
zal ik een der dagen door Sauls
hand omkomen; mij is niet beter,
dandat ik haastelijk ontkome in het
land der Filistijnen, opdat Saul van
mij de hoop verlieze, om mij meer
te zoekenin de ganse landpale van
Israel; zo zal ik ontkomen uit zijn
hand.
27:2 Toen maakte zich David op, en
hij ging door, hij en de zeshonderd
mannen, die bij hem waren,
totAchis, den zoon van Maoch, den
koning van Gath.
27:3 En David bleef bij Achis te
Gath, hij en zijn mannen, een
iegelijk met zijn huis; David met zijn
beidevrouwen, Ahinoam, en
Jizreelietische, en Abigail, de
huisvrouw van Nabal, de
Karmelietische.
27:4 Toen aan Saul geboodschapt
werd, dat David gevlucht was naar
Gath, zo voer hij niet meer
voorthem te zoeken.
27:5 En David zeide tot Achis:
Indien ik nu genade in uw ogen
gevonden heb, men geve mij een
plaats ineen van de steden des
lands, dat ik daar wone; want
waarom zou uw knecht in de
koninklijke stad bij u wonen?
27:6 Toen gaf Achis te dien dage
Ziklag; daarom is Ziklag van de
koningen van Juda geweest tot op
dezendag.
27:7 Het getal nu der dagen, die
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David in het land der Filistijnen
woonde, was een jaar en vier
maanden.
27:8 David nu toog op met zijn
mannen, en zij overvielen de
Gesurieten, en de Girzieten, en
deAmalekieten (want deze zijn
vanouds geweest de inwoners des
lands), dat gij gaat naar Sur, en tot
aanEgypteland.
27:9 En David sloeg dat land, en
liet noch man noch vrouw leven;
ook nam hij de schapen en
runderen, ende ezelen, en kemels,
en klederen, en keerde weder en
kwam tot Achis.
27:10 Als Achis zeide: Waar zijt
gijlieden heden ingevallen? zo zeide
David: Tegen het zuiden van
Juda,en tegen het zuiden der
Jerahmeelieten, en tegen het zuiden
der Kenieten.
27:11 En David liet noch man noch
vrouw leven, om te Gath te
brengen, zeggende: Dat zij
misschien vanons niet
boodschappen, zeggende: Alzo heeft
David gedaan! En alzo was zijn wijze
al de dagen, die hij in derFilistijnen
land gewoond heeft.
27:12 En Achis geloofde David,
zeggende: Hij heeft zich ten
enenmaal stinkende gemaakt bij zijn
volk, inIsrael; daarom zal hij
eeuwiglijk mij tot een knecht zijn.
28:1 En het geschiedde in die

dagen, als de Filistijnen hun legers
vergaderden tot den strijd, om
tegenIsrael te strijden, zo zeide
Achis tot David: Gij zult zekerlijk
weten, dat gij met mij in het leger
zult uittrekken, gijen uw mannen.
28:2 Toen zeide David tot Achis:
Aldus zult gij weten, wat uw knecht
doen zal. En Achis zeide tot
David:Daarom zal ik u ten
bewaarder mijns hoofds zetten, te
allen dage.
28:3 Samuel nu was gestorven, en
gans Israel had rouw over hem
bedreven; en zij hadden hem
begravente Rama, te weten in zijn
stad. En Saul had uit het land
weggedaan de waarzeggers en
duivelskunstenaars.
28:4 En de Filistijnen kwamen en
vergaderden zich, en zij legerden
zich te Sunem; en Saul
vergaderdegans Israel, en zij
legerden zich op Gilboa.
28:5 Toen Saul het leger der
Filistijnen zag, zo vreesde hij, en
zijn hart beefde zeer.
28:6 En Saul vraagde den HEERE;
maar de HEERE antwoordde hem
niet; noch door dromen, noch
doorde urim, noch door de
profeten.
28:7 Toen zeide Saul tot zijn
knechten: Zoekt mij een vrouw, die
een waarzeggenden geest heeft, dat
ik tothaar ga, en door haar
onderzoeke. Zijn knechten nu zeiden
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tot hem: Zie, te Endor is een vrouw,
die eenwaarzeggenden geest heeft.
28:8 En Saul verstelde zich, en trok
andere klederen aan, en ging heen,
en twee mannen met hem, en
zijkwamen des nachts tot de vrouw,
en hij zeide: Voorzeg mij toch door
den waarzeggenden geest, en doe
mijopkomen, dien ik tot u zeggen
zal.
28:9 Toen zeide de vrouw tot hem:
Zie, gij weet, wat Saul gedaan heeft,
hoe hij de waarzegsters en
deduivelskunstenaars uit dit land
heeft uitgeroeid; waarom stelt gij
dan mijn ziel een strik, om mij te
doden?
28:10 Saul nu zwoer haar bij den
HEERE, zeggende: [Zo] [waarachtig]
[als] de HEERE leeft, indien u
eenstraf om deze zaak zal
overkomen!
28:11 Toen zeide de vrouw: Wien
zal ik u doen opkomen? En hij
zeide: Doe mij Samuel opkomen.
28:12 Toen nu de vrouw Samuel
zag, zo riep zij met luider stem, en
de vrouw sprak tot Saul,
zeggende:Waarom hebt gij mij
bedrogen? Want gij zijt Saul.
28:13 En de koning zeide tot haar:
Vrees niet; maar wat ziet gij? Toen
zeide de vrouw tot Saul: Ik
ziegoden, uit de aarde opkomende.
28:14 Hij dan zeide tot haar: Hoe is
zijn gedaante? En zij zeide: Er komt
een oud man op, en hij is met

eenmantel bekleed. Toen Saul
vernam, dat het Samuel was, zo
neigde hij zich met het aangezicht
ter aarde, en hijboog zich.
28:15 En Samuel zeide tot Saul:
Waarom hebt gij mij onrustig
gemaakt, mij doende opkomen?
Toen zeideSaul: Ik ben zeer
beangstigd, want de Filistijnen
krijgen tegen mij, en God is van mij
geweken, en antwoordt mijniet meer,
noch door den dienst der profeten,
noch door dromen; daarom heb ik
u geroepen, dat gij mij tekennen
geeft, wat ik doen zal.
28:16 Toen zeide Samuel: Waarom
vraagt gij mij toch, dewijl de HEERE
van u geweken en uw
vijandgeworden is?
28:17 Want de HEERE heeft voor
Zich gedaan, gelijk als Hij door mijn
dienst gesproken heeft; en heeft
hetkoninkrijk van uw hand
gescheurd, en Hij heeft dat gegeven
aan uw naaste, aan David.
28:18 Gelijk als gij naar de stem
des HEEREN niet gehoord hebt, en
de hittigheid Zijns toorns
nietuitgericht hebt tegen Amalek;
daarom heeft de HEERE u deze
zaak gedaan te dezen dage.
28:19 En de HEERE zal ook Israel
met u in de hand der Filistijnen
geven, en morgen zult gij en uw
zonenbij mij zijn; ook zal de HEERE
het leger van Israel in de hand der
Filistijnen geven.
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28:20 Toen viel Saul haastelijk ter
aarde, zo lang als hij was, en hij
vreesde zeer vanwege de woorden
vanSamuel; ook was er geen kracht
in hem; want hij had den gehelen
dag en den gehelen nacht geen
broodgegeten.
28:21 De vrouw nu kwam tot Saul,
en zag, dat hij zeer verbaasd was;
en zij zeide tot hem: Zie,
uwdienstmaagd heeft naar uw stem
gehoord, en ik heb mijn ziel in mijn
hand gesteld, en ik heb uw
woordengehoord, die gij tot mij
gesproken hebt.
28:22 Zo hoor toch gij nu ook naar
de stem uwer dienstmaagd, en laat
mij een bete broods voor u
zetten,en eet; zo zal er kracht in u
zijn, dat gij over weg gaat.
28:23 Doch hij weigerde het, en
zeide: Ik zal niet eten. Maar zijn
knechten, en ook de vrouw, hielden
bijhem aan. Toen hoorde hij naar
hun stem, en hij stond op van de
aarde, en zette zich op het bed.
28:24 En de vrouw had een gemest
kalf in het huis; en zij haastte zich
en slachtte het; en zij nam meel,
enkneedde het, en bakte daar
ongezuurde [koeken] van.
28:25 En zij bracht ze voor Saul en
voor zijn knechten, en zij aten;
daarna stonden zij op, en gingen
weg indienzelfden nacht.
29:1 De Filistijnen nu hadden al hun

legers vergaderd te Afek; en de
Israelieten legerden zich bij de
fontein,die bij Jizreel is.
29:2 En de vorsten der Filistijnen
togen daarheen met honderden, en
met duizenden; doch David met
zijnmannen togen met Achis in den
achtertocht.
29:3 Toen zeiden de oversten der
Filistijnen: Wat zullen deze Hebreen?
Zo zeide Achis tot de oversten
derFilistijnen: Is deze niet David, de
knecht van Saul, den koning van
Israel, die deze dagen of deze jaren
bij mijgeweest is? En ik heb in hem
niets gevonden van dien dag af, dat
hij afgevallen is tot dezen dag toe.
29:4 Doch de oversten der
Filistijnen werden zeer toornig op
hem, en de oversten der Filistijnen
zeiden tothem: Doe den man
wederkeren, dat hij tot zijn plaats
wederkere, waar gij hem besteld
hebt, en dat hij niet metons
aftrekke in den strijd, opdat hij ons
niet tot een tegenpartijder worde in
den strijd; want waarmede zou
dezezich bij zijn heer aangenaam
maken? Is het niet met de hoofden
dezer mannen?
29:5 Is dit niet die David, van
denwelken zij in den rei [elkander]
antwoordden, zeggende: Saul heeft
zijnduizenden geslagen, maar David
zijn tienduizenden?
29:6 Toen riep Achis, David, en
zeide tot hem: [Het] [is] [zo]
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[waarachtig] [als] de HEERE leeft,
dat gijoprecht zijt, en uw uitgang en
uw ingang met mij in het leger is
goed in mijn ogen; want ik heb
geen kwaad bij ugevonden, van dien
dag af, dat gij tot mij zijt gekomen,
tot dezen dag toe; maar gij zijt niet
aangenaam in deogen der vorsten.
29:7 Zo keer nu om, en ga in
vrede, opdat gij geen kwaad doet in
de ogen van de vorsten der
Filistijnen.
29:8 Toen zeide David tot Achis:
Maar wat heb ik gedaan? Of wat
hebt gij in uw knecht gevonden,
vandien dag af, dat ik voor uw
aangezicht geweest ben, tot dezen
dag toe, dat ik niet zal gaan en
strijden tegen devijanden van mijn
heer, den koning?
29:9 Achis nu antwoordde en zeide
tot David: Ik weet het; voorwaar, gij
zijt aangenaam in mijn ogen, alseen
engel Gods; maar de oversten der
Filistijnen hebben gezegd: Laat hem
met ons in dezen strijd
nietoptrekken.
29:10 Nu dan, maak u morgen
vroeg op met de knechten uws
heren, die met u gekomen zijn; en
alsgijlieden u morgen vroeg zult
opgemaakt hebben, en het ulieden
licht geworden is, zo gaat heen.
29:11 Toen maakte zich David
vroeg op, hij en zijn mannen, dat zij
des morgens weggingen, om weder
tekeren in het land der Filistijnen;

de Filistijnen daarentegen togen op
naar Jizreel.
30:1 Het geschiedde nu, als David
en zijn mannen den derden dag te
Ziklag kwamen, dat de
Amalekietenin het zuiden en te
Ziklag ingevallen waren, en Ziklag
geslagen, en dezelve met vuur
verbrand hadden;
30:2 En dat zij de vrouwen, die
daarin waren, gevankelijk
weggevoerd hadden; [doch] zij
hadden niemanddoodgeslagen, van
den kleinste tot den grootste, maar
hadden ze weggevoerd en waren
huns weegs gegaan.
30:3 En David en zijn mannen
kwamen aan de stad, en ziet, zij
was met vuur verbrand; en hun
vrouwen,en hun zonen en hun
dochteren waren gevankelijk
weggevoerd.
30:4 Toen hief David en het volk,
dat bij hem was, hun stem op, en
weenden, tot dat er geen kracht
[meer]in hen was om te wenen.
30:5 Davids beide vrouwen waren
ook gevankelijk weggevoerd,
Ahinoam, de Jizreelietische, en
Abigail, dehuisvrouw van Nabal, den
Karmeliet.
30:6 En David werd zeer bang, want
het volk sprak van hem te stenigen;
want de zielen van het ganse
volkwaren verbitterd, een iegelijk
over zijn zonen en over zijn
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dochteren; doch David sterkte zich
in den HEERE, zijnGod.
30:7 En David zeide tot den priester
Abjathar, den zoon van Achimelech:
Breng mij toch den efod hier.
EnAbjathar bracht den efod tot
David.
30:8 Toen vraagde David den
HEERE, zeggende: Zal ik deze bende
achternajagen? Zal ik zeachterhalen?
En Hij zeide tot hem: Jaag na, want
gij zult gewisselijk achterhalen, en
gij zult gewisselijkverlossen.
30:9 David dan ging heen, hij en de
zes honderd mannen, die bij hem
waren; en als zij kwamen aan
debeek Besor, zo bleven de
overigen staan.
30:10 En David vervolgde hen, hij
en die vierhonderd mannen; en
tweehonderd mannen bleven staan,
diezo moede waren, dat zij over de
beek Besor niet konden gaan.
30:11 En zij vonden een Egyptischen
man op het veld, en zij brachten
hem tot David; en zij gaven
hembrood, en hij at, en zij gaven
hem water te drinken.
30:12 Zij gaven hem ook een stuk
van een klomp vijgen, en twee
stukken rozijnen; en hij at, en zijn
geestkwam weder in hem; want hij
had [in] drie dagen en drie nachten
geen brood gegeten, noch water
gedronken.
30:13 Daarna zeide David tot hem:
Wiens zijt gij? En van waar zijt gij?

Toen zeide de Egyptische jongen:Ik
ben de knecht van een
Amalekietischen man, en mijn heer
heeft mij verlaten, omdat ik [voor]
drie dagen krankgeworden ben.
30:14 Wij waren ingevallen tegen
het zuiden van de Cherethieten, en
op hetgeen van Juda is, en tegen
hetzuiden van Kaleb; en wij hebben
Ziklag met vuur verbrand.
30:15 Toen zeide David tot hem:
Zoudt gij mij wel henen afleiden tot
deze bende? Hij dan zeide: Zweer
mijbij God, dat gij mij niet zult
doden, en dat gij mij niet zult
overleveren in de hand mijns heren!
Zo zal ik u tot dezebende afleiden.
30:16 En hij leidde hem af, en ziet,
zij lagen verstrooid over de ganse
aarde, etende, en drinkende,
endansende, om al den groten buit,
dien zij genomen hadden uit het
land der Filistijnen, en uit het land
van Juda.
30:17 En David sloeg hen van de
schemering tot aan den avond van
hunlieder anderen dag; en
erontkwam niet een man van hen,
behalve vierhonderd jonge mannen,
die op kemelen reden en vloden.
30:18 Alzo redde David al wat de
Amalekieten genomen hadden; ook
redde David zijn twee vrouwen.
30:19 En onder hen werd niet
gemist van den kleinste tot aan den
grootste, en tot aan de zonen
endochteren; en van den buit, ook
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tot alles, wat zij van hen genomen
hadden; David bracht het altemaal
weder.
30:20 David nam ook al de schapen
en de runderen; zij dreven ze voor
datzelve vee heen, en zeiden: Dit
isDavids buit.
30:21 Als David tot de tweehonderd
mannen kwam, die zo moede waren
geweest, dat zij David niethadden
kunnen navolgen, en die zij aan de
beek Besor hadden laten blijven, die
gingen David tegemoet, en hetvolk,
dat bij hem was, tegemoet; en
David trad tot het volk, en hij
vraagde hen naar den welstand.
30:22 Toen antwoordde een ieder
boos en Belials man onder de
mannen, die met David getogen
waren,en zij zeiden: Omdat zij met
ons niet getogen zijn, zullen wij hun
van den buit, dien wij gered hebben,
niet geven,maar aan een iegelijk zijn
vrouw en zijn kinderen; laat hen die
heenleiden, en weggaan.
30:23 Maar David zeide: Alzo zult
gij niet doen, mijn broeders, met
hetgeen ons de HEERE gegeven
heeft,en Hij heeft ons bewaard, en
heeft de bende, die tegen ons
kwam, in onze hand gegeven.
30:24 Wie zou toch ulieden in deze
zaak horen? Want gelijk het deel
dergenen is, die in den strijd
medeafgetogen zijn, alzo zal ook
het deel dergenen zijn, die bij het
gereedschap gebleven zijn; zij zullen

gelijkelijkdelen.
30:25 En dit is van dien dag af en
voortaan [alzo] geweest; want hij
heeft het tot een inzetting en tot
eenrecht gesteld in Israel, tot op
dezen dag.
30:26 Als nu David te Ziklag kwam,
zo zond hij tot de oudsten van
Juda, zijn vrienden, van den
buit,zeggende: Ziet, daar is een
zegen voor ulieden, van den buit
der vijanden des HEEREN.
30:27 [Namelijk] tot die te Beth-el,
en tot die te Ramoth tegen het
zuiden, en tot die te Jather,
30:28 En tot die te Aroer, en tot
die te Sifmoth, en tot die te
Esthemoa,
30:29 En tot die te Rachel, en tot
die, welke in de steden der
Jerahmeelieten waren, en tot die,
welke in desteden der Kenieten
waren,
30:30 En tot die te Horma, en tot
die te Chor-asan, en tot die te
Atach,
30:31 En tot die te Hebron, en tot
al de plaatsen, waar David
gewandeld had, hij en zijn mannen.
31:1 De Filistijnen dan streden
tegen Israel; en de mannen Israels
vloden voor het aangezicht
derFilistijnen, en vielen verslagen op
het gebergte Gilboa.
31:2 En de Filistijnen hielden dicht
op Saul en zijn zonen; en de
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Filistijnen sloegen Jonathan, en
Abinadab,en Malchisua, de zonen
van Saul.
31:3 En de strijd werd zwaar tegen
Saul; en de mannen, die met den
boog schieten, troffen hem aan, en
hijvreesde zeer voor de schutters.
31:4 Toen zeide Saul tot zijn
wapendrager: Trek uw zwaard uit,
en doorsteek mij daarmede, dat
misschiendeze onbesnedenen niet
komen, en mij doorsteken, en met
mij den spot drijven. Maar zijn
wapendrager wildeniet, want hij
vreesde zeer. Toen nam Saul het
zwaard, en viel daarin.
31:5 Toen zijn wapendrager zag, dat
Saul dood was, zo viel hij ook in
zijn zwaard en stierf met hem.
31:6 Alzo stierf Saul, en zijn drie
zonen, en zijn wapendrager, ook al
zijn mannen, te dienzelven dage
tegelijk.
31:7 Als de mannen van Israel, die
aan deze zijde van het dal waren,
en die aan deze zijde der
Jordaanwaren, zagen, dat de
mannen van Israel gevloden waren,
en dat Saul en zijn zonen dood
waren, zo verlieten zijde steden, en
zij vloden. Toen kwamen de

Filistijnen en woonden daarin.
31:8 Het geschiedde nu des
anderen daags, als de Filistijnen
kwamen, om de verslagenen te
plunderen,zo vonden zij Saul en zijn
drie zonen, liggende op het
gebergte Gilboa.
31:9 En zij hieuwen zijn hoofd af,
en zij togen zijn wapenen uit, en zij
zonden ze in der Filistijnen
landrondom, om te boodschappen
in het huis hunner afgoden, en
onder het volk.
31:10 En zij leiden zijn wapenen in
het huis van Astharoth; en zijn
lichaam hechtten zij aan den muur
teBeth-san.
31:11 Als de inwoners van Jabes in
Gilead daarvan hoorden, wat de
Filistijnen Saul gedaan hadden;
31:12 Zo maakten zich op alle
strijdbare mannen, en gingen den
gehelen nacht, en zij namen het
lichaamvan Saul, en de lichamen
zijner zonen, van den muur te Bethsan; en zij kwamen te Jabes, en
brandden zealdaar.
31:13 En zij namen hun beenderen,
en begroeven ze onder het
geboomte te Jabes; en zij vastten
zevendagen.
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1:1 Voorts geschiedde het na Sauls
dood, als David van den slag der
Amalekieten was wedergekomen,
enDavid twee dagen te Ziklag
gebleven was;
1:2 Zo geschiedde het op den
derden dag, dat, ziet, uit het
heirleger van Saul, een man kwam,
wiensklederen gescheurd waren, en
aarde was op zijn hoofd; en het
geschiedde, als hij tot David kwam,
zo viel hij teraarde en boog zich
neder.
1:3 En David zeide tot hem: Van
waar komt gij? En hij zeide tot hem:
Ik ben ontkomen uit het heirleger
vanIsrael.
1:4 Voorts zeide David tot hem: Wat
is de zaak? Verhaal het mij toch. En
hij zeide, dat het volk uit denstrijd
gevloden was, en dat er ook velen
van het volk gevallen en gestorven
waren, dat ook Saul en zijn
zoonJonathan dood waren.
1:5 En David zeide tot den jongen,
die hem de boodschap bracht: Hoe
weet gij, dat Saul dood is, en
zijnzoon Jonathan?
1:6 Toen zeide de jongen, die hem
de boodschap bracht: Ik kwam bij
geval op het gebergte van Gilboa;
enziet, Saul leunde op zijn spies; en
ziet, de wagens en ritmeesters
hielden dicht op hem.

1:7 Zo zag hij achter zich om, en
zag mij, en hij riep mij, en ik zeide:
Zie, [hier] ben ik.
1:8 En hij zeide tot mij: Wie zijt gij?
En ik zeide tot hem: Ik ben een
Amalekiet.
1:9 Toen zeide hij tot mij: Sta toch
bij mij, en dood mij; want deze
malienkolder heeft mij opgehouden;
wantmijn leven is nog gans in mij.
1:10 Zo stond ik bij hem, en
doodde hem; want ik wist, dat hij
na zijn val niet leven zou; en ik
nam de kroon,die op zijn hoofd
was, en het armgesmijde, dat aan
zijn arm was, en heb ze hier tot
mijn heer gebracht.
1:11 Toen vatte David zijn klederen
en scheurde ze; desgelijks ook al
de mannen, die met hem waren.
1:12 En zij weeklaagden, en
weenden, en vastten tot op den
avond, over Saul en over Jonathan,
zijn zoon,en over het volk des
HEEREN, en over het huis Israels,
omdat zij door het zwaard gevallen
waren.
1:13 Voorts zeide David tot den
jongen, die hem de boodschap
gebracht had: Van waar zijt gij? En
hijzeide: Ik ben de zoon van een
vreemden man, van een Amalekiet.
1:14 En David zeide tot hem: Hoe,
hebt gij niet gevreesd uw hand uit
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te strekken, om den gezalfde
desHEEREN te verderven?
1:15 En David riep een van de
jongens, en zeide: Treed toe, val op
hem aan. En hij sloeg hem, dat
hijstierf.
1:16 En David zeide tot hem: Uw
bloed zij op uw hoofd; want uw
mond heeft tegen u getuigd,
zeggende: ikheb den gezalfde des
HEEREN gedood.
1:17 David nu klaagde deze klage
over Saul en over Jonathan, zijn
zoon;
1:18 Als hij gezegd had, dat men
den kinderen van Juda den boog
zou leren; ziet, het is geschreven in
hetboek des Oprechten.
1:19 O Sieraad van Israel, op uw
hoogten is hij verslagen; hoe zijn de
helden gevallen!
1:20 Verkondigt het niet te Gath,
boodschapt het niet op de straten
van Askelon; opdat de dochters
derFilistijnen zich niet verblijden,
opdat de dochters der
onbesnedenen niet opspringen van
vreugde.
1:21 Gij, bergen van Gilboa, noch
dauw noch regen moet zijn op u,
noch velden der hefofferen; want
aldaaris der helden schild smadelijk
weggeworpen, het schild van Saul,
alsof hij niet gezalfd ware geweest
met olie.
1:22 Van het bloed der verslagenen,
van het vette der helden, werd

Jonathans boog niet
achterwaartsgedreven; en Sauls
zwaard keerde niet ledig weder.
1:23 Saul en Jonathan, die
beminden, en die liefelijken in hun
leven, zijn ook in hun dood niet
gescheiden;zij waren lichter dan
arenden, zij waren sterker dan
leeuwen.
1:24 Gij, dochteren Israels, weent
over Saul; die u kleedde met
scharlaken, met weelde; die u
sieraad vangoud deed dragen over
uw kleding.
1:25 Hoe zijn de helden gevallen in
het midden van den strijd! Jonathan
is verslagen op uw hoogten!
1:26 Ik ben benauwd om uwentwil,
mijn broeder Jonathan! Gij waart mij
zeer liefelijk; uw liefde was
mijwonderlijker dan liefde der
vrouwen.
1:27 Hoe zijn de helden gevallen,
en de krijgswapenen verloren!
2:1 En het geschiedde daarna, dat
David den HEERE vraagde,
zeggende: Zal ik optrekken in een
dersteden van Juda? En de HEERE
zeide tot hem: Trek op. En David
zeide: Waarheen zal ik optrekken?
En Hijzeide: Naar Hebron.
2:2 Alzo toog David derwaarts op,
als ook zijn twee vrouwen, Ahinoam,
de Jizreelietische, en Abigail,
dehuisvrouw van Nabal, de
Karmeliet.
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2:3 Ook deed David zijn mannen
optrekken, die bij hem waren, een
iegelijk met zijn huisgezin; en
zijwoonden in de steden van
Hebron.
2:4 Daarna kwamen de mannen van
Juda, en zalfden aldaar David tot
een koning over het huis van
Juda.Toen boodschapten zij David,
zeggende: Het zijn de mannen van
Jabes in Gilead, die Saul begraven
hebben.
2:5 Toen zond David boden tot de
mannen van Jabes in Gilead, en hij
zeide tot hen: Gezegend zijt gij
denHEERE, dat gij deze weldadigheid
gedaan hebt aan uw heer, aan Saul,
en hebt hem begraven.
2:6 Zo doe nu de HEERE aan u
weldadigheid en trouw! En ik ook, ik
zal aan u dit goede doen, dewijl
gijdeze zaak gedaan hebt.
2:7 En nu, laat uw handen sterk
zijn, en zijt dapper, dewijl uw heer
Saul gestorven is; en ook hebben
mijdie van het huis van Juda tot
koning over zich gezalfd.
2:8 Abner nu, de zoon van Ner, de
krijgsoverste, dien Saul gehad had,
nam Isboseth, Sauls zoon, envoerde
hem over naar Mahanaim,
2:9 En maakte hem ten koning over
Gilead, en over de Aschurieten, en
over Jizreel, en over Efraim, enover
Benjamin, en over gans Israel.
2:10 Veertig jaren was Isboseth,
Sauls zoon, oud, als hij koning werd

over Israel; en hij regeerde
hettweede jaar; alleenlijk die van het
huis van Juda volgden David na.
2:11 Het getal nu der dagen, die
David koning geweest is te Hebron,
over het huis van Juda, is zeven
jarenen zes maanden.
2:12 Toen toog Abner, de zoon van
Ner, uit, met de knechten van
Isboseth, den zoon van Saul,
vanMahanaim naar Gibeon.
2:13 Joab, de zoon van Zeruja, en
de knechten van David, togen ook
uit; en zij ontmoetten elkander bij
denvijver van Gibeon; en zij bleven,
deze aan deze zijde des vijvers, en
die aan gene zijde des vijvers.
2:14 En Abner zeide tot Joab: Laat
zich nu de jongens opmaken, en
voor ons aangezicht spelen. En
Joabzeide: Laat hen zich opmaken.
2:15 Toen maakten zich op, en
gingen over in getal, twaalf van
Benjamin, te weten voor Isboseth,
Saulszoon, en twaalf van Davids
knechten.
2:16 En de een greep den ander bij
het hoofd, en [stiet] zijn zwaard in
de zijde des anderen, en zij vielen
tezamen; daarvan noemde men
dezelve plaats Chelkath-hazurim, die
bij Gibeon is.
2:17 En er was op dienzelfden dag
een gans zeer harde strijd. Doch
Abner en de mannen van
Israelwerden voor het aangezicht
der knechten van David geslagen.
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2:18 Nu waren aldaar drie zonen
van Zeruja, Joab, en Abisai en
Asahel; en Asahel was licht op zijn
voeten,als een der reeen, die in het
veld zijn.
2:19 En Asahel jaagde Abner
achterna; en hij week niet, om van
achter Abner ter rechter [hand] of
terlinkerhand af te gaan.
2:20 Toen zag Abner achter zich
om, en zeide: Zijt gij dit, Asahel? En
hij zeide: Ik ben het.
2:21 En Abner zeide tot hem: Wijk
tot uw rechterhand of tot uw
linkerhand, en grijp u een van die
jongens,en neem voor u hun
gewaad; maar Asahel wilde niet
afwijken van achter hem.
2:22 Toen voer Abner wijders voort,
zeggende tot Asahel: Wijkt af van
achter mij; waarom zal ik u ter
aardeslaan? Hoe zou ik dan mijn
aangezicht opheffen voor uw
broeder Joab?
2:23 Maar hij weigerde af te wijken.
Zo sloeg hem Abner met het
achterste van de spies aan de vijfde
rib,dat de spies van achter hem
uitging; en hij viel aldaar, en stierf
op zijn plaats. En het geschiedde,
dat allen, dietot de plaats kwamen,
alwaar Asahel gevallen en gestorven
was, staan bleven.
2:24 Maar Joab en Abisai jaagden
Abner achterna; en de zon ging
onder, als zij gekomen waren tot
denheuvel van Amma, dewelke is

voor Giach, op den weg der
woestijn van Gibeon.
2:25 En de kinderen van Benjamin
verzamelden zich achter Abner, en
werden tot een hoop; en zij
stondenop de spits van een heuvel.
2:26 Toen riep Abner tot Joab, en
zeide: Zal dan het zwaard eeuwiglijk
verteren? Weet gij niet, dat het
inhet laatste bitterheid zal zijn? En
hoe lang zult gij het volk niet
zeggen, dat zij wederkeren van hun
broederen tevervolgen?
2:27 En Joab zeide: [Zo]
[waarachtig] [als] God leeft, ten ware
dat gij gesproken hadt, zekerlijk het
volk zoual toen van den morgen af
weggevoerd zijn geweest, een
iegelijk van zijn broeder te
vervolgen!
2:28 Toen blies Joab met de
bazuin; en al het volk stond stil, en
zij jaagden Israel niet meer
achterna, envoeren niet wijders
voort te strijden.
2:29 Abner dan en zijn mannen
gingen dienzelfden gansen nacht
over het vlakke veld; en zij gingen
overde Jordaan en wandelden het
ganse Bithron door, en kwamen tot
Mahanaim.
2:30 Joab keerde ook weder van
achter Abner, en verzamelde het
ganse volk. En er werden van
Davidsknechten gemist negentien
mannen, en Asahel.
2:31 Maar Davids knechten hadden
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van Benjamin en onder Abners
mannen geslagen: driehonderd
enzestig mannen waren er dood
gebleven.
2:32 En zij namen Asahel op, en
begroeven hem in zijns vaders graf,
dat te Bethlehem was. Joab nu
enzijn mannen gingen den gansen
nacht, dat hun het licht aanbrak te
Hebron.
3:1 En er was een lange krijg
tussen het huis van Saul, en tussen
het huis van David. Doch David ging
enwerd sterker; maar die van het
huis van Saul gingen en werden
zwakker.
3:2 En David werden zonen geboren
te Hebron. Zijn eerstgeborene nu
was Amnon, van Ahinoam,
deJizreelietische;
3:3 En zijn tweede was Chileab, van
Abigail, de huisvrouw van Nabal,
den Karmeliet; en de
derde,Absalom, de zoon van
Maacha, de dochter van Thalmai,
koning van Gesur;
3:4 En de vierde, Adonia, de zoon
van Haggith; en de vijfde Sefatja, de
zoon van Abital;
3:5 En de zesde, Jithream, van Egla,
Davids huisvrouw. Dezen zijn David
geboren te Hebron.
3:6 Terwijl die krijg was tussen het
huis van Saul, en tussen het huis
van David, zo geschiedde het,
datAbner zich sterkte in het huis

van Saul.
3:7 Saul nu had een bijwijf gehad,
welker naam was Rizpa, dochter van
Aja; en [Isboseth] zeide tot
Abner:Waarom zijt gij ingegaan tot
mijns vaders bijwijf?
3:8 Toen ontstak Abner zeer over
Isboseths woorden, en zeide: Ben ik
dan een hondskop, ik, die
tegenJuda, aan het huis van Saul,
uw vader, aan zijn broederen en
aan zijn vrienden, heden
weldadigheid doe, en uniet
overgeleverd heb in Davids hand,
dat gij heden aan mij onderzoekt
de ongerechtigheid ener vrouw?
3:9 God doe Abner zo, en doe hem
zo daartoe! Voorzeker, gelijk als de
HEERE aan David gezworen heeft,dat
ik even alzo aan hem zal doen.
3:10 Overbrengende het koninkrijk
van het huis van Saul, en
oprichtende den stoel van David
over Israelen over Juda, van Dan
tot Ber-seba toe.
3:11 En hij kon Abner verder niet
een woord antwoorden, omdat hij
hem vreesde.
3:12 Toen zond Abner boden voor
zich tot David, zeggende: Wiens is
het land? zeggende [wijders]:
Maakuw verbond met mij, en zie,
mijn hand zal met u zijn, om gans
Israel tot u om te keren.
3:13 En hij zeide: Wel, ik zal een
verbond met u maken; doch een
ding begeer ik van u, zeggende: Gij
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zultmijn aangezicht niet zien, tenzij
dat gij Michal, Sauls dochter, te
voren inbrengt, als gij komt om mijn
aangezichtte zien.
3:14 Ook zond David boden tot
Isboseth, den zoon van Saul,
zeggende: Geef [mij] mijn huisvrouw
Michal,die ik mij met honderd
voorhuiden der Filistijnen
ondertrouwd heb.
3:15 Isboseth dan zond heen, en
nam haar van den man, van Paltiel,
den zoon van Lais.
3:16 En haar man ging met haar, al
gaande en wenende achter haar, tot
Bahurim toe. Toen zeide Abner
tothem: Ga weg, keer weder. En hij
keerde weder.
3:17 Abner nu had woorden met de
oudsten van Israel, zeggende: Gij
hebt David te voren lang tot
eenkoning over u begeerd.
3:18 Zo doet het nu; want de
HEERE heeft tot David gesproken,
zeggende: Door de hand van David,
Mijnknecht, zal Ik Mijn volk Israel
verlossen van de hand der
Filistijnen, en van de hand van al
hun vijanden.
3:19 En Abner sprak ook voor de
oren van Benjamin. Voorts ging
Abner ook heen, om te Hebron
voorDavids oren te spreken alles,
wat goed was in de ogen van
Israel, en in de ogen van het ganse
huis vanBenjamin.
3:20 En Abner kwam tot David te

Hebron, en twintig mannen met
hem. En David maakte Abner, en
denmannen, die met hem waren,
een maaltijd.
3:21 Toen zeide Abner tot David: Ik
zal mij opmaken, en heengaan, en
vergaderen gans Israel tot mijnheer,
den koning, dat zij een verbond met
u maken, en gij regeert over alles,
wat uw ziel begeert. Alzo liet
DavidAbner gaan, en hij ging in
vrede.
3:22 En ziet, Davids knechten en
Joab kwamen van een bende, en
brachten met zich een groten
roof.Abner nu was niet bij David te
Hebron; want hij had hem laten
gaan, en hij was gegaan in vrede.
3:23 Als nu Joab en het ganse heir,
dat met hem was, aankwamen, zo
gaven zij Joab te kennen,zeggende:
Abner, de zoon van Ner, is
gekomen tot den koning, en hij
heeft hem laten gaan, en hij is
gegaan invrede.
3:24 Toen ging Joab tot den koning
in, en zeide: Wat hebt gij gedaan?
Zie, Abner is tot u gekomen;waarom
nu hebt gij hem laten gaan, dat hij
zo vrij is weggegaan?
3:25 Gij kent Abner, den zoon van
Ner; dat hij gekomen is om u te
overreden, en om te weten uw
uitgangen uw ingang, ja, om te
weten alles, wat gij doet.
3:26 En Joab ging uit van David, en
zond Abner boden na, die hem
558

2 Samuël
wederom haalden van den bornput
vanSira; maar David wist het niet.
3:27 Als nu Abner weder te Hebron
kwam, zo leidde Joab hem ter zijde
af in het midden der poort, om
inde stilte met hem te spreken; en
hij sloeg hem aldaar aan de vijfde
rib, dat hij stierf, om des bloeds wil
van zijnbroeder Asahel.
3:28 Als David dat daarna hoorde,
zo zeide hij: Ik ben onschuldig, en
mijn koninkrijk, bij den HEERE, tot
ineeuwigheid, van het bloed van
Abner, den zoon van Ner.
3:29 Het blijve op het hoofd van
Joab, en op het ganse huis zijns
vaders; en er worde van het huis
vanJoab niet afgesneden, die een
vloed hebbe, en melaats zij, en zich
aan den stok houde, en door het
zwaardvalle, en broodsgebrek hebbe!
3:30 Alzo hebben Joab en zijn
broeder Abisai Abner doodgeslagen,
omdat hij hun broeder Asahel
teGibeon in den strijd gedood had.
3:31 David dan zeide tot Joab en
tot al het volk, dat bij hem was:
Scheurt uw klederen, en gordt
zakkenaan, en weeklaagt voor Abner
henen; en de koning David ging
achter de baar.
3:32 Als zij nu Abner te Hebron
begroeven, zo hief de koning zijn
stem op, en weende bij Abners graf;
ookweende al het volk.
3:33 En de koning maakte een
klage over Abner, en zeide: Is dan

Abner gestorven, als een dwaas
sterft?
3:34 Uw handen waren niet
gebonden, noch uw voeten in
koperen boeien gedaan, [maar] gij
zijt gevallen,gelijk men valt voor het
aangezicht van kinderen der
verkeerdheid. Toen weende het
ganse volk nog meer overhem.
3:35 Daarna kwam al het volk, om
David brood te doen eten, als het
nog dag was; maar David
zwoer,zeggende: God doe mij zo, en
doe er zo toe, indien ik voor het
ondergaan der zon brood of iets
smake!
3:36 Als al het volk dit vernam, zo
was het goed in hun ogen, alles,
zoals de koning gedaan had, was
goedin de ogen van het ganse volk.
3:37 En al het volk en gans Israel
merkten te dienzelven dage, dat het
van den koning niet was, dat
menAbner, den zoon van Ner,
gedood had.
3:38 Voorts zeide de koning tot zijn
knechten: Weet gij niet, dat te
dezen dage een vorst, ja, een grote
inIsrael gevallen is?
3:39 Maar ik ben heden teder, en
gezalfd ten koning, en deze
mannen, de zonen van Zeruja, zijn
harderdan ik; de HEERE zal den
boosdoener vergelden naar zijn
boosheid.
4:1 Als nu Sauls zoon hoorde, dat
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Abner te Hebron gestorven was,
werden zijn handen slap, en gans
Israelwerd verschrikt.
4:2 En Sauls zoon had twee
mannen, oversten van benden; de
naam des enen was Baena, en de
naamdes anderen Rechab, zonen
van Rimmon, den Beerothiet, van de
kinderen van Benjamin; want ook
Beerothwerd aan Benjamin gerekend.
4:3 En de Beerothieten waren
gevloden naar Gitthaim, en waren
aldaar vreemdelingen tot op dezen
dag.
4:4 En Jonathan, Sauls zoon, had
een zoon, die geslagen was aan
beide voeten; vijf jaren was hij oud
alshet gerucht van Saul en
Jonathan uit Jizreel kwam; en zijn
voedster hem opnam, en vluchtte;
en het geschiedde,als zij haastte,
om te vluchten, dat hij viel en
kreupel werd; en zijn naam was
Mefiboseth.
4:5 En de zonen van Rimmon: den
Beerothiet, Rechab en Baena, gingen
heen, en kwamen ten huize
vanIsboseth, als de dag heet
geworden was; en hij lag op de
slaapstede, in den middag.
4:6 En zij kwamen daarin tot het
midden des huizes, [als] zullende
tarwe halen; en zij sloegen hem aan
devijfde rib; en Rechab en zijn
broeder Baena ontkwamen.
4:7 Want zij kwamen in huis, als hij
op zijn bed lag, in zijn slaapkamer,

en sloegen hem, en doodden
hem,en hieuwen zijn hoofd af; en zij
namen zijn hoofd, en gingen henen,
den weg op het vlakke veld, den
gansennacht.
4:8 En zij brachten het hoofd van
Isboseth tot David te Hebron, en
zeiden tot den koning: Zie, daar is
hethoofd van Isboseth, den zoon
van Saul, uw vijand, die uw ziel
zocht, alzo heeft de HEERE mijn
heer den koningte dezen dage
wrake gegeven van Saul en van zijn
zaad.
4:9 Maar David antwoordde Rechab
en zijn broeder Baena, den zonen
van Rimmon, den Beerothiet,
enzeide tot hen: [Zo] [waarachtig]
[als] de HEERE leeft, Die mijn ziel
uit alle benauwdheid verlost heeft!
4:10 Dewijl ik hem, die mij
boodschapte, zeggende: Zie, Saul is
dood; daar hij in zijn ogen was als
een, diegoede boodschap bracht,
nochtans gegrepen en te Ziklag
gedood heb, hoewel hij [meende],
dat ik hembodenloon zou geven;
4:11 Hoeveel te meer, wanneer
goddeloze mannen een
rechtvaardigen man in zijn huis op
zijn slaapstedehebben gedood? Nu
dan, zou ik zijn bloed van uw
handen niet eisen, en u van de
aarde wegdoen?
4:12 En David gebood zijn jongens,
en zij doodden hen, en hieuwen
hun handen en hun voeten af,
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enhingen ze op bij den vijver te
Hebron, maar het hoofd van
Isboseth namen zij, en begroeven
het in Abners grafte Hebron.
5:1 Toen kwamen alle stammen van
Israel tot David te Hebron; en zij
spraken, zeggende: Zie, wij,
uwgebeente en uw vlees zijn wij.
5:2 Daartoe ook te voren, toen Saul
koning over ons was, waart gij
Israel uitvoerende en inbrengende;
ookheeft de HEERE tot u gezegd: Gij
zult Mijn volk Israel weiden, en gij
zult tot een voorganger zijn over
Israel.
5:3 Alzo kwamen alle oudsten van
Israel tot den koning te Hebron; en
de koning David maakte eenverbond
met hen te Hebron, voor het
aangezicht des HEEREN; en zij
zalfden David tot koning over Israel.
5:4 Dertig jaar was David oud, als
hij koning werd; veertig jaren heeft
hij geregeerd.
5:5 Te Hebron regeerde hij over
Juda zeven jaren en zes maanden;
en te Jeruzalem regeerde hij drie
endertig jaren over gans Israel en
Juda.
5:6 En de koning toog met zijn
mannen naar Jeruzalem, tegen de
Jebusieten, die in dat land
woonden. Enzij spraken tot David,
zeggende: Gij zult hier niet inkomen,
maar de blinden en kreupelen zullen
u afdrijven; datis te zeggen: David

zal hier niet inkomen.
5:7 Maar David nam den burg Sion
in; dezelve is de stad Davids.
5:8 Want David zeide ten zelfden
dage: Al wie de Jebusieten slaat, en
geraakt aan die watergoot, en
diekreupelen, en die blinden, die
van Davids ziel gehaat zijn, [die]
[zal] [tot] [een] [hoofd] [en] [tot]
[een] [overste][zijn]; daarom zegt
men: Een blinde en kreupele zal in
het huis niet komen.
5:9 Alzo woonde David in den burg
en noemde dien Davids stad. En
David bouwde rondom van Millo af
enbinnenwaarts.
5:10 David nu ging geduriglijk voort,
en werd groot; want de HEERE, de
God der heirscharen, was methem.
5:11 En Hiram, de koning van Tyrus,
zond boden tot David, en
cederenhout, en timmerlieden,
enmetselaars; en zij bouwden David
een huis.
5:12 En David merkte, dat de HEERE
hem tot een koning over Israel
bevestigd had, en dat Hij
zijnkoninkrijk verheven had, om Zijns
volks Israels wil.
5:13 En David nam meer bijwijven,
en vrouwen van Jeruzalem, nadat
hij van Hebron gekomen was;
enDavid werden meer zonen en
dochteren geboren.
5:14 En dit zijn de namen dergenen,
die hem te Jeruzalem geboren zijn:
Schammua, en Schobab, enNathan,
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en Salomo.
5:15 En Ibchar, en Elischua en
Nefeg, en Jafia,
5:16 En Elischama, en Eljada, en
Elifeleth.
5:17 Als nu de Filistijnen hoorden,
dat zij David ten koning over Israel
gezalfd hadden, zo togen
alleFilistijnen op om David te
zoeken; en David, dat horende, toog
af, naar den burg.
5:18 En de Filistijnen kwamen en
verspreidden zich in het dal Refaim.
5:19 Zo vraagde David den HEERE,
zeggende: Zal ik optrekken tegen de
Filistijnen? Zult Gij ze in mijnhand
geven? En de HEERE zeide tot
David: Trek op, want Ik zal de
Filistijnen zekerlijk in uw hand
geven.
5:20 Toen kwam David te Baalperazim; en David sloeg hen aldaar,
en zeide: De HEERE heeft
mijnvijanden voor mijn aangezicht
gescheurd, als een scheur der
wateren; daarom noemde hij den
naam derzelveplaats, Baal-perazim.
5:21 En zij lieten hun afgoden
aldaar; en David en zijn mannen
namen ze op.
5:22 Daarna togen de Filistijnen
weder op; en zij verspreidden zich
in het dal Refaim.
5:23 En David vraagde den HEERE,
Dewelke zeide: Gij zult niet
optrekken; [maar] trek om tot achter
hen,dat gij aan hen komt van

tegenover de moerbezienbomen;
5:24 En het geschiede, als gij hoort
het geruis van een gang in de
toppen der moerbezienbomen, dan
repu; want alsdan is de HEERE voor
uw aangezicht uitgegaan, om het
heirleger der Filistijnen te slaan.
5:25 En David deed alzo, gelijk als
de HEERE hem geboden had; en hij
sloeg de Filistijnen van Geba
af,totdat gij komt te Gezer.
6:1 Daarna verzamelde David
wederom alle uitgelezenen in Israel,
dertig duizend.
6:2 En David maakte zich op, en
ging heen met al het volk, dat bij
hem was, van Baalim-juda, om van
daarop te brengen de ark Gods, bij
dewelke de Naam wordt
aangeroepen, de Naam van den
HEERE derheirscharen, Die daarop
woont tussen de cherubim.
6:3 En zij voerden de ark Gods op
een nieuwen wagen, en haalden ze
uit het huis van Abinadab, dat
opeen heuvel is; en Uza en Ahio,
zonen van Abinadab, leidden den
nieuwen wagen.
6:4 Toen zij hem nu uit het huis
van Abinadab, dat op den heuvel is,
met de ark Gods, wegvoerden, zo
gingAhio voor de ark henen.
6:5 En David en het ganse huis
Israels speelden voor het aangezicht
des HEEREN, met allerlei[snarenspel]
van dennenhout, als met harpen, en
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met luiten, en met trommelen, ook
met schellen, en metcimbalen.
6:6 Als zij nu kwamen tot aan
Nachons dorsvloer, zo strekte Uza
[zijn] [hand] uit aan de ark Gods, en
hieldze, want de runderen
struikelden.
6:7 Toen ontstak de toorn des
HEEREN tegen Uza, en God sloeg
hem aldaar, om
dezeonbedachtzaamheid; en hij
stierf aldaar bij de ark Gods.
6:8 En David ontstak, omdat de
HEERE een scheur gescheurd had
aan Uza; en hij noemde dezelve
plaatsPerez-uza, tot op dezen dag.
6:9 En David vreesde den HEERE
ten zelven dage; en hij zeide: Hoe
zal de ark des HEEREN tot
mijkomen?
6:10 David dan wilde de ark des
HEEREN niet tot zich [laten]
overbrengen in de stad Davids;
maar Daviddeed ze afwijken in het
huis van Obed-edom, den Gethiet.
6:11 En de ark des HEEREN bleef in
het huis van Obed-edom, den
Gethiet, drie maanden; en de
HEEREzegende Obed-edom en zijn
ganse huis.
6:12 Toen boodschapte men den
koning David, zeggende: De HEERE
heeft het huis van Obed-edom, enal
wat hij heeft, gezegend om der ark
Gods wil; zo ging David heen en
haalde de ark Gods uit het huis
vanObed-edom opwaarts in de stad

Davids, met vreugde.
6:13 En het geschiedde, als zij, die
de ark des HEEREN droegen, zes
treden voortgetreden waren, dat
hijossen en gemest [vee] offerde.
6:14 En David huppelde met alle
macht voor het aangezicht des
HEEREN; en David was omgord met
eenlinnen lijfrok.
6:15 Alzo brachten David en het
ganse huis Israels de ark des
HEEREN op, met gejuich en met
geluid derbazuinen.
6:16 En het geschiedde, als de ark
des HEEREN in de stad Davids
kwam, dat Michal, Sauls dochter,
doorhet venster uitzag. Als zij nu
den koning David zag, springende
en huppelende voor het aangezicht
desHEEREN, verachtte zij hem in
haar hart.
6:17 Toen zij nu de ark des
HEEREN inbrachten, stelden zij die
in haar plaats, in het midden der
tent, dieDavid voor haar gespannen
had; en David offerde brandofferen
voor des HEEREN aangezicht, en
dankofferen.
6:18 Als David geeindigd had het
brandoffer en de dankofferen te
offeren, zo zegende hij het volk in
denNaam des HEEREN der
heirscharen.
6:19 En hij deelde uit aan het
ganse volk, aan de ganse menigte
van Israel, van de mannen tot de
vrouwentoe, aan een iegelijk een
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broodkoek, en een schoon stuk
[vlees], en een fles [wijn]. Toen ging
al dat volk heen,een iegelijk naar
zijn huis.
6:20 Als nu David wederkwam, om
zijn huis te zegenen, ging Michal,
Sauls dochter, uit, David
tegemoet,en zeide: Hoe is heden de
koning van Israel verheerlijkt, die
zich heden voor de ogen van de
dienstmaagdenzijner dienstknechten
heeft ontbloot, gelijk een van de
ijdele lieden zich onbeschaamdelijk
ontbloot?
6:21 Maar David zeide tot Michal:
Voor het aangezicht des HEEREN,
Die mij verkoren heeft voor uw
vaderen voor zijn ganse huis, mij
instellende tot een voorganger over
het volk des HEEREN, over Israel; ja,
ik zalspelen voor het aangezicht des
HEEREN.
6:22 Ook zal ik mij nog geringer
houden dan alzo, en zal nederig
zijn in mijn ogen, en met
dedienstmaagden, waarvan gij
gezegd hebt, met dezelve zal ik
verheerlijkt worden.
6:23 Michal nu, Sauls dochter, had
geen kind, tot den dag van haar
dood toe.
7:1 En het geschiedde, als de
koning in zijn huis zat, en de HEERE
hem rust gegeven had van al
zijnvijanden rondom,
7:2 Zo zeide de koning tot den

profeet Nathan: Zie toch, ik woon in
een cederen huis, en de ark
Godswoont in het midden der
gordijnen.
7:3 En Nathan zeide tot den koning:
Ga heen, doe al wat in uw hart is,
want de HEERE is met u.
7:4 Maar het gebeurde in
denzelfden nacht, dat het woord
des HEEREN tot Nathan geschiedde,
zeggende:
7:5 Ga, en zeg tot Mijn knecht, tot
David: Zo zegt de HEERE: Zoudt gij
Mij een huis bouwen tot Mijn
woning?
7:6 Want Ik heb in geen huis
gewoond, van dien dag af, dat Ik
de kinderen Israels uit Egypte
opvoerde, totop dezen dag; maar Ik
heb gewandeld in een tent en in
een tabernakel.
7:7 Overal, waar Ik met al de
kinderen Israels heb gewandeld, heb
Ik wel een woord gesproken met
eender stammen Israels, dien Ik
bevolen heb Mijn volk Israel te
weiden, zeggende: Waarom bouwt
gij Mij niet eencederen huis?
7:8 Nu dan, alzo zult gij tot Mijn
knecht, tot David, zeggen: Zo zegt
de HEERE der heirscharen: Ik heb
ugenomen van de schaapskooi, van
achter de schapen, dat gij een
voorganger zoudt zijn over Mijn
volk, overIsrael.
7:9 En Ik ben met u geweest,
overal, waar gij gegaan zijt, en heb
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al uw vijanden voor uw
aangezichtuitgeroeid; en Ik heb u
een groten naam gemaakt, als den
naam der groten, die op de aarde
zijn.
7:10 En Ik heb voor Mijn volk, voor
Israel, een plaats besteld, en hem
geplant, dat hij aan zijn plaats
wone,en niet meer heen en weder
gedreven worde; en de kinderen der
verkeerdheid zullen hem niet
meerverdrukken, gelijk als in het
eerst.
7:11 En van dien dag af, dat Ik
geboden heb richters te wezen over
Mijn volk Israel. Doch u heb Ik
rustgegeven van al uw vijanden. Ook
geeft u de HEERE te kennen, dat de
HEERE u een huis maken zal.
7:12 Wanneer uw dagen zullen
vervuld zijn, en gij met uw vaderen
zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw
zaad nau doen opstaan, dat uit uw
lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn
koninkrijk bevestigen.
7:13 Die zal Mijn Naam een huis
bouwen; en Ik zal den stoel zijns
koninkrijks bevestigen tot in
eeuwigheid.
7:14 Ik zal hem zijn tot een Vader,
en hij zal Mij zijn tot een zoon;
dewelke als hij misdoet, zo zal Ik
hemmet een mensenroede en met
plagen der mensenkinderen straffen.
7:15 Maar Mijn goedertierenheid zal
van hem niet wijken, gelijk als Ik
[die] weggenomen heb van Saul,

dienIk van voor uw aangezicht heb
weggenomen.
7:16 Doch uw huis zal bestendig
zijn, en uw koninkrijk tot in
eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw
stoel zalvast zijn tot in eeuwigheid.
7:17 Naar al deze woorden, en naar
dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan
tot David.
7:18 Toen ging de koning David in,
en bleef voor het aangezicht des
HEEREN, en hij zeide: Wie ben
ik,Heere HEERE, en wat is mijn huis,
dat Gij mij tot hiertoe gebracht
hebt?
7:19 Daartoe is dit in Uw ogen nog
klein geweest, Heere HEERE, maar
Gij hebt ook over het huis
Uwsknechts gesproken tot van verre
heen; en dit [naar] de wet der
mensen, Heere HEERE!
7:20 En wat zal David nog meer tot
U spreken? Want Gij kent Uw
knecht, Heere HEERE!
7:21 Om Uws woords wil, en naar
Uw hart hebt Gij al deze grote
dingen gedaan, om aan Uw
knechtbekend te maken.
7:22 Daarom zijt Gij groot, HEERE
God! Want er is niemand gelijk Gij,
en er is geen God dan alleen
Gij,naar alles, wat wij met onze oren
gehoord hebben.
7:23 En wie is, gelijk Uw volk, gelijk
Israel, een enig volk op aarde,
hetwelk God is heengegaan Zich tot
eenvolk te verlossen, en om Zich
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een Naam te zetten, en om voor
ulieden deze grote en
verschrikkelijke dingen tedoen aan
Uw land, voor het aangezicht Uws
volks, dat Gij U uit Egypte verlost
hebt, de heidenen en hun
goden[verdrijvende].
7:24 En Gij hebt Uw volk Israel U
bevestigd, U tot een volk, tot in
eeuwigheid; en Gij, HEERE, zijt hun
toteen God geworden.
7:25 Nu dan, HEERE God, doe dit
woord, dat Gij over Uw knecht en
over zijn huis gesproken
hebt,bestaan tot in eeuwigheid, en
doe, gelijk als Gij gesproken hebt.
7:26 En Uw Naam worde groot
gemaakt tot in eeuwigheid, dat men
zegge: De HEERE der heirscharen
isGod over Israel; en het huis van
Uw knecht David zal bestendig zijn
voor Uw aangezicht.
7:27 Want Gij, HEERE der
heirscharen, Gij, God Israels! Gij
hebt [voor] het oor Uws knechts
geopenbaard,zeggende: Ik zal u een
huis bouwen; daarom heeft Uw
knecht in zijn hart gevonden, dit
gebed tot U te bidden.
7:28 Nu dan, Heere HEERE! Gij zijt
die God, en Uw woorden zullen
waarheid zijn, en Gij hebt dit goede
totUw knecht gesproken.
7:29 Zo believe het U nu, en zegen
het huis van Uw knecht, dat het in
eeuwigheid voor uw aangezicht
zij;want Gij, Heere HEERE, hebt [het]

gesproken, en met Uw zegen zal
het huis van Uw knecht gezegend
wordenin eeuwigheid.
8:1 En het geschiedde daarna, dat
David de Filistijnen sloeg, en bracht
hen ten onder; en David namMetegamma uit der Filistijnen hand.
8:2 Ook sloeg hij de Moabieten, en
mat hen met een snoer, doende
hen ter aarde nederliggen; en hij
mat[met] twee snoeren om te
doden, en [met] een vol snoer om
in het leven te laten. Alzo werden
de MoabietenDavid tot knechten,
brengende geschenken.
8:3 David sloeg ook Hadad-ezer,
den zoon van Rechob, den koning
van Zoba, toen hij heen toog, om
zijnhand te wenden naar de rivier
Frath.
8:4 En David nam hem duizend
[wagens] af, en zevenhonderd
ruiteren, en twintig duizend man te
voet; enDavid ontzenuwde alle
wagenpaarden, en hield daarvan
honderd wagenen over.
8:5 En de Syriers van Damaskus
kwamen om Hadad-ezer, den koning
van Zoba, te helpen; maar
Davidsloeg van de Syriers twee en
twintig duizend man.
8:6 En David leide bezettingen in
Syrie van Damaskus, en de Syriers
werden David tot
knechten,brengende geschenken; en
de HEERE behoedde David overal,
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waar hij heentoog.
8:7 En David nam de gouden
schilden die bij Hadad-ezers
knechten geweest waren, en bracht
ze teJeruzalem.
8:8 Daartoe nam de koning David
zeer veel kopers uit Betach, en uit
Berothai, steden van Hadad-ezer.
8:9 Als nu Thoi, de koning van
Hamath, hoorde, dat David het
ganse heir van Hadad-ezer geslagen
had;
8:10 Zo zond Thoi zijn zoon Joram
tot den koning David, om hem te
vragen naar [zijn] welstand, en
omhem te zegenen, vanwege dat hij
tegen Hadad-ezer gekrijgd en hem
geslagen had, (want Hadad-ezer
voerdesteeds krijg tegen Thoi); en in
zijn hand waren zilveren vaten, en
gouden vaten, en koperen vaten;
8:11 Welke de koning David ook
den HEERE heiligde, met het zilver
en het goud, dat hij geheiligd had
vanalle heidenen, die hij [zich]
onderworpen had;
8:12 Van Syrie, en van Moab, en
van de kinderen Ammons, en van
de Filistijnen, en van Amalek, en
vanden roof van Hadad-ezer, den
zoon van Rechob, den koning van
Zoba.
8:13 Ook maakte [zich] David een
naam, als hij wederkwam, nadat hij
de Syriers geslagen had, in
hetZoutdal, achttien duizend.
8:14 En hij leide bezettingen in

Edom; in gans Edom leide hij
bezettingen; en alle Edomieten
werden Davidtot knechten; en de
HEERE behoedde David overal, waar
hij heentoog.
8:15 Alzo regeerde David over gans
Israel, en David deed aan zijn ganse
volk recht en gerechtigheid.
8:16 Joab nu, de zoon van Zeruja,
was over het heir; en Josafat, zoon
van Achilud, was kanselier.
8:17 En Zadok, zoon van Ahitub, en
Achimelech, zoon van Abjathar,
waren priesters; en Seraja
wasschrijver.
8:18 Er was ook Benaja, zoon van
Jojada, met de Krethi en de Plethi;
maar Davids zonen waren prinsen.
9:1 En David zeide: Is er nog
iemand die overgebleven is van het
huis van Saul, dat ik weldadigheid
aanhem doe, om Jonathans wil?
9:2 Het huis van Saul nu had een
knecht, wiens naam was Ziba; en zij
riepen hem tot David. En de
koningzeide tot hem: Zijt gij Ziba?
En hij zeide: Uw knecht.
9:3 En de koning zeide: Is er nog
iemand van het huis van Saul, dat
ik Gods weldadigheid bij hem
doe?Toen zeide Ziba tot den
koning: Er is nog een zoon van
Jonathan, die geslagen is aan beide
voeten.
9:4 En de koning zeide tot hem:
Waar is hij? En Ziba zeide tot den
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koning: Zie, hij is in het huis
vanMachir, den zoon van Ammiel, te
Lodebar.
9:5 Toen zond de koning David
heen, en hij nam hem uit het huis
van Machir, den zoon van Ammiel,
vanLodebar.
9:6 Als nu Mefiboseth, de zoon van
Jonathan, den zoon van Saul, tot
David inkwam, zo viel hij op
zijnaangezicht, en boog zich neder.
En David zeide: Mefiboseth! En hij
zeide: Zie, [hier] is uw knecht.
9:7 En David zeide tot hem: Vrees
niet, want ik zal zekerlijk
weldadigheid bij u doen, om uws
vadersJonathans wil; en ik zal u alle
akkers van uw vader Saul
wedergeven; en gij zult geduriglijk
brood eten aan mijntafel.
9:8 Toen boog hij zich, en zeide:
Wat is uw knecht, dat gij omgezien
hebt naar een doden hond, als ik
ben?
9:9 Toen riep de koning Ziba, Sauls
jongen, en zeide tot hem: Al wat
Saul gehad heeft, en zijn ganse
huis,heb ik den zoon uws heren
gegeven.
9:10 Daarom zult gij voor hem het
land bearbeiden, gij, en uw zonen,
en uw knechten, en zult
[de][vruchten] inbrengen, opdat de
zoon uws heren brood hebbe, dat
hij ete; en Mefiboseth, de zoon uws
heren, zalgeduriglijk brood eten aan
mijn tafel. Ziba nu had vijftien zonen

en twintig knechten.
9:11 En Ziba zeide tot den koning:
Naar alles, wat mijn heer de koning
zijn knecht gebiedt, alzo zal
uwknecht doen. Ook zou Mefiboseth,
etende aan mijn tafel, als een van
des konings zonen zijn.
9:12 Mefiboseth nu had een kleinen
zoon, wiens naam was Micha; en
allen, die in het huis van
Zibawoonden, waren knechten van
Mefiboseth.
9:13 Alzo woonde Mefiboseth te
Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at
aan des konings tafel; en hij
waskreupel aan beide zijn voeten.
10:1 En het geschiedde daarna, dat
de koning der kinderen Ammons
stierf, en zijn zoon Hanun
werdkoning in zijn plaats.
10:2 Toen zeide David: Ik zal
weldadigheid doen aan Hanun, den
zoon van Nahas, gelijk als zijn
vaderweldadigheid aan mij gedaan
heeft. Zo zond David heen, om hem
door den dienst zijner knechten te
troostenover zijn vader. En de
knechten van David kwamen in het
land van de kinderen Ammons.
10:3 Toen zeiden de vorsten der
kinderen Ammons tot hun heer
Hanun: Eert David uw vader in uw
ogen,omdat hij troosters tot u
gezonden heeft? Heeft David zijn
knechten niet daarom tot u
gezonden, dat hij dezestad
568

2 Samuël
doorzoeke, en die verspiede, en die
omkere?
10:4 Toen nam Hanun Davids
knechten, en schoor hun baard half
af, en sneed hun klederen half af,
totaan hun billen; en hij liet hen
gaan.
10:5 Als zij dit David lieten weten,
zo zond hij hun tegemoet; want
deze mannen waren zeer
beschaamd.En de koning zeide: Blijft
te Jericho, totdat uw baard weder
gewassen zal zijn, komt dan weder.
10:6 Toen nu de kinderen Ammons
zagen, dat zij zich bij David
stinkende gemaakt hadden, zonden
dekinderen Ammons heen, en
huurden van de Syriers van Bethrechob, en van de Syriers van Zoba,
twintigduizend voetvolks, en van den
koning van Maacha duizend man,
en van de mannen van Tob twaalf
duizendman.
10:7 Als David dit hoorde, zond hij
Joab heen, en het ganse heir met
de helden.
10:8 En de kinderen Ammons togen
uit, en stelden de slagorde voor de
deur der poort; maar de Syriersvan
Zoba, en Rechob, en de mannen
van Tob en Maacha waren bijzonder
in het veld.
10:9 Als nu Joab zag, dat de spits
der slagorde tegen hem was, van
voren en van achteren, zo verkoos
hijuit alle uitgelezenen van Israel, en
stelde hen in orde tegen de Syriers

aan;
10:10 En het overige des volks gaf
hij onder de hand van zijn broeder
Abisai, die het in orde stelde
tegende kinderen Ammons aan.
10:11 En hij zeide: Zo de Syriers mij
te sterk zullen zijn, zo zult gij mij
komen verlossen; en zo de
kinderenAmmons u te sterk zullen
zijn, zo zal ik komen om u te
verlossen.
10:12 Wees sterk, en laat ons sterk
zijn voor ons volk, en voor de
steden onzes Gods; de HEERE nu
doe,wat goed is in Zijn ogen.
10:13 Toen naderde Joab, en het
volk, dat bij hem was, tot den strijd
tegen de Syriers; en zij vloden
voorzijn aangezicht.
10:14 Als de kinderen Ammons
zagen, dat de Syriers vloden, vloden
zij ook voor het aangezicht
vanAbisai, en kwamen in de stad.
En Joab keerde weder van de
kinderen Ammons, en kwam te
Jeruzalem.
10:15 Toen nu de Syriers zagen,
dat zij voor Israels aangezicht
geslagen waren, zo vergaderden zij
zich[weder] te zamen.
10:16 En Hadad-ezer zond heen, en
deed de Syriers uitkomen, die op
gene zijde der rivier zijn, en
zijkwamen te Helam; en Sobach,
Hadad-ezers krijgsoverste, [toog]
voor hun aangezicht heen.
10:17 Als dat David werd
569

2 Samuël
aangezegd, verzamelde hij gans
Israel, en toog over de Jordaan, en
kwam teHelam, en de Syriers
stelden [de] [slagorde] tegen David
aan, en streden met hem.
10:18 Maar de Syriers vloden voor
Israels aangezicht, en David versloeg
van de Syriers
zevenhonderdwagenen, en veertig
duizend ruiteren; daartoe sloeg hij
Sobach, hun krijgsoverste, dat hij
aldaar stierf.
10:19 Toen nu al de koningen, die
Hadad-ezers knechten waren, zagen,
dat zij voor Israels
aangezichtgeslagen waren, maakten
zij vrede met Israel, en dienden
hen; en de Syriers vreesden de
kinderen Ammonsmeer te verlossen.
11:1 En het geschiedde met de
wederkomst van het jaar, ter tijde
als de koningen uittrekken, dat
DavidJoab, en zijn knechten met
hem, en gans Israel henenzond, dat
zij de kinderen Ammons verderven,
en Rabbabelegeren zouden. Doch
David bleef te Jeruzalem.
11:2 Zo geschiedde het tegen den
avondtijd, dat David van zijn leger
opstond, en wandelde op het dak
vanhet koningshuis, en zag van het
dak een vrouw, zich wassende; deze
vrouw nu was zeer schoon van
aanzien.
11:3 En David zond henen, en
ondervraagde naar deze vrouw; en

men zeide: Is dat niet Bathseba,
dedochter van Eliam, de huisvrouw
van Uria, den Hethiet?
11:4 Toen zond David boden henen,
en liet haar halen. En als zij tot
hem ingekomen was, lag hij bij
haar,(zij nu had zich van haar
onreinigheid gezuiverd), daarna
keerde zij weder naar haar huis.
11:5 En die vrouw werd zwanger; zo
zond zij henen, en liet David weten,
en zeide: Ik ben zwangergeworden.
11:6 Toen zond David tot Joab,
[zeggende]: Zend Uria, den Hethiet,
tot mij. En Joab zond Uria tot
David.
11:7 Als nu Uria tot hem kwam, zo
vraagde David naar den welstand
van Joab, en naar den welstand
desvolks, en naar den welstand des
krijgs.
11:8 Daarna zeide David tot Uria:
Ga af naar uw huis, en was uw
voeten. En toen Uria uit des
konings huisuitging, volgde hem een
gerecht des konings achterna.
11:9 Maar Uria leide zich neder
voor de deur van des konings huis,
met al de knechten zijns heren; en
hijging niet af in zijn huis.
11:10 En zij gaven het David te
kennen, zeggende: Uria is niet
afgegaan in zijn huis. Toen zeide
David totUria: Komt gij niet van de
reis? Waarom zijt gij niet afgegaan
in uw huis?
11:11 En Uria zeide tot David: De
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ark, en Israel, en Juda blijven in de
tenten; en mijn heer Joab, en
deknechten mijns heren zijn
gelegerd op het open veld, en zou
ik in mijn huis gaan, om te eten en
te drinken, en bijmijn huisvrouw te
liggen? [Zo] [waarachtig] [als] gij
leeft en uw ziel leeft, indien ik deze
zaak doen zal!
11:12 Toen zeide David tot Uria:
Blijf ook heden hier, zo zal ik u
morgen afzenden. Alzo bleef Uria
teJeruzalem, dien dag en den
anderen dag.
11:13 En David nodigde hem, zodat
hij voor zijn aangezicht at en dronk,
en hij maakte hem dronken.Daarna
ging hij in den avond uit, om zich
neder te leggen op zijn leger, met
zijns heren knechten, maar ging
nietaf in zijn huis.
11:14 Des morgens nu geschiedde
het, dat David een brief schreef aan
Joab; en hij zond [dien] door
dehand van Uria.
11:15 En hij schreef in dien brief,
zeggende: Stel Uria vooraan
tegenover den sterksten strijd, en
keer vanachter hem af, opdat hij
geslagen worde en sterve.
11:16 Zo geschiedde het, als Joab
op de stad gelet had, dat hij Uria
stelde aan de plaats, waarvan hij
wist,dat aldaar strijdbare mannen
waren.
11:17 Als nu de mannen der stad
uittogen en met Joab streden,

vielen er van het volk, van
Davidsknechten, en Uria, de Hethiet,
stierf ook.
11:18 Toen zond Joab heen, en liet
David den gansen handel van dezen
strijd weten.
11:19 En hij beval den bode,
zeggende: Als gij zult geeindigd
hebben den gansen handel van
dezen strijdtot den koning uit te
spreken;
11:20 En het zal geschieden, indien
de grimmigheid des konings opkomt,
en hij tot u zegt: Waarom zijt gijzo
na aan de stad gekomen om te
strijden? Wist gij niet, dat zij van
den muur zouden schieten?
11:21 Wie sloeg Abimelech, den
zoon van Jerubbeseth? Wierp niet
een vrouw een stuk van
eenmolensteen op hem van den
muur, dat hij te Thebez stierf?
Waarom zijt gij tot den muur
genaderd? Dan zult gijzeggen: Uw
knecht, Uria, de Hethiet, is ook
dood.
11:22 En de bode ging heen, en
kwam in, en gaf David te kennen
alles, waar hem Joab om
uitgezondenhad.
11:23 En de bode zeide tot David:
Die mannen zijn ons zeker te
machtig geweest, en zijn tot
onsuitgetogen in het veld; maar wij
zijn tegen hen aan geweest tot aan
de deur der poort.
11:24 Toen schoten de schutters
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van den muur af op uw knechten,
dat er van des konings knechten
doodgebleven zijn; en uw knecht,
Uria, de Hethiet, is ook dood.
11:25 Toen zeide David tot den
bode: Zo zult gij tot Joab zeggen:
Laat deze zaak niet kwaad zijn in
uwogen, want het zwaard verteert
zowel dezen als genen; versterk uw
strijd tegen de stad, en verstoor ze;
versterkhem alzo.
11:26 Als nu de huisvrouw van Uria
hoorde, dat haar man Uria dood
was, zo droeg zij leed over haar
heer.
11:27 En als de rouw was
overgegaan, zond David heen, en
nam haar in zijn huis; en zij werd
hem tervrouwe, en baarde hem een
zoon. Doch deze zaak, die David
gedaan had, was kwaad in de ogen
desHEEREN.
12:1 En de HEERE zond Nathan tot
David. Als die tot hem inkwam,
zeide hij tot hem: Er waren
tweemannen in een stad, de een
rijk en de ander arm.
12:2 De rijke had zeer veel schapen
en runderen.
12:3 Maar de arme had gans niet
dan een enig klein ooilam, dat hij
gekocht had, en had het gevoed,
dathet groot geworden was bij hem,
en bij zijn kinderen tegelijk; het at
van zijn bete, en dronk van zijn
beker, ensliep in zijn schoot, en het

was hem als een dochter.
12:4 Toen nu den rijken man een
wandelaar overkwam, verschoonde
hij te nemen van zijn schapen en
vanzijn runderen, om voor den
reizenden man, die tot hem
gekomen was, [wat] te bereiden; en
hij nam des armenmans ooilam, en
bereidde dat voor den man, die tot
hem gekomen was.
12:5 Toen ontstak Davids toorn
zeer tegen dien man; en hij zeide
tot Nathan: [Zo] [waarachtig] [als]
deHEERE leeft, de man, die dat
gedaan heeft, is een kind des
doods!
12:6 En dat ooilam zal hij
viervoudig wedergeven, daarom dat
hij deze zaak gedaan, en omdat hij
nietverschoond heeft.
12:7 Toen zeide Nathan tot David:
Gij zijt die man! Zo zegt de HEERE,
de God Israels: Ik heb u ten
koninggezalfd over Israel, en Ik heb
u uit Sauls hand gered;
12:8 En Ik heb u uws heren huis
gegeven, daartoe uws heren
vrouwen in uw schoot, ja, Ik heb u
het huisvan Israel en Juda gegeven;
en indien het weinig is, Ik zou u
alzulks en alzulks daartoe doen.
12:9 Waarom hebt gij [dan] het
woord des HEEREN veracht, doende
wat kwaad is in Zijn ogen? Gij
hebtUria, den Hethiet, met het
zwaard verslagen, en zijn huisvrouw
hebt gij u ter vrouwe genomen; en
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hem hebt gijmet het zwaard van de
kinderen Ammons doodgeslagen.
12:10 Nu dan, het zwaard zal van
uw huis niet afwijken tot in
eeuwigheid; daarom dat gij Mij
veracht hebt,en de huisvrouw van
Uria, den Hethiet, genomen hebt,
dat zij u ter vrouwe zij.
12:11 Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal
kwaad over u verwekken uit uw
huis, en zal uw vrouwen nemen
vooruw ogen, en zal haar aan uw
naaste geven; die zal bij uw
vrouwen liggen, voor de ogen dezer
zon.
12:12 Want gij hebt het in het
verborgen gedaan; maar Ik zal deze
zaak doen voor gans Israel, en voor
dezon.
12:13 Toen zeide David tot Nathan:
Ik heb gezondigd tegen den HEERE!
En Nathan zeide tot David: DeHEERE
heeft ook uw zonde weggenomen,
gij zult niet sterven.
12:14 Nochtans, dewijl gij door deze
zaak de vijanden des HEEREN
grotelijks hebt doen lasteren, zal
ookde zoon, die u geboren is, den
dood sterven.
12:15 Toen ging Nathan naar zijn
huis. En de HEERE sloeg het kind,
dat de huisvrouw van Uria
Davidgebaard had, dat het zeer
krank werd.
12:16 En David zocht God voor dat
jongsken; en David vastte een
vasten, en ging in, en lag den nacht

overop de aarde.
12:17 Toen maakten zich de
oudsten van zijn huis op tot hem,
om hem te doen opstaan van de
aarde;maar hij wilde niet, en at
geen brood met hen.
12:18 En het geschiedde op den
zevenden dag, dat het kind stierf;
en Davids knechten vreesden hem
aante zeggen, dat het kind dood
was, want zij zeiden: Ziet, als het
kind nog levend was, spraken wij tot
hem, maarhij hoorde naar onze
stem niet, hoe zullen wij dan tot
hem zeggen: Het kind is dood?
Want het mocht kwaaddoen.
12:19 Maar David zag, dat zijn
knechten mompelden; zo merkte
David, dat het kind dood was. Dies
zeideDavid tot zijn knechten: Is het
kind dood? En zij zeiden: Het is
dood.
12:20 Toen stond David op van de
aarde, en wies en zalfde zich, en
veranderde zijn kleding, en ging in
hethuis des HEEREN, en bad aan;
daarna kwam hij in zijn huis, en
eiste [brood]; en zij zetten hem
brood voor, enhij at.
12:21 Zo zeiden zijn knechten tot
hem: Wat is dit voor een ding, dat
gij gedaan hebt? Om des
levendenkinds wil hebt gij gevast en
geweend; maar nadat het kind
gestorven is, zijt gij opgestaan en
hebt broodgegeten.
12:22 En hij zeide: Als het kind nog
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leefde, heb ik gevast en geweend;
want ik zeide: Wie weet, de
HEEREzou mij mogen genadig zijn,
dat het kind levend bleve.
12:23 Maar nu is het dood, waarom
zou ik nu vasten? Zal ik hem nog
kunnen wederhalen? Ik zal wel
tothem gaan, maar hij zal tot mij
niet wederkomen.
12:24 Daarna troostte David zijn
huisvrouw Bathseba, en ging tot
haar in, en lag bij haar; en zij
baarde eenzoon, wiens naam zij
noemde Salomo; en de HEERE had
hem lief,
12:25 En zond heen door de hand
van den profeet Nathan, en noemde
zijn naam Jedid-jah, om desHEEREN
wil.
12:26 Joab nu krijgde tegen Rabba
der kinderen Ammons; en hij nam
de koninklijke stad in.
12:27 Toen zond Joab boden tot
David, en zeide: Ik heb gekrijgd
tegen Rabba, ook heb ik de
waterstadingenomen.
12:28 Zo verzamel gij nu het
overige des volks, en beleger de
stad, en neem ze in; opdat niet, zo
ik de stadzou innemen, mijn naam
over haar uitgeroepen worde.
12:29 Toen verzamelde David al dat
volk, en toog naar Rabba; en hij
krijgde tegen haar, en nam ze in.
12:30 En hij nam de kroon haars
konings van zijn hoofd af, welker
gewicht was een talent gouds,

metedelgesteente, en zij werd op
Davids hoofd [gezet]; ook voerde hij
uit een zeer groten roof der stad.
12:31 Het volk nu, dat daarin was,
voerde hij uit, en leide het onder
zagen, en onder ijzeren
dorswagens,en onder ijzeren bijlen,
en deed hen door den ticheloven
doorgaan; en alzo deed hij aan alle
steden der kinderenAmmons. Daarna
keerde David, en al het volk, weder
naar Jeruzalem.
13:1 En het geschiedde daarna,
alzo Absalom, Davids zoon, een
schone zuster had, welker naam
wasThamar, dat Amnon, Davids
zoon, haar lief kreeg.
13:2 En Amnon was benauwd tot
krank wordens toe, om zijner zuster
Thamars wil; want zij was
eenmaagd, zodat het in Amnons
ogen zwaar was, haar iets te doen.
13:3 Doch Amnon had een vriend,
wiens naam was Jonadab, een zoon
van Simea, Davids broeder;
enJonadab was een zeer wijs man.
13:4 Die zeide tot hem: Waarom zijt
gij van morgen tot morgen zo
mager, gij koningszoon, zult gij het
mijniet te kennen geven? Toen zeide
Amnon tot hem: Ik heb Thamar, de
zuster van mijn broeder Absalom,
lief.
13:5 En Jonadab zeide tot hem: Leg
u op uw leger, en maak u krank;
als dan uw vader zal komen om u
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tezien, zo zult gij tot hem zeggen:
Dat toch mijn zuster Thamar kome,
dat zij mij met brood spijzige, en de
spijzevoor mijn ogen toemake,
opdat ik het aanzie, en van haar
hand ete.
13:6 Amnon dan leide zich, en
maakte zich krank. Toen nu de
koning kwam om hem te zien, zeide
Amnontot den koning: Dat toch mijn
zuster Thamar kome, dat zij twee
koekjes voor mijn ogen toemake, en
ik van haarhand ete.
13:7 Toen zond David heen tot
Thamar in het huis, zeggende: Ga
toch heen in het huis van uw
broederAmnon, en maak hem een
spijze.
13:8 En Thamar ging heen in het
huis van haar broeder Amnon, (hij
nu was nederliggende), en zij
namdeeg, en kneedde het, en
maakte koekjes toe voor zijn ogen,
en bakte de koekjes.
13:9 En zij nam een pan, en goot
ze uit voor zijn aangezicht; maar hij
weigerde te eten. En Amnon
zeide:Doet alle man van mij uitgaan.
En alle man ging van hem uit.
13:10 Toen zeide Amnon tot
Thamar: Breng de spijze in de
kamer, dat ik van uw hand ete; zo
nam Thamarde koekjes, die zij
gemaakt had, en bracht ze haar
broeder Amnon in de kamer.
13:11 Als zij ze nu tot hem nabij
bracht, dat hij ate, zo greep hij

haar, en zeide tot haar: Kom, lig bij
mij, mijnzuster!
13:12 Maar zij zeide tot hem: Niet,
mijn broeder, verkracht mij niet,
want alzo doet men niet in Israel;
doedeze dwaasheid niet.
13:13 Want ik, waarhenen zou ik
mijn schande brengen? En gij, gij
zoudt zijn als een der dwazen in
Israel;zo spreek toch nu tot den
koning, want hij zal mij van u niet
onthouden.
13:14 Doch hij wilde naar haar stem
niet horen; maar sterker zijnde dan
zij, zo verkrachtte hij haar, en lagbij
haar.
13:15 Daarna haatte haar Amnon
met een zeer groten haat; want de
haat, waarmede hij haar haatte,
wasgroter dan de liefde, waarmede
hij haar had liefgehad; en Amnon
zeide tot haar: Maak u op, ga weg.
13:16 Toen zeide zij tot hem: Er
zijn geen oorzaken om mij uit te
drijven; dit kwaad zou groter zijn
dan hetandere, dat gij bij mij
gedaan hebt; maar hij wilde naar
haar niet horen.
13:17 En hij riep zijn jongen, die
hem diende, en zeide: Drijf nu deze
van mij uit naar buiten, en grendel
dedeur achter haar toe.
13:18 Zij nu had een veelvervigen
rok aan; want alzo werden des
konings dochteren, die maagden
waren,met mantels gekleed; en zijn
dienaar bracht haar uit tot buiten,
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en grendelde de deur achter haar
toe.
13:19 Toen nam Thamar as op
haar hoofd, en scheurde den
veelvervigen rok, dien zij aanhad; en
zij leidehaar hand op haar hoofd,
en ging vast henen en kreet.
13:20 En haar broeder Absalom
zeide tot haar: Is uw broeder
Amnon bij u geweest? Nu dan, mijn
zuster,zwijg stil, hij is uw broeder;
zet uw hart niet op deze zaak. Alzo
bleef Thamar en was eenzaam in
het huis vanhaar broeder Absalom.
13:21 Als de koning David al deze
dingen hoorde, zo ontstak hij zeer.
13:22 Doch Absalom sprak niet met
Amnon, noch kwaad noch goed;
maar Absalom haatte Amnon,
teroorzake dat hij zijn zuster
Thamar verkracht had.
13:23 En het geschiedde, na twee
volle jaren, dat Absalom, [schaaps]
scheerders had te Baal-hazor, dat
bijEfraim is; zo nodigde Absalom al
des konings zonen.
13:24 En Absalom kwam tot den
koning, en zeide: Zie, nu heeft uw
knecht [schaaps] scheerders; dat
tochde koning en zijn knechten met
uw knecht gaan.
13:25 Maar de koning zeide tot
Absalom: Niet, mijn zoon, laat ons
toch niet al te zamen gaan, opdat
wij uniet bezwaarlijk zijn; en hij hield
bij hem aan, doch hij wilde niet
gaan, maar zegende hem.

13:26 Toen zeide Absalom: Zo niet,
laat toch mijn broeder Amnon met
ons gaan. Maar de koning zeide
tothem: Waarom zou hij met u
gaan?
13:27 Als Absalom bij hem aanhield,
zo liet hij Amnon en al des konings
zonen met hem gaan.
13:28 Absalom nu gebood zijn
jongens, zeggende: Let er nu op,
als Amnons hart vrolijk is van den
wijn, enik tot ulieden zal zeggen:
Slaat Amnon, dan zult gij hem
doden; vreest niet; is het niet,
omdat ik het u gebodenheb? Zijt
sterk en weest dapper.
13:29 En Absaloms jongens deden
aan Amnon, gelijk als Absalom
geboden had. Toen stonden alle
zonendes konings op, en reden een
iegelijk op zijn muildier, en vloden.
13:30 En het geschiedde, als zij op
den weg waren, dat het gerucht tot
David kwam, dat men zeide:Absalom
heeft al de zonen des konings
geslagen, en er is niet een van hen
overgelaten.
13:31 Toen stond de koning op, en
scheurde zijn klederen, en leide zich
neder ter aarde; desgelijksstonden
al zijn knechten met gescheurde
klederen.
13:32 Maar Jonadab, de zoon van
Simea, Davids broeder, antwoordde
en zeide: Mijn heer zegge niet,
datzij al de jongelingen, des konings
zonen, gedood hebben; maar
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Amnon alleen is dood; want bij
Absalom is er optoegeleid, van den
dag af, dat hij zijn zuster Thamar
verkracht heeft.
13:33 Zo neme nu mijn heer de
koning de zaak niet in zijn hart,
denkende: al des konings zonen zijn
dood;want Amnon alleen is dood.
13:34 Absalom nu vluchtte; en de
jongen, die de wacht hield, hief zijn
ogen op, en zag toe, en ziet,
erkwam veel volks van den weg
achter hem, aan de zijde van het
gebergte.
13:35 Toen zeide Jonadab tot den
koning: Zie, de zonen des konings
komen; naar het woord uws
knechts,alzo is het geschied.
13:36 En het geschiedde, als hij
geeindigd had te spreken, ziet, zo
kwamen de zonen des konings,
enhieven hun stemmen op en
weenden; en de koning ook en al
zijn knechten weenden met een zeer
grootgeween.
13:37 (Absalom dan vluchtte, en
toog tot Thalmai, den zoon van
Ammihur, koning van Gesur.) En hij
droegrouw over zijn zoon, al die
dagen.
13:38 Alzo vluchtte Absalom, en
toog naar Gesur; en hij was aldaar
drie jaren.
13:39 Toen verlangde [de] [ziel] van
den koning David zeer om naar
Absalom uit te trekken; want hij
hadzich getroost over Amnon, dat

hij dood was.
14:1 Als nu Joab, de zoon van
Zeruja, merkte, dat des konings hart
over Absalom was;
14:2 Zo zond Joab heen naar
Thekoa, en nam van daar een wijze
vrouw; en hij zeide tot haar: Stel u
toch,alsof gij rouw droegt, en trek
nu rouwklederen aan, en zalf u niet
met olie, en wees als een vrouw,
die nu veledagen rouw gedragen
heeft over een dode;
14:3 En ga in tot den koning, en
spreek tot hem naar dit woord. En
Joab leide de woorden in haar
mond.
14:4 En de Thekoietische vrouw
zeide tot den koning, als zij op
haar aangezicht ter aarde was
gevallen, enzich nedergebogen had,
zo zeide zij: Behoud, o koning!
14:5 En de koning zeide tot haar:
Wat is u? En zij zeide: Zekerlijk, ik
ben een weduwvrouw, en mijn man
isgestorven.
14:6 Nu had uw dienstmaagd twee
zonen, en deze beiden twistten in
het veld, en er was geen
scheidertussen hen; zo sloeg de
een den ander, en doodde hem.
14:7 En zie, het ganse geslacht is
opgestaan tegen uw dienstmaagd,
en hebben gezegd: Geef dien
hier,die zijn broeder geslagen heeft,
dat wij hem voor de ziel zijns
broeders, dien hij doodgeslagen
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heeft, doden, enook den erfgenaam
verdelgen; alzo zullen zij mijn kool,
die overgebleven is, uitblussen,
opdat zij mijn man geennaam noch
overblijfsel laten op den aardbodem.
14:8 Toen zeide de koning tot deze
vrouw: Ga naar uw huis, en ik zal
voor u gebieden.
14:9 En de Thekoietische vrouw
zeide tot den koning: Mijn heer
koning, de ongerechtigheid zij op
mij en opmijns vaders huis; de
koning daarentegen, en zijn stoel, zij
onschuldig.
14:10 En de koning zeide: Spreekt
iemand tegen u, zo breng hem tot
mij; en hij zal u voortaan niet
meeraantasten.
14:11 En zij zeide: De koning
gedenke toch aan den HEERE, uw
God, dat de bloedwrekers niet te
veleworden om te verderven, dat zij
mijn zoon niet verdelgen. Toen
zeide hij: [Zo] [waarachtig] [als] de
HEERE leeft,indien er een van de
haren uws zoons op de aarde zal
vallen!
14:12 Toen zeide deze vrouw: Laat
toch uw dienstmaagd een woord tot
mijn heer den koning spreken. Enhij
zeide: Spreek.
14:13 En de vrouw zeide: Waarom
hebt gij dan alzulks tegen Gods volk
gedaan? Want daaruit, dat dekoning
dit woord gesproken heeft, is hij als
een schuldige, dewijl de koning zijn
verstotene niet wederhaalt.

14:14 Want wij zullen den dood
sterven, en wezen als water, dat, ter
aarde uitgestort zijnde, niet
verzameldwordt. God dan zal de ziel
niet wegnemen, maar Hij zal
gedachten denken, dat Hij den
verstotene niet van Zichverstote.
14:15 Nu dan, dat ik gekomen ben,
om ditzelve woord tot den koning,
mijn heer, te spreken, [is] omdat
hetvolk mij vreesachtig gemaakt
heeft; zo zeide uw dienstmaagd: Ik
zal nu tot den koning spreken;
misschien zal dekoning het woord
zijner dienstmaagd doen.
14:16 Want de koning zal horen,
om zijn dienstmaagd te redden van
de hand des mans, die [voorheeft]
mijen mijn zoon te zamen van Gods
erve te verdelgen.
14:17 Wijders zeide uw
dienstmaagd: Het woord mijns
heren, des konings, zij toch tot rust;
want gelijk eenEngel Gods, alzo is
mijn heer de koning, om te horen
het goede en het kwade; en de
HEERE, uw God, zal met uzijn.
14:18 Toen antwoordde de koning,
en zeide tot de vrouw: Verberg nu
niet voor mij de zaak, die ik u
vragenzal. En de vrouw zeide: Mijn
heer de koning spreke toch.
14:19 En de koning zeide: Is Joabs
hand met u in dit alles? En de
vrouw antwoordde en zeide:
[Zo][waarachtig] [als] uw ziel leeft,
mijn heer koning, indien iemand ter
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rechter- of ter linkerhand zou
kunnen afwijkenvan alles, wat mijn
heer de koning gesproken heeft;
want uw knecht Joab heeft het mij
geboden, en die heeft aldeze
woorden in den mond uwer
dienstmaagd gelegd;
14:20 Dat ik de gestalte dezer zaak
alzo omwenden zou, zulks heeft uw
knecht Joab gedaan; doch mijnheer
is wijs, naar de wijsheid van een
Engel Gods, om te merken alles,
wat op de aarde is.
14:21 Toen zeide de koning tot
Joab: Zie nu, ik heb deze zaak
gedaan; zo ga henen, haal den
jongelingAbsalom weder.
14:22 Toen viel Joab op zijn
aangezicht ter aarde, en boog zich,
en dankte den koning; en Joab
zeide:Heden heeft uw knecht
gemerkt, dat ik genade gevonden
heb in uw ogen, mijn heer koning!
Omdat de koninghet woord van zijn
knecht gedaan heeft.
14:23 Alzo maakte zich Joab op, en
toog naar Gesur; en hij bracht
Absalom te Jeruzalem.
14:24 En de koning zeide: Dat hij in
zijn huis kere, en mijn aangezicht
niet zie. Alzo keerde Absalom in
zijnhuis, en zag des konings
aangezicht niet.
14:25 Nu was er in gans Israel
geen man zo schoon als Absalom,
zeer te prijzen; van zijn voetzool af
totzijn hoofdschedel toe was er

geen gebrek in hem.
14:26 En als hij zijn hoofd
beschoor, (nu geschiedde het ten
einde van elk jaar, dat hij het
beschoor, omdathet hem te zwaar
was, zo beschoor hij het), zo woog
het haar zijns hoofds tweehonderd
sikkelen, naar deskonings gewicht.
14:27 Ook werden Absalom drie
zonen geboren, en een dochter,
welker naam was Thamar; deze was
eenvrouw, schoon van aanzien.
14:28 Alzo bleef Absalom twee volle
jaren te Jeruzalem, dat hij des
konings aangezicht niet zag.
14:29 Daarom zond Absalom tot
Joab, dat hij hem tot den koning
zond; maar hij wilde niet tot hem
komen.Zo zond hij nog ten anderen
male; evenwel wilde hij niet komen.
14:30 Zo zeide hij tot zijn knechten:
Ziet, het stuk akkers van Joab is
aan de zijde van het mijne, en
hijheeft gerst daarop; gaat heen, en
steekt het aan met vuur, en
Absaloms knechten staken dat stuk
akkers aanmet vuur.
14:31 Toen maakte zich Joab op en
kwam tot Absalom in het huis, en
zeide tot hem: Waarom hebben
uwknechten het stuk akkers, dat
mijn is, met vuur aangestoken?
14:32 En Absalom zeide tot Joab:
Zie, ik heb tot u gezonden,
zeggende: Kom herwaarts, dat ik u
tot denkoning zende, om te zeggen:
Waarom ben ik van Gesur
579

2 Samuël
gekomen? Het ware mij goed, dat ik
nog daar ware; nudan, laat mij het
aangezicht des konings zien; is er
dan nog een misdaad in mij, zo
dode hij mij.
14:33 Toen ging Joab in tot den
koning, en zeide het hem aan. Toen
riep hij Absalom, en hij kwam tot
denkoning in, en boog zich voor
hem op zijn aangezicht ter aarde,
voor des konings aangezicht; en de
koning kusteAbsalom.
15:1 En het geschiedde daarna, dat
Absalom zich liet bereiden wagenen
en paarden, en vijftig
mannen,lopende voor zijn aangezicht
henen.
15:2 Ook maakte zich Absalom des
morgens vroeg op, en stond aan de
zijde van den weg der poort. Enhet
geschiedde, dat Absalom allen man,
die een geschil had, om tot den
koning ten gerichte te komen, tot
zichriep, en zeide: Uit welke stad
zijt gij? Als hij dan zeide: Uw kencht
is uit een der stammen Israels;
15:3 Zo zeide Absalom tot hem: Zie,
uw zaken zijn goed en recht; maar
gij hebt geen verhoorder van
deskonings wege.
15:4 Voorts zeide Absalom: Och,
dat men mij ten rechter stelde in
het land! Dat alle man tot mij
kwame, dieeen geschil of rechtzaak
heeft, dat ik hem recht sprake.
15:5 Het geschiedde ook, als

iemand naderde, om zich voor hem
te buigen, zo reikte hij zijn hand uit,
engreep hem, en kuste hem.
15:6 En naar die wijze deed
Absalom aan gans Israel, die tot
den koning ten gerichte kwamen.
Alzo stalAbsalom het hart der
mannen van Israel.
15:7 Ten einde nu van veertig jaren
is het geschied, dat Absalom tot
den koning zeide: Laat mij
tochheengaan, en mijn gelofte, die
ik den HEERE beloofd heb, te
Hebron betalen.
15:8 Want uw knecht heeft een
gelofte beloofd, als ik te Gesur in
Syrie woonde, zeggende: Indien
deHEERE mij zekerlijk weder te
Jeruzalem zal brengen, zo zal ik
den HEERE dienen.
15:9 Toen zeide de koning tot hem:
Ga in vrede. Alzo maakte hij zich
op, en ging naar Hebron.
15:10 Absalom nu had verspieders
uitgezonden in alle stammen van
Israel, om te zeggen: Als gij het
geluidder bazuin zult horen, zo zult
gij zeggen: Absalom is koning te
Hebron.
15:11 En er gingen met Absalom
van Jeruzalem tweehonderd
mannen, genodigd zijnde, doch
gaande inhun eenvoudigheid, want
zij wisten [van] geen zaak.
15:12 Absalom zond ook om
Achitofel, den Giloniet, Davids raad,
uit zijn stad, uit Gilo [te] [halen], als
580

2 Samuël
hijofferanden offerde. En de
verbintenis werd sterk, en het volk
kwam toe en vermeerderde bij
Absalom.
15:13 Toen kwam er een
boodschapper tot David, zeggende:
Het hart van een iegelijk in Israel
[volgt]Absalom na.
15:14 Zo zeide David tot al zijn
knechten, die met hem te Jeruzalem
waren: Maakt u op, en laat
onsvlieden, want er zou voor ons
geen ontkomen zijn voor Absaloms
aangezicht; haast u, om weg te
gaan, opdat hijniet misschien
haaste, en ons achterhale, en een
kwaad over ons drijve, en deze stad
sla met de scherpte deszwaards.
15:15 Toen zeiden de knechten des
konings tot den koning: Naar alles,
wat mijn heer de koning
verkiezenzal, ziet, [hier] zijn uw
knechten.
15:16 En de koning ging uit met
zijn ganse huis te voet; doch de
koning liet tien bijwijven, om het
huis tebewaren.
15:17 Als nu de koning met al het
volk te voet was uitgegaan, zo
bleven zij staan in een verre plaats.
15:18 En al zijn knechten gingen
aan zijn zijde heen, ook al de
Krethi en al de Plethi, en al de
Gethieten,zeshonderd man, die van
Gath te voet gekomen waren,
gingen voor des konings aangezicht
heen.

15:19 Zo zeide de koning tot Ithai,
den Gethiet: Waarom zoudt gij ook
met ons gaan? Keer weder, en
blijfbij den koning; want gij zijt
vreemd, en ook zult gij weder
vertrekken naar uw plaats.
15:20 Gisteren zijt gij gekomen, en
heden zou ik u met ons omvoeren
om te gaan? Zo ik toch gaan
moet,waarheen ik gaan kan, keer
weder; en breng uw broederen
wederom; weldadigheid en trouw zij
met u.
15:21 Maar Ithai antwoordde den
koning, en zeide: [Zo] [waarachtig]
[als] de HEERE leeft, en mijn heer
dekoning leeft, in de plaats, waar
mijn heer de koning zal zijn, hetzij
ten dode, hetzij ten leven, daar zal
uw knechtvoorzeker ook zijn!
15:22 Toen zeide David tot Ithai: Zo
kom, en ga over. Alzo ging Ithai, de
Gethiet, over, en al zijn mannen,en
al de kinderen die met hem waren.
15:23 En het ganse land weende
met luider stem, als al het volk
overging; ook ging de koning over
de beekKidron, en al het volk ging
over, recht naar den weg der
woestijn.
15:24 En ziet, Zadok was ook daar,
en al de Levieten met hem,
dragende de ark des verbonds van
God,en zij zetten de ark Gods
neder; en Abjathar klom op, totdat
al het volk uit de stad geeindigd
had over te gaan.
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15:25 Toen zeide de koning tot
Zadok: Breng de ark Gods weder in
de stad; indien ik genade zal vinden
indes HEEREN ogen, zo zal Hij mij
wederhalen, en zal ze mij laten zien,
mitsgaders Zijn woning.
15:26 Maar indien Hij alzo zal
zeggen: Ik heb geen lust tot u; zie,
[hier] ben ik, Hij doe mij, zo als het
in Zijnogen goed is.
15:27 Voorts zeide de koning tot
den priester Zadok: Zijt gij [niet] een
ziener? Keer weder in de stad
metvrede; ook ulieder beide zonen,
Ahimaaz, uw zoon, en Jonathan,
Abjathars zoon, met u.
15:28 Zie, ik zal vertoeven in de
vlakke velden der woestijn, totdat er
een woord van ulieden kome, dat
menmij aanzegge.
15:29 Alzo bracht Zadok, en
Abjathar, de ark Gods weder te
Jeruzalem, en zij bleven aldaar.
15:30 En David ging op door den
opgang der olijven, opgaande en
wenende, en het hoofd was
hembewonden; en hij zelf ging
barrevoets; ook had al het volk, dat
met hem was, een iegelijk zijn
hoofd bedekt, enzij gingen op,
opgaande en wenende.
15:31 Toen gaf men David te
kennen, zeggende: Achitofel is onder
degenen, die zich met Absalom
hebbenverbonden. Dies zeide David:
O, HEERE! maak toch Achitofels
raad tot zotheid.

15:32 En het geschiedde, als David
tot op de hoogte kwam, dat hij
aldaar God aanbad; ziet, toen
ontmoettehem Husai, de Archiet,
hebbende zijn rok gescheurd, en
aarde op zijn hoofd.
15:33 En David zeide tot hem: Zo
gij met mij voortgaat, zo zult gij mij
tot een last zijn;
15:34 Maar zo gij weder in de stad
gaat, en tot Absalom zegt: Uw
knecht, ik zal des konings zijn; ik
ben weluws vaders knecht van te
voren geweest, maar nu zal ik uw
knecht zijn; zo zoudt gij mij den
raad van Achitofelte niet maken.
15:35 En zijn niet Zadok en
Abjathar, de priesters, aldaar met u?
Zo zal het geschieden, dat gij alle
ding,dat gij uit des konings huis zult
horen, den priesteren, Zadok en
Abjathar, zult te kennen geven.
15:36 Ziet, hun beide zonen zijn
aldaar bij hen, Ahimaaz, Zadoks, en
Jonathan, Abjathars [zoon]; zo
zultgijlieden door hun hand tot mij
zenden alle ding, dat gij zult horen.
15:37 Alzo kwam Husai, Davids
vriend, in de stad; en Absalom
kwam te Jeruzalem.
16:1 Als nu David een weinig van
de hoogte was voortgegaan, ziet,
toen ontmoette hem Ziba,
Mefibosethsjongen, met een paar
gezadelde ezelen, en daarop
tweehonderd broden, met honderd
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stukken rozijnen, enhonderd
[stukken] zomervruchten, en een
lederen zak wijns.
16:2 En de koning zeide tot Ziba:
Wat zult gij daarmede? En Ziba
zeide: De ezels zijn voor het huis
deskonings, om op te rijden en het
brood en de zomervruchten, om te
eten voor de jongens; en de wijn,
opdat demoeden in de woestijn
drinken.
16:3 Toen zeide de koning: Waar is
dan de zoon uws heren? En Ziba
zeide tot den koning: Zie, hij blijft
teJeruzalem, want hij zeide: Heden
zal mij het huis Israels mijns vaders
koninkrijk wedergeven.
16:4 Zo zeide de koning tot Ziba:
Zie, het zal het uwe zijn alles wat
Mefiboseth heeft. En Ziba zeide: Ik
buigmij neder, laat mij genade
vinden in uw ogen, mijn heer
koning!
16:5 Als nu de koning David tot
aan Bahurim kwam, ziet, toen kwam
van daar een man uit, van
hetgeslacht van het huis van Saul,
wiens naam was Simei, de zoon van
Gera; hij ging steeds voort, en
vloekte.
16:6 En hij wierp David met stenen,
mitsgaders alle knechten van den
koning David, hoewel al het volk
enal de helden aan zijn rechter -en
aan zijn linkerhand waren.
16:7 Aldus nu zeide Simei in zijn
vloeken: Ga uit, ga uit, gij, man des

bloeds, en gij, Belials man!
16:8 De HEERE heeft op u doen
wederkomen al het bloed van Sauls
huis, in wiens plaats gij
geregeerdhebt; nu heeft de HEERE
het koninkrijk gegeven in de hand
van Absalom, uw zoon; zie nu, gij
zijt in uw ongeluk,omdat gij een
man des bloeds zijt.
16:9 Toen zeide Abisai, de zoon
van Zeruja, tot den koning: Waarom
zou deze dode hond mijn heer
denkoning vloeken? Laat mij toch
overgaan en zijn kop wegnemen.
16:10 Maar de koning zeide: Wat
heb ik met u te doen, gij zonen van
Zeruja? Ja, laat hem vloeken;
wantde HEERE toch heeft tot hem
gezegd: Vloek David; wie zou dan
zeggen: Waarom hebt gij alzo
gedaan?
16:11 Voorts zeide David tot Abisai
en tot al zijn knechten: Ziet, mijn
zoon, die van mijn lijf
isvoortgekomen, zoekt mijn ziel;
hoeveel te meer dan nu deze zoon
van Jemini? Laat hem geworden,
dat hijvloeke, want de HEERE heeft
het hem gezegd.
16:12 Misschien zal de HEERE mijn
ellende aanzien; en de HEERE zal
mij goed vergelden voor zijn
vloek,te dezen dage.
16:13 Alzo ging David met zijn
lieden op den weg; en Simei ging al
voort langs de zijde des bergs
tegenhem over, en vloekte, en wierp
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met stenen van tegenover hem, en
stoof met stof.
16:14 En de koning kwam in, en al
het volk, dat met hem was, moede
zijnde; en hij verkwikte zich aldaar.
16:15 Absalom nu en al het volk,
de mannen van Israel, kwamen te
Jeruzalem, en Achitofel met hem.
16:16 En het geschiedde, als Husai,
de Archiet, Davids vriend, tot
Absalom kwam, dat Husai tot
Absalomzeide: De koning leve, de
koning leve!
16:17 Maar Absalom zeide tot
Husai: Is dit uw weldadigheid aan
uw vriend? Waarom zijt gij niet met
uwvriend getogen?
16:18 En Husai zeide tot Absalom:
Neen, maar welken de HEERE
verkiest, en al dit volk, en alle
mannenvan Israel, diens zal ik zijn,
en bij hem zal ik blijven.
16:19 En ten andere, wien zou ik
dienen? Zou het niet zijn voor het
aangezicht zijns zoons? Gelijk als
ikvoor het aangezicht uws vaders
gediend heb, alzo zal ik voor uw
aangezicht zijn.
16:20 Toen zeide Absalom tot
Achitofel: Geeft onder ulieden raad,
wat zullen wij doen?
16:21 En Achitofel zeide tot
Absalom: Ga in tot de bijwijven uws
vaders, die hij gelaten heeft om het
huis tebewaren; zo zal gans Israel
horen, dat gij bij uw vader
stinkende zijt geworden, en de

handen van allen, die metu zijn,
zullen gesterkt worden.
16:22 Zo spanden zij Absalom een
tent op het dak; en Absalom ging in
tot de bijwijven zijns vaders, voorde
ogen van het ganse Israel.
16:23 En in die dagen was
Achitofels raad, dien hij raadde, als
of men naar Gods woord gevraagd
had;alzo was alle raad van
Achitofel, zo bij David als bij
Absalom.
17:1 Voorts zeide Achitofel tot
Absalom: Laat mij nu twaalf duizend
mannen uitlezen, dat ik mij opmake
enDavid dezen nacht achterna jage.
17:2 Zo zal ik over hem komen,
daar hij moede en slap van handen
is, en zal hem verschrikken, en al
hetvolk, dat met hem is, zal
vluchten; dan zal ik den koning
alleen slaan.
17:3 En ik zal al het volk tot u
doen wederkeren; de man, dien gij
zoekt, is gelijk het wederkeren van
allen;zo zal al het volk in vrede zijn.
17:4 Dit woord nu was recht in
Absaloms ogen, en in de ogen van
alle oudsten Israels.
17:5 Doch Absalom zeide: Roep
toch ook Husai, den Archiet, en laat
ons horen, wat hij ook zegt.
17:6 En als Husai tot Absalom
inkwam, zo sprak Absalom tot hem,
zeggende: Aldus heeft
Achitofelgesproken; zullen wij zijn
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woord doen? Zo niet, spreek gij.
17:7 Toen zeide Husai tot Absalom:
De raad, dien Achitofel op ditmaal
geraden heeft, is niet goed.
17:8 Wijders zeide Husai: Gij kent
uw vader en zijn mannen, dat zij
helden zijn, dat zij bitter van
gemoedzijn, als een beer, die van
de jongen beroofd is in het veld;
daartoe is uw vader een krijgsman,
en zal nietvernachten met het volk.
17:9 Zie, nu heeft hij zich verstoken
in een der holen, of in een der
plaatsen. En het zal geschieden, als
erin het eerst [sommigen] onder hen
vallen, dat een ieder, die het zal
horen, alsdan zal zeggen: Er is een
slaggeschied onder het volk, dat
Absalom navolgt.
17:10 Zo zou hij, die ook een
dapper man is, wiens hart is als
een leeuwenhart, te enen male
smelten;want gans Israel weet, dat
uw vader een held is, en het
dappere mannen zijn, die met hem
zijn.
17:11 Maar ik rade, dat in alle
haast tot u verzameld worde gans
Israel, van Dan tot Ber-seba toe, als
zand,dat aan de zee is, in menigte;
en dat uw persoon medega in den
strijd.
17:12 Dan zullen wij tot hem
komen, in een der plaatsen, waar
hij gevonden wordt, en hem
gemakkelijkovervallen, gelijk als de
dauw op den aardbodem valt; en er

zal van hem, en van al de mannen,
die met hemzijn, ook niet een
worden overgelaten.
17:13 En indien hij zich in een stad
zal begeven, zo zal gans Israel
koorden tot dezelve stad
aandragen, enwij zullen ze tot in de
beek nedertrekken, totdat ook niet
een steentje aldaar gevonden
worde.
17:14 Toen zeide Absalom, en alle
man van Israel: De raad van Husai,
den Archiet, is beter dan
Achitofelsraad. Doch de HEERE had
het geboden, om den goeden raad
van Achitofel te vernietigen, opdat
de HEERE hetkwaad over Absalom
bracht.
17:15 En Husai zeide tot Zadok en
tot Abjathar, de priesters: Alzo en
alzo heeft Achitofel Absalom en
denoudsten van Israel geraden,
maar alzo en alzo heb ik geraden.
17:16 Nu dan, zendt haastelijk
henen, en boodschapt David,
zeggende: Vernacht dezen nacht
niet in devlakke velden der woestijn,
en ook ga spoedig over; opdat de
koning niet verslonden worde, en al
het volk, datmet hem is.
17:17 Jonathan nu en Ahimaaz
stonden bij de fontein Rogel; en
een dienstmaagd ging henen en
zeide hethun aan; en zij gingen
henen en zeiden het den koning
David aan; want zij mochten zich
niet zien laten, dat zij inde stad
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kwamen.
17:18 Een jongen dan nog zag hen,
en zeide het Absalom aan; doch die
beiden gingen haastelijk, enkwamen
in eens mans huis te Bahurim,
dewelke een put had in zijn
voorhof, en zij daalden daarin.
17:19 En de vrouw nam en spreidde
een deksel over het opene van den
put, en strooide gort daarop.
Alzowerd de zaak niet bekend.
17:20 Toen nu Absaloms knechten
tot de vrouw in het huis kwamen,
zeiden zij: Waar zijn Ahimaaz
enJonathan? En de vrouw zeide tot
hen: Zij zijn over dat waterriviertje
gegaan. En toen zij hen gezocht en
nietgevonden hadden, keerden zij
weder naar Jeruzalem.
17:21 En het geschiedde, nadat zij
weggegaan waren, zo klommen zij
uit den put, en gingen henen
enboodschapten het den koning
David; en zij zeiden tot David:
Maakt ulieden op, en gaat haastelijk
over het water,want alzo heeft
Achitofel tegen ulieden geraden.
17:22 Toen maakte zich David op,
en al het volk, dat met hem was;
en zij gingen over de Jordaan. Aan
hetmorgenlicht ontbrak er niet tot
een toe, die niet over de Jordaan
gegaan was.
17:23 Als nu Achitofel zag, dat zijn
raad niet gedaan was, zadelde hij
den ezel, en maakte zich op, en
toognaar zijn huis in zijn stad, en

gaf bevel aan zijn huis, en verhing
zich. Alzo stierf hij, en werd
begraven in zijnsvaders graf.
17:24 David nu kwam te Mahanaim,
en Absalom toog over de Jordaan,
hij en alle mannen van Israel
methem.
17:25 En Absalom had Amasa in
Joabs plaats gesteld over het heir.
Amasa nu was eens mans
zoon,wiens naam was Jethra, de
Israeliet, die ingegaan was tot
Abigail, dochter van Nahas, zuster
van Zeruja, Joabsmoeder.
17:26 Israel nu en Absalom
legerden zich in het land van
Gilead.
17:27 En het geschiedde, als David
te Mahanaim gekomen was, dat
Sobi, de zoon van Nahas, van
Rabbader kinderen Ammons, en
Machir, de zoon van Ammiel, van
Lodebar, en Barzillai, de Gileadiet,
van Rogelim,
17:28 Beddewerk, en schalen, en
aarden vaten, en tarwe, en gerst, en
meel, en geroost [koren], en
bonen,en linzen, ook geroost,
17:29 En honig, en boter, en
schapen, en koeienkazen, brachten
tot David, en tot het volk, dat met
hemwas, om te eten, want zij
zeiden: Dit volk is hongerig, en
moede, en dorstig in de woestijn.
18:1 En David monsterde het volk,
dat met hem was; en hij stelde over
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hen oversten van duizenden,
enoversten van honderden.
18:2 Voorts zond David het volk uit,
een derde deel onder de hand van
Joab, en een derde deel onder
dehand van Abisai, den zoon van
Zeruja, Joabs broeder, en een derde
deel onder de hand van Ithai, den
Gethiet.En de koning zeide tot het
volk: Ik zal ook zelf zekerlijk met
ulieden uittrekken.
18:3 Maar het volk zeide: Gij zult
niet uittrekken; want of wij te enen
male vloden, zij zullen het hart op
onsniet stellen; ja, of de helft van
ons stierf, zij zullen het hart op ons
niet stellen; maar [gij] [zijt] nu als
tien duizendonzer. Zo zal het nu
beter zijn, dat gij ons uit de stad
ter hulpe zijt.
18:4 Toen zeide de koning tot hen:
Ik zal doen, wat goed is in uw
ogen. De koning nu stond aan de
zijdevan de poort, en al het volk
trok uit bij honderden en bij
duizenden.
18:5 En de koning gebood Joab, en
Abisai, en Ithai, zeggende: [Handelt]
mij zachtkens met den jongeling,met
Absalom. En al het volk hoorde het,
als de koning aan al de oversten
van Absaloms zaak gebood.
18:6 Alzo toog het volk uit in het
veld, Israel tegemoet, en de strijd
geschiedde bij Efraims woud.
18:7 En het volk van Israel werd
aldaar voor het aangezicht van

Davids knechten geslagen; en
aldaargeschiedde te dienzelven dage
een grote slag, van twintig duizend.
18:8 Want de strijd werd aldaar
verspreid over al dat land. En het
woud verteerde meer van het volk,
dandie het zwaard verteerde, te
dienzelven dage.
18:9 Absalom nu ontmoette voor
het aangezicht der knechten Davids;
en Absalom reed op een muildier;
enals het muildier kwam onder de
dichte takken van een groten eik,
zo werd zijn hoofd vast aan den
eik, dat hijhangen bleef tussen den
hemel en tussen de aarde, en het
muildier, dat onder hem was, ging
door.
18:10 Als dat een man zag, zo gaf
hij het Joab te kennen, en zeide:
Zie, ik heb Absalom zien hangen
aaneen eik.
18:11 Toen zeide Joab tot den
man, die het hem te kennen gaf:
Zie toch, gij hebt het gezien,
waarom danhebt gij hem niet aldaar
ter aarde geslagen, alzo het aan mij
[stond] om u tien zilverlingen en
een gordel tegeven?
18:12 Maar die man zeide tot Joab:
En of ik al duizend zilverlingen op
mijn handen mocht wegen, zo zou
ikmijn hand aan des konings zoon
niet slaan; want de koning heeft u,
en Abisai, en Ithai, voor onze oren
geboden,zeggende: Hoedt u, wie [gij]
[zijt], van den jongeling, van
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Absalom.
18:13 Of ik al valselijk tegen mijn
ziel handelde, zo zou toch geen
ding voor den koning verborgen
worden;ook gij zelf zoudt er u van
tegenover stellen.
18:14 Toen zeide Joab: Ik zal hier
bij u alzo niet vertoeven; en hij nam
drie pijlen, en stak ze in
Absalomshart, daar hij nog levend
was in het midden van den eik.
18:15 En tien jongens, wapendragers
van Joab, omringden [hem], en zij
sloegen Absalom, en dooddenhem.
18:16 Toen blies Joab met de
bazuin, en al het volk keerde af van
Israel achterna te jagen, want Joab
hieldhet volk terug.
18:17 En zij namen Absalom, en
wierpen hem in het woud, in een
groten kuil, en stelden op hem een
zeergroten steenhoop; en gans
Israel vluchtte, een iegelijk naar zijn
tent.
18:18 Absalom nu had genomen, en
in zijn leven voor zich opgericht een
pilaar, die in het koningsdal is;want
hij zeide: Ik heb geen zoon, om aan
mijn naam te doen gedenken; en hij
had dien pilaar genoemd naar
zijnnaam; daarom wordt hij tot op
dezen dag genoemd: Absaloms
hand.
18:19 Toen zeide Ahimaaz, Zadoks
zoon: Laat mij toch heenlopen, en
den koning boodschappen, dat
deHEERE hem recht gedaan heeft

van de hand zijner vijanden.
18:20 Maar Joab zeide tot hem: Gij
zult dezen dag geen boodschapper
zijn, maar op een anderen dag
zultgij boodschappen; dezen dag nu
zult gij niet boodschappen, daarom
dat des konings zoon dood is.
18:21 En Joab zeide tot Cuschi: Ga
heen, en zeg den koning aan, wat
gij gezien hebt; en Cuschi boog
zichvoor Joab, en liep heen.
18:22 Doch Ahimaaz, Zadoks zoon,
voer nog voort en zeide tot Joab:
Wat het ook zij, laat mij toch
ookCuschi achterna lopen. En Joab
zeide: Waarom zoudt gij nu
heenlopen, mijn zoon! Zo gij toch
geen bekwameboodschap hebt?
18:23 Wat het ook zij, [zeide] [hij],
laat mij heenlopen; zo zeide hij tot
hem: Loop heen. En Ahimaaz liep
denweg van het effen veld, en
kwam Cuschi voorbij.
18:24 David nu zat tussen de twee
poorten; en de wachter ging op het
dak der poort aan den muur, en
hiefzijn ogen op, en zag, en ziet, er
liep een man alleen.
18:25 Zo riep de wachter, en zeide
het den koning aan; en de koning
zeide: Indien hij alleen is, zo is er
eenboodschap in zijn mond; en hij
ging al voort en naderde.
18:26 Toen zag de wachter een
anderen man lopende, en de
wachter riep tot den poortier en
zeide: Zie, erloopt [nog] een man
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alleen. Toen zeide de koning: Die is
ook een boodschapper.
18:27 Voorts zeide de wachter: Ik
zie den loop des eersten aan, als
den loop van Ahimaaz, Zadoks
zoon.Toen zeide de koning: Dat is
een goed man, en hij zal met een
goede boodschap komen.
18:28 Ahimaaz dan riep en zeide
tot den koning Vrede! En hij boog
zich voor den koning met
hetaangezicht ter aarde, en hij
zeide: Geloofd zij de HEERE, uw
God, Die de mannen, dewelke hun
hand tegenmijn heer den koning
ophieven, heeft overgegeven.
18:29 Toen zeide de koning: Is het
wel met den jongeling, met
Absalom? En Ahimaaz zeide: Ik zag
eengroot rumoer, als Joab, den
knecht des konings, en [mij] uw
knecht afzond, maar ik weet niet
wat.
18:30 En de koning zeide: Ga om,
stel u hier; zo ging hij om, en bleef
staan.
18:31 En ziet, Cuschi kwam aan; en
Cuschi zeide: Mijn heer den koning
wordt geboodschapt, dat u deHEERE
heden heeft recht gedaan van de
hand van al degenen, die tegen u
opstonden.
18:32 Toen zeide de koning tot
Cuschi: Is het wel met den
jongeling, met Absalom? En Cuschi
zeide: Devijanden van mijn heer den
koning, en allen, die tegen u ten

kwade opstaan, moeten worden als
die jongeling.
18:33 Toen werd de koning zeer
beroerd, en ging op naar de
opperzaal der poort, en weende; en
in zijngaan zeide hij alzo: Mijn zoon
Absalom, mijn zoon, mijn zoon
Absalom! Och, dat ik, ik voor u
gestorven ware,Absalom, mijn zoon,
mijn zoon!
19:1 En Joab werd aangezegd: Zie,
de koning weent, en bedrijft rouw
over Absalom.
19:2 Toen werd de verlossing te
dienzelven dage het ganse volk tot
rouw; want het volk had te
dienzelvendage horen zeggen: Het
smart den koning over zijn zoon.
19:3 En het volk kwam te
dienzelven dage steelsgewijze in de
stad, gelijk als het volk zich
wegsteelt, datbeschaamd is, wanneer
zij in den strijd gevloden zijn.
19:4 De koning nu had zijn
aangezicht toegewonden, en de
koning riep met luider stem: Mijn
zoonAbsalom, Absalom, mijn zoon,
mijn zoon!
19:5 Toen kwam Joab tot den
koning in het huis, en zeide: Gij
hebt heden beschaamd het
aangezicht vanal uw knechten, die
uw ziel, en de ziel uwer zonen en
uwer dochteren, en de ziel uwer
vrouwen, en de ziel uwerbijwijven
heden hebben bevrijd;
589

2 Samuël
19:6 Liefhebbende die u haten, en
hatende die u liefhebben; want gij
geeft heden te kennen, dat
overstenen knechten bij u niets zijn;
want ik merk heden, dat zo
Absalom leefde, en wij heden allen
dood waren, dat hetalsdan recht
zou zijn in uw ogen.
19:7 Zo sta nu op, ga uit, en
spreek naar het hart uwer knechten;
want ik zweer bij den HEERE, als gij
nietuitgaat, zo er een man dezen
nacht bij u zal vernachten! En dit
zal u kwader zijn, dan al het kwaad,
dat over ugekomen is van uw jeugd
af tot nu toe.
19:8 Toen stond de koning op, en
zette zich in de poort. En zij lieten
al het volk weten, zeggende: Ziet,
dekoning zit in de poort. Toen
kwam al het volk voor des konings
aangezicht, maar Israel was
gevloden, eeniegelijk naar zijn
tenten.
19:9 En al het volk, in alle stammen
van Israel, was onder zich twistende,
zeggende: De koning heeft onsgered
van de hand onzer vijanden en hij
heeft ons bevrijd van de hand der
Filistijnen, en nu is hij uit het
landgevlucht voor Absalom;
19:10 En Absalom, die wij over ons
gezalfd hadden, is in den strijd
gestorven; nu dan, waarom
zwijgtgijlieden van den koning weder
te halen?
19:11 Toen zond de koning David

tot Zadok en tot Abjathar, de
priesteren, zeggende: Spreekt tot
deoudsten van Juda, zeggende:
Waarom zoudt gijlieden de laatsten
zijn, om den koning weder te halen
in zijn huis? (Want de rede van het
ganse Israel was tot den koning
gekomen in zijn huis.)
19:12 Gij zijt mijn broederen; mijn
been en mijn vlees zijt gij; waarom
zoudt gij dan de laatsten zijn, om
denkoning weder te halen?
19:13 En tot Amasa zult gijlieden
zeggen: Zijt gij niet mijn been en
mijn vlees? God doe mij zo, en doe
erzo toe, zo gij niet krijgsoverste
zult zijn voor mijn aangezicht, te
allen dage, in Joabs plaats.
19:14 Alzo neigde hij het hart aller
mannen van Juda, als van een
enigen man; en zij zonden henen
tot denkoning, [zeggende]: Keer
weder, gij en al uw knechten.
19:15 Toen keerde de koning
weder, en kwam tot aan de
Jordaan; en Juda kwam te Gilgal,
om den koningtegemoet te gaan,
dat zij den koning over de Jordaan
voerden.
19:16 En Simei, de zoon van Gera,
een zoon van Jemini, die van
Bahurim was, haastte zich, en kwam
afmet de mannen van Juda, den
koning David tegemoet;
19:17 En duizend man van Benjamin
met hem; ook Ziba, de knecht van
Sauls huis, en zijn vijftien zonen
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enzijn twintig knechten met hem; en
zij togen vaardiglijk over de
Jordaan, voor den koning.
19:18 Als nu de pont overvoer, om
het huis des konings over te halen,
en te doen, wat goed was in
zijnogen, zo viel Simei, de zoon van
Gera, neder voor het aangezicht des
konings, als hij over de Jordaan
voer;
19:19 En hij zeide tot den koning:
Mijn heer rekene mij niet toe de
misdaad, en gedenke niet, wat
uwknecht verkeerdelijk gedaan heeft,
te dien dage, als mijn heer de
koning uit Jeruzalem uitging, dat
het de koningzich ter harte zoude
nemen.
19:20 Want uw knecht weet [het]
zekerlijk, ik heb gezondigd; doch zie,
ik ben heden gekomen, de
eerstevan het ganse huis van Jozef,
om mijn heer den koning tegemoet
af te komen.
19:21 Toen antwoordde Abisai, de
zoon van Zeruja, en zeide: Zou dan
Simei hiervoor niet gedoodworden?
Zo hij toch den gezalfde des
HEEREN gevloekt heeft.
19:22 Maar David zeide: Wat heb ik
met ulieden te doen, gij zonen van
Zeruja! Dat gij mij heden ten
satanzoudt zijn? Zou heden iemand
gedood worden in Israel? Want weet
ik niet, dat ik heden koning
geworden benover Israel?
19:23 En de koning zeide tot Simei:

Gij zult niet sterven. En de koning
zwoer hem.
19:24 Mefiboseth, Sauls zoon, kwam
ook af den koning tegemoet; en hij
had zijn voeten niet schoongemaakt,
noch zijn knevelbaard beschoren,
noch zijn klederen gewassen, van
dien dag af, dat de koning
wasweggegaan, tot dien dag toe,
dat hij met vrede wederkwam.
19:25 En het geschiedde, als hij te
Jeruzalem den koning tegemoet
kwam, dat de koning tot hem
zeide:Waarom zijt gij niet met mij
getogen, Mefiboseth?
19:26 En hij zeide: Mijn heer koning,
mijn knecht heeft mij bedrogen;
want uw knecht zeide: Ik zal mij
eenezel zadelen, en daarop rijden,
en tot den koning trekken, want uw
knecht is kreupel.
19:27 Daartoe heeft hij uw knecht
bij mijn heer den koning valselijk
aangedragen; doch mijn heer de
koningis als een engel Gods; doe
dan, wat goed is in uw ogen.
19:28 Want al mijns vaders huis is
niet geweest, dan maar lieden des
doods voor mijn heer den
koning;nochtans hebt gij uw knecht
gezet onder degenen, die aan uw
tafel eten; wat heb ik dan meer
voorgerechtigheid, en meer te
roepen aan den koning?
19:29 Toen zeide de koning tot
hem: Waarom spreekt gij meer [van]
uw zaken? Ik heb gezegd: Gij
591

2 Samuël
enZiba, deelt het land.
19:30 En Mefiboseth zeide tot den
koning: Hij neme het ook gans weg,
naardien mijn heer de koning
metvrede in zijn huis is gekomen.
19:31 Barzillai, de Gileadiet, kwam
ook af van Rogelim; en hij toog met
den koning over de Jordaan,
omhem over de Jordaan te
geleiden.
19:32 Barzillai nu was zeer oud,
een man van tachtig jaren; en hij
had den koning onderhouden, toen
hij teMahanaim zijn verblijf had;
want hij was een zeer groot man.
19:33 En de koning zeide tot
Barzillai: Trekt gij met mij over, en
ik zal u bij mij te Jeruzalem
onderhouden.
19:34 Maar Barzillai zeide tot den
koning: Hoe veel zullen de dagen
der jaren mijns levens zijn, dat ik
metden koning zou optrekken naar
Jeruzalem?
19:35 Ik ben heden tachtig jaren
oud; zou ik kunnen onderscheiden
tussen goed en kwaad? Zou
uwknecht kunnen smaken, wat ik
eet en wat ik drink? Zoude ik meer
kunnen horen naar de stem der
zangers enzangeressen? En waarom
zou uw knecht mijn heer den koning
verder tot een last zijn?
19:36 Uw knecht zal maar een
weinig met den koning over de
Jordaan gaan; waarom toch zou mij
dekoning zulk een vergelding doen?

19:37 Laat toch uw knecht
wederkeren, dat ik sterve in mijn
stad, bij het graf mijns vaders en
mijnermoeder; maar zie, daar is uw
knecht Chimham, laat dien met mijn
heer den koning overtrekken, en
doe hem,wat goed is in uw ogen.
19:38 Toen zeide de koning:
Chimham zal met mij overtrekken,
en ik zal hem doen, wat goed is in
uwogen; ja, alles, wat gij op mij
begeren zult, zal ik u doen.
19:39 Toen nu al het volk over de
Jordaan gegaan was, en de koning
[ook] was overgegaan, kuste
dekoning Barzillai, en zegende hem;
alzo keerde hij weder naar zijn
plaats.
19:40 En de koning toog voort naar
Gilgal, en Chimham toog met hem
voort; en al het volk van Juda
hadden koning overgevoerd, als ook
een gedeelte van het volk Israels.
19:41 En ziet, alle mannen van
Israel kwamen tot den koning; en zij
zeiden tot den koning:
Waaromhebben u onze broeders, de
mannen van Juda, gestolen, en
hebben den koning en zijn huis over
de Jordaangevoerd, en alle mannen
Davids met hem?
19:42 Toen antwoordden alle
mannen van Juda tegen de mannen
van Israel: Omdat de koning ons
naverwant is; en waarom zijt gij nu
toornig over deze zaak? Hebben wij
dan enigszins gegeten van des
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konings[kost], of heeft hij ons een
geschenk geschonken?
19:43 En de mannen van Israel
antwoordden den mannen van Juda,
en zeiden: Wij hebben tien delen
aanden koning, en ook aan David,
wij, meer dan gij; waarom hebt gij
ons dan gering geacht, dat ons
woord niet heteerste geweest is, om
onzen koning weder te halen? Maar
het woord der mannen van Juda
was harder dan hetwoord der
mannen van Israel.
20:1 Toen was daar bij geval een
Belials man, wiens naam was Seba,
een zoon van Bichri, een man
vanJemini; die blies met de bazuin,
en zeide: Wij hebben geen deel aan
David, en wij hebben geen erfenis
aan denzoon van Isai, een iegelijk
naar zijn tenten, o Israel!
20:2 Toen toog alle man van Israel
op van achter David, Seba, den
zoon van Bichri, achterna; maar
demannen van Juda kleefden hun
koning aan, van de Jordaan af tot
aan Jeruzalem.
20:3 Toen nu David in zijn huis te
Jeruzalem kwam, nam de koning de
tien vrouwen, [zijn] bijwijven, die
hijgelaten had, om het huis te
bewaren, en deed ze in een huis
van bewaring, en onderhield ze,
maar ging tot haarniet in. En zij
waren opgesloten tot op den dag
van haarlieder dood, levende als

weduwen.
20:4 Voorts zeide de koning tot
Amasa: Roep mij de mannen van
Juda te zamen, tegen den derden
dag;en gij, stel u [dan] hier.
20:5 En Amasa ging heen, om Juda
bijeen te roepen; maar hij bleef
achter, boven den gezetten tijd,
dienhij hem gezet had.
20:6 Toen zeide David tot Abisai:
Nu zal ons Seba, de zoon van
Bichri, meer kwaads doen, dan
Absalom;neem gij de knechten uws
heren, en jaag hem achterna, opdat
hij niet misschien vaste steden voor
zich vinde,en zich aan onze ogen
onttrekke.
20:7 Toen togen uit, hem achterna,
de mannen van Joab, en de Krethi,
en de Plethi, en al de helden.Dezen
togen uit van Jeruzalem, om Seba,
den zoon van Bichri, achterna te
jagen.
20:8 Als zij nu waren bij den groten
steen, die bij Gibeon is, zo kwam
Amasa voor hun aangezicht. En
Joabwas omgord over zijn kleed,
dat hij aan had, en daarop was een
gordel, daar het zwaard aan
vastgemaakt wasop zijn lenden in
zijn schede; en als hij voortging, zo
viel het uit.
20:9 En Joab zeide tot Amasa: Is
het wel met u, mijn broeder? En
Joab vatte met de rechterhand
denbaard van Amasa, om hem te
kussen.
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20:10 En Amasa hoedde zich niet
voor het zwaard, dat in Joabs hand
was; zo sloeg hij hem daarmede
aande vijfde rib, en hij stortte zijn
ingewand ter aarde uit, en hij sloeg
hem niet ten tweeden male, en hij
stierf. Toenjaagden Joab en zijn
broeder Abisai, Seba, den zoon van
Bichri, achterna.
20:11 Maar een man, van Joabs
jongens, bleef bij hem staan, en hij
zeide: Wie is er, die lust heeft
aanJoab, en wie is er, die voor
David is, die volge Joab na!
20:12 Amasa nu lag in het bloed
gewenteld, midden op de straat. Als
die man zag, dat al het volk
staanbleef, zo deed hij Amasa weg
van de straat in het veld, en wierp
een kleed op hem, dewijl hij zag,
dat al wie bijhem kwam, bleef staan.
20:13 Toen hij nu van de straat
weggenomen was, toog alle man
voort, Joab na, om Seba, den zoon
vanBichri, achterna te jagen.
20:14 En hij toog heen door alle
stammen van Israel, naar Abel, te
weten, Beth-maacha, en het
ganseBerim; en zij verzamelden zich,
en kwamen hem ook na.
20:15 En zij kwamen en belegerden
hem in Abel Beth-maacha, en zij
wierpen een wal op tegen de
stad,dat hij aan den buitenmuur
stond; en al het volk, dat met Joab
was, verdorven den muur, om dien
neder tevellen.

20:16 Toen riep een wijze vrouw uit
de stad: Hoort, hoort, zegt toch tot
Joab: Nader tot hiertoe, dat ik tot
uspreke.
20:17 Toen hij nu tot haar naderde,
zeide de vrouw: Zijt gij Joab? En hij
zeide: Ik ben het; en zij zeide
tothem: Hoor de woorden uwer
dienstmaagd; en hij zeide: Ik hoor.
20:18 Toen sprak zij, zeggende: In
voortijden spraken zij gemeenlijk,
zeggende: Zij zullen zonder twijfel
teAbel vragen; en alzo volbrachten
zij het.
20:19 Ik ben een van de
vreedzamen, van de getrouwen in
Israel, en gij zoekt te doden een
stad, die eenmoeder is in Israel;
waarom zoudt gij het erfdeel des
HEEREN verslinden?
20:20 Toen antwoordde Joab, en
zeide: Het zij verre, het zij verre van
mij, dat ik zou verslinden, en dat
ikzou verderven!
20:21 De zaak is niet alzo; maar
een man van het gebergte van
Efraim, wiens naam is Seba, de
zoon vanBichri, heeft zijn hand
opgeheven tegen den koning, tegen
David; lever hem alleen, zo zal ik
van deze stadaftrekken. Toen zeide
de vrouw tot Joab: Zie, zijn hoofd
zal tot u over den muur geworpen
worden.
20:22 En de vrouw kwam in tot al
het volk, met haar wijsheid; en zij
hieuwen Seba, den zoon van
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Bichri,het hoofd af, en wierpen het
tot Joab. Toen blies hij met de
bazuin, en zij verstrooiden zich van
de stad, eeniegelijk naar zijn tenten;
en Joab keerde weder naar
Jeruzalem tot den koning.
20:23 Joab nu was over het ganse
heir van Israel; en Benaja, de zoon
van Jojada, over de Krethi en
overde Plethi;
20:24 En Adoram was over de
schatting; en Josafat, de zoon van
Ahilud, was kanselier;
20:25 En Seja was schrijver; en
Zadok en Abjathar waren priesters.
20:26 En ook was Ira, de Jairiet,
Davids opperofficier.
21:1 En er was in Davids dagen een
honger, drie jaren, jaar achter jaar;
en David zocht het aangezicht
desHEEREN. En de HEERE zeide: Het
is om Saul en om des bloedhuizes
wil, omdat hij de Gibeonieten
gedoodheeft.
21:2 Toen riep de koning de
Gibeonieten, en zeide tot hen: (De
Gibeonieten nu waren niet van de
kinderenIsraels, maar van het
overblijfsel der Amorieten; en de
kinderen Israels hadden hun
gezworen, maar Saul zochthen te
slaan in zijn ijver voor de kinderen
van Israel en Juda.)
21:3 David dan zeide tot de
Gibeonieten: Wat zal ik ulieden
doen, en waarmede zal ik

verzoenen, dat gijhet erfdeel des
HEEREN zegent?
21:4 Toen zeiden de Gibeonieten
tot hem: Het is ons niet [te] [doen]
[om] zilver en goud met Saul en
metzijn huis; ook is het ons niet om
iemand te doden in Israel. En hij
zeide: Wat zegt gij dan, dat ik u
doen zal?
21:5 En zij zeiden tot den koning:
De man die ons te niet gemaakt, en
tegen ons gedacht heeft, dat
wijzouden verdelgd worden, zonder
te kunnen bestaan in enige landpale
van Israel;
21:6 Laat ons zeven mannen van
zijn zonen gegeven worden, dat wij
hen den HEERE ophangen te
GibeaSauls, o, gij verkorene des
HEEREN! En de koning zeide: Ik zal
hen geven.
21:7 Doch de koning verschoonde
Mefiboseth, den zoon van Jonathan,
den zoon van Saul, om den eeddes
HEEREN, die tussen hen was, tussen
David en tussen Jonathan, Sauls
zoon.
21:8 Maar de koning nam de twee
zonen van Rizpa, dochter van Aja,
die zij Saul gebaard had, Armoni
enMefiboseth; daartoe de vijf zonen
van Michals [zuster], Sauls dochter,
die zij Adriel, den zoon van Barzillai,
denMeholathiet, gebaard had;
21:9 En hij gaf hen in de hand der
Gibeonieten, die ze ophingen op
den berg voor het aangezicht
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desHEEREN; en die zeven vielen
tegelijk; en zij werden gedood in de
dagen van den oogst, in de eerste
[dagen], inhet begin van den
gersteoogst.
21:10 Toen nam Rizpa, de dochter
van Aja, een zak, en spande dien
voor zich uit op een rotssteen,
vanhet begin van den oogst, totdat
er water op hen drupte van den
hemel; en zij liet het gevogelte des
hemels ophen niet rusten des
daags, noch het gedierte van het
veld des nachts.
21:11 En het werd David aangezegd,
wat Rizpa, de dochter van Aja,
Sauls bijwijf, gedaan had.
21:12 Zo ging David henen, en nam
de beenderen van Saul, en de
beenderen van Jonathan, zijn
zoon,van de burgeren van Jabes in
Gilead, die dezelve gestolen hadden
van de straat Beth-san, alwaar de
Filistijnenze hadden opgehangen, ten
dage als de Filistijnen Saul sloegen
op Gilboa.
21:13 En hij bracht van daar op de
beenderen van Saul, en de
beenderen van Jonathan, zijn zoon;
ookverzamelden zij de beenderen
der gehangenen.
21:14 En zij begroeven de
beenderen van Saul en zijn zoon
Jonathan in het land van Benjamin
te Zela, inhet graf van zijn vader
Kis, en deden alles, wat de koning
geboden had. Alzo werd God na

dezen den landeverbeden.
21:15 Voorts hadden de Filistijnen
nog een krijg tegen Israel. En David
toog af, en zijn knechten met
hem,en streden tegen de Filistijnen,
dat David moede werd.
21:16 En Isbi Benob, die van de
kinderen van Rafa was, en het
gewicht zijner spies driehonderd
gewichtkopers, en hij was aangegord
met een nieuw [zwaard]; deze dacht
David te slaan.
21:17 Maar Abisai, de zoon van
Zeruja, hielp hem, en sloeg den
Filistijn, en doodde hem. Toen
zwoerenhem de mannen van David,
zeggende: Gij zult niet meer met
ons uittrekken ten strijde, opdat gij
de lamp vanIsrael niet uitblust.
21:18 En het geschiedde daarna,
dat er wederom een krijg was te
Gob tegen de Filistijnen. Toen
sloegSibbechai, de Husathiet, Saf,
die van de kinderen van Rafa was.
21:19 Voorts was er nog een krijg
te Gob tegen de Filistijnen; en
Elhanan, de zoon van Jaare-oregim,
sloegBeth-halachmi, [dewelke] [was]
met Goliath, den Gethiet, wiens
spiesenhout was als een
weversboom.
21:20 Nog was er ook een krijg te
Gath; en er was een zeer lang man,
die zes vingeren had aan
zijnhanden, en zes tenen aan zijn
voeten, vier en twintig in getal, en
deze was ook aan Rafa geboren.
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21:21 En hij hoonde Israel; maar
Jonathan, de zoon van Simea,
Davids broeder, sloeg hem.
21:22 Deze vier waren aan Rafa
geboren te Gath; en zij vielen door
de hand van David, en door de
handzijner knechten.
22:1 En David sprak de woorden
dezes lieds tot den HEERE, ten
dage als de HEERE hem verlost had
uitde hand van al zijn vijanden, en
uit de hand van Saul.
22:2 Hij zeide dan: De HEERE is mij
mijn Steenrots, en mijn Burg, en
mijn Uithelper.
22:3 God is mijn Rots, ik zal op
Hem betrouwen; mijn Schild en de
Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek
enmijn Toevlucht, mijn Verlosser!
Van geweld hebt Gij mij verlost!
22:4 Ik riep den HEERE aan, Die te
prijzen is, en ik werd verlost van
mijn vijanden.
22:5 Want baren des doods hadden
mij omvangen; beken Belials
verschrikten mij.
22:6 Banden der hel omringden mij;
strikken des doods bejegenden mij.
22:7 Als mij bange was, riep ik den
HEERE aan, en riep tot mijn God; en
Hij hoorde mijn stem uit Zijnpaleis,
en mijn geroep [kwam] in Zijn oren.
22:8 Toen daverde en beefde de
aarde; de fondamenten des hemels
beroerden zich, en daverden,
omdatHij ontstoken was.

22:9 Rook ging op van Zijn neus, en
een vuur uit Zijn mond verteerde;
kolen werden daarvan aangestoken.
22:10 En Hij boog den hemel, en
daalde neder; en donkerheid was
onder Zijn voeten.
22:11 En Hij voer op een cherub,
en vloog, en werd gezien op de
vleugelen des winds.
22:12 En Hij zette duisternis rondom
Zich tot tenten, een samenbinding
der wateren, wolken des hemels.
22:13 Van den glans voor Hem
henen werden kolen des vuurs
aangestoken.
22:14 De HEERE donderde van den
hemel, en de Allerhoogste gaf Zijn
stem.
22:15 En Hij zond pijlen uit en
verstrooide ze; bliksemen en
verschrikte ze.
22:16 En de diepe kolken der zee
werden gezien, de gronden der
wereld werden ontdekt, door
hetschelden des HEEREN, van het
geblaas des winds van Zijn neus.
22:17 Hij zond van de hoogte, Hij
nam mij, Hij trok mij op uit grote
wateren.
22:18 Hij verloste mij van mijn
sterken vijand, van mijn haters,
omdat zij machtiger waren dan ik.
22:19 Zij hadden mij bejegend ten
dage mijns ongevals; maar de
HEERE was mij een Steunsel.
22:20 En Hij voerde mij uit in de
ruimte, en rukte mij uit, want Hij
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had lust aan mij.
22:21 De HEERE vergold mij naar
mijn gerechtigheid; Hij gaf mij weder
naar de reinigheid mijner handen.
22:22 Want ik heb des HEEREN
wegen gehouden, en ben van mijn
God niet goddelooslijk afgegaan.
22:23 Want al Zijn rechten waren
voor mij, en Zijn inzettingen,
daarvan week ik niet af.
22:24 Maar ik was oprecht voor
Hem; en ik wachtte mij voor mijn
ongerechtigheid.
22:25 Zo gaf mij de HEERE weder
naar mijn gerechtigheid, naar mijn
reinigheid, voor Zijn ogen.
22:26 Bij den goedertierene houdt
Gij U goedertieren; bij den
oprechten held houdt Gij U oprecht.
22:27 Bij den reine houdt Gij U
rein; maar bij den verkeerde houdt
Gij U verdraaid.
22:28 En Gij verlost het bedrukte
volk; maar Uw ogen zijn tegen de
hogen, Gij zult hen vernederen.
22:29 Want Gij zijt mijn Lamp, o
HEERE, en de HEERE doet mijn
duisternis opklaren.
22:30 Want met U loop ik door een
bende; met mijn God spring ik over
een muur.
22:31 Gods weg is volmaakt; de
rede des HEEREN is doorlouterd; Hij
is een Schild allen, die op
Hembetrouwen.
22:32 Want wie is God, behalve de
HEERE, en wie is een rotssteen,

behalve onze God?
22:33 God is mijn Sterkte [en]
Kracht; en Hij heeft mijn weg
volkomen geopend.
22:34 Hij maakt mijn voeten gelijk
als der hinden, en stelt mij op mijn
hoogten.
22:35 Hij leert mijn handen ten
strijde, zodat een stalen boog met
mijn armen verbroken is.
22:36 Ook hebt Gij mij gegeven het
schild Uws heils, en [door] Uw
verootmoedigen hebt Gij mij
grootgemaakt.
22:37 Gij hebt mijn voetstap ruim
gemaakt onder mij; en mijn enkelen
hebben niet gewankeld.
22:38 Ik vervolgde mijn vijanden, en
verdelgde hen, en keerde niet
weder, totdat ik ze verdaan had.
22:39 En ik verteerde hen, en
doorstak ze, dat zij niet weder
opstonden; maar zij vielen onder
mijn voeten.
22:40 Want Gij omgorddet mij met
kracht ten strijde; Gij deedt onder
mij nederbukken, die tegen
mijopstonden.
22:41 En Gij gaaft mij den nek
mijner vijanden, mijner haters, en ik
vernielde hen.
22:42 Zij zagen uit, maar er was
geen verlosser; naar den HEERE,
maar Hij antwoordde hun niet.
22:43 Toen vergruisde ik hen als
stof der aarde; ik stampte ze, ik
breidde hen uit als slijk der straten.
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22:44 Ook hebt Gij mij uitgeholpen
van de twisten mijns volks, Gij hebt
mij bewaard tot een hoofd
derheidenen; het volk, [dat] ik niet
kende, heeft mij gediend.
22:45 Vreemden hebben zich mij
geveinsdelijk onderworpen; zo haast
als [hun] oor [van] [mij]
hoorde,hebben zij mij gehoorzaamd.
22:46 Vreemden zijn vervallen, en
hebben zich aangegord uit hun
sloten.
22:47 De HEERE leeft, en geloofd zij
mijn Rotssteen; en verhoogd zij God,
de Rotssteen mijns heils!
22:48 De God, Die mij volkomene
wraak geeft, en de volken onder mij
nederwerpt;
22:49 En Die mij uitvoert van mijn
vijanden; en Gij verhoogt mij boven
degenen, die tegen mij opstaan;
Gijredt mij van den man alles
gewelds.
22:50 Daarom zal ik U, o HEERE,
loven onder de heidenen, en Uw
Naam zal ik psalmzingen.
22:51 [Hij] is een Toren der
verlossingen Zijns konings, en Hij
doet goedertierenheid aan Zijn
gezalfde, aanDavid en aan zijn
zaad, tot in eeuwigheid.
23:1 Voorts zijn dit de laatste
woorden van David. David, de zoon
van Isai zegt, en de man, die hoog
isopgericht, de gezalfde van Jakobs
God, en liefelijk [in] psalmen van

Israel, zegt:
23:2 De Geest des HEEREN heeft
door mij gesproken, en Zijn rede is
op mijn tong geweest.
23:3 De God Israels heeft gezegd,
de Rotssteen Israels heeft tot mij
gesproken: [Er] [zal] [zijn] een
Heerserover de mensen, een
Rechtvaardige, een Heerser [in] [de]
vreze Gods.
23:4 En Hij zal zijn gelijk het licht
des morgens, [wanneer] de zon
opgaat, des morgens zonder
wolken,[wanneer] van den glans na
den regen de grasscheutjes uit de
aarde [voortkomen].
23:5 Hoewel mijn huis alzo niet is
bij God, nochtans heeft Hij mij een
eeuwig verbond gesteld, dat in
alleswel geordineerd en bewaard is;
voorzeker is [daarin] al mijn heil, en
alle lust, hoewel Hij het [nog] niet
doetuitspruiten.
23:6 Maar de [mannen] Belials
zullen altemaal zijn als doornen, die
weggeworpen worden, omdat men
zemet de hand niet kan vatten;
23:7 Maar een iegelijk, die ze zal
aantasten, voorziet zich met ijzer en
het hout ener spies; en zij
zullenganselijk met vuur verbrand
worden ter zelver plaats.
23:8 Dit zijn de namen der helden,
die David gehad heeft: Joscheb
Baschebeth, [de] [zoon]
[van]Tachkemoni, de voornaamste
der hoofdlieden. Deze was Adino,
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de Ezniet, [die] [zich] [stelde]
tegenachthonderd, die [van] [hem]
verslagen werden op eenmaal.
23:9 En na hem was Eleazar, de
zoon van Dodo, zoon van Ahohi,
[deze] [was] onder de drie helden
metDavid, toen zij de Filistijnen
beschimpten, [die] aldaar ten strijde
verzameld waren, en de mannen
van Israelwaren opgetogen.
23:10 Deze stond op, en sloeg
onder de Filistijnen, totdat zijn hand
moede werd, ja, zijn hand aan
hetzwaard kleefde; en de HEERE
wrocht een groot heil ten zelven
dage; en het volk keerde wederom
hem na,alleenlijk om te plunderen.
23:11 Na hem nu was Samma, de
zoon van Age, de Harariet. Toen de
Filistijnen verzameld waren in
eendorp, en aldaar een stuk akkers
was vol linzen, en het volk voor het
aangezicht der Filistijnen vluchtte;
23:12 Zo stelde hij zich in het
midden van dat stuk, en verloste
dat, en sloeg de Filistijnen; en de
HEEREwrocht een groot heil.
23:13 Ook gingen af drie van de
dertig hoofden, en kwamen in den
oogst tot David, in de spelonk
vanAdullam; en de hoop der
Filistijnen had zich gelegerd in het
dal Rafaim.
23:14 En David was toen in een
vesting; en de bezetting der
Filistijnen was toen te Bethlehem.
23:15 En David kreeg lust, en zeide:

Wie zal mij water te drinken geven
uit Bethlehems bornput, die in
depoort is?
23:16 Toen braken die drie helden
door het leger der Filistijnen, en
putten water uit Bethlehems
bornput,die in de poort is, en
droegen het, en kwamen tot David;
doch hij wilde dat niet drinken,
maar goot het uit voorden HEERE.
23:17 En zeide: Het zij verre van
mij, o HEERE, dat ik dit zou doen;
zou [ik] [drinken] het bloed
dermannen, die heengegaan zijn
met gevaar van hun leven? En hij
wilde het niet drinken. Dit deden die
driehelden.
23:18 Abisai, Joabs broeder, de
zoon van Zeruja, die was ook een
hoofd van drieen; en die hief zijn
spiesop tegen driehonderd, die [van]
[hem] verslagen werden; en hij had
een naam onder die drie.
23:19 Was hij niet de heerlijkste van
die drie? Daarom was hij hun tot
een overste. Maar hij kwam niet
totaan die [eerste] drie.
23:20 Voorts Benaja, de zoon van
Jojada, de zoon van een dapperen
man, groot van daden, van
Kabzeel;die sloeg twee sterke
leeuwen van Moab; ook ging hij af,
en sloeg een leeuw in het midden
van een kuil in densneeuwtijd.
23:21 Daartoe sloeg hij een
Egyptischen man, een man van
aanzien; en in de hand des
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Egyptenaars waseen spies, maar hij
ging tot hem af met een staf; en hij
rukte de spies uit de hand des
Egyptenaars, en dooddehem met
zijn [eigen] spies.
23:22 Die dingen deed Benaja, de
zoon van Jojada; dies had hij een
naam onder de drie helden.
23:23 Hij was de heerlijkste van de
dertig, maar tot die drie [eersten]
kwam hij niet; en David stelde
hemover zijn trawanten.
23:24 Asahel, Joabs broeder, was
onder de dertig; Elhanan, de zoon
van Dodo, van Bethlehem;
23:25 Samma, de Harodiet; Elika, de
Harodiet;
23:26 Helez, de Paltiet; Ira, de zoon
van Ikes, de Thekoiet;
23:27 Abi-ezer, de Anetothiet;
Mebunnai, de Husathiet;
23:28 Zalmon, de Ahohiet; Maharai,
de Netofathiet;
23:29 Heleb, de zoon van Baena,
de Netofathiet; Ithai, de zoon van
Ribai, van Gibea der
kinderenBenjamins;
23:30 Benaja, de Pirhathoniet;
Hiddai, van de beken van Gaas;
23:31 Abi-albon, de Arbathiet;
Azmaveth, de Barhumiet;
23:32 Eljachba, de Saalboniet; van
de zonen van Jazen, Jonathan;
23:33 Samma, de Harariet; Ahiam,
de zoon van Sarar, de Harariet;
23:34 Elifelet, de zoon van Ahasbai,
de zoon van een Maachathiet;

Eliam, de zoon van Achitofel,
deGiloniet;
23:35 Hezrai, de Karmeliet; Paerai,
de Arbiet;
23:36 Jig-al, de zoon van Nathan,
van Zoba; Bani, de Gadiet;
23:37 Zelek, de Ammoniet; Naharai,
de Beerothiet, de wapendrager van
Joab, den zoon van Zeruja;
23:38 Ira, de Jethriet; Gareb, de
Jethriet;
23:39 Uria, de Hethiet, zeven en
dertig in alles.
24:1 En de toorn des HEEREN voer
voort te ontsteken tegen Israel; en
Hij porde David aan tegenhenlieden,
zeggende: Ga, tel Israel en Juda.
24:2 De koning dan zeide tot Joab,
den krijgsoverste, die bij hem was:
Trek nu om, door alle stammen
vanIsrael, van Dan tot Ber-seba toe,
en tel het volk, opdat ik het getal
des volks wete.
24:3 Toen zeide Joab tot den
koning: Nu doe de HEERE, uw God,
tot dit volk, zoals deze en die nu
zijn,honderdmaal meer, dat de ogen
van mijn heer den koning het
aanzien; maar waarom heeft mijn
heer de koninglust tot deze zaak?
24:4 Doch des konings woord nam
de overhand tegen Joab, en tegen
de oversten des heirs. Alzo
toogJoab uit, met de oversten des
heirs, van des konings aangezicht,
om het volk Israel te tellen.
601

2 Samuël
24:5 En zij gingen over de Jordaan,
en legerden zich bij Aroer, ter
rechterhand der stad, die in het
middenis van de beek van Gad, en
aan Jaezer.
24:6 Voorts kwamen zij in Gilead,
en in het lage land Hodsi; ook
kwamen zij tot Dan-jaan, en rondom
bijSidon.
24:7 En zij kwamen tot de vesting
van Tyrus, en alle steden der
Hevieten en der Kanaanieten; en
zijkwamen uit aan het zuiden van
Juda te Ber-seba.
24:8 Alzo togen zij om door het
ganse land; en ten einde van negen
maanden en twintig dagen kwamen
zijte Jeruzalem.
24:9 En Joab gaf de som van het
getelde volk aan den koning; en in
Israel waren achthonderd
duizendstrijdbare mannen, die het
zwaard uittrokken, en de mannen
van Juda waren vijfhonderd duizend
man.
24:10 En Davids hart sloeg hem,
nadat hij het volk geteld had; en
David zeide tot den HEERE: Ik heb
zeergezondigd [in] hetgeen ik
gedaan heb; maar nu, o HEERE,
neem toch de misdaad Uws knechts
weg, want ikheb zeer zottelijk
gedaan.
24:11 Als nu David des morgens
opstond, zo geschiedde het woord
des HEEREN tot den profeet
Gad,Davids ziener, zeggende:

24:12 Ga heen, en spreek tot David:
Alzo zegt de HEERE: Drie dingen
draag Ik u voor; verkies u een
uitdie, dat Ik u doe.
24:13 Zo kwam Gad tot David, en
maakte het hem bekend, en zeide
tot hem: Zal u een honger van
zevenjaren in uw land komen? Of
[wilt] gij drie maanden vlieden voor
het aangezicht uwer vijanden, dat
die uvervolgen? Of dat er drie
dagen pestilentie in uw land zij?
Merk nu, en zie toe, wat antwoord
ik Dien zalwederbrengen, Die mij
gezonden heeft.
24:14 Toen zeide David tot Gad: Mij
is zeer bange; laat ons toch in de
hand des HEEREN vallen, want
Zijnbarmhartigheden zijn vele, maar
laat mij in de hand van mensen
niet vallen.
24:15 Toen gaf de HEERE een
pestilentie in Israel, van den morgen
af tot den gezetten tijd toe; en
erstierven van het volk, van Dan tot
Ber-seba toe, zeventig duizend
mannen.
24:16 Toen nu de engel zijn hand
uitstrekte over Jeruzalem, om haar
te verderven, berouwde het
denHEERE over dat kwaad, en Hij
zeide tot den engel, die het verderf
onder het volk maakte: Het is
genoeg, trekuw hand nu af. De
engel des HEEREN nu was bij den
dorsvloer van Arauna, den Jebusiet.
24:17 En David, als hij den engel
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zag, die het volk sloeg, sprak tot
den HEERE, en zeide: Zie ik, ik
hebgezondigd, en ik, ik heb onrecht
gehandeld, maar wat hebben deze
schapen gedaan? Uw hand zij toch
tegenmij en tegen mijns vaders huis.
24:18 En Gad kwam tot David op
dienzelfden dag, en zeide tot hem:
Ga op, richt den HEERE een
altaarop, op den dorsvloer van
Arauna, den Jebusiet.
24:19 Alzo ging David op naar het
woord van Gad, gelijk als de HEERE
geboden had.
24:20 En Arauna zag toe, en zag
den koning en zijn knechten tot
zich overkomen; zo ging Arauna uit,
enboog zich voor den koning met
zijn aangezicht ter aarde.
24:21 En Arauna zeide: Waarom
komt mijn heer de koning tot zijn
knecht? En David zeide: Om
dezendorsvloer van u te kopen, om
den HEERE een altaar te bouwen,
opdat deze plage opgehouden
worde van overhet volk.

24:22 Toen zeide Arauna tot David:
Mijn heer de koning neme en offere,
wat goed is in zijn ogen; zie,
daarde runderen ten brandoffer, en
de sleden en het rundertuig tot
hout.
24:23 Dit alles gaf Arauna, de
koning, aan den koning. Voorts
zeide Arauna tot den koning: De
HEERE uwGod neme een welgevallen
in u!
24:24 Doch de koning zeide tot
Arauna: Neen, maar ik zal het
zekerlijk van u kopen voor den prijs;
want ikzal den HEERE, mijn God,
niet offeren brandofferen om niet.
Alzo kocht David den dorsvloer en
de runderenvoor vijftig zilveren
sikkelen.
24:25 En David bouwde aldaar den
HEERE een altaar, en offerde
brandofferen en dankofferen. Alzo
werdde HEERE den lande verbeden,
en deze plage van over Israel
opgehouden.

1 Koningen
1:1 De koning David nu was oud,
wel bedaagd; en zij dekten hem met
klederen, doch hij kreeg
genewarmte.
1:2 Toen zeiden zijn knechten tot

hem: Laat ze mijn heer den koning
een jonge dochter, een
maagdzoeken, die voor het
aangezicht des konings sta, en hem
koestere; en zij slape in uw schoot,
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dat mijn heer dekoning warm worde.
1:3 Zo zochten zij een schone jonge
dochter in alle landpalen van Israel;
en zij vonden Abisag,
eenSunamietische, en brachten ze
tot den koning.
1:4 En de jonge dochter was
bovenmate schoon, en koesterde
den koning, en diende hem; doch
denkoning bekende ze niet.
1:5 Adonia nu, de zoon van
Haggith, verhief zich, zeggende: Ik
zal koning zijn; en hij bereidde zich
wagenenen ruiteren, en vijftig
mannen, lopende voor zijn
aangezicht.
1:6 En zijn vader had hem niet
bedroefd van zijn dagen, zeggende:
Waarom hebt gij alzo gedaan? En
ookwas hij zeer schoon van
gedaante, en [Haggith] had hem
gebaard na Absalom.
1:7 En zijn raadslagen waren met
Joab, den zoon van Zeruja, en met
Abjathar, den priester; die
hielpen,volgende Adonia.
1:8 Maar Zadok, de priester, en
Benaja, de zoon van Jojada, en
Nathan, de profeet, en Simei, en
Rei, en dehelden, die David had,
waren met Adonia niet.
1:9 En Adonia slachtte schapen en
runderen, en gemest vee bij den
steen Zoheleth, die bij de fontein
Rogelis; en noodde al zijn
broederen, de zonen des konings,
en alle mannen van Juda, des

konings knechten.
1:10 Maar Nathan, den profeet, en
Benaja, en de helden, en Salomo,
zijn broeder, noodde hij niet.
1:11 Toen sprak Nathan tot
Bathseba, de moeder van Salomo,
zeggende: Hebt gij niet gehoord, dat
Adonia,de zoon van Haggith, koning
is? En onze heer David weet dat
niet.
1:12 Nu dan, kom, laat mij u toch
een raad geven, dat gij uw ziel en
de ziel van uw zoon Salomo redt.
1:13 Ga heen, en treed in tot den
koning David, en zeg tot hem: Hebt
gij niet, mijn heer koning,
uwdienstmaagd gezworen, zeggende:
Voorzeker, uw zoon Salomo zal na
mij koning zijn, en hij zal op mijn
troonzitten! Waarom dan is Adonia
koning?
1:14 Zie, als gij daar nog met den
koning spreken zult, zo zal ik na u
inkomen, en zal uw woorden
vervullen.
1:15 En Bathseba ging in tot den
koning in de binnenkamer; doch de
koning was zeer oud, en Abisag,
deSunamietische, diende den koning.
1:16 En Bathseba neigde het hoofd
en boog zich neder voor den
koning; en de koning zeide: Wat is
u?
1:17 En zij zeide tot hem: Mijn heer!
gij hebt uw dienstmaagd bij den
HEERE, uw God, gezworen:Voorzeker
Salomo, uw zoon, zal na mij koning
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zijn, en hij zal op mijn troon zitten!
1:18 En nu zie, Adonia is koning; en
nu, mijn heer koning, gij weet het
niet.
1:19 En hij heeft ossen, en gemest
vee, en schapen in menigte
geslacht, en genood al de zonen
deskonings, en Abjathar, den
priester, en Joab, den krijgsoverste,
maar uw knecht Salomo heeft hij
niet genood.
1:20 Maar gij, mijn heer koning, de
ogen van het ganse Israel zijn op u,
dat gij hun zoudt te kennen
geven,wie op den troon van mijn
heer den koning na hem zitten zal.
1:21 Anders zal het geschieden, als
mijn heer de koning met zijn
vaderen zal ontslapen zijn, dat ik en
mijnzoon Salomo [als] zondaars
zullen zijn.
1:22 En ziet, zij sprak nog met den
koning, als de profeet Nathan
inkwam.
1:23 En zij gaven den koning te
kennen, zeggende: Zie, de profeet
Nathan is daar; en hij kwam voor
hetaangezicht des konings, en boog
zich voor den koning op zijn
aangezicht ter aarde.
1:24 En Nathan zeide: Mijn heer
koning! hebt gij gezegd: Adonia zal
na mij koning zijn, en hij zal op
mijntroon zitten?
1:25 Want hij is heden afgegaan, en
heeft geslacht ossen, en gemest
vee, en schapen in menigte, en

heeftgenood al de zonen des
konings, en de oversten des heirs,
en Abjathar, den priester; en zie, zij
eten, en drinkenvoor zijn aangezicht,
en zeggen: De koning Adonia leve!
1:26 Maar mij, die uw knecht ben,
en Zadok, den priester, en Benaja,
den zoon van Jojada, en Salomo,
uwknecht, heeft hij niet genood.
1:27 Is deze zaak van mijn heer
den koning geschied? En hebt gij
uw knecht niet bekend gemaakt, wie
opden troon van mijn heer den
koning na hem zitten zou?
1:28 En de koning David
antwoordde en zeide: Roept mij
Bathseba; en zij kwam voor het
aangezicht deskonings, en stond
voor het aangezicht des konings.
1:29 Toen zwoer de koning, en
zeide: [Zo] [waarachtig] [als] de
HEERE leeft, die mijn ziel uit allen
noodverlost heeft;
1:30 Voorzeker, gelijk als ik u
gezworen heb bij den HEERE, den
God Israels, zeggende: Voorzeker zal
uwzoon Salomo na mij koning zijn,
en zal op mijn troon in mijn plaats
zitten; voorzeker, alzo zal ik te
dezen zelfdendage doen.
1:31 Toen neigde zich Bathseba
met het aangezicht ter aarde, en
boog zich neder voor den koning,
enzeide: Mijn heer de koning David
leve in eeuwigheid!
1:32 En de koning David zeide:
Roep mij Zadok, den priester, en
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Nathan, den profeet, en Benaja, den
zoonvan Jojada; en zij kwamen voor
het aangezicht des konings.
1:33 En de koning zeide tot hen:
Neemt met u de knechten uws
heren, en doet mijn zoon Salomo
rijden opde muilezelin, die voor mij
is; en voert hem af naar Gihon.
1:34 En dat Zadok, de priester, met
Nathan, den profeet, hem aldaar tot
koning over Israel zalven. Daarnazult
gij met de bazuin blazen, en
zeggen: De koning Salomo leve!
1:35 Dan zult gij achter hem
optrekken, en hij zal komen, en zal
op mijn troon zitten, en hij zal
koning zijn inmijn plaats; want ik
heb geboden, dat hij een
voorganger zou zijn over Israel en
over Juda.
1:36 Toen antwoordde Benaja, de
zoon van Jojada, den koning, en
zeide: Amen; alzo zegge de HEERE,
deGod van mijn heer den koning!
1:37 Gelijk als de HEERE met mijn
heer den koning geweest is, alzo zij
Hij met Salomo; en Hij make
zijntroon groter dan den troon van
mijn heer den koning David!
1:38 Toen ging Zadok, de priester,
af, met Nathan, den profeet, en
Benaja, den zoon van Jojada, en
deKrethi en de Plethi, en zij deden
Salomo rijden op de muilezelin van
den koning David, en geleidden hem
naarGihon.
1:39 En Zadok, de priester, nam

den oliehoorn uit de tent, en zalfde
Salomo; en zij bliezen met de
bazuin,en al het volk zeide: De
koning Salomo leve!
1:40 En al het volk kwam op achter
hem, en het volk pijpte met pijpen,
en verblijdde zich met
groteblijdschap, zodat de aarde van
hun geluid spleet.
1:41 En Adonia hoorde het, en al
de genoden, die met hem waren,
die nu geeindigd hadden te eten;
ookhoorde Joab het geluid der
bazuinen, en zeide: Waarom is het
geroep dier stad, die in roer is?
1:42 Als hij nog sprak, ziet, zo
kwam Jonathan, de zoon van
Abjathar, den priester; en Adonia
zeide: Komin, want gij zijt een kloek
man, en zult het goede
boodschappen.
1:43 En Jonathan antwoordde en
zeide tot Adonia: Ja, maar onze
heer, de koning David, heeft Salomo
totkoning gemaakt.
1:44 En de koning heeft met hem
gezonden Zadok, den priester, en
Nathan, den profeet, en Benaja,
denzoon van Jojada, en de Krethi
en de Plethi; en zij hebben hem
doen rijden op de muilezelin des
konings.
1:45 Daartoe hebben hem Zadok,
de priester, en Nathan, de profeet,
in Gihon tot koning gezalfd, en
zijnvan daar blijde opgetogen, zodat
de stad in roer is; dat is het
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geroep, dat gij gehoord hebt.
1:46 En ook zit Salomo op den
troon des koninkrijks.
1:47 Zo zijn ook de knechten des
konings gekomen, om onzen heer,
den koning David, te
zegenen,zeggende: Uw God make
den naam van Salomo beter dan
uw naam, en make zijn troon groter
dan uw troon; ende koning heeft
aangebeden op de slaapstede.
1:48 Ja, ook heeft de koning aldus
gezegd: Geloofd zij de HEERE, de
God Israels, Die heden gegevenheeft
een, zittende op mijn troon, dat het
mijn ogen gezien hebben!
1:49 Toen verschrikten en stonden
op al de genoden, die bij Adonia
waren, en gingen een iegelijk
zijnsweegs.
1:50 Doch Adonia vreesde voor
Salomo, en hij stond op, en ging
heen, en vatte de hoornen des
altaars.
1:51 En men maakte Salomo
bekend, zeggende: Zie, Adonia
vreest den koning Salomo, want zie,
hij heeftde hoornen des altaars
gevat, zeggende: Dat de koning
Salomo mij als heden zwere, dat hij
zijn knecht met hetzwaard niet
doden zal!
1:52 En Salomo zeide: Indien hij
een vroom man zal zijn, daar zal
niet van zijn haar op de aarde
vallen;maar indien in hem kwaad
bevonden zal worden, zo zal hij

sterven.
1:53 En de koning Salomo zond
heen, en zij deden hem afgaan van
het altaar; en hij kwam, en boog
zichneder voor den koning Salomo.
En Salomo zeide tot hem: Ga heen
naar uw huis.
2:1 Als nu de dagen van David
nabij waren, dat hij sterven zou, zo
gebood hij zijn zoon Salomo,
zeggende:
2:2 Ik ga heen in den weg der
ganse aarde, zo wees sterk, en
wees een man.
2:3 En neem waar de wacht des
HEEREN, uws Gods, om te wandelen
in Zijn wegen, om te
onderhoudenZijn inzettingen, en Zijn
geboden, en Zijn rechten, en Zijn
getuigenissen, gelijk geschreven is in
de wet vanMozes; opdat gij
verstandelijk handelt in al wat gij
doen zult, en al waarheen gij u
wenden zult;
2:4 Opdat de HEERE bevestige Zijn
woord, dat Hij over mij gesproken
heeft, zeggende: Indien uw
zonenhun weg bewaren, om voor
Mijn aangezicht trouwelijk, met hun
ganse hart en met hun ganse ziel
te wandelen,zo zal geen man, zeide
Hij, u afgesneden worden van den
troon Israels.
2:5 Zo weet gij ook, wat Joab, de
zoon van Zeruja, mij gedaan heeft,
[en] wat hij gedaan heeft aan de
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tweekrijgsoversten van Israel, Abner,
den zoon van Ner, en Amasa, den
zoon van Jether, dien hij gedood
heeft, enheeft krijgsbloed vergoten
in vrede; en hij heeft krijgsbloed
gedaan aan zijn gordel, die aan zijn
lendenen was,en aan zijn schoenen,
die aan zijn voeten waren.
2:6 Doe dan naar uw wijsheid, dat
gij zijn grauwe haar niet met vrede
in het graf laat dalen.
2:7 Maar aan de zonen van
Barzillai, den Gileadiet, zult gij
weldadigheid bewijzen, en zij zullen
zijn onderdegenen, die aan uw tafel
eten; want alzo naderden zij tot mij,
als ik vluchtte voor het aangezicht
van uw broederAbsalom.
2:8 En zie, bij u is Simei, de zoon
van Gera, de zoon van Jemini, uit
Bahurim, die mij vloekte met
eengeweldige vloek, ten dage als ik
ging naar Mahanaim; doch hij kwam
af mij tegemoet aan de Jordaan, en
ikzwoer hem bij den HEERE,
zeggende: Zo ik hem met het
zwaard dode!
2:9 Maar nu, houd hem niet
onschuldig, dewijl gij een wijs man
zijt; en gij zult weten, wat gij hem
doen zult,opdat gij zijn grauwe haar
met bloed in het graf doet dalen.
2:10 En David ontsliep met zijn
vaderen, en werd begraven in de
stad Davids.
2:11 De dagen nu, die David
geregeerd heeft over Israel, zijn

veertig jaren; zeven jaren heeft hij
geregeerdin Hebron, en in
Jeruzalem heeft hij drie en dertig
jaren geregeerd.
2:12 En Salomo zat op den troon
van zijn vader David; en zijn
koninkrijk werd zeer bevestigd.
2:13 Toen kwam Adonia, de zoon
van Haggith, tot Bathseba, de
moeder van Salomo; en zij zeide: Is
uwkomst vrede? En hij zeide: Vrede.
2:14 Daarna zeide hij: Ik heb een
woord aan u. En zij zeide: Spreek.
2:15 Hij zeide dan: Gij weet, dat het
koninkrijk mijn was, en het ganse
Israel zijn aangezicht op mij
gezethad, dat ik koning zijn zou;
hoewel het koninkrijk omgewend en
mijns broeders geworden is; want
het is van denHEERE hem geworden.
2:16 En nu begeer ik van u een
enige begeerte; wijs mijn aangezicht
niet af. En zij zeide tot hem: Spreek.
2:17 En hij zeide: Spreek toch tot
den koning Salomo, want hij zal uw
aangezicht niet afwijzen, dat hij
mijAbisag, de Sunamietische, ter
vrouwe geve.
2:18 En Bathseba zeide: Het is
goed, ik zal den koning voor u
aanspreken.
2:19 Zo kwam Bathseba tot den
koning Salomo, om hem voor
Adonia aan te spreken. En de
koning stondop, haar tegemoet, en
boog zich voor haar; daarna zat hij
op zijn troon, en deed een stoel
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voor de moeder deskonings zetten;
en zij zat aan zijn rechterhand.
2:20 Toen zeide zij: Ik begeer van u
een enige kleine begeerte, wijs mijn
aangezicht niet af. En de
koningzeide tot haar: Begeer, mijn
moeder, want ik zal uw aangezicht
niet afwijzen.
2:21 En zij zeide: Laat Abisag, de
Sunamietische, aan Adonia, uw
broeder, ter vrouwe gegeven
worden.
2:22 Toen antwoordde de koning
Salomo, en zeide tot zijn moeder:
En waarom begeert gij Abisag,
deSunamietische, voor Adonia?
Begeer ook voor hem het koninkrijk
(want hij is mijn broeder, die ouder
is dan ikben), ja, voor hem, en voor
Abjathar, den priester, en voor
Joab, den zoon van Zeruja.
2:23 En de koning Salomo zwoer bij
den HEERE, zeggende: Zo doe mij
God, en zo doe Hij
daartoe,voorzeker Adonia zal dat
woord tegen zijn leven gesproken
hebben!
2:24 En nu, [zo] [waarachtig] [als]
de HEERE leeft, Die mij bevestigd
heeft, en mij heeft doen zitten op
dentroon van mijn vader David, en
Die mij een huis gemaakt heeft,
gelijk als Hij gesproken had;
voorzeker, Adoniazal heden gedood
worden!
2:25 En de koning Salomo zond
door de hand van Benaja, den zoon

van Jojada; die viel op hem aan,
dat hijstierf.
2:26 En tot Abjathar, den priester,
zeide de koning: Ga naar Anathoth,
op uw akkers; want gij zijt een
mandes doods; maar op dezen dag
zal ik u niet doden, omdat gij de
ark des Heeren HEEREN voor het
aangezichtvan mijn vader David
gedragen hebt, en omdat gij
verdrukt zijt geweest, in alles, waarin
mijn vader verdrukt was.
2:27 Salomo dan verdreef Abjathar,
dat hij des HEEREN priester niet
ware, om te vervullen het woord
desHEEREN, hetwelk Hij over het
huis van Eli te Silo gesproken had.
2:28 Als het gerucht tot Joab kwam
(want Joab had zich gewend achter
Adonia, hoewel hij zich niet
hadgewend achter Absalom), zo
vluchtte Joab tot de tent des
HEEREN, en vatte de hoornen des
altaars.
2:29 En het werd den koning
Salomo aangezegd, dat Joab tot de
tent des HEEREN gevloden was, en
zie,hij is bij het altaar. Toen zond
Salomo Benaja, den zoon van
Jojada, zeggende: Ga heen, val op
hem aan.
2:30 En Benaja kwam tot de tent
des HEEREN, en zeide tot hem: Zo
zegt de koning: Kom uit. En hij
zeide:Neen, maar hier zal ik sterven!
En Benaja bracht het antwoord
weder aan den koning, zeggende:
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Zo heeft Joabgesproken, en zo
heeft hij mij geantwoord.
2:31 En de koning zeide tot hem:
Doe gelijk als hij gesproken heeft,
en val op hem aan, en begraaf
hem,opdat gij wegdoet, van mij en
van mijns vaders huis, dat bloed,
dat Joab zonder oorzaak vergoten
heeft.
2:32 Zo zal de HEERE zijn bloed op
zijn hoofd doen wederkeren, omdat
hij op twee mannen,
rechtvaardigeren beter dan hij,
aangevallen is, en die met het
zwaard gedood heeft, daar het mijn
vader David niet wist, Abner,den
zoon van Ner, den krijgsoverste van
Israel, en Amasa, den zoon van
Jether, den krijgsoverste van Juda.
2:33 Alzo zal hun bloed wederkeren
op het hoofd van Joab, en op het
hoofd van zijn zaad in
eeuwigheid;maar David, en zijn zaad,
en zijn huis, en zijn troon zal vrede
hebben van den HEERE tot in
eeuwigheid.
2:34 En Benaja, de zoon van
Jojada, ging op, en viel op hem
aan, en doodde hem; en hij werd
begraven inzijn huis, in de woestijn.
2:35 En de koning zette Benaja, den
zoon van Jojada, in zijn plaats over
het heir; en Zadok, den
priester,zette de koning in de plaats
van Abjathar.
2:36 Daarna zond de koning, en
riep Simei, en zeide tot hem: Bouw

u een huis in Jeruzalem, en
woonaldaar; en ga van daar niet uit
herwaarts of derwaarts.
2:37 Want het zal geschieden ten
dage van uw uitgaan, als gij over
de beek Kidron zult gaan,
weetvoorzeker, dat gij den dood
sterven zult; uw bloed zal op uw
hoofd zijn.
2:38 En Simei zeide tot den koning:
Dat woord is goed; gelijk als mijn
heer de koning gesproken heeft,
alzozal uw knecht doen. En Simei
woonde te Jeruzalem vele dagen.
2:39 Doch het geschiedde met het
einde van drie jaren, dat twee
knechten van Simei wegliepen tot
Achis,den zoon van Maacha, den
koning van Gath; en men gaf het
Simei te kennen, zeggende: Zie, uw
knechten zijnin Gath.
2:40 Toen maakte zich Simei op, en
zadelde zijn ezel, en toog heen
naar Gath tot Achis, om zijn
knechtente zoeken; zo toog Simei
heen, en bracht zijn knechten van
Gath.
2:41 En het werd Salomo
aangezegd, dat Simei uit Jeruzalem
naar Gath getogen, en
wedergekomen was.
2:42 Toen zond de koning, en riep
Simei, en zeide tot hem: Heb ik u
niet beedigd bij den HEERE, en
tegenu betuigd, zeggende: Ten dage
van uw uitgaan, als gij zult
herwaarts of derwaarts gaan, weet
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voorzeker, dat gijden dood zult
sterven? En gij zeidet tot mij: Dat
woord is goed, [dat] ik gehoord
heb.
2:43 Waarom dan hebt gij den eed
des HEEREN niet gehouden, en het
gebod, dat ik over u geboden had?
2:44 Verder zeide de koning tot
Simei: Gij weet al de boosheid, die
uw hart weet, die gij aan mijn
vaderDavid gedaan hebt; daarom
heeft de HEERE uw boosheid op uw
hoofd doen wederkeren.
2:45 Maar de koning Salomo is
gezegend; en de troon van David
zal bevestigd zijn voor het
aangezicht desHEEREN tot in
eeuwigheid.
2:46 En de koning gebood Benaja,
den zoon van Jojada; die ging uit,
en viel op hem aan, dat hij stierf.
Alzois het koninkrijk bevestigd in de
hand van Salomo.
3:1 En Salomo verzwagerde zich
met Farao, den koning van Egypte;
en nam de dochter van Farao,
enbracht ze in de stad Davids
totdat hij voleind zou hebben het
bouwen van zijn huis en het huis
des HEEREN, enden muur van
Jeruzalem rondom.
3:2 Alleenlijk offerde het volk op de
hoogten, want geen huis was den
Naam des HEEREN gebouwd, tot
diedagen toe.
3:3 En Salomo had den HEERE lief,

wandelende in de inzettingen van
zijn vader David; alleenlijk offerde
hijen rookte op de hoogten.
3:4 En de koning ging naar Gibeon,
om aldaar te offeren, omdat die
hoogte groot was; duizend
brandofferenofferde5927 Salomo op
dat altaar.
3:5 Te Gibeon verscheen de HEERE
aan Salomo in een droom des
nachts en God zeide: Begeer wat Ik
ugeven zal.
3:6 En Salomo zeide: Gij hebt aan
Uw knecht David, mijn vader, grote
weldadigheid gedaan, gelijk als
hijvoor Uw aangezicht gewandeld
heeft, in waarheid, en in
gerechtigheid, en in oprechtheid des
harten met U; enGij hebt hem deze
grote weldadigheid gehouden, dat
Gij hem gegeven hebt een zoon,
zittende op zijn troon, alste dezen
dage.
3:7 Nu dan, HEERE, mijn God! Gij
hebt Uw knecht koning gemaakt in
de plaats van mijn vader David; en
ikben een klein jongeling, ik weet
niet uit te gaan noch in te gaan.
3:8 En Uw knecht is in het midden
van Uw volk, dat Gij verkoren hebt,
een groot volk, hetwelk niet
kangeteld noch gerekend worden,
vanwege de menigte.
3:9 Geef dan Uw knecht een
verstandig hart, om Uw volk te
richten, verstandelijk
onderscheidende tussengoed en
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kwaad; want wie zou dit Uw zwaar
volk kunnen richten?
3:10 Die zaak nu was goed in de
ogen des HEEREN, dat Salomo deze
zaak begeerd had.
3:11 En God zeide tot hem: Daarom
dat gij deze zaak begeerd hebt, en
niet begeerd hebt, voor u
veledagen, noch voor u begeerd
hebt rijkdom, noch begeerd hebt de
ziel uwer vijanden; maar hebt
begeerd verstandvoor u, om
gerichtszaken te horen;
3:12 Zie, Ik heb gedaan naar uw
woorden; zie, Ik heb u een wijs en
verstandig hart gegeven, dat uws
gelijkevoor u niet geweest is, en
uws gelijke na u niet opstaan zal.
3:13 Zelfs ook wat gij niet begeerd
hebt, heb Ik u gegeven, beide
rijkdom en eer; dat uws gelijke
niemandonder de koningen al uw
dagen zijn zal.
3:14 En zo gij in Mijn wegen
wandelen zult, onderhoudende Mijn
inzettingen en Mijn geboden, gelijk
als uwvader David gewandeld heeft,
zo zal Ik ook uw dagen verlengen.
3:15 En Salomo waakte op, en ziet,
het was een droom. En hij kwam te
Jeruzalem, en stond voor de arkdes
verbonds des HEEREN, en offerde
brandofferen, en bereidde
dankofferen, en maakte een maaltijd
voor alzijn knechten.
3:16 Toen kwamen er twee vrouwen,
die hoeren waren, tot den koning;

en zij stonden voor zijn aangezicht.
3:17 En de ene vrouw zeide: Och,
mijn heer. Ik en deze vrouw wonen
in een huis; en ik heb bij haar in
dathuis gebaard.
3:18 Het is nu geschied op den
derden dag na mijn baren dat deze
vrouw ook gebaard heeft; en wij
warente zamen, geen vreemde was
met ons in dat huis, behalve ons
tweeen in het huis.
3:19 En de zoon dezer vrouw is des
nachts gestorven, omdat zij op hem
gelegen had.
3:20 En zij stond ter middernacht
op, en nam mijn zoon van bij mij,
als uw dienstmaagd sliep, en leide
hemin haar schoot, en haar doden
zoon leide zij in mijn schoot.
3:21 En ik stond in de morgen op,
om mijn zoon te zogen, en zie, hij
was dood; maar ik lette in den
morgenop hem, en zie, het was mijn
zoon niet, dien ik gebaard had.
3:22 Toen zeide de andere vrouw:
Neen, maar die levende is mijn
zoon, en de dode is uw zoon;
genedaarentegen zeide: Neen, maar
de dode is uw zoon, en de levende
is mijn zoon! Alzo spraken zij voor
hetaangezicht des konings.
3:23 Toen zeide de koning: Deze
zegt: Dit is mijn zoon, die leeft,
maar uw zoon is het, die dood is;
en diezegt: Neen, maar de dode is
uw zoon, en de levende mijn zoon.
3:24 Verder zeide de koning: Haalt
612

1 Koningen
mij een zwaard; en zij brachten een
zwaard voor het aangezicht
deskonings.
3:25 En de koning zeide: Doorsnijdt
dat levende kind in tweeen, en
geeft de ene een helft, en de
andereeen helft.
3:26 Maar de vrouw, welker zoon
de levende was, sprak tot den
koning (want haar ingewand ontstak
overhaar zoon), en zeide: Och, mijn
heer! Geef haar dat levende kind,
en dood het geenszins; deze
daarentegenzeide: Het zij noch het
uwe noch het mijne, doorsnijdt het.
3:27 Toen antwoordde de koning,
en zeide: Geeft aan die het levende
kind, en doodt het geenszins; die
iszijn moeder.
3:28 En geheel Israel hoorde dat
oordeel, dat de koning geoordeeld
had, en vreesde voor het
aangezichtdes konings; want zij
zagen, dat de wijsheid Gods in hem
was, om recht te doen.
4:1 Alzo was de koning Salomo
koning over gans Israel.
4:2 En deze waren de vorsten, die
hij had: Azaria, de zoon van Zadok,
was opperambtman.
4:3 Elihoref, en Ahia, de zoon van
Sisa, waren schrijvers; Josafat, de
zoon van Ahilud, was kanselier.
4:4 En Benaja, de zoon van Jojada,
was over het heir; en Zadok en
Abjathar waren priesters.

4:5 En Azaria, de zoon van Nathan,
was over de bestelmeesters; en
Zabud, de zoon van Nathan,
wasoverambtman, des konings
vriend.
4:6 En Ahisar was hofmeester; en
Adoniram, de zoon van Abda, was
over de schatting.
4:7 En Salomo had twaalf
bestelmeesters over gans Israel, die
den koning en zijn huis verzorgden;
voor elkwas een maand in het jaar
om te verzorgen.
4:8 En dit zijn hun namen: de zoon
van Hur was in het gebergte van
Efraim.
4:9 De zoon van Deker in Makaz,
en in Saalbim, en Beth-semes, en
Elon-beth-hanan.
4:10 De zoon van Hesed in
Arubboth; hij had [daartoe] Socho
en het ganse land Hefer.
4:11 De zoon van Abinadab [had]
de ganse landstreek van Dor; deze
had Tafath, de dochter van
Salomo,tot een vrouw.
4:12 Baana, de zoon van Ahilud,
had Taanach, en Megiddo, en het
ganse Beth-sean, hetwelk is bij
Zartana,beneden van Jizreel, van
Beth-sean aan tot Abel-mehola, tot
op gene zijde van Jokmeam.
4:13 De zoon van Geber was te
Ramoth in Gilead; hij had de dorpen
van Jair, den zoon van Manasse,
diein Gilead zijn; [ook] had hij de
streek van Argob, welke is in Basan,
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zestig grote steden, met muren en
koperengrendelen.
4:14 Abinadab, de zoon van Iddo,
was te Mahanaim.
4:15 Ahimaaz was in Nafthali; deze
nam ook Salomo's dochter,
Basmath, ter vrouwe.
4:16 Baana, de zoon van Husai,
was in Aser en in Aloth.
4:17 Josafath, de zoon van Paruah,
in Issaschar.
4:18 Simei, de zoon van Ela, in
Benjamin.
4:19 Geber, de zoon van Uri, was in
het land Gilead, het land van Sihon,
den koning der Amorieten, en
vanOg, den koning van Basan, en
hij was de enige bestelmeester, die
in dat land was.
4:20 Juda [nu] en Israel waren
velen, als zand, dat aan de zee is
in menigte, etende, en drinkende, en
blijdezijnde.
4:21 En Salomo was heersende over
al de koninkrijken, van de rivier [tot]
het land der Filistijnen, en tot
aande landpale van Egypte; die
brachten geschenken, en dienden
Salomo al de dagen zijns levens.
4:22 De spijze nu van Salomo was
voor een dag, dertig kor meelbloem,
en zestig kor meel;
4:23 Tien vette runderen, en twintig
weiderunderen, en honderd schapen;
uitgenomen de herten, en reeen,en
buffelen en gemeste vogelen.
4:24 Want hij had heerschappij over

al wat op deze zijde der rivier was
van Thifsah tot aan Gaza, over
allekoningen op deze zijde der
rivier; en hij had vrede van al zijn
zijden rondom.
4:25 En Juda en Israel woonden
zeker, een iegelijk onder zijn
wijnstok en onder zijn vijgeboom,
van Dan totBer-seba, al de dagen
van Salomo.
4:26 Salomo had ook veertig
duizend paardenstallen tot zijn
wagenen, en twaalf duizend ruiteren.
4:27 Die bestelmeesters nu, een
ieder op zijn maand, verzorgden
den koning Salomo, en al degenen,
dietot de tafel van den koning
Salomo naderden; zij lieten geen
ding ontbreken.
4:28 De gerst nu en het stro voor
de paarden, en voor de snelle
kemelen, brachten zij aan de plaats,
waarhij was, een iegelijk naar zijn
last.
4:29 En God gaf Salomo wijsheid en
zeer veel verstand, en een wijd
begrip des harten, gelijk zand, dat
aanden oever der zee is.
4:30 En de wijsheid van Salomo was
groter dan de wijsheid van al die
van het oosten, en dan alle
wijsheidder Egyptenaren;
4:31 Ja, hij was wijzer dan alle
mensen; dan Ethan, de Ezrahiet, en
Heman, en Chalcol, en Darda, de
zonenvan Mahol; en zijn naam was
onder alle heidenen rondom.
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4:32 En hij sprak drie duizend
spreuken; daartoe waren zijn
liederen duizend en vijf.
4:33 Hij sprak ook van de bomen,
van den cederboom af, die op den
Libanon is, tot op den hysop, die
aanden wand uitwast; hij sprak ook
van het vee, en van het gevogelte,
en van de kruipende [dieren], en
van devissen.
4:34 En van alle volken kwamen er,
om de wijsheid van Salomo te
horen, van alle koningen der aarde,
dievan zijn wijsheid gehoord hadden.
5:1 En Hiram, de koning van Tyrus,
zond zijn knechten tot Salomo
(want hij had gehoord, dat zij
Salomo totkoning gezalfd hadden in
zijns vaders plaats), dewijl Hiram
David altijd bemind had.
5:2 Daarna zond Salomo tot Hiram,
zeggende:
5:3 Gij weet, dat mijn vader David
den Naam des HEEREN, zijns Gods,
geen huis kon bouwen, vanwegede
oorlogen, waarmede zij hem
omsingelden, totdat de HEERE hen
onder zijn voetzolen gaf.
5:4 Maar nu heeft de HEERE, mijn
God, mij van rondom rust gegeven;
er is geen tegenpartijder, en
geenbejegening van kwaad.
5:5 En zie, ik denk voor den Naam
van den HEERE, mijn God, een huis
te bouwen; gelijk als de
HEEREgesproken heeft tot mijn

vader David, zeggende: Uw zoon,
dien Ik in uw plaats op uw troon
zetten zal, die zalMijn Naam dat
huis bouwen.
5:6 Zo gebied nu, dat men mij
cederen uit den Libanon houwe, en
mijn knechten zullen met uw
knechtenzijn, en het loon uwer
knechten zal ik u geven, naar al
wat gij zeggen zult; want gij weet,
dat onder ons niemandis, die weet
hout te houwen, gelijk de Sidoniers.
5:7 En het geschiedde, als Hiram de
woorden van Salomo gehoord had,
dat hij zich zeer verblijdde, enzeide:
Gezegend zij de HEERE heden, Die
David een wijzen zoon gegeven
heeft over dit grote volk!
5:8 En Hiram zond tot Salomo,
zeggende: Ik heb gehoord, waarom
gij tot mij gezonden hebt; ik zal al
uw wildoen met het cederenhout, en
met het dennenhout.
5:9 Mijn knechten zullen het
afbrengen van den Libanon aan de
zee; en ik zal het op vlotten over
de zeedoen voeren, tot die plaats,
die gij aan mij ontbieden zult, en
zal het aldaar los maken, en gij zult
het wegnemen;gij zult ook mijn wil
doen, dat gij mijn huis spijze geeft.
5:10 Alzo gaf Hiram aan Salomo
cederenhout en dennenhout, [naar]
al zijn wil.
5:11 En Salomo gaf Hiram twintig
duizend kor tarwe, tot spijze van
zijn huis, en twintig kor gestoten
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olie;zulks gaf Salomo aan Hiram
jaar op jaar.
5:12 De HEERE dan gaf Salomo
wijsheid, gelijk als Hij tot hem
gesproken had; en er was vrede
tussenHiram en tussen Salomo, en
zij beiden maakten een verbond.
5:13 En de koning Salomo deed
een uitschot opkomen uit gans
Israel; en het uitschot was dertig
duizendman.
5:14 En hij zond hen naar den
Libanon, tien duizend des maands
bij beurten; een maand waren zij op
denLibanon; twee maanden elk in
zijn huis; en Adoniram was over dit
uitschot.
5:15 Daartoe had Salomo zeventig
duizend, die last droegen, en
tachtig duizend houwers op het
gebergte.
5:16 Behalve de oversten van
Salomo's bestelden, die over dat
werk waren, drie duizend en
driehonderd,die heerschappij hadden
over het volk, hetwelk dat werk
deed.
5:17 Als de koning het nu gebood,
zo voerden zij grote stenen toe,
kostelijke stenen, gehouwen stenen,
omden grond van dat huis te
leggen.
5:18 En de bouwlieden van Salomo,
en de bouwlieden van Hiram, en de
Giblieten behieuwen ze, enbereidden
het hout toe, en de stenen, om dat
huis te bouwen.

6:1 Het geschiedde nu in het
vierhonderd en tachtigste jaar, na
den uitgang der kinderen Israels uit
Egypte,in het vierde jaar van het
koninkrijk van Salomo over Israel, in
de maand Ziv (deze is de tweede
maand), dat hijhet huis des HEEREN
bouwde.
6:2 En dat huis, hetwelk de koning
Salomo den HEERE bouwde, was
van zestig ellen in zijn lengte, en
vantwintig in zijn breedte, en van
dertig ellen in zijn hoogte.
6:3 En het voorhuis, vooraan den
tempel van dat huis, was in zijn
lengte van twintig ellen, naar de
breedtevan het huis, tien ellen in
zijn breedte, vooraan het huis.
6:4 En hij maakte vensteren aan het
huis van gesloten uitzichten.
6:5 En rondom aan den wand van
het huis bouwde hij kameren, aan
de wanden van het huis
rondom,[beide] van den tempel en
van de aanspraakplaats. Alzo
maakte hij zijkameren rondom.
6:6 De onderste kamer was van vijf
ellen in haar breedte, en de
middelste van zes ellen in haar
breedte, ende derde van zeven ellen
in haar breedte; want hij had aan
het huis rondom buitenwaarts
inkortingen gemaakt,opdat zij zich
niet hielden in de wanden van het
huis.
6:7 Het huis nu, als het gebouwd
werd, werd met volmaakten steen,
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zoals dezelve toegevoerd
was,gebouwd; zodat geen hameren,
noch bijl [of] enig ijzeren
gereedschap gehoord werd in het
huis, als hetgebouwd werd.
6:8 De deur der middelste zijkamer
was aan de rechterzijde van het
huis; en door wenteltrappen ging
mentot de middelste [zijkamer], en
van de middelste tot de derde.
6:9 Alzo bouwde hij het huis, en
volmaakte het; en bedekte dat huis
met gewelven en rijen van cederen.
6:10 Hij bouwde ook de kameren
aan het ganse huis, van vijf ellen in
haar hoogte; en hij voegde ze
vastaan dat huis met cederenhout.
6:11 Toen geschiedde het woord
des HEEREN tot Salomo, zeggende:
6:12 Aangaande dit huis, dat gij
bouwt, zo gij wandelt in Mijn
inzettingen, en doet Mijn rechten,
enonderhoudt al Mijn geboden,
wandelende in dezelve; zo zal Ik
Mijn woord met u bevestigen, dat Ik
tot uw vaderDavid gesproken heb;
6:13 En Ik zal in het midden der
kinderen Israels wonen; en Ik zal
Mijn volk Israel niet verlaten.
6:14 Alzo bouwde Salomo dat huis
en volmaakte hetzelve.
6:15 Ook bouwde hij de wanden
van het huis van binnen met
cederen planken; van den vloer des
huizes totaan het dak der wanden,
beschoot hij ze van binnen met
hout; en overdekte den vloer van

het huis met dennenplanken.
6:16 Daartoe bouwde hij twintig
ellen met cederen planken aan de
zijden van het huis, van den vloer
af totde wanden; dit bouwde hij
Hem van binnen tot een
aanspraakplaats, tot het heilige der
heiligen.
6:17 Dat huis nu was van veertig
ellen, [namelijk] de tempel, die
vooraan was.
6:18 En het ceder aan het huis
inwendig was gesneden met
knoppen en open bloemen; het was
al ceder,geen steen werd gezien.
6:19 En de aanspraakplaats
bereidde hij inwaarts in het huis,
om de ark des verbonds des
HEEREN daar tezetten.
6:20 En de aanspraakplaats vooraan
was van twintig ellen in lengte, en
van twintig ellen in breedte, en
vantwintig ellen in haar hoogte, en
hij overtoog ze met gesloten goud;
ook overtoog hij het cederen altaar.
6:21 En Salomo overtoog het huis
van binnen met gesloten goud; en
hij toog voor de aanspraakplaats
[een][voorhang] henen door met
gouden ketenen, en overtoog dien
met goud.
6:22 Alzo overtoog hij het ganse
huis met goud, totdat het ganse
huis volmaakt was; daartoe
overtoog hijmet goud het gehele
altaar, dat voor de aanspraakplaats
was.
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6:23 In de aanspraakplaats nu
maakte hij twee cherubs van
olieachtig hout; elks hoogte was
tien ellen.
6:24 En van vijf ellen was de ene
vleugel des cherubs, en van vijf
ellen de andere vleugel des
cherubs; vanhet einde van zijn enen
vleugel, tot aan het einde van zijn
anderen vleugel, waren tien ellen.
6:25 Alzo was de andere cherub
van tien ellen; beide cherubs
hadden enerlei maat, en enerlei
snede.
6:26 De hoogte van den enen
cherub was van tien ellen, en alzo
van den anderen cherub.
6:27 En hij zette deze cherubs in
het midden van het binnenste huis;
en de cherubs spreidden de
vleugelenuit, zodat de vleugel des
enen raakte aan dezen wand, en de
vleugel des anderen cherubs raakte
aan denanderen wand; en hun
vleugelen naar het midden van het
huis raakten vleugel aan vleugel.
6:28 En hij overtoog deze cherubs
met goud.
6:29 En al de wanden van het huis,
in het ronde, graveerde hij met
uitgesneden graveringen van
cherubs,en van palmbomen, en open
bloemen, van binnen en van buiten.
6:30 Daartoe overtoog hij den vloer
van het huis met goud van binnen
en van buiten.
6:31 En aan den ingang der

aanspraakplaats maakte hij deuren
van olieachtig hout; de bovendorpel
[met]de posten was het vijfde deel
[des] [wands].
6:32 De twee deuren ook waren van
olieachtige bomen; en hij graveerde
daarop graveringen van cherubs,en
van palmbomen, en van open
bloemen, dewelke hij met goud
overtoog; ook trok hij goud over de
cherubs enover de palmbomen.
6:33 En alzo maakte hij aan de
deuren des tempels posten van
olieachtige bomen, uit het vierde
deel [van][de] [wand].
6:34 En de twee deuren waren van
dennenhout; de twee zijden der ene
deur waren omdraaiende; alzowaren
de twee gegraveerde [zijden] der
andere deur omdraaiende.
6:35 En hij graveerde ze met
cherubs, en palmbomen, en open
bloemen, dewelke hij met goud
overtoog,gericht naar het
uitgesnedene.
6:36 Daarna bouwde hij het
binnenste voorhof van drie rijen
gehouwen stenen, en een rij
cederen balken.
6:37 In het vierde jaar werd de
grond van het huis des HEEREN
gelegd, in de maand Ziv;
6:38 En in het elfde jaar, in de
maand Bul, welke is de achtste
maand, was dit huis volmaakt, naar
al zijnstukken en naar al zijn
behoren; alzo heeft hij zeven jaren
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daaraan gebouwd.
7:1 Maar aan zijn huis bouwde
Salomo dertien jaren, en hij
volmaakte zijn ganse huis.
7:2 Hij bouwde ook het huis des
wouds van Libanon, van honderd
ellen in zijn lengte, en vijftig ellen in
zijnbreedte, en dertig ellen in zijn
hoogte, op vier rijen van cederen
pilaren, en cederen balken op de
pilaren.
7:3 En het was bedekt met ceder
van boven op de ribben, die op vijf
en veertig pilaren waren, vijftien in
eenrij.
7:4 Er waren drie rijen van
uitzichten, dat het ene venster was
over het andere venster, in drie
orden.
7:5 Ook waren al de deuren en de
posten vierkantig van [enerlei]
uitzicht; en venster was
tegenovervenster, in drie orden.
7:6 Daarna maakte hij een voorhuis
van pilaren; vijftig ellen was zijn
lengte, en dertig ellen zijn breedte;
enhet voorhuis was tegenover die,
en de pilaren met de dikke balken
tegenover dezelve.
7:7 Ook maakte hij een voorhuis
voor den troon, alwaar hij richtte,
tot een voorhuis des gerichts, dat
metceder bedekt was, van vloer tot
vloer.
7:8 En [aan] zijn huis, alwaar hij
woonde, was een ander voorhof,

[meer] inwaarts dan dat voorhuis,
hetwelkaan hetzelve werk gelijk was;
ook maakte hij voor de dochter van
Farao, die Salomo [tot] [vrouw]
genomen had,een huis, aan dat
voorhuis gelijk.
7:9 Al deze dingen waren van
kostelijke stenen, naar de maten
gehouwen, van binnen en van buiten
met dezaag gezaagd; en dat van
den grondslag tot aan de
neutstenen een palm breed, en van
buiten tot het grotevoorhof.
7:10 Het was ook gegrondvest met
kostelijke stenen, grote stenen; met
stenen van tien ellen, en stenen
vanacht ellen.
7:11 En bovenop kostelijke stenen,
naar de winkelmaten gehouwen, en
cederen.
7:12 En het grote voorhof was
rondom van drie rijen gehouwen
stenen, met een rij van cederen
balken. Zowas het met het
binnenste voorhof, van het huis des
HEEREN, en met het voorhuis van
dat huis.
7:13 En de koning Salomo zond
heen, en liet Hiram van Tyrus halen.
7:14 Hij was de zoon ener
weduwvrouw, uit den stam van
Nafthali, en zijn vader was een man
van Tyrusgeweest, een koperwerker,
die vervuld was met wijsheid, en
met verstand, en met wetenschap,
om alle werk inhet koper te maken;
deze kwam tot den koning Salomo,
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en maakte al zijn werk.
7:15 Want hij vormde twee koperen
pilaren; de hoogte van den enen
pilaar was achttien ellen, en een
draadvan twaalf ellen omving den
anderen pilaar.
7:16 Hij maakte ook twee kapitelen,
van gegoten koper, om op de
hoofden der pilaren te zetten; vijf
ellenwas de hoogte van het ene
kapiteel, en vijf ellen de hoogte van
het andere kapiteel.
7:17 De netten waren van
nettenwerk, de banden van
ketenwerk voor de kapitelen, die op
het hoofd derpilaren waren; zeven
waren voor het ene kapiteel, en
zeven voor het andere kapiteel.
7:18 Zo maakte hij de pilaren,
mitsgaders twee rijen rondom over
het ene net, om de kapitelen, die
bovenhet hoofd der granaatappelen
waren, te bedekken; alzo deed hij
ook aan het andere kapiteel.
7:19 En de kapitelen, dewelke waren
op het hoofd der pilaren, waren van
leliewerk in het voorhuis, van
vierellen.
7:20 De kapitelen nu waren op de
twee pilaren, ja, daarboven
tegenover den buik, dewelke was
nevens hetnet; en tweehonderd
granaatappelen waren in rijen
rondom, [ook] over het andere
kapiteel.
7:21 Daarna richtte hij de pilaren
op in het voorhuis des tempels; en

den rechter pilaar opgericht
hebbende,zo noemde hij zijn naam
Jachin, en den linker pilaar
opgericht hebbende, zo noemde hij
zijn naam Boaz.
7:22 En op het hoofd der pilaren
was het leliewerk; alzo werd het
werk der pilaren volmaakt.
7:23 Verder maakte hij de gegotene
zee; van tien ellen was zij van haar
enen rand tot haar anderen
rand,rondom rond, en van vijf ellen
in haar hoogte, en een meetsnoer
van dertig ellen omving ze rondom.
7:24 En onder haar rand waren
knoppen, dezelve rondom
omsingelende, tien in een el,
omringende die zeerondom; twee
rijen dezer knoppen waren in haar
gieting gegoten.
7:25 Zij stond op twaalf runderen;
drie ziende naar het noorden, en
drie ziende naar het westen, en
drieziende naar het zuiden, en drie
ziende naar het oosten; en de zee
was boven op dezelve; en al hun
achterdelenwaren inwaarts.
7:26 Haar dikte nu was een hand
breed, en haar rand als het werk
van den rand eens bekers [of]
enerleliebloem; zij hield twee
duizend bath.
7:27 Hij maakte ook tien koperen
stellingen; van vier ellen was de
lengte ener stelling, en van vier
ellen haarbreedte, en van drie ellen
haar hoogte.
620

1 Koningen
7:28 En dit was het werk der
stelling; zij hadden lijsten, en de
lijsten waren tussen kransen.
7:29 En op de lijsten, die tussen de
kransen waren, waren leeuwen,
runderen en cherubs; en op de
kransenwas een voet boven henen;
en onder de leeuwen en runderen
bijvoegselen van uitgerekt werk.
7:30 En een stelling had vier
koperen raderen, en koperen platen;
en haar vier hoeken hadden
schouderen;onder het wasvat waren
deze gegoten schouderen ter zijde
van ieders bijvoegselen.
7:31 En de mond daarvan was van
binnen den krans, en daarboven van
een el, en de mond hiervan
wasrond van voetwerk van een el
en een halve el; en op de mond
daarvan waren ook graveringen, en
de lijstendaarvan waren vierkantig,
niet rond.
7:32 De vier raderen nu waren
onder de lijsten, en de assen der
raderen aan de stelling; en de
hoogte vaneen rad was een el en
een halve el.
7:33 En het werk van die raderen
was als het werk van een wagenrad;
hun assen, en hun naven, en
hunranden, en hun spaken waren
alle gegoten.
7:34 En er waren vier schouderen
op de vier hoeken ener stelling;
haar schouderen waren uit de
stelling.

7:35 En op het hoofd ener stelling
was een ronde hoogte van een
halve el rondom; ook waren op het
hoofdder stelling haar handhaven,
en haar lijsten uit denzelve.
7:36 Hij sneed nu op de platen van
haar handhaven, en op haar lijsten,
cherubs, leeuwen, en
palmbomen,naar elks ledige plaats,
en bijvoegselen rondom.
7:37 Dezen gelijk maakte hij de tien
stellingen; enerlei gieting, enerlei
maat, enerlei snede hadden zij
allen.
7:38 Hij maakte ook tien koperen
wasvaten; een wasvat hield veertig
bath; een wasvat was van vier
ellen;op elke stelling van die tien
stellingen was een wasvat.
7:39 En hij zette vijf dier stellingen
aan de rechterzijde van het huis, en
vijf aan de linkerzijde van het
huis;maar de zee zette hij aan de
rechterzijde van het huis, oostwaarts
tegen het zuiden.
7:40 Daartoe maakte Hiram de
wasvaten, en de schoffelen, en de
besprengbekkens; en Hiram
voleindde alhet werk te maken, dat
hij voor den koning Salomo maakte
voor het huis des HEEREN;
7:41 [Te] [weten] de twee pilaren,
en bollen der kapitelen, die op het
hoofd der twee pilaren waren, en
detwee netten, om de twee bollen
der kapitelen te bedekken, die op
het hoofd der pilaren waren;
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7:42 En de vierhonderd
granaatappelen tot de twee netten,
[namelijk] twee rijen van
granaatappelen tot hetene net, om
de twee bollen der kapitelen te
bedekken, die boven op de pilaren
waren;
7:43 Mitsgaders de tien stellingen,
en de tien wasvaten op de
stellingen;
7:44 Daartoe de enige zee; en de
twaalf runderen onder die zee.
7:45 De potten ook, en de
schoffelen, en de besprengbekkens,
en al deze vaten, die Hiram voor
den koningSalomo tot het huis des
HEEREN maakte, [alle] van gepolijst
koper.
7:46 In de vlakte van de Jordaan
goot ze de koning, in dichte aarde,
tussen Sukkoth en tussen Zarthan.
7:47 En Salomo liet al deze vaten
[ongewogen] vanwege de zeer grote
menigte; het gewicht des
koperswerd niet onderzocht.
7:48 Ook maakte Salomo al de
vaten, die voor het huis des
HEEREN waren; het gouden altaar,
en degouden tafel, op dewelke de
toonbroden waren;
7:49 En de kandelaren, vijf aan de
rechterhand, en vijf aan de
linkerhand, voor de aanspraakplaats,
vangesloten goud; en de bloemen,
en de lampen, en de snuiters van
goud;
7:50 Mitsgaders de schalen, en de

gaffelen, en de sprengbekkens, en
de rookschalen, en de
wierookvaten,van gesloten goud;
daartoe de herren der deuren van
het binnenste huis, van het heilige
der heiligen, [en] derdeuren van het
huis des tempels, van goud.
7:51 Alzo werd al het werk
volbracht, dat de koning Salomo
aan het huis des HEEREN maakte.
Daarnabracht Salomo de geheiligde
dingen van zijn vader David; het
zilver en het goud, en de vaten
leide hij onder deschatten van het
huis des HEEREN.
8:1 Toen vergaderde Salomo de
oudsten van Israel, en al de
hoofden der stammen, de oversten
dervaderen, onder de kinderen
Israels, tot den koning Salomo te
Jeruzalem, om de ark des verbonds
des HEERENop te brengen uit de
stad Davids, dewelke is Sion.
8:2 En alle mannen van Israel
verzamelden zich tot den koning
Salomo, in de maand Ethanim op
het feest;die is de zevende maand.
8:3 En al de oudsten van Israel
kwamen; en de priesters namen de
ark op.
8:4 En zij brachten de ark des
HEEREN en de tent der samenkomst
opwaarts mitsgaders al de
heiligevaten, die in de tent waren;
en de priesters en de Levieten
brachten dezelve opwaarts.
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8:5 De koning Salomo nu en de
ganse vergadering van Israel, die bij
hem vergaderd waren, waren met
hemvoor de ark, offerende schapen
en runderen, die vanwege de
menigte niet konden geteld, noch
gerekendworden.
8:6 Alzo brachten de priesteren de
ark des verbonds des HEEREN tot
haar plaats, tot de
aanspraakplaatsvan het huis, tot het
heilige der heiligen, tot onder de
vleugelen der cherubim.
8:7 Want de cherubim spreidden
beide vleugelen over de plaats der
ark; en de cherubim overdekten de
arken haar handbomen van boven.
8:8 Daarna schoven zij de
handbomen verder uit, dat de
hoofden der handbomen gezien
werden uit hetheiligdom voor aan
de aanspraakplaats, maar buiten
niet gezien werden; en zij zijn
aldaar tot op dezen dag.
8:9 Er was niets in de ark, dan
alleen de twee stenen tafelen, die
Mozes bij Horeb daarin gelegd had,
als deHEERE [een] [verbond] maakte
met de kinderen Israels, toen zij uit
Egypteland uitgetogen waren.
8:10 En het geschiedde, als de
priesters uit het heilige uitgingen,
dat een wolk het huis des
HEERENvervulde.
8:11 En de priesters konden niet
staan om te dienen, vanwege de
wolk; want de heerlijkheid des

HEERENhad het huis des HEEREN
vervuld.
8:12 Toen zeide Salomo: De HEERE
heeft gezegd, dat Hij in donkerheid
zou wonen.
8:13 Ik heb immers een huis
gebouwd, U ter woonstede, een
vaste plaats tot Uw eeuwige woning.
8:14 Daarna wendde de koning zijn
aangezicht om, en zegende de
ganse gemeente van Israel; en
deganse gemeente van Israel stond.
8:15 En hij zeide: Geloofd zij de
HEERE, de God Israels, Die met Zijn
mond tot mijn vader David
gesprokenheeft, en heeft het met
Zijn hand vervuld, zeggende:
8:16 Van dien dag af, dat Ik Mijn
volk Israel uit Egypteland uitgevoerd
heb, heb Ik geen stad verkoren
uitalle stammen van Israel, om een
huis te bouwen, dat Mijn Naam daar
zou wezen; maar Ik heb David
verkoren,dat hij over Mijn volk Israel
wezen zou.
8:17 Het was ook in het hart van
mijn vader David, een huis den
Naam van den HEERE, den God
Israels, tebouwen.
8:18 Maar de HEERE zeide tot
David, mijn vader: Dewijl dat in uw
hart geweest is Mijn Naam een huis
tebouwen, gij hebt welgedaan, dat
het in uw hart geweest is.
8:19 Evenwel gij zult dat huis niet
bouwen; maar uw zoon, die uit uw
lendenen voortkomen zal, die zal
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MijnNaam dat huis bouwen.
8:20 Zo heeft de HEERE bevestigd
Zijn woord, dat Hij gesproken had;
want ik ben opgestaan in de
plaatsvan mijn vader David, en ik zit
op den troon van Israel, gelijk als
de HEERE gesproken heeft; en ik
heb een huisgebouwd den Naam
des HEEREN, des Gods van Israel.
8:21 En ik heb daar een plaats
beschikt voor de ark, waarin het
verbond des HEEREN is, hetwelk Hij
metonze vaderen maakte, als Hij
hen uit Egypteland uitvoerde.
8:22 En Salomo stond voor het
altaar des HEEREN, tegenover de
ganse gemeente van Israel, en
breiddezijn handen uit naar den
hemel;
8:23 En hij zeide: HEERE, God van
Israel, er is geen God, gelijk Gij,
boven in den hemel, noch beneden
opde aarde, houdende het verbond
en de weldadigheid aan Uw
knechten, die voor Uw aangezicht
met hun gansehart wandelen;
8:24 Die Uw knecht, mijn vader
David, gehouden hebt, wat Gij tot
hem gesproken hadt; want met Uw
mondhebt Gij gesproken, en met Uw
hand vervuld, gelijk het te dezen
dage is.
8:25 En nu HEERE, God van Israel,
houd Uw knecht, mijn vader David,
wat Gij tot hem gesproken
hebt,zeggende: Geen man zal u van
voor Mijn aangezicht afgesneden

worden, die op den troon van Israel
zitte;alleenlijk zo uw zonen hun weg
bewaren, om te wandelen voor Mijn
aangezicht, gelijk als gij gewandeld
hebtvoor Mijn aangezicht.
8:26 Nu dan, o God van Israel, laat
toch Uw woord waar worden,
hetwelk Gij gesproken hebt tot Uw
knecht,mijn vader David.
8:27 Maar waarlijk, zou God op de
aarde wonen? Zie, de hemelen, ja,
de hemel der hemelen zouden U
nietbegrijpen, hoeveel te min dit
huis, dat ik gebouwd heb!
8:28 Wend U dan nog tot het
gebed van Uw knecht, en tot zijn
smeking, o HEERE, mijn God, om te
horennaar het geroep en naar het
gebed, dat Uw knecht heden voor
Uw aangezicht bidt.
8:29 Dat Uw ogen open zijn, nacht
en dag, over dit huis, over deze
plaats, van dewelke Gij gezegd
hebt:Mijn Naam zal daar zijn; om te
horen naar het gebed, hetwelk Uw
knecht bidden zal in deze plaats.
8:30 Hoor dan naar de smeking van
Uw knecht, en van Uw volk Israel,
die in deze plaats zullen bidden;
enGij, hoor in de plaats Uwer
woning, in den hemel, ja, hoor, en
vergeef.
8:31 Wanneer iemand tegen zijn
naaste zal gezondigd hebben, en hij
hem een eed des vloeks opgelegd
zalhebben, om zichzelven te
vervloeken; en de eed des vloeks
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voor Uw altaar in dit huis komen
zal;
8:32 Hoor Gij dan in den hemel, en
doe, en richt Uw knechten,
veroordelende den ongerechtige,
gevendezijn weg op zijn hoofd, en
rechtvaardigende den gerechtige,
gevende hem naar zijn
gerechtigheid.
8:33 Wanneer Uw volk Israel zal
geslagen worden voor het
aangezicht des vijands, omdat zij
tegen Ugezondigd zullen hebben, en
zich tot U bekeren, en Uw Naam
belijden, en tot U in dit huis bidden
en smekenzullen;
8:34 Hoor Gij dan in den hemel, en
vergeef de zonde van Uw volk
Israel, en breng hen weder in het
land,dat Gij hun vaderen gegeven
hebt.
8:35 Als de hemel zal gesloten zijn,
dat er geen regen is, omdat zij
tegen U gezondigd zullen hebben;
en zijin deze plaats bidden, en Uw
Naam belijden, en van hun zonden
zich bekeren zullen, als Gij hen
geplaagd zulthebben;
8:36 Hoor Gij dan in den hemel, en
vergeef de zonde van Uw knechten
en van Uw volk Israel, als Gij
hunzult geleerd hebben den goeden
weg in denwelken zij wandelen
zullen; en geef regen op Uw land,
dat Gij Uwvolk tot een erfenis
gegeven hebt.
8:37 Als er honger in het land

wezen zal, als er pest wezen zal,
als er brandkoren, honigdauw,
sprinkhanen,kevers wezen zullen, als
zijn vijand in het land zijner poorten
hem belegeren zal, [of] enige plage,
[of] enigekrankheid wezen zal;
8:38 Alle gebed, alle smeking, die
van enig mens, van al Uw volk
Israel, geschieden zal; als zij
erkennen,een ieder de plage zijns
harten, en [een] [ieder] zijn handen
in dit huis uitbreiden zal;
8:39 Hoor Gij dan in den hemel, de
vaste plaats Uwer woning, en
vergeef, en doe, en geef een iegelijk
naaral zijn wegen, gelijk Gij zijn hart
kent; want Gij alleen kent het hart
van alle kinderen der mensen;
8:40 Opdat zij U vrezen al de
dagen, die zij leven zullen in het
land, dat Gij onzen vaderen gegeven
hebt.
8:41 Zelfs ook aangaande den
vreemde, die van Uw volk Israel niet
zal zijn, maar uit verren lande om
UwsNaams wil komen zal;
8:42 (Want zij zullen horen van Uw
groten Naam, en van Uw sterke
hand, en van Uw uitgestrekten arm)
alshij komen en bidden zal in dit
huis;
8:43 Hoor Gij in den hemel, de
vaste plaats Uwer woning, en doe
naar alles, waarom die vreemde tot
Uroepen zal; opdat alle volken der
aarde Uw Naam kennen, om U te
vrezen, gelijk Uw volk Israel, en om
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te weten,dat Uw Naam genoemd
wordt over dit huis, hetwelk ik
gebouwd heb.
8:44 Wanneer Uw volk in den krijg
tegen zijn vijand uittrekken zal door
den weg, dien Gij hen henen
zendenzult, en zullen tot den HEERE
bidden naar den weg dezer stad,
die Gij verkoren hebt, en naar dit
huis, hetwelk ikUw Naam gebouwd
heb;
8:45 Hoor dan in den hemel hun
gebed en hun smeking, en voer hun
recht uit.
8:46 Wanneer zij gezondigd zullen
hebben tegen U (want geen mens is
er, die niet zondigt), en Gij
tegenhen vertoornd zult zijn, en hen
leveren zult voor het aangezicht des
vijands, dat degenen, die hen
gevangenhebben, hen gevankelijk
wegvoeren in des vijands land, dat
verre of nabij is.
8:47 En zij in het land, waar zij
gevankelijk weggevoerd zijn, weder
aan hun hart brengen zullen, dat zij
zichbekeren, en tot U smeken in het
land dergenen, die ze gevankelijk
weggevoerd hebben, zeggende: Wij
hebbengezondigd, en verkeerdelijk
gedaan, wij hebben goddelooslijk
gehandeld;
8:48 En zij zich tot U bekeren, met
hun ganse hart, en met hun ganse
ziel, in het land hunner vijanden,
diehen gevankelijk weggevoerd
zullen hebben; en tot U bidden

zullen naar den weg van hun land
(hetwelk Gij hunvaderen gegeven
hebt), naar deze stad, die Gij
verkoren hebt, en naar dit huis, dat
ik Uw Naam gebouwd heb;
8:49 Hoor dan in den hemel, de
vaste plaats Uwer woning, hun
gebed en hun smeking en voer hun
rechtuit;
8:50 En vergeef aan Uw volk, dat zij
tegen U gezondigd zullen hebben,
en al hun overtredingen,
waarmedezij tegen U zullen
overtreden hebben; en geef hun
barmhartigheid voor het aangezicht
dergenen, die zegevangen houden,
opdat zij zich hunner ontfermen;
8:51 Want zij zijn Uw volk en Uw
erfdeel, die Gij uitgevoerd hebt uit
Egypteland, uit het midden des
ijzerenovens;
8:52 Opdat Uw ogen open zijn tot
de smeking van Uw knecht, en tot
de smeking van Uw volk Israel,
omnaar hen te horen, in al hun
roepen tot U.
8:53 Want Gij hebt hen U tot een
erfdeel afgezonderd, uit alle volken
der aarde; gelijk als Gij
gesprokenhebt door den dienst van
Mozes, Uw knecht, als Gij onze
vaderen uit Egypte uitvoerdet, Heere
HEERE!
8:54 Het geschiedde nu, als Salomo
voleind had dit ganse gebed, en
deze smeking tot den HEERE
tebidden, [dat] hij van voor het
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altaar des HEEREN opstond, van het
knielen op zijn knieen, met zijn
handenuitgebreid naar den hemel;
8:55 Zo stond hij, en zegende de
ganse gemeente van Israel,
zeggende met luider stem:
8:56 Geloofd zij de HEERE, Die aan
Zijn volk Israel rust gegeven heeft,
naar alles, wat Hij gesproken
heeft!Niet een enig woord is er
gevallen van al Zijn goede woorden,
die Hij gesproken heeft door den
dienst vanMozes, Zijn knecht.
8:57 De HEERE, onze God, zij met
ons, gelijk als Hij geweest is met
onze vaderen; Hij verlate ons niet,
enbegeve ons niet;
8:58 Neigende tot Zich ons hart,
om in al Zijn wegen te wandelen,
en om te houden Zijn geboden, en
Zijninzettingen, en Zijn rechten,
dewelke Hij onzen vaderen geboden
heeft.
8:59 En dat deze mijn woorden,
waarmede ik voor den HEERE
gesmeekt heb, mogen nabij zijn
voor denHEERE, onzen God, dag en
nacht; opdat Hij het recht van Zijn
knecht uitvoere, en het recht van
Zijn volk Israel,elkeen dagelijks op
zijn dag.
8:60 Opdat alle volken der aarde
weten, dat de HEERE die God is,
niemand meer;
8:61 En ulieder hart volkomen zij
met den HEERE, onzen God, om te
wandelen in Zijn inzettingen, en

Zijngeboden te houden, gelijk te
dezen dage.
8:62 En de koning, en gans Israel
met hem, offerden slachtofferen
voor het aangezicht des HEEREN.
8:63 En Salomo offerde ten
dankoffer, dat hij den HEERE
offerde, twee en twintig duizend
runderen, enhonderd en twintig
duizend schapen. Alzo hebben zij
het huis des HEEREN ingewijd, de
koning en al dekinderen Israels.
8:64 Ten zelfden dage heiligde de
koning het middelste des voorhofs,
dat voor het huis des HEEREN
was,omdat hij aldaar het brandoffer
en het spijsoffer bereid had,
mitsgaders het vet der dankofferen;
want hetkoperen altaar, dat voor
het aangezicht des HEEREN was,
was te klein, om de brandofferen,
en de spijsofferen,en het vet der
dankofferen te vatten.
8:65 Terzelfder tijd ook hield
Salomo het feest, en gans Israel
met hem, een grote gemeente, van
deningang af van Hamath tot de
rivier van Egypte, voor het
aangezicht des HEEREN, onzes
Gods, zeven dagen enzeven dagen,
zijnde veertien dagen.
8:66 Op den achtsten dag liet hij
het volk gaan, en zij zegenden den
koning; daarna gingen zij naar
huntenten, blijde en goedsmoeds
over al het goede, dat de HEERE
aan David, Zijn knecht, en aan
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Israel, Zijn volk,gedaan had.
9:1 Het geschiedde nu, als Salomo
voleind had te bouwen het huis des
HEEREN en het huis des konings,en
al de begeerte van Salomo, die
hem gelust had te maken;
9:2 Dat de HEERE ten anderen male
aan Salomo verscheen, gelijk als Hij
hem in Gibeon verschenen was.
9:3 En de HEERE zeide tot hem: Ik
heb uw gebed en uw smeking
gehoord, die gij voor Mijn
aangezichtsmekende gedaan hebt; Ik
heb dat huis geheiligd, hetwelk gij
gebouwd hebt, opdat Ik Mijn Naam
aldaar tot ineeuwigheid zette; en
Mijn ogen en Mijn hart zullen daar
zijn te allen dage.
9:4 En zo gij voor Mijn aangezicht
wandelen zult, gelijk als uw vader
David gewandeld heeft,
metvolkomenheid des harten, en
met oprechtheid, om te doen naar
al wat Ik u geboden heb, en Mijn
inzettingen enMijn rechten houden
zult;
9:5 Zo zal Ik den troon uws
koninkrijks over Israel bevestigen in
eeuwigheid; gelijk als Ik gesproken
hebover uw vader David, zeggende:
Geen man zal u afgesneden worden
van den troon van Israel.
9:6 [Maar] zo gijlieden u te enen
male afkeren zult, gij en uw
kinderen, van Mij na [te] [volgen], en
niethouden zult Mijn geboden [en]

Mijn inzettingen, die Ik voor uw
aangezicht gegeven heb; maar
heengaan, enandere goden dienen,
en u voor dezelve nederbuigen zult;
9:7 Zo zal Ik Israel uitroeien van het
land, dat Ik hun gegeven heb, en
dit huis, hetwelk Ik Mijn
Naamgeheiligd heb, zal Ik van Mijn
aangezicht wegwerpen; en Israel zal
tot een spreekwoord en spotrede
zijn onderalle volken.
9:8 En aangaande dit huis, [dat]
verheven zal geweest zijn, al wie
voor hetzelve zal voorbijgaan, zal
zichontzetten en fluiten; men zal
zeggen: Waarom heeft de HEERE
alzo gedaan aan dit land en aan
dit huis?
9:9 En men zal zeggen: Omdat zij
den HEERE, hun God, verlaten
hebben, Die hun vaderen uit
Egyptelanduitgevoerd had, en
hebben zich aan andere goden
gehouden, en zich voor dezelve
nedergebogen, en hengediend;
daarom heeft de HEERE al dit
kwaad over hen gebracht.
9:10 En het geschiedde ten einde
van twintig jaren, in dewelke Salomo
die twee huizen gebouwd had,
hethuis des HEEREN en het huis des
konings;
9:11 ([Waartoe] Hiram, de koning
van Tyrus, Salomo van cederbomen,
en van dennenbomen, en van
goud,naar al zijn lust opgebracht
had), dat alstoen de koning Salomo
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aan Hiram twintig steden gaf in het
land vanGalilea.
9:12 En Hiram toog uit van Tyrus,
om de steden te bezien, die Salomo
hem gegeven had, maar zij
warenniet recht in zijn ogen.
9:13 Daarom zeide hij: Wat zijn dat
voor steden, mijn broeder, die gij
mij gegeven hebt? En hij noemde
zehet land Kabul, tot op dezen dag.
9:14 En Hiram had den koning
gezonden honderd en twintig
talenten gouds.
9:15 Dit is nu de oorzaak van het
uitschot, dat de koning Salomo
deed opkomen, om het huis des
HEERENte bouwen, en zijn huis, en
Millo, en den muur van Jeruzalem,
mitsgaders Hazor, en Megiddo, en
Gezer.
9:16 [Want] Farao, de koning van
Egypte, was opgekomen, en had
Gezer ingenomen, en haar met
vuurverbrand, en de Kanaanieten,
die in de stad woonden, gedood, en
had haar aan zijn dochter, de
huisvrouw vanSalomo, tot een
geschenk gegeven.
9:17 Alzo bouwde Salomo Gezer, en
het lage Beth-horon.
9:18 En Baalath, en Tamor in de
woestijn, in dat land;
9:19 En al de schatsteden, die
Salomo had, en de wagensteden, en
de steden der ruiteren, en wat
debegeerte van Salomo begeerde te
bouwen, in Jeruzalem, en op den

Libanon, en in het ganse land
zijnerheerschappij.
9:20 Aangaande al het volk, dat
overgebleven was van de Amorieten,
Hethieten, Ferezieten, Hevieten,
enJebusieten, die niet waren van de
kinderen Israels;
9:21 Hun kinderen, die na hen in
het land overgebleven waren, die de
kinderen Israels niet hadden
kunnenverbannen, die heeft Salomo
gebracht op slaafsen uitschot tot op
dezen dag.
9:22 Doch van de kinderen Israels
maakte Salomo geen slaaf; maar zij
waren krijgslieden, en zijn
knechten,en zijn vorsten, en zijn
hoofdlieden, en de oversten zijner
wagenen, en zijner ruiteren.
9:23 Dezen waren de oversten der
bestelden, die over het werk van
Salomo waren, vijfhonderd en
vijftig,die heerschappij hadden over
het volk, dat in het werk doende
was.
9:24 Doch de dochter van Farao
toog van de stad Davids op tot
haar huis, hetwelk hij voor haar
gebouwdhad; toen bouwde hij Millo.
9:25 En Salomo offerde driemaal
des jaars brandofferen en
dankofferen, op het altaar, dat hij
den HEEREgebouwd had, en rookte
op dat, hetwelk voor het aangezicht
des HEEREN was, als hij het huis
volmaakt had.
9:26 De koning Salomo maakte ook
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schepen te Ezeon-geber, dat bij
Eloth is, aan den oever der
Schelfzee,in het land van Edom.
9:27 En Hiram zond met die
schepen zijn knechten,
scheepslieden, kenners van de zee,
met de knechtenvan Salomo.
9:28 En zij kwamen te Ofir, en
haalden van daar aan goud,
vierhonderd en twintig talenten, en
brachten hettot den koning Salomo.
10:1 En toen de koningin van
Scheba het gerucht van Salomo
hoorde, aangaande den Naam
desHEEREN, kwam zij, om hem met
raadselen te verzoeken.
10:2 En zij kwam te Jeruzalem, met
een zeer zwaar heir, met kemelen,
dragende specerijen, en zeer
veelgouds, en kostelijk gesteente; en
zij kwam tot Salomo, en sprak tot
hem al wat in haar hart was.
10:3 En Salomo verklaarde haar al
haar woorden; geen ding was er
verborgen voor den koning, dat hij
haarniet verklaarde.
10:4 Als nu de koningin van Scheba
zag al de wijsheid van Salomo, en
het huis, hetwelk hij gebouwd had,
10:5 En de spijze zijner tafel, en het
zitten zijner knechten, en het staan
zijner dienaren, en hun kledingen,en
zijn schenkers, en zijn opgang,
waardoor hij henen opging in het
huis des HEEREN, zo was in haar
geengeest meer.

10:6 En zij zeide tot den koning:
Het woord is waarheid geweest, dat
ik in mijn land gehoord heb, van
uwzaken en van uw wijsheid.
10:7 Ik heb die woorden niet
geloofd, totdat ik gekomen ben, en
mijn ogen [dat] gezien hebben; en
zie, dehelft is mij niet aangezegd;
gij hebt met wijsheid en goed
overtroffen het gerucht, dat ik
gehoord heb.
10:8 Welgelukzalig zijn uw mannen,
welgelukzalig deze uw knechten, die
gedurig voor uw aangezicht
staan,die uw wijsheid horen!
10:9 Geloofd zij de HEERE, uw God,
Die behagen in u heeft gehad, om
u op den troon van Israel te
zetten!Omdat de HEERE Israel in
eeuwigheid bemint, daarom heeft Hij
u tot koning gesteld, om recht en
gerechtigheidte doen.
10:10 En zij gaf den koning
honderd en twintig talenten gouds,
en zeer veel specerijen, en
kostelijkgesteente; als deze specerij,
die de koningin van Scheba den
koning Salomo gaf, is er nooit meer
in menigtegekomen.
10:11 Verder ook de schepen van
Hiram, die goud uit Ofir voerden,
brachten uit Ofir zeer
veelalmuggimhout en kostelijk
gesteente.
10:12 En de koning maakte van dit
almuggimhout steunselen voor het
huis des HEEREN, en voor het
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huisdes konings, mitsgaders harpen
en luiten voor de zangers. Het
almuggimhout was zo niet gekomen
noch geziengeweest, tot op dezen
dag.
10:13 En de koning Salomo gaf de
koningin van Scheba al haar
behagen, wat zij begeerde; behalve
dat hijhaar gaf naar het vermogen
van den koning Salomo; zo keerde
zij en toog in haar land, zij en haar
knechten.
10:14 Het gewicht nu van het goud,
dat voor Salomo op een jaar
inkwam was zeshonderd zes en
zestigtalenten gouds;
10:15 Behalve dat van de kramers
was, en van den handel der
kruideniers, en van alle koningen
vanArabie, en van de geweldigen
van dat land.
10:16 Ook maakte de koning
Salomo tweehonderd rondassen van
geslagen goud; zeshonderd
[sikkelen]gouds liet hij opwegen tot
elke rondas.
10:17 Insgelijks driehonderd schilden
van geslagen goud; drie pond
gouds liet hij opwegen tot elk
schild; ende koning leide ze in het
huis des wouds van Libanon.
10:18 Nog maakte de koning een
groten elpenbenen troon, en hij
overtoog denzelven met dicht goud.
10:19 Deze troon had zes trappen,
en het hoofd van den troon was
van achteren rond, en aan beide

zijdenwaren leuningen tot de
zitplaats toe, en twee leeuwen
stonden bij die leuningen.
10:20 En twaalf leeuwen stonden
daar op de zes trappen aan beide
zijden, desgelijks is in
geenkoninkrijken gemaakt geweest.
10:21 Ook waren alle drinkvaten
van den koning Salomo van goud,
en alle vaten van het huis des
woudsvan Libanon waren van
gesloten goud; geen zilver was er
aan; [want] het werd in de dagen
van Salomo nietvoor enig ding
geacht.
10:22 Want de koning had in zee
schepen van Tharsis, met de
schepen van Hiram; deze schepen
vanTharsis kwamen in, eenmaal in
drie jaren, brengende goud, en
zilver, elpenbeen, en apen, en
pauwen.
10:23 Alzo werd de koning Salomo
groter dan alle koningen der aarde,
in rijkdom en in wijsheid.
10:24 En de ganse aarde zocht het
aangezicht van Salomo, om zijn
wijsheid te horen, die God in zijn
hartgegeven had.
10:25 En zij brachten een ieder zijn
geschenk, zilveren vaten, en gouden
vaten, en klederen, en harnas,
enspecerijen, paarden en muilezelen,
elk ding van jaar tot jaar.
10:26 Daartoe vergaderde Salomo
wagenen en ruiteren, en hij had
duizend en vierhonderd wagenen,
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entwaalf duizend ruiteren, en leide
ze in de wagensteden en bij den
koning in Jeruzalem.
10:27 En de koning maakte het
zilver in Jeruzalem te zijn als
stenen, en de cederen maakte hij te
zijn als dewilde vijgebomen, die in
de laagte zijn, in menigte.
10:28 En het uitbrengen der
paarden was hetgeen Salomo uit
Egypte had; en aangaande het
linnen garen,de kooplieden des
konings namen het linnen garen
voor den prijs.
10:29 En een wagen kwam op, en
ging uit van Egypte, voor
zeshonderd [sikkelen] zilvers, en een
paardvoor honderd en vijftig; en
alzo voerden ze [die] uit door hun
hand voor alle koningen der
Hethieten, en voor dekoningen van
Syrie.
11:1 En de koning Salomo had veel
vreemde vrouwen lief, en dat
benevens de dochter van
Farao:Moabietische, Ammonietische,
Edomietische, Sidonische,
Hethietische;
11:2 Van die volken, waarvan de
HEERE gezegd had tot de kinderen
Israels: Gijlieden zult tot hen
nietingaan, en zij zullen tot u niet
inkomen; zij zouden zekerlijk uw
hart achter hun goden neigen; aan
deze hingSalomo met liefde.
11:3 En hij had zevenhonderd

vrouwen, vorstinnen, en driehonderd
bijwijven en zijn vrouwen neigden
zijnhart.
11:4 Want het geschiedde in den
tijd van Salomo's ouderdom, [dat]
zijn vrouwen zijn hart achter
anderegoden neigden; dat zijn hart
niet volkomen was met den HEERE,
zijn God, gelijk het hart van zijn
vader David.
11:5 Want Salomo wandelde
Astoreth, den god der Sidoniers, na,
en Milchom, het verfoeisel
derAmmonieten.
11:6 Alzo deed Salomo, dat kwaad
was in de ogen des HEEREN; en
volhardde niet den HEERE te
volgen,gelijk zijn vader David.
11:7 Toen bouwde Salomo een
hoogte voor Kamos, het verfoeisel
der Moabieten, op den berg, die
voorJeruzalem is, en voor Molech,
het verfoeisel der kinderen Ammons.
11:8 En alzo deed hij voor al zijn
vreemde vrouwen, die haar goden
rookten en offerden.
11:9 Daarom vertoornde Zich de
HEERE tegen Salomo, omdat hij zijn
hart geneigd had van den
HEERE,den God Israels, Die hem
tweemaal verschenen was.
11:10 En hem van deze zaak
geboden had, dat hij andere goden
niet zou nawandelen; doch hij hield
niet,wat de HEERE geboden had.
11:11 Daarom zeide de HEERE tot
Salomo: Dewijl dit bij u geschied is,
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dat gij niet hebt gehouden
Mijnverbond en Mijn inzettingen, die
Ik u geboden heb; Ik zal gewisselijk
dit koninkrijk van u scheuren, en
datzelveuw knecht geven.
11:12 In uw dagen nochtans zal Ik
dat niet doen, om uws vaders
Davids wil, van de hand uws zoons
zal Ikhet scheuren.
11:13 Doch Ik zal het gehele
koninkrijk niet afscheuren; een stam
zal Ik uw zoon geven, om Mijns
knechtsDavids wil, en om
Jeruzalems wil, dat Ik verkoren heb.
11:14 Zo verwekte de HEERE
Salomo een tegenpartijder, Hadad,
den Edomiet; hij was van des
koningszaad in Edom.
11:15 Want het was geschied, als
David in Edom was, toen Joab, de
krijgsoverste, optoog, om
deverslagenen te begraven, dat hij
al wat mannelijk was in Edom sloeg;
11:16 Want Joab bleef aldaar zes
maanden, met het ganse Israel,
totdat hij al wat mannelijk was in
Edomuitgeroeid had.
11:17 Doch Hadad was ontvloden,
hij en [enige] Edomietische mannen
uit zijns vaders knechten met
hem,om in Egypte te komen; Hadad
nu was een klein jongsken.
11:18 En zij maakten zich op van
Midian, en kwamen tot Paran; en
namen met zich mannen van Paran,
enkwamen in Egypte tot Farao, den
koning van Egypte, die hem een

huis gaf, en hem voeding toezeide,
en hemeen land gaf.
11:19 En Hadad vond grote genade
in de ogen van Farao, zodat hij
hem tot een vrouw gaf de zuster
zijnerhuisvrouw, de zuster van
Tachpenes, de koningin.
11:20 En de zuster van Tachpenes
baarde hem zijn zoon Genubath,
denwelken Tachpenes optoog in
hethuis van Farao; zodat Genubath
in het huis van Farao was, onder
de zonen van Farao.
11:21 Toen nu Hadad in Egypte
hoorde, dat David met zijn vaderen
ontslapen, en dat Joab,
dekrijgsoverste, dood was, zeide
Hadad tot Farao: Laat mij gaan, dat
ik in mijn land trekke.
11:22 Doch Farao zeide: Maar wat
ontbreekt u bij mij, dat, zie, gij in
uw land zoekt te trekken? En hij
zeide:Niets, maar laat mij evenwel
gaan.
11:23 Ook verwekte God hem een
wederpartijder, Rezon, den zoon van
Eljada, die gevloden was van
zijnheer Hadad-ezer, den koning van
Zoba,
11:24 Tegen welken hij ook mannen
vergaderd had, en werd overste
ener bende, als David die doodde;
engetrokken zijnde naar Damaskus,
woonden zij aldaar, en regeerden in
Damaskus.
11:25 En hij was Israels
tegenpartijder al de dagen van
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Salomo, en dat benevens het
kwaad, dat Hadad[deed]; want hij
had een afkeer van Israel, en hij
regeerde over Syrie.
11:26 Daartoe Jerobeam, de zoon
van Nebat, een Efrathiet van Zereda,
Salomo's knecht (wiens
moedersnaam was Zerua, een
weduwvrouw), hief ook de hand op
tegen den koning.
11:27 Dit is nu de zaak, waarom hij
de hand tegen den koning ophief.
Salomo bouwde Millo, [en] sloot
debreuk der stad van zijn vader
David toe.
11:28 En de man Jerobeam was
een dapper held. Toen Salomo
dezen jongeling zag, dat hij
arbeidzaamwas, zo stelde hij hem
over al den last van het huis van
Jozef.
11:29 Het geschiedde nu te dier
tijd, als Jerobeam uit Jeruzalem
uitging, dat de profeet Ahia, de
Siloniet,hem op den weg vond, en
hij zich een nieuw kleed aangedaan
had, en zij beiden alleen op het
veld waren;
11:30 Zo vatte Ahia het nieuwe
kleed, dat aan hem was, en
scheurde het, in twaalf stukken.
11:31 En hij zeide tot Jerobeam:
Neem u tien stukken; want alzo
zegt de HEERE, de God Israels: Zie,
Ik zalhet koninkrijk van de hand van
Salomo scheuren, en u tien
stammen geven.

11:32 Maar een stam zal hij
hebben, om Mijns knechts Davids
wil, en om Jeruzalems wil, de stad,
die Ikverkoren heb uit alle stammen
van Israel.
11:33 Daarom dat zij Mij verlaten,
en zich nedergebogen hebben voor
Astoreth, den god der
Sidoniers,Kamos, den god der
Moabieten, en Milchom, den god
der kinderen Ammons; en niet
gewandeld hebben in Mijnwegen, om
te doen wat recht is in Mijn ogen,
te weten Mijn inzettingen en Mijn
rechten; gelijk zijn vader David.
11:34 Doch niets van dit koninkrijk
zal Ik uit zijn hand nemen; maar Ik
stel hem tot een vorst al de
dagenzijns levens, om Mijns knechts
Davids wil, dien Ik verkoren heb, die
Mijn geboden en Mijn inzettingen
gehoudenheeft.
11:35 Maar uit de hand zijns zoons
zal Ik het koninkrijk nemen; en Ik
zal u daarvan tien stammen geven.
11:36 En zijn zoon zal Ik een stam
geven; opdat Mijn knecht David
altijd een lamp voor Mijn
aangezichthebbe in Jeruzalem, de
stad, die Ik Mij verkoren heb, om
Mijn Naam daar te stellen.
11:37 Zo zal Ik u nemen, en gij zult
regeren over al wat uw ziel zal
begeren; en gij zult koning zijn
overIsrael.
11:38 En het zal geschieden, zo gij
horen zult al wat Ik u zal gebieden,
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en in Mijn wegen zult wandelen,
endoen wat recht in Mijn ogen is,
houdende Mijn inzettingen en Mijn
geboden, gelijk als Mijn knecht
David gedaanheeft; dat Ik met u zal
zijn, en u een bestendig huis
bouwen, gelijk als Ik David gebouwd
heb, en zal u Israelgeven.
11:39 En Ik zal om diens wil het
zaad van David verootmoedigen;
nochtans niet altijd.
11:40 Daarom zocht Salomo
Jerobeam te doden; maar Jerobeam
maakte zich op, en vlood in Egypte,
totSisak, den koning van Egypte, en
was in Egypte, totdat Salomo stierf.
11:41 Het overige nu der
geschiedenissen van Salomo, en al
wat hij gedaan heeft, en zijn
wijsheid, is datniet geschreven in
het boek der geschiedenissen van
Salomo?
11:42 De tijd nu, dien Salomo te
Jeruzalem over het ganse Israel
regeerde, was veertig jaar.
11:43 Daarna ontsliep Salomo met
zijn vaderen, en werd begraven in
de stad van zijn vader David;
enRehabeam, zijn zoon, werd koning
in zijn plaats.
12:1 En Rehabeam toog naar
Sichem, want het ganse Israel was
te Sichem gekomen, om hem koning
temaken.
12:2 Het geschiedde nu, als
Jerobeam, de zoon van Nebat, [dit]

hoorde, daar hij nog in Egypte was
(wanthij was van het aangezicht van
den koning Salomo gevloden; en
Jerobeam woonde in Egypte),
12:3 Dat zij henen zonden, en lieten
hem roepen; en Jerobeam en de
ganse gemeente van Israel
kwamenen spraken tot Rehabeam,
zeggende:
12:4 Uw vader heeft ons juk hard
gemaakt; gij dan nu, maak uws
vaders harden dienst, en zijn zwaar
juk,dat hij ons opgelegd heeft,
lichter, en wij zullen u dienen.
12:5 En hij zeide tot hen: Gaat
heen tot aan den derden dag, komt
dan weder tot mij. En het volk ging
heen.
12:6 En de koning Rehabeam hield
raad met de oudsten, die gestaan
hadden voor het aangezicht van
zijnvader Salomo, als hij leefde,
zeggende: Hoe raadt gijlieden, dat
men dit volk antwoorden zal?
12:7 En zij spraken tot hem,
zeggende: Indien gij heden knecht
van dit volk wezen zult, en hen
dienen, enhun antwoorden, en tot
hen goede woorden spreken zult, zo
zullen zij te allen dage uw knechten
zijn.
12:8 Maar hij verliet den raad der
oudsten, dien zij hem geraden
hadden; en hij hield raad met
dejongelingen, die met hem
opgewassen waren, die voor zijn
aangezicht stonden.
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12:9 En hij zeide tot hen: Wat raadt
gijlieden, dat wij dit volk antwoorden
zullen, die tot mij gesprokenhebben,
zeggende: Maak het juk, dat uw
vader ons opgelegd heeft, lichter.
12:10 En de jongelingen, die met
hem opgewassen waren, spraken tot
hem, zeggende: Alzo zult gij
zeggentot dat volk, die tot u
gesproken hebben, zeggende: Uw
vader heeft ons juk zwaar gemaakt,
maar maak gij hetover ons lichter;
alzo zult gij tot hen spreken: Mijn
kleinste [vinger] zal dikker zijn dan
mijns vaders lenden.
12:11 Indien nu mijn vader een
zwaar juk op u heeft doen laden,
zo zal ik boven uw juk nog daartoe
doen;mijn vader heeft u met geselen
gekastijd, maar ik zal u met
schorpioenen kastijden.
12:12 Zo kwam Jerobeam en het
ganse volk tot Rehabeam op den
derden dag, gelijk als de
koninggesproken had, zeggende:
Komt weder tot mij op den derden
dag.
12:13 En de koning antwoordde het
volk hardelijk; want hij verliet den
raad der oudsten, dien zij
hemgeraden hadden.
12:14 En hij sprak tot hen naar den
raad der jongelingen, zeggende: Mijn
vader heeft uw juk zwaargemaakt,
maar ik zal boven uw juk nog
daartoe doen; mijn vader heeft u
met geselen gekastijd, maar ik zal

umet schorpioenen kastijden.
12:15 Alzo hoorde de koning naar
het volk niet; want deze omwending
was van den HEERE, opdat Hij
Zijnwoord bevestigde, hetwelk de
HEERE door den dienst van Ahia,
den Siloniet, gesproken had tot
Jerobeam, denzoon van Nebat.
12:16 Toen gans Israel zag, dat de
koning naar hen niet hoorde, zo gaf
het volk den koning wederantwoord,
zeggende: Wat deel hebben wij aan
David? Ja, geen erve [hebben] [wij]
aan den zoon van Isai; naaruw
tenten, o Israel! Voorzie nu uw huis,
o David! Zo ging Israel naar zijn
tenten.
12:17 Doch aangaande de kinderen
van Israel, die in de steden van
Juda woonden, over die
regeerdeRehabeam ook.
12:18 Toen zond de koning
Rehabeam Adoram, die over de
schatting was; en het ganse Israel
stenigdehem met stenen, dat hij
stierf; maar de koning Rehabeam
verkloekte zich om op een wagen te
klimmen, dat hijnaar Jeruzalem
vluchtte.
12:19 Alzo vielen de Israelieten van
het huis Davids af, tot op dezen
dag.
12:20 En het geschiedde, als gans
Israel hoorde, dat Jerobeam
wedergekomen was, dat zij henen
zonden,en hem in de vergadering
riepen, en hem over gans Israel
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koning maakten; niemand volgde
het huis Davids,dan de stam van
Juda alleen.
12:21 Toen nu Rehabeam te
Jeruzalem gekomen was, vergaderde
hij het ganse huis van Juda en den
stamvan Benjamin, honderd en
tachtig duizend uitgelezenen,
geoefend ten oorlog, om tegen het
huis Israels testrijden, opdat hij het
koninkrijk weder aan Rehabeam, den
zoon van Salomo, bracht.
12:22 Doch het woord van God
geschiedde tot Semaja, den man
Gods, zeggende:
12:23 Zeg tot Rehabeam, den zoon
van Salomo, den koning van Juda,
en tot het ganse huis van Juda
enBenjamin, en overige des volks,
zeggende:
12:24 Zo zegt de HEERE: Gij zult
niet optrekken, noch strijden tegen
uw broederen, de kinderen
Israels;een ieder kere weder tot zijn
huis, want deze zaak is van Mij
geschied. En zij hoorden het woord
des HEEREN,en keerden weder, om
weg te trekken naar het woord des
HEEREN.
12:25 Jerobeam nu bouwde Sichem
op het gebergte van Efraim, en
woonde daarin, en toog van daar
uit,en bouwde Penuel.
12:26 En Jerobeam zeide in zijn
hart: Nu zal het koninkrijk weder tot
het huis van David keren.
12:27 Zo dit volk opgaan zal om

offeranden te doen in het huis des
HEEREN te Jeruzalem, zo zal het
hartdezes volks tot hun heer, tot
Rehabeam, den koning van Juda,
wederkeren; ja, zij zullen mij doden,
en totRehabeam, den koning van
Juda, wederkeren.
12:28 Daarom hield de koning een
raad, en maakte twee gouden
kalveren; en hij zeide tot hen: Het
isulieden te veel om op te gaan
naar Jeruzalem; zie uw goden, o
Israel, die u uit Egypteland
opgebracht hebben.
12:29 En hij zette het ene te Bethel, en het andere stelde hij te Dan.
12:30 En deze zaak werd tot zonde;
want het volk ging heen voor het
ene, tot Dan toe.
12:31 Hij maakte ook een huis der
hoogten; en maakte priesteren van
de geringsten des volks, die
nietwaren uit de zonen van Levi.
12:32 En Jerobeam maakte een
feest in de achtste maand, op den
vijftienden dag der maand, gelijk
hetfeest, dat in Juda was, en
offerde op het altaar; van gelijken
deed hij te Beth-el, offerende den
kalveren, die hijgemaakt had; hij
stelde ook te Beth-el priesteren der
hoogten, die hij gemaakt had.
12:33 En hij offerde op het altaar,
dat hij te Beth-el gemaakt had, op
den vijftienden dag der achtste
maand,der maand, dewelke hij uit
zijn hart verdacht had; zo maakte
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hij den kinderen Israels een feest,
en offerde op dataltaar, rokende.
13:1 En ziet, een man Gods kwam
uit Juda, door het woord des
HEEREN tot Beth-el; en Jerobeam
stond bijhet altaar, om te roken.
13:2 En hij riep tegen het altaar,
door het woord des HEEREN, en
zeide: Altaar, altaar, zo zegt de
HEERE:Zie, een zoon zal aan het
huis Davids geboren worden, wiens
naam zal zijn Josia; die zal op u
offeren depriesters der hoogten, die
op u roken, en men zal
mensenbeenderen op u verbranden.
13:3 En hij gaf ten zelfden dage
een wonderteken, zeggende: Dit is
dat wonderteken, waarvan de
HEEREgesproken heeft; ziet, het
altaar zal vaneen gescheurd, en de
as, die daarop is, afgestort worden.
13:4 Het geschiedde nu, als de
koning het woord van den man
Gods hoorde, hetwelk hij tegen het
altaar teBeth-el geroepen had, dat
Jerobeam zijn hand van op het
altaar uitstrekte, zeggende: Grijpt
hem! Maar zijnhand, die hij tegen
hem uitgestrekt had, verdorde, dat
hij ze niet weder tot zich trekken
kon.
13:5 En het altaar werd vaneen
gescheurd, en de as van het altaar
afgestort, naar dat wonderteken, dat
deman Gods gegeven had, door het
woord des HEEREN.

13:6 Toen antwoordde de koning,
en zeide tot den man Gods: Aanbid
toch het aangezicht des HEEREN,uws
Gods, ernstelijk, en bid voor mij, dat
mijn hand weder tot mij kome! Toen
bad de man Gods het
aangezichtdes HEEREN ernstelijk; en
de hand des konings kwam weder
tot hem, en werd gelijk te voren.
13:7 En de koning sprak tot den
man Gods: Kom met mij naar huis,
en sterk [u], en ik zal u een
geschenkgeven.
13:8 Maar de man Gods zeide tot
den koning: Al gaaft gij mij de helft
van uw huis, zo zou ik niet met u
gaan,en ik zou in deze plaats geen
brood eten, noch water drinken.
13:9 Want zo heeft mij de HEERE
geboden door Zijn woord, zeggende:
Gij zult geen brood eten, nochwater
drinken; en gij zult niet wederkeren
door den weg, dien gij gegaan zijt.
13:10 En hij ging door een anderen
weg, en keerde niet weder door den
weg, door welken hij te Bethelgekomen was.
13:11 Een oud profeet nu woonde
te Beth-el; en zijn zoon kwam, en
vertelde hem al het werk, dat de
manGods te dien dage in Beth-el
gedaan had, met de woorden, die
hij tot den koning gesproken had;
deze verteldenzij ook hun vader.
13:12 En hun vader sprak tot hen:
Wat weg is hij getogen? En zijn
zonen hadden den weg gezien,
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welkende man Gods was getogen,
die uit Juda gekomen was.
13:13 Toen zeide hij tot zijn zonen:
Zadelt mij den ezel. En zij zadelden
hem den ezel, en hij reed daarop.
13:14 En hij toog den man Gods
na, en vond hem zittende onder
een eik; en hij zeide tot hem: Zijt
gij deman Gods, die uit Juda
gekomen zijt? En hij zeide: Ik ben
het.
13:15 Toen zeide hij tot hem: Kom
met mij naar huis, en eet brood.
13:16 Doch hij zeide: Ik kan niet
met u wederkeren, noch met u
inkomen; ik zal ook geen brood
eten, nochmet u water drinken, in
deze plaats.
13:17 Want een woord is tot mij
[geschied] door het woord des
HEEREN: Gij zult aldaar noch brood
eten,noch water drinken; gij zult niet
wederkeren, gaande door den weg,
door denwelken gij gegaan zijt.
13:18 En hij zeide tot hem: Ik ben
ook een profeet, gelijk gij, en een
engel heeft tot mij gesproken door
hetwoord des HEEREN, zeggende:
Breng hem weder met u in uw huis,
dat hij brood ete en water drinke.
[Doch] hijloog hem.
13:19 En hij keerde met hem
wederom, en at brood in zijn huis,
en dronk water.
13:20 En het geschiedde, als zij aan
de tafel zaten, dat het woord des
HEEREN geschiedde tot den

profeet,die hem had doen
wederkeren;
13:21 En hij riep tot den man Gods,
die uit Juda gekomen was,
zeggende: Zo zegt de HEERE:
Daarom datgij den mond des
HEEREN zijt wederspannig geweest,
en niet gehouden hebt het gebod,
dat u de HEERE, uwGod, geboden
had,
13:22 Maar zijt wedergekeerd, en
hebt brood gegeten en water
gedronken ter plaatse, waarvan Hij
tot ugesproken had: Gij zult geen
brood eten noch water drinken; zo
zal uw dood lichaam in uw vaderen
graf nietkomen.
13:23 En het geschiedde, nadat hij
brood gegeten, en nadat hij
gedronken had, dat hij hem den
ezelzadelde, [te] [weten] [voor] den
profeet, dien hij had doen
wederkeren.
13:24 Zo toog hij heen, en een
leeuw vond hem op den weg, en
doodde hem; en zijn dood lichaam
laggeworpen op den weg, en de
ezel stond daarbij; ook stond de
leeuw bij het dode lichaam.
13:25 En ziet, er gingen lieden
voorbij, en zagen het dode lichaam
geworpen op den weg, en den
leeuw,staande bij het dode lichaam;
en zij kwamen en zeiden het in de
stad, waarin de oude profeet
woonde.
13:26 Als de profeet, die hem van
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den weg had doen wederkeren, [dit]
hoorde, zo zeide hij: Het is de
manGods, die den mond des
HEEREN wederspannig is geweest;
daarom heeft de HEERE hem den
leeuwovergegeven, die hem
gebroken, en hem gedood heeft,
naar het woord des HEEREN, dat Hij
tot hem gesprokenhad.
13:27 Verder sprak hij tot zijn
zonen, zeggende: Zadelt mij den
ezel. En zij zadelden [hem].
13:28 Toen toog hij heen, en vond
zijn dood lichaam geworpen op den
weg, en den ezel, en den
leeuw,staande bij het dode lichaam;
de leeuw had het dode lichaam niet
gegeten, en den ezel niet gebroken.
13:29 Toen nam de profeet het
dode lichaam van den man Gods
op, en leide dat op den ezel, en
voerdehet wederom; zo kwam de
oude profeet in de stad om rouw te
bedrijven en hem te begraven.
13:30 En hij leide zijn dood lichaam
in zijn graf; en zij maakten over
hem een weeklage: Ach, mijn
broeder!
13:31 Het geschiedde nu, nadat hij
hem begraven had, dat hij sprak tot
zijn zonen, zeggende: Als ik
zalgestorven zijn, zo begraaft mij in
dat graf, waarin de man Gods
begraven is, [en] legt mijn
beenderen bij zijnbeenderen.
13:32 Want de zaak zal gewisselijk
geschieden, die hij door het woord

des HEEREN uitgeroepen heefttegen
het altaar, dat te Beth-el is, en
tegen al de huizen der hoogten, die
in de steden van Samaria zijn.
13:33 Na deze geschiedenis keerde
zich Jerobeam niet van zijn bozen
weg; maar maakte wederompriesters
der hoogten van de geringsten des
volks; wie wilde, diens hand vulde
hij, en werd een van de priestersder
hoogten.
13:34 En hij werd in deze zaak het
huis van Jerobeam tot zonde, om
[hetzelve] te doen afsnijden en
teverdelgen van den aardbodem.
14:1 Te dierzelfder tijd was Abia, de
zoon van Jerobeam, krank.
14:2 En Jerobeam zeide tot zijn
huisvrouw: Maak u nu op, en verstel
u, dat men niet merkte, dat
gijJerobeams huisvrouw zijt, en ga
heen naar Silo, zie, daar is de
profeet Ahia, die van mij gesproken
heeft, dat ikkoning zou zijn over dit
volk.
14:3 En neem in uw hand tien
broden, en koeken, en een kruik
honig, en ga tot hem; hij zal u te
kennengeven, wat dezen jongen
geschieden zal.
14:4 En Jerobeams huisvrouw deed
alzo, en maakte zich op, en ging
naar Silo, en kwam in het huis
vanAhia. Ahia nu kon niet zien, want
zijn ogen stonden stijf vanwege zijn
ouderdom.
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14:5 Maar de HEERE zeide tot Ahia:
Zie, Jerobeams huisvrouw komt, om
een zaak van u te
vragen,aangaande haar zoon, want
hij is krank; zo en zo zult gij tot
haar spreken, en het zal zijn, als zij
inkomt, dat zijzich vreemd
aanstellen zal.
14:6 En het geschiedde, als Ahia
het geruis harer voeten hoorde,
toen zij ter deure inkwam, dat hij
zeide:Kom in, gij huisvrouw van
Jerobeam! Waarom stelt gij u dus
vreemd aan? Want ik ben tot u
gezonden met eenharde
[boodschap].
14:7 Ga heen, zeg Jerobeam: Zo
zegt de HEERE, de God Israels:
Daarom, dat Ik u verheven heb uit
hetmidden des volks, en u tot een
voorganger over Mijn volk Israel
gesteld heb;
14:8 En het koninkrijk van het huis
van David gescheurd, en dat u
gegeven heb, en gij niet geweest
zijt,gelijk Mijn knecht David, die Mijn
geboden hield, en die Mij met zijn
ganse hart navolgde, om te doen
alleen watrecht is in Mijn ogen;
14:9 Maar kwaad gedaan hebt,
doende des meer dan allen, die
voor u geweest zijn, en
henengegaan zijt,en hebt u andere
goden en gegotene beelden
gemaakt, om Mij tot toorn te
verwekken, en hebt Mij achter uw
ruggeworpen;

14:10 Daarom, zie, Ik zal kwaad
over het huis van Jerobeam
brengen, en van Jerobeam uitroeien
watmannelijk is, den beslotene en
verlatene in Israel; en Ik zal de
nakomelingen van het huis van
Jerobeamwegdoen, gelijk de drek
weggedaan wordt, totdat het
ganselijk vergaan zij.
14:11 Die van Jerobeam in de stad
sterft, zullen de honden eten; en
die in het veld sterft, zullen de
vogelendes hemels eten; want de
HEERE heeft het gesproken.
14:12 Gij dan maak u op, ga naar
uw huis; als uw voeten in de stad
zullen gekomen zijn, zo zal het
kindsterven.
14:13 En gans Israel zal hem
beklagen, en hem begraven; want
deze alleen van Jerobeam zal in
het grafkomen, omdat in hem wat
goeds voor den HEERE, den God
Israels, in het huis van Jerobeam
gevonden is.
14:14 Doch de HEERE zal Zich een
koning verwekken over Israel, die
het huis van Jerobeam ten
zelfdendage uitroeien zal; maar wat
zal het ook nu zijn?
14:15 De HEERE zal ook Israel
slaan, gelijk een riet in het water
omgedreven wordt, en zal Israel
uitrukkenuit dit goede land, dat Hij
hun vaderen gegeven heeft, en zal
hen verstrooien op gene zijde der
rivier; daarom datzij hun bossen
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gemaakt hebben, den HEERE tot
toorn verwekkende.
14:16 En Hij zal Israel overgeven,
om Jerobeams zonden wil, die
gezondigd heeft, en die Israel heeft
doenzondigen.
14:17 Toen maakte zich Jerobeams
vrouw op, en ging heen, en kwam
te Thirza; ls zij nu op den dorpel
vanhet huis kwam, zo stierf de
jongeling.
14:18 En zij begroeven hem, en
gans Israel beklaagde hem; naar het
woord des HEEREN, dat
Hijgesproken had door den dienst
van Zijn knecht Ahia, den profeet.
14:19 Het overige nu der
geschiedenissen van Jerobeam, hoe
hij gekrijgd, en hoe hij geregeerd
heeft, ziet,die zijn geschreven in het
boek der kronieken der koningen
van Israel.
14:20 De dagen nu, die Jerobeam
heeft geregeerd, zijn twee en twintig
jaren; en hij ontsliep met
zijnvaderen, en Nadab, zijn zoon,
regeerde in zijn plaats.
14:21 Rehabeam nu, de zoon van
Salomo, regeerde in Juda; een en
veertig jaren was Rehabeam oud,
alshij koning werd, en regeerde
zeventien jaren te Jeruzalem, in de
stad, die de HEERE verkoren had uit
al destammen van Israel, om Zijn
Naam daar te zetten; en de naam
zijner moeder was Naama, de
Ammonietische.

14:22 En Juda deed, wat kwaad
was in de ogen des HEEREN, en zij
verwekten Hem tot ijver, meer dan
alhun vaderen gedaan hadden, met
hun zonden, die zij zondigden.
14:23 Want ook zij bouwden zich
hoogten, en opgerichte beelden, en
bossen, op allen hogen heuvel,
enonder allen groenen boom.
14:24 Er waren ook schandjongens
in het land; zij deden naar al de
gruwelen der heidenen, die de
HEEREvan het aangezicht der
kinderen Israels uit de bezitting
verdreven had.
14:25 Het geschiedde nu in het
vijfde jaar van den koning
Rehabeam, [dat] Sisak, de koning
van Egypte,optoog tegen Jeruzalem.
14:26 En hij nam de schatten van
het huis des HEEREN, en de
schatten van het huis des konings
weg, ja,hij nam alles weg; hij nam
ook al de gouden schilden weg, die
Salomo gemaakt had.
14:27 En de koning Rehabeam
maakte, in plaats van die, koperen
schilden; en hij beval [die] onder de
handvan de oversten der trawanten,
die de deur van het huis des
konings bewaarden.
14:28 En het geschiedde, zo
wanneer de koning in het huis des
HEEREN ging, [dat] de trawanten
dezelvedroegen, en die
wederbrachten in der trawanten
wachtkamer.
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14:29 Het overige nu der
geschiedenissen van Rehabeam, en
al wat hij gedaan heeft, zijn die
nietgeschreven in het boek der
kronieken der koningen van Juda?
14:30 En er was krijg tussen
Rehabeam en tussen Jerobeam, al
[hun] dagen.
14:31 En Rehabeam ontsliep met
zijn vaderen, en werd begraven bij
zijn vaderen in de stad Davids; en
denaam zijner moeder was Naama,
de Ammonietische; en zijn zoon
Abiam regeerde in zijn plaats.
15:1 In het achttiende jaar nu van
den koning Jerobeam, den zoon
van Nebat, werd Abiam koning
overJuda.
15:2 Hij regeerde drie jaren te
Jeruzalem; en de naam zijner
moeder was Maacha, een dochter
vanAbisalom.
15:3 En hij wandelde in al de
zonden zijns vaders, die hij voor
hem gedaan had; en zijn hart was
nietvolkomen met den HEERE, zijn
God, gelijk het hart van zijn vader
David.
15:4 Maar om Davids wil, gaf de
HEERE, zijn God, hem een lamp in
Jeruzalem, verwekkende zijn zoon
nahem, en bevestigende Jeruzalem.
15:5 Omdat David gedaan had wat
recht was in de ogen des HEEREN,
en niet geweken was van alles,
watHij hem geboden had, al de

dagen zijns levens, dan alleen in de
zaak van Uria, den Hethiet.
15:6 En er was krijg geweest tussen
Rehabeam en tussen Jerobeam, al
de dagen zijns levens.
15:7 Het overige nu der
geschiedenissen van Abiam, en
alles, wat hij gedaan heeft, is dat
niet geschrevenin het boek der
kronieken der koningen van Juda?
Er was ook krijg tussen Abiam en
tussen Jerobeam.
15:8 En Abiam ontsliep met zijn
vaderen, en zij begroeven hem in
de stad Davids; en Asa, zijn
zoon,regeerde in zijn plaats.
15:9 In het twintigste jaar van
Jerobeam, den koning van Israel,
werd Asa koning over Juda.
15:10 En hij regeerde een en
veertig jaren te Jeruzalem, en de
naam zijner moeder was Maacha,
eendochter van Abisalom.
15:11 En Asa deed wat recht was in
de ogen des HEEREN, gelijk zijn
vader David.
15:12 Want hij nam weg de
schandjongens uit het land, en deed
weg al de drekgoden, die zijn
vadersgemaakt hadden.
15:13 Ja, zelfs zijn moeder Maacha
zette hij ook af, dat zij geen
koningin ware, omdat zij een
afgrijselijkenafgod in een bos
gemaakt had; ook roeide Asa uit
haar afgrijselijken afgod, en
verbrandde [hem] aan de
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beekKidron.
15:14 De hoogten werden wel niet
weggenomen; nochtans was het hart
van Asa volkomen met denHEERE, al
zijn dagen.
15:15 En hij bracht in het huis des
HEEREN de geheiligde dingen zijns
vaders, en [zijn] geheiligde
dingen,zilver, en goud, en vaten.
15:16 En er was krijg tussen Asa en
tussen Baesa, den koning van Israel,
al hun dagen.
15:17 Want Baesa, de koning van
Israel, toog op tegen Juda, en
bouwde Rama; opdat hij niemand
toelietuit te gaan en in te komen
tot Asa, den koning van Juda.
15:18 Toen nam Asa al het zilver
en goud, dat overgebleven was in
de schatten van het huis des
HEEREN,en de schatten van het huis
des konings, en gaf ze in de hand
zijner knechten; en de koning Asa
zond ze totBenhadad, den zoon van
Tabrimmon, den zoon van Hezion,
den koning van Syrie, die te
Damaskus woonde,zeggende:
15:19 Er is een verbond tussen mij
en tussen u, tussen mijn vader en
tussen uw vader; zie, ik zend u
eengeschenk, zilver en goud; ga
heen, maak uw verbond te niet met
Baesa, den koning van Israel, dat hij
aftrekkevan tegen mij.
15:20 En Benhadad hoorde naar
den koning Asa, en zond de
oversten der heiren, die hij had,

tegen desteden van Israel; en sloeg
Ijon, en Dan, en Abel Beth-maacha,
en het ganse Cinneroth, met het
ganse landNafthali.
15:21 En het geschiedde, als Baesa
[zulks] hoorde, dat hij afliet van
Rama te bouwen, en hij bleef te
Thirza.
15:22 Toen liet de koning Asa door
gans Juda uitroepen (niemand was
vrij), dat zij de stenen van Rama,
enhet hout daarvan, zouden
wegdragen, waarmede Baesa
gebouwd had; en de koning Asa
bouwde daarmedeGeba-benjamins,
en Mizpa.
15:23 Het overige nu van alle
geschiedenissen van Asa, en al zijn
macht, en al wat hij gedaan heeft,
en desteden, die hij gebouwd heeft,
zijn die niet geschreven in het boek
der kronieken der koningen van
Juda? Dochin den tijd zijns
ouderdoms werd hij krank aan zijn
voeten.
15:24 En Asa ontsliep met zijn
vaderen, en werd begraven met zijn
vaderen, in de stad van zijn
vaderDavid; en zijn zoon Josafat
werd koning in zijn plaats.
15:25 Nadab nu, de zoon van
Jerobeam, werd koning over Israel,
in het tweede jaar van Asa, den
koningvan Juda; en hij regeerde
twee jaren over Israel.
15:26 En hij deed wat kwaad was in
de ogen des HEEREN, en wandelde
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in den weg zijns vaders, en in
zijnzonde, waarmede hij Israel had
doen zondigen.
15:27 En Baesa, de zoon van Ahia,
van het huis van Issaschar, maakte
een verbintenis tegen hem, enBaesa
sloeg hem te Gibbethon, hetwelk
der Filistijnen is, als Nadab en gans
Israel Gibbethon belegerden.
15:28 En Baesa doodde hem, in het
derde jaar van Asa, den koning van
Juda, en werd koning in zijn plaats.
15:29 Het geschiedde nu, als hij
regeerde, dat hij het ganse huis van
Jerobeam sloeg; hij liet niets over
vanJerobeam, wat adem had, totdat
hij hem verdelgd had, naar het
woord des HEEREN, dat Hij
gesproken haddoor den dienst van
Zijn knecht Ahia, den Siloniet;
15:30 Om de zonden van
Jerobeam, die zondigde, en die
Israel zondigen deed, [en] om zijn
terging,waarmede hij den HEERE,
den God Israels, getergd had.
15:31 Het overige nu der
geschiedenissen van Nadab, en al
wat hij gedaan heeft, is dat niet
geschreven inhet boek der kronieken
der koningen van Israel?
15:32 En er was oorlog tussen Asa
en tussen Baesa, den koning van
Israel, al hun dagen.
15:33 In het derde jaar van Asa,
koning van Juda, werd Baesa, de
zoon van Ahia, koning over gans
Israel,te Thirza, [en] [regeerde] vier

en twintig jaren.
15:34 En hij deed wat kwaad was in
de ogen des HEEREN, en wandelde
in den weg van Jerobeam, en inzijn
zonde, waarmede hij Israel had
doen zondigen.
16:1 Toen geschiedde het woord
des HEEREN tot Jehu, den zoon van
Hanani, tegen Baesa, zeggende:
16:2 Daarom, dat Ik u uit het stof
verheven, en u tot een voorganger
over Mijn volk Israel gesteld heb, en
gijgewandeld hebt in den weg van
Jerobeam, en Mijn volk Israel hebt
doen zondigen, Mij tot toorn
verwekkendedoor hun zonden;
16:3 Zie, zo zal Ik de nakomelingen
van Baesa, en de nakomelingen van
zijn huis wegdoen; en Ik zal uwhuis
maken, gelijk het huis van
Jerobeam, den zoon van Nebat.
16:4 Die van Baesa in de stad
sterft, zullen de honden eten, en
die van hem in het veld sterft,
zullen devogelen des hemels eten.
16:5 Het overige nu der
geschiedenissen van Baesa, en wat
hij gedaan heeft, en zijn macht, zijn
die nietgeschreven in het boek der
kronieken der koningen van Israel?
16:6 En Baesa ontsliep met zijn
vaderen, en werd begraven te
Thirza; en zijn zoon Ela regeerde in
zijnplaats.
16:7 Alzo geschiedde ook het
woord des HEEREN, door den dienst
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van den profeet Jehu, den zoon
vanHanani, tegen Baesa en tegen
zijn huis; en dat om al het kwaad,
dat hij gedaan had in de ogen des
HEEREN,Hem tot toorn verwekkende
door het werk zijner handen, omdat
hij was gelijk het huis van
Jerobeam, en omdathij hetzelve
verslagen had.
16:8 In het zes en twintigste jaar
van Asa, den koning van Juda, werd
Ela, de zoon van Baesa, koning
overIsrael, te Thirza, [en] [regeerde]
twee jaren.
16:9 En Zimri, zijn knecht, overste
van de helft der wagenen, maakte
een verbintenis tegen hem, als hij
teThirza was, zich dronken
drinkende in het huis van Arza, den
hofmeester te Thirza;
16:10 Zo kwam Zimri in, en sloeg
hem, en doodde hem, in het zeven
en twintigste jaar van Asa, den
koningvan Juda; en hij werd koning
in zijn plaats.
16:11 En het geschiedde, als hij
regeerde, als hij op zijn troon zat,
dat hij het ganse huis van Baesa
sloeg;hij liet hem niet over die
mannelijk was, noch zijn
bloedverwanten, noch zijn vrienden.
16:12 Alzo verdelgde Zimri het
ganse huis van Baesa, naar het
woord des HEEREN, dat Hij over
Baesagesproken had, door den
dienst van den profeet Jehu;
16:13 Om al de zonden van Baesa,

en de zonden van Ela, zijn zoon,
waarmede zij gezondigd hadden,
enwaarmede zij Israel hadden doen
zondigen, tot toorn verwekkende
den HEERE, den God Israels, door
hunijdelheden.
16:14 Het overige nu der
geschiedenissen van Ela, en al wat
hij gedaan heeft, is dat niet
geschreven in hetboek der kronieken
der koningen van Israel?
16:15 In het zeven en twintigste jaar
van Asa, den koning van Juda,
regeerde Zimri zeven dagen te
Thirza;en het volk had zich gelegerd
tegen Gibbethon, dat der Filistijnen
is.
16:16 Het volk nu, dat zich gelegerd
had, hoorde zeggen: Zimri heeft een
verbintenis gemaakt, ja, heeft
ookden koning verslagen; daarom
maakte het ganse Israel ten zelfden
dage Omri, den krijgsoverste, koning
overIsrael, in het leger.
16:17 En Omri toog op, en gans
Israel met hem van Gibbethon, en
belegerde Thirza.
16:18 En het geschiedde, als Zimri
zag, dat de stad ingenomen was,
dat hij ging in het paleis van het
huisdes konings, en verbrandde
boven zich het huis des konings
met vuur, en stierf;
16:19 Om zijn zonden, die hij
gezondigd had, doende wat kwaad
was in de ogen des
HEEREN,wandelende in den weg van
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Jerobeam, en in zijn zonde, die hij
gedaan had, doende Israel
zondigen.
16:20 Het overige nu der
geschiedenissen van Zimri, en zijn
verbintenis, die hij gemaakt heeft,
zijn die nietgeschreven in het boek
der kronieken der koningen van
Israel?
16:21 Toen werd het volk van Israel
verdeeld in twee helften; de helft
des volks volgde Tibni, den zoon
vanGinath, om hem koning te
maken; en de helft volgde Omri.
16:22 Maar het volk, dat Omri
volgde, was sterker dan het volk,
dat Tibni, den zoon van Ginath,
volgde; enTibni stierf, en Omri
regeerde.
16:23 In het een en dertigste jaar
van Asa, den koning van Juda, werd
Omri koning over Israel,
[en][regeerde] twaalf jaren; te Thirza
regeerde hij zes jaren.
16:24 En hij kocht den berg
Samaria van Semer, voor twee
talenten zilvers, en bebouwde den
berg; ennoemde den naam der
stad, die hij bouwde, naar den
naam van Semer, den heer des
bergs, Samaria.
16:25 En Omri deed wat kwaad was
in de ogen des HEEREN; ja, hij deed
erger dan allen, die voor
hemgeweest waren.
16:26 En hij wandelde in alle wegen
van Jerobeam, den zoon van Nebat,

en in zijn zonden, waarmede
hijIsrael had doen zondigen,
verwekkende den HEERE, den God
Israels, tot toorn, door hun
ijdelheden.
16:27 Het overige nu der
geschiedenissen van Omri, wat hij
gedaan heeft, en zijn macht die hij
gepleegdheeft, zijn die niet
geschreven in het boek der
kronieken der koningen van Israel?
16:28 En Omri ontsliep met zijn
vaderen, en werd begraven te
Samaria; en zijn zoon Achab
regeerde in zijnplaats.
16:29 En Achab, de zoon van Omri,
werd koning over Israel, in het acht
en dertigste jaar van Asa,
denkoning van Juda; en Achab, de
zoon van Omri, regeerde over Israel,
te Samaria, twee en twintig jaren.
16:30 En Achab, den zoon van
Omri, deed wat kwaad was in de
ogen des HEEREN, meer dan allen,
dievoor hem geweest waren.
16:31 En het geschiedde (was het
een lichte zaak, dat hij wandelde in
de zonden van Jerobeam, den
zoonvan Nebat?), dat hij nog ter
vrouwe nam Izebel, de dochter van
Eth-baal, den koning der Sidoniers,
enheenging, en diende Baal, en
boog zich voor hem.
16:32 En hij richtte voor Baal een
altaar op, in het huis van Baal,
hetwelk hij te Samaria gebouwd
had.
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16:33 Ook maakte Achab een bos,
zodat Achab nog meer deed, om
den HEERE, den God Israels, tot
toornte verwekken, dan alle
koningen van Israel, die voor hem
geweest waren.
16:34 In zijn dagen bouwde Hiel, de
Betheliet, Jericho; op Abiram, zijn
eerstgeborenen zoon, heeft hij
haargegrondvest, en op Segub, zijn
jongsten [zoon], heeft hij haar
poorten gesteld; naar het woord
des HEEREN, datHij door den dienst
van Jozua, den zoon van Nun,
gesproken had.
17:1 En Elia, de Thisbiet, van de
inwoneren van Gilead, zeide tot
Achab: [Zo] [waarachtig] [als] de
HEERE,de God Israels, leeft, voor
Wiens aangezicht ik sta, indien deze
jaren dauw of regen zijn zal, tenzij
dan naar mijnwoord!
17:2 Daarna geschiedde het woord
des HEEREN tot hem, zeggende:
17:3 Ga weg van hier, en wend u
naar het oosten, en verberg u aan
de beek Krith, die voor aan de
Jordaanis.
17:4 En het zal geschieden, dat gij
uit de beek drinken zult; en Ik heb
de raven geboden, dat zij u
daaronderhouden zullen.
17:5 Hij ging dan heen, en deed
naar het woord des HEEREN; want
hij ging en woonde bij de beek
Krith,die voor aan de Jordaan is.

17:6 En de raven brachten hem des
morgens brood en vlees, desgelijks
brood en vlees des avonds; en
hijdronk uit de beek.
17:7 En het geschiedde ten einde
van [vele] dagen, dat de beek
uitdroogde; want geen regen was in
hetland geweest.
17:8 Toen geschiedde het woord
des HEEREN tot hem, zeggende:
17:9 Maak u op, ga heen naar
Zarfath, dat bij Sidon is, en woon
aldaar; zie, Ik heb daar een
weduwvrouwgeboden, dat zij u
onderhoude.
17:10 Toen maakte hij zich op, en
ging naar Zarfath. Als hij nu aan de
poort der stad kwam, ziet, zo
wasdaar een weduwvrouw, hout
lezende; en hij riep tot haar, en
zeide: Haal mij toch een weinig
waters in dit vat, datik drinke.
17:11 Toen zij nu heenging om te
halen, zo riep hij tot haar, en zeide:
Haal mij toch [ook] een bete broods
inuw hand.
17:12 Maar zij zeide: [Zo]
[waarachtig] [als] de HEERE, uw God,
leeft, indien ik een koek heb, dan
alleeneen hand vol meels in de
kruik, en een weinig olie in de fles!
En zie ik heb een paar houten
gelezen, en ik gaheen, en zal het
voor mij en voor mijn zoon
bereiden, dat wij het eten, en
sterven.
17:13 En Elia zeide tot haar: Vrees
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niet, ga heen, doe naar uw woord;
maar maak mij vooreerst een
kleinenkoek daarvan, en breng mij
dien hier uit; doch voor u en uw
zoon zult gij daarna [wat] maken.
17:14 Want zo zegt de HEERE, de
God Israels: Het meel van de kruik
zal niet verteerd worden, en de
olieder fles zal niet ontbreken, tot
op den dag, dat de HEERE regen
op den aardbodem geven zal.
17:15 En zij ging heen, en deed
naar het woord van Elia; zo at zij,
en hij, en haar huis, [vele] dagen.
17:16 Het meel van de kruik werd
niet verteerd, en de olie van de fles
ontbrak niet, naar het woord
desHEEREN, dat Hij gesproken had
door den dienst van Elia.
17:17 En het geschiedde na deze
dingen, dat de zoon dezer vrouw,
der waardin van het huis, krank
werd;en zijn krankheid werd zeer
sterk, totdat geen adem in hem
overgebleven was.
17:18 En zij zeide tot Elia: Wat heb
ik met u te doen, gij man Gods?
Zijt gij bij mij ingekomen, om
mijnongerechtigheid in gedachtenis
te brengen, en om mijn zoon te
doden?
17:19 En hij zeide tot haar: Geef mij
uw zoon. En hij nam hem van haar
schoot, en droeg hem boven in
deopperzaal, waar hij zelf woonde,
en hij leide hem neder op zijn bed.
17:20 En hij riep den HEERE aan, en

zeide: HEERE, mijn God, hebt Gij
dan ook deze weduwe, bij dewelkeik
herberge, zo kwalijk gedaan, dat Gij
haar zoon gedood hebt?
17:21 En hij mat zich driemaal uit
over dat kind, en riep den HEERE
aan, en zeide: HEERE, mijn God,
laattoch de ziel van dit kind in hem
wederkomen.
17:22 En de HEERE verhoorde de
stem van Elia; en de ziel van het
kind kwam weder in hem, dat het
wederlevend werd.
17:23 En Elia nam het kind, en
bracht het af van de opperzaal in
het huis, en gaf het aan zijn
moeder; enElia zeide: Zie, uw zoon
leeft.
17:24 Toen zeide die vrouw tot Elia:
Nu weet ik, dat gij een man Gods
zijt, en dat het woord des HEEREN
inuw mond waarheid is.
18:1 En het gebeurde [na] vele
dagen, dat het woord des HEEREN
geschiedde tot Elia, in het derde
jaar,zeggende: Ga heen, vertoon u
aan Achab; want Ik zal regen geven
op den aardbodem.
18:2 En Elia ging heen, om zich aan
Achab te vertonen. En de honger
was sterk in Samaria.
18:3 En Achab had, Obadja, den
hofmeester, geroepen; en Obadja
was den HEERE zeer vrezende.
18:4 Want het geschiedde, als
Izebel de profeten des HEEREN
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uitroeide, dat Obadja honderd
profetennam, en verborg ze bij vijftig
man in een spelonk, en onderhield
hen met brood en water.
18:5 En Achab had gezegd tot
Obadja: Trek door het land, tot alle
waterfonteinen en tot alle
rivieren;misschien zullen wij gras
vinden, opdat wij de paarden en de
muilezelen in het leven behouden,
en nietsuitroeien van de beesten.
18:6 En zij deelden het land onder
zich, dat zij het doortogen; Achab
ging bijzonder op een weg, en
Obadjaging ook bijzonder op een
weg.
18:7 Als nu Obadja op den weg
was, ziet, zo was hem Elia
tegemoet; en hem kennende, zo viel
hij op zijnaangezicht, en zeide: Zijt
gij mijn heer Elia?
18:8 Hij zeide: Ik ben het; ga heen,
zeg uw heer: Zie, Elia is [hier].
18:9 Maar hij zeide: Wat heb ik
gezondigd, dat gij uw knecht geeft
in de hand van Achab, dat hij mij
dode?
18:10 [Zo] [waarachtig] [als] de
HEERE, uw God, leeft, zo er een
volk of koninkrijk is, waar mijn heer
nietgezonden heeft, om u te
zoeken; en als zij zeiden: Hij is hier
niet; zo nam hij dat koninkrijk en
dat volk een eedaf; dat zij u niet
hadden gevonden.
18:11 En nu zegt gij: Ga heen, zeg
uw heer: Zie, Elia is [hier].

18:12 En het mocht geschieden,
wanneer ik van u zou weggegaan
zijn, dat de Geest des HEEREN
uwegnam, ik weet niet waarheen; en
ik kwam, om [dat] Achab aan te
zeggen, en hij vond u niet, zo zou
hij mijdoden; ik, uw knecht, nu vrees
den HEERE van mijn jonkheid af.
18:13 Is mijn heer niet aangezegd,
wat ik gedaan heb, als Izebel de
profeten des HEEREN doodde? Dat
ikvan de profeten des HEEREN
honderd man heb verborgen, elk
vijftig man in een spelonk, en die
met brood enwater onderhouden
heb?
18:14 En nu zegt gij: Ga heen, zeg
uw heer: Zie, Elia is [hier], en hij
zou mij doodslaan.
18:15 En Elia zeide: [Zo]
[waarachtig] [als] de HEERE der
heirscharen leeft, voor Wiens
aangezicht ik sta, ikzal voorzeker
mij heden aan hem vertonen!
18:16 Toen ging Obadja Achab
tegemoet, en zeide het hem aan; en
Achab ging Elia tegemoet.
18:17 En het geschiedde, als Achab
Elia zag, dat Achab tot hem zeide:
Zijt gij die beroerder van Israel?
18:18 Toen zeide hij: Ik heb Israel
niet beroerd, maar gij en uws
vaders huis, daarmede, dat gijlieden
degeboden des HEEREN verlaten
hebt en de Baals nagevolgd zijt.
18:19 Nu dan, zend heen, verzamel
tot mij het ganse Israel op den
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berg Karmel, en de vierhonderd en
vijftigprofeten van Baal, en de
vierhonderd profeten van het bos,
die van de tafel van Izebel eten.
18:20 Zo zond Achab onder alle
kinderen Israels, en verzamelde de
profeten op den berg Karmel.
18:21 Toen naderde Elia tot het
ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt
gij op twee gedachten? Zo de
HEEREGod is, volgt Hem na, en zo
het Baal is, volgt hem na! Maar het
volk antwoordde hem niet een
woord.
18:22 Toen zeide Elia tot het volk:
Ik ben alleen een profeet des
HEEREN overgebleven, en de
profeten vanBaal zijn vierhonderd en
vijftig mannen.
18:23 Dat men ons dan twee varren
geve, en dat zij voor zich den enen
var kiezen, en denzelven in
stukkendelen, en op het hout
leggen, maar geen vuur daaraan
leggen; en ik zal den anderen var
bereiden, en op hethout leggen, en
geen vuur daaraan leggen.
18:24 Roept gij daarna den naam
van uw god aan, en ik zal den
Naam des HEEREN aanroepen; en
deGod, Die door vuur antwoorden
zal, Die zal God zijn. En het ganse
volk antwoordde en zeide: Dat
woord isgoed.
18:25 En Elia zeide tot de profeten
van Baal: Kiest gijlieden voor u den
enen var, en bereidt gij [hem]

eerst,want gij zijt velen; en roept
den naam uws gods aan, en legt
geen vuur daaraan.
18:26 En zij namen den var, dien hij
hun gegeven had, en bereidden
[hem], en riepen den naam van
Baalaan, van den morgen tot op
den middag, zeggende: O Baal,
antwoord ons! Maar er was geen
stem en geenantwoorder. En zij
sprongen tegen het altaar, dat men
gemaakt had.
18:27 En het geschiedde op den
middag, dat Elia met hen spotte, en
zeide: Roept met luider stem, want
hijis een god; omdat hij in gepeins
is, of omdat hij wat te doen heeft,
of omdat hij een reize heeft;
misschien slaapthij en zal wakker
worden.
18:28 En zij riepen met luider stem,
en zij sneden zichzelven messen en
met priemen, naar hun wijze,
totdatzij bloed over zich uitstortten.
18:29 Het geschiedde nu, als de
middag voorbij was, dat zij
profeteerden totdat men het
spijsoffer zouofferen; maar er was
geen stem, en geen antwoorder, en
geen opmerking.
18:30 Toen zeide Elia tot het ganse
volk: Nadert tot mij. En al het volk
naderde tot hem; en hij heelde
hetaltaar des HEEREN, dat verbroken
was.
18:31 En Elia nam twaalf stenen,
naar het getal der stammen van de
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kinderen Jakobs, tot welke het
woorddes HEEREN geschied was,
zeggende: Israel zal uw naam zijn.
18:32 En hij bouwde met die stenen
het altaar in den Naam des
HEEREN; daarna maakte hij een
groeverondom het altaar, naar de
wijdte van twee maten zaads.
18:33 En hij schikte het hout, en
deelde den var in stukken, en leide
[hem] op het hout. En hij zeide:
Vultvier kruiken met water, en giet
het op het brandoffer en op het
hout.
18:34 En hij zeide: Doet het ten
tweeden male. En zij deden het ten
tweeden male. Voorts zeide hij:
Doethet ten derden male. En zij
deden het ten derden male;
18:35 Dat het water rondom het
altaar liep; daartoe vulde hij ook de
groeve met water.
18:36 Het geschiedde nu, als men
het spijsoffer offerde, dat de profeet
Elia naderde, en zeide: HEERE,God
van Abraham, Izak en Israel, dat het
heden bekend worde, dat Gij God in
Israel zijt, en ik Uw knecht; en datik
al deze dingen naar Uw woord
gedaan heb.
18:37 Antwoord mij, HEERE,
antwoord mij; opdat dit volk
erkenne, dat Gij, o HEERE, die God
zijt, en dat Gijhun hart achterwaarts
omgewend hebt.
18:38 Toen viel het vuur des
HEEREN, en verteerde dat

brandoffer, en dat hout, en die
stenen, en dat stof,ja, lekte dat
water op, hetwelk in de groeve was.
18:39 Als nu het ganse volk dat
zag, zo vielen zij op hun
aangezichten, en zeiden: De HEERE
is God, deHEERE is God!
18:40 En Elia zeide tot hen: Grijpt
de profeten van Baal, dat niemand
van hen ontkome. En zij grepen ze;
enElia voerde hen af naar de beek
Kison, en slachtte hen aldaar.
18:41 Daarna zeide Elia tot Achab:
Trek op, eet en drink; want er is
een geruis van een
overvloedigenregen.
18:42 Alzo toog Achab op, om te
eten en te drinken; maar Elia ging
op naar de hoogte van Karmel,
enbreidde zich uit voorwaarts ter
aarde; daarna leide hij zijn
aangezicht tussen zijn knieen.
18:43 En hij zeide tot zijn jongen:
Ga nu op, en zie uit naar de zee.
Toen ging hij op, en zag uit, en
zeide: Eris niets. Toen zeide hij: Ga
weder henen, zevenmaal.
18:44 En het geschiedde op de
zevende maal, dat hij zeide: Zie,
een kleine wolk, als eens mans
hand, gaatop van de zee. En hij
zeide: Ga op, zeg tot Achab: Span
aan, en kom af, dat u de regen
niet ophoude.
18:45 En het geschiedde
ondertussen, dat de hemel van
wolken en wind zwart werd; en er
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kwam een groteregen; en Achab
reed weg, en toog naar Jizreel.
18:46 En de hand des HEEREN was
over Elia, en hij gordde zijn lenden,
en liep voor het aangezicht
vanAchab henen, tot daar men te
Jizreel komt.
19:1 En Achab zeide Izebel aan al
wat Elia gedaan had, en allen, die
hij gedood had, [te] [weten] al
deprofeten, met het zwaard.
19:2 Toen zond Izebel een bode tot
Elia, om te zeggen: Zo doen [mij]
de goden, en doen zo
daartoe,voorzeker, ik zal morgen
omtrent dezen tijd uw ziel stellen,
als de ziel van een hunner.
19:3 Toen hij dat zag, maakte hij
zich op, en ging heen, om zijns
levens wil, en kwam te Ber-seba,
dat inJuda is, en liet zijn jongen
aldaar.
19:4 Maar hij zelf ging henen in de
woestijn een dagreis, en kwam, en
zat onder een jeneverboom; en
bad,dat zijn ziel stierve, en zeide:
Het is genoeg; neem nu, HEERE,
mijn ziel, want ik ben niet beter dan
mijnvaderen.
19:5 En hij leide zich neder, en
sliep onder een jeneverboom; en
ziet, toen roerde hem een engel
aan, enzeide tot hem: Sta op, eet;
19:6 En hij zag om, en ziet, aan
zijn hoofdeinde was een koek op de
kolen gebakken, en een fles met

water;alzo at hij, en dronk, en leide
zich wederom neder.
19:7 En de engel des HEEREN kwam
ten anderen male weder, en roerde
hem aan, en zeide: Sta op, eet,want
de weg zou te veel voor u zijn.
19:8 Zo stond hij op, en at, en
dronk; en hij ging, door de kracht
derzelver spijs, veertig dagen en
veertignachten, tot aan den berg
Gods, Horeb.
19:9 En hij kwam aldaar in een
spelonk, en vernachtte aldaar; en
ziet, het woord des HEEREN
geschieddetot hem, en zeide tot
hem: Wat maakt gij hier, Elia?
19:10 En hij zeide: Ik heb zeer
geijverd voor den HEERE, den God
der heirscharen; want de
kinderenIsraels hebben Uw verbond
verlaten, Uw altaren afgebroken en
Uw profeten met het zwaard
gedood; en ikalleen ben
overgebleven, en zij zoeken mijn
ziel, om die weg te nemen.
19:11 En Hij zeide: Ga uit, en sta
op dezen berg, voor het aangezicht
des HEEREN. En ziet, de HEEREging
voorbij, en een grote en sterke
wind, scheurende de bergen, en
brekende de steenrotsen, voor den
HEEREhenen; [doch] de HEERE was
in den wind niet; en na dezen wind
een aardbeving; de HEERE was [ook]
in deaardbeving niet;
19:12 En na de aardbeving een
vuur; de HEERE was [ook] in het
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vuur niet; en na het vuur het suizen
vaneen zachte stilte.
19:13 En het geschiedde, als Elia
[dat] hoorde, dat hij zijn aangezicht
bewond met zijn mantel, en
uitging,en stond in den ingang der
spelonk. En ziet, een stem [kwam]
tot hem, die zeide: Wat maakt gij
hier, Elia?
19:14 En hij zeide: Ik heb zeer
geijverd voor den HEERE, den God
der heirscharen; want de
kinderenIsraels hebben Uw verbond
verlaten, Uw altaren afgebroken en
Uw profeten met het zwaard
gedood; en ikalleen ben
overgebleven, en zij zoeken mijn
ziel, om die weg te nemen.
19:15 En de HEERE zeide tot hem:
Ga, keer weder op uwe weg, naar
de woestijn van Damaskus; en
gadaar in, en zalf Hazael ten koning
over Syrie.
19:16 Daartoe zult gij Jehu, den
zoon van Nimsi, zalven ten koning
over Israel; en Elisa, den zoon
vanSafat, van Abel-mehola, zult gij
tot profeet zalven in uw plaats.
19:17 En het zal geschieden, dat
Jehu hem, die van het zwaard van
Hazael ontkomt, doden zal; en die
vanhet zwaard van Jehu ontkomt,
dien zal Elisa doden.
19:18 Ook heb Ik in Israel doen
overblijven zeven duizend, alle
knieen, die zich niet gebogen
hebben voorBaal, en allen mond,

die hem niet gekust heeft.
19:19 Zo ging hij van daar, en vond
Elisa, den zoon van Safat; dezelve
ploegde met twaalf juk
[runderen]voor zich henen, en hij
was bij het twaalfde; en Elia ging
over tot hem, en wierp zijn mantel
op hem.
19:20 En hij verliet de runderen, en
liep Elia na, en zeide: Dat ik toch
mijn vader en mijn moeder
kusse,daarna zal ik u navolgen. En
hij zeide tot hem: Ga, keer weder;
want wat heb ik u gedaan?
19:21 Zo keerde hij weder van
achter hem af, en nam een juk
runderen, en slachtte het, en met
hetgereedschap der runderen zood
hij hun vlees, hetwelk hij aan het
volk gaf; en zij aten. Daarna stond
hij op, envolgde Elia na, en diende
hem.
20:1 En Benhadad, de koning van
Syrie, vergaderde al zijn macht; en
twee en dertig koningen waren
methem, en paarden en wagenen;
en hij toog op, en belegerde
Samaria en krijgde tegen haar.
20:2 En hij zond boden tot Achab,
den koning van Israel, in de stad.
20:3 En hij zeide hem aan: Zo zegt
Benhadad: Uw zilver en uw goud,
dat is mijn, daartoe uw vrouwen
enuw beste kinderen, die zijn mijn.
20:4 En de koning van Israel
antwoordde en zeide: Naar uw
654

1 Koningen
woord, mijn heer de koning, ik ben
uwe, en alwat ik heb.
20:5 Daarna kwamen de boden
weder, en zeiden: Alzo spreekt
Benhadad, zeggende: Ik heb wel tot
ugezonden, zeggende: Uw zilver, en
uw goud, en uw vrouwen, en uw
kinderen zult gij mij geven;
20:6 Maar morgen om dezen tijd
zal ik mijn knechten tot u zenden,
dat zij uw huis en de huizen
uwerknechten bezoeken; en het zal
geschieden, dat zij al het begeerlijke
uwer ogen in hun handen leggen
enwegnemen zullen.
20:7 Toen riep de koning van Israel
alle oudsten des lands, en zeide:
Merkt toch en ziet, dat deze
hetkwade zoekt; want hij had tot mij
gezonden, om mijn vrouwen, en om
mijn kinderen, en om mijn zilver, en
ommijn goud, en ik heb het hem
niet geweigerd.
20:8 Doch al de oudsten, en het
ganse volk, zeiden tot hem: Hoor
niet, en bewillig niet.
20:9 Daarom zeide hij tot de boden
van Benhadad: Zegt mijn heer den
koning: Alles, waarom gij in het
eersttot uw knecht gezonden hebt,
zal ik doen; maar deze zaak kan ik
niet doen. Zo gingen de boden
heen enbrachten hem bescheid
weder.
20:10 En Benhadad zond tot hem
en zeide: De goden doen mij zo, en
doen zo daartoe, indien het stof

vanSamaria genoeg zal zijn tot
handvollen voor al het volk, dat
mijn voetstappen volgt!
20:11 Maar de koning van Israel
antwoordde en zeide: Spreekt [tot]
[hem]: Die zich aangordt, beroeme
zichniet, als die zich los maakt.
20:12 En het geschiedde, als hij dit
woord hoorde, daar hij was
drinkende, hij en de koningen in de
tenten,dat hij zeide tot zijn
knechten: Legt aan! En zij leiden
aan tegen de stad.
20:13 En ziet, een profeet trad tot
Achab, den koning van Israel, en
zeide: Zo zegt de HEERE: Hebt
gijgezien al deze grote menigte? Zie,
Ik zal ze heden in uw hand geven,
opdat gij weet, dat Ik de HEERE
ben.
20:14 En Achab zeide: Door wie? En
hij zeide: Zo zegt de HEERE: Door
de jongens van de oversten
derlandschappen. En hij zeide: Wie
zal den strijd aanbinden? En hij
zeide: Gij.
20:15 Toen telde hij de jongens van
de oversten der landschappen, en
zij waren tweehonderd twee
endertig; en na hen telde hij al het
volk, al de kinderen Israels, zeven
duizend.
20:16 En zij togen uit op den
middag. Benhadad nu dronk zich
dronken in de tenten, hij en de
koningen, detwee en dertig
koningen, die hem hielpen.
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20:17 En de jongens van de
oversten der landschappen togen
eerst uit. Doch Benhadad zond
[enigen] uit,en zij boodschapten
hem, zeggende: Uit Samaria zijn
mannen uitgetogen.
20:18 En hij zeide: Hetzij dat zij tot
vrede uitgetogen zijn, grijpt hen
levend; hetzij ook, dat zij ten
strijdeuitgetogen zijn, grijpt hen
levend.
20:19 Zo togen deze jongens van
de oversten der landschappen uit
de stad, en het heir, dat hen
navolgde.
20:20 En een ieder sloeg zijn man,
zodat de Syriers vloden, en Israel
jaagde hen na. Doch Benhadad,
dekoning van Syrie, ontkwam op
een paard, met [enige] ruiteren.
20:21 En de koning van Israel toog
uit, en sloeg paarden en wagenen,
dat hij een groten slag aan
deSyriers sloeg.
20:22 Toen trad die profeet tot den
koning van Israel, en zeide tot hem:
Ga heen, sterk u; en bemerk, enzie,
wat gij doen zult; want met de
wederkomst des jaars zal de koning
van Syrie tegen u optrekken.
20:23 Want de knechten van den
koning van Syrie hadden tot hem
gezegd: Hun goden zijn
berggoden,daarom zijn zij sterker
geweest dan wij; maar zeker, laat
ons tegen hen op het effen veld
strijden, zo wij nietsterker zijn dan

zij!
20:24 Daarom doe deze zaak: Doe
de koningen weg, elkeen uit zijn
plaats, en stel landvoogden in
hunplaats.
20:25 En gij, tel u een heir, als dat
heir, dat van de uwen gevallen is,
en paarden, als die paarden,
enwagenen, als die wagenen; en
laat ons tegen hen op het effen
veld strijden, zo wij niet sterker zijn
dan zij! En hijhoorde naar hun stem,
en deed alzo.
20:26 Het geschiedde nu met de
wederkomst des jaars, dat
Benhadad de Syriers monsterde; en
hij toog opnaar Afek, ten krijge
tegen Israel.
20:27 De kinderen Israels werden
ook gemonsterd, en waren verzorgd
van leeftocht, en trokken
huntegemoet; en de kinderen Israels
legerden zich tegenover hen, als
twee blote geitenkudden, maar de
Syriersvervulden het land.
20:28 En de man Gods trad toe, en
sprak tot den koning van Israel, en
zeide: Zo zegt de HEERE:
Daaromdat de Syriers gezegd
hebben: De HEERE is een God der
bergen, en Hij is niet een God der
laagten; zo zal Ik aldeze grote
menigte in uw hand geven, opdat
gijlieden weet, dat Ik de HEERE ben.
20:29 En dezen waren gelegerd
tegenover die, zeven dagen; het
geschiedde nu op den zevenden
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dag, datde strijd aanging; en de
kinderen Israels sloegen van de
Syriers honderd duizend voetvolks
op een dag.
20:30 En de overgeblevenen vloden
naar Afek in de stad, en de muur
viel op zeven en twintig
duizendmannen, die overgebleven
waren; ook vlood Benhadad, en
kwam in de stad [van] kamer in
kamer.
20:31 Toen zeiden de knechten tot
hem: Zie toch, wij hebben gehoord,
dat de koningen van het huis
Israelsgoedertierene koningen zijn;
laat ons toch zakken om onze
lenden leggen, en koorden om onze
hoofden, enuitgaan tot den koning
van Israel; mogelijk zal hij uw ziel in
het leven behouden.
20:32 Toen gordden zij zakken om
hun lenden, en koorden om hun
hoofden, en kwamen tot den koning
vanIsrael, en zeiden: Uw knecht
Benhadad zegt: Laat toch mijn ziel
leven. En hij zeide: Leeft hij dan
nog? Hij is mijnbroeder.
20:33 De mannen nu namen
naarstiglijk waar, en vatten het
haastelijk, of het van hem ware, en
zeiden: Uwbroeder Benhadad [leeft].
En hij zeide: Komt, brengt hem.
Toen kwam Benhadad tot hem uit,
en hij deed hem opden wagen
klimmen.
20:34 En hij zeide tot hem: De
steden, die mijn vader van uw vader

genomen heeft, zal ik wedergeven,
enmaak u straten in Damaskus,
gelijk mijn vader in Samaria
gemaakt heeft. En ik, [antwoordde]
[Achab], zal u metdit verbond dan
laten gaan. Zo maakte hij een
verbond met hem, en liet hem gaan.
20:35 Toen zeide een man uit de
zonen der profeten tot zijn naaste,
door het woord des HEEREN: Sla
mijtoch. En de man weigerde hem
te slaan.
20:36 En hij zeide tot hem: Daarom
dat gij de stem des HEEREN niet
gehoorzaam zijt geweest, zie, als
gijvan mij weggegaan zijt, zo zal u
een leeuw slaan. En als hij van bij
hem weggegaan was, zo vond hem
eenleeuw, die hem sloeg.
20:37 Daarna vond hij een anderen
man, en zeide: Sla mij toch. En die
man sloeg hem, slaande
enwondende.
20:38 Toen ging de profeet heen,
en stond voor den koning op den
weg; en hij verstelde zich met as
bovenzijn ogen.
20:39 En het geschiedde, als de
koning voorbijging, dat hij tot den
koning riep, en zeide: Uw knecht
wasuitgegaan in het midden des
strijds; en zie, een man was
afgeweken, en bracht tot mij een
man, en zeide:Bewaar dezen man,
indien hij enigszins gemist wordt, zo
zal uw ziel in de plaats zijner ziel
zijn, of gij zult eentalent zilvers
657

1 Koningen
opwegen.
20:40 Het geschiedde nu, als uw
knecht hier en daar doende was,
dat hij er niet was. Toen zeide de
koningvan Israel tot hem: Zo is uw
oordeel; gij hebt zelf het geveld.
20:41 Toen haastte hij zich, en
deed de as af van zijn ogen; en de
koning van Israel kende hem, dat hij
eender profeten was.
20:42 En hij zeide tot hem: Zo zegt
de HEERE: Omdat gij den man, dien
Ik verbannen heb, uit de hand
hebtlaten gaan, zo zal uw ziel in de
plaats van zijn ziel zijn, en uw volk
in de plaats van zijn volk.
20:43 En de koning van Israel toog
henen, gemelijk en toornig, naar zijn
huis, en kwam te Samaria.
21:1 Het geschiedde nu na deze
dingen, [alzo] Naboth, een Jizreeliet,
een wijngaard had, die te Jizreel
was,bij het paleis van Achab, den
koning van Samaria.
21:2 Dat Achab sprak tot Naboth,
zeggende: Geef mij uw wijngaard,
opdat hij mij zij tot een kruidhof,
dewijlhij nabij mijn huis is; en ik zal
u daarvoor geven een wijngaard, die
beter is dan die; [of], zo het goed
in uw ogenis, zal ik u in geld
deszelfs waarde geven.
21:3 Maar Naboth zeide tot Achab:
Dat late de HEERE verre van mij
zijn, dat ik u de erve mijner
vaderengeven zou!

21:4 Toen kwam Achab in zijn huis,
gemelijk en toornig over het woord,
dat Naboth, de Jizreeliet, tot
hemgesproken had, en gezegd: Ik
zal de erve mijner vaderen niet
geven. En hij leide zich neder op
zijn bed, enkeerde zijn aangezicht
om, en at geen brood.
21:5 Maar Izebel, zijn huisvrouw,
kwam tot hem, en sprak tot hem:
Wat is dit, dat uw geest dus
gemelijk is,en dat gij geen brood
eet?
21:6 En hij sprak tot haar: Omdat ik
tot Naboth, den Jizreeliet,
gesproken en hem gezegd heb: Geef
mij uwwijngaard om geld, of, zo het
u behaagt, zal ik u een wijngaard in
zijn plaats geven; maar hij heeft
gezegd: Ik zalu mijn wijngaard niet
geven.
21:7 Toen zeide Izebel, zijn
huisvrouw, tot hem: Zoudt gij nu het
koninkrijk over Israel regeren? Sta
op, eetbrood, en uw hart zij vrolijk;
ik zal u den wijngaard van Naboth,
den Jizreeliet, geven.
21:8 Zij dan schreef brieven in den
naam van Achab, en verzegelde ze
met zijn signet; en zond de
brieventot de oudsten en tot de
edelen, die in zijn stad waren,
wonende met Naboth.
21:9 En zij schreef in die brieven,
zeggende: Roept een vasten uit, en
zet Naboth in de hoogste plaats
desvolks;
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21:10 En zet tegenover hem twee
mannen, zonen Belials, die tegen
hem getuigen, zeggende: Gij hebt
Goden den koning gezegend; en
voert hem uit, en stenigt hem, dat
hij sterve.
21:11 En de mannen zijner stad, die
oudsten en die edelen, die in zijn
stad woonden, deden gelijk als
Izebeltot hen gezonden had; gelijk
als geschreven was in de brieven,
die zij tot hen gezonden had.
21:12 Zij riepen een vasten uit; en
zij zetten Naboth in de hoogste
plaats des volks.
21:13 Toen kwamen de twee
mannen, zonen Belials, en zetten
zich tegenover hem; en de mannen
Belialsgetuigden tegen hem, tegen
Naboth, voor het volk, zeggende:
Naboth heeft God en den koning
gezegend. En zijvoerden hem buiten
de stad, en stenigden hem met
stenen, dat hij stierf.
21:14 Daarna zonden zij tot Izebel,
zeggende: Naboth is gestenigd en is
dood.
21:15 Het geschiedde nu, toen
Izebel hoorde, dat Naboth gestenigd
en dood was, dat Izebel tot
Achabzeide: Sta op, bezit den
wijngaard van Naboth, den Jizreeliet,
erfelijk, dien hij u weigerde om geld
te geven; wantNaboth leeft niet,
maar is dood.
21:16 En het geschiedde, als Achab
hoorde, dat Naboth dood was, dat

Achab opstond, om naar
denwijngaard van Naboth, den
Jizreeliet, af te gaan, om dien
erfelijk te bezitten.
21:17 Doch het woord des HEEREN
geschiedde tot Elia, den Thisbiet,
zeggende:
21:18 Maak u op, ga henen af,
Achab, den koning van Israel,
tegemoet, die in Samaria is; zie hij
is in denwijngaard van Naboth,
waarhenen hij afgegaan is, om dien
erfelijk te bezitten.
21:19 En gij zult tot hem spreken,
zeggende: Alzo zegt de HEERE: Hebt
gij doodgeslagen, en ook
eenerfelijke bezitting ingenomen?
Daartoe zult gij tot hem spreken,
zeggende: Alzo zegt de HEERE: In
plaats datde honden het bloed van
Naboth gelekt hebben, zullen de
honden uw bloed lekken, ja het
uwe!
21:20 En Achab zeide tot Elia: Hebt
gij mij gevonden, o, mijn vijand? En
hij zeide: Ik heb [u]
gevonden,overmits gij uzelven
verkocht hebt, om te doen dat
kwaad is in de ogen des HEEREN.
21:21 Zie, Ik zal kwaad over u
brengen, en uw nakomelingen
wegdoen; en Ik zal van Achab
uitroeien watmannelijk is, mitsgaders
den beslotene en verlatene in Israel.
21:22 En Ik zal uw huis maken
gelijk het huis van Jerobeam, den
zoon van Nebat, en gelijk het huis
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vanBaesa, den zoon van Ahia; om
de terging, waarmede gij [Mij]
getergd hebt, en dat gij Israel hebt
doen zondigen.
21:23 Verder ook over Izebel sprak
de HEERE, zeggende: De honden
zullen Izebel eten, aan den
voorwalvan Jizreel.
21:24 Die van Achab sterft in de
stad, zullen de honden eten; en die
in het veld sterft, zullen de vogelen
deshemels eten.
21:25 Doch er was niemand
geweest gelijk Achab, die zichzelven
verkocht had, om te doen dat
kwaad is inde ogen des HEEREN,
dewijl Izebel, zijn huisvrouw, hem
ophitste.
21:26 En hij deed zeer gruwelijk,
wandelende achter de drekgoden;
naar alles, wat de Amorieten
gedaanhadden, die God voor het
aangezicht van de kinderen Israels
uit de bezitting verdreven had.
21:27 Het geschiedde nu, als Achab
deze woorden hoorde, dat hij zijn
klederen scheurde, en een zak
omzijn vlees leide, en vastte; hij lag
ook neder in den zak, en ging
langzaam.
21:28 En het woord des HEEREN
geschiedde tot Elia, den Thisbiet,
zeggende:
21:29 Hebt gij gezien, dat Achab
zich vernedert voor Mijn aangezicht?
Daarom dewijl hij zich vernedertvoor
Mijn aangezicht, zo zal Ik dat kwaad

in zijn dagen niet brengen; in de
dagen zijns zoons zal Ik dat
kwaadover zijn huis brengen.
22:1 En zij zaten drie jaren stil, dat
er geen krijg was tussen Syrie en
tussen Israel.
22:2 Maar het geschiedde in het
derde jaar, als Josafat, de koning
van Juda, tot den koning van
Israelafgekomen was,
22:3 Dat de koning van Israel tot
zijn knechten zeide: Weet gij, dat
Ramoth in Gilead onze is? En wij
zijn stil,zonder dat te nemen uit de
hand van den koning van Syrie.
22:4 Daarna zeide hij tot Josafat:
Zult gij met mij trekken in den strijd
naar Ramoth in Gilead? En
Josafatzeide tot den koning van
Israel: Zo zal ik zijn gelijk gij zijt, zo
mijn volk als uw volk, zo mijn
paarden als uwpaarden.
22:5 Verder zeide Josafat tot den
koning van Israel: Vraag toch als
heden naar het woord des HEEREN.
22:6 Toen vergaderde de koning
van Israel de profeten, omtrent
vierhonderd man, en hij zeide tot
hen: Zalik tegen Ramoth in Gilead
ten strijde trekken, of zal ik het
nalaten? En zij zeiden: Trek op,
want de HEERE zalze in de hand
des konings geven.
22:7 Maar Josafat zeide: Is hier niet
nog een profeet des HEEREN, dat
wij het van hem vragen mochten?
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22:8 Toen zeide de koning van
Israel tot Josafat: Er is nog een
man, om door hem den HEERE te
vragen;maar ik haat hem, omdat hij
over mij niets goeds profeteert,
maar kwaad: Micha, de zoon van
Jimla. En Josafatzeide: De koning
zegge niet alzo!
22:9 Toen riep de koning van Israel
een kamerling, en hij zeide: Haal
haastelijk Micha, den zoon van
Jimla.
22:10 De koning van Israel nu, en
Josafat, de koning van Juda, zaten
elk op zijn troon, bekleed met
[hun]klederen, op het plein, aan de
deur der poort van Samaria; en al
de profeten profeteerden in
huntegenwoordigheid.
22:11 En Zedekia, de zoon van
Kenaana, had zich ijzeren horens
gemaakt; en hij zeide: Zo zegt
deHEERE: Met deze zult gij de
Syriers stoten, totdat gij hen gans
verdaan zult hebben.
22:12 En al de profeten
profeteerden alzo, zeggende: Trek
op naar Ramoth in Gilead, en gij
zultvoorspoedig zijn; want de HEERE
zal hen in de hand des konings
geven.
22:13 De bode nu, die henengegaan
was, om Micha te roepen, sprak tot
hem, zeggende: Zie toch, dewoorden
der profeten zijn uit een mond goed
tot den koning; dat toch uw woord
zij, gelijk als het woord van eenuit

hen, en spreek het goede.
22:14 Doch Micha zeide: [Zo]
[waarachtig] [als] de HEERE leeft,
hetgeen de HEERE tot mij zeggen
zal, datzal ik spreken.
22:15 Als hij tot den koning
gekomen was, zo zeide de koning
tot hem: Micha, zullen wij naar
Ramoth inGilead ten strijde trekken,
of zullen wij [het] nalaten? En hij
zeide tot hem: Trek op, en gij zult
voorspoedig zijn,want de HEERE zal
ze in de hand des konings geven.
22:16 En de koning zeide tot hem:
Tot hoe vele reizen zal ik u
bezweren, opdat gij tot mij niet
spreekt, danalleen de waarheid, in
den Naam des HEEREN?
22:17 En hij zeide: Ik zag het ganse
Israel verstrooid op de bergen, gelijk
schapen, die geen herder hebben;en
de HEERE zeide: Dezen hebben geen
heer; een iegelijk kere weder naar
zijn huis in vrede.
22:18 Toen zeide de koning van
Israel tot Josafat: Heb ik tot u niet
gezegd: Hij zal over mij niets goed,
maarkwaads profeteren?
22:19 Verder zeide hij: Daarom
hoort het woord des HEEREN: Ik zag
den HEERE, zittende op Zijn troon,
enal het hemelse heir staande
nevens Hem, aan Zijn rechter [hand]
en aan Zijn linkerhand.
22:20 En de HEERE zeide: Wie zal
Achab overreden, dat hij optrekke
en valle te Ramoth in Gilead?
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Deeen nu zeide aldus, en de andere
zeide alzo.
22:21 Toen ging een geest uit, en
stond voor het aangezicht des
HEEREN, en zeide: Ik zal hem
overreden.
22:22 En de HEERE zeide tot hem:
Waarmede? En hij zeide: Ik zal
uitgaan, en een leugengeest zijn in
denmond van al zijn profeten. En Hij
zeide: Gij zult overreden, en zult het
ook vermogen; ga uit en doe alzo.
22:23 Nu dan, zie, de HEERE heeft
een leugengeest in den mond van
al deze uw profeten gegeven; en
deHEERE heeft kwaad over u
gesproken.
22:24 Toen trad Zedekia, de zoon
van Kenaana, toe, en sloeg Micha
op het kinnebakken; en hij zeide:
Doorwat [weg] is de geest des
HEEREN van mij doorgegaan, om u
aan te spreken?
22:25 En Micha zeide: Zie, gij zult
het zien, op dienzelfden dag, als gij
zult gaan [van] kamer in kamer, om
ute versteken.
22:26 De koning van Israel nu
zeide: Neem Micha, en breng hem
weder tot Amon, den overste der
stad, entot Joas, den zoon des
konings;
22:27 En gij zult zeggen: Zo zegt de
koning: Zet dezen in het
gevangenhuis, en spijst hem met
brood derbedruktheid, en met water
der bedruktheid, totdat ik met vrede

[weder] kom.
22:28 En Micha zeide: Indien gij
enigszins met vrede wederkomt, zo
heeft de HEERE door mij
nietgesproken! Verder zeide hij:
Hoort, gij volken altegaar!
22:29 Alzo toog de koning van
Israel en Josafat, de koning van
Juda, op naar Ramoth in Gilead.
22:30 En de koning van Israel zeide
tot Josafat: Als ik mij versteld heb,
zal ik in den strijd komen; maar
gij,trek uw klederen aan. Alzo
verstelde zich de koning van Israel,
en kwam in den strijd.
22:31 De koning nu van Syrie had
geboden aan de oversten der
wagenen, van welke hij twee en
dertig had,zeggende: Gij zult noch
kleinen noch groten bestrijden, maar
den koning van Israel alleen.
22:32 Het geschiedde dan, als de
oversten der wagenen Josafat
zagen, dat zij zeiden: Gewisselijk,
die is dekoning van Israel, en zij
keerden zich naar hem, om te
strijden; maar Josafat riep uit.
22:33 En het geschiedde, als de
oversten der wagenen zagen, dat hij
de koning van Israel niet was, dat
zijzich van achter hem afkeerden.
22:34 Toen spande een man den
boog in zijn eenvoudigheid, en
schoot den koning van Israel tussen
degespen en tussen het pantsier.
Toen zeide hij tot zijn voerman:
Keer uw hand, en voer mij uit het
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leger, want ikben zeer verwond.
22:35 En de strijd nam op
denzelven dag toe, en de koning
werd met den wagen staande
gehoudentegenover de Syriers; maar
hij stierf des avonds, en het bloed
der wonde vloeide in den bak des
wagens.
22:36 En er ging een uitroeping
door het heirleger, als de zon
onderging, zeggende: Een ieder kere
naarzijn stad, en een ieder naar zijn
land!
22:37 Alzo stierf de koning, en werd
naar Samaria gebracht; en zij
begroeven den koning te Samaria.
22:38 Als men nu den wagen in
den vijver van Samaria spoelde,
lekten de honden zijn bloed, waar
dehoeren wiesen, naar het woord
des HEEREN, dat Hij gesproken had.
22:39 Het overige nu der
geschiedenissen van Achab, en al
wat hij gedaan heeft, en het
elpenbenen huis,dat hij gebouwd
heeft, en al de steden, die hij
gebouwd heeft, zijn die niet
geschreven in het boek der
kroniekender koningen van Israel?
22:40 Alzo ontsliep Achab met zijn
vaderen; en zijn zoon Ahazia werd
koning in zijn plaats.
22:41 Josafat nu, de zoon van Asa,
werd koning over Juda, in het
vierde jaar van Achab, den koning
vanIsrael.
22:42 Josafat was vijf en dertig

jaren oud, als hij koning werd, en
regeerde vijf en twintig jaren te
Jeruzalem;en de naam zijner
moeder was Azuba, de dochter van
Silchi.
22:43 En hij wandelde in al den
weg van zijn vader Asa; hij week
niet daarvan, doende dat recht was
in deogen des HEEREN. Evenwel
werden de hoogten niet
weggenomen; het volk offerde en
rookte nog op dehoogten.
22:44 En Josafat maakte vrede met
den koning van Israel.
22:45 Het overige nu der
geschiedenissen van Josafat, en zijn
macht, die hij bewezen heeft, en
hoe hijgeoorloogd heeft, zijn die
niet geschreven in het boek der
kronieken der koningen van Juda?
22:46 Ook deed hij uit het land
weg de overige schandjongens, die
in de dagen van zijn vader
Asaovergebleven waren.
22:47 Toen was er geen koning in
Edom, [maar] een stadhouder des
konings.
22:48 [En] Josafat maakte schepen
van Tharsis, om naar Ofir te gaan
om goud; maar zij gingen niet,
wantde schepen werden gebroken te
Ezeon-geber.
22:49 Toen zeide Ahazia, de zoon
van Achab, tot Josafat: Laat mijn
knechten met uw knechten op
deschepen varen; maar Josafat
wilde niet.
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22:50 En Josafat ontsliep met zijn
vaderen, en werd bij zijn vaderen
begraven in de stad van zijn
vaderDavid; en zijn zoon Joram
werd koning in zijn plaats.
22:51 Ahazia, de zoon van Achab,
werd koning over Israel te Samaria,
in het zeventiende jaar van
Josafat,den koning van Juda, en
regeerde twee jaren over Israel.
22:52 En hij deed dat kwaad was in

de ogen des HEEREN; want hij
wandelde in den weg van zijn
vader,en in den weg van zijn
moeder, en in den weg van
Jerobeam, den zoon van Nebat, die
Israel zondigen deed.
22:53 En hij diende Baal, en boog
zich voor hem, en vertoornde den
HEERE, den God Israels, naar
alles,wat zijn vader gedaan had.

2 Koningen
1:1 En Moab viel van Israel af, na
Achabs dood.
1:2 En Ahazia viel door een tralie in
zijn opperzaal, die te Samaria was,
en werd krank. En hij zond
boden,en zeide tot hen: Gaat heen,
vraagt Baal-zebub, den god van
Ekron, of ik van deze krankheid
genezen zal.
1:3 Maar de Engel des HEEREN
sprak tot Elia, den Thisbiet: Maak u
op, ga op, den boden des konings
vanSamaria tegemoet, en spreek tot
hen: Is het, omdat er geen God in
Israel is, dat gijlieden heengaat, om
Baalzebub,den god van Ekron, te
vragen?
1:4 Daarom nu zegt de HEERE alzo:
Gij zult niet afkomen van dat bed,
waarop gij geklommen zijt, maar

gijzult den dood sterven. En Elia
ging weg.
1:5 Zo kwamen de boden weder tot
hem; en hij zeide tot hen: Wat is
dit, [dat] gij wederkomt?
1:6 En zij zeiden tot hem: Een man
kwam op, ons tegemoet, en zeide
tot ons: Gaat heen, keert weder
totden koning die u gezonden heeft,
en spreekt tot hem: Zo zegt de
HEERE: Is het, omdat er geen God
in Israel is,dat gij zendt, om Baalzebub, den god van Ekron, te
vragen? Daarom zult gij van dat
bed, waarop gijgeklommen zijt, niet
afkomen, maar gij zult den dood
sterven.
1:7 En hij sprak tot hen: Hoedanig
was de gestalte des mans, die u
tegemoet opgekomen is, en
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dezewoorden tot u gesproken heeft?
1:8 En zij zeiden tot hem: Hij was
een man met een harig [kleed], en
met een lederen gordel gegord om
zijnlenden. Toen zeide hij: Het is
Elia, de Thisbiet.
1:9 En hij zond tot hem een
hoofdman van vijftig met zijn
vijftigen. En als hij tot hem opkwam
(want ziet, hijzat op de hoogte eens
bergs), zo sprak hij tot hem: Gij,
man Gods! de koning zegt: Kom af.
1:10 Maar Elia antwoordde en sprak
tot den hoofdman van vijftigen:
Indien ik dan een man Gods ben,
zodale vuur van den hemel, en
vertere u en uw vijftigen. Toen
daalde vuur van den hemel, en
verteerde hem enzijn vijftigen.
1:11 En hij zond wederom tot hem
een anderen hoofdman van vijftig
met zijn vijftigen. Deze antwoordde
ensprak tot hem: Gij, man Gods! zo
zegt de koning: Kom haastelijk af.
1:12 En Elia antwoordde en sprak
tot hem: Ben ik een man Gods, zo
dale vuur van den hemel, en vertere
uen uw vijftigen. Toen daalde vuur
Gods van den hemel en verteerde
hem en zijn vijftigen.
1:13 En wederom zond hij een
hoofdman van de derde vijftigen
met zijn vijftigen. Zo ging de
derdehoofdman van vijftigen op, en
kwam en boog zich op zijn knieen,
voor Elia, en smeekte hem, en
sprak tot hem:Gij, man Gods, laat

toch mijn ziel en de ziel van uw
knechten, van deze vijftigen,
dierbaar zijn in uw ogen!
1:14 Zie, het vuur is van den hemel
gedaald, en heeft die twee eerste
hoofdmannen van vijftigen met
hunvijftigen verteerd; maar nu, laat
mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen!
1:15 Toen sprak de Engel des
HEEREN tot Elia: Ga af met hem;
vrees niet voor zijn aangezicht. En
hijstond op, en ging met hem af tot
den koning.
1:16 En hij sprak tot hem: Zo zegt
de HEERE: Daarom, dat gij boden
gezonden hebt, om Baal-zebub,
dengod van Ekron, te vragen (is het,
omdat er geen God in Israel is, om
Zijn woord te vragen?); daarom, van
datbed, waarop gij geklommen zijt,
zult gij niet afkomen, maar gij zult
den dood sterven.
1:17 Alzo stierf hij, naar het woord
des HEEREN, dat Elia gesproken
had; en Joram werd koning in
zijnplaats, in het tweede jaar van
Joram, den zoon van Josafat, den
koning van Juda; want hij had geen
zoon.
1:18 Het overige nu der zaken van
Ahazia, die hij gedaan heeft, is dat
niet geschreven in het boek
derkronieken der koningen van
Israel?
2:1 Het geschiedde nu, als de
HEERE Elia met een onweder ten
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hemel opnemen zou, dat Elia met
Elisaging van Gilgal.
2:2 En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch
hier, want de HEERE heeft mij naar
Beth-el gezonden. Maar Elisazeide:
[Zo] [waarachtig] [als] de HEERE leeft
en uw ziel leeft, ik zal u niet
verlaten! Alzo gingen zij af naar
Bethel.
2:3 Toen gingen de zonen der
profeten, die te Beth-el waren, tot
Elisa uit, en zeiden tot hem: Weet
gij, datde HEERE heden uw heer van
uw hoofd wegnemen zal? En hij
zeide: Ik weet het ook wel, zwijgt gij
stil.
2:4 En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf
toch hier, want de HEERE heeft mij
naar Jericho gezonden. Maar
hijzeide: [Zo] [waarachtig] [als] de
HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u
niet verlaten! Alzo kwamen zij te
Jericho.
2:5 Toen traden de zonen der
profeten, die te Jericho waren, naar
Elisa toe, en zeiden tot hem: Weet
gij,dat de HEERE heden uw heer van
uw hoofd wegnemen zal? En hij
zeide: Ik weet het ook wel, zwijgt gij
stil.
2:6 En Elia zeide tot hem: Blijf toch
hier, want de HEERE heeft mij naar
de Jordaan gezonden. Maar hijzeide:
[Zo] [waarachtig] [als] de HEERE leeft
en uw ziel leeft, ik zal u niet
verlaten! En zij beiden gingen henen.
2:7 En vijftig mannen van de zonen

der profeten gingen henen, en
stonden tegenover van verre; en
diebeiden stonden aan de Jordaan.
2:8 Toen nam Elia zijn mantel, en
wond [hem] samen, en sloeg het
water, en het werd herwaarts
enderwaarts verdeeld; en zij beiden
gingen er door op het droge.
2:9 Het geschiedde nu, als zij
overgekomen waren, dat Elia zeide
tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal,
eer ikvan bij u weggenomen worde.
En Elisa zeide: Dat toch twee delen
van uw geest op mij zijn!
2:10 En hij zeide: Gij hebt een
harde zaak begeerd; indien gij mij
zult zien, als ik van bij u
weggenomenworde, het zal u alzo
geschieden; doch zo niet, het zal
niet geschieden.
2:11 En het gebeurde, als zij
voortgingen, gaande en sprekende,
ziet, zo was er een vurige wagen
metvurige paarden, die tussen hen
beiden scheiding maakten. Alzo voer
Elia met een onweder ten hemel.
2:12 En Elisa zag het, en hij riep:
Mijn vader, mijn vader, wagen Israels
en zijn ruiteren! En hij zag hem
nietmeer; en hij vatte zijn klederen
en scheurde ze in twee stukken.
2:13 Hij hief ook Elia's mantel op,
die van hem afgevallen was, en
keerde weder, en stond aan den
oevervan de Jordaan.
2:14 En hij nam den mantel van
Elia, die van hem afgevallen was, en
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sloeg het water, en zeide: Waar is
deHEERE, de God van Elia? Ja,
Dezelve? En hij sloeg het water, en
het werd herwaarts en derwaarts
verdeeld,en Elisa ging er door.
2:15 Als nu de kinderen der
profeten, die tegenover te Jericho
waren, hem zagen, zo zeiden zij: De
geestvan Elia rust op Elisa; en zij
kwamen hem tegemoet, en bogen
zich voor hem neder ter aarde.
2:16 En zij zeiden tot hem: Zie nu,
er zijn bij uw knechten vijftig
dappere mannen; laat hen toch
heengaan,en uw heer zoeken, of
niet misschien de Geest des
HEEREN hem opgenomen, en op
een der bergen, of in eender dalen
hem geworpen heeft. Doch hij zeide:
Zendt niet.
2:17 Maar zij hielden bij hem aan
tot schamens toe; en hij zeide:
Zendt. En zij zonden vijftig mannen,
diedrie dagen zochten, doch hem
niet vonden.
2:18 Toen kwamen zij weder tot
hem, daar hij te Jericho gebleven
was; en hij zeide tot hen: Heb ik
totulieden niet gezegd: Gaat niet?
2:19 En de mannen der stad zeiden
tot Elisa: Zie toch, de woning dezer
stad is goed, gelijk als mijn
heerziet; maar het water is kwaad,
en het land onvruchtbaar.
2:20 En hij zeide: Brengt mij een
nieuwe schaal, en legt er zout in.
En zij brachten ze tot hem.

2:21 Toen ging hij uit tot de
waterwel, en wierp het zout daarin,
en zeide: Zo zegt de HEERE: Ik heb
ditwater gezond gemaakt, er zal
geen dood noch onvruchtbaarheid
meer van worden.
2:22 Alzo werd dat water gezond,
tot op dezen dag, naar het woord
van Elisa, dat hij gesproken had.
2:23 En hij ging van daar op naar
Beth-el. Als hij nu den weg opging,
zo kwamen kleine jongens uit de
stad;die bespotten hem, en zeiden
tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop,
ga op!
2:24 En hij keerde zich achterom,
en hij zag ze, en vloekte hen, in
den Naam des HEEREN. Toen
kwamentwee beren uit het woud, en
verscheurden van dezelve twee en
veertig kinderen.
2:25 En hij ging van daar naar den
berg Karmel; en van daar keerde hij
weder naar Samaria.
3:1 Joram nu, de zoon van Achab,
werd koning over Israel te Samaria,
in het achttiende jaar van
Josafat,den koning van Juda, en hij
regeerde twaalf jaren.
3:2 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN, doch niet
gelijk zijn vader en gelijk zijn
moeder;want hij deed dat opgerichte
beeld van Baal weg, hetwelk zijn
vader gemaakt had.
3:3 Evenwel hing hij de zonden van
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Jerobeam, den zoon van Nebat,
aan, die Israel deed zondigen; hij
weekdaarvan niet af.
3:4 Mesa nu, de koning der
Moabieten, was een veehandelaar,
en bracht op aan den koning van
Israelhonderd duizend lammeren, en
honderd duizend rammen met de
wol.
3:5 Maar het geschiedde, als Achab
gestorven was, dat de koning der
Moabieten van den koning van
Israelafviel.
3:6 Zo toog de koning Joram ter
zelfder tijd uit Samaria, en
monsterde gans Israel.
3:7 En hij ging heen, en zond tot
Josafat, den koning van Juda,
zeggende: De koning der Moabieten
is vanmij afgevallen, zult gij met mij
trekken in den oorlog tegen de
Moabieten? En hij zeide: Ik zal
opkomen; zo zal ikzijn, gelijk gij zijt,
zo mijn volk als uw volk, zo mijn
paarden als uw paarden.
3:8 En hij zeide: Door welken weg
zullen wij optrekken? Hij dan zeide:
Door den weg der woestijn
vanEdom.
3:9 Alzo toog de koning van Israel
heen, en de koning van Juda, en
de koning van Edom; en als zij
zevendagreizen omgetogen waren,
zo had het leger en het vee, dat
hen navolgde, geen water.
3:10 Toen zeide de koning van
Israel: Ach, dat de HEERE deze drie

koningen geroepen heeft, om die in
derMoabieten hand te geven!
3:11 En Josafat zeide: Is hier geen
profeet des HEEREN, dat wij door
hem den HEERE mochten
vragen?Toen antwoordde een van
de knechten des konings van Israel,
en zeide: Hier is Elisa, de zoon van
Safat, diewater op Elia's handen
goot.
3:12 En Josafat zeide: Des HEEREN
woord is bij hem. Zo togen tot hem
af de koning van Israel, en
Josafat,en de koning van Edom.
3:13 Maar Elisa zeide tot den
koning van Israel: Wat heb ik met u
te doen? Ga heen tot de profeten
uwsvaders, en tot de profeten uwer
moeder. Doch de koning van Israel
zeide tot hem: Neen, want de
HEERE heeftdeze drie koningen
geroepen, om die in der Moabieten
hand te geven.
3:14 En Elisa zeide: [Zo] [waarachtig]
[als] de HEERE der heirscharen leeft,
voor Wiens aangezicht ik sta,zo ik
niet het aangezicht van Josafat, den
koning van Juda, opnam, ik zou u
niet aanschouwen, noch u aanzien!
3:15 Nu dan, brengt mij een
speelman. En het geschiedde, als de
speelman op de snaren speelde, dat
dehand des HEEREN op hem kwam.
3:16 En hij zeide: Zo zegt de
HEERE: Maakt in dit dal vele
grachten.
3:17 Want zo zegt de HEERE:
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Gijlieden zult geen wind zien, en gij
zult geen regen zien; nochtans zal
dit dalmet water vervuld worden,
zodat gij zult drinken, gij en uw vee,
en uw beesten.
3:18 Daartoe is dat slecht in de
ogen des HEEREN, Hij zal ook de
Moabieten in ulieder hand geven.
3:19 En gij zult alle vaste steden,
en alle uitgelezene steden slaan, en
zult alle goede bomen vellen, en
zultalle waterfonteinen stoppen; en
alle goede stukken lands zult gij
met stenen verderven.
3:20 En het geschiedde des
morgens, als men het spijsoffer
offert, dat er, ziet, water door den
weg vanEdom kwam, en het land
met water vervuld werd.
3:21 Toen nu al de Moabieten
hoorden, dat koningen opgetogen
waren, om tegen hen te strijden,
zowerden zij samen geroepen, van
al degenen af, die den gordel
aangordden en daarboven, en zij
stonden aan delandpale.
3:22 En toen zij zich des morgens
vroeg opmaakten, en de zon over
dat water oprees, zagen de
Moabietendat water tegenover rood,
gelijk bloed.
3:23 En zij zeiden: Dit is bloed; de
koningen hebben voorzeker zich met
het zwaard verdorven, en hebbende
een den ander verslagen; nu dan
aan den buit, gij Moabieten!
3:24 Maar als zij aan het leger van

Israel kwamen, maakten zich de
Israelieten op, en sloegen
deMoabieten; en zij vloden van hun
aangezicht; ja, zij kwamen in [het]
[land], slaande ook de Moabieten.
3:25 De steden nu braken zij af, en
een iegelijk wierp zijn steen op alle
goede stukken lands, en zij
vuldenze, en stopten alle
waterfonteinen, en velden alle goede
bomen, totdat zij in Kir-hareseth
[alleen] de stenendaarvan lieten
overblijven; en de slingeraars
omsingelden en sloegen hen.
3:26 Doch als de koning der
Moabieten zag, dat hem de strijd te
sterk was, nam hij tot zich
zevenhonderdmannen, die het
zwaard uittogen, om door te breken
tegen den koning van Edom; maar
zij konden niet.
3:27 Toen nam hij zijn eerstgeboren
zoon, die in zijn plaats koning zou
worden, en offerde hem
tenbrandoffer op den muur. Daaruit
werd een zeer grote toorn in Israel;
daarom trokken zij van hem af, en
keerdenweder in [hun] land.
4:1 Een vrouw nu uit de vrouwen
van de zonen der profeten riep tot
Elisa, zeggende: Uw knecht, mijn
man,is gestorven, en gij weet, dat
uw knecht den HEERE was vrezende;
nu is de schuldheer gekomen, om
mijnbeide kinderen voor zich tot
knechten te nemen.
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4:2 En Elisa zeide tot haar: Wat zal
ik u doen? Geef mij te kennen, wat
gij in het huis hebt. En zij zeide:
Uwdienstmaagd heeft niet met al in
het huis, dan een kruik met olie.
4:3 Toen zeide hij: Ga, eis voor u
vaten van buiten, van al uw naburen
ledige vaten; maak er niet weinig
tehebben.
4:4 Kom dan in, en sluit de deur
voor u en voor uw zonen toe;
daarna giet in al die vaten, en zet
weg, datvol is.
4:5 Zo ging zij van hem, en sloot
de deur voor zich en voor haar
zonen toe; die brachten haar de
vaten toe,en zij goot in.
4:6 En het geschiedde, als die vaten
vol waren, dat zij tot haar zoon
zeide: Breng mij nog een vat aan;
maarhij zeide tot haar: Er is geen
vat meer. En de olie stond stil.
4:7 Toen kwam zij, en gaf het den
man Gods te kennen; en hij zeide:
Ga heen, verkoop de olie, en
betaaluw schuldheer; gij dan [met]
uw zonen, leef bij het overige.
4:8 Het geschiedde ook op een
dag, als Elisa naar Sunem doortrok,
dat aldaar een grote vrouw
was,dewelke hem aanhield om
brood te eten. Voorts geschiedde
het, zo dikwijls hij doortrok, week hij
daarin, ombrood te eten.
4:9 En zij zeide tot haar man: Zie
nu, ik heb gemerkt, dat deze man
Gods heilig is, die bij ons

altoosdoortrekt.
4:10 Laat ons toch een kleine
opperkamer van een wand maken,
en laat ons daar voor hem zetten
een bed,en tafel, en stoel, en
kandelaar; zo zal het geschieden,
wanneer hij tot ons komt, dat hij
daar inwijke.
4:11 En het geschiedde op een dag,
dat hij daar kwam; en hij week in
die opperkamer, en leide zich
daarneder.
4:12 Toen zeide hij tot zijn jongen
Gehazi: Roep deze Sunamietische.
En als hij ze geroepen had, stond
zijvoor zijn aangezicht.
4:13 (Want hij had hem gezegd: Zeg
nu tot haar: Zie, gij zijt zorgvuldig
voor ons geweest, met al
dezezorgvuldigheid; wat is er voor u
te doen? Is er iets om voor u te
spreken tot den koning, of tot
denkrijgsoverste? En zij had gezegd:
Ik woon in het midden mijns volks.
4:14 Toen had hij gezegd: Wat is er
dan voor haar te doen? En Gehazi
had gezegd: Zij heeft toch
geenzoon, en haar man is oud.
4:15 Daarom had hij gezegd: Roep
haar. En als hij ze geroepen had,
stond zij in de deur.)
4:16 En hij zeide: Op dezen
gezetten tijd, omtrent dezen tijd des
levens zult gij een zoon omhelzen.
En zijzeide: Neen, mijn heer, gij,
man Gods, lieg tegen uw
dienstmaagd niet.
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4:17 En de vrouw werd zwanger, en
baarde een zoon op dien gezette
tijd, omtrent den tijd des levens,
dienElisa tot haar gesproken had.
4:18 Toen nu het kind groot werd,
geschiedde het op een dag, dat het
uitging tot zijn vader, tot de
maaiers.
4:19 En het zeide tot zijn vader:
Mijn hoofd, mijn hoofd! Hij dan
zeide tot een jongen: Draag hem
tot zijnmoeder.
4:20 En hij droeg hem, en bracht
hem tot zijn moeder. En hij zat op
haar knieen tot aan den middag
toe;toen stierf hij.
4:21 En zij ging op, en leide hem
op het bed van den man Gods;
daarna sloot zij voor hem toe, en
ging uit.
4:22 En zij riep om haar man, en
zeide: Zend mij toch een van de
jongens, en een van de ezelinnen,
dat iktot den man Gods lope, en
wederkome.
4:23 En hij zeide: Waarom gaat gij
heden tot hem? Het is geen nieuwe
maan, noch sabbat. En zij zeide:
Hetzal wel zijn.
4:24 Toen zadelde zij de ezelin, en
zeide tot haar jongen: Drijf, en ga
voort; houd mij niet op voort te
rijden,tenzij dan dat ik het u zegge.
4:25 Alzo toog zij heen, en kwam
tot den man Gods, tot den berg
Karmel. En het geschiedde, als de
manGods haar van tegenover zag,

dat hij tot Gehazi, zijn jongen,
zeide: Zie, daar is de Sunamietische.
4:26 Nu loop toch haar tegemoet,
en zeg tot haar: Is het wel met u?
Is het wel met uw man? Is het wel
metuw kind? En zij zeide: Het is wel.
4:27 Toen zij nu tot den man Gods
op den berg kwam, vatte zij zijn
voeten. Maar Gehazi trad toe, om
haaraf te stoten. Doch de man
Gods zeide: Laat ze geworden; want
haar ziel is in haar bitterlijk
bedroefd, en deHEERE heeft het
voor mij verborgen, en mij niet
verkondigd.
4:28 En zij zeide: Heb ik een zoon
van mijn heer begeerd? Zeide ik
niet: Bedrieg mij niet?
4:29 En hij zeide tot Gehazi: Gord
uw lenden, en neem mijn staf in uw
hand, en ga henen; zo gij
iemandvindt, groet hem niet; en zo
u iemand groet, antwoord hem niet;
en leg mijn staf op het aangezicht
van denjongen.
4:30 Doch de moeder van den
jongen zeide: [Zo] [waarachtig] [als]
de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik
zal uniet verlaten! Hij stond dan op,
en volgde haar na.
4:31 Gehazi nu was voor hun
aangezicht doorgegaan; en hij leide
den staf op het aangezicht van
denjongen; doch er was geen stem,
noch opmerking. Zo keerde hij
weder hem tegemoet, en bracht
hemboodschap, zeggende: De
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jongen is niet ontwaakt.
4:32 En toen Elisa in het huis
kwam, ziet, zo was de jongen dood,
zijnde gelegd op zijn bed.
4:33 Zo ging hij in, en sloot de
deur voor hen beiden toe, en bad
tot den HEERE.
4:34 En hij klom op, en leide zich
neder op het kind, en leggende zijn
mond op deszelfs mond, en zijn
ogenop zijn ogen, en zijn handen
op zijn handen, breidde zich over
hem uit. En het vlees des kinds
werd warm.
4:35 Daarna kwam hij weder, en
wandelde in het huis eens
herwaarts, en eens derwaarts, en
klom [weder]op, en breidde zich
over hem uit; en de jongen niesde
tot zevenmaal toe; daarna deed de
jongen zijn ogen open.
4:36 En hij riep Gehazi, en zeide:
Roep deze Sunamietische. En hij
riep ze, en zij kwam tot hem; en
hijzeide: Neem uw zoon op.
4:37 Zo kwam zij, en viel voor zijn
voeten, en boog zich ter aarde, en
zij nam haar zoon op, en ging uit.
4:38 Als nu Elisa weder te Gilgal
kwam, zo was er honger in dat
land, en de zonen der profeten
zaten voorzijn aangezicht; en hij
zeide tot zijn jongen: Zet den
groten pot aan, en zied moes voor
de zonen der profeten.
4:39 Toen ging er een uit in het
veld, om moeskruiden te lezen, en

hij vond een wilden wijnstok, en
lasdaarvan, zijn kleed vol wilde
kolokwinten, en kwam, en sneed ze
in den moespot; want zij kenden ze
niet.
4:40 Daarna schepten zij voor de
mannen op om te eten; en het
geschiedde, als zij aten van dat
moes, datzij riepen en zeiden: Man
Gods, de dood is in den pot! En zij
konden het niet eten.
4:41 Maar hij zeide: Brengt dan
meel; en hij wierp het in den pot;
en hij zeide: Schep voor het volk
op, dat zijeten. Toen was er niets
kwaads in den pot.
4:42 En er kwam een man van
Baal-salisa, en bracht den man
Gods broden der eerstelingen,
twintiggerstebroden, en groene aren
in haar hulzen; en hij zeide: Geef
aan het volk, dat zij eten.
4:43 Doch zijn dienaar zeide: Wat
zou ik dat aan honderd mannen
voorzetten? En hij zeide: Geef aan
hetvolk, dat zij eten; want alzo zegt
de HEERE: Men zal eten en
overhouden.
4:44 Zo zette hij het hun voor, en
zij aten, en zij hielden over, naar
het woord des HEEREN.
5:1 Naaman nu, de krijgsoverste van
den koning van Syrie, was een
groot man voor het aangezicht
zijnsheren, en van hoog aanzien;
want door hem had de HEERE den
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Syriers verlossing gegeven; zo was
deze maneen strijdbaar held, [doch]
melaats.
5:2 En er waren benden uit Syrie
getogen, en hadden een kleine
jonge dochter uit het land van
Israelgevankelijk gebracht, die in den
dienst der huisvrouw van Naaman
was.
5:3 Deze zeide tot haar vrouw: Och,
of mijn heer ware voor het
aangezicht van den profeet, die te
Samariais, dan zou hij hem van zijn
melaatsheid ontledigen.
5:4 Toen ging hij in en gaf het zijn
heer te kennen, zeggende: Zo en zo
heeft de jonge dochter
gesproken,die uit het land van Israel
is.
5:5 Toen zeide de koning van Syrie:
Ga heen, kom, en ik zal een brief
aan den koning van Israel
zenden.En hij ging heen, en nam in
zijn hand tien talenten zilvers, en
zes duizend [sikkelen] gouds, en
tienwisselklederen.
5:6 En hij bracht den brief tot den
koning van Israel, zeggende: Zo
wanneer nu deze brief tot u zal
gekomenzijn, zie, ik heb mijn knecht
Naaman tot u gezonden, dat gij
hem ontledigt van zijn melaatsheid.
5:7 En het geschiedde, als de
koning van Israel den brief gelezen
had, dat hij zijn klederen scheurde,
enzeide: Ben ik dan God, om te
doden en levend te maken, dat

deze tot mij zendt, om een man
van zijnmelaatsheid te ontledigen?
Want voorwaar, merkt toch, en ziet,
dat hij oorzaak tegen mij zoekt.
5:8 Maar het geschiedde, als Elisa,
de man Gods, gehoord had, dat de
koning van Israel zijn
klederengescheurd had, dat hij tot
den koning zond, om te zeggen:
Waarom hebt gij uw klederen
gescheurd? Laat hemnu tot mij
komen, zo zal hij weten, dat er een
profeet in Israel is.
5:9 Alzo kwam Naaman met zijn
paarden en met zijn wagen, en
stond voor de deur van het huis
van Elisa.
5:10 Toen zond Elisa tot hem een
bode, zeggende: Ga heen en was u
zevenmaal in de Jordaan, en
uwvlees zal u wederkomen, en gij
zult rein zijn.
5:11 Maar Naaman werd zeer
toornig, en toog weg, en zeide: Zie,
ik zeide bij mij zelven: Hij zal
zekerlijkuitkomen, en staan, en den
Naam des HEEREN, Zijns Gods,
aanroepen, en zijn hand over de
plaats strijken, enden melaatse
ontledigen.
5:12 Zijn niet Abana en Farpar, de
rivieren van Damaskus, beter dan
alle wateren van Israel; zou ik mij
indie niet kunnen wassen en rein
worden? Zo wendde hij zich, en
toog weg met grimmigheid.
5:13 Toen traden zijn knechten toe,
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en spraken tot hem, en zeiden: Mijn
vader, [zo] die profeet tot u
eengrote zaak gesproken had, zoudt
gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel
te meer, naardien hij tot u gezegd
heeft:Was u, en gij zult rein zijn?
5:14 Zo klom hij af, en doopte zich
in de Jordaan zevenmaal, naar het
woord van den man Gods; en
zijnvlees kwam weder, gelijk het
vlees van een kleinen jongen; en hij
werd rein.
5:15 Toen keerde hij weder tot den
man Gods, hij en zijn ganse heir, en
kwam, en stond voor zijnaangezicht
en zeide: Zie, nu weet ik, dat er
geen God is op de ganse aarde,
dan in Israel! Nu dan, neem
tocheen zegen van uw knecht.
5:16 Maar hij zeide: [Zo]
[waarachtig] [als] de HEERE leeft,
voor Wiens aangezicht ik sta, indien
ik hetneme! En hij hield bij hem
aan, opdat hij het nam, doch hij
weigerde het.
5:17 En Naaman zeide: Zo niet; laat
toch uw knecht gegeven worden
een last aarde van een juk
muildieren;want uw knecht zal niet
meer brandoffer of slachtoffer aan
andere goden doen, maar den
HEERE.
5:18 In deze zaak vergeve de
HEERE uw knecht: wanneer mijn
heer in het huis van Rimmon zal
gaan, omzich daar neder te buigen,
en hij op mijn hand leunen zal en

ik mij in het huis van Rimmon
nederbuigen zal; alsik mij [alzo]
nederbuigen zal in het huis van
Rimmon, de HEERE vergeve toch uw
knecht in deze zaak.
5:19 En hij zeide tot hem: Ga in
vrede. En hij ging van hem een
kleine streek lands.
5:20 Gehazi nu, de jongen van Elisa,
den man Gods, zeide: Zie, mijn heer
heeft Naaman, dien Syrier belet,dat
men uit zijn hand niet genomen
heeft, wat hij gebracht had; maar
[zo] [waarachtig] [als] de HEERE
leeft, ikzal hem nalopen, en zal wat
van hem nemen!
5:21 Zo volgde Gehazi Naaman
achterna. En toen Naaman zag, dat
hij hem naliep, viel hij van den
wagenaf, hem tegemoet, en hij
zeide: Is het wel?
5:22 En hij zeide: Het is wel; mijn
heer heeft mij gezonden, om te
zeggen: Zie, nu straks zijn tot mij
tweejongelingen uit de zonen der
profeten, van het gebergte van
Efraim gekomen; geef hun toch een
talent zilvers entwee wisselklederen.
5:23 En Naaman zeide: Belieft het
u, neem twee talenten. En hij hield
aan bij hem, en bond twee
talentenzilvers in twee buidels, met
twee wisselklederen, en hij leide ze
op twee van zijn jongens, die ze
voor zijnaangezicht droegen.
5:24 Als hij nu op de hoogte kwam,
nam hij ze van hun hand, en
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bestelde ze in een huis; en hij liet
demannen gaan, en zij togen heen.
5:25 Daarna kwam hij in, en stond
voor zijn heer. En Elisa zeide tot
hem: Van waar, Gehazi? En hij
zeide:Uw knecht is noch herwaarts
noch derwaarts gegaan.
5:26 Maar hij zeide tot hem: Ging
niet mijn hart mede, als die man
zich omkeerde van op zijn wagen
utegemoet? Was het tijd, om dat
zilver te nemen, en om klederen te
nemen, en olijfbomen, en
wijngaarden, enschapen, en
runderen, en knechten, en
dienstmaagden?
5:27 Daarom zal u de melaatsheid
van Naaman aankleven, en uw zaad
in eeuwigheid! Toen ging hij uit
vanvoor zijn aangezicht, melaats,
[wit] als de sneeuw.
6:1 En de kinderen der profeten
zeiden tot Elisa: Zie nu, de plaats,
waar wij wonen voor uw aangezicht,
isvoor ons te eng.
6:2 Laat ons toch tot aan de
Jordaan gaan, en elk van daar een
timmerhout halen, dat wij ons daar
eenplaats maken, om er te wonen.
En hij zeide: Gaat heen.
6:3 En er zeide een: Het believe u
toch te gaan met uw knechten. En
hij zeide: Ik zal gaan.
6:4 Zo ging hij met hen. Als zij nu
aan de Jordaan gekomen waren,
hieuwen zij hout af.

6:5 En het geschiedde, als een het
timmerhout velde, dat het ijzer in
het water viel; en hij riep, en
zeide:Ach, mijn heer, want het was
geleend.
6:6 En de man Gods zeide: Waar is
het gevallen? En toen hij hem de
plaats gewezen had, sneed hij
eenhout af, en wierp het daarhenen,
en deed het ijzer boven zwemmen.
6:7 En hij zeide: Neem het tot u op.
Toen stak hij zijn hand uit, en nam
het,
6:8 En de koning van Syrie voerde
krijg tegen Israel, en beraadslaagde
zich met zijn knechten,
zeggende:Mijn legering zal zijn in de
plaats van zulk een.
6:9 Maar de man Gods zond henen
tot den koning van Israel, zeggende:
Wacht u, dat gij door die plaatsniet
trekt, want de Syriers zijn
daarhenen afgekomen.
6:10 Daarom zond de koning van
Israel henen aan die plaats,
waarvan hem de man Gods gezegd
en hemgewaarschuwd had, en
wachtte zich aldaar, niet eenmaal,
noch tweemaal.
6:11 Toen werd het hart des
konings van Syrie onstuimig over
dezen handel; en hij riep zijn
knechten, enzeide tot hen: Zult gij
mij dan niet te kennen geven, wie
van de onzen zij voor den koning
van Israel?
6:12 En een van zijn knechten
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zeide: Neen, mijn heer koning! Maar
Elisa, de profeet, die in Israel is,
geeftden koning van Israel te
kennen de woorden, die gij in uw
binnenste slaapkamer spreekt.
6:13 En hij zeide: Gaat heen, en
ziet, waar hij is, dat ik zende en
hem halen late. En hem werd te
kennengegeven, zeggende: Zie, hij is
te Dothan.
6:14 Toen zond hij daarhenen
paarden, en wagenen, en een zwaar
heir; welke des nachts kwamen,
enomsingelden de stad.
6:15 En de dienaar van den man
Gods stond zeer vroeg op, en ging
uit; en ziet, een heir omringde de
stadmet paarden en wagenen. Toen
zeide zijn jongen tot hem: Ach, mijn
heer, hoe zullen wij doen.
6:16 En hij zeide: Vrees niet; want
die bij ons zijn, zijn meer, dan die
bij hen zijn.
6:17 En Elisa bad, en zeide: HEERE,
open toch zijn ogen, dat hij zie! En
de HEERE opende de ogen vanden
jongen, dat hij zag; en ziet, de berg
was vol vurige paarden en wagenen
rondom Elisa.
6:18 Als zij nu tot hem afkwamen,
bad Elisa tot den HEERE, en zeide:
Sla toch dit volk met
verblindheden.En Hij sloeg hen met
verblindheden, naar het woord van
Elisa.
6:19 Toen zeide Elisa tot hen: Dit is
de weg niet, en dit is de stad niet;

volgt mij na, en ik zal u leiden tot
denman, dien gij zoekt; en hij leidde
hen naar Samaria.
6:20 En het geschiedde, als zij te
Samaria gekomen waren, dat Elisa
zeide: HEERE, open de ogen
vandezen, dat zij zien! En de HEERE
opende hun ogen, dat zij zagen; en
ziet, zij waren in het midden van
Samaria.
6:21 En de koning van Israel zeide
tot Elisa, als hij hen zag: Zal ik hen
slaan? Zal ik hen slaan, mijn vader?
6:22 Doch hij zeide: Gij zult hen
niet slaan; zoudt gij ook slaan, die
gij met uw zwaard en met uw
booggevangen hadt? Zet hun brood
en water voor, dat zij eten en
drinken, en tot hun heer trekken.
6:23 En hij bereidde hun een grote
maaltijd, dat zij aten en dronken;
daarna liet hij hen gaan, en zij
trokkentot hun heer. Zo kwamen de
benden der Syriers niet meer in het
land van Israel.
6:24 En het geschiedde daarna, dat
Benhadad, de koning van Syrie, zijn
gehele leger verzamelde, enoptoog,
en Samaria belegerde.
6:25 En er werd grote honger in
Samaria; want ziet, zij belegerden
ze, totdat een ezelskop voor
tachtigzilverlingen was [verkocht], en
een vierendeel van een kab
duivenmest voor vijf zilverlingen.
6:26 En het geschiedde, als de
koning op den muur voorbijging, dat
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een vrouw tot hem riep,
zeggende:Help mij, heer koning!
6:27 En hij zeide: De HEERE helpt u
niet; waarvan zou ik u helpen? Van
den dorsvloer of van de wijnpers?
6:28 Verder zeide de koning tot
haar: Wat is u? En zij zeide: Deze
vrouw heeft tot mij gezegd: Geef
uwzoon, dat wij hem heden eten, en
morgen zullen wij mijn zoon eten.
6:29 Zo hebben wij mijn zoon
gezoden, en hebben hem gegeten;
maar als ik des anderen daags tot
haarzeide: Geef uw zoon, dat wij
hem eten, zo heeft zij haar zoon
verstoken.
6:30 En het geschiedde, als de
koning de woorden dezer vrouw
gehoord had, dat hij zijn klederen
scheurde,alzo hij op den muur
voortging; en het volk zag, dat, ziet,
een zak van binnen over zijn vlees
was.
6:31 En hij zeide: Zo doe mij God,
en doe zo daartoe, indien het
hoofd van Elisa den zoon van Safat,
hedenop hem zal blijven staan!
6:32 (Elisa nu zat in zijn huis, en de
oudsten zaten bij hem.) En hij zond
een man van voor zijn
aangezicht;maar eer de bode tot
hem gekomen was, had hij gezegd
tot de oudsten: Hebt gijlieden
gezien, hoe die zoon
desmoordenaars gezonden heeft,
om mijn hoofd af te nemen? Ziet
toe, als die bode komt, sluit de

deur toe, endringt hem uit met de
deur; is niet het geruis der voeten
van zijn heer achter hem?
6:33 Als hij nog met hen sprak, ziet,
zo kwam de bode tot hem af; en
hij zeide: Zie, dat kwaad is van
denHEERE; wat zou ik verder op den
HEERE wachten?
7:1 Toen zeide Elisa: Hoort het
woord des HEEREN; zo zegt de
HEERE: Morgen omtrent dezen tijd
zal eenmaat meelbloem [verkocht]
worden voor een sikkel, en twee
maten gerst voor een sikkel, in de
poort vanSamaria.
7:2 Maar een hoofdman, op wiens
hand de koning leunde, antwoordde
den man Gods, en zeide: Zie, zo
deHEERE vensteren in den hemel
maakte, zou die zaak [kunnen]
geschieden? En hij zeide: Zie, gij
zult het metuw ogen zien, doch
daarvan niet eten.
7:3 Er waren nu vier melaatse
mannen voor de deur der poort; die
zeiden, de een tot den ander: Wat
blijvenwij hier, totdat wij sterven?
7:4 Indien wij zeggen: Laat ons in
de stad komen, zo is de honger in
de stad, en wij zullen daar sterven,
enindien wij hier blijven, wij zullen
ook sterven; nu dan, komt, en laat
ons in het leger der Syriers vallen;
indien zijons laten leven, wij zullen
leven; en indien zij ons doden, wij
zullen maar sterven.
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7:5 En zij stonden op in de
schemering, om in het leger der
Syriers te komen. Toen zij aan het
uiterste vanhet leger der Syriers
kwamen, ziet, toen was er niemand.
7:6 Want de HEERE had het heir
der Syriers doen horen een geluid
van wagenen, en een geluid
vanpaarden, het geluid ener grote
heirkracht; zodat zij zeiden de een
tot den ander: Zie, de koning van
Israel heefttegen ons gehuurd de
koningen der Hethieten, en de
koningen der Egyptenaren, om tegen
ons te komen.
7:7 Derhalve hadden zij zich
opgemaakt, en waren in de
schemering gevloden, en hadden
hun tentengelaten, en hun paarden,
en hun ezelen, het leger gelijk als
het was; en waren gevloden om
huns levens wil.
7:8 Als nu deze melaatsen aan het
uiterste des legers kwamen, zo
gingen zij in een tent, en aten
endronken, en namen van daar
zilver, en goud, en klederen, en
gingen henen, en verborgen het;
daarna keerdenzij weder, en
kwamen in een andere tent, namen
van daar ook, en gingen henen, en
verborgen het.
7:9 Toen zeiden zij, de een tot den
ander: Wij doen niet recht; deze
dag is een dag van goede
boodschap,en wij zwijgen stil. Indien
wij vertoeven tot den lichten

morgen, zo zal ons de
ongerechtigheid vinden; daaromnu,
komt, laat ons gaan, en [dit] aan
het huis des konings boodschappen.
7:10 Zo kwamen zij, en riepen tot
den poortier der stad, en
boodschapten hun, zeggende: Wij
zijn gekomentot het leger der
Syriers, en ziet, niemand was daar,
noch eens mensen stem; maar
paarden aangebonden, enezels
aangebonden, en tenten, gelijk als
zij waren.
7:11 En hij riep de poortiers; en zij
deden de boodschap binnen in het
huis des konings.
7:12 En de koning stond op in den
nacht, en zeide tot zijn knechten: Ik
zal u nu te kennen geven, wat
deSyriers ons gedaan hebben; zij
weten, dat wij hongerig zijn; daarom
zijn zij uit het leger gegaan, om
zich in hetveld te versteken,
zeggende: Als zij uit de stad gegaan
zullen zijn, dan zullen wij hen
levend grijpen, en wij zullenin de
stad komen.
7:13 Toen antwoordde een van zijn
knechten, en zeide: Dat men toch
neme vijf van de overige paarden,
diehierbinnen overgebleven zijn (zie,
zij zijn als de gehele menigte der
Israelieten, die hierbinnen
overgebleven zijn;zie, zij zijn als de
gehele menigte der Israelieten, die
vergaan zijn), laat ons die zenden,
en zien.
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7:14 Zij namen dan twee
wagenpaarden. En de koning zond
het leger der Syriers achterna,
zeggende: Gaathenen, en ziet.
7:15 En zij volgden hen na tot de
Jordaan toe; en ziet, de ganse weg
was vol van klederen en
gereedschap,die de Syriers in hun
verhaasten weggeworpen hadden. De
boden nu keerden weder, en
boodschapten het denkoning.
7:16 Toen ging het volk uit, en
beroofde het leger der Syriers; en
een maat meelbloem werd
[verkocht] vooreen sikkel, en twee
maten gerst voor een sikkel, naar
het woord des HEEREN.
7:17 De koning nu had den
hoofdman, op wiens hand hij
leunde, over die poort gesteld; en
het volk vertradhem in de poort,
dat hij stierf, gelijk de man Gods
gesproken had, die het sprak, als
de koning tot hemafgekomen was.
7:18 Want het was geschied, gelijk
de man Gods gesproken had tot
den koning, zeggende: Morgen
omtrentdezen tijd zullen twee maten
gerst voor een sikkel, en een maat
meelbloem voor een sikkel
[verkocht] worden, inde poort van
Samaria.
7:19 En die hoofdman had den man
Gods geantwoord en gezegd: Zie, zo
de HEERE vensteren in denhemel
maakte, zou het ook naar dit woord
geschieden [kunnen]? En hij had

gezegd: Zie, gij zult het met uwogen
zien, doch daarvan niet eten.
7:20 Even alzo geschiedde hem,
want het volk vertrad hem in de
poort, dat hij stierf.
8:1 Elisa nu had gesproken tot die
vrouw, welker zoon hij levend
gemaakt had, zeggende: Maak u op,
en gaheen, gij en uw huisgezin, en
verkeer als vreemdeling, waar gij
verkeren kunt; want de HEERE heeft
een hongergeroepen, die ook in het
land zeven jaren komen zal.
8:2 En de vrouw had zich
opgemaakt, en had gedaan naar het
woord van den man Gods; want zij
wasgegaan met haar huisgezin, en
had als vreemdeling verkeerd in het
land der Filistijnen, zeven jaren.
8:3 En het geschiedde met het
einde der zeven jaren, dat de vrouw
uit het land der Filistijnen
wederkeerde;en zij ging uit, dat zij
tot den koning riep, om haar huis
en om haar akker.
8:4 De koning nu sprak tot Gehazi,
den jongen van den man Gods,
zeggende: Vertel mij toch al de
grotedingen, die Elisa gedaan heeft.
8:5 En het geschiedde, als hij den
koning vertelde, hoe hij een dode
had levend gemaakt, ziet, zo riep
devrouw, welker zoon hij levend
gemaakt had, tot den koning, om
haar huis en om haar akker. Toen
zeide Gehazi:Mijn heer koning! Dit is
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de vrouw, en dit is haar zoon, dien
Elisa heeft levend gemaakt.
8:6 En de koning ondervraagde de
vrouw, en zij vertelde het hem. Toen
gaf de koning haar een
kamerling,zeggende: Doe [haar]
wederhebben alles, wat het hare
was, daartoe alle inkomsten des
akkers, van den dag af,dat zij het
land verlaten heeft, tot nu toe.
8:7 Daarna kwam Elisa te
Damaskus, als Benhadad, de koning
van Syrie, krank was; en men
boodschaptehem, zeggende: De man
Gods is herwaarts gekomen.
8:8 Toen zeide de koning tot
Hazael: Neem een geschenk in uw
hand, en ga den man Gods
tegemoet; envraag door hem den
HEERE, zeggende: Zal ik van deze
krankheid genezen?
8:9 Zo ging Hazael hem tegemoet,
en nam een geschenk in zijn hand,
te weten, alle goed van
Damaskus,een last van veertig
kemelen; en hij kwam, en stond
voor zijn aangezicht, en zeide: Uw
zoon Benhadad, dekoning van Syrie,
heeft mij tot u gezonden, om te
zeggen: Zal ik van deze krankheid
genezen?
8:10 En Elisa zeide tot hem: Ga,
zeg, gij zult ganselijk niet genezen;
want de HEERE heeft mij getoond,
dathij den dood sterven zal.
8:11 En hij hield zijn gezicht
staande, en zette het vast tot

schamens toe; en de man Gods
weende.
8:12 Toen zeide Hazael: Waarom
weent mijn heer? En hij zeide:
omdat ik weet, wat kwaad gij den
kinderenIsraels doen zult; gij zult
hun sterkten in het vuur zetten, en
hun jonge manschap met het
zwaard doden, en hunjonge
kinderen verpletteren, en hun
zwangere vrouwen opensnijden.
8:13 En Hazael zeide: Maar wat is
uw knecht, die een hond is, dat hij
deze grote zaak doen zou? En
Elisazeide: De HEERE heeft mij
getoond, dat gij koning zijn zult
over Syrie.
8:14 Zo ging hij weg van Elisa, en
kwam tot zijn heer, die tot hem
zeide: Wat heeft Elisa tot u gezegd?
Enhij zeide: Hij heeft tot mij gezegd:
Gij zult zekerlijk genezen.
8:15 En het geschiedde des
anderen daags, dat hij een deken
nam, en in het water doopte, en
over zijnaangezicht uitspreidde, dat
hij stierf; en Hazael werd koning in
zijn plaats.
8:16 In het vijfde jaar nu van
Joram, den zoon van Achab, den
koning van Israel, toen Josafat
koning wasvan Juda, [begon]
Jehoram, de zoon van Josafat, den
koning van Juda, te regeren.
8:17 Hij was twee en dertig jaren
oud, toen hij koning werd, en hij
regeerde acht jaren te Jeruzalem.
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8:18 En hij wandelde op den weg
der koningen van Israel, gelijk als
het huis van Achab deed; want
dedochter van Achab was hem ter
vrouw geworden; en hij deed dat
kwaad was in de ogen des HEEREN.
8:19 Doch de HEERE wilde Juda
niet verderven, om Davids Zijns
knechts wil; gelijk als Hij hem
gezegdhad, dat Hij hem te allen
tijde voor zijn zonen een lamp zou
geven.
8:20 In zijn dagen vielen de
Edomieten van onder het gebied
van Juda af, en maakten een
koning over zich.
8:21 Daarom toog Joram over naar
Zair, en al de wagenen met hem;
en hij maakte zich des nachts op,
ensloeg de Edomieten, die rondom
hem waren, daartoe de oversten der
wagenen; en het volk vlood in zijn
hutten.
8:22 De Edomieten evenwel vielen
van onder het gebied van Juda af,
tot op dezen dag; toen viel Libna af
indenzelfden tijd.
8:23 Het overige nu der
geschiedenissen van Joram, en alles
wat hij gedaan heeft, is dat niet
geschreven inhet boek der kronieken
der koningen van Juda?
8:24 En Joram ontsliep met zijn
vaderen, en werd begraven bij zijn
vaderen, in de stad Davids; en
Ahazia,zijn zoon, werd koning in zijn
plaats.

8:25 In het twaalfde jaar van Joram,
den zoon van Achab, den koning
van Israel, [begon] Ahazia, de
zoonvan Jeroham, den koning van
Juda, te regeren.
8:26 Twee en twintig jaren was
Ahazia oud, als hij koning werd, en
regeerde een jaar te Jeruzalem; en
denaam zijner moeder was Athalia,
de dochter van Omri, den koning
van Israel.
8:27 En hij wandelde in den weg
van het huis van Achab, en deed
dat kwaad was in de ogen des
HEEREN,gelijk het huis van Achab;
want hij was een schoonzoon van
het huis van Achab.
8:28 En hij toog met Joram, den
zoon van Achab, naar den strijd, te
Ramoth in Gilead, tegen Hazael,
denkoning van Syrie; en de Syriers
sloegen Joram.
8:29 Toen keerde Joram, de koning,
wederom, opdat hij zich te Jizreel
helen liet van de slagen, die hem
deSyriers te Rama geslagen hadden,
als hij streed tegen Hazael, den
koning van Syrie; en Ahazia, de
zoon vanJehoram, de koning van
Juda, kwam af, om Joram, den
zoon van Achab, te Jizreel te
bezien, want hij waskrank.
9:1 Toen riep de profeet Elisa een
van de zonen der profeten, en hij
zeide tot hem: Gord uw lenden,
enneem deze oliekruik in uw hand,
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en ga heen naar Ramoth in Gilead.
9:2 Als gij daar zult gekomen zijn,
zo zie, waar Jehu, de zoon van
Josafat, den zoon van Nimsi, is; en
ga in,en doe hem opstaan uit het
midden zijner broederen, en breng
hem in een binnenste kamer.
9:3 En neem de oliekruik, en giet ze
uit op zijn hoofd, en zeg: Zo zegt
de HEERE: Ik heb u tot
koninggezalfd over Israel. Doe
daarna de deur open, en vlied, en
vertoef niet.
9:4 Zo ging de jongeling, die
jongeling van den profeet, naar
Ramoth in Gilead.
9:5 En toen hij inkwam, ziet, daar
zaten de hoofdmannen van het heir,
en hij zeide: Ik heb een woord aan
u,o hoofdman! En Jehu zeide: Tot
wien van ons allen? En hij zeide:
Tot u, o hoofdman!
9:6 Toen stond hij op, en ging in
huis; hij dan goot de olie op zijn
hoofd, en hij zeide tot hem: Zo zegt
deHEERE, de God Israels: Ik heb u
gezalfd tot koning over het volk des
HEEREN, over Israel.
9:7 En gij zult het huis van Achab,
uw heer, slaan, opdat Ik het bloed
van Mijn knechten, de profeten, en
hetbloed van alle knechten des
HEEREN, wreke van de hand van
Izebel.
9:8 En het ganse huis van Achab
zal omkomen; en Ik zal van Achab
uitroeien, wat mannelijk is, ook

denbeslotene en verlatene in Israel.
9:9 Want Ik zal het huis van Achab
maken als het huis van Jerobeam,
den zoon van Nebat, en als het
huisvan Baesa, den zoon van Ahia.
9:10 Ook zullen de honden Izebel
eten op het stuk [lands] van Jizreel,
en er zal niemand zijn, die
[haar]begrave. Toen deed hij de
deur open en vlood.
9:11 En als Jehu uitging tot de
knechten zijns heren, zeide men tot
hem: Is het al wel? Waarom is
dezeonzinnige tot u gekomen? En
hij zeide tot hen: Gij kent den man
en zijn spraak.
9:12 Maar zij zeiden: Het is leugen;
geef het ons nu te kennen. En hij
zeide: Zo en zo heeft hij tot
mijgesproken, zeggende: Zo zegt de
HEERE: Ik heb u gezalfd tot koning
over Israel.
9:13 Toen haastten zij zich, en een
iegelijk nam zijn kleed, en leide het
onder hem, op den hoogsten
trap;en zij bliezen met de bazuin, en
zeiden: Jehu is koning geworden!
9:14 Alzo maakte Jehu, de zoon
van Josafat, den zoon van Nimsi,
een verbintenis tegen Joram. (Joram
nuhad Ramoth in Gilead bewaard,
hij en gans Israel, uit oorzake van
Hazael, den koning van Syrie;
9:15 Maar de koning Joram was
wedergekeerd, opdat hij zich te
Jizreel helen liet van de slagen, die
hem deSyriers geslagen hadden, als
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hij streed tegen Hazael, den koning
van Syrie.) En Jehu zeide: Zo het
ulieder wilis, laat niemand van de
stad uittrekken, die ontkome, om
[dit] in Jizreel te gaan verkondigen.
9:16 Toen reed Jehu, en toog naar
Jizreel; want Joram lag aldaar; en
Ahazia, de koning van Juda,
wasafgekomen, om Joram te bezien.
9:17 De wachter nu stond op den
toren te Jizreel, en zag den hoop
van Jehu, als hij aankwam, en
zeide: Ikzie een hoop. Toen zeide
Joram: Neem een ruiter, en zend
[dien] hunlieden tegemoet, en dat
hij zegge: Is hetvrede?
9:18 En de ruiter te paard toog
heen hem tegemoet, en zeide: Zo
zegt de koning: Is het vrede? En
Jehuzeide: Wat hebt gij met den
vrede te doen? Keer om naar
achter mij. En de wachter gaf het te
kennen,zeggende: De bode is tot
hen gekomen, maar hij komt niet
weder.
9:19 Toen zond hij een anderen
ruiter te paard; en als deze tot hen
gekomen was, zeide hij: Zo zegt
dekoning: Is het vrede? En Jehu
zeide: Wat hebt gij met den vrede
te doen? Keer om naar achter mij.
9:20 En de wachter gaf dit te
kennen, zeggende: Hij is tot aan
hen gekomen, maar hij komt niet
weder; enhet drijven is als het
drijven van Jehu, den zoon van
Nimsi, want hij drijft onzinniglijk.

9:21 Toen zeide Joram: Span aan.
En men spande zijn wagen aan. Zo
toog Joram, de koning van Israel,uit,
en Ahazia, de koning van Juda, een
ieder op zijn wagen; en zij togen uit
Jehu tegemoet, en vonden hem
ophet stuk [lands] van Naboth, den
Jizreeliet.
9:22 Het geschiedde nu, als Joram
Jehu zag, dat hij zeide: Is het ook
vrede, Jehu? Maar hij zeide:
Watvrede, zo lang als de hoererijen
van uw moeder Izebel, en haar
toverijen zo vele zijn?
9:23 Toen keerde Joram zijn hand,
en vlood, en zeide tot Ahazia: Het
is bedrog, Ahazia!
9:24 Maar Jehu spande den boog
met volle kracht, en schoot Joram
tussen zijn armen, dat de pijl door
zijnhart uitging; en hij kromde zich
in zijn wagen.
9:25 Toen zeide [Jehu] tot Bidkar,
zijn hoofdman: Neem, werp hem op
dat stuk lands van Naboth,
denJizreeliet; want gedenk, als ik en
gij nevens elkander achter zijn
vader Achab reden, dat hem de
HEERE dezenlast opleide, [zeggende]:
9:26 Zo Ik gisteravond niet gezien
heb het bloed van Naboth, en het
bloed zijner zonen, zegt de HEERE,
enIk u dat niet vergelde op dit stuk
[lands], zegt de HEERE. Nu dan,
neem, werp hem op dat stuk
[lands], naar hetwoord des HEEREN.
9:27 Als Ahazia, de koning van
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Juda, dat zag, zo vlood hij door
den weg van het huis des hofs;
doch Jehuvervolgde hem achterna,
en zeide: Slaat hem ook op den
wagen, aan den opgang naar Gur,
die bij Jibleam is;en hij vlood naar
Megiddo, en stierf aldaar.
9:28 En zijn knechten voerden hem
naar Jeruzalem, en zij begroeven
hem in zijn graf, bij zijn vaderen in
destad Davids.
9:29 In het elfde jaar nu van
Joram, den zoon van Achab, was
Ahazia koning geworden over Juda.
9:30 En Jehu kwam te Jizreel. Als
Izebel [dat] hoorde, zo blankette zij
haar aangezicht, en versierde
haarhoofd, en keek ten venster uit.
9:31 Toen nu Jehu ter poorte
inkwam, zeide zij: Is het wel, o
Zimri, doodslager van zijn heer?
9:32 En hij hief zijn aangezicht op
naar het venster, en zeide: Wie is
met mij? Wie? Toen zagen op
hemtwee, drie kamerlingen.
9:33 En hij zeide: Stoot ze van
boven neder. En zij stieten haar van
boven neder, zodat van haar bloed
aanden wand en aan de paarden
gesprengd werd; en hij vertrad haar.
9:34 Als hij nu ingekomen was, en
gegeten en gedronken had, zeide
hij: Ziet nu naar die vervloekte,
enbegraaf ze; want zij is eens
konings dochter.
9:35 En zij gingen heen om haar te
begraven; doch zij vonden niet van

haar, dan het bekkeneel, en
devoeten, en de palmen harer
handen.
9:36 Toen kwamen zij weder, en
gaven het hem te kennen, en hij
zeide: Dit is het woord des HEEREN,
datHij gesproken heeft door den
dienst van Zijn knecht Elia, den
Thisbiet, zeggende: Op het stuk
[lands] van Jizreelzullen de honden
het vlees van Izebel eten.
9:37 En het dode lichaam van
Izebel zal zijn gelijk mest op het
veld, in het stuk [lands] van Jizreel,
dat menniet zal kunnen zeggen: Dit
is Izebel.
10:1 Achab nu had zeventig zonen
te Samaria; en Jehu schreef brieven,
dewelke hij zond naar Samaria,
totde oversten van Jizreel, de
oudsten, en tot de voedsterheren
van Achab, zeggende:
10:2 Zo wanneer nu deze brief tot
u zal gekomen zijn, dewijl de zonen
van uw heer bij u zijn, ook
dewagenen en de paarden bij u zijn,
mitsgaders een vaste stad, en
wapenen;
10:3 Zo ziet naar den beste en
gerechtigste van de zonen uws
heren, zet dien op zijns vaders
troon; enstrijdt voor het huis uws
heren.
10:4 Doch zij vreesden gans zeer,
en zeiden: Ziet, twee koningen
bestonden niet voor zijn aangezicht,
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hoezouden wij dan bestaan?
10:5 Die dan over het huis was, en
die over de stad was, en de
oudsten, en de voedsterheren
zonden totJehu, zeggende: Wij zijn
uw knechten, en al wat gij tot ons
zeggen zult, zullen wij doen; wij
zullen niemandkoning maken; doe
wat goed is in uw ogen.
10:6 Toen schreef hij ten tweeden
male tot hen een brief, zeggende:
Zo gij mijn zijt, en gij naar mijn
stemhoort, neemt de hoofden van
de mannen, de zonen uws heren,
en komt tot mij morgen omtrent
dezen tijd naarJizreel. (De zonen nu
de konings, zeventig mannen, waren
bij de groten der stad, die hen
opvoedden.)
10:7 Het geschiedde dan, als die
brief tot hen kwam, dat zij de
zonen des konings namen, en
zeventigmannen sloegen; en zij
leiden hun hoofden in korven, die
zij tot hem zonden naar Jizreel.
10:8 En er kwam een bode, en
boodschapte hem, zeggende: Zij
hebben de hoofden van de zonen
deskonings gebracht. En hij zeide:
Legt ze in twee hopen, aan de deur
der poort, tot morgen.
10:9 En het geschiedde des
morgens, toen hij uitging, dat hij stil
stond, en tot al het volk zeide: Gij
zijtrechtvaardig. Ziet, ik heb een
verbintenis gemaakt tegen mijn heer,
en heb hem doodgeslagen; en wie

heeft alledeze geslagen?
10:10 Weet nu, dat niets van het
woord des HEEREN, hetwelk de
HEERE tegen het huis van
Achabgesproken heeft, zal op de
aarde vallen; want de HEERE heeft
gedaan, wat Hij door den dienst
van Zijn knechtElia gesproken heeft.
10:11 Daartoe sloeg Jehu al de
overgeblevenen van het huis van
Achab te Jizreel, en al zijn groten,
en zijnbekenden, en zijn priesteren;
totdat hij hem geen overigen liet
overblijven.
10:12 En hij maakte zich op, en
toog heen en ging naar Samaria; en
zijnde te Beth-heked der herderen,
opden weg,
10:13 Vond Jehu de broederen van
Ahazia, den koning van Juda, en hij
zeide: Wie zijt gijlieden? En
zijzeiden: Wij zijn de broederen van
Ahazia, en zijn afgekomen, om de
zonen des konings en de zonen
derkoningin te groeten.
10:14 Toen zeide hij: Grijpt hen
levend. En zij grepen hen levend; en
zij sloegen hen bij den bornput
vanBeth-heked, twee en veertig
mannen, en hij liet niet een van hen
over.
10:15 En van daar gegaan zijnde,
zo vond hij Jonadab, den zoon van
Rechab, hem tegemoet; die
hemgroette; en hij zeide tot hem: Is
uw hart recht, gelijk als mijn hart
met uw hart is? En Jonadab zeide:
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Het is, ja,het is; geef uw hand. En
hij gaf zijn hand, en hij deed hem
tot zich op den wagen klimmen.
10:16 En hij zeide: Ga met mij, en
zie mijn ijver aan voor den HEERE.
Zo deden zij hem rijden op
zijnwagen.
10:17 En toen hij te Samaria kwam,
sloeg hij allen, die aan Achab te
Samaria overgebleven waren, totdat
hijhem verdelgd had, naar het
woord des HEEREN, dat Hij tot Elia
gesproken had.
10:18 En Jehu verzamelde al het
volk, en zeide tot hen: Achab heeft
Baal een weinig gediend; Jehu
zalhem veel dienen.
10:19 Nu daarom roept alle
profeten van Baal, al zijn dienaren,
en al zijn priesteren tot mij, dat
niemandgemist worde; want ik heb
een grote offerande aan Baal; al
wie gemist wordt, zal niet leven.
Doch Jehu deed datdoor listigheid,
opdat hij de dienaren van Baal
ombracht.
10:20 Verder zeide Jehu: Heiligt
Baal een verbods [dag]. en zij
riepen [dien] uit.
10:21 Ook zond Jehu in het ganse
Israel; en alle Baalsdienaren
kwamen, dat niet een man
overbleef, dieniet kwam; en zij
kwamen in het huis van Baal, dat
het huis van Baal vervuld werd van
het ene einde tot hetandere einde.
10:22 Toen zeide hij tot dengene,

die over het klederhuis was: Breng
voor alle dienaren van Baal de
kledinguit. En hij bracht voor hen de
kleding uit.
10:23 En Jehu kwam met Jonadab,
den zoon van Rechab, in het huis
van Baal; en hij zeide tot de
dienarenvan Baal: Onderzoekt, en
ziet toe, dat hier misschien bij u
niemand zij van de dienaren des
HEEREN, maar vande dienaren van
Baal alleen.
10:24 Toen zij nu inkwamen, om
slachtofferen en brandofferen te
doen, bestelde zich Jehu
daarbuitentachtig mannen, en hij
zeide: Zo iemand van de mannen,
die ik in uw handen gebracht heb,
ontkomt, zijn ziel zalvoor deszelfs
ziel zijn.
10:25 En het geschiedde, als hij
voleind had het brandoffer te doen,
dat Jehu zeide tot de trawanten en
totde hoofdmannen: Komt in, slaat
hen, dat niemand uitkome. En zij
sloegen hen met de scherpte des
zwaard; ende trawanten en
hoofdmannen wierpen hen weg;
daarna kwamen zij tot de stad in
het huis van Baal;
10:26 En zij brachten de opgerichte
beelden uit het huis van Baal, en
verbrandden ze.
10:27 Zij braken ook het opgerichte
beeld van Baal af; daartoe braken
zij het huis van Baal af, en
maaktendat tot heimelijke gemakken,
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tot op dezen dag.
10:28 Alzo verdelgde Jehu Baal uit
Israel.
10:29 Maar van de zonden van
Jerobeam, den zoon van Nebat, die
Israel zondigen deed, na te
volgen,week Jehu niet af, [te]
[weten], van de gouden kalveren,
die te Beth-el en die te Dan waren.
10:30 De HEERE dan zeide tot Jehu:
Daarom dat gij welgedaan hebt,
doende wat recht is in Mijn ogen,
[en]hebt aan het huis van Achab
gedaan, naar alles, wat in Mijn hart
was, zullen u zonen tot het vierde
gelid op dentroon van Israel zitten.
10:31 Maar Jehu nam niet waar te
wandelen in de wet des HEEREN,
des Gods van Israel, met zijn
gansehart; hij week niet van de
zonden van Jerobeam, die Israel
zondigen deed.
10:32 In die dagen begon de HEERE
Israel af te korten, want Hazael
sloeg ze in alle landpalen van
Israel:
10:33 Van de Jordaan af, tegen
den opgang der zon, het ganse
land van Gilead, der Gadieten, en
derRubenieten, en der Manassieten;
van Aroer, dat aan de beek van
Arnon is, en Gilead, en Basan.
10:34 Het overige nu der
geschiedenissen van Jehu, en al wat
hij gedaan heeft, en al zijn macht,
zijn dieniet geschreven in het boek
der kronieken der koningen van

Israel?
10:35 En Jehu ontsliep met zijn
vaderen, en zij begroeven hem te
Samaria, en zijn zoon Joahaz
werdkoning in zijn plaats.
10:36 En de dagen, die Jehu over
Israel geregeerd heeft in Samaria,
zijn acht en twintig jaren.
11:1 Toen nu Athalia, de moeder
van Ahazia, zag, dat haar zoon
dood was, zo maakte zij zich op, en
brachtal het koninklijke zaad om.
11:2 Maar Joseba, de dochter van
den koning Joram, de zuster van
Ahazia, nam Joas, den zoon
vanAhazia, en stal hem uit het
midden van des konings zonen, die
gedood werden, [zettende] hem en
zijn voedsterin een slaapkamer; en
zij verborgen hem voor Athalia, dat
hij niet gedood werd.
11:3 En hij was met haar verstoken
in het huis des HEEREN zes jaren;
en Athalia regeerde over het land.
11:4 In het zevende jaar nu zond
Jojada, en nam de oversten van
honderd met de hoofdmannen, en
met detrawanten, en hij bracht hen
tot zich, in het huis des HEEREN; en
hij maakte een verbond met hen, en
hijbeedigde hen in het huis des
HEEREN, en hij toonde hun den
zoon des konings.
11:5 En hij gebood hun, zeggende:
Dit is de zaak, die gij doen zult:
een derde deel van u, die op den
687

2 Koningen
sabbatingaan, zullen de wacht
waarnemen van het huis des
konings;
11:6 En een derde deel zal zijn aan
de poort Sur; en een derde deel
aan de poort achter de trawanten;
zozult gij waarnemen de wacht van
dit huis, tegen inbreking.
11:7 En de twee delen van ulieden,
allen, die op den sabbat uitgaan,
zullen de wacht van het huis
desHEEREN waarnemen bij den
koning.
11:8 En gij zult den koning rondom
omsingelen, een ieder met zijn
wapenen in zijn hand, en hij, die
tussende ordeningen intreedt, zal
gedood worden; en zijt gij bij den
koning, als hij uitgaat, en als hij
inkomt.
11:9 De oversten dan van honderd
deden naar al wat de priester
Jojada geboden had, en namen
ieder zijnmannen, die op den sabbat
ingingen, met degenen, die op den
sabbat uitgingen; en zij kwamen tot
den priesterJojada.
11:10 En de priester gaf aan de
oversten van honderd de spiesen en
de schilden, die van den koning
Davidgeweest waren, die in het huis
des HEEREN geweest waren.
11:11 En de trawanten stonden,
ieder met zijn wapenen in zijn hand,
van de rechterzijde van het huis, tot
delinkerzijde van het huis, naar het
altaar en naar het huis toe, bij den

koning rondom.
11:12 Daarna bracht hij des konings
zoon voor, en zette hem de kroon
op, en [gaf] [hem] de getuigenis;
enzij maakten hem koning, en
zalfden hem; daartoe klapten zij
met de handen, en zeiden: De
koning leve!
11:13 Toen Athalia hoorde de stem
der trawanten [en] des volks, zo
kwam zij tot het volk in het huis
desHEEREN.
11:14 En zij zag toe, en ziet, de
koning stond bij den pilaar, naar de
wijze, en de oversten en de
trompettenbij den koning; en al het
volk des lands was blijde, en blies
met trompetten. Toen verscheurde
Athalia haarklederen, en zij riep:
Verraad, verraad!
11:15 Maar de priester Jojada
gebood aan de oversten van
honderd, die over het heir gesteld
waren, enzeide tot hen: Brengt haar
uit tot buiten de ordeningen, en
doodt, wie haar volgt, met het
zwaard; want depriester had gezegd:
Laat ze in het huis des HEEREN niet
gedood worden.
11:16 En zij leiden de handen aan
haar; en zij ging den weg van den
ingang der paarden naar het huis
deskonings, en zij werd daar
gedood.
11:17 En Jojada maakte een
verbond tussen den HEERE en
tussen den koning, en tussen het
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volk, dat hetden HEERE tot een volk
zou zijn; mitsgaders tussen den
koning en tussen het volk.
11:18 Daarna ging al het volk des
lands in het huis van Baal, en
braken dat af; zijn altaren en zijn
beeldenverbraken zij recht wel; en
Mattan, den priester van Baal,
sloegen zij dood voor de altaren.
De priester nubestelde de ambten in
het huis des HEEREN.
11:19 En hij nam de oversten van
honderd, en de hoofdmannen, en
de trawanten, en al het volk des
lands;en zij brachten den koning af
uit het huis des HEEREN, en
kwamen door den weg van de poort
der trawanten tothet huis des
konings, en hij zat op den troon
der koningen.
11:20 En al het volk des lands was
blijde, en de stad werd stil, nadat
zij Athalia met het zwaard
gedoodhadden [bij] des konings
huis.
11:21 Joas was zeven jaren oud,
toen hij koning werd.
12:1 In het zevende jaar van Jehu
werd Joas koning, en regeerde
veertig jaren te Jeruzalem; en de
naamzijner moeder was Zibja van
Ber-seba.
12:2 En Joas deed dat recht was in
de ogen des HEEREN, al zijn dagen,
in dewelke de priester Jojada
hemonderwees.

12:3 Alleenlijk werden de hoogten
niet weggenomen; het volk offerde
en rookte nog op de hoogten.
12:4 En Joas zeide tot de
priesteren: Al het geld der
geheiligde dingen, dat gebracht zal
worden in het huisdes HEEREN, [te]
[weten] het geld desgenen, die
overgaat [tot] [de] [getelden], het
geld van een ieder derpersonen
[naar] zijn schatting, [en] al het
geld, dat in ieders hart komt, om
[dat] te brengen in het huis
desHEEREN,
12:5 Zullen de priesters tot zich
nemen, een ieder van zijn bekende;
en zij zullen de breuken van het
huisverbeteren, naar alles wat er
voor breuk bevonden zal worden.
12:6 Maar het geschiedde in het
drie en twintigste jaar van den
koning Joas, dat de priesters de
breukenvan het huis niet gebeterd
hadden.
12:7 Toen riep de koning Joas den
priester Jojada en de [andere]
priesteren, en zeide tot hen:
Waarombetert gijlieden niet de
breuken van het huis? Nu dan,
neemt geen geld van uw bekenden,
dat gij het zoudtgeven voor de
breuken van het huis.
12:8 En de priesters bewilligden van
het volk geen geld te nemen, noch
de breuken van het huis
teverbeteren.
12:9 Maar de priester Jojada nam
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een kist, en boorde een gat in haar
deksel, en zette die bij het altaar
terrechterhand, als iemand inkwam
in het huis des HEEREN; en de
priesters, die den dorpel bewaarden,
stakendaarin al het geld, dat ten
huize des HEEREN gebracht werd.
12:10 Het geschiedde nu, als zij
zagen, dat veel gelds in de kist
was, dat des konings schrijver met
denhogepriester opkwam, en zij
bonden het samen, en telden het
geld, dat in het huis des HEEREN
gevondenwerd.
12:11 En zij gaven het geld wel
gewogen in handen der verzorgers
van dat werk, die gesteld waren
over hethuis des HEEREN; en zij
besteedden het uit aan de
timmerlieden en aan de bouwlieden,
die het huis desHEEREN vermaakten;
12:12 En aan de metselaren, en
aan de steenhouwers, en om hout
en gehouwen stenen te kopen, om
debreuken van het huis des HEEREN
te verbeteren, en voor al wat
uitgegeven werd voor het huis, om
[dat] tebeteren.
12:13 Evenwel werden niet gemaakt
voor het huis des HEEREN zilveren
schalen, gaffelen,
sprengbekkens,trompetten, [noch]
enig gouden vat, of zilveren vat, van
het geld, dat ten huize des HEEREN
gebracht werd.
12:14 Maar zij gaven dat aan
degenen, die het werk deden; en zij

verbeterden daarmede het huis
desHEEREN.
12:15 Daartoe eisten zij geen
rekening van de mannen, wien zij
dat geld in hun handen gaven, om
aandegenen, die het werk deden, te
geven; want zij handelden trouwelijk.
12:16 Het geld van schuldoffer, en
het geld van zondofferen werd ten
huize des HEEREN niet gebracht;
hetwas voor de priesteren.
12:17 Toen trok Hazael, de koning
van Syrie op, en krijgde tegen Gath,
en nam haar in; daarna
steldeHazael zijn aangezicht, om
tegen Jeruzalem op te trekken.
12:18 Maar Joas, de koning van
Juda, nam al de geheiligde dingen,
die Josafat, en Joram, en Ahazia,
zijnvaderen, de koningen van Juda,
geheiligd hadden, en zijn geheiligde
dingen, en al het goud, dat
gevonden werdin de schatten van
het huis des HEEREN, en van het
huis des konings, en zond het tot
Hazael, den koning vanSyrie; toen
trok hij op van Jeruzalem.
12:19 Het overige nu der
geschiedenissen van Joas, en al wat
hij gedaan heeft, is dat niet
geschreven inhet boek der kronieken
der koningen van Juda?
12:20 En zijn knechten stonden op,
en maakten een verbintenis, en
sloegen Joas, in het huis van Millo,
datafgaat naar Silla;
12:21 Want Jozacar, de zoon van
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Simeath, en Jozabad, de zoon van
Somer, zijn knechten, sloegen
hem,dat hij stierf; en zij begroeven
hem met zijn vaderen in de stad
Davids; en Amazia, zijn zoon, werd
koning in zijnplaats.
13:1 In het drie en twintigste jaar
van Joas, den zoon van Ahazia, den
koning van Juda, werd Joahaz,
dezoon van Jehu, koning over
Israel, te Samaria, [en] [regeerde]
zeventien jaren.
13:2 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN; want hij
wandelde na de zonden van
Jerobeam,den zoon van Nebat, die
Israel zondigen deed; hij week
daarvan niet af.
13:3 Daarom ontstak des HEEREN
toorn tegen Israel; en Hij gaf hen in
de hand van Hazael, den koningvan
Syrie, en in de hand van Benhadad,
den zoon van Hazael, al die dagen.
13:4 Doch Joahaz bad des HEEREN
aangezicht ernstelijk aan; en de
HEERE verhoorde hem; want Hij
zagde verdrukking van Israel, dat de
koning van Syrie hen verdrukte.
13:5 (Zo gaf de HEERE Israel een
verlosser, dat zij van onder de hand
der Syriers uitkwamen; en
dekinderen Israels woonden in hun
tenten, als te voren.
13:6 Nochtans weken zij niet af van
de zonden van het huis van
Jerobeam, die Israel zondigen deed;

[maar]hij wandelde daarin; en het
bos bleef ook staan te Samaria.)
13:7 Want hij had Joahaz geen volk
laten overblijven dan vijftig ruiteren
en tien wagenen, en tien
duizendvoetvolks; want de koning
van Syrie had hen omgebracht, en
had hen dorsende gemaakt als stof.
13:8 Het overige nu der
geschiedenissen van Joahaz, en al
wat hij gedaan heeft, en zijn macht,
zijn die nietgeschreven in het boek
der kronieken der koningen van
Israel?
13:9 En Joahaz ontsliep met zijn
vaderen, en zij begroeven hem te
Samaria; en Joas, zijn zoon,
regeerde inzijn plaats.
13:10 In het zeven en dertigste jaar
van Joas, den koning van Juda,
werd Joas, de zoon van Joahaz,
koningover Israel, te Samaria, [en]
[regeerde] zestien jaren.
13:11 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN; hij week niet
af van al de zonden vanJerobeam,
den zoon van Nebat, die Israel
zondigen deed, [maar] hij wandelde
daarin.
13:12 Het overige nu der
geschiedenissen van Joas, en al wat
hij gedaan heeft, en zijn macht,
waarmedehij gestreden heeft tegen
Amazia, den koning van Juda, zijn
die niet geschreven in het boek der
kronieken derkoningen van Israel?
13:13 En Joas ontsliep met zijn
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vaderen, en Jerobeam zat op zijn
troon. En Joas werd begraven
teSamaria, bij de koningen van
Israel.
13:14 Elisa nu was krank geweest
van zijn krankheid, van dewelke hij
stierf; en Joas, de koning van
Israel,was tot hem afgekomen, en
had geweend over zijn aangezicht,
en gezegd: Mijn vader, mijn vader,
wagenIsraels en zijn ruiteren!
13:15 En Elisa zeide tot hem: Neem
een boog en pijlen. En hij nam tot
zich een boog en pijlen.
13:16 En hij zeide tot den koning
van Israel: Leg uw hand aan den
boog, en hij leide zijn hand
[daaraan]; enElisa leide zijn handen
op des konings handen.
13:17 En hij zeide: Doe het venster
open tegen het oosten. En hij deed
het open. Toen zeide Elisa:
Schiet.En hij schoot. En hij zeide:
Het is een pijl der verlossing des
HEEREN, en een pijl der verlossing
tegen deSyriers; want gij zult de
Syriers slaan in Afek, tot verdoens
toe.
13:18 Daarna zeide hij: Neem de
pijlen. En hij nam ze. Toen zeide hij
tot den koning van Israel: Sla
tegende aarde. En hij sloeg
driemaal; daarna stond hij stil.
13:19 Toen werd de man Gods zeer
toornig op hem, en zeide: Gij zoudt
vijf [maal] of zesmaal
geslagenhebben; dan zoudt gij de

Syriers tot verdoens toe geslagen
hebben; doch nu zult gij de Syriers
driemaal slaan.
13:20 Daarna stierf Elisa, en zij
begroeven hem. De benden nu der
Moabieten kwamen in het land met
hetingaan des jaars.
13:21 En het geschiedde, als zij een
man begroeven, dat zij, ziet, een
bende zagen; zo wierpen zij den
manin het graf van Elisa; en toen
de man daarin kwam, en het
gebeente van Elisa aanroerde, werd
hij levend, enrees op zijn voeten.
13:22 Hazael nu, de koning van
Syrie, verdrukte Israel, al de dagen
van Joahaz.
13:23 Doch de HEERE was hun
genadig, en ontfermde Zich hunner,
en wendde Zich tot hen, om
Zijnsverbonds wil met Abraham, Izak
en Jakob; en Hij wilde hen niet
verderven, en heeft hen niet
verworpen van Zijnaangezicht, tot nu
toe.
13:24 En Hazael, de koning van
Syrie, stierf, en zijn zoon Benhadad
werd koning in zijn plaats.
13:25 Joas nu, de zoon van
Joahaz, nam de steden weder in,
uit de hand van Benhadad, den
zoon vanHazael, die hij uit de hand
van Joahaz, zijn vader, met krijg
genomen had; Joas sloeg hem
driemaal, en brachtde steden aan
Israel weder.
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14:1 In het tweede jaar van Joas,
den zoon van Joahaz, den koning
van Israel, werd Amazia koning,
dezoon van Joas, den koning van
Juda.
14:2 Vijf en twintig jaren was hij
oud, toen hij koning werd, en
regeerde negen en twintig jaren te
Jeruzalem;en de naam zijner
moeder was Joaddan van
Jeruzalem.
14:3 En hij deed dat recht was in
de ogen des HEEREN, nochtans niet
als zijn vader David; hij deed
naaralles, wat zijn vader Joas
gedaan had.
14:4 Alleenlijk werden de hoogten
niet weggenomen; het volk offerde
en rookte nog op de hoogten.
14:5 Het geschiedde nu, als het
koninkrijk in zijn hand versterkt was,
dat hij zijn knechten sloeg, die
denkoning, zijn vader, geslagen
hadden,
14:6 Doch de kinderen der
doodslagers doodde hij niet; gelijk
geschreven is in het wetboek van
Mozes,waar de HEERE geboden
heeft, zeggende: De vaders zullen
voor de kinderen niet gedood
worden, en dekinderen zullen voor
de vaders niet gedood worden;
maar een ieder zal om zijn zonde
gedood worden.
14:7 Hij sloeg de Edomieten in het
Zoutdal tien duizend, en nam Sela
in met krijg, en noemde haar

naamJokteel, tot op dezen dag.
14:8 Toen zond Amazia boden tot
Joas, den zoon van Joahaz, den
zoon van Jehu, den koning van
Israel,zeggende: Kom, laat ons
elkanders aangezicht zien.
14:9 Maar Joas, de koning van
Israel, zond tot Amazia, den koning
van Juda, zeggende: De distel, die
opden Libanon is, zond tot den
ceder, die op den Libanon is,
zeggende: Geef uw dochter mijn
zoon ter vrouw;maar het gedierte
des velds, dat op den Libanon is,
ging voorbij, en vertrad den distel.
14:10 Gij hebt de Edomieten dapper
geslagen, daarom heeft uw hart u
verheven; heb de eer, en blijf in
uwhuis; want waarom zoudt gij u in
het kwade mengen, dat gij vallen
zoudt, gij en Juda met u?
14:11 Doch Amazia hoorde niet;
daarom toog Joas, de koning van
Israel, op, zodat hij en Amazia,
dekoning van Juda, elkanders
aangezicht zagen te Beth-semes,
dat in Juda is.
14:12 En Juda werd geslagen voor
het aangezicht van Israel, en zij
vloden, een iegelijk in zijn tenten.
14:13 En Joas, de koning van Israel,
greep Amazia, den koning van Juda,
den zoon van Joas, den zoonvan
Ahazia, te Beth-semes, en kwam te
Jeruzalem; en hij brak aan den
muur van Jeruzalem, van de poort
vanEfraim tot aan de Hoekpoort,
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vierhonderd ellen.
14:14 En hij nam al het goud, en
het zilver, en al de vaten, die
gevonden werden in het huis des
HEEREN,en in de schatten van des
konings huis, mitsgaders gijzelaars;
en hij keerde weder naar Samaria.
14:15 Het overige nu der
geschiedenissen van Joas, wat hij
gedaan heeft, en zijn macht, en hoe
hijgestreden heeft tegen Amazia,
den koning van Juda, zijn die niet
geschreven in het boek der
kronieken derkoningen van Israel?
14:16 En Joas ontsliep met zijn
vaderen, en werd te Samaria
begraven bij de koningen van Israel;
en zijnzoon Jerobeam werd koning
in zijn plaats.
14:17 Amazia nu, de zoon van
Joas, koning van Juda, leefde na
den dood van Joas, den zoon van
Joahaz,den koning van Israel, vijftien
jaren.
14:18 Het overige nu der
geschiedenissen van Amazia, is dat
niet geschreven in het boek der
kronieken derkoningen van Juda?
14:19 En zij maakten een
verbintenis tegen hem te Jeruzalem,
dat hij vluchtte naar Lachis; maar
zij zondenhem na tot Lachis, en
doodden hem aldaar.
14:20 En zij brachten hem op
paarden; en hij werd te Jeruzalem
begraven, bij zijn vaderen, in de
stadDavids.

14:21 En het ganse volk van Juda
nam Azaria (die nu zestien jaren
oud was), en maakten hem koning
inplaats van zijn vader Amazia.
14:22 Die bouwde Elath, en bracht
haar weder aan Juda, nadat de
koning met zijn vaderen ontslapen
was.
14:23 In het vijftiende jaar van
Amazia, den zoon van Joas, den
koning van Juda, werd te Samaria
koning,Jerobeam, de zoon van Joas,
koning van Israel, [en] [regeerde]
een en veertig jaren.
14:24 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN; hij week niet
van alle zonden van Jerobeam,den
zoon van Nebat, die Israel zondigen
deed.
14:25 Hij bracht ook weder de
landpale van Israel van den ingang
van Hamath, tot aan de zee van
hetvlakke veld; naar het woord des
HEEREN, des Gods van Israel, dat
Hij gesproken had door den dienst
van Zijnknecht Jona, den zoon van
Amitthai, den profeet, die van Gathhefer was.
14:26 Want de HEERE zag, dat de
ellende van Israel zeer bitter was,
en dat er geen opgeslotenen
nochverlatenen waren, en dat Israel
geen helper had.
14:27 En de HEERE had niet
gesproken, dat Hij den naam van
Israel van onder den hemel
verdelgen zou;maar Hij verloste hen
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door de hand van Jerobeam, den
zoon van Joas.
14:28 Het overige nu der
geschiedenissen van Jerobeam, en
al wat hij gedaan heeft, en zijn
macht, hoe hijgekrijgd heeft, en hoe
hij Damaskus en Hamath, tot Juda
[behorende], aan Israel
wedergebracht heeft, zijn dieniet
geschreven in het boek der
kronieken der koningen van Israel?
14:29 En Jerobeam ontsliep met zijn
vaderen, met de koningen van
Israel; en zijn zoon Zacharia
werdkoning in zijn plaats.
15:1 In het zeven en twintigste jaar
van Jerobeam, den koning van
Israel, werd koning Azaria, de zoon
vanAmazia, den koning van Juda.
15:2 Hij was zestien jaren oud, toen
hij koning werd, en hij regeerde
twee en vijftig jaren te Jeruzalem;
ende naam zijner moeder was
Jecholia van Jeruzalem.
15:3 En hij deed dat recht was in
de ogen des HEEREN, naar al wat
zijn vader Amazia gedaan had.
15:4 Alleenlijk werden de hoogten
niet weggenomen; het volk offerde
en rookte nog op de hoogten.
15:5 En de HEERE plaagde den
koning, dat hij melaats werd tot den
dag zijns doods; en hij woonde in
eenafgezonderd huis; doch Jotham,
de zoon des konings, was over het
huis, richtende het volk des lands.

15:6 Het overige nu der
geschiedenissen van Azaria, en al
wat hij gedaan heeft, zijn die niet
geschreven inhet boek der kronieken
der koningen van Juda?
15:7 En Azaria ontsliep met zijn
vaderen, en zij begroeven hem bij
zijn vaderen, in de stad Davids; en
zijnzoon Jotham werd koning in zijn
plaats.
15:8 In het acht en dertigste jaar
van Azaria, den koning van Juda,
regeerde Zacharia, de zoon
vanJerobeam, over Israel te
Samaria, zes maanden.
15:9 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN, gelijk als zijn
vaderen gedaan hadden; hij
weekniet af van de zonden van
Jerobeam, den zoon van Nebat, die
Israel zondigen deed.
15:10 En Sallum, de zoon van
Jabes, maakte een verbintenis tegen
hem, en sloeg hem voor het volk,
endoodde hem; en hij werd koning
in zijn plaats.
15:11 Het overige nu der
geschiedenissen van Zacharia, ziet,
dat is geschreven in het boek der
kroniekender koningen van Israel.
15:12 Dit was het woord des
HEEREN, dat Hij gesproken had tot
Jehu, zeggende: U zullen zonen van
hetvierde gelid op den troon van
Israel zitten; en het is alzo
geschied.
15:13 Sallum, de zoon van Jabes,
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werd koning, in het negen en
dertigste jaar van Uzzia, den koning
vanJuda; en hij regeerde een volle
maand te Samaria.
15:14 Want Menahem, de zoon van
Gadi, toog op van Thirza, en kwam
te Samaria, en sloeg Sallum,
denzoon van Jabes, te Samaria, en
doodde hem, en werd koning in zijn
plaats.
15:15 Het overige nu der
geschiedenissen van Sallum, en zijn
verbintenis, die hij maakte, ziet, die
zijngeschreven in het boek der
kronieken der koningen van Israel.
15:16 Toen sloeg Menahem Tifsah,
met allen, die daarin waren, ook
haar landpalen van Thirza af;
omdatmen niet [voor] [hem] had
opengedaan, zo sloeg hij [hen]; al
haar bevruchte vrouwen hieuw hij in
stukken.
15:17 In het negen en dertigste jaar
van Azaria, den koning van Juda,
werd Menahem, de zoon van
Gadi,koning over Israel, [en]
[regeerde] tien jaren te Samaria.
15:18 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN; hij week al
zijn dagen niet af van de zonden
vanJerobeam, den zoon van Nebat,
die Israel zondigen deed.
15:19 [Toen] kwam Pul, de koning
van Assyrie, tegen het land; en
Menahem gaf aan Pul duizend
talentenzilvers, opdat zijn hand met
hem zoude zijn, om het koninkrijk in

zijn hand te sterken.
15:20 Menahem nu bracht dit geld
op van Israel, van alle geweldigen
van vermogen, om den koning
vanAssyrie te geven, voor elk man
vijftig zilveren sikkels; alzo keerde
de koning van Assyrie weder, en
bleef daarniet in het land.
15:21 Het overige nu der
geschiedenissen van Menahem, en
al wat hij gedaan heeft, is dat niet
geschrevenin het boek der kronieken
der koningen van Israel?
15:22 Daarna ontsliep Menahem
met zijn vaderen; en zijn zoon
Pekahia werd koning in zijn plaats.
15:23 In het vijftigste jaar van
Azaria, den koning van Juda, werd
Pekahia, de zoon van Menahem,
koningover Israel, [en] [regeerde]
twee jaren te Samaria.
15:24 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN; hij week niet
af van de zonden van
Jerobeam,den zoon van Nebat, die
Israel zondigen deed.
15:25 En Pekah, de zoon van
Remalia, zijn hoofdman, maakte een
verbintenis tegen hem, en sloeg
hem teSamaria, in het paleis van
het huis des konings, met Argob en
met Arje, en met hem vijftig mannen
van dekinderen der Gileadieten; alzo
doodde hij hem, en werd koning in
zijn plaats.
15:26 Het overige nu der
geschiedenissen van Pekahia, en al
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wat hij gedaan heeft, ziet, dat is
geschrevenin het boek der kronieken
der koningen van Israel.
15:27 In het twee en vijftigste jaar
van Azaria, den koning van Juda,
werd Pekah, de zoon van
Remalia,koning over Israel, [en]
[regeerde] twintig jaren te Samaria.
15:28 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN; hij week niet
af van de zonden van
Jerobeam,den zoon van Nebat, die
Israel zondigen deed.
15:29 In de dagen van Pekah, den
koning van Israel, kwam Tiglathpilezer, de koning van Assyrie, en
namIjon in, en Abel-beth-maacha, en
Janoah, en Kedes, en Hazor, en
Gilead, en Galilea, het ganse land
vanNafthali; en hij voerde hen weg
naar Assyrie.
15:30 En Hosea, de zoon van Ela,
maakte een verbintenis tegen Pekah,
den zoon van Remalia, en
sloeghem, en doodde hem, en werd
koning in zijn plaats; in het
twintigste jaar van Jotham, den
zoon van Uzzia.
15:31 Het overige nu der
geschiedenissen van Pekah, en al
wat hij gedaan heeft, ziet, dat is
geschreven inhet boek der kronieken
der koningen van Israel.
15:32 In het tweede jaar van Pekah,
den zoon van Remalia, den koning
van Israel, werd Jotham koning,
dezoon van Uzzia, den koning van

Juda.
15:33 Vijf en twintig jaren was hij
oud, als hij koning werd, en
regeerde zestien jaren te Jeruzalem;
en denaam zijner moeder was
Jerusa, de dochter van Zadok.
15:34 En hij deed dat recht was in
de ogen des HEEREN; naar alles,
wat zijn vader Uzzia gedaan
had,deed hij.
15:35 Alleenlijk werden de hoogten
niet weggenomen; het volk offerde
en rookte nog op de
hoogten;dezelve bouwde de hoge
poort aan het huis des HEEREN.
15:36 Het overige nu der
geschiedenissen van Jotham, en al
wat hij gedaan heeft, is dat niet
geschreven inhet boek der kronieken
der koningen van Juda?
15:37 In die dagen begon de HEERE
in Juda te zenden Rezin, den
koning van Syrie, en Pekah, den
zoonvan Remalia.
15:38 En Jotham ontsliep met zijn
vaderen, en werd begraven bij zijn
vaderen in de stad van zijn
vaderDavid; en zijn zoon Achaz
werd koning in zijn plaats.
16:1 In het zeventiende jaar van
Pekah, den zoon van Remalia, werd
Achaz koning, de zoon van
Jotham,den koning van Juda.
16:2 Twintig jaren was Achaz oud,
toen hij koning werd, en hij
regeerde zestien jaren te Jeruzalem;
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en hijdeed niet dat recht was in de
ogen des HEEREN zijns Gods, als
zijn vader David.
16:3 Want hij wandelde in den weg
der koningen van Israel; ja, hij deed
ook zijn zoon door het vuur
gaan,naar de gruwelen der
heidenen, die de HEERE voor de
kinderen Israels verdreven had.
16:4 Hij offerde ook en rookte op
de hoogten en op de heuvelen, ook
onder alle groen geboomte.
16:5 Toen toog Rezin, de koning
van Syrie, op, met Pekah, den zoon
van Remalia, den koning van
Israel,naar Jeruzalem ten strijde; en
zij belegerden Achaz, maar zij
vermochten niet met strijden.
16:6 Te dierzelfder tijd bracht Rezin,
de koning van Syrie, Elath weder
aan Syrie, en wierp de Joden
uitElath; en de Syriers kwamen te
Elath, en hebben daar gewoond tot
op dezen dag.
16:7 Achaz nu zond boden tot
Tiglath-pilezer, den koning van
Assyrie, zeggende: Ik ben uw knecht
en uwzoon; kom op, en verlos mij
uit de hand van den koning van
Syrie, en uit de hand van den
koning van Israel, diezich tegen mij
opmaken.
16:8 En Achaz nam het zilver en
het goud, dat in het huis des
HEEREN, en in de schatten van het
huis deskonings gevonden werd, en
hij zond den koning van Assyrie een

geschenk.
16:9 Zo hoorde de koning van
Assyrie naar hem; want de koning
van Assyrie toog op tegen
Damaskus, ennam haar in, en
voerde hen gevankelijk naar Kir, en
hij doodde Rezin.
16:10 Toen toog de koning Achaz
Tiglath-pilezer, den koning van
Assyrie, tegemoet, naar Damaskus;
engezien hebbende een altaar, dat
te Damaskus was, zo zond de
koning Achaz aan den priester Uria
de gelijkenisvan het altaar, en zijn
afbeelding, naar zijn ganse maaksel.
16:11 En Uria, de priester, bouwde
een altaar, naar alles, wat de
koning Achaz van Damaskus
ontbodenhad; alzo deed de priester
Uria, tegen dat de koning Achaz
van Damaskus kwam.
16:12 Als nu de koning van
Damaskus gekomen was, zag de
koning het altaar en de koning
naderde tot hetaltaar, en offerde
daarop.
16:13 En hij stak zijn brandoffer
aan, en zijn spijsoffer, en goot zijn
drankoffer en sprengde het bloed
zijnerdankofferen op dat altaar.
16:14 Maar het koperen altaar, dat
voor het aangezicht des HEEREN
was, dat bracht hij van het
voorstedeel van het huis, van tussen
[zijn] altaar, en van tussen het huis
des HEEREN, en hij zette het aan
de zijde[zijns] altaars noordwaarts.
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16:15 En de koning Achaz gebood
Uria, den priester, zeggende: Steek
op het grote altaar aan
hetmorgenbrandoffer, en het
avondspijsoffer, en des konings
brandoffer, en zijn spijsoffer, en het
brandoffer van alhet volk des lands,
en hun spijsoffer, en hun
drankofferen; en spreng daarop al
het bloed des brandoffers, en alhet
bloed des slachtoffers; maar het
koperen altaar zal mij zijn, om te
onderzoeken.
16:16 En Uria, de priester, deed
naar alles, wat de koning Achaz
geboden had.
16:17 En de koning Achaz sneed de
lijsten der stellingen af, en nam die
van boven het wasvat weg, endeed
de zee af van de koperen runderen,
die daaronder waren; en hij zette
die op een stenen vloer.
16:18 Daartoe het deksel des
sabbats, dat zij in het huis gebouwd
hadden, en den buitensten ingang
deskonings nam hij weg van het
huis des HEEREN, vanwege den
koning van Assyrie.
16:19 Het overige nu der
geschiedenissen van Achaz, wat hij
gedaan heeft, is dat niet geschreven
in hetboek der kronieken der
koningen van Juda?
16:20 En Achaz ontsliep met zijn
vaderen, en werd begraven bij zijn
vaderen, in de stad Davids; en
Hizkia,zijn zoon, werd koning in zijn

plaats.
17:1 In het twaalfde jaar van Achaz,
den koning van Juda, werd Hosea,
de zoon van Ela, koning over
Israelte Samaria, [en] [regeerde]
negen jaren.
17:2 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN; evenwel niet,
als de koningen van Israel, die
voorhem geweest waren.
17:3 Tegen hem toog op
Salmaneser, koning van Assyrie; en
Hosea werd zijn knecht, dat hij hem
eengeschenk gaf.
17:4 Maar de koning van Assyrie
bevond een verbintenis in Hosea,
dat hij tot So, den koning van
Egypte,boden gezonden had, en het
geschenk aan den koning van
Assyrie niet als te voren van jaar
tot jaar opbracht;zo besloot hem de
koning van Assyrie, en bond hem in
het gevangenhuis.
17:5 Want de koning van Assyrie
toog op in het ganse land; ja, hij
kwam op naar Samaria, en hij
belegerdehaar drie jaren.
17:6 In het negende jaar van
Hosea, nam de koning van Assyrie
Samaria in, en voerde Israel weg
inAssyrie, en deed ze wonen in
Halah, en in Habor, aan de rivier
Gozan, en in de steden der Meden.
17:7 Want het was geschied, dat de
kinderen Israels gezondigd hadden
tegen den HEERE, hun God, Diehen
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uit Egypteland opgebracht had, van
onder de hand van Farao, den
koning van Egypte; en hadden
anderegoden gevreesd;
17:8 En hadden gewandeld in de
inzettingen der heidenen, die de
HEERE voor het aangezicht der
kinderenIsraels verdreven had, en
der koningen van Israel, die ze
gemaakt hadden.
17:9 En de kinderen Israels hadden
de zaken, die niet recht zijn, tegen
den HEERE, hun God, bemanteld;en
hadden zich hoogten gebouwd in al
hun steden, van den wachttoren af
tot de vaste steden toe.
17:10 En zij hadden zich staande
beelden opgericht en bossen, op
allen hogen heuvel en onder alle
groengeboomte.
17:11 En zij hadden daar gerookt
op alle hoogten, gelijk de heidenen,
die de HEERE van hun
aangezichtenweggevoerd had; en zij
hadden kwade dingen gedaan, om
den HEERE tot toorn te verwekken.
17:12 En zij hadden de drekgoden
gediend, waarvan de HEERE tot hen
gezegd had: Gij zult deze zaak
nietdoen.
17:13 Als nu de HEERE tegen Israel
en tegen Juda, door den dienst van
alle profeten, van alle
zieners,betuigd had, zeggende:
Bekeert u van uw boze wegen en
houdt Mijn geboden, [en] Mijn
inzettingen, naar al dewet, die Ik uw

vaderen geboden heb, en die Ik tot
u door de hand van Mijn knechten,
de profeten, gezondenheb;
17:14 Zo hoorden zij niet, maar zij
verhardden hun nek, gelijk de nek
hunner vaderen geweest was, die
aanden HEERE, hun God, niet
geloofd hadden.
17:15 Daartoe verwierpen zij Zijn
inzettingen, en Zijn verbond, dat Hij
met hun vaderen gemaakt had,
enZijn getuigenissen, die Hij tegen
hen betuigd had, en wandelden de
ijdelheid na, dat zij ijdel werden, en
achterde heidenen, die rondom hen
waren, van dewelke de HEERE hun
geboden had, dat zij niet zouden
doen gelijkdie.
17:16 Ja, zij verlieten al de
geboden des HEEREN, huns Gods,
en maakten zich gegoten beelden,
tweekalveren; en maakten bossen,
en bogen zich voor alle heir des
hemels, en dienden Baal.
17:17 Ook deden zij hun zonen en
hun dochteren door het vuur gaan,
en gebruikten waarzeggerijen,
engaven op vogelgeschrei acht, en
verkochten zich, om te doen dat
kwaad was in de ogen des HEEREN,
om Hemtot toorn te verwekken.
17:18 Daarom vertoornde zich de
HEERE zeer over Israel, dat Hij hen
wegdeed van Zijn aangezicht; erbleef
niets over, behalve de stam van
Juda alleen.
17:19 Zelfs hield Juda de geboden
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des HEEREN, huns Gods, niet; maar
zij wandelden in de inzettingen
vanIsrael, die zij gemaakt hadden.
17:20 Zo verwierp de HEERE het
ganse zaad van Israel, en bedrukte
hen, en gaf ze in de hand der
rovers,totdat Hij hen van Zijn
aangezicht weggeworpen had.
17:21 Want Hij scheurde Israel van
het huis van David af, en zij
maakten Jerobeam, den zoon van
Nebat,koning; en Jerobeam dreef
Israel af van achter den HEERE, en
hij deed ze een grote zonde
zondigen.
17:22 Alzo wandelden de kinderen
Israels in alle zonden van Jerobeam
die hij gedaan had; zij
wekendaarvan niet af;
17:23 Totdat de HEERE Israel van
Zijn aangezicht wegdeed, gelijk als
Hij gesproken had door den
dienstvan al Zijn knechten, de
profeten; alzo werd Israel
weggevoerd uit zijn land naar
Assyrie, tot op dezen dag.
17:24 De koning nu van Assyrie
bracht [volk] van Babel, en van
Chuta, en van Avva, en van Hamath,
enSefarvaim, en deed hen wonen in
de steden van Samaria, in de plaats
der kinderen Israels; en zij
namenSamaria erfelijk in, en
woonden in haar steden.
17:25 En het geschiedde in het
begin hunner woning aldaar, dat zij
den HEERE niet vreesden; zo zond

deHEERE leeuwen onder hen, die
[enigen] van hen doodden.
17:26 Daarom spraken zij tot den
koning van Assyrie, zeggende: De
volken, die gij vervoerd hebt, en
hebtdoen wonen in de steden van
Samaria, weten de wijze des Gods
van het land niet; daarom heeft Hij
leeuwenonder hen gezonden, en
ziet, zij doden hen, dewijl zij niet
weten de wijze des Gods van het
land.
17:27 Toen gebood de koning van
Assyrie, zeggende: Brengt een der
priesteren daarheen, die gijlieden
vandaar weggevoerd hebt, dat zij
henentrekken, en wonen aldaar; en
dat hij hun lere de wijze des Gods
van hetland.
17:28 Zo kwam een uit de
priesteren, die zij van Samaria
weggevoerd hadden, en woonde te
Beth-el; en hijleerde hun, hoe zij
den HEERE vrezen zouden.
17:29 Maar elk volk maakte zijn
goden; en zij stelden ze in de
huizen der hoogten, die de
Samaritanengemaakt hadden, elk
volk in hun steden, waarin zij
woonachtig waren.
17:30 Want de lieden van Babel
maakten Sukkoth Benoth, en de
lieden van Chut maakten Nergal, en
delieden van Hamath maakten
Asima,
17:31 En de Avieten maakten
Nibhaz en Tartak, en de Sefarvieten
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verbrandden hun zonen
voorAdramelech en Anamelech, de
goden van Sefarvaim, met vuur.
17:32 Ook vreesden zij den HEERE,
en maakten zich van hun geringsten
priesteren der hoogten, dewelkevoor
hen [dienst] deden in de huizen der
hoogten.
17:33 Zij vreesden den HEERE, en
dienden [ook] hun goden, naar de
wijze der volken, van dewelke zij
dieweggevoerd hadden.
17:34 Tot op dezen dag toe doen
die naar de eerste wijzen; zij vrezen
den HEERE niet, en zij doen
nietnaar hun inzettingen, en naar
hun rechten, en naar de wet, en
naar het gebod, dat de HEERE
geboden heeftaan de kinderen van
Jakob, dien Hij den naam Israel gaf.
17:35 Nochtans had de HEERE een
verbond met hen gemaakt, en had
hun geboden, zeggende: Gij zultgeen
andere goden vrezen, noch u voor
hen nederbuigen, noch hen dienen,
noch hun offerande doen.
17:36 Maar den HEERE, Die u uit
Egypteland met grote kracht en met
een uitgestrekten arm
opgevoerdheeft, Dien zult gij vrezen,
en voor Hem zult gij u buigen, en
Hem zult gij offerande doen;
17:37 En de inzettingen, en de
rechten, en de wet, en het gebod,
die Hij u geschreven heeft, zult
gijwaarnemen te doen te allen dag;
en gij zult andere goden niet

vrezen.
17:38 En het verbond, dat Ik met u
gemaakt heb, zult gij niet vergeten;
en gij zult andere goden niet
vrezen.
17:39 Maar den HEERE, uw God,
zult gij vrezen; en Hij zal u redden
uit de hand van al uw vijanden.
17:40 Doch zij hoorden niet, maar
zij deden naar hun eerste wijze.
17:41 Maar deze volken vreesden
den HEERE, en dienden hun
gesneden beelden; ook doen hun
kinderenen hun kindskinderen, gelijk
als hun vaders gedaan hebben, tot
op dezen dag.
18:1 Het geschiedde nu in het
derde jaar van Hosea, den zoon
van Ela, den koning van Israel, [dat]
Hizkiakoning werd, de zoon van
Achaz, koning van Juda.
18:2 Vijf en twintig jaren was hij
oud, toen hij koning werd, en hij
regeerde negen en twintig jaren
teJeruzalem, en de naam zijner
moeder was Abi, een dochter van
Zacharia.
18:3 En hij deed dat recht was in
de ogen des HEEREN, naar alles,
wat zijn vader David gedaan had.
18:4 Hij nam de hoogten weg, en
brak de opgerichte beelden, en
roeide de bossen uit; en hij
verbrijzelde dekoperen slang, die
Mozes gemaakt had, omdat de
kinderen Israels tot die dagen toe
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haar gerookt hadden; en hijnoemde
haar Nehustan.
18:5 Hij betrouwde op den HEERE,
den God Israels, zodat na hem zijns
gelijke niet was onder allekoningen
van Juda, noch die voor hem
geweest waren.
18:6 Want hij kleefde den HEERE
aan; hij week niet van Hem na te
volgen, en hij hield Zijn geboden,
die deHEERE aan Mozes geboden
had.
18:7 Zo was de HEERE met hem;
overal, waar hij henen uittrok,
handelde hij kloekelijk; daartoe viel
hij afvan den koning van Assyrie,
dat hij hem niet diende.
18:8 Hij sloeg de Filistijnen tot Gaza
toe, en haar landpalen, van den
wachttoren af tot de vaste steden
toe.
18:9 Het geschiedde nu in het
vierde jaar van den koning Hizkia
(hetwelk was het zevende jaar van
Hosea,den zoon van Ela, den koning
van Israel) dat Salmaneser, de
koning van Assyrie, opkwam tegen
Samaria, enhaar belegerde.
18:10 En zij namen haar in ten
einde van drie jaren, in het zesde
jaar van Hizkia; het was het
negende jaarvan Hosea, den koning
van Israel, als Samaria ingenomen
werd.
18:11 En de koning van Assyrie
voerde Israel weg naar Assyrie, en
deed hen leiden in Halah, en in

Habor,bij de rivier Gozan, en in de
steden der Meden.
18:12 Daarom dat zij de stem des
HEEREN, huns Gods, niet waren
gehoorzaam geweest, maar
Zijnverbond overtreden hadden; [en]
al wat Mozes, de knecht des
HEEREN, geboden had, dat hadden
zij nietgehoord, noch gedaan.
18:13 Maar in het veertiende jaar
van den koning Hizkia kwam
Sanherib, de koning van Assyrie, op
tegenalle vaste steden van Juda, en
nam ze in.
18:14 Toen zond Hizkia, de koning
van Juda, tot den koning van
Assyrie, naar Lachis, zeggende: Ik
hebgezondigd, keer af van mij, wat
gij mij opleggen zult, zal ik dragen.
Toen leide de koning van Assyrie
Hizkia, denkoning van Juda,
driehonderd talenten zilvers, en
dertig talenten gouds op.
18:15 Alzo gaf Hizkia al het zilver,
dat gevonden werd in het huis des
HEEREN, en in de schatten van
hethuis des konings.
18:16 Te dier tijd sneed Hizkia [het]
[goud] af van de deuren van den
tempel des HEEREN, en van
deposten, die Hizkia, de koning van
Juda, had laten overtrekken, en gaf
dat aan de koning van Assyrie.
18:17 Evenwel zond de koning van
Assyrie Tartan, en Rabsaris, en
Rabsake, van Lachis tot den
koningHizkia, met een zwaar heir
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naar Jeruzalem; en zij togen op, en
kwamen naar Jeruzalem. En als zij
optogen engekomen waren, bleven
zij staan bij den watergang des
oppersten vijvers, welke is bij den
hogen weg van hetveld des vollers.
18:18 En zij riepen tot den koning;
zo ging tot hen uit Eljakim, de zoon
van Hilkia, de hofmeester, en
Sebna,de schrijver, en Joah, de
zoon van Asaf, de kanselier.
18:19 En Rabsake zeide tot hen:
Zegt nu tot Hizkia: Zo zegt de grote
koning, de koning van Assyrie:
Watvertrouwen is dit, waarmede gij
vertrouwt?
18:20 Gij zegt (doch het is een
woord der lippen): Er is raad en
macht tot den oorlog; op wien
vertrouwt gijnu, dat gij tegen mij
rebelleert?
18:21 Zie nu, vertrouwt gij u op
dien gebroken rietstaf, op Egypte,
op denwelken zo iemand leunt, zo
zal hijin zijn hand gaan, en die
doorboren; alzo is Farao, de koning
van Egypte, al dengenen, die op
hem vertrouwen.
18:22 Maar zo gij tot mij zegt: Wij
vertrouwen op den HEERE, onzen
God; is Hij die niet, Wiens hoogten
enWiens altaren Hizkia weggenomen
heeft, en tot Juda en tot Jeruzalem
gezegd heeft: Voor dit altaar zult gij
ubuigen te Jeruzalem?
18:23 Nu dan, wed toch met mijn
heer, den koning van Assyrie; en ik

zal u twee duizend paarden geven,
zogij voor u de ruiters daarop zult
kunnen geven.
18:24 Hoe zoudt gij dan het
aangezicht van een enigen vorst
van de geringste knechten mijns
herenafkeren? Maar gij vertrouwt op
Egypte, om de wagenen en om de
ruiteren.
18:25 Nu, ben ik zonder den HEERE
opgetogen tegen deze plaats, om
die te verderven? De HEERE heefttot
mij gezegd: Trek op tegen dat land,
en verderf het.
18:26 Toen zeide Eljakim, de zoon
van Hilkia, en Sebna, en Joah tot
Rabsake: Spreek toch tot uw
knechtenin het Syrisch, want wij
verstaan het [wel]; en spreek met
ons niet in het Joods, voor de oren
des volks, dat opden muur is.
18:27 Maar Rabsake zeide tot hen:
Heeft mijn heer mij tot uw heer en
tot u gezonden, om deze woorden
tespreken? Is het niet tot de
mannen, die op den muur zitten,
dat zij met ulieden hun drek eten,
en hun waterdrinken zullen?
18:28 Alzo stond Rabsake, en riep
met luider stem in het Joods; en hij
sprak en zeide: Hoort het woord
desgroten konings, des konings van
Assyrie!
18:29 Zo zegt de koning: Dat Hizkia
u niet bedriege: want hij zal u niet
kunnen redden uit zijn hand.
18:30 Daartoe dat Hizkia u niet doe
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vertrouwen op den HEERE,
zeggende: De HEERE zal ons
zekerlijkredden, en deze stad zal
niet in de hand van den koning van
Assyrie gegeven worden.
18:31 Hoort naar Hizkia niet; want
zo zegt de koning van Assyrie:
Handelt met mij door een geschenk,
enkomt tot mij uit, en eet, een
ieder [van] zijn wijnstok, en een
ieder [van] zijn vijgeboom; en drinkt
een ieder hetwater zijns bornputs;
18:32 Totdat ik kom, en u haal in
een land, als ulieder land, een land
van koren en van most, een land
vanbrood en van wijngaarden, een
land van olijven, van olie en van
honig; zo zult gij leven en niet
sterven; en hoortniet naar Hizkia,
want hij hitst u op, zeggende: De
HEERE zal ons redden.
18:33 Hebben de goden der volken,
ieder zijn land, enigszins gered uit
de hand van den koning van
Assyrie?
18:34 Waar zijn de goden van
Hamath, en van Arpad? Waar zijn
de goden van Sefarvaim, Hena en
Ivva?Ja, hebben zij Samaria uit mijn
hand gered?
18:35 Welke zijn ze onder alle
goden der landen, die hun land uit
mijn hand gered hebben, dat de
HEEREJeruzalem uit mijn hand
redden zou?
18:36 Doch het volk zweeg stil en
antwoordde hem niet een woord;

want het gebod des konings
was,zeggende: Gij zult hem niet
antwoorden.
18:37 Toen kwam Eljakim, de zoon
van Hilkia, de hofmeester, en Sebna,
de schrijver, en Joah, de zoon
vanAsaf, de kanselier, tot Hizkia,
met gescheurde klederen; en zij
gaven hem de woorden van
Rabsake te kennen.
19:1 En het geschiedde, als de
koning Hizkia [dat] hoorde, zo
scheurde hij zijn klederen, en
bedekte zichmet een zak, en ging in
het huis des HEEREN.
19:2 Daarna zond hij Eljakim, den
hofmeester, en Sebna, den schrijver,
en de oudsten der priesteren,
metzakken bedekt, tot Jesaja, den
profeet, den zoon van Amoz;
19:3 En zij zeiden tot hem: Alzo
zegt Hizkia: Deze dag is een dag
der benauwdheid, en der schelding,
ender lastering; want de kinderen
zijn gekomen tot aan de geboorte,
en er is geen kracht om te baren.
19:4 Misschien zal de HEERE, uw
God, horen al de woorden van
Rabsake, denwelken zijn heer, de
koningvan Assyrie, gezonden heeft,
om den levenden God te honen, en
te schelden, met woorden, die de
HEERE, uwGod, gehoord heeft; hef
dan een gebed op voor het
overblijfsel, dat gevonden wordt.
19:5 En de knechten van den
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koning Hizkia kwamen tot Jesaja.
19:6 En Jesaja zeide tot hen: Zo
zult gij tot uw heer zeggen: Zo zegt
de HEERE: Vrees niet voor
dewoorden, die gij gehoord hebt,
waarmede Mij de dienaars van den
koning van Assyrie gelasterd
hebben.
19:7 Zie, Ik zal een geest in hem
geven, dat hij een gerucht horen
zal, en weder in zijn land keren; en
Ik zalhem door het zwaard in zijn
land vellen.
19:8 Zo kwam Rabsake weder, en
vond den koning van Assyrie,
strijdende tegen Libna; want hij
hadgehoord, dat hij van Lachis
vertrokken was.
19:9 Als hij nu hoorde van Tirhaka,
den koning van Cusch, zeggen: Ziet,
hij is uitgetogen om tegen u
testrijden, zond hij weder boden tot
Hizkia, zeggende:
19:10 Zo zult gij spreken tot Hizkia,
den koning van Juda, zeggende:
Laat u uw God niet bedriegen,
opwelken gij vertrouwt, zeggende:
Jeruzalem zal in de hand des
konings van Assyrie niet gegeven
worden.
19:11 Zie, gij hebt gehoord, wat de
koningen van Assyrie aan alle
landen gedaan hebben, die
verbannende;en zoudt gij gered
worden?
19:12 Hebben de goden der volken,
die mijn vaders verdorven hebben,

dezelve gered, [als] Gozan, enHaran,
en Rezef, en de kinderen van Eden,
die in Telasser waren?
19:13 Waar is de koning van
Hamath, en de koning van Arpad,
en de koning der stad Sefarvaim,
Hena enIvva?
19:14 Als nu Hizkia de brieven uit
der boden hand ontvangen, en die
gelezen had, ging hij op in het
huisdes HEEREN, en Hizkia breidde
die uit voor het aangezicht des
HEEREN.
19:15 En Hizkia bad voor het
aangezicht des HEEREN, en zeide: O
HEERE, God Israels, Die tussen
decherubim woont! Gij zelf, Gij
alleen zijt de God van alle
koninkrijken der aarde, Gij hebt den
hemel en de aardegemaakt.
19:16 O, HEERE! neig Uw oor en
hoor, doe, HEERE! Uw ogen open en
zie, en hoor de woorden
vanSanherib, die dezen gezonden
heeft, om den levenden God te
honen.
19:17 Waarlijk, HEERE, hebben de
koningen van Assyrie die heidenen
en hun land verwoest;
19:18 En hebben hun goden in het
vuur geworpen; want zij waren geen
goden, maar het werk
vanmensenhanden, hout en steen;
daarom hebben zij die verdorven.
19:19 Nu dan, HEERE, onze God,
verlos ons toch uit zijn hand; zo
zullen alle koninkrijken der aarde
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weten,dat Gij, HEERE, alleen God zijt.
19:20 Toen zond Jesaja, de zoon
van Amoz, tot Hizkia, zeggende: Zo
spreekt de HEERE, de God
Israels:Dat gij tot Mij gebeden hebt
tegen Sanherib, den koning van
Assyrie, heb Ik gehoord.
19:21 Dit is het woord, dat de
HEERE over hem gesproken heeft:
De jonkvrouw, de dochter van
Sion,veracht u, zij bespot u, de
dochter van Jeruzalem schudt het
hoofd achter u.
19:22 Wien hebt gij gehoond en
gelasterd? en tegen Wien hebt gij
de stem verheven, en uw ogen
omhoogopgeheven? Tegen den
Heilige Israels!
19:23 Door middel uwer boden hebt
gij den HEERE gehoond, en gezegd:
Ik heb met de menigte
mijnerwagenen beklommen de
hoogten der bergen, de zijden van
den Libanon; en ik zal zijn hoge
cederbomen, enzijn uitgelezen
dennebomen afhouwen; en zal
komen in zijn uiterste herberg, in
het woud zijns schonen velds.
19:24 Ik heb gegraven en heb
gedronken vreemde wateren; en ik
heb met mijn voetzolen alle rivieren
derbelegerde plaatsen verdroogd.
19:25 Hebt gij niet gehoord, dat Ik
zulks lang te voren gedaan heb en
dat van oude dagen af
geformeerdheb? Nu heb Ik dat doen
komen, dat gij zoudt zijn, om de

vaste steden te verstoren tot
woeste hopen.
19:26 Daarom waren haar inwoners
handeloos; zij waren verslagen en
beschaamd; zij waren [als] het
grasdes velds, en de groene
grasscheutjes, het hooi der daken,
en het brandkoren, eer het over
einde staat.
19:27 Maar Ik weet uw zitten, en uw
uitgaan, en uw inkomen, en uw
woeden tegen Mij.
19:28 Om uw woeden tegen Mij, en
dat uw woeling voor Mijn oren
opgekomen is, zo zal Ik Mijn haak
in uwneus leggen, en Mijn gebit in
uw lippen, en Ik zal u doen
wederkeren door dien weg, door
denwelken gijgekomen zijt.
19:29 En dat zij u een teken, dat
men [in] dit jaar eten zal, wat van
zelf gewassen is; en in het tweede
jaar,wat daarvan weder uitspruit;
maar zaait in het derde jaar, en
maait, en plant wijngaarden, en eet
hun vruchten.
19:30 Want het ontkomene, dat
overgebleven is van het huis van
Juda, zal wederom nederwaarts
wortelen,en zal opwaarts vrucht
dragen.
19:31 Want van Jeruzalem zal het
overblijfsel uitgaan, en het
ontkomene van den berg Sion; de
ijver vanden HEERE der heirscharen
zal dit doen.
19:32 Daarom zo zegt de HEERE
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van den koning van Assyrie: Hij zal
in deze stad niet komen, noch
daareen pijl inschieten; ook zal hij
[met] geen schild daarvoor komen,
en zal geen wal daartegen
opwerpen.
19:33 Door den weg, dien hij
gekomen is, door dien zal hij
wederkeren; maar in deze stad zal
hij nietkomen, zegt de HEERE.
19:34 Want Ik zal deze stad
beschermen, om die te verlossen,
om Mijnentwil, en om Davids, Mijns
knechtswil.
19:35 Het geschiedde dan in
dienzelven nacht, dat de Engel des
HEEREN uitvoer, en sloeg in het
leger vanAssyrie honderd vijf en
tachtig duizend. En toen zij zich des
morgens vroeg opmaakten, ziet, die
allen warendode lichamen.
19:36 Zo vertrok Sanherib, de
koning van Assyrie, en toog henen,
en keerde weder; en hij bleef te
Nineve.
19:37 Het geschiedde nu, als hij in
het huis van Nisroch, zijn god, zich
nederboog, dat Adramelech
enSarezer, [zijn] [zonen], hem met
het zwaard versloegen; doch zij
ontkwamen in het land van Ararat;
en Esarhaddon,zijn zoon, werd
koning in zijn plaats.
20:1 In die dagen werd Hizkia krank
tot stervens toe; en de profeet
Jesaja, de zoon van Amoz, kwam

tothem, en zeide tot hem: Zo zegt
de HEERE: Geef bevel aan uw huis,
want gij zult sterven, en niet leven.
20:2 Toen keerde hij zijn aangezicht
om naar den wand, en hij bad tot
den HEERE, zeggende:
20:3 Och, HEERE, gedenk toch, dat
ik voor Uw aangezicht in waarheid
en met een volkomen
hartgewandeld, en wat goed in Uw
ogen is, gedaan heb. En Hizkia
weende gans zeer.
20:4 Het gebeurde nu, als Jesaja
uit het middelvoorhof [nog] niet
gegaan was, dat het woord des
HEERENtot hem geschiedde,
zeggende:
20:5 Keer weder en zeg tot Hizkia,
den voorganger Mijns volks: Zo zegt
de HEERE, de God van uw
vaderDavid: Ik heb uw gebed
gehoord, Ik heb uw tranen gezien;
zie, Ik zal u gezond maken; aan
den derden dag zultgij opgaan in
het huis des HEEREN;
20:6 En Ik zal vijftien jaren tot uw
dagen toedoen, en zal u uit de
hand des konings van Assyrie
verlossen,mitsgaders deze stad; en
Ik zal deze stad beschermen om
Mijnentwil, en om Mijns knechts
Davids wil.
20:7 Daarna zeide Jesaja: Neemt
een klomp vijgen; en zij namen ze,
en leiden ze op de zweer, en hij
werdgenezen.
20:8 Hizkia nu had gezegd tot
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Jesaja: Welk is het teken, dat de
HEERE mij gezond maken zal, en
dat ik denderden dag in des
HEEREN huis zal opgaan?
20:9 En Jesaja zeide: Dit zal u een
teken van den HEERE zijn, dat de
HEERE het woord, dat Hij
gesprokenheeft, doen zal: Zal de
schaduw tien graden voorwaarts
gaan, of tien graden achterwaarts
keren?
20:10 Toen zeide Hizkia: Het is der
schaduwe licht, tien graden
nederwaarts te gaan; neen, maar
dat deschaduw tien graden
achterwaarts kere.
20:11 En Jesaja, de profeet, riep
den HEERE aan; en Hij deed de
schaduw tien graden achterwaarts
kerenin de graden, dewelke zij
nederwaarts gegaan was, in de
graden van Achaz' [zonnewijzer].
20:12 Te dier tijd zond Berodach
Baladan de zoon van Baladan, de
koning van Babel, brieven en
eengeschenk aan Hizkia; want hij
had gehoord, dat Hizkia krank
geweest was.
20:13 En Hizkia hoorde naar hen,
en hij toonde hun zijn ganse
schathuis, het zilver, en het goud,
en despecerijen, en de beste olie,
en zijn wapenhuis, en al wat
gevonden werd in zijn schatten; er
was geen ding inzijn huis, noch in
zijn ganse heerschappij, dat hij hun
niet toonde.

20:14 Toen kwam de profeet Jesaja
tot den koning Hizkia, en zeide tot
hem: Wat hebben die
mannengezegd, en van waar zijn zij
tot u gekomen? En Hizkia zeide: Zij
zijn uit verren lande gekomen, uit
Babel.
20:15 En hij zeide: Wat hebben zij
gezien in uw huis? En Hizkia zeide:
Zij hebben alles gezien, wat in
mijnhuis is; geen ding is er in mijn
schatten, dat ik hun niet getoond
heb.
20:16 Toen zeide Jesaja tot Hizkia:
Hoor des HEEREN woord.
20:17 Zie, de dagen komen, dat al
wat in uw huis is, en wat uw
vaderen tot dezen dage toe
opgelegdhebben, naar Babel
weggevoerd zal worden; er zal niets
overgelaten worden, zegt de HEERE.
20:18 Daartoe zullen zij van uw
zonen, die uit u zullen voortkomen,
die gij gewinnen zult, nemen, dat
zijhovelingen zijn in het paleis des
konings van Babel.
20:19 Maar Hizkia zeide tot Jesaja:
Het woord des HEEREN, dat gij
gesproken hebt, is goed. Ook zeide
hij:Zou het niet, naardien vrede en
waarheid in mijn dagen wezen zal?
20:20 Het overige nu der
geschiedenissen van Hizkia, en al
zijn macht, en hoe hij den vijver en
denwatergang gemaakt heeft, en
water in de stad gebracht heeft, zijn
die niet geschreven in het boek der
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kroniekender koningen van Juda?
20:21 En Hizkia ontsliep met zijn
vaderen; en zijn zoon Manasse werd
koning in zijn plaats.
21:1 Manasse was twaalf jaren oud,
toen hij koning werd, en hij
regeerde vijf en vijftig jaren te
Jeruzalem;en de naam zijner
moeder was Hefzi-bah.
21:2 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN, naar de
gruwelen der heidenen, die de
HEEREvoor het aangezicht der
kinderen Israels uit de bezitting
verdreven had.
21:3 Want hij bouwde de hoogten
weder op, die Hizkia, zijn vader,
verdorven had; en hij richtte Baal
altarenop, en maakte een bos, gelijk
als Achab, de koning van Israel,
gemaakt had, en boog zich neder
voor al het heirdes hemels, en
diende ze.
21:4 En hij bouwde altaren in het
huis des HEEREN, waarvan de
HEERE gezegd had: Te Jeruzalem
zal IkMijn Naam zetten.
21:5 Daartoe bouwde hij altaren
voor al het heir des hemels, in
beide de voorhoven van het huis
desHEEREN.
21:6 Ja, hij deed zijn zoon door het
vuur gaan, en pleegde guichelarij en
gaf op vogelgeschrei acht; en
hijstelde waarzeggers en
duivelskunstenaren; hij deed zeer

veel kwaads in de ogen des
HEEREN, om [Hem] tottoorn te
verwekken.
21:7 Hij stelde ook een gesneden
beeld van het bos, dat hij gemaakt
had, in het huis, waarvan de
HEEREgezegd had tot David, en tot
zijn zoon Salomo: In dit huis, en in
Jeruzalem, die Ik uit alle stammen
van Israelverkoren heb, zal Ik Mijn
Naam zetten in eeuwigheid.
21:8 En Ik zal niet voortvaren den
voet van Israel te bewegen uit dit
land, dat Ik hun vaderen gegeven
heb;alleenlijk, zo zij waarnemen te
doen, naar alles, wat Ik hun
geboden heb, en naar de ganse
wet, die Mijn knechtMozes hun
geboden heeft.
21:9 Maar zij hoorden niet; want
Manasse deed hen dwalen, dat zij
erger deden dan de heidenen, die
deHEERE voor het aangezicht der
kinderen Israels verdelgd had.
21:10 Toen sprak de HEERE door
den dienst van Zijn knechten, de
profeten, zeggende:
21:11 Dewijl dat Manasse, de koning
van Juda, deze gruwelen gedaan
heeft, erger doende dan al wat
deAmorieten gedaan hebben, die
voor hem geweest zijn, ja, ook Juda
door zijn drekgoden heeft doen
zondigen;
21:12 Daarom, alzo zegt de HEERE,
de God Israels: Ziet, Ik zal een
kwaad over Jeruzalem en
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Judabrengen, dat een ieder, die het
hoort, beide zijn oren klinken zullen.
21:13 En Ik zal over Jeruzalem het
meetsnoer van Samaria trekken,
mitsgaders het paslood van het
huisvan Achab; en Ik zal Jeruzalem
uitwissen, gelijk als men een schotel
uitwist; men wist dien uit, en men
keerthem om op zijn holligheid.
21:14 En Ik zal het overblijfsel Mijns
erfdeels verlaten, en zal ze in de
hand hunner vijanden geven; en
zijzullen tot een roof en plundering
worden al hun vijanden.
21:15 Daarom, dat zij gedaan
hebben dat kwaad was in Mijn
ogen, en Mij tot toorn verwekt
hebben, vandien dag, dat hun
vaderen van Egypte uitgegaan zijn,
ook tot op dezen dag toe.
21:16 Daartoe vergoot Manasse ook
zeer veel onschuldig bloed, totdat
hij Jeruzalem van het ene einde
tothet andere vervuld had; behalve
zijn zonde, die hij Juda zondigen
deed, doende wat kwaad was in de
ogen desHEEREN.
21:17 Het overige der
geschiedenissen van Manasse, en al
wat hij gedaan heeft, en zijn zonde,
die hijgezondigd heeft, zijn die niet
geschreven in het boek der
kronieken der koningen van Juda?
21:18 En Manasse ontsliep met zijn
vaderen, en werd begraven in den
hof van zijn huis, in den hof
vanUzza; en zijn zoon Amon werd

koning in zijn plaats.
21:19 Amon was twee en twintig
jaren oud, toen hij koning werd, en
hij regeerde twee jaren te
Jeruzalem;en de naam zijner
moeder was Mesullemet, een
dochter van Haruz van Jotba.
21:20 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN; gelijk als zijn
vader Manasse gedaan had.
21:21 Want hij wandelde in al den
weg, dien zijn vader gewandeld had,
en hij diende de drekgoden, die
zijnvader gediend had, en hij boog
zich voor die neder.
21:22 Zo verliet hij den HEERE, den
God zijner vaderen, en hij wandelde
niet in den weg des HEEREN.
21:23 En de knechten van Amon
maakten een verbintenis tegen hem,
en zij doodden den koning in
zijnhuis.
21:24 Maar het volk des lands
versloeg allen, die tegen den koning
Amon een verbintenis gemaakt
hadden;en het volk des lands
maakte zijn zoon Josia koning in
zijn plaats.
21:25 Het overige nu der
geschiedenissen van Amon, wat hij
gedaan heeft, zijn die niet
geschreven in hetboek der kronieken
der koningen van Juda?
21:26 En men begroef hem in zijn
graf, in den hof van Uzza; en zijn
zoon Josia werd koning in zijn
plaats.
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22:1 Josia was acht jaren oud, toen
hij koning werd, en regeerde een en
dertig jaren te Jeruzalem; en
denaam zijner moeder was Jedida,
een dochter van Adaja, van
Bozkath.
22:2 En hij deed dat recht was in
de ogen des HEEREN; en hij
wandelde in al den weg van zijn
vaderDavid, en week niet af ter
rechter [hand] noch ter linkerhand.
22:3 Het geschiedde nu in het
achttiende jaar van den koning
Josia, dat de koning den schrijver
Safan, denzoon van Azalia, den
zoon van Mesullam, zond in het
huis des HEEREN, zeggende:
22:4 Ga op tot Hilkia, den
hogepriester, opdat hij het geld
opsomme, dat in het huis des
HEEREN gebrachtis, hetwelk de
wachters des dorpels van het volk
verzameld hebben;
22:5 En dat zij dat geven in de
hand der verzorgers van het werk,
die besteld zijn over het huis
desHEEREN; opdat zij het geven aan
degenen, die het werk doen, dat in
het huis des HEEREN is, om de
breukenvan het huis te beteren;
22:6 Aan de timmerlieden en de
bouwlieden, en de metselaars, en
om hout en gehouwene stenen te
kopen,om het huis te beteren.
22:7 Doch er werd met hen geen
rekening gehouden van het geld,
dat in hun hand geleverd was, want

zijhandelden trouwelijk.
22:8 Toen zeide de hogepriester
Hilkia tot Safan, den schrijver: Ik
heb het wetboek in het huis des
HEERENgevonden; en Hilkia gaf dat
boek aan Safan, die las het.
22:9 Daarna kwam Safan, de
schrijver, tot den koning, en bracht
den koning bescheid weder, en hij
zeide:Uw knechten hebben het geld,
dat in het huis gevonden was,
samengebracht, en hebben het
gegeven in dehand der verzorgers
van het werk, die besteld waren
over het huis des HEEREN.
22:10 Ook gaf Safan, de schrijver,
den koning te kennen, zeggende: De
priester Hilkia heeft mij een
boekgegeven. En Safan las dat voor
het aangezicht des konings.
22:11 Het geschiedde nu, als de
koning de woorden des wetboeks
hoorde, dat hij zijn klederen
scheurde.
22:12 En de koning gebood Hilkia,
den priester, en Ahikam, den zoon
van Safan, en Achbor, den zoon
vanMichaja, en Safan, den schrijver,
en Asaja, den knecht des konings,
zeggende:
22:13 Gaat henen, vraagt den
HEERE voor mij, en voor het volk,
en voor het ganse Juda, over de
woordendezes boeks, dat gevonden
is; want de grimmigheid des HEEREN
is groot, dewelke tegen ons
aangestoken is,omdat onze vaderen
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niet gehoord hebben naar de
woorden dezes boeks, om te doen
naar al wat voor onsgeschreven is.
22:14 Toen ging de priester Hilkia,
en Ahikam, en Achbor, en Safan, en
Asaja henen tot de profetes
Hulda,de huisvrouw van Sallum, den
zoon van Tikva, den zoon van
Harhas, den klederbewaarder (zij nu
woonde teJeruzalem, in het tweede
deel), en zij spraken tot haar.
22:15 En zij zeide tot hen: Zo zegt
de HEERE, de God Israels: Zegt tot
den man, die u tot mij
gezondenheeft:
22:16 Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal
kwaad over deze plaats brengen, en
over haar inwoners, [namelijk] alde
woorden des boeks, dat de koning
van Juda gelezen heeft.
22:17 Daarom dat zij Mij verlaten,
en anderen goden gerookt hebben,
opdat zij Mij tot toorn verwekten
metal het werk hunner handen, zo
zal Mijn grimmigheid aangestoken
worden, tegen deze plaats, en niet
uitgeblustworden.
22:18 Maar tot den koning van
Juda, die u gezonden heeft, om
den HEERE te vragen, alzo zult gij
tot hemzeggen: Zo zegt de HEERE,
de God Israels: Aangaande de
woorden, die gij gehoord hebt;
22:19 Omdat uw hart week
geworden is, en gij u voor het
aangezicht des HEEREN vernederd
hebt, als gijhoordet, wat Ik

gesproken heb tegen deze plaats en
derzelver inwoners, dat zij tot een
verwoesting en vloekzullen worden,
en dat gij uw klederen gescheurd
en voor Mijn aangezicht geweend
hebt; zo heb Ik [u] ookverhoord,
spreekt de HEERE.
22:20 Daarom zie, Ik zal u
verzamelen tot uw vaderen, en gij
zult met vrede in uw graf verzameld
worden,en uw ogen zullen al het
kwaad niet zien, dat Ik over deze
plaats brengen zal. En zij brachten
den koning hetantwoord weder.
23:1 Toen zond de koning henen,
en tot hem verzamelden al die
oudsten van Juda en Jeruzalem.
23:2 En de koning ging op in het
huis des HEEREN, en met hem alle
man van Juda, en alle inwoners
vanJeruzalem, en de priesters en de
profeten, en al het volk, van den
minste tot den meeste; en hij las
voor hunoren al de woorden van
het boek des verbonds, dat in het
huis des HEEREN gevonden was.
23:3 De koning nu stond aan den
pilaar, en maakte een verbond voor
des HEEREN aangezicht, om
denHEERE na te wandelen, en Zijn
geboden, en Zijn getuigenissen, en
Zijn inzettingen met ganser harte en
metganser ziele te houden,
bevestigende de woorden dezes
verbonds, die in dit boek
geschreven zijn. En het gansevolk
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stond in dit verbond.
23:4 En de koning gebood den
hogepriester Hilkia, en den
priesteren der tweede ordening, en
dendorpelbewaarders, dat zij uit den
tempel des HEEREN alle
gereedschap, dat voor Baal, en voor
het [beeld] [van][het] bos, en voor al
het heir des hemels gemaakt was,
uitbrengen zouden; en hij
verbrandde dat buitenJeruzalem in
de velden van Kidron, en liet het
stof daarvan naar Beth-el dragen.
23:5 Daartoe schafte hij de
Chemarim af, die de koningen van
Juda gesteld hadden, opdat men
roken zouop de hoogten, in de
steden van Juda, en rondom
Jeruzalem, mitsgaders, die voor
Baal, de zon, en de maan, ende
[andere] planeten, en al het heir
des hemels rookten.
23:6 Hij bracht ook het [beeld] [van]
[het] bos uit het huis des HEEREN
weg, buiten Jeruzalem, tot de
beekKidron, en verbrandde het aan
de beek Kidron, en vergruisde het
tot stof; en hij wierp het stof
daarvan op degraven der kinderen
des volks.
23:7 Daartoe brak hij de huizen der
schandjongens af, die aan het huis
des HEEREN waren, alwaar
devrouwen huisjes voor het [beeld]
[van] [het] bos weefden.
23:8 En hij bracht al de priesters uit
de steden van Juda, en

verontreinigde de hoogten, alwaar
die priestersgerookt hadden, van
Geba af tot Ber-seba toe; en hij
brak de hoogten der poorten af,
[ook] die aan de deur derpoort van
Jozua, den overste der stad, was,
welke aan iemands linkerhand was,
in de stadspoort [gaande].
23:9 Doch de priesters der hoogten
offerden niet op het altaar des
HEEREN te Jeruzalem; maar zij
atenongezuurde [broden] in het
midden van hun broederen.
23:10 Hij verontreinigde ook
Thofeth, dat in het dal der kinderen
van Hinnom is, opdat niemand zijn
zoon ofzijn dochter voor den
Molech door het vuur deed gaan.
23:11 En hij schafte de paarden af,
die de koningen van Juda voor de
zon gesteld hadden, van den
ingangvan het huis des HEEREN, tot
de kamer van Nathan-melech, den
hoveling, die in Parvarim was; en de
wagenender zon verbrandde hij met
vuur.
23:12 Verder de altaren die op het
dak der opperzaal van Achaz waren,
die de koningen van Juda
gemaakthadden, mitsgaders de
altaren, die Manasse in de twee
voorhoven van het huis des HEEREN
gemaakt had,brak de koning af; en
hij verbrijzelde ze van daar, en
wierp het stof daarvan in de beek
Kidron.
23:13 De hoogten ook, die vooraan
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Jeruzalem waren, dewelke waren ter
rechterhand van den bergMashith,
die Salomo, de koning van Israel,
voor Astoreth, het verfoeisel der
Sidoniers, en voor Kamos,
hetverfoeisel der Moabieten, en voor
Milchom, den gruwel der kinderen
Ammons, gebouwd had,
verontreinigde dekoning.
23:14 Insgelijks brak hij de
opgerichte beelden, en roeide de
bossen uit; en hij vervulde hun
plaats metmensenbeenderen.
23:15 Daartoe ook het altaar, dat
te Beth-el was, [en] de hoogte, die
Jerobeam, de zoon van
Nebat,dewelke Israel zondigen deed,
gemaakt had; te zamen dat altaar
en die hoogte brak hij af; ja, hij
verbrandde dehoogte, hij vergruisde
ze tot stof, en hij verbrandde het
bos.
23:16 En als Josia zich omkeerde,
zag hij de graven, die daar op den
berg waren, en zond henen, en
namde beenderen uit de graven, en
verbrandde ze op dat altaar, en
verontreinigde dat; naar het woord
desHEEREN, dat de man Gods
uitgeroepen had, die deze woorden
uitriep.
23:17 Verder zeide hij: Wat is dat
voor een grafteken, dat ik zie? En
de lieden der stad zeiden tot hem:
Hetis het graf van den man Gods,
die uit Juda kwam, en deze dingen,
die gij tegen dit altaar van Beth-el

gedaanhebt, uitgeroepen heeft.
23:18 En hij zeide: Laat hem liggen,
dat niemand zijn beenderen
verroere. Zo bevrijdden zij zijn
beenderen,met de beenderen van
den profeet, die uit Samaria
gekomen was.
23:19 Daartoe nam Josia ook weg
al de huizen der hoogten, die in de
steden van Samaria waren, die
dekoningen van Israel gemaakt
hadden, om [den] HEERE tot toorn
te verwekken; en hij deed dezelve
naar al dedaden, die hij te Beth-el
gedaan had.
23:20 En hij slachtte al de
priesteren der hoogten, die daar
waren, op de altaren, en
verbranddemensenbeenderen op
dezelve. Daarna keerde hij weder
naar Jeruzalem.
23:21 En de koning gebood het
ganse volk, zeggende: Houdt den
HEERE, uw God, pascha, gelijk in
ditboek des verbonds geschreven is.
23:22 Want gelijk dit pascha was er
geen gehouden, van de dagen der
richteren af, die Israel
gerichthadden, noch in al de dagen
der koningen van Israel, noch der
koningen van Juda.
23:23 Maar in het achttiende jaar
van den koning Josia, werd dit
pascha den HEERE te
Jeruzalemgehouden.
23:24 En ook deed Josia weg de
waarzeggers, en de
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duivelskunstenaars, en de terafim,
en de drekgoden,en alle
verfoeiselen, die in het land van
Juda en in Jeruzalem gezien
werden; opdat hij bevestigde de
woordender wet, die geschreven
waren in het boek, dat de priester
Hilkia in het huis des HEEREN
gevonden had.
23:25 En voor hem was geen
koning zijns gelijke, die zich tot den
HEERE, met zijn ganse hart, en met
zijnganse ziel, en met zijn ganse
kracht, naar al de wet van Mozes,
bekeerd had; en na hem stond zijns
gelijke nietop.
23:26 Nochtans keerde zich de
HEERE van den brand Zijns groten
toorns niet af, waarmede Zijn
toornbrandde tegen Juda, om al de
tergingen, waarmede Manasse Hem
getergd had.
23:27 En de HEERE zeide: Ik zal
Juda ook van Mijn aangezicht
wegdoen, gelijk als Ik Israel
weggedaanheb; en Ik zal deze stad
Jeruzalem verwerpen, die Ik
verkoren heb, en het huis, waarvan
Ik gezegd heb: MijnNaam zal daar
wezen.
23:28 Het overige nu der
geschiedenissen van Josia, en al
wat hij gedaan heeft, zijn die niet
geschreven inhet boek der kronieken
der koningen van Juda?
23:29 In zijn dagen toog Farao
Necho, de koning van Egypte, op

tegen den koning van Assyrie, naar
derivier Frath; en de koning Josia
toog hem tegemoet, en hij doodde
hem te Megiddo, als hij hem gezien
had.
23:30 En zijn knechten voerden hem
dood op een wagen van Megiddo,
en brachten hem te Jeruzalem,
enbegroeven hem in zijn graf; en
het volk des lands nam Joahaz, den
zoon van Josia, en zalfden hem, en
maaktenhem koning in zijns vaders
plaats.
23:31 Drie en twintig jaren was
Joahaz oud, toen hij koning werd,
en hij regeerde drie maanden
teJeruzalem; en de naam zijner
moeder was Hamutal, de dochter
van Jeremia, van Libna.
23:32 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN, naar alles,
wat zijn vaderen gedaan hadden.
23:33 Doch Farao Necho liet hem
binden te Ribla in het land van
Hamath, opdat hij te Jeruzalem
nietregeren zou; en hij leide het
land een boete op van honderd
talenten zilvers en een talent gouds.
23:34 Ook maakte Farao Necho
Eljakim, den zoon van Josia, koning,
in de plaats van zijn vader Josia,
enveranderde zijn naam in Jojakim;
maar Joahaz nam hij mede, en hij
kwam in Egypte, en stierf aldaar.
23:35 En Jojakim gaf dat zilver en
dat goud aan Farao; doch hij
schatte het land, om dat geld naar
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het bevelvan Farao te geven; een
ieder naar zijn schatting eiste hij
het zilver en goud af van het volk
des lands, om aanFarao Necho te
geven.
23:36 Vijf en twintig jaren was
Jojakim oud, toen hij koning werd,
en regeerde elf jaren te Jeruzalem;
en denaam zijner moeder was
Zebudda, een dochter van Pedaja,
van Ruma.
23:37 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN, naar alles,
wat zijn vaders gedaan hadden.
24:1 In zijn dagen toog
Nebukadnezar, de koning van Babel,
op, en Jojakim werd zijn knecht drie
jaren;daarna keerde hij zich om, en
rebelleerde tegen hem.
24:2 En de HEERE zond tegen hem
de benden der Chaldeen, en de
benden der Syriers, en de benden
derMoabieten, en de benden der
kinderen Ammons, en zond hen
tegen Juda, om dat te verderven,
naar het woorddes HEEREN, dat Hij
gesproken had door den dienst
Zijner knechten, de profeten.
24:3 Zekerlijk geschiedde [dit] naar
het bevel des HEEREN tegen Juda,
dat Hij hen van Zijn
aangezichtwegdeed, om de zonden
van Manasse, naar alles, wat hij
gedaan had;
24:4 Als ook [om] het onschuldig
bloed, dat hij vergoten had, zodat

hij Jeruzalem met onschuldig
bloedvervuld had; daarom wilde de
HEERE niet vergeven.
24:5 Het overige nu der
geschiedenissen van Jojakim, en al
wat hij gedaan heeft, is dat niet
geschreven inhet boek der kronieken
der koningen van Juda?
24:6 En Jojakim ontsliep met zijn
vaderen; en zijn zoon Jojachin werd
koning in zijn plaats.
24:7 De koning nu van Egypte toog
voortaan niet meer uit zijn land;
want de koning van Babel had, van
derivier van Egypte af tot aan de
rivier Frath, ingenomen al wat van
den koning van Egypte was.
24:8 Jojachin was achttien jaren
oud, toen hij koning werd, en
regeerde drie maanden te
Jeruzalem; en denaam zijner
moeder was Nehusta, een dochter
van Elnathan, van Jeruzalem.
24:9 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN, naar alles,
wat zijn vader gedaan had.
24:10 Te dier tijd togen de
knechten van Nebukadnezar, den
koning van Babel, naar Jeruzalem;
en de stadwerd belegerd.
24:11 Zelfs kwam Nebukadnezar, de
koning van Babel, tegen de stad,
als zijn knechten die belegerden.
24:12 Toen ging Jojachin, de koning
van Juda, uit tot den koning van
Babel, hij, en zijn moeder, en
zijnknechten, en zijn vorsten, en zijn
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hovelingen; en de koning van Babel
nam hem [gevangen] in het achtste
jaarzijner regering.
24:13 En hij bracht van daar uit al
de schatten van het huis des
HEEREN, en de schatten van het
huis deskonings; en hij hieuw alle
gouden vaten af, die Salomo, de
koning van Israel, in den tempel des
HEERENgemaakt had, gelijk als de
HEERE gesproken had.
24:14 En hij voerde gans Jeruzalem
weg, mitsgaders al de vorsten, en
alle strijdbare helden, tien
duizendgevangen, en alle
timmerlieden en smeden; niemand
werd overgelaten, dan het arme
volk des lands.
24:15 Zo voerde hij Jojachin weg
naar Babel, mitsgaders des konings
moeder, en des konings vrouwen,
enzijn hovelingen; daartoe de
machtigen des lands bracht hij
gevankelijk van Jeruzalem naar
Babel;
24:16 En alle kloeke mannen tot
zeven duizend, en timmerlieden en
smeden tot een duizend, [en]
allehelden, die ten oorlog geoefend
waren; dezen bracht de koning van
Babel gevankelijk naar Babel.
24:17 En de koning van Babel
maakte Mattanja, deszelfs oom,
koning in plaats van hem, en
veranderde zijnnaam in Zedekia.
24:18 Zedekia was een en twintig
jaren oud, als hij koning werd, en

hij regeerde elf jaren te Jeruzalem;
ende naam zijner moeder was
Hamutal, een dochter van Jeremia,
van Libna.
24:19 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN, naar alles,
wat Jojakim gedaan had.
24:20 Want het geschiedde, om den
toorn des HEEREN tegen Jeruzalem
en tegen Juda, totdat Hij hen
vanZijn aangezicht weggeworpen
had. En Zedekia rebelleerde tegen
den koning van Babel.
25:1 En het geschiedde in het
negende jaar zijner regering, in de
tiende maand, op den tienden der
maand,[dat] Nebukadnezar, de
koning van Babel, kwam tegen
Jeruzalem, hij en zijn ganse heir, en
legerde zich tegenhaar; en zij
bouwden tegen haar sterkten
rondom.
25:2 Zo kwam de stad in
belegering, tot in het elfde jaar van
den koning Zedekia.
25:3 Op den negenden der [vierde]
maand, als de honger in de stad
sterk werd, en het volk des lands
geenbrood had,
25:4 Toen werd de stad
doorgebroken, en al de krijgslieden
[vloden] des nachts door den weg
der poort,tussen de twee muren, die
aan des konings hof waren (de
Chaldeen nu waren tegen de stad
rondom), en [de][koning] trok [door]
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den weg des vlakken velds.
25:5 Doch het heir der Chaldeen
jaagde den koning na, en zij
achterhaalden hem in de vlakke
velden vanJericho, en al zijn heir
werd van bij hem verstrooid.
25:6 Zij dan grepen den koning, en
voerden hem opwaarts tot den
koning van Babel, naar Ribla; en
zijspraken een oordeel tegen hem.
25:7 En zij slachtten de zonen van
Zedekia voor zijn ogen, en men
verblindde Zedekia's ogen, en
zijbonden hem met twee koperen
ketenen, en voerden hem naar
Babel.
25:8 Daarna in de vijfde maand, op
den zevenden der maand (dit was
het negentiende jaar
vanNebukadnezar, den koning van
Babel) kwam Nebuzaradan, de
overste der trawanten, de knecht
des koningsvan Babel, te Jeruzalem.
25:9 En hij verbrandde het huis des
HEEREN, en het huis des konings,
mitsgaders alle huizen
vanJeruzalem; en alle huizen der
groten verbrandde hij met vuur.
25:10 En het ganse heir der
Chaldeen, dat met den overste der
trawanten was, brak de muren
vanJeruzalem rondom af.
25:11 Het overige nu des volks, die
in de stad overgelaten waren, en de
afvalligen, die tot den koning
vanBabel gevallen waren, en het
overige der menigte, voerde

Nebuzaradan, de overste der
trawanten, gevankelijkweg.
25:12 Maar van de armsten des
lands liet de overste der trawanten
[enigen] overig tot wijngaardeniers
entot akkerlieden.
25:13 Verder braken de Chaldeen
de koperen pilaren, die in het huis
des HEEREN waren, en de
stellingen,en de koperen zee, die in
het huis des HEEREN was; en zij
voerden het koper daarvan naar
Babel.
25:14 Zij namen ook de potten, en
de schoffelen, en de gaffelen, en de
rookschalen, en al de koperenvaten,
daar men den dienst mede deed.
25:15 En de overste der trawanten
nam weg de wierookvaten en de
sprengbekkens, wat geheel goud
enwat geheel zilver was.
25:16 De twee pilaren, de ene zee,
en de stellingen, die Salomo voor
het huis des HEEREN gemaakt
had;het koper van al deze vaten
was zonder gewicht.
25:17 De hoogte van een pilaar was
achttien ellen, en het kapiteel
daarop was koper; en de hoogte
deskapiteels was drie ellen; en het
net, en de granaatappelen op het
kapiteel rondom, waren alle van
koper; endezen gelijk had de andere
pilaar, met het net.
25:18 Ook nam de overste der
trawanten Seraja, den hoofdpriester,
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en Zefanja, den tweeden priester,
ende drie dorpelbewaarders.
25:19 En uit de stad nam hij een
hoveling, die over de krijgslieden
gesteld was, en vijf mannen uit
degenen,die des konings aangezicht
zagen, die in de stad gevonden
werden, mitsgaders den oversten
schrijver desheirs, die het volk des
lands ten oorlog opschreef, en
zestig mannen van het volk des
lands, die in de stadgevonden
werden.
25:20 Als Nebuzaradan, de overste
der trawanten, dezen genomen had,
zo bracht hij hen tot den koningvan
Babel, naar Ribla.
25:21 En de koning van Babel sloeg
hen, en doodde hen te Ribla, in het
land van Hamath. Alzo werd Judauit
zijn land gevankelijk weggevoerd.
25:22 Maar aangaande het volk, dat
in het land van Juda overgebleven
was, dat Nebukadnezar, de
koningvan Babel, had laten
overblijven, daarover stelde hij
Gedalia, den zoon van Ahikam, den
zoon van Safan.
25:23 Toen nu al de oversten der
heiren, zij en hun mannen, hoorden,
dat de koning van Babel Gedalia
totoverste gesteld had, kwamen zij
tot Gedalia naar Mizpa; namelijk,
Ismael, de zoon van Nethanja, en
Johanan,de zoon van Kareah, en
Seraja, de zoon van Tanhumeth, de
Netofathiet, en Jaazanja, de zoon

van denMaachathiet, zij en hun
mannen.
25:24 En Gedalia zwoer hun en hun
mannen, en zeide tot hen: Vreest
niet van te zijn knechten
derChaldeen, blijft in het land, en
dient den koning van Babel, zo zal
het u wel gaan.
25:25 Maar het geschiedde in de
zevende maand, dat Ismael, de
zoon van Nethanja, den zoon
vanElisama, van koninklijk zaad,
kwam, en tien mannen met hem; en
zij sloegen Gedalia, dat hij stierf;
mitsgadersde Joden en de
Chaldeen, die met hem te Mizpa
waren.
25:26 Toen maakte zich al het volk
op, van de minste tot den meeste,
en de oversten der heiren,
enkwamen in Egypte; want zij
vreesden voor de Chaldeen.
25:27 Het geschiedde daarna in het
zeven en dertigste jaar der
wegvoering van Jojachin, den koning
vanJuda, in de twaalfde maand, op
den zeven en twintigsten der
maand, dat Evilmerodach, de koning
van Babel, inhet jaar, als hij koning
werd, het hoofd van Jojachin, den
koning van Juda, uit het
gevangenhuis, verhief.
25:28 En hij sprak vriendelijk met
hem, en stelde zijn stoel boven den
stoel der koningen, die bij hem
teBabel waren.
25:29 En hij veranderde de klederen
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zijner gevangenis, en hij at
geduriglijk brood voor zijn
aangezicht, al dedagen zijns levens.
25:30 En aangaande zijn tering, een

gedurige tering werd hem van den
koning gegeven, elk
dagelijksbestemde deel op zijn dag,
al de dagen zijns levens.

1 Kronieken
1:1 Adam, Seth, Enos,
1:2 Kenan, Mahalal-el, Jered,
1:3 Henoch, Methusalah, Lamech,
1:4 Noach, Sem, Cham en Jafeth.
1:5 De kinderen van Jafeth waren
Gomer, en Magog, en Madai, en
Javan, en Tubal, en Mesech, en
Tiras.
1:6 En de kinderen van Gomer
waren Askenaz, en Difath, en
Thogarma.
1:7 En de kinderen van Javan
waren Elisa en Tharsisa, de
Chittieten en Dodanieten.
1:8 De kinderen van Cham waren
Cusch en Mitsraim, Put, en Kanaan.
1:9 En de kinderen van Cusch
waren Seba, en Havila, en Sabta, en
Raema, en Sabtecha; en de
kinderenvan Raema waren Scheba
en Dedan.
1:10 Cusch nu gewon Nimrod; die
begon geweldig te zijn op aarde.
1:11 En Mitsraim gewon de
Ludieten, en de Anamieten, en de
Lehabieten, en de Naftuchieten,
1:12 En de Pathrusieten, en de

Casluchieten, (van welke de
Filistijnen zijn voortgekomen) en
deCafthorieten.
1:13 Kanaan nu gewon Sidon, zijn
eerstgeborene, en Heth,
1:14 En den Jebusiet, en den
Amoriet, en den Girgasiet,
1:15 En den Heviet, en den Arkiet,
en den Siniet,
1:16 En den Arvadiet, en den
Zemariet, en den Hamathiet.
1:17 De kinderen van Sem waren
Elam, en Assur, en Arfachsad, en
Lud, en Aram, en Uz, en Hul,
enGether, en Mesech.
1:18 Arfachsad nu gewon Selah, en
Selah gewon Heber.
1:19 Aan Heber nu zijn twee zonen
geboren; de naam des enen was
Peleg, omdat in zijn dagen
hetaardrijk verdeeld is, en de naam
zijns broeders was Joktan.
1:20 En Joktan gewon Almodad, en
Selef, en Hazarmaveth, en Jerah,
1:21 En Hadoram, en Uzal, en Dikla,
1:22 En Ebal, en Abimael, en
Scheba,
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1:23 En Ofir, en Havila, en Jobab.
Alle dezen waren zonen van Joktan.
1:24 Sem, Arfachsad, Selah,
1:25 Heber, Peleg, Rehu,
1:26 Serug, Nahor, Terah,
1:27 Abram; die is Abraham.
1:28 De kinderen van Abraham
waren Izak en Ismael.
1:29 Dit zijn hun geboorten: de
eerstgeborene van Ismael was
Nebajoth, en Kedar, en Adbeel, en
Mibsam,
1:30 Misma en Duma, Massa, Hadad
en Thema,
1:31 Jetur, Nafis, en Kedma; deze
zijn de kinderen van Ismael.
1:32 De kinderen nu van Ketura,
Abrahams bijwijf: [die] baarde
Zimram, en Joksan, en Medan, en
Midian,en Isbak, en Suah. En de
kinderen van Joksan waren Scheba
en Dedan.
1:33 De kinderen van Midian nu
waren Efa, en Efer, en Henoch, en
Abida, en Eldaa. Die allen
warenzonen van Ketura.
1:34 Abraham nu gewon Izak. De
zonen van Izak waren Ezau en
Israel.
1:35 En de kinderen van Ezau:
Elifaz, Rehuel, en Jehus, en Jaelam,
en Korah.
1:36 De kinderen van Elifaz waren
Theman, en Omar, Zefi, en
Gaetham, Kenaz, en Timna, en
Amalek.
1:37 De kinderen van Rehuel waren

Nahath, Zerah, Samma en Mizza.
1:38 De kinderen van Seir nu waren
Lotan, en Sobal, en Zibeon, en Ana,
en Dison, en Ezer, en Disan.
1:39 De kinderen van Lotan nu
waren Hori en Homam; en de zuster
van Lotan was Timna.
1:40 De kinderen van Sobal waren
Aljan, en Manahath, en Ebal, Sefi en
Onam; en de kinderen van
Zibeonwaren Aja en Ana.
1:41 De kinderen van Ana waren
Dison; en de zonen van Dison
waren Hamram, en Esban, en
Jithran, enCheran.
1:42 De kinderen van Ezer waren
Bilhan, en Zaavan, en Jaakan. De
kinderen van Disan waren Uz
enAran.
1:43 Dit nu zijn de koningen, die
geregeerd hebben in het land van
Edom, eer er een koning regeerde
overde kinderen Israels: Bela, de
zoon van Beor; en de naam zijner
stad was Dinhaba.
1:44 En Bela stierf, en Jobab
regeerde in zijn plaats, een zoon
van Zerah, van Bozra.
1:45 En Jobab stierf, en Husam, uit
het land der Themanieten, regeerde
in zijn plaats.
1:46 En Husam stierf, en Hadad, de
zoon van Bedad, regeerde in zijn
plaats, die de Midianieten in het
veldvan Moab versloeg; en de naam
zijner stad was Avith.
1:47 En Hadad stierf, en Samla, van
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Masreka, regeerde in zijn plaats.
1:48 En Samla stierf, en Saul, van
Rehoboth aan de rivier, regeerde in
zijn plaats.
1:49 En Saul stierf, en Baal-hanan,
de zoon van Achbor, regeerde in
zijn plaats.
1:50 Als Baal-hanan stierf, zo
regeerde Hadad in zijn plaats, en
de naam zijner stad was Pahi, en
de naamzijner huisvrouw was
Mehetabeel, de dochter van Matred,
dochter van Mee-sahab.
1:51 Toen Hadad stierf, zo werden
vorsten in Edom: de vorst Timna, de
vorst Alja, de vorst Jetheth,
1:52 De vorst Aholi-bama, de vorst
Ela, de vorst Pinon,
1:53 De vorst Kenaz, de vorst
Theman, de vorst Mibzar,
1:54 De vorst Magdiel, de vorst
Iram. Dezen waren de vorsten van
Edom.
2:1 Dezen zijn de kinderen van
Israel: Ruben, Simeon, Levi en Juda,
Issaschar en Zebulon,
2:2 Dan, Jozef en Benjamin,
Nafthali, Gad en Aser.
2:3 De kinderen van Juda zijn: Er,
en Onan, en Sela; drie zijn er hem
geboren van de dochter van Sua,
deKanaanietische; en Er, de
eerstgeborene van Juda, was kwaad
in de ogen des HEEREN; daarom
doodde Hijhem.
2:4 Maar Thamar, zijn

schoondochter, baarde hem Perez
en Zerah. Al de zonen van Juda
waren vijf.
2:5 De kinderen van Perez waren
Hezron en Hamul.
2:6 En de kinderen van Zerah waren
Zimri, en Ethan, en Heman, en
Chalcol, en Dara. Deze allen zijn vijf.
2:7 En de kinderen van Charmi
waren Achan, de beroerder van
Israel, die zich aan het
verbannenevergreep.
2:8 De kinderen van Ethan nu waren
Azaria.
2:9 En de kinderen van Hezron, die
hem geboren zijn, waren Jerahmeel,
en Ram, en Chelubai.
2:10 Ram nu gewon Amminadab, en
Amminadab gewon Nahesson, den
vorst der kinderen van Juda;
2:11 En Nahesson gewon Salma, en
Salma gewon Boaz,
2:12 En Boaz gewon Obed, en
Obed gewon Isai,
2:13 En Isai gewon Eliab, zijn
eerstgeborene, en Abinadab, den
tweede, en Simea, den derde,
2:14 Nethaneel, den vierde, Raddai,
den vijfde,
2:15 Ozem, den zesde, David, den
zevende.
2:16 En hun zusters waren Zeruja
en Abigail. De kinderen nu van
Zeruja waren Abisai, en Joab, en
Asa-el;drie.
2:17 En Abigail baarde Amasa; en
de vader van Amasa was Jether,
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een Ismaeliet.
2:18 Kaleb nu, de zoon van Hezron,
gewon kinderen uit Azuba, [zijn]
vrouw, en uit Jerioth. En de
zonenvan deze zijn: Jeser, en
Sobab, en Ardon.
2:19 Als nu Azuba gestorven was,
zo nam zich Kaleb Efrath, die
baarde hem Hur.
2:20 En Hur gewon Uri, en Uri
gewon Bezaleel.
2:21 Daarna ging Hezron in tot de
dochter van Machir, den vader van
Gilead, en hij nam ze, toen hij
zestigjaren oud was; en zij baarde
hem Segub.
2:22 Segub nu gewon Jair; en hij
had drie en twintig steden in het
land van Gilead.
2:23 En hij nam Gesur en Aram,
met de vlekken van Jair, van
dezelve, met Kenath en haar
onderhorigeplaatsen, zestig steden.
Deze allen zijn zonen van Machir,
den vader van Gilead.
2:24 En na den dood van Hezron,
in Kaleb-efratha, heeft Abia, Hezrons
huisvrouw, hem ook gebaardAsschur,
de vader van Thekoa.
2:25 De kinderen van Jerahmeel nu,
den eerstgeborene van Hezron,
waren [deze]: de eerstgeborene
wasRam, daartoe Buna, en Oren, en
Ozem [en] Ahia.
2:26 Jerahmeel had nog een andere
vrouw, welker naam was Atara; zij
was de moeder van Onam.

2:27 En de kinderen van Ram, den
eerstgeborene van Jerahmeel waren
Maaz, en Jamin, en Eker.
2:28 En de kinderen van Onam
waren Sammai en Jada. En de
kinderen van Sammai: Nadab en
Abisur.
2:29 De naam nu der huisvrouw van
Abisur was Abihail: die baarde hem
Achban en Molid.
2:30 En de kinderen van Nadab
waren Seled en Appaim; en Seled
stierf zonder kinderen.
2:31 En de kinderen van Appaim
waren Jisei; en de kinderen van
Jisei waren Sesan; en de kinderen
vanSesan, Achlai.
2:32 En de kinderen van Jada, den
broeder van Sammai, waren Jether
en Jonathan; en Jether isgestorven
zonder kinderen.
2:33 De kinderen van Jonathan nu
waren Peleth en Zaza. Dit waren de
kinderen van Jerahmeel.
2:34 En Sesan had geen zonen,
maar dochteren. En Sesan had een
Egyptischen knecht, wiens naam
wasJarha.
2:35 Sesan nu gaf zijn dochter aan
zijn knecht Jarha tot een vrouw; en
zij baarde hem Attai.
2:36 Attai nu gewon Nathan, en
Nathan gewon Zabad,
2:37 En Zabad gewon Eflal, en Eflal
gewon Obed,
2:38 En Obed gewon Jehu, en Jehu
gewon Azaria,
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2:39 En Azaria gewon Helez, en
Helez gewon Elasa,
2:40 En Elasa gewon Sismai, en
Sismai gewon Sallum,
2:41 En Sallum gewon Jekamja, en
Jekamja gewon Elisama.
2:42 De kinderen van Kaleb nu, den
broeder van Jerahmeel, zijn Mesa,
zijn eerstgeborene (die is de
vadervan Zif), en de kinderen van
Maresa, den vader van Hebron.
2:43 De kinderen van Hebron nu
waren Korah, en Tappuah, en
Rekem, en Sema.
2:44 Sema nu gewon Raham, den
vader van Jorkeam, en Rekem
gewon Sammai.
2:45 De kinderen van Sammai nu
waren Maon; en Maon was de vader
van Beth-zur.
2:46 En Efa, het bijwijf van Kaleb,
baarde Haran, en Moza, en Gazez;
en Haran gewon Gazez.
2:47 De kinderen van Jochdai nu
waren Regem, en Jotham, en Gesan,
en Pelet, en Efa, en Saaf.
2:48 Uit het bijwijf Maacha gewon
Kaleb: Seber en Tirhana.
2:49 En [de] [huisvrouw] van Saaf,
den vader van Madmanna, baarde
Seva, den vader van Machbena,
enden vader van Gibea; en de
dochter van Kaleb was Achsa.
2:50 Dit waren de kinderen van
Kaleb, den zoon van Hur, den
eerstgeborene van Efratha: Sobal,
de vadervan Kirjath-jearim;

2:51 Salma, de vader der
Bethlehemieten; Haref, de vader van
Beth-gader.
2:52 De kinderen van Sobal, den
vader van Kirjath-jearim, waren
Haroe [en] Hazihammenuchoth.
2:53 En de geslachten van Kirjathjearim waren de Jithrieten, en de
Futhieten, en de Sumathieten, en
deMisraieten; van dezen zijn
uitgegaan de Zoraieten en de
Esthaolieten.
2:54 De kinderen van Salma waren
de Bethlehemieten, en de
Netofathieten, Atroth, Beth-joab, en
de helftder Manathieten, [en] de
Zorieten.
2:55 En de huisgezinnen der
schrijvers, die te Jabes woonden, de
Tirathieten, de Simeathieten,
deSuchathieten; dezen zijn de
Kenieten, die gekomen zijn van
Hammath, den vader van het huis
van Rechab.
3:1 Dezen nu waren de kinderen
van David, die hem te Hebron
geboren zijn: de eerstgeborene
Amnon,van Ahinoam, de
Jizreelietische; de tweede Daniel,
van Abigail, de Karmelietische;
3:2 De derde Absalom, de zoon van
Maacha, de dochter van Thalmai, de
koning te Gesur; de vierdeAdonia,
de zoon van Haggith;
3:3 De vijfde Sefatja, van Abital; de
zesde Jithream, van zijn huisvrouw
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Egla.
3:4 Zes zijn hem te Hebron
geboren; want hij regeerde daar
zeven jaren en zes maanden; en
drie en dertigjaren regeerde hij te
Jeruzalem.
3:5 Dezen nu zijn hem te Jeruzalem
geboren: Simea, en Sobab, en
Nathan, en Salomo; [deze] vier zijn
vanBath-sua, de dochter van
Ammiel;
3:6 Daartoe Jibchar, en Elisama, en
Elifelet,
3:7 En Nogah, en Nefeg, en Jafia,
3:8 En Elisama, en Eljada, en
Elifelet, negen.
3:9 [Deze] allen zijn zonen van
David, behalve de kinderen der
bijwijven, en Thamar hun zuster.
3:10 Salomo's zoon nu was
Rehabeam; zijn zoon was Abia; zijn
zoon was Asa; zijn zoon was
Josafat;
3:11 Zijn zoon was Joram; zijn zoon
was Ahazia; zijn zoon was Joas;
3:12 Zijn zoon was Amazia; zijn
zoon was Azaria; zijn zoon was
Jotham;
3:13 Zijn zoon was Achaz; zijn zoon
was Hizkia; zijn zoon was Manasse;
3:14 Zijn zoon was Amon; zijn zoon
was Josia.
3:15 De zonen van Josia nu waren
[dezen]: de eerstgeborene Johanan,
de tweede Jojakim, de
derdeZedekia, de vierde Sallum.
3:16 De kinderen van Jojakim nu

waren: Jechonia zijn zoon, Zedekia
zijn zoon.
3:17 En de kinderen van Jechonia
waren Assir; zijn zoon was Sealthiel;
3:18 Dezes [zonen] waren
Malchiram, en Pedaja, en Senazar,
Jekamja, Hosama en Nedabja.
3:19 De kinderen van Pedaja nu
waren Zerubbabel en Simei; en de
kinderen van Zerubbabel
warenMesullam en Hananja; en
Selomith was hunlieder zuster;
3:20 En Hasuba, en Ohel, en
Berechja, en Hasadja, Jusabhesed;
vijf.
3:21 De kinderen van Hananja nu
waren Pelatja en Jesaja. De
kinderen van Refaja, de kinderen
vanArnan, de kinderen van Obadja,
de kinderen van Sechanja.
3:22 De kinderen nu van Sechanja
waren Semaja; en de kinderen van
Semaja waren Hattus, en Jigeal,
enBariah, en Nearja, en Safat; zes.
3:23 En de kinderen van Nearja
waren Eljoenai, en Hizkia, en
Azrikam; drie.
3:24 En de kinderen van Eljoenai
waren Hodajeva, en Eljasib, en
Pelaja, en Akkub, en Johanan, en
Delaja,en Anani; zeven.
4:1 De kinderen van Juda waren
Perez, Hezron en Charmi, en Hur,
en Sobal.
4:2 En Reaja, de zoon van Sobal,
gewon Jahath, en Jahath gewon
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Ahumai en Lahad; dit zijn
dehuisgezinnen der Zorathieten;
4:3 En dezen zijn van den vader
Etam: Jizreel, en Isma, en Idbas; en
de naam hunner zuster
wasHazelelponi.
4:4 En Pnuel was de vader van
Gedor, en Ezer de vader van Husah.
Dit zijn de kinderen van Hur,
deneerstgeborene van Efratha, den
vader van Bethlehem.
4:5 Asschur nu, de vader van
Thekoa, had twee vrouwen, Hela en
Naara.
4:6 En Naara baarde hem Ahuzzam,
en Hefer, en Temeni, en Haahastari.
Dit zijn de kinderen van Naara.
4:7 En de kinderen van Hela waren
Zereth, Jezohar, en Ethnan.
4:8 En Koz gewon Anub en
Hazobeba, en de huisgezinnen van
Aharlel, den zoon van Harum.
4:9 Jabez nu was heerlijker dan zijn
broeders; en zijn moeder had zijn
naam Jabez genoemd,
zeggende:Want ik heb hem met
smarten gebaard.
4:10 Want Jabez riep den God
Israels aan, zeggende: Indien Gij mij
rijkelijk zegenen, en mijn
landpalevermeerderen zult, en Uw
hand met mij zijn zal, en met het
kwade [alzo] maakt, dat het mij niet
smarte! En Godliet komen, wat hij
begeerde.
4:11 En Chelub, de broeder van
Suha, gewon Mechir; hij is de vader

van Eston.
4:12 Eston nu gewon Beth-rafa, en
Pasea, en Tehinna, den vader van
Ir-nahas; dit zijn de mannen
vanRecha.
4:13 En de kinderen van Kenaz
waren Othniel en Seraja; en de
kinderen van Othniel, Hathath.
4:14 En Meonothai gewon Ofra; en
Seraja gewon Joab, den vader des
dals der werkmeesters; want
zijwaren werkmeesters.
4:15 De kinderen van Kaleb nu, den
zoon van Jefunne, waren Iru, Ela en
Naam; en de kinderen van Ela,
teweten Kenaz.
4:16 En de kinderen van Jehalelel
waren Zif en Zifa, Thirea en Asareel.
4:17 En de kinderen van Ezra waren
Jether, en Mered, en Efer, en Jalon;
en zij baarde Mirjam, enSammai, en
Isbah, den vader van Esthemoa.
4:18 En zijn Joodse huisvrouw
baarde Jered, den vader van Gedor,
en Heber, den vader van Socho,
enJekuthiel, den vader van Zanoah;
en die zijn kinderen van Bitja, de
dochter van Farao, die Mered
genomen had.
4:19 En de kinderen van de
huisvrouw Hodija, de zuster van
Naham, waren Abi-kehila, de
Garmiet, enEsthemoa, de
Maachathiet.
4:20 En de kinderen van Simon nu
waren Amnon en Rinna, Ben-hanan
en Tilon; en de kinderen van
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Iseiwaren Zoheth en Ben-zoheth.
4:21 De kinderen van Sela, den
zoon van Juda, waren Er, de vader
van Lecha, en Lada, de vader
vanMaresa; en de huisgezinnen van
het huis der linnenwerkers in het
huis Asbea.
4:22 Daartoe Jokim, en de mannen
van Chozeba, en Joas, en Saraf (die
over de Moabieten geheersthebben)
en de Jasubilehem; doch deze
dingen zijn oud.
4:23 Dezen waren pottenbakkers,
wonende bij plantages en tuinen; zij
zijn daar gebleven bij den koning
inzijn werk.
4:24 De kinderen van Simeon waren
Nemuel en Jamin, Jarib, Zerah, Saul.
4:25 Sallum was zijn zoon; Mibsam
was zijn zoon; Misma was zijn zoon.
4:26 De kinderen van Misma waren
[dezen]: Hammuel zijn zoon, Zaccur
zijn zoon, Simei zijn zoon.
4:27 Simei nu had zestien zonen en
zes dochteren; maar zijn broeders
hadden niet veel kinderen; en
hunganse huisgezin werd zo zeer
niet vermenigvuldigd, als van de
kinderen van Juda.
4:28 En zij woonden te Ber-seba, en
te Molada, en te Hazar-sual,
4:29 En te Bilha, en te Ezem, en te
Tholad,
4:30 En te Bethuel, en te Horma, en
te Ziklag,
4:31 En te Beth-markaboth, en te
Hazar-susim, en te Beth-biri, en te

Saaraim. Dit waren hun steden,
totdatDavid koning werd.
4:32 En hun dorpen waren Etam en
Ain, Rimmon en Tochen, en Asan;
vijf steden.
4:33 En al haar dorpen, die in den
omloop dezer steden waren, tot
Baal toe. Dit zijn hun woningen en
hungeslachtsrekening voor hen.
4:34 Doch Mesobab, en Jamlech, en
Josa, de zoon van Amazia,
4:35 En Joel, en Jehu, de zoon van
Jesibja, den zoon van Seraja, den
zoon van Asiel,
4:36 En Eljoenai, en Jaakoba, en
Jesohaja, en Asaja, en Adiel, en
Jesimeel, en Benaja,
4:37 En Ziza, de zoon van Sifei, den
zoon van Allon, den zoon van
Jedaja, den zoon van Simri, den
zoonvan Semaja;
4:38 Dezen kwamen tot namen,
zijnde vorsten in hun huisgezinnen,
en de huisgezinnen hunner
vaderenbraken uit in menigte.
4:39 En zij gingen tot aan den
ingang van Gedor tot het oosten
des dals, om weide te zoeken voor
hunschapen.
4:40 En zij vonden vette en goede
weide, en een land, wijd van begrip,
en stil, en gerust; want die
vanCham woonden daar te voren.
4:41 Dezen nu, die met namen
beschreven zijn, kwamen in de
dagen van Hizkia, den koning van
Juda, enzij sloegen de tenten en
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woningen dergenen, die daar
gevonden werden; en zij verbanden
hen, tot op dezendag; en zij
woonden aan hun plaats, want daar
was weide voor hun schapen.
4:42 Ook gingen uit hen, [te]
[weten] uit de kinderen van Simeon,
vijfhonderd mannen, tot het
gebergte vanSeir; en Pelatja, en
Nearja, en Refaja, en Uzziel, de
zonen van Isei, waren hun tot
hoofden.
4:43 En zij sloegen de overigen der
ontkomenen onder de Amalekieten,
en zij woonden aldaar tot opdezen
dag.
5:1 De kinderen van Ruben nu, den
eerstgeborene van Israel; (want hij
was de eerstgeborene; maar
dewijlhij zijns vaders bed ontheiligd
had, werd zijn eerstgeboorte
gegeven aan de kinderen van Jozef,
den zoon vanIsrael; doch niet [alzo],
dat hij zich in het geslachtsregister
naar de eerstgeboorte rekenen
mocht;
5:2 Want Juda werd machtig onder
zijn broederen, en die tot een
voorganger was, was uit hem; doch
deeerstgeboorte was van Jozef.)
5:3 De kinderen van Ruben, den
eerstgeborene van Israel, zijn
Hanoch en Pallu, Hezron en Charmi.
5:4 De kinderen van Joel: zijn zoon
Semaja; zijn zoon Gog; zijn zoon
Simei;

5:5 Zijn zoon Micha; zijn zoon
Reaja; zijn zoon Baal;
5:6 Zijn zoon Beera, welken Tiglathpilneser, de koning van Assyrie,
gevankelijk wegvoerde; hij was
devorst der Rubenieten.
5:7 Aangaande zijn broederen in
hun huisgezinnen, als zij naar hun
geboorten in de
geslachtsregistersgesteld werden; de
hoofden zijn geweest Jehiel en
Zecharja,
5:8 En Bela, de zoon van Azaz, den
zoon van Sema, den zoon van Joel,
die woonde te Aroer, en tot
aanNebo, en Baal-meon,
5:9 En hij woonde tegen het oosten,
tot den ingang der woestijn, van de
rivier Frath af; want hun vee
wasveel geworden in het land van
Gilead.
5:10 En in de dagen van Saul
voerden zij krijg tegen de
Hagarenen, die vielen door hun
hand; en zijwoonden in hun tenten
tegen de gehele oostzijde van
Gilead.
5:11 De kinderen van Gad nu
woonden tegen hen over, in het
land van Basan, tot Salcha toe.
5:12 Joel was het hoofd; en Safam
de tweede; maar Jaenai en Safat
[bleven] in Basan.
5:13 Hun broeders nu, naar hun
vaderlijke huizen, waren Michael, en
Mesullam, en Seba, en Jorai,
enJachan, en Zia, en Heber: zeven.
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5:14 Dezen zijn de kinderen van
Abihail, den zoon van Huri, den
zoon van Jaroah, den zoon van
Gilead,den zoon van Michael, den
zoon van Jesisai, den zoon van
Jahdo, den zoon van Buz.
5:15 Ahi, de zoon van Abdiel, den
zoon van Guni, was het hoofd van
het huis hunner vaderen.
5:16 En zij woonden in Gilead, in
Basan, en in haar onderhorige
plaatsen, en in al de voorsteden
vanSaron, tot aan hun uitgangen.
5:17 Deze allen zijn naar hun
geslachtsregisters geteld, in de
dagen van Jotham, den koning van
Juda, enin de dagen van Jerobeam,
den koning van Israel.
5:18 Van de kinderen van Ruben,
en van de Gadieten, en van den
halven stam van Manasse, van
destrijdbaarste mannen, schild en
zwaard dragende, en den boog
spannende, en ervaren in den krijg,
waren vieren veertig duizend
zevenhonderd en zestig, uitgaande
in het heir.
5:19 En zij voerden krijg tegen de
Hagarenen, en [tegen] Jethur, en
Nafis, en Nodab.
5:20 Doch zij werden geholpen
tegen hen, en de Hagarenen werden
in hun hand gegeven, en allen,
diemet hen waren; omdat zij tot
God riepen in den krijg, zo liet Hij
Zich van hen verbidden, dewijl zij op
Hemvertrouwden.

5:21 En zij voerden hun vee
gevankelijk weg; van hun kemelen
vijftig duizend, en tweehonderd en
vijftigduizend schapen, en twee
duizend ezelen, en honderd duizend
zielen der mensen.
5:22 Want er vielen vele verwonden,
dewijl de strijd van God was; en zij
woonden in hun plaats, totdat
zijgevankelijk weggevoerd werden.
5:23 De kinderen nu van den halven
stam van Manasse woonden in dat
land. Zij werden vermenigvuldigdvan
Basan tot aan Baal-hermon, en
Senir, en den berg Hermon.
5:24 Dezen nu waren de hoofden
hunner vaderlijke huizen, te weten:
Hefer, en Jisei, en Eliel, en Azriel,
enJeremia, en Hodavja, en Jahdiel;
mannen sterk van kracht, mannen
van naam, hoofden der huizen
hunnervaderen.
5:25 Maar zij hebben tegen den
God hunner vaderen overtreden, en
de goden der volken des
landsnagehoereerd, welke God voor
hun aangezichten had verdelgd.
5:26 Zo verwekte de God Israels
den geest van Pul, den koning van
Assyrie, en den geest van
Tiglathpilneser,den koning van
Assyrie, die voerde hen gevankelijk
weg, [te] [weten] de Rubenieten, en
de Gadieten,en den halven stam van
Manasse; en hij bracht hen te
Halah, en Habor, en Hara, en aan
de rivier Gozan, tot opdezen dag.
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6:1 De kinderen van Levi waren
Gerson, Kahath en Merari.
6:2 De kinderen van Kahath nu
waren Amram, Jizhar, en Hebron, en
Uzziel.
6:3 En de kinderen van Amram
waren Aaron, en Mozes en Mirjam;
en de kinderen van Aaron
warenNadab en Abihu, Eleazar en
Ithamar.
6:4 En Eleazar gewon Pinehas,
Pinehas gewon Abisua;
6:5 En Abisua gewon Bukki, en
Bukki gewon Uzzi;
6:6 En Uzzi gewon Zerahja, en
Zerahja gewon Merajoth;
6:7 En Merajoth gewon Amarja, en
Amarja gewon Ahitub;
6:8 En Ahitub gewon Zadok, en
Zadok gewon Ahimaaz;
6:9 En Ahimaaz gewon Azarja, en
Azarja gewon Johanan;
6:10 En Johanan gewon Azarja. Hij
is het, die het priesterambt
bediende in het huis, dat Salomo
teJeruzalem gebouwd had.
6:11 En Azarja gewon Amarja, en
Amarja gewon Ahitub;
6:12 En Ahitub gewon Zadok, en
Zadok gewon Sallum;
6:13 En Sallum gewon Hilkia, en
Hilkia gewon Azarja;
6:14 En Azarja gewon Seraja, en
Seraja gewon Jozadak;
6:15 En Jozadak ging mede, als de
HEERE Juda en Jeruzalem
gevankelijk wegvoerde door de hand

vanNebukadnezar.
6:16 [Zo] [zijn] [dan] de kinderen
van Levi: Gerson, Kahath en Merari.
6:17 En dit zijn de namen der
zonen van Gerson: Libni en Simei.
6:18 En de kinderen van Kahath
waren Amram, en Jizhar, en Hebron,
en Uzziel.
6:19 De kinderen van Merari waren
Maheli en Musi. En dit zijn de
huisgezinnen der Levieten, naar
hunvaderen.
6:20 Van Gerson: zijn zoon was
Libni; zijn zoon Jahath; zijn zoon
Zimma;
6:21 Zijn zoon Joah; zijn zoon Iddo;
zijn zoon Zerah; zijn zoon Jeathrai.
6:22 De kinderen van Kahath waren:
zijn zoon Amminadab; zijn zoon
Korah; zijn zoon Assir;
6:23 Zijn zoon Elkana; en zijn zoon
Ebjasaf; en zijn zoon Assir;
6:24 Zijn zoon Tahath; zijn zoon
Uriel; zijn zoon Uzzia, en zijn zoon
Saul.
6:25 De kinderen van Elkana nu
waren Amasia en Ahimoth.
6:26 Elkana; dezes zoon was Elkana;
zijn zoon was Zofai; en zijn zoon
was Nahath;
6:27 Zijn zoon Eliab; zijn zoon
Jeroham; zijn zoon Elkana.
6:28 De zonen van Samuel nu
waren [dezen]: zijn eerstgeborene
was Vasni, daarna Abia.
6:29 De kinderen van Merari waren
Maheli; zijn zoon Libni; zijn zoon
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Simei; zijn zoon Uzza;
6:30 Zijn zoon Simea; zijn zoon
Haggija; zijn zoon Asaja.
6:31 Dezen nu zijn het, die David
gesteld heeft tot het ambt des
gezangs in het huis des HEEREN,
nadatde ark [tot] rust [gekomen]
was.
6:32 En zij dienden voor den
tabernakel van de tent der
samenkomst met gezangen, totdat
Salomo hethuis des HEEREN te
Jeruzalem bouwde; en zij stonden
naar hun wijze in hun ambt.
6:33 Dezen nu zijn ze, die daar
stonden met hun zonen; van de
zonen der Kahathieten, Heman de
zanger,de zoon van Joel, den zoon
van Samuel,
6:34 Den zoon van Elkana, den
zoon van Jeroham, den zoon van
Eliel, den zoon van Toah,
6:35 Den zoon van Zuf, den zoon
van Elkana, den zoon van Mahath,
den zoon van Amasai,
6:36 Den zoon van Elkana, den
zoon van Joel, den zoon van
Azarja, den zoon van Zefanja,
6:37 Den zoon van Tahath, den
zoon van Assir, den zoon van
Ebjasaf, den zoon van Korah,
6:38 Den zoon van Jizhar, den zoon
van Kahath, den zoon van Levi, den
zoon van Israel.
6:39 En zijn broeder Asaf stond aan
zijn rechter [zijde]; Asaf was de
zoon van Berechja, den zoon

vanSimea,
6:40 Den zoon van Michael, den
zoon van Baeseja, den zoon van
Malchija,
6:41 Den zoon van Ethni, den zoon
van Zerah, den zoon van Adaja,
6:42 Den zoon van Ethan, den zoon
van Zimma, den zoon van Simei,
6:43 Den zoon van Jahath, den
zoon van Gerson, den zoon van
Levi.
6:44 Hunne broeders nu, de
kinderen van Merari, [stonden] aan
de linker [zijde], [namelijk] Ethan, de
zoonvan Kisi, den zoon van Abdi,
den zoon van Malluch,
6:45 Den zoon van Hasabja, den
zoon van Amazia, den zoon van
Hilkia,
6:46 Den zoon van Amzi, den zoon
van Bani, den zoon van Semer,
6:47 Den zoon van Maheli, den
zoon van Musi, den zoon van
Merari, den zoon van Levi.
6:48 Hun broeders nu, de Levieten,
waren gegeven tot allerlei dienst
des tabernakels van het huis Gods.
6:49 Aaron nu en zijn zonen
rookten op het altaar des
brandoffers, en op het reukaltaar,
zijnde [besteld] total het werk van
het heilige der heiligen, en om over
Israel verzoening te doen, naar alles
wat Mozes, de knechtGods, geboden
had.
6:50 Dit nu zijn de kinderen van
Aaron: Eleazar, was zijn zoon;
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Pinehas zijn zoon; Abisua zijn zoon;
6:51 Bukki zijn zoon; Uzzi zijn zoon;
Serahja zijn zoon;
6:52 Merajoth zijn zoon; Amarja zijn
zoon; Ahitub zijn zoon;
6:53 Zadok zijn zoon; Ahimaaz zijn
zoon.
6:54 En dit waren hun woningen,
naar hun kastelen, in hun landpalen,
[namelijk] van de zonen van
Aaron,van het huisgezin der
Kahathieten, want dat lot was voor
hen.
6:55 En zij gaven hun Hebron, in
het land van Juda, en haar
voorsteden rondom dezelve.
6:56 Maar het veld der stad, en
haar dorpen, gaven zij Kaleb, den
zoon van Jefunne.
6:57 En den kinderen van Aaron
gaven zij steden van Juda, de
vrijstad Hebron, en Libna en
haarvoorsteden, en Jattir en
Esthemoa, en haar voorsteden,
6:58 En Hilen en haar voorsteden,
en Debir en haar voorsteden,
6:59 En Asan en haar voorsteden,
en Beth-semes en haar voorsteden.
6:60 Van den stam van Benjamin
nu: Geba en haar voorsteden, en
Allemeth en haar voorsteden,
enAnathoth en haar voorsteden. Al
hun steden, in hun huisgezinnen,
waren dertien steden.
6:61 Maar de kinderen van Kahath,
die overgebleven waren, hadden van
het huisgezin van den stam, uitden

halven stam van half Manasse, bij
het lot, tien steden.
6:62 En de kinderen van Gerson,
naar hun huisgezinnen, hadden van
den stam van Issaschar, en van
denstam van Aser, en van den stam
van Nafthali, en van den stam van
Manasse in Basan, dertien steden.
6:63 De kinderen van Merari, naar
hun huisgezinnen, hadden van den
stam van Ruben, en van den
stamvan Gad, en van den stam van
Zebulon, bij het lot, twaalf steden.
6:64 Alzo gaven de kinderen Israels
aan de Levieten deze steden en
haar voorsteden.
6:65 En zij gaven ze bij het lot, van
den stam der kinderen van Juda,
en van den stam der kinderen
vanSimeon, en van den stam der
kinderen van Benjamin, deze steden,
dewelke zij bij namen noemden.
6:66 [Aan] [de] [overigen] nu, uit de
huisgezinnen der kinderen van
Kahath, dien gewerden steden
hunnerlandpale, van den stam van
Efraim.
6:67 Want zij gaven hun van de
vrijsteden, Sichem en haar
voorsteden op het gebergte van
Efraim, enGezer en haar voorsteden,
6:68 En Jokmeam en haar
voorsteden, en Beth-horon en haar
voorsteden,
6:69 En Ajalon en haar voorsteden,
en Gath-rimmon en haar voorsteden.
6:70 En uit den halven stam van
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Manasse: Aner en haar voorsteden,
en Bileam en haar voorsteden.
Dehuisgezinnen der overige kinderen
van Kahath hadden [deze] [steden]:
6:71 De kinderen van Gerson
hadden van de huisgezinnen van
den halven stam van Manasse:
Golan inBasan en haar voorsteden,
en Astharoth, en haar voorsteden.
6:72 En van den stam van
Issaschar: Kedes en haar
voorsteden, Dobrath en haar
voorsteden,
6:73 En Ramoth en haar
voorsteden, en Anem en haar
voorsteden.
6:74 En van den stam van Aser:
Masal en haar voorsteden, en
Abdon en haar voorsteden,
6:75 En Hukok en haar voorsteden,
en Rehob en haar voorsteden.
6:76 En van den stam van Nafthali:
Kedes in Galilea, en haar
voorsteden, en Hammon en haar
voorsteden,en Kirjathaim en haar
voorsteden.
6:77 De overige kinderen van Merari
hadden van den stam van Zebulon:
Rimmono en haar voorsteden,Thabor
en haar voorsteden;
6:78 En aan gene zijde van de
Jordaan tegen Jericho, tegen het
oosten aan de Jordaan, van den
stam vanRuben: Bezer in de
woestijn, en haar voorsteden, en
Jahza en haar voorsteden,
6:79 En Kedemoth en haar

voorsteden, en Mefaath en haar
voorsteden;
6:80 En van den stam van Gad:
Ramoth in Gilead, en haar
voorsteden, en Mahanaim en haar
voorsteden,
6:81 En Hesbon en haar voorsteden,
en Jaezer en haar voorsteden.
7:1 De kinderen van Issaschar
waren Thola en Pua, Jasib en
Simron; vier.
7:2 De kinderen van Thola nu waren
Uzzi, en Refaja, en Jeriel, en
Jachmai, en Jibsam, en
Samuel;hoofden van de huizen
hunner vaderen, van Thola, kloeke
helden in hun geslachten; hun getal
was in de dagenvan David twee en
twintig duizend en zeshonderd.
7:3 En de kinderen van Uzzi waren
Jizrahja; en de kinderen van
Jizrahja waren Michael, en Obadja,
enJoel, [en] Jisia; deze vijf waren al
te zamen hoofden.
7:4 En met hen naar hun
geslachten, naar hun vaderlijke
huizen, waren de hopen des
krijgsheirs zes endertig duizend;
want zij hadden vele vrouwen en
kinderen.
7:5 En hun broeders, in alle
huisgezinnen van Issaschar, kloeke
helden, waren zeven en tachtig
duizend,al dezelve in
geslachtsregisters gesteld zijnde.
7:6 [De] [kinderen] van Benjamin
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waren Bela, en Becher, en Jediael;
drie.
7:7 En de kinderen van Bela waren
Ezbon, en Uzzi, en Uzziel, en
Jerimoth, en Iri; vijf hoofden in de
huizender vaderen, kloeke helden;
die, in geslachtsregisters gesteld
zijnde, waren twee en twintig
duizend en vier endertig.
7:8 De kinderen van Becher nu
waren Zemira, en Joas, en Eliezer,
en Eljoenai, en Omri, en Jeremoth,
enAbija, en Anathoth, en Alemeth;
deze allen waren kinderen van
Becher.
7:9 Dezen nu in geslachtsregisters
gesteld zijnde, naar hun geslachten,
hoofden der huizen hunnervaderen,
kloeke helden, waren twintig duizend
en tweehonderd.
7:10 De kinderen van Jediael nu
waren Bilhan; en de kinderen van
Bilhan waren Jeus en Benjamin,
enEhud, en Chenaana, en Zethan,
en Tharsis, en Ahi-sahar.
7:11 Alle dezen waren kinderen van
Jediael, tot hoofden der vaderen,
kloeke helden, zeventien duizend
entweehonderd, uitgaande in het
heir ten strijde.
7:12 Daartoe Suppim en Huppim
waren kinderen van Ir, [en] Husim,
kinderen van Aher.
7:13 De kinderen van Nafthali waren
Jahziel, en Guni, en Jezer, en
Sallum, kinderen van Bilha.
7:14 De kinderen van Manasse

waren Asriel, welken [de] [vrouw]
[van] [Gilead] baarde; [doch] zijn
bijwijf,de Syrische, baarde Machir,
den vader van Gilead.
7:15 Machir nu nam tot een vrouw
de zuster van Huppim en Suppim,
en haar naam was Maacha; en
denaam des tweeden was Zelafead.
Zelafead nu had dochters.
7:16 En Maacha, de huisvrouw van
Machir, baarde een zoon, en zij
noemde zijn naam Peres, en
denaams zijns broeders was Seres,
en zijn zonen waren Ulam en
Rekem.
7:17 De kinderen van Ulam nu
waren Bedan; deze zijn de kinderen
van Gilead, den zoon van Machir,
denzoon van Manasse.
7:18 Belangende nu zijn zuster
Molecheth, zij baarde Ishod, en
Abiezer, en Mahela.
7:19 De kinderen van Semida nu
waren Ahjan, en Sechem, en Likhi,
en Aniam.
7:20 En de kinderen van Efraim
waren Suthelah; en zijn zoon was
Bered; en zijn zoon Tahath; en zijn
zoonElada; en zijn zoon Tahath;
7:21 En zijn zoon was Zabad; en
zijn zoon Suthelah, en Ezer, en Elad.
En de mannen van Gath, die in
hetland geboren waren, doodden
hen, omdat zij afgekomen waren om
hun vee te nemen.
7:22 Daarom droeg Efraim, hun
vader, vele dagen leed; en zijn
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broeders kwamen om hem te
troosten.
7:23 Daarna ging hij in tot zijn
huisvrouw, en zij werd zwanger, en
baarde een zoon; en hij noemde
zijnnaam Beria, omdat zij in ellende
was in zijn huis.
7:24 Zijn dochter nu was Seera, die
bouwde het lage en het hoge Bethhoron, en Uzzen-seera.
7:25 En Refah was zijn zoon, en
Resef; en zijn zoon was Telah; en
zijn zoon Tahan;
7:26 Zijn zoon was Ladan; zijn zoon
Ammihud; zijn zoon Elisama;
7:27 Zijn zoon was Non; zijn zoon
Jozua.
7:28 En hun bezitting en hun
woning was Beth-el, en haar
onderhorige plaatsen; en tegen het
oostenNaaran, en tegen het westen
Gezer en haar onderhorige plaatsen;
en Sichem en haar onderhorige
plaatsen, totGaza toe, en haar
onderhorige plaatsen.
7:29 En aan de zijden der kinderen
van Manasse was Beth-sean en haar
onderhorige plaatsen, Thaanachen
haar onderhorige plaatsen, Megiddo
en haar onderhorige plaatsen, Dor
en haar onderhorige plaatsen.
Indeze hebben de kinderen van
Jozef, den zoon van Israel,
gewoond.
7:30 De kinderen van Aser waren
Jimna, en Jisva, en Jisvi, en Beria,
en Sera, hunlieder zuster.

7:31 De kinderen van Beria nu
waren Heber en Malchiel; hij is de
vader van Birzavith.
7:32 En Heber gewon Jaflet, en
Somer, en Hotham, en Sua,
hunlieder zuster.
7:33 De kinderen van Jaflet nu
waren Pasach, en Bimhal, en Asvath;
dit waren de kinderen van Jaflet.
7:34 En de zonen van Semer waren
Ahi en Rohega, Jehubba en Aram.
7:35 En de kinderen van zijn
broeder Helem waren Zofah, en
Jimna, en Seles, en Amal.
7:36 De kinderen van Zofah waren
Suah, en Harnefer, en Sual, en Beri,
en Jimra,
7:37 Bezer, en Hod, en Samma, en
Silsa, en Jithran, en Beera.
7:38 De kinderen van Jether nu
waren Jefunne, en Pispa, en Ara.
7:39 En de kinderen van Ulla waren
Arah, en Hanniel, en Rizja.
7:40 Deze allen waren kinderen van
Aser, hoofden der vaderlijke huizen,
uitgelezene kloeke helden,hoofden
der vorsten; en zij werden in
geslachtsregisters geteld ten heire in
den krijg; hun getal was zes
entwintig duizend mannen.
8:1 Benjamin nu gewon Bela, zijn
eerstgeborene, Asbel, den tweede,
en Ahrah, den derde,
8:2 Naho, den vierde, en Rafa, den
vijfde,
8:3 Bela nu had deze kinderen:
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Addar, en Gera, en Abihud,
8:4 En Abisua, en Naaman, en
Ahoah,
8:5 En Gera, en Sefufan, en Huram.
8:6 Dezen nu zijn de kinderen van
Ehud; dezen waren hoofden der
vaderen van de inwoners te Geba,
enhij voerde hen over naar
Manahath;
8:7 En Naaman, en Ahia, en Gera;
dezen voerde hij weg; en hij gewon
Uzza en Ahihud.
8:8 En Saharaim gewon kinderen in
het land van Moab (nadat hij
dezelve weggezonden had) uit
Husim enBaara, zijn vrouwen;
8:9 En uit Hodes, zijn huisvrouw,
gewon hij Jobab, en Zibja, en Mesa,
en Malcham,
8:10 En Jeuz, en Sochja, en Mirma;
dezen zijn zijne zonen, hoofden der
vaderen.
8:11 En uit Husim gewon hij Abitub
en Elpaal.
8:12 De kinderen van Elpaal nu
waren Eber, en Misam, en Semed;
deze heeft Ono gebouwd, en Lod
enhaar onderhorige plaatsen;
8:13 En Beria, en Sema; dezen
waren hoofden der vaderen van de
inwoners te Ajalon; dezen hebben
deinwoners van Gath verdreven.
8:14 En Ahjo, Sasak en Jeremoth,
8:15 En Zebadja, en Arad, en Eder,
8:16 En Michael, en Jispa, en Joha
waren kinderen van Beria.
8:17 En Zebadja, en Mesullam, en

Hizki, en Heber,
8:18 En Jismerai, en Jizlia en
Jobab, de kinderen van Elpaal.
8:19 En Jakim, en Zichri, en Zabdi,
8:20 En Eljoenai, en Zillethai, en
Eliel,
8:21 En Adaja, en Beraja, en
Simrath waren kinderen van Simei.
8:22 En Jispan, en Eber, en Eliel,
8:23 En Abdon, en Zichri, en Hanan,
8:24 En Hananja, en Elam, en
Antothija,
8:25 En Jifdeja, en Pnuel waren
zonen van Sasak.
8:26 En Samserai, en Seharja, en
Athalja,
8:27 En Jaaresja, en Elia, en Zichri
waren zonen van Jeroham.
8:28 Dezen waren de hoofden der
vaderen, hoofden naar hun
geslachten; dezen woonden te
Jeruzalem.
8:29 En te Gibeon woonde de vader
van Gibeon; en de naam zijner
huisvrouw was Maacha.
8:30 En zijn eerstgeboren zoon was
Abdon, daarna Zur, en Kis, en Baal,
en Nadab,
8:31 En Gedor, en Ahio, en Zecher.
8:32 En Mikloth gewon Simea; en
dezen woonden ook tegenover hun
broederen te Jeruzalem, met
hunbroederen.
8:33 Ner nu gewon Kis, en Kis
gewon Saul, en Saul gewon
Jonathan, en Malchi-sua, Abinadab,
en Esbaal.
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8:34 En Jonathans zoon was Meribbaal, en Merib-baal gewon Micha.
8:35 De kinderen van Micha nu
waren Pithon, en Melech, en
Thaarea, en Achaz.
8:36 En Achaz gewon Jehoadda, en
Jehoadda gewon Alemeth, en
Azmaveth, en Zimri; Zimri nu
gewonMoza;
8:37 En Moza gewon Bina; zijn zoon
was Rafa; zijn zoon was Elasa; zijn
zoon was Azel.
8:38 Azel nu had zes zonen, en dit
zijn hun namen; Azrikam, Bochru, en
Ismael, en Searja, en Obadja,
enHanan. Al dezen waren zonen van
Azel.
8:39 En de zonen van Esek, zijn
broeder, waren Ulam, zijn
eerstgeborene, Jeus, de tweede, en
Elifelet, dederde.
8:40 En de zonen van Ulam waren
mannen, kloeke helden, den boog
spannende, en zij hadden velezonen,
en zoons zonen, honderd en vijftig.
Al dezen waren van de kinderen
van Benjamin.
9:1 En gans Israel werd in
geslachtsregisters geteld, en ziet, zij
zijn geschreven in het boek der
koningenvan Israel. En die van Juda
waren weggevoerd naar Babel, om
hunner overtredingen wil.
9:2 De eerste inwoners nu, die in
hun bezitting, in hun steden
[kwamen], waren de Israelieten, de

priesters,de Levieten, en de
Nethinim.
9:3 Maar te Jeruzalem woonden van
de kinderen van Juda, en van de
kinderen van Benjamin, en van
dekinderen van Efraim en Manasse;
9:4 Uthai, de zoon van Ammihud,
den zoon van Omri, den zoon van
Imri, den zoon van Bani, van
dekinderen van Perez, den zoon van
Juda.
9:5 En van de Silonieten was Asaja,
de eerstgeborene, en zijn kinderen.
9:6 En van de kinderen van Zerah
was Jeuel, en van hun broederen
waren zeshonderd en negentig.
9:7 En van de kinderen van
Benjamin waren Sallu, de zoon van
Mesullam, den zoon van Hodavia,
denzoon van Hassenua;
9:8 En Jibnea, de zoon van
Jeroham, en Ela, de zoon van Uzzi,
den zoon van Michri; en Mesullam,
dezoon van Sefatja, den zoon van
Reuel, den zoon van Jibnija;
9:9 En hun broederen naar hun
geslachten, negenhonderd zes en
vijftig; al deze mannen waren
hoofdender vaderen in de huizen
hunner vaderen.
9:10 Van de priesteren nu, Jedaja,
en Jojarib, en Jachin,
9:11 En Azarja, de zoon van Hilkija,
den zoon van Mesullam, den zoon
van Zadok, den zoon van
Merajoth,den zoon van Ahitub,
overste van het huis Gods;
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9:12 En Adaja, de zoon van
Jeroham, den zoon van Pashur, den
zoon van Malchija; en Massi, de
zoonvan Adiel, den zoon van
Jahzera, den zoon van Mesullam,
den zoon van Mesillemith, den zoon
van Immer.
9:13 Daartoe hun broeders, hoofden
in de huizen hunner vaderen,
duizend zevenhonderd en zestig,
kloekehelden aan het werk van den
dienst van het huis Gods.
9:14 Van de Levieten nu waren
Semaja, de zoon van Hasub, den
zoon van Azrikam, den zoon
vanHasabja, van de kinderen van
Merari;
9:15 En Bakbakkar, Heres, en Galal,
en Mattanja, de zoon van Micha,
den zoon van Zichri, den zoon
vanAsaf;
9:16 En Obadja, de zoon van
Semaja, den zoon van Galal, den
zoon van Jeduthun; en Berechja, de
zoonvan Asa, den zoon van Elkana,
woonachtig in de dorpen der
Netofathieten.
9:17 De poortiers nu waren: Sallum,
en Akkub, en Talmon, en Ahiman,
en hun broeders; Sallum was
hethoofd.
9:18 Ook tot nog toe, aan de poort
des konings oostwaarts, waren
dezen de poortiers onder de legers
derkinderen van Levi.
9:19 En Sallum, de zoon van Kore,
den zoon van Ebjasaf, den zoon

van Korah, en zijn broeders van
hethuis zijns vaders, de Korahieten,
waren over het werk van den dienst,
wachters der dorpelen des
tabernakels;gelijk hun vaders in het
leger des HEEREN geweest waren
bewaarders van den ingang;
9:20 Als Pinehas, de zoon van
Eleazar, te voren voorganger bij hen
was, met welken de HEERE was.
9:21 Zacharja, de zoon van
Meselemja, was poortier aan de
deur van de tent der samenkomst.
9:22 Allen, die uitgelezen waren tot
poortiers aan de dorpelen, waren
tweehonderd en twaalf. Dezen
warenin het geslachtsregister gesteld
naar hun dorpen. David en Samuel,
de ziener, hadden hen in hun
ambtbevestigd.
9:23 Zij dan en hun zonen waren
aan de poorten van het huis des
HEEREN, in het huis der tent, aan
dewachten.
9:24 Die poortiers waren aan de
vier winden, tegen het oosten, tegen
het westen, tegen het noorden,
entegen het zuiden.
9:25 En hun broeders waren op hun
dorpen, inkomende ten zevenden
dage van tijd tot tijd, om met hen
[te][dienen];
9:26 Want in dat ambt waren vier
overste poortiers, die Levieten
waren; en zij waren over de
kameren enover de schatten van
het huis Gods.
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9:27 En zij bleven over nacht
rondom het huis Gods; want op hen
was de wacht, en zij waren over
deopening, en dat allen morgen.
9:28 En [enigen] van hen waren
over de vaten van den dienst; want
bij getal droegen zij ze in, en bij
getaldroegen zij ze uit.
9:29 Want uit dezelve zijn er
besteld over de vaten, en over al
de heilige vaten, en over de
meelbloem, enwijn, en olie, en
wierook, en specerij.
9:30 En uit de zonen der priesteren
waren de bereiders van het
reukwerk der specerijen.
9:31 En Mattithja uit de Levieten,
dewelke was de eerstgeborene van
Sallum, den Korahiet, was in
hetambt over het werk, dat in
pannen gekookt wordt.
9:32 En uit de kinderen der
Kahathieten, uit hun broederen,
waren [enigen] over de broden der
toerichting,om [die] alle sabbatten te
bereiden.
9:33 [Uit] dezen zijn ook de
zangers, hoofden der vaderen onder
de Levieten in de kameren,
dienstvrij;want dag en nacht was het
op hen, in dat werk te zijn.
9:34 Dit zijn de hoofden der
vaderen onder de Levieten, hoofden
in hun geslachten; dezen woonden
teJeruzalem.
9:35 Maar te Gibeon hadden
gewoond Jeiel, de vader van

Gibeon; de naam zijner zuster nu
was Maacha.
9:36 En Abdon was zijn
eerstgeboren zoon, daarna Zur, en
Kis, en Baal, en Ner, en Nadab.
9:37 En Gedor, en Ahio, en
Zacharja, en Mikloth.
9:38 Mikloth nu gewon Simeam;
dezen woonden ook te Jeruzalem,
tegenover hun broederen, met
hunbroederen.
9:39 En Ner gewon Kis, en Kis
gewon Saul, en Saul gewon
Jonathan, en Malchi-sua, en
Abinadab, enEsbaal.
9:40 En Jonathans zoon van Meribbaal, en Merib-baal gewon Micha.
9:41 De kinderen van Micha nu
waren Pithon, en Melech, en
Thaerea.
9:42 En Achaz gewon Jaera, en
Jaera gewon Alemeth, en Azmaveth,
en Zimri; en Zimri gewon Moza;
9:43 En Moza gewon Bina; wiens
zoon was Refaja; wiens zoon was
Elasa; wiens zoon was Azel.
9:44 Azel nu had zes zonen, en dit
zijn hun namen: Azrikam, Bochru, en
Ismael, en Searja, en Obadja,
enHanan; dezen zijn Azels zonen.
10:1 En de Filistijnen streden tegen
Israel, en de mannen van Israel
vloden voor het aangezicht
derFilistijnen, en zij vielen verslagen
op het gebergte Gilboa.
10:2 En de Filistijnen hielden dicht
740

1 Kronieken
achter Saul aan en achter zijn
zonen; en de Filistijnen
sloegenJonathan, en Abinadab, en
Malchi-sua, de zonen van Saul.
10:3 En de strijd werd zwaar tegen
Saul, en de schutters met de bogen
troffen hem aan; en hij vreesdezeer
voor de schutters.
10:4 Toen zeide Saul tot zijn
wapendrager: Trek uw zwaard uit en
doorsteek mij daarmede, dat
misschiendeze onbesnedenen niet
komen, en met mij den spot drijven.
Maar zijn wapendrager wilde niet,
want hij vreesdezeer. Toen nam
Saul het zwaard, en viel daarin.
10:5 Toen zijn wapendrager zag, dat
Saul dood was, zo viel hij ook in
het zwaard en stierf.
10:6 Alzo stierf Saul en zijn drie
zonen; ook zijn ganse huis is
tegelijk gestorven.
10:7 Als al de mannen van Israel,
die in het dal waren, zagen, dat zij
gevloden waren, en dat Saul en
zijnzonen dood waren, zo verlieten
zij hun steden, en zij vloden. Toen
kwamen de Filistijnen en woonden
daarin.
10:8 Het geschiedde nu des
anderen daags, als de Filistijnen
kwamen om de verslagenen te
plunderen, zovonden zij Saul en zijn
zonen, liggende op het gebergte
Gilboa.
10:9 En zij plunderden hem, en zij
namen zijn hoofd en zijn wapenen,

en zij zonden ze in der
Filistijnenland rondom, om [dit] te
boodschappen aan hun afgoden, en
aan het volk.
10:10 En zij leiden zijn wapenen in
het huis huns gods; en zijn hoofd
hechtten zij in het huis van Dagon.
10:11 Als geheel Jabes in Gilead
hoorde alles, wat de Filistijnen Saul
gedaan hadden,
10:12 Zo maakten zich alle
strijdbare mannen op, en zij namen
het lichaam van Saul, en de
lichamen zijnerzonen, en zij
brachten ze te Jabes; en zij
begroeven hun beenderen onder
een eikenboom te Jabes, en
zijvastten zeven dagen.
10:13 Alzo stierf Saul, in zijn
overtreding, waarmede hij
overtreden had tegen den HEERE,
tegen hetwoord des HEEREN hetwelk
hij niet gehouden had; en ook
omdat hij de waarzegster gevraagd
had, haarzoekende,
10:14 En den HEERE niet gezocht
had; daarom doodde Hij hem, en
keerde het koninkrijk tot David,
denzoon van Isai.
11:1 Toen vergaderde zich gans
Israel tot David naar Hebron,
zeggende: Zie, wij zijn uw gebeente
en uwvlees.
11:2 Zelfs ook te voren, toen Saul
nog koning was, hebt gij Israel
uitgeleid en ingeleid; ook heeft
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deHEERE, uw God, tot u gezegd: Gij
zult Mijn volk Israel weiden, en gij
zult voorganger zijn van Mijn volk
Israel.
11:3 Ook kwamen alle oudsten in
Israel tot den koning naar Hebron,
en David maakte een verbond
methen te Hebron, voor het
aangezicht des HEEREN; en zij
zalfden David ten koning over Israel,
naar het woorddes HEEREN, door
den dienst van Samuel.
11:4 En David toog henen, en gans
Israel, naar Jeruzalem, welke is
Jebus; want daar waren
deJebusieten, de inwoners des
lands.
11:5 En de inwoners van Jebus
zeiden tot David: Gij zult hier niet
inkomen. David dan nog won den
burgSion, welke is de stad Davids.
11:6 Want David zeide: Al wie de
Jebusieten het eerst slaat, zal tot
een hoofd, en tot een overste
worden.Toen beklom Joab, de zoon
van Zeruja, dien het eerst; daarom
werd hij tot een hoofd.
11:7 David nu woonde op den burg;
daarom heet men dien de stad
Davids.
11:8 En hij bouwde de stad
rondom, van Millo af, en rondom
henen; en Joab vernieuwde het
overige derstad.
11:9 En David ging geduriglijk voort,
en werd groot, want de HEERE der
heirscharen was met hem.

11:10 Dezen nu waren de hoofden
der helden, die David had, die zich
dapper bij hem gedragen hebben
inzijn koninkrijk bij geheel Israel, om
hem koning te maken, naar het
woord des HEEREN over Israel.
11:11 Dezen nu zijn van het getal
der helden, die David had:
Jasobam, de zoon van Hachmoni,
was hethoofd der dertigen, die zijn
spies tegen driehonderd opheffende,
hen op eenmaal versloeg.
11:12 En na hem was Eleazar, de
zoon van Dodo, de Ahohiet; hij was
onder die drie helden.
11:13 Hij was met David te Pasdammim, als de Filistijnen daar ten
strijde vergaderd waren, en het
stukdes akkers vol gerst was, en
het volk voor het aangezicht der
Filistijnen vlood;
11:14 En zij stelden zich in het
midden van dat stuk, en
beschermden het, en zij sloegen de
Filistijnen; ende HEERE verloste hen
door een grote verlossing.
11:15 En drie uit de dertig hoofden
togen af naar den rotssteen tot
David in de spelonk van Adullam;
en hetleger der Filistijnen had zich
gelegerd in het dal Refaim.
11:16 En David was toen in de
vesting en de bezetting der
Filistijnen was toen te Bethlehem.
11:17 En David kreeg lust, en zeide:
Wie zal mij water te drinken geven
uit Bethlehems bornput, die onderde
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poort is?
11:18 Toen braken die drie door
het leger der Filistijnen, en putten
water uit Bethlehems bornput, die
onderde poort is, en zij droegen het
en brachten het tot David. Doch
David wilde het niet drinken, maar
hij goot het uitvoor den HEERE;
11:19 En hij zeide: Dat late mijn
God verre van mij zijn, van zulks te
doen! Zou ik het bloed dezer
mannendrinken? Met gevaar huns
levens, ja, met gevaar huns levens
hebben zij dat gebracht. En hij wilde
het nietdrinken. Dit deden de drie
helden.
11:20 Abisai nu, de broeder van
Joab, was ook het hoofd van drie;
en hij, verheffende zijn spies
tegendriehonderd, versloeg hen; alzo
had hij een naam onder die drie.
11:21 Uit die drie was hij geeerd
boven de twee; daarom werd hij
hun tot een overste; maar hij kwam
totaan de [eerste] drie niet.
11:22 Benaja, de zoon van Jojada,
de zoon eens dapperen mans van
Kabzeel, was groot van daden;
hijversloeg twee sterke leeuwen van
Moab; ook ging hij af, en versloeg
een leeuw in het midden des kuils,
in densneeuwtijd.
11:23 Hij versloeg ook een
Egyptischen man, een man van
grote lengte, van vijf ellen; en die
Egyptenaarhad een spies in de
hand, als een weversboom; maar hij

ging tot hem af met een staf, en
rukte de spies uit dehand des
Egyptenaars, en hij doodde hem
met zijn [eigen] spies.
11:24 Deze dingen deed Benaja, de
zoon van Jojada; dies had hij een
naam onder die drie helden.
11:25 Ziet, hij was de heerlijkste van
die dertig; nochtans kwam hij tot
aan de drie niet. En David
steldehem over zijn trawanten.
11:26 De helden nu der heiren
waren: Asahel, de broeder van Joab;
Elhanan, de zoon van Dodo,
vanBethlehem;
11:27 Sammoth, de Harodiet; Helez,
de Peloniet;
11:28 Ira, de zoon van Ikkes, de
Thekoiet; Abiezer, de Anathothiet;
11:29 Sibbechai, de Husathiet; Ilai,
de Ahohiet;
11:30 Maharai, de Netofathiet;
Heled, de zoon van Baana, de
Netofathiet;
11:31 Ithai, de zoon van Ribai, van
Gibea der kinderen Benjamins;
Benaja, de Pirhathoniet;
11:32 Hurai, van de beken van
Gaas; Abiel; de Arbathiet;
11:33 Azmaveth, de Baharumiet;
Eljahba, de Saalboniet;
11:34 [Van] de kinderen van Hasem,
den Gizoniet, was Jonathan, de
zoon van Sage, de Harariet;
11:35 Ahiam, de zoon van Sachar,
de Harariet; Elifal, de zoon van Ur;
11:36 Hefer, de Mecherathiet; Ahia,
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de Peloniet;
11:37 Hezro, de Karmeliet; Naari, de
zoon van Ezbai;
11:38 Joel, de broeder van Nathan;
Mibhar, de zoon van Geri;
11:39 Zelek, de Ammoniet; Nahrai,
de Berothiet, wapendrager van Joab,
den zoon van Zeruja;
11:40 Ira, de Jithriet; Gareb, de
Jithriet;
11:41 Uria, de Hethiet; Zabad, de
zoon van Ahlai;
11:42 Adina, de zoon van Siza, de
Rubeniet, was het hoofd der
Rubenieten; nochtans waren er
dertigboven hem;
11:43 Hanan, de zoon van Maacha,
en Josafat, de Mithniet;
11:44 Uzzia, de Asterathiet; Sama,
en Jeiel, de zoon van Hotham, den
Aroeriet;
11:45 Jediael, de zoon van Simri,
en Joha, zijn broeder, de Tiziet;
11:46 Eliel, Hammahavim en Jeribai,
en Josavia, de zonen van Elnaam;
en Jithma, de Moabiet;
11:47 Eliel en Obed, en Jaaziel van
Mezobaja.
12:1 Dezen nu zijn het, die tot
David kwamen naar Ziklag, toen hij
nog besloten was voor het
aangezichtvan Saul, den zoon van
Kis; zij waren ook onder de helden,
die tot dien krijg hielpen.
12:2 Gewapend met bogen, rechts
en links met stenen werpende, en

met pijlen schietende uit den
boog;zij waren van de broederen
van Saul, uit Benjamin.
12:3 Het hoofd was Ahiezer, en
Joas, zonen van Semaa, den
Gibeathiet; daarna Jeziel en Pelet,
zonenvan Azmaveth, en Beracha, en
Jehu, de Anathothiet.
12:4 En Jismaja, de Gibeoniet, was
een held onder de dertig, en over
dertig [gesteld]; en Jirmeja,
enJahaziel, en Johanan, en
Jozabad, de Gederathiet;
12:5 Eluzai, en Jerimoth, en Bealja,
en Semarja, en Sefatja, de Harufiet;
12:6 Elkana, en Jissia, en Azareel,
en Joezer, en Jasobam, de
Korahieten;
12:7 En Joela en Zebadja, de zonen
van Jeroham, van Gedor.
12:8 Ook scheidden zich van de
Gadieten af tot David, in die vesting
naar de woestijn, kloeke
helden,krijgslieden ten oorlog,
toegerust met rondas en schild; en
hun aangezichten waren
aangezichten der leeuwen;en zij
waren als de reeen op de bergen in
snelheid.
12:9 Ezer was het hoofd; Obadja de
tweede; Eliab de derde;
12:10 Mismanna de vierde; Jirmeja
de vijfde;
12:11 Attai de zesde; Eliel de
zevende;
12:12 Johanan de achtste; Elzabad
de negende;
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12:13 Jormeja de tiende;
Machbannai de elfde.
12:14 Dezen waren van de kinderen
van Gad, hoofden des heirs; een
van de kleinsten was over
honderd,en de grootste over
duizend.
12:15 Deze zelfden zijn het, die
over de Jordaan gingen in de
eerste maand, toen dezelve vol was
aan alhaar oevers; en zij verdreven
al [de] [inwoners] der laagten, tegen
het oosten en tegen het westen.
12:16 Er kwamen ook van de
kinderen van Benjamin en Juda op
de vesting tot David.
12:17 En David ging uit hun
tegemoet, en antwoordde, en zeide
tot hen: Indien gijlieden ten vrede
tot mijgekomen zijt, om mij te
helpen, zo zal mijn hart tegelijk over
ulieden zijn; maar indien het is, om
mij aan mijnvijanden bedriegelijk
over te leveren, daar toch geen
wrevel in mijn handen is, de God
onzer vaderen zie het, enstraffe het!
12:18 En de Geest toog Amasai
aan, den overste der hoofdlieden,
[en] [hij] [zeide]: Wij zijn uw, o
David, enmet u zijn wij, gij, zoon
van Isai. Vrede, vrede zij u, en
vrede uw helperen; want uw God
helpt u. Toen nam Davidhen aan,
en stelde hen tot hoofden der
benden.
12:19 Er vielen ook van Manasse
tot David, toen hij met de Filistijnen

kwam, om tegen Saul te
strijden,alhoewel zij hen niet hielpen;
want de vorsten der Filistijnen
verlieten hem met raad, zeggende:
Met [gevaar][van] onze hoofden zou
hij tot Saul, zijn heer, vallen.
12:20 Toen hij naar Ziklag toog,
vielen tot hem uit Manasse: Adnah,
en Jozabad, en Jediael, en
Michael,en Jozabad, en Elihu, en
Zillethai; hoofden der duizenden, die
in Manasse waren.
12:21 En dezen hielpen David mede
tegen die benden; want alle dezen
waren kloeke helden; en zij
warenoversten in het heir.
12:22 Want er kwamen er te [dier]
tijd dag bij dag tot David, om hem
te helpen, tot een groot leger toe,
alseen leger Gods.
12:23 En dit zijn de getallen der
hoofden dergenen, die toegerust
waren ten heire, die tot David te
Hebronkwamen, om het koninkrijk
van Saul tot hem te wenden, naar
den mond des HEEREN:
12:24 Van de kinderen van Juda,
die rondassen en spiesen droegen,
waren zes duizend en
achthonderdtoegerust ten heire;
12:25 Van de kinderen van Simeon,
kloeke helden ten heire, zeven
duizend en honderd;
12:26 Van de kinderen van Levi,
vier duizend en zeshonderd;
12:27 En Jehojada was overste der
Aaronieten; en met hem waren er
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drie duizend en zevenhonderd.
12:28 En Zadok was een jongeling,
een kloek held; en uit zijns vaders
huis waren twee en twintig oversten;
12:29 En van de kinderen van
Benjamin, de broederen van Saul,
drie duizend; want tot nog toe
waren ervelen van hen, die het met
het huis van Saul hielden;
12:30 En van de kinderen van
Efraim, twintig duizend en
achthonderd, kloeke helden, mannen
van naam inhet huis hunner
vaderen;
12:31 En van den halven stam van
Manasse achttien duizend, die met
namen uitgedrukt zijn, dat
zijkwamen, om David koning te
maken;
12:32 En van de kinderen van
Issaschar, die ervaren waren in het
verstand van de tijden, om te weten
watIsrael doen moest; hun hoofden
waren tweehonderd, en alle hun
broeders [pasten] op hun woord;
12:33 Uit Zebulon, uitgaande in het
heir, toegerust ten strijde met alle
krijgswapenen, vijftig duizend; en
omeen slagorde te houden met een
onwankelbaar hart;
12:34 En uit Nafthali, duizend
oversten, en bij hen met rondas en
spies, zeven en dertig duizend.
12:35 En uit de Danieten, ten strijde
toegerust, acht en twintig duizend
en zeshonderd;
12:36 En uit Aser, uitgaande in het

heir, om krijgsorde te houden,
waren veertig duizend;
12:37 En van gene zijde van de
Jordaan, van de Rubenieten, en
Gadieten, en den halven stam
vanManasse, met allerlei
krijgsgereedschap ten oorlog,
honderd en twintigduizend.
12:38 Al deze krijgslieden, die zich
in slagorde konden houden, kwamen
met een volkomen hart te
Hebron,om David koning te maken
over gans Israel. En ook was al het
overige van Israel een hart, om
David tot koningte maken.
12:39 En zij waren daar bij David
drie dagen lang, etende en
drinkende; want hun broeders
hadden voorhen [wat] toebereid.
12:40 En ook de naasten aan hen,
tot aan Issaschar, en Zebulon, en
Nafthali, brachten brood op
ezelen,en op kemelen, en op
muildieren, en op runderen,
meelspijs, stukken vijgen, en stukken
rozijnen, en wijn, enolie, en
runderen, en klein vee in menigte;
want er was blijdschap in Israel.
13:1 En David hield raad met de
oversten der duizenden en der
honderden, [en] met alle vorsten.
13:2 En David zeide tot de ganse
gemeente van Israel: Indien het
ulieden goeddunkt, en van den
HEERE,onzen God, te zijn, laat ons
ons uitbreiden, laat ons zenden aan
746

1 Kronieken
onze overige broeders, in alle
landen van Israel,en de priesters en
Levieten, [die] met hen zijn in de
steden, met haar voorsteden, opdat
zij tot ons vergaderdworden.
13:3 En laat ons de ark onzes Gods
tot ons wederhalen, want wij hebben
ze in de dagen van Saul
nietgezocht.
13:4 Toen zeide de ganse
gemeente, dat men alzo doen zou;
want die zaak was recht in de ogen
desgansen volks.
13:5 David dan vergaderde gans
Israel van het Egyptische Sichor af,
tot daar men komt te Hamath, om
deark Gods te brengen van Kirjathjearim.
13:6 Toen toog David op met het
ganse Israel naar Baala, dat is,
Kirjath-jearim, hetwelk in Juda is,
dat hijvan daar ophaalde de ark
Gods, des HEEREN, Die tussen de
cherubim woont, waar de Naam
wordtaangeroepen.
13:7 En zij voerden de ark Gods op
een nieuwen wagen uit het huis van
Abinadab. Uza nu en Ahio
leiddenden wagen.
13:8 En David en gans Israel
speelden voor het aangezicht Gods
met alle macht, zo met liederen, als
metharpen, en met luiten, en met
trommelen, en met cimbalen, en
met trompetten.
13:9 Toen zij aan den dorsvloer van
Chidon gekomen waren, zo strekte

Uza zijn hand uit, om de ark
tehouden, want de runderen
struikelden.
13:10 Toen ontstak de toorn des
HEEREN over Uza, en Hij sloeg hem,
omdat hij zijn hand had
uitgestrektaan de ark; en hij stierf
aldaar voor het aangezicht Gods.
13:11 En David ontstak, dat de
HEERE een scheur gescheurd had
aan Uza; daarom noemde hij
diezelveplaats Perez-uza, tot op
dezen dag.
13:12 En David vreesde den HEERE
te dien dage, zeggende: Hoe zal ik
de ark Gods tot mij brengen?
13:13 Daarom liet David de ark niet
tot zich brengen in de stad Davids,
maar deed ze afwijken in het
huisvan Obed-edom, den Gethiet.
13:14 Alzo bleef de ark Gods bij
het huisgezin van Obed-edom, in
zijn huis, drie maanden; en de
HEEREzegende het huis van Obededom, en alles, wat hij had.
14:1 Toen zond Hiram, de koning
van Tyrus, boden tot David, en
cederenhout, en metselaars,
entimmerlieden, dat zij hem een
huis bouwden.
14:2 En David merkte, dat hem de
HEERE tot koning bevestigd had
over Israel; want zijn koninkrijk
werdten hoogste verheven, om Zijns
volks Israels wil.
14:3 En David nam meer vrouwen te
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Jeruzalem, en David gewon meer
zonen en dochteren.
14:4 Dit nu zijn de namen der
kinderen, die hij te Jeruzalem had:
Sammua, en Sobab, Nathan en
Salomo,
14:5 En Jibchar, en Elisua, en
Elpelet,
14:6 En Nogah, en Nefeg, en Jafia,
14:7 En Elisama, en Beeljada, en
Elifelet.
14:8 Toen de Filistijnen hoorden,
dat David tot koning gezalfd was
over het ganse Israel, zo togen al
deFilistijnen op om David te zoeken.
Toen David dat hoorde zo toog hij
uit tegen hen.
14:9 Toen de Filistijnen kwamen, zo
spreidden zij zich uit in de laagte
van Refaim.
14:10 Toen vraagde David God,
zeggende: Zal ik optrekken tegen de
Filistijnen, en zult Gij hen in
mijnhand geven? En de HEERE zeide
tot hem: Trek op, want Ik zal hen in
uw hand geven.
14:11 Toen zij nu optogen naar
Baal-perazim, zo sloeg hen David
daar; en David zeide: God heeft
mijnvijanden door mijn hand
gescheurd, als een scheur der
wateren; daarom noemden zij den
naam derzelver plaatsBaal-perazim.
14:12 En daar lieten zij hun goden;
en David gebood, en zij werden met
vuur verbrand.
14:13 Doch de Filistijnen voeren

nog voort, en zij verspreidden zich
in dat dal.
14:14 En David vraagde God nog
eens; en God zeide tot hem: Gij zult
niet optrekken achter hen
heen;[maar] omsingel hen van
boven, en kom tot hen tegenover
de moerbezienbomen.
14:15 En het zal geschieden, als gij
hoort het geruis van een gang in
de toppen der
moerbezienbomen,kom dan uit ten
strijde; want God zal voor uw
aangezicht uitgegaan zijn, om het
leger der Filistijnen te slaan.
14:16 David nu deed, gelijk als hem
God geboden had; en zij sloegen
het heir der Filistijnen van Gibeon
aftot aan Gezer.
14:17 Alzo ging Davids naam uit in
al die landen; en de HEERE gaf Zijn
verschrikking over al die heidenen.
15:1 En David maakte zich huizen in
zijn stad; en hij bereidde der ark
Gods een plaats, en spande een
tentvoor haar.
15:2 Toen zeide David: Niemand
mag de ark Gods dragen, dan de
Levieten; want die heeft de
HEEREverkoren, om de ark Gods te
dragen, en om Hem te dienen tot
in der eeuwigheid.
15:3 Ook vergaderde David gans
Israel te Jeruzalem, om de ark des
HEEREN op te halen aan haar
plaats,die hij haar bereid had.
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15:4 En David verzamelde de
kinderen van Aaron en de Levieten.
15:5 Van de kinderen van Kehath
was Uriel overste, en van zijn
broederen waren honderd en twintig.
15:6 Van de kinderen van Merari
was Asaja overste, en van zijn
broederen waren tweehonderd en
twintig.
15:7 Van de kinderen van Gersom
was Joel overste, en van zijn
broederen waren honderd en dertig.
15:8 Uit de kinderen van Elizafan
was overste Semaja, en van zijn
broederen waren tweehonderd.
15:9 Uit de kinderen van Hebron
was Eliel overste, en zijn broederen
waren tachtig.
15:10 Uit de kinderen van Uzziel
was Amminadab overste, en zijn
broederen waren honderd en twaalf.
15:11 En David riep de priesters
Zadok en Abjathar, en de Levieten
Uriel, Asaja en Joel, Semaja, en
Eliel,en Amminadab.
15:12 En hij zeide tot hen: Gijlieden
zijt hoofden der vaderen onder de
Levieten; heiligt u, gij en
uwbroeders, dat gij de ark des
HEEREN, des Gods van Israel,
opbrengt, ter [plaatse], [die] ik voor
haar bereid heb.
15:13 Want omdat gijlieden ten
eerste [dit] niet [deedt], heeft de
HEERE, onze God, onder ons een
scheurgedaan, omdat wij Hem niet
gezocht hebben naar het recht.

15:14 Zo heiligden zich dan de
priesters en Levieten, om de ark
des HEEREN, des Gods van Israel,
op tebrengen.
15:15 En de kinderen der Levieten
droegen de ark Gods op hun
schouderen, met de draagbomen,
die ophen waren, gelijk als Mozes
geboden had naar het woord des
HEEREN.
15:16 En David zeide tot de
oversten der Levieten, dat zij hun
broeders, de zangers, stellen
zouden metmuziekinstrumenten, met
luiten, en harpen, en cimbalen, dat
zij zich zouden doen horen,
verheffende de stemmet blijdschap.
15:17 Zo stelden dan de Levieten
Heman, den zoon van Joel, en uit
zijn broederen Asaf, den zoon
vanBerechja; en uit de zonen van
Merari, hun broederen, Ethan, den
zoon van Kusaja;
15:18 En met hen hun broeders van
de tweede orde: Zecharja, Ben en
Jaaziel, en Semiramoth, en Jehiel,en
Unni, Eliab, en Benaja, en Maaseja,
en Mattithja, en Elifele, en Mikneja,
en Obed-edom, en Jeiel,
depoortiers.
15:19 De zangers nu, Heman, Asaf
en Ethan, lieten zich horen met
koperen cimbalen;
15:20 En Zecharja, en Aziel, en
Semiramoth, en Jehiel, en Unni, en
Eliab, en Maaseja, en Benaja,
metluiten op Alamoth.
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15:21 En Mattithja, en Elifele, en
Mikneja, en Obed-edom, en Jeiel, en
Azazja, met harpen op
deScheminith, om den toon te
versterken.
15:22 En Chenanja, de overste der
Levieten, was over het opheffen; hij
onderwees hen in het opheffen;want
hij was verstandig.
15:23 En Berechja en Elkana waren
poortiers der ark.
15:24 En Sebanja, en Josafat, en
Nethaneel, en Amasai, en Zecharja,
en Benaja, en Eliezer, de
priesters,trompetten met trompetten
voor de ark Gods; en Obed-edom
en Jehia waren poortiers der ark.
15:25 Het geschiedde nu, dat David
en de oudsten van Israel, en de
oversten der duizenden,henengingen,
om de ark des verbonds des
HEEREN op te halen, uit het huis
van Obed-edom, met vreugde;
15:26 Zo geschiedde het, doordien
dat God de Levieten hielp, die de
ark des verbonds des
HEERENdroegen, dat zij zeven varren
en zeven rammen offerden.
15:27 David nu was gekleed met
een mantel van fijn linnen; ook al
de Levieten, die de ark droegen, en
dezangers, en Chenanja, de overste
van het opheffen der zangers; ook
had David een lijfrok aan van
linnen.
15:28 Alzo bracht gans Israel de
ark des verbonds des HEEREN op,

met gejuich, en met geluid der
bazuin,en met trompetten, en met
cimbalen, makende geluid met luiten
en met harpen.
15:29 Het geschiedde nu, toen de
ark des verbonds des HEEREN tot
aan de stad Davids gekomen
was,dat Michal, de dochter van
Saul, door een venster keek, en den
koning David zag, springende en
spelende; zoverachtte zij hem in
haar hart.
16:1 Toen zij de ark Gods
inbrachten, zo stelden zij ze in het
midden der tent, welke David voor
haargespannen had; en zij offerden
brandofferen en dankofferen voor
het aangezicht Gods.
16:2 Als David het brandoffer en de
dankofferen geeindigd had te
offeren, zo zegende hij het volk in
denNaam des HEEREN.
16:3 En hij deelde een iegelijk in
Israel, van den man tot de vrouw,
een iegelijk een bol broods, en
eenschoon stuk [vlees], en een fles
[wijn].
16:4 En hij stelde voor de ark des
HEEREN [sommigen] uit de Levieten
tot dienaars, en dat, om denHEERE,
den God Israels, te vermelden, en
te loven, en te prijzen.
16:5 Asaf was het hoofd, en
Zecharja de tweede na hem; Jeiel,
en Semiramoth, en Jehiel, en
Mattithja, enEliab, en Benaja, en
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Obed-edom, en Jeiel, met
instrumenten der luiten en met
harpen; en Asaf liet zich horenmet
cimbalen;
16:6 Maar Benaja en Jahaziel, de
priesters, steeds met trompetten
voor de ark des verbonds van God.
16:7 Te dienzelven dage gaf David
ten eerste [dezen] [psalm], om den
HEERE te loven, door den dienstvan
Asaf, en zijn broederen.
16:8 Looft den HEERE, roept Zijn
Naam aan, maakt Zijn daden
bekend onder de volken.
16:9 Zingt Hem, psalmzingt Hem,
spreekt aandachtelijk van al Zijn
wonderwerken.
16:10 Roemt u in den Naam Zijner
heiligheid; dat zich het hart
dergenen, die den HEERE
zoeken,verblijde.
16:11 Vraagt naar den HEERE en
Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht
geduriglijk.
16:12 Gedenkt Zijner wonderwerken,
die Hij gedaan heeft, Zijner
wondertekenen, en de oordelen
Zijnsmonds;
16:13 Gij, zaad van Israel, Zijn
dienaar, gij, kinderen van Jakob, Zijn
uitverkorenen!
16:14 Hij is de HEERE, onze God;
Zijn oordelen zijn over de gehele
aarde.
16:15 Gedenkt tot in der eeuwigheid
Zijns verbonds, des woords, [dat] Hij
ingesteld heeft tot in hetduizendste

geslacht;
16:16 [Des] [verbonds], dat Hij met
Abraham heeft gemaakt, en Zijns
eeds aan Izak;
16:17 Welken Hij ook aan Jakob
heeft gesteld tot een inzetting, [aan]
Israel tot een eeuwig verbond;
16:18 Zeggende: Ik zal u het land
Kanaan geven, een snoer van
ulieder erfdeel;
16:19 Als gij weinige mensen in
getal waart; ja, weinigen en
vreemdelingen daarin.
16:20 En zij wandelden van volk tot
volk, en van het ene koninkrijk tot
een ander volk.
16:21 Hij liet niemand toe hen te
onderdrukken; ook bestrafte Hij
koningen om hunnentwil, [zeggende]:
16:22 Tast Mijn gezalfden niet aan,
en doet Mijn profeten geen kwaad.
16:23 Zingt den HEERE, gij, ganse
aarde, boodschapt Zijn heil van dag
tot dag.
16:24 Vertelt Zijn eer onder de
heidenen, Zijn wonderwerken onder
alle volken.
16:25 Want de HEERE is groot, en
zeer te prijzen, en Hij is vreselijk
boven alle goden.
16:26 Want al de goden der volken
zijn afgoden; maar de HEERE heeft
de hemelen gemaakt.
16:27 Majesteit en heerlijkheid zijn
voor Zijn aangezicht, sterkte en
vrolijkheid zijn in Zijn plaats.
16:28 Geeft den HEERE, gij,
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geslachten der volken, geeft den
HEERE eer en sterkte.
16:29 Geeft den HEERE de eer Zijns
Naams, brengt offer, en komt voor
Zijn aangezicht; aanbidt denHEERE
in de heerlijkheid des heiligdoms.
16:30 Schrikt voor Zijn aangezicht,
gij, gehele aarde! Ook zal de wereld
bevestigd worden, dat zij
nietbewogen worde.
16:31 Dat de hemelen zich
verblijden, en de aarde verheuge
zich, en dat men onder de
heidenen zegge:De HEERE regeert.
16:32 Dat de zee bruise met haar
volheid, dat het veld huppele van
vreugde, met al wat daarin is.
16:33 Dan zullen de bomen des
wouds juichen voor het aangezicht
des HEEREN, omdat Hij komt, om
deaarde te richten.
16:34 Looft den HEERE, want Hij is
goed, want Zijn goedertierenheid is
tot in eeuwigheid.
16:35 En zegt: Verlos ons, o God
onzes heils, en verzamel ons, en
red ons van de heidenen, dat wij
Uwheiligen Naam loven, en dat wij
ons Uws lofs roemen.
16:36 Geloofd zij de HEERE, de God
Israels, van eeuwigheid tot
eeuwigheid! En al het volk zeide:
Amen!en het loofde den HEERE.
16:37 Alzo liet hij daar, voor de ark
des verbonds des HEEREN, Asaf en
zijn broederen, om geduriglijk
tedienen voor de ark, naardat op

elken dag besteld was.
16:38 Obed-edom nu, met hunlieder
broederen, waren acht en zestig; en
[hij] [stelde] Obed-edom, denzoon
van Jeduthun, en Hosa, tot
poortiers;
16:39 En den priester Zadok, en zijn
broederen, de priesters, voor den
tabernakel des HEEREN op
dehoogte, welke te Gibeon is;
16:40 Om den HEERE de
brandofferen geduriglijk te offeren
op het brandofferaltaar, des
morgens en desavonds; en zulks
naar alles, wat er geschreven staat
in de wet des HEEREN, die Hij Israel
geboden had.
16:41 En met hen Heman en
Jeduthun, en de overige
uitgelezenen, die met namen
uitgedrukt zijn om denHEERE te
loven; want Zijn goedertierenheid is
tot in der eeuwigheid.
16:42 Met hen dan waren Heman
en Jeduthun, [met] trompetten en
cimbalen voor degenen, die zich
lietenhoren, en [met] instrumenten
der muziek Gods; maar de zonen
van Jeduthun waren aan de poort.
16:43 Alzo toog het ganse volk
henen, een iegelijk in zijn huis; en
David keerde zich, om zijn huis te
gaanzegenen.
17:1 Het geschiedde nu, als David
in zijn huis woonde, dat David tot
Nathan, den profeet, zeide: Zie,
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ikwoon in een cederen huis, maar
de ark des verbonds des HEEREN
onder gordijnen.
17:2 Toen zeide Nathan tot David:
Doe alles, wat in uw hart is, want
God is met u.
17:3 Maar het geschiedde in
denzelven nacht, dat het woord
Gods tot Nathan kwam, zeggende:
17:4 Ga heen en zeg tot David, Mijn
knecht: Alzo zegt de HEERE: Gij zult
Mij geen huis bouwen, om in
tewonen.
17:5 Want Ik heb in geen huis
gewoond van dien dag af, dat Ik
Israel heb opgevoerd tot dezen dag
toe;maar Ik ben gegaan van tent tot
tent, en van tabernakel [tot]
[tabernakel].
17:6 Overal, waar Ik gewandeld heb
met geheel Israel, heb Ik wel een
woord gesproken tot een van
derichters van Israel, denwelken Ik
gebood Mijn volk te weiden,
zeggende: Waarom bouwt gijlieden
Mij geencederen huis?
17:7 Nu dan, alzo zult gij zeggen
tot Mijn knecht, tot David: Zo zegt
de HEERE der heirscharen: Ik heb
uvan de schaapskooi genomen, van
achter de schapen, opdat gij een
voorganger over Mijn volk Israel
zoudt zijn;
17:8 En Ik ben met u geweest
overal, waar gij heengegaan zijt, en
Ik heb al uw vijanden uitgeroeid
vanvoor uw aangezicht; en Ik heb u

een naam gemaakt, gelijk de naam
is der groten, die op de aarde zijn.
17:9 En Ik heb voor Mijn volk Israel
een plaats besteld, en hem geplant,
dat hij aan zijn plaats wone, enniet
meer heen en weder gedreven
worde; en de kinderen der
verkeerdheid zullen hem niet meer
krenken, gelijkals in het eerst.
17:10 En van die dagen af, dat Ik
geboden heb richters te wezen over
Mijn volk Israel; en heb al
uwvijanden vernederd; ook heb Ik u
te kennen gegeven, dat u de HEERE
een huis bouwen zal.
17:11 En het zal geschieden, als uw
dagen zullen vervuld zijn, dat gij
heengaat tot uw vaderen, zo zal
Ikuw zaad na u doen opstaan,
hetwelk uit uw zonen zijn zal, en Ik
zal zijn koninkrijk bevestigen.
17:12 Die zal Mij een huis bouwen,
en Ik zal zijn stoel bevestigen tot in
der eeuwigheid.
17:13 Ik zal hem tot een Vader zijn,
en hij zal Mij tot een zoon zijn; en
Mijn goedertierenheid zal Ik van
hemniet wenden, gelijk als Ik [die]
weggenomen heb van dien, die voor
u geweest is;
17:14 Maar Ik zal hem in Mijn huis
bestendig maken, en in Mijn
Koninkrijk tot in eeuwigheid; en zijn
stoelzal vast zijn tot in eeuwigheid.
17:15 Naar al deze woorden, en
naar dit ganse gezicht, alzo sprak
Nathan tot David.
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17:16 Toen kwam de koning David
in, en bleef voor het aangezicht des
HEEREN, en hij zeide: Wie ben
ik,HEERE God, en wat is mijn huis,
dat Gij mij tot hiertoe gebracht
hebt?
17:17 En dit is klein in Uw ogen
geweest, o God! daarom hebt Gij
van het huis Uws knechts tot van
verreheen gesproken, en Gij hebt mij
naar menselijke wijze voorzien met
deze verhoging, o HEERE God!
17:18 Wat zal David meer bij U
daartoe voegen, vanwege de eer
aan Uw knecht? Doch Gij kent
Uwknecht wel.
17:19 HEERE, om Uws knechts wil,
en naar Uw hart, hebt Gij al deze
grote dingen gedaan, om al
dezegrote dingen bekend te maken.
17:20 HEERE, er is niemand gelijk
Gij, en er is geen God behalve Gij,
naar alles, wat wij met onze
orengehoord hebben.
17:21 En wie is als Uw volk Israel,
een enig volk op de aarde, hetwelk
God heengegaan is Zich tot een
volkte verlossen, dat Gij U een
Naam maaktet van grote en
verschrikkelijke dingen, met de
heidenen uit te stotenvan het
aangezicht Uws volks, hetwelk Gij uit
Egypte verlost hebt?
17:22 En Gij hebt Uw volk Israel U
ten volk gemaakt tot in der
eeuwigheid; en Gij, HEERE, zijt hun
tot eenGod geworden.

17:23 Nu dan, HEERE, het woord,
dat Gij over Uw knecht gesproken
hebt, en over zijn huis, dat
wordewaar tot in eeuwigheid; en
doe, gelijk als Gij gesproken hebt.
17:24 Ja, het worde waar, en Uw
Naam worde groot gemaakt tot in
eeuwigheid, dat men zegge:
DeHEERE der heirscharen, de God
van Israel, is Israels God; en het
huis van David, Uw knecht, zij
bestendig voorUw aangezicht.
17:25 Want Gij, mijn God, hebt voor
het oor Uws knechts geopenbaard,
dat Gij hem een huis bouwenzoudt;
daarom heeft Uw knecht [in] [zijn]
[hart] gevonden, om voor Uw
aangezicht te bidden.
17:26 Nu dan, HEERE, Gij zijt die
God; en Gij hebt dit goede over Uw
knecht gesproken.
17:27 Nu dan, het heeft U beliefd
te zegenen het huis Uws knechts,
dat het in eeuwigheid voor
Uwaangezicht zij; want Gij, HEERE,
hebt het gezegend, en het zal
gezegend zijn in eeuwigheid.
18:1 Het geschiedde nu na dezen,
dat David de Filistijnen sloeg, en
hen ten onder bracht; en hij nam
Gath,en haar onderhorige plaatsen,
uit der Filistijnen hand.
18:2 Hij sloeg ook de Moabieten,
alzo dat de Moabieten Davids
knechten werden, brengende
geschenken.
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18:3 David sloeg ook Hadar-ezer,
den koning van Zoba, naar Hamath
toe, toen hij heentoog, om zijn
handte stellen aan de rivier Frath.
18:4 En David nam hem duizend
wagens af, en zeven duizend ruiters,
en twintig duizend man te voet;
enDavid ontzenuwde al de wagen
[paarden]; doch hij behield honderd
wagens daarvan over.
18:5 En de Syriers van Damaskus
kwamen, om Hadar-ezer, den koning
van Zoba, te helpen; maar
Davidsloeg van de Syriers twee en
twintig duizend man.
18:6 En David leide [bezetting] in
Syrie van Damaskus, alzo dat de
Syriers Davids knechten
werden,geschenken brengende. En
de HEERE behoedde David overal,
waar hij heenging.
18:7 En David nam de gouden
schilden, die bij Hadar-ezers
knechten waren, en hij bracht ze te
Jeruzalem.
18:8 Ook nam David zeer veel
kopers uit Tibchath, en uit Chun,
steden van Hadar-ezer; daarvan
heeftSalomo de koperen zee, en de
pilaren, en de koperen vaten
gemaakt.
18:9 Toen Thou, de koning van
Hamath, hoorde, dat David de
ganse heirkracht van Hadar-ezer,
denkoning van Zoba, geslagen had;
18:10 Zo zond hij zijn zoon
Hadoram tot den koning David, om

hem naar [zijn] welstand te vragen,
en omhem te zegenen, vanwege dat
hij met Hadar-ezer gestreden, en
hem verslagen had (want Hadar-ezer
voerdeoorlog tegen Thou), en alle
gouden, en zilveren, en koperen
vaten;
18:11 Deze heiligde de koning David
ook den HEERE, met het zilver en
het goud, hetwelk hijmedegebracht
had van al de heidenen: van de
Edomieten, en van de Moabieten, en
van de kinderen Ammons,en van de
Filistijnen, en van de Amalekieten.
18:12 Ook sloeg Abisai, de zoon
van Zeruja, de Edomieten in het
Zoutdal, achttien duizend.
18:13 En hij leide bezetting in
Edom, zodat al de Edomieten
Davids knechten werden; en de
HEEREbehoedde David overal, waar
hij heenging.
18:14 Alzo regeerde David over
gans Israel, en hij deed zijn gansen
volke recht en gerechtigheid.
18:15 Joab nu, de zoon van Zeruja,
was over het heir; en Josafat, de
zoon van Ahilud, was kanselier;
18:16 En Zadok, de zoon van
Ahitub, en Abimelech, de zoon van
Abjathar, waren priesters, en
Sausaschrijver;
18:17 En Benaja, de zoon van
Jojada, was over de Krethi en
Plethi; maar de zonen van David
waren deeersten aan de hand des
konings.
755

1 Kronieken
19:1 En het geschiedde na dezen,
dat Nahas, de koning der kinderen
Ammons, stierf, en zijn zoon
werdkoning in zijn plaats.
19:2 Toen zeide David: Ik zal
weldadigheid doen aan Hanun, den
zoon van Nahas; want zijn vader
heeftweldadigheid aan mij gedaan.
Daarom zond David boden, om hem
te troosten over zijn vader. Toen
deknechten van David in het land
der kinderen Ammons tot Hanun
kwamen, om hem te troosten,
19:3 Zo zeiden de vorsten der
kinderen Ammons tot Hanun: Eert
David uw vader in uw ogen, omdat
hijtroosters tot u gezonden heeft?
Zijn niet zijn knechten tot u
gekomen, om te doorzoeken, en om
om te keren, enom het land te
verspieden?
19:4 Daarom nam Hanun de
knechten van David, en hij beschoor
hen, en sneed hun klederen half af
totaan de heupen, en liet hen
henengaan.
19:5 Zij nu gingen henen, en men
boodschapte David van deze
mannen; en hij zond hun tegemoet;
wantdie mannen waren zeer
beschaamd. De koning dan zeide:
Blijft te Jericho, totdat ulieder baard
weder gewassenzij; komt dan
wederom.
19:6 Toen de kinderen Ammons
zagen, dat zij zich stinkende
gemaakt hadden bij David, zo zond

Hanunen de kinderen Ammons
duizend talenten zilvers, om zich
wagenen en ruiters te huren uit
Mesopotamie, en uitSyrie-maacha,
en uit Zoba;
19:7 Zodat zij zich huurden twee en
dertig duizend wagenen; en de
koning van Maacha en zijn
volkkwamen en legerden zich voor
Medeba; ook vergaderden de
kinderen Ammons uit hun steden,
en zij kwamenten strijde.
19:8 Toen het David hoorde, zo
zond hij Joab en het ganse heir
met de helden.
19:9 Als de kinderen Ammons
uitgetogen waren, zo stelden zij de
slagorde voor de poort der stad;
maar dekoningen, die gekomen
waren, die waren bijzonder in het
veld.
19:10 Toen Joab zag, dat de spits
der slagorde van voren en van
achteren tegen hem was, zo
verkoos hij[enigen] uit alle
uitgelezenen in Israel, en hij stelde
hen in orde tegen de Syriers aan.
19:11 En het overige des volks gaf
hij in de hand van zijn broeder
Abisai, en zij stelden hen in orde
tegende kinderen Ammons aan.
19:12 En hij zeide: Indien mij de
Syriers te sterk worden, zo zult gij
mij komen verlossen; en indien
dekinderen Ammons u te sterk
worden, zo zal ik u verlossen.
19:13 Wees sterk, en laat ons sterk
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zijn voor ons volk, en voor de
steden onzes Gods; de HEERE nu
doe,wat goed is in Zijn ogen.
19:14 Toen naderde Joab en het
volk, dat bij hem was, ten strijde
voor het aangezicht der Syriers; en
zijvloden voor zijn aangezicht.
19:15 Toen de kinderen Ammons
zagen, dat de Syriers vloden, zo
vloden zij ook voor het aangezicht
vanAbisai, zijn broeder, en zij
kwamen in de stad; en Joab kwam
te Jeruzalem.
19:16 Als de Syriers zagen, dat zij
voor het aangezicht van Israel
geslagen waren, zo zonden zij
boden, enbrachten de Syriers uit,
die aan gene zijde der rivier
woonden; en Sofach, de
krijgsoverste van Hadar-ezer,[toog]
voor hun aangezicht heen.
19:17 Toen het David werd
aangezegd, zo vergaderde hij gans
Israel, en hij toog over de Jordaan,
en hijkwam tot hen, en hij stelde de
slagorde tegen hen. Als David de
slagorde tegen de Syriers gesteld
had, zostreden zij met hem.
19:18 Doch de Syriers vloden voor
het aangezicht van Israel, en David
versloeg van de Syriers
zevenduizend wagenen, en veertig
duizend mannen te voet; daartoe
doodde hij Sofach, den
krijgsoverste.
19:19 Toen de knechten van Hadarezer zagen, dat zij geslagen waren,

voor het aangezicht van Israel,
zomaakten zij vrede met David, en
dienden hem; en de Syriers wilden
de kinderen Ammons niet meer
verlossen.
20:1 Het geschiedde nu ten tijde
van de wederkomst des jaars, ten
tijde als de koningen uittrokken,
zovoerde Joab de heirkracht, en hij
verdierf het land der kinderen
Ammons; en hij kwam, en belegerde
Rabba;maar David bleef te
Jeruzalem. En Joab sloeg Rabba, en
verwoestte ze.
20:2 En David nam de kroon huns
konings van zijn hoofd, en hij
bevond haar in gewicht een talent
gouds,en daar was edelgesteente
aan; en zij werd op Davids hoofd
[gezet], en hij voerde zeer veel
roofs uit de stad.
20:3 Hij voerde ook al het volk uit,
dat daarin was, en hij zaagde ze
met de zaag, en met
ijzerendorswagens, en met bijlen; en
alzo deed David aan al de steden
der kinderen Ammons. Toen keerde
Davidwederom met al het volk naar
Jeruzalem.
20:4 En het geschiedde daarna, als
de krijg met de Filistijnen te Gezer
opstond, toen sloeg Sibchai,
deHusathiet, Sippai, die van de
kinderen van Rafa was; en zij
werden ten ondergebracht.
20:5 Daarna was er nog een krijg
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tegen de Filistijnen, en Elhanan, de
zoon van Jair, versloeg Lachmi,
denbroeder van Goliath, den Gethiet,
wiens spieshout was als een
weversboom.
20:6 Daarna was er nog een krijg te
Gath; en daar was een zeer lang
man, en zijn vingeren waren zes
enzes, vier en twintig, en hij was
ook van Rafa geboren;
20:7 En hij hoonde Israel, maar
Jonathan, de zoon van Simea, den
broeder van David, versloeg hem.
20:8 Dezen waren van Rafa geboren
te Gath; en zij vielen door de hand
van David, en door de hand
zijnerknechten.
21:1 Toen stond de satan op tegen
Israel, en hij porde David aan, dat
hij Israel telde.
21:2 En David zeide tot Joab en tot
de oversten des volks: Gaat heen,
telt Israel van Ber-seba tot Dan
toe,en brengt hen tot mij, dat ik
hun getal wete.
21:3 Toen zeide Joab: De HEERE
doe tot Zijn volk, gelijk zij [nu] zijn,
honderdmaal meer; zijn zij niet
allen,o mijn heer koning, mijn heer
tot knechten? Waarom verzoekt mijn
heer dit? Waarom zou het Israel tot
schuldworden?
21:4 Doch het woord des konings
nam de overhand tegen Joab;
derhalve toog Joab uit, en
hijdoorwandelde gans Israel; daarna

kwam hij weder te Jeruzalem.
21:5 En Joab gaf David de som van
het getelde volk; en gans Israel was
elfhonderd duizend man, die
hetzwaard uittrokken, en Juda
vierhonderd duizend, en zeventig
duizend man, die het zwaard
uittrokken.
21:6 Doch Levi en Benjamin telde
hij onder dezelve niet; want des
konings woord was Joab een
gruwel.
21:7 En deze zaak was kwaad in de
ogen Gods; daarom sloeg Hij Israel.
21:8 Toen zeide David tot God: Ik
heb zeer gezondigd, dat ik deze
zaak gedaan heb; maar neem toch
nude misdaad Uws knechts weg,
want ik heb zeer zottelijk gehandeld.
21:9 De HEERE nu sprak tot Gad,
den ziener van David, zeggende:
21:10 Ga heen, en spreek tot David,
zeggende: Aldus zegt de HEERE:
Drie dingen leg Ik u voor; kies ueen
uit die, dat Ik u doe.
21:11 En Gad kwam tot David, en
zeide tot hem: Zo zegt de HEERE:
Neem u uit:
21:12 Of drie jaren honger, of drie
maanden verteerd te worden voor
het aangezicht uwer wederpartij,
endat het zwaard uwer vijanden [u]
achterhale; of drie dagen het
zwaard des HEEREN, dat is, de
pestilentie in hetland, en een
verdervenden engel des HEEREN in
al de landpalen van Israel? Zo zie
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nu toe, wat antwoord ikDien zal
wedergeven, Die mij gezonden heeft.
21:13 Toen zeide David tot Gad: Mij
is zeer bange; laat mij toch in de
hand des HEEREN vallen; want
Zijnbarmhartigheden zijn zeer vele,
maar laat mij in de hand der
mensen niet vallen.
21:14 De HEERE dan gaf pestilentie
in Israel; en er vielen van Israel
zeventig duizend man.
21:15 En God zond een engel naar
Jeruzalem, om die te verderven; en
als hij haar verdierf, zag het
deHEERE, en het berouwde Hem
over dat kwaad; en Hij zeide tot
den verdervenden engel: Het is
genoeg, trek nuuw hand af. De
engel des HEEREN nu stond bij den
dorsvloer van Ornan, den Jebusiet.
21:16 Als David zijn ogen ophief, zo
zag hij den engel des HEEREN,
staande tussen de aarde en
tussenden hemel, met zijn
uitgetrokken zwaard in zijn hand,
uitgestrekt over Jeruzalem; toen viel
David, en de oudsten,bedekt met
zakken, op hun aangezichten.
21:17 En David zeide tot God: Ben
ik het niet, die gezegd heb, dat
men het volk tellen zou? Ja, ik zelf
benhet, die gezondigd en zeer
kwalijk gehandeld heb; maar deze
schapen, wat hebben die gedaan? O
HEERE,mijn God, dat toch Uw hand
tegen mij, en tegen het huis mijns
vaders zij, maar niet tegen Uw volk

ter plage.
21:18 Toen zeide de engel des
HEEREN tot Gad, dat hij David
zeggen zou, dat David zou opgaan,
om denHEERE een altaar op te
richten op den dorsvloer van Ornan,
den Jebusiet.
21:19 Zo ging dan David op naar
het woord van Gad, dat hij in den
Naam des HEEREN gesproken had.
21:20 Toen zich Ornan wendde, zo
zag hij den engel; en zijn vier
zonen, die bij hem waren, verstaken
zich;en Ornan dorste tarwe.
21:21 En David kwam tot Ornan; en
Ornan zag toe, en zag David; zo
ging hij uit den dorsvloer, en
boogzich neder voor David, met het
aangezicht ter aarde.
21:22 En David zeide tot Ornan:
Geef mij de plaats des dorsvloers,
dat ik op dezelve den HEERE
eenaltaar bouwe; geef ze mij voor
het volle geld, opdat deze plage
opgehouden worde van over het
volk.
21:23 Toen zeide Ornan tot David:
Neem ze maar henen, en mijn heer
de koning doe wat goed is in
zijnogen; zie, ik geef deze runderen
tot brandofferen, en deze sleden tot
hout, en de tarwe tot spijsoffer; ik
geef hetal.
21:24 En de koning David zeide tot
Ornan: Neen, maar ik zal het
zekerlijk kopen voor het volle geld;
wantik zal voor den HEERE niet
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nemen wat uw is, dat ik een
brandoffer om niet offere.
21:25 En David gaf aan Ornan voor
die plaats zeshonderd gouden
sikkelen van gewicht.
21:26 Toen bouwde David aldaar
den HEERE een altaar, en hij
offerde brandofferen en dankofferen.
Alshij den HEERE aanriep, zo
antwoordde Hij hem door vuur uit
den hemel, op het brandofferaltaar.
21:27 En de HEERE zeide tot den
engel, dat hij zijn zwaard weder in
zijn schede steken zou.
21:28 Ter zelfder tijd, toen David
zag, dat de HEERE hem geantwoord
had op den dorsvloer van
Ornan,den Jebusiet, zo offerde hij
aldaar;
21:29 Want de tabernakel des
HEEREN, dien Mozes in de woestijn
gemaakt had, en het altaar
desbrandoffers, was te dier tijd op
de hoogte te Gibeon.
21:30 David nu kon niet heengaan
voor hetzelve, om God te zoeken;
want hij was verschrikt voor
hetzwaard van den engel des
HEEREN.
22:1 En David zeide: Hier zal het
huis Gods des HEEREN zijn, en hier
zal het altaar des brandoffers
voorIsrael zijn.
22:2 En David zeide, dat men
vergaderen zou de vreemdelingen,
die in het land Israels waren; en

hijbestelde steenhouwers, om uit te
houwen stenen, welke men
behouwen zou, om het huis Gods te
bouwen.
22:3 En David bereidde ijzer in
menigte, tot nagelen aan de deuren
der poorten, en tot
desamenvoegingen; ook koper in
menigte, zonder gewicht;
22:4 En cederenhout zonder getal;
want de Sidoniers en de Tyriers
brachten tot David cederenhout
inmenigte.
22:5 Want David zeide: Mijn zoon
Salomo is een jongeling en teder;
en het huis, dat men den
HEEREbouwen zal, zal men ten
hoogste groot maken, tot een Naam
en tot heerlijkheid in alle landen; ik
zal hem nu[voorraad] bereiden. Alzo
bereidde David [voorraad] in
menigte voor zijn dood.
22:6 Toen riep hij zijn zoon Salomo,
en gebood hem den HEERE, den
God Israels, een huis te bouwen.
22:7 En David zeide tot Salomo:
Mijn zoon, wat mij aangaat, het was
in mijn hart den Naam des
HEEREN,mijns Gods, een huis te
bouwen;
22:8 Doch het woord des HEEREN
geschiedde tot mij, zeggende: Gij
hebt bloed in menigte vergoten,
wantgij hebt grote krijgen gevoerd;
gij zult Mijn Naam geen huis
bouwen, dewijl gij veel bloeds op de
aarde voor Mijnaangezicht vergoten
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hebt.
22:9 Zie, de zoon, die u geboren
zal worden, die zal een man der
rust zijn, want Ik zal hem rust geven
vanal zijn vijanden rondom henen;
want zijn naam zal Salomo zijn, en
Ik zal vrede en stilte over Israel
geven in zijndagen.
22:10 Die zal Mijn Naam een huis
bouwen, en die zal Mij tot een zoon
zijn, en Ik hem tot een Vader; en
Ikzal den troon zijns rijks over Israel
bevestigen tot in eeuwigheid.
22:11 Nu, mijn zoon, de HEERE zal
met u zijn, en gij zult voorspoedig
zijn, en zult het huis des
HEEREN,uws Gods, bouwen, gelijk als
Hij van u gesproken heeft.
22:12 Alleenlijk de HEERE geve u
kloekheid en verstand, en geve u
bevel over Israel, en dat om
teonderhouden de wet des HEEREN,
uws Gods.
22:13 Dan zult gij voorspoedig zijn,
als gij waarnemen zult te doen de
inzettingen en de rechten, die
deHEERE aan Mozes geboden heeft
over Israel. Wees sterk en heb
goeden moed, vrees niet, en wees
nietverslagen!
22:14 Zie daar, ik heb in mijn
verdrukking voor het huis des
HEEREN bereid honderd duizend
talentengouds, en duizend maal
duizend talenten zilvers; en des
kopers en des ijzers is geen
gewicht, want het is er inmenigte; ik

heb ook hout en stenen bereid; doe
gij er nog meer bij.
22:15 Ook zijn er bij u in menigte,
die het werk kunnen doen, houwers,
en werkmeesters in steen en
hout,en allerlei wijze lieden in
allerlei werk.
22:16 Des gouds, des zilvers, en
des kopers, en des ijzers is geen
getal; maak u op, en doe het, en
deHEERE zal met u zijn.
22:17 Ook gebood David aan alle
vorsten van Israel, dat zij zijn zoon
Salomo helpen zouden, [zeggende]:
22:18 Is niet de HEERE, uw God,
met ulieden, en heeft u rust
gegeven rondom henen? Want Hij
heeft deinwoners des lands in mijn
hand gegeven, en dit land is
onderworpen geworden voor het
aangezicht desHEEREN, en voor het
aangezicht Zijns volks.
22:19 Zo begeeft dan nu uw hart
en uw ziel, om te zoeken den
HEERE, uw God, en maakt u op, en
bouwthet heiligdom Gods des
HEEREN; dat men de ark des
verbonds des HEEREN en de heilige
vaten Gods in dithuis brenge, dat
den Naam des HEEREN zal gebouwd
worden.
23:1 Toen nu David oud was en zat
van dagen, maakte hij zijn zoon
Salomo tot koning over Israel.
23:2 En hij vergaderde al de
vorsten van Israel, ook de priesters
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en de Levieten.
23:3 En de Levieten werden geteld,
van dertig jaren af en daarboven;
en hun getal was, naar hun
hoofden,aan mannen, acht en dertig
duizend.
23:4 Uit dezen waren er vier en
twintig duizend om het werk van het
huis des HEEREN aan te drijven;
enzes duizend ambtlieden en
rechters;
23:5 En vier duizend poortiers, en
vier duizend lofzangers des HEEREN,
met instrumenten, die ik
gemaaktheb, [zeide] [David], om lof
te zingen.
23:6 En David verdeelde hen in
verdelingen, naar de kinderen van
Levi, Gerson, Kehath en Merari.
23:7 Uit de Gersonieten waren
Ladan en Simei.
23:8 De kinderen van Ladan waren
[dezen]: Jehiel, het hoofd, en
Zetham, en Joel; drie.
23:9 De kinderen van Simei waren
Selomith, en Haziel, en Haran, drie;
dezen waren de hoofden dervaderen
van Ladan.
23:10 De kinderen van Simei nu
waren Jahath, Zina, en Jeus, en
Beria; dezen waren de kinderen
vanSimei; vier.
23:11 En Jahath was het hoofd, en
Zizza de tweede; maar Jeus en
Beria hadden niet vele
kinderen;daarom waren zij in het
vaderlijke huis maar van een telling.

23:12 De kinderen van Kehath
waren Amram, Jizhar, Hebron en
Uzziel; vier.
23:13 De kinderen van Amram
waren Aaron en Mozes. Aaron nu
werd afgezonderd, dat hij heiligde
deallerheiligste dingen, hij en zijn
zonen, tot in eeuwigheid, om te
roken voor het aangezicht des
HEEREN, omHem te dienen en om
in Zijn Naam tot in eeuwigheid te
zegenen.
23:14 Aangaande nu Mozes, den
man Gods, zijn kinderen werden
genoemd onder den stam van Levi.
23:15 De kinderen van Mozes waren
Gersom en Eliezer.
23:16 Van de kinderen van Gersom
was Sebuel het hoofd.
23:17 De kinderen van Eliezer nu
waren [dezen]: Rehabja het hoofd;
en Eliezer had geen andere
kinderen,maar de kinderen van
Rehabja vermeerderden ten hoogste.
23:18 Van de kinderen van Jizhar
was Selomith het hoofd.
23:19 Aangaande de kinderen van
Hebron: Jeria was het hoofd,
Amarja de tweede, Jahaziel de
derde, enJekameam de vierde.
23:20 Aangaande de kinderen van
Uzziel: Micha was het hoofd, en
Jissia de tweede.
23:21 De kinderen van Merari waren
Maheli en Musi; de kinderen van
Maheli waren Eleazar en Kis.
23:22 En Eleazar stierf, en hij had
762

1 Kronieken
geen zonen, maar dochters; en de
kinderen van Kis, haar
broeders,namen ze.
23:23 De kinderen van Musi waren
Maheli, en Eder, en Jeremoth; drie.
23:24 Dit zijn de kinderen van Levi,
naar het huis hunner vaderen, de
hoofden der vaderen, naar
hungerekenden in het getal der
namen naar hun hoofden, doende
het werk van den dienst van het
huis desHEEREN van twintig jaren
oud en daarboven.
23:25 Want David had gezegd: De
HEERE, de God Israels, heeft Zijn
volk rust gegeven, en Hij zal
teJeruzalem wonen tot in
eeuwigheid.
23:26 En ook aangaande de
Levieten, dat zij den tabernakel,
noch enig van deszelfs gereedschap,
totdeszelfs dienst [behorende], niet
[meer] zouden dragen.
23:27 Want naar de laatste
woorden van David werden de
kinderen van Levi geteld, van twintig
jaren ouden daarboven;
23:28 Omdat hun standplaats was
aan de hand der zonen van Aaron
in den dienst van het huis
desHEEREN, over de voorhoven, en
over de kameren, en over de
reiniging van alle heilige dingen, en
het werk vanden dienst van het huis
Gods;
23:29 Te weten tot het brood der
toerichting, en tot de meelbloem

ten spijsoffer, en tot ongezuurde
vladen,en tot de pannen, en tot het
gerooste, en tot alle mate en
afmeting;
23:30 En om alle morgens te staan,
om den HEERE te loven en te
prijzen; en desgelijks des avonds;
23:31 En tot al het offeren der
brandofferen des HEEREN, op de
sabbatten, op de nieuwe maanden,
en opde gezette hoogtijden in getal,
naar de wijze onder hen, geduriglijk,
voor het aangezicht des HEEREN;
23:32 En dat zij de wacht van de
tent der samenkomst zouden
waarnemen, en de wacht des
heiligdoms,en de wacht der zonen
van Aaron, hun broederen, in den
dienst van het huis des HEEREN.
24:1 Aangaande nu de kinderen van
Aaron, [dit] waren hun verdelingen.
De zonen van Aaron warenNadab,
en Abihu, Eleazar en Ithamar.
24:2 Maar Nadab stierf, en Abihu,
voor het aangezicht huns vaders, en
zij hadden geen kinderen. EnEleazar
en Ithamar bedienden het
priesterambt.
24:3 David nu verdeelde hen, en
Zadok uit de kinderen van Eleazar,
en Abimelech uit de kinderen
vanIthamar, naar hun ambt in hun
dienst.
24:4 En van de kinderen van
Eleazar werden meer gevonden tot
hoofden der mannen, dan van
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dekinderen van Ithamar, als zij hen
afdeelden; van de kinderen van
Eleazar waren zestien hoofden der
vaderlijkehuizen, maar van de
kinderen van Ithamar, naar hun
vaderlijke huizen, acht.
24:5 En zij deelden hen door loten
af, dezen met genen; want de
oversten des heiligdoms en de
overstenGods waren uit de kinderen
van Eleazar en van de kinderen van
Ithamar.
24:6 En Semaja, de zoon van
Nethaneel, de schrijver, uit de
Levieten, schreef hen op, voor het
aangezichtdes konings, en van de
vorsten, en van den priester Zadok,
en van Achimelech, den zoon van
Abjathar, en vande hoofden der
vaderen onder de priesters en
onder de Levieten; een vaderlijk
huis werd genomen voorEleazar, en
desgelijks werd genomen voor
Ithamar.
24:7 Het eerste lot nu ging uit voor
Jojarib, het tweede voor Jedaja,
24:8 Het derde voor Harim, het
vierde voor Seorim,
24:9 Het vijfde voor Malchia, het
zesde voor Mijamin,
24:10 Het zevende voor Hakkoz, het
achtste voor Abia,
24:11 Het negende voor Jesua, het
tiende voor Sechanja,
24:12 Het elfde voor Eljasib, het
twaalfde voor Jakim,
24:13 Het dertiende voor Huppa,

het veertiende voor Jesebeab,
24:14 Het vijftiende voor Bilga, het
zestiende voor Immer,
24:15 Het zeventiende voor Hezir,
het achttiende voor Happizzes,
24:16 Het negentiende voor Petahja,
het twintigste voor Jehezkel,
24:17 Het een en twintigste voor
Jachin, het twee en twintigste voor
Gamul,
24:18 Het drie en twintigste voor
Delaja, het vier en twintigste voor
Maazja.
24:19 Het ambt van dezen in hun
dienst was te gaan in het huis des
HEEREN, naar hun ordening door
dehand van Aaron, huns vaders;
gelijk als hem de HEERE, de God
Israels, geboden had.
24:20 Van de overige kinderen van
Levi nu, was van de kinderen van
Amram Subael, van de kinderen
vanSubael was Jechdeja.
24:21 Aangaande Rehabja: van de
kinderen van Rehabja was Jissia het
hoofd.
24:22 Van de Jizharieten was
Selomoth; van de kinderen van
Selomoth was Jahath.
24:23 En van de kinderen van
[Hebron] was Jeria de [eerste],
Amarja de tweede, Jahaziel de
derde,Jekameam de vierde.
24:24 [Van] de kinderen van Uzziel
was Micha; van de kinderen van
Micha was Samir;
24:25 De broeder van Micha was
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Jissia; van de kinderen van Jissia
was Zecharja.
24:26 De kinderen van Merari waren
Maheli en Musi. De kinderen van
Jaazia waren Beno.
24:27 De kinderen van Merari van
Jaazia waren Beno, en Soham, en
Zakkur, en Hibri.
24:28 Van Maheli was Eleazar; en
die had geen kinderen.
24:29 Aangaande Kis: de kinderen
van Kis waren Jerahmeel.
24:30 En de kinderen van Musi
waren Maheli, en Eder, en Jeremoth.
Dezen zijn de kinderen der
Levieten,naar hun vaderlijke huizen.
24:31 En zij wierpen ook loten,
nevens hun broederen, de zonen
van Aaron, voor het aangezicht van
denkoning David, en Zadok, en
Achimelech, en van de hoofden der
vaderen onder de priesteren en
onder deLevieten; het hoofd der
vaderen tegen zijn kleinsten broeder.
25:1 En David, mitsgaders de
oversten des heirs, scheidde af tot
den dienst, van de kinderen van
Asaf, envan Heman, en van
Jeduthun, die met harpen, met
luiten en met cimbalen profeteren
zouden; en die onder hengeteld
werden, waren mannen, bekwaam
tot het werk van hun dienst.
25:2 Van de kinderen van Asaf
waren Zakkur, en Jozef, en
Nethanja, en Asarela, kinderen van

Asaf; aande hand van Asaf, die aan
des konings handen profeteerde.
25:3 Aangaande Jeduthun: de
kinderen van Jeduthun waren
Gedalja, en Zeri, en Jesaja, Hasabja
enMattithja, zes; aan de handen van
hun vader Jeduthun, op harpen
profeterende met den HEERE te
danken ente loven.
25:4 Aangaande Heman: de
kinderen van Heman waren Bukkia,
Mattanja, Uzziel, Sebuel, en
Jerimoth,Hananja, Hanani, Eliatha,
Giddalti, en Romamthi-ezer,
Josbekasa, Mallothi, Hothir,
Mahazioth.
25:5 Deze allen waren kinderen van
Heman, den ziener des konings, in
de woorden Gods, om den hoornte
verheffen; want God had Heman
veertien zonen gegeven, en drie
dochters.
25:6 Dezen waren altemaal aan de
handen huns vaders [gesteld] tot
het gezang van het huis desHEEREN,
op cimbalen, luiten, en harpen, tot
den dienst van het huis Gods, aan
de handen van den koning, vanAsaf,
Jeduthun, en van Heman.
25:7 En hun getal met hun
broederen, die geleerd waren in het
gezang des HEEREN, allen meesters,
wastweehonderd acht en tachtig.
25:8 En zij wierpen de loten over
de wacht, tegen elkander, zo de
kleinen, als de groten, den meester
metden leerling.
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25:9 Het eerste lot nu ging uit voor
Asaf, [namelijk] voor Jozef. Het
tweede voor Gedalja; hij en
zijnbroederen, en zijn zonen, waren
twaalf.
25:10 Het derde voor Zakkur; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
25:11 Het vierde voor Jizri; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
25:12 Het vijfde voor Nethanja; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
25:13 Het zesde voor Bukkia; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
25:14 Het zevende voor Jesarela;
zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
25:15 Het achtste voor Jesaja; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
25:16 Het negende voor Mattanja;
zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
25:17 Het tiende voor Simei; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
25:18 Het elfde voor Azareel; zijn
zonen en zijn broederen, twaalf.
25:19 Het twaalfde voor Hasabja;
zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
25:20 Het dertiende voor Subael;
zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
25:21 Het veertiende voor Mattithja;
zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
25:22 Het vijftiende voor Jeremoth;
zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
25:23 Het zestiende voor Hananja;
zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
25:24 Het zeventiende voor
Josbekasa; zijn zonen en zijn
broederen, twaalf.
25:25 Het achttiende voor Hanani;

zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
25:26 Het negentiende voor
Mallothi; zijn zonen en zijn
broederen; twaalf.
25:27 Het twintigste voor Eliatha;
zijn zonen en zijn broederen; twaalf.
25:28 Het een en twintigste voor
Hothir; zijn zonen en zijn broederen,
twaalf.
25:29 Het twee en twintigste voor
Giddalti; zijn zonen en zijn
broederen, twaalf.
25:30 Het drie en twintigste voor
Mahazioth; zijn zonen en zijn
broederen, twaalf.
25:31 Het vier en twintigste voor
Romamthi-ezer; zijn zonen en zijn
broederen, twaalf.
26:1 Aangaande de verdelingen der
poortiers: van de Korahieten was
Meselemja, de zoon van Kore,
vande kinderen van Asaf.
26:2 Meselemja nu had kinderen;
Zecharja was de eerstgeborene,
Jediael de tweede, Zebadja de
derde,Jathniel de vierde,
26:3 Elam de vijfde, Johanan de
zesde, Eljeoenai de zevende.
26:4 Obed-edom had ook kinderen:
Semaja was de eerstgeborene,
Jozabad de tweede, Joah de derde,
enSachar de vierde, en Nethaneel
de vijfde.
26:5 Ammiel de zesde, Issaschar de
zevende, Peullethai de achtste; want
God had hem gezegend.
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26:6 Ook werden zijn zoon Semaja
kinderen geboren, heersende over
het huis huns vaders; want zij
warenkloeke helden.
26:7 De kinderen van Semaja waren
Othni, en Refael, en Obed, [en]
Elzabad, zijn broeders, kloeke
lieden;Elihu, en Semachja.
26:8 Deze allen waren uit de
kinderen van Obed-edom; zij, en
hun kinderen, en hun broeders,
kloekemannen in kracht tot den
dienst; daar waren er twee en
zestig van Obed-edom.
26:9 Meselemja nu had kinderen en
broeders, kloeke lieden, achttien.
26:10 En Hosa, uit de kinderen van
Merari, had zonen; Simri was het
hoofd; (alhoewel hij deeerstgeborene
niet was, nochtans stelde hem zijn
vader tot een hoofd).
26:11 Hilkia was de tweede, Tebalja
de derde, Zecharja de vierde; al de
kinderen en broederen van
Hosawaren dertien.
26:12 Uit dezen waren de
verdelingen der poortiers onder de
hoofden der mannen, tot de
wachten tegenhun broederen, om te
dienen in het huis des HEEREN.
26:13 En zij wierpen de loten, zo de
kleinen als de groten, naar hun
vaderlijke huizen, tot elke poort.
26:14 Het lot nu tegen het oosten
viel op Salemja; maar voor zijn
zoon Zecharja, die een
verstandigraadsman was, wierp men

de loten, en zijn lot is uitgekomen
tegen het noorden;
26:15 Obed-edom tegen het zuiden;
en voor zijn kinderen het huis der
schatkameren.
26:16 Suppim en Hosa tegen het
westen, met de poort Schallechet,
bij den opgaanden hogen weg,
wachttegenover wacht.
26:17 Tegen het oosten waren zes
Levieten; tegen het noorden des
daags vier; tegen het zuiden
desdaags vier; maar bij de
schatkameren twee [en] twee.
26:18 Aan Parbar tegen het westen
waren er vier bij den hogen weg,
twee bij Parbar.
26:19 Dit zijn de verdelingen der
poortiers van de kinderen der
Korahieten, en der kinderen van
Merari.
26:20 Ook was, van de Levieten,
Ahia over de schatten van het huis
Gods, en over de schatten
dergeheiligde dingen.
26:21 Van de kinderen van Ladan,
kinderen van den Gersoniet Ladan;
van Ladan, den Gersoniet,
warenhoofden der vaderen Jehieli.
26:22 De kinderen van Jehieli waren
Zetham en Joel, zijn broeder;
[dezen] waren over de schatten van
hethuis des HEEREN.
26:23 Voor de Amramieten, van de
Jizharieten, van de Hebronieten, van
de Uzzielieten,
26:24 En Sebuel, de zoon van
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Gersom, den zoon van Mozes, was
overste over de schatten.
26:25 Maar zijn broeders van Eliezer
waren [dezen]: Rehabja was zijn
zoon, en Jesaja zijn zoon, en
Joramzijn zoon, en Zichri zijn zoon,
en Selomith zijn zoon.
26:26 Deze Selomith en zijn
broeders waren over al de schatten
der heilige dingen, die de koning
Davidgeheiligd had, mitsgaders de
hoofden der vaderen, de oversten
over duizenden en honderden, en
de overstendes heirs;
26:27 Van de krijgen en van den
buit hadden zij het geheiligd, om
het huis des HEEREN te
onderhouden.
26:28 Ook alles, wat Samuel, de
ziener, geheiligd had, en Saul, de
zoon van Kis, en Abner, de zoon
vanNer, en Joab, de zoon van
Zeruja; al wat [iemand] geheiligd
had, was onder de hand van
Selomith en zijnbroederen.
26:29 Van de Jizharieten waren
Chenanja en zijn zonen tot het
buitenwerk in Israel, tot ambtlieden
en totrechters.
26:30 Van de Hebronieten was
Hasabja, en zijn broeders, kloeke
mannen, duizend en zevenhonderd,
overde ambten van Israel op deze
zijde van de Jordaan tegen het
westen, over al het werk des
HEEREN, en tot dendienst des
konings.

26:31 Van de Hebronieten was Jeria
het hoofd, van de Hebronieten
zijner geslachten onder de vaderen;
inhet veertigste jaar des koninkrijks
van David zijn er gezocht en onder
hen gevonden kloeke helden in
Jaezer inGilead.
26:32 En zijn broeders waren kloeke
lieden, twee duizend en
zevenhonderd hoofden der vaderen;
en dekoning David stelde hen over
de Rubenieten, en Gadieten, en den
halven stam der Manassieten, tot
alle zakenGods en de zaken des
konings.
27:1 Dit nu zijn de kinderen Israels
naar hun getal, de hoofden der
vaderen, en de oversten der
duizendenen der honderden, met
hun ambtlieden, den koning
dienende in alle zaken der
verdelingen, aangaande enafgaande
van maand tot maand in al de
maanden des jaars; elke verdeling
was vier en twintig duizend.
27:2 Over de eerste verdeling in de
eerste maand was Jasobam, de
zoon van Zabdiel; en in zijn
verdelingwaren er vier en twintig
duizend.
27:3 Hij was uit de kinderen van
Perez, het hoofd van al de oversten
der heiren in de eerste maand.
27:4 En over de verdeling in de
tweede maand was Dodai, de
Ahohiet, en [over] zijn verdeling was
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Miklothook voorganger; in zijn
verdeling waren er ook vier en
twintig duizend.
27:5 De derde overste des heirs in
de derde maand was Benaja, de
zoon van Jojada, den
opperambtman;die was het hoofd; in
zijn verdeling waren er ook vier en
twintig duizend.
27:6 Deze Benaja was een held van
de dertig, en over de dertig; en
[over] zijn verdeling was
Ammizabad,zijn zoon.
27:7 De vierde, in de vierde maand,
was Asahel, de broeder van Joab,
en na hem Zebadja, zijn zoon; inzijn
verdeling waren er ook vier en
twintig duizend.
27:8 De vijfde, in de vijfde maand,
was Samhuth, de Jizrahiet, de
overste; in zijn verdeling waren er
ookvier en twintig duizend.
27:9 De zesde, in de zesde maand,
was Ira, de zoon van Ikkes, de
Thekoiet; in zijn verdeling waren er
ookvier en twintig duizend.
27:10 De zevende, in de zevende
maand, was Helez, de Peloniet, uit
de kinderen van Efraim; in
zijnverdeling waren er ook vier en
twintig duizend.
27:11 De achtste, in de achtste
maand, was Sibbechai, de Husathiet,
van de Zerahieten; in zijn
verdelingwaren er ook vier en
twintig duizend.
27:12 De negende, in de negende

maand, was Abiezer, de Anathothiet;
van de Benjaminieten; in
zijnverdeling waren er ook vier en
twintig duizend.
27:13 De tiende, in de tiende
maand, was Maharai, de
Nethofathiet, van de Zerahieten; in
zijn verdelingwaren er ook vier en
twintig duizend.
27:14 De elfde, in de elfde maand,
was Benaja, de Pirhathoniet, van de
kinderen van Efraim; in zijnverdeling
waren er ook vier en twintig
duizend.
27:15 De twaalfde, in de twaalfde
maand, was Heldai, de Nethofathiet,
van Othniel; in zijn verdeling
warener ook vier en twintig duizend.
27:16 Doch over de stammen van
Israel waren [dezen]: over de
Rubenieten was Eliezer, de zoon
vanZichri, voorganger; over de
Simeonieten was Sefatja, de zoon
van Maacha;
27:17 Over de Levieten was
Hasabja, de zoon van Kemuel; over
de Aaronieten was Zadok;
27:18 Over Juda was Elihu, uit de
broederen van David; over Issaschar
was Omri, de zoon van Michael;
27:19 Over Zebulon was Jismaja, de
zoon van Obadja; over Nafthali was
Jerimoth, de zoon van Azriel;
27:20 Over de kinderen van Efraim
was Hosea, de zoon van Azazja;
over den halven stam van
Manassewas Joel, de zoon van
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Pedaja;
27:21 Over half Manasse, in Gilead,
was Jiddo, de zoon van Zecharja;
over Benjamin was Jaasiel, de
zoonvan Abner;
27:22 Over Dan was Azarel, de
zoon van Jeroham. Dezen waren de
oversten der stammen van Israel.
27:23 Maar David nam het getal
van die niet op, die twintig jaren
oud en daar beneden waren; omdat
deHEERE gezegd had, dat Hij Israel
vermenigvuldigen zou als de sterren
des hemels.
27:24 Joab, de zoon van Zeruja,
had begonnen te tellen, maar hij
voleindde het niet, omdat er
deshalveeen grote toorn over Israel
gekomen was; daarom is het getal
niet opgebracht in de rekening der
kronieken vanden koning David.
27:25 En over de schatten des
konings was Azmaveth, de zoon van
Adiel; en over de schatten op het
land,in de steden, en in de dorpen,
en in de torens, was Jonathan, de
zoon van Uzzia.
27:26 En over die, die het
akkerwerk deden, in de
landbouwing, was Ezri, de zoon van
Chelub.
27:27 En over de wijngaarden was
Simei, de Ramathiet; maar over
hetgeen dat van de wijnstokken
kwamtot de schatten des wijns, was
Zabdi, de Sifmiet.
27:28 En over de olijfgaarden en de

wilde vijgebomen, die in de laagte
waren, was Baal-hanan, deGederiet;
maar Joas was over de schatten
der olie.
27:29 En over de runderen, die in
Saron weidden, was Sitrai, de
Saroniet; maar over de runderen in
delaagten, was Safat, de zoon van
Adlai.
27:30 En over de kemelen was Obil,
de Ismaeliet; en over de ezelinnen
was Jechdeja, de Meronothiet.
27:31 En over het kleine vee was
Jaziz, de Hageriet. Alle dezen waren
oversten over de have, die dekoning
David had.
27:32 En Jonathan, Davids oom,
was raad, een verstandig man; hij
was ook schrijver; Jehiel nu, de
zoonvan Hachmoni, was bij de
zonen des konings.
27:33 En Achitofel was raad des
konings; en Husai, de Archiet, was
des konings vriend.
27:34 En na Achitofel was Jojada,
de zoon van Benaja, en Abjathar;
maar Joab was des
koningskrijgsoverste.
28:1 Toen vergaderde David te
Jeruzalem alle oversten van Israel,
de oversten der stammen, en
deoversten der verdelingen, den
koning dienende, en de oversten
der duizenden, en de oversten der
honderden,en de oversten van alle
have en vee des konings en zijner
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zonen, met de kamerlingen, en de
helden, ja, allenkloeken held.
28:2 En de koning David stond op
zijn voeten, en hij zeide: Hoort mij,
mijn broeders, en mijn volk! Ik had
inmijn hart een huis der rust voor
de ark des verbonds des HEEREN te
bouwen, en voor de voetbank der
voetenonzes Gods, en ik heb
gereedschap gemaakt om te
bouwen.
28:3 Maar God heeft tot mij gezegd:
Gij zult Mijn Naam geen huis
bouwen, want gij zijt een krijgsman,
engij hebt veel bloeds vergoten.
28:4 Nu heeft mij de HEERE, de
God Israels, verkoren uit mijns
vaders ganse huis, dat ik tot koning
overIsrael wezen zou in eeuwigheid;
want Hij heeft Juda tot een
voorganger verkoren, en mijns
vaders huis in hethuis van Juda; en
onder de zonen mijns vaders heeft
Hij een welgevallen aan mij gehad,
dat Hij mij ten koningmaakte over
gans Israel.
28:5 En uit al mijn zonen (want de
HEERE heeft mij vele zonen
gegeven) zo heeft Hij mijn zoon
Salomoverkoren, dat hij zitten zou
op den stoel des koninkrijks des
HEEREN over Israel.
28:6 En Hij heeft tot mij gezegd: Uw
zoon Salomo, die zal Mijn huis en
Mijn voorhoven bouwen; want Ikheb
hem Mij uitverkoren tot een zoon,
en Ik zal hem tot een Vader zijn.

28:7 En Ik zal zijn koninkrijk
bevestigen tot in eeuwigheid, indien
hij sterk wezen zal, om Mijn
geboden enMijn rechten te doen,
gelijk te dezen dage.
28:8 Nu dan, voor de ogen van het
ganse Israel, de gemeente des
HEEREN, en voor de oren onzes
Gods,houdt en zoekt al de geboden
des HEEREN, uws Gods; opdat
gijlieden dit goede land erfelijk
bezit, en uwkinderen na u tot in
eeuwigheid doet erven.
28:9 En gij, mijn zoon Salomo, ken
den God uws vaders, en dien Hem
met een volkomen hart en met
eenwillige ziel; want de HEERE
doorzoekt alle harten, en Hij
verstaat al het gedichtsel der
gedachten; indien gijHem zoekt, Hij
zal van u gevonden worden; maar
indien gij Hem verlaat, Hij zal u tot
in eeuwigheid verstoten.
28:10 Zie nu toe, want de HEERE
heeft u verkoren, dat gij een huis
ten heiligdom bouwt; wees sterk,
endoe het.
28:11 En David gaf zijn zoon
Salomo een voorbeeld van het
voorhuis, met zijn behuizingen, en
zijnschatkameren, en zijn
opperzalen, en zijn binnenkameren,
en van het huis des verzoendeksels;
28:12 En een voorbeeld van alles,
wat bij hem door den Geest was,
[namelijk] van de voorhoven van
hethuis des HEEREN, en van alle
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kameren rondom; tot de schatten
van het huis Gods, en tot de
schatten derheilige dingen;
28:13 En van de verdelingen der
priesteren en der Levieten, en van
alle werk van den dienst van het
huisdes HEEREN, en van alle vaten
van den dienst van het huis des
HEEREN.
28:14 Het goud [gaf] [hij] naar het
goudgewicht, tot alle vaten van
elken dienst; [ook] [zilver] tot alle
zilverenvaten bij gewicht, tot al de
vaten van elken dienst;
28:15 En het gewicht tot de gouden
kandelaars, en hun gouden lampen,
naar het gewicht van elkenkandelaar
en zijn lampen; ook tot de zilveren
kandelaars, naar het gewicht van
een kandelaar en zijn lampen,naar
den dienst van elken kandelaar.
28:16 Ook [gaf] [hij] het goud naar
het gewicht tot de tafelen der
toerichting, tot elke tafel, en het
zilver totde zilveren tafelen;
28:17 En louter goud tot de
krauwelen, en tot de sprengbekkens,
en tot de schotelen, en tot
goudenbekers, het gewicht tot elken
beker, desgelijks tot zilveren bekers,
tot elken beker het gewicht;
28:18 En tot het reukaltaar
gelouterd goud in gewicht; en goud
tot het voorbeeld des wagens, [te]
[weten]der cherubim, die [de]
[vleugels] zouden uitbreiden, en de
ark des verbonds des HEEREN

overdekken.
28:19 Dit alles heeft men mij,
[zeide] [David], bij geschrift te
verstaan gegeven van de hand des
HEEREN,[te] [weten] al de werken
dezes voorbeelds.
28:20 En David zeide tot zijn zoon
Salomo: Wees sterk, en heb goeden
moed, en doe het, vrees niet,
enwees niet verslagen; want de
HEERE God, mijn God, zal met u
zijn; Hij zal u niet begeven, en Hij
zal u nietverlaten, totdat gij al het
werk tot den dienst van het huis
des HEEREN zult volbracht hebben.
28:21 En zie, daar zijn de
verdelingen der priesteren en der
Levieten, tot allen dienst van het
huis Gods; enbij u zijn tot alle werk
allerlei vrijwilligen, met wijsheid tot
allen dienst, ook de vorsten, en het
ganse volk, [bereid]tot al uw
bevelen.
29:1 Verder zeide de koning David
tot de ganse gemeente: God heeft
mijn zoon Salomo alleen
verkoren,een jongeling en teder; dit
werk daarentegen is groot, want het
is geen paleis voor een mens, maar
voor God,den HEERE.
29:2 Ik heb nu uit al mijn kracht
bereid tot het huis mijns Gods,
goud tot gouden, en zilver tot
zilveren, enkoper tot koperen, ijzer
tot ijzeren, en hout tot houten
[werken]; sardonixstenen en
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vervullende [stenen],versierstenen en
borduursel, en allerlei kostelijke
stenen, en marmerstenen in
menigte.
29:3 En daartoe, uit mijn
welgevallen tot het huis mijns Gods,
geef ik het bijzonder goud en zilver,
dat ikheb, tot het huis mijns Gods
daarenboven, behalve al wat ik ten
huize des heiligdoms bereid heb;
29:4 Drie duizend talenten gouds,
van het goud van Ofir, en zeven
duizend talenten gelouterd zilver,
om dewanden der huizen te
overtrekken;
29:5 Goud tot de gouden, en zilver
tot de zilveren [vaten], en tot alle
werk, door de hand
derwerkmeesteren [te] [maken]. En
wie is er willig, heden zijn hand den
HEERE te vullen?
29:6 Toen gaven vrijwillig de
oversten der vaderen, en de
oversten der stammen van Israel, en
de overstender duizenden en der
honderden, en de oversten van het
werk des konings;
29:7 En zij gaven, tot den dienst
van het huis Gods, vijf duizend
talenten gouds, en tien duizend
drachmen,en tien duizend talenten
zilvers, en achttien duizend talenten
kopers, en honderd duizend talenten
ijzers.
29:8 En bij wien stenen gevonden
werden, die gaven zij in den schat
van het huis des HEEREN, onder

dehand van Jehiel, den Gersoniet.
29:9 En het volk was verblijd over
hun vrijwillig geven; want zij gaven
met een volkomen hart den
HEEREvrijwillig; en de koning David
verblijdde zich ook met grote
blijdschap.
29:10 Daarom loofde David den
HEERE voor de ogen der ganse
gemeente; en David zeide: Geloofd
zijtGij, HEERE, God van onzen vader
Israel, van eeuwigheid tot in
eeuwigheid!
29:11 Uw, o HEERE, is de grootheid,
en de macht, en de heerlijkheid, en
de overwinning, en de majesteit;want
alles, wat in den hemel en op
aarde is, [is] [Uw]: Uw, o HEERE, is
het Koninkrijk, en Gij hebt U
verhoogdtot een Hoofd boven alles.
29:12 En rijkdom en eer zijn voor
Uw aangezicht, en Gij heerst over
alles; en in Uw hand is kracht
enmacht; ook staat het in Uw hand
alles groot te maken en sterk te
maken.
29:13 Nu dan, onze God, wij danken
U, en loven den Naam Uwer
heerlijkheid.
29:14 Want wie ben ik, en wat is
mijn volk, dat wij de macht zouden
verkregen hebben, om vrijwillig
tegeven als dit is? Want het is alles
van U, en wij geven het U uit Uw
hand.
29:15 Want wij zijn vreemdelingen
en bijwoners voor Uw aangezicht,
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gelijk al onze vaders; onze dagen
opaarde zijn als een schaduw, en er
is geen verwachting.
29:16 HEERE, onze God, al deze
menigte, die wij bereid hebben om
U een huis te bouwen, den
NaamUwer heiligheid, dat is van Uw
hand, en het is alles Uw.
29:17 En ik weet, mijn God, dat Gij
het hart proeft, en dat Gij een
welgevallen hebt aan
oprechtigheden. Ikheb in
oprechtigheid mijns harten al deze
dingen vrijwillig gegeven, en ik heb
nu met vreugde Uw volk, dat
hierbevonden wordt, gezien, dat het
zich jegens U vrijwillig gedragen
heeft.
29:18 O HEERE, Gij, God onzer
vaderen, Abraham, Izak en Israel,
bewaar dit in der eeuwigheid in den
zinder gedachten van het hart Uws
volks, en richt hun hart tot U.
29:19 En geef mijn zoon Salomo
een volkomen hart, om te houden
Uw geboden, Uw getuigenissen en
Uwinzettingen; en om alles te doen,
en om dit paleis te bouwen, hetwelk
ik bereid heb.
29:20 Daarna zeide David tot de
ganse gemeente: Looft nu den
HEERE, uw God! Toen loofde de
gansegemeente den HEERE, den
God hunner vaderen; en zij neigden
het hoofd, en zij bogen zich neder
voor denHEERE, en voor den koning.
29:21 En zij offerden den HEERE

slachtofferen; ook offerden zij den
HEERE brandofferen, des
anderenmorgens van dien dag,
duizend varren, duizend rammen,
duizend lammeren, met hun
drankofferen; enslachtofferen in
menigte, voor gans Israel.
29:22 En zij aten en dronken
deszelven daags voor het
aangezicht des HEEREN met grote
vreugde; en zijmaakten Salomo, den
zoon van David, ten andere male
koning, en zij zalfden [hem] den
HEERE tot voorganger,en Zadok tot
priester.
29:23 Alzo zat Salomo op den
troon des HEEREN, als koning in
zijns vaders Davids plaats, en hij
wasvoorspoedig; en gans Israel
hoorde naar hem.
29:24 En al de vorsten, en helden,
ja, ook al de zonen van den koning
David, gaven de hand, dat zij
onderden koning Salomo zijn
zouden.
29:25 En de HEERE maakte Salomo
groot ten hoogste voor de ogen
van gans Israel; en Hij gaf aan
hemeen koninklijke majesteit,
zodanige aan geen koning van
Israel voor hem geweest is.
29:26 Zo heeft dan David, de zoon
van Isai, geregeerd over gans Israel.
29:27 De dagen nu, die hij
geregeerd heeft over Israel, zijn
veertig jaren; te Hebron regeerde hij
zevenjaren, en te Jeruzalem
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regeerde hij drie en dertig.
29:28 En hij stierf in goeden
ouderdom, zat van dagen, rijkdom
en eer; en zijn zoon Salomo
regeerde inzijn plaats.
29:29 De geschiedenissen nu van
den koning David, de eerste en de
laatste, ziet, die zijn geschreven in
degeschiedenissen van Samuel, den

ziener, en in de geschiedenissen
van den profeet Nathan, en in
degeschiedenissen van Gad, den
ziener;
29:30 Met al zijn koninkrijk, en zijn
macht, en de tijden, die over hem
verlopen zijn, en over Israel, en
overal de koninkrijken der landen..

2 Kronieken
1:1 En Salomo, de zoon van David,
werd versterkt in zijn koninkrijk,
want de HEERE, zijn God, was
methem, en maakte hem ten
hoogste groot.
1:2 En Salomo sprak tot het ganse
Israel, tot de oversten der
duizenden en der honderden, en tot
derichteren, en tot alle oversten in
gans Israel, de hoofden der
vaderen;
1:3 En zij gingen henen, Salomo en
de ganse gemeente met hem, naar
de hoogte, die te Gibeon was;want
daar was de tent der samenkomst
Gods, die Mozes, de knecht des
HEEREN, in de woestijn gemaakt
had.
1:4 (Maar de ark Gods had David
van Kirjath-jearim opgebracht, ter
plaatse, die David voor haar
bereidhad; want hij had voor haar

een tent te Jeruzalem gespannen.)
1:5 Ook was het koperen altaar, dat
Bezaleel, de zoon van Uri, den zoon
van Hur, gemaakt had, aldaarvoor
den tabernakel des HEEREN; Salomo
nu en de gemeente bezochten
hetzelve.
1:6 En Salomo offerde daar, voor
het aangezicht des HEEREN, op het
koperen altaar, dat aan de tent
dersamenkomst was; en hij offerde
daarop duizend brandofferen.
1:7 In dienzelfden nacht verscheen
God aan Salomo; en Hij zeide tot
hem: Begeer, wat Ik u geven zal.
1:8 En Salomo zeide tot God: Gij
hebt aan mijn vader David grote
weldadigheid gedaan; en Gij hebt
mijkoning gemaakt in zijn plaats;
1:9 Nu, HEERE God, laat Uw woord
waar worden, [gedaan] aan mijn
vader David; want Gij hebt mij
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koninggemaakt over een volk,
menigvuldig als het stof der aarde;
1:10 Geef mij nu wijsheid en
wetenschap, dat ik voor het
aangezicht van dit volk uitga en
inga; want wiezou dit Uw groot volk
[kunnen] richten?
1:11 Toen zeide God tot Salomo:
Daarom, dat dit in uw hart geweest
is, en gij niet begeerd hebt
rijkdom,goederen, noch eer, noch de
ziel uwer haters, noch ook vele
dagen begeerd hebt; maar wijsheid
en wetenschapvoor u begeerd hebt,
opdat gij Mijn volk mocht richten,
waarover Ik u koning gemaakt heb;
1:12 De wijsheid, en de wetenschap
is u gegeven; daartoe zal Ik u
rijkdom, en goederen, en eer
geven,dergelijke geen koningen, die
voor u geweest zijn, gehad hebben,
en na u zal dergelijke niet zijn.
1:13 Alzo kwam Salomo te
Jeruzalem, van de hoogte, die te
Gibeon is, van voor de tent der
samenkomst;en hij regeerde over
Israel.
1:14 En Salomo vergaderde
wagenen en ruiteren, zodat hij
duizend en vierhonderd wagenen, en
twaalfduizend ruiteren had; en hij
leide ze in de wagensteden, en bij
den koning te Jeruzalem.
1:15 En de koning maakte het zilver
en het goud in Jeruzalem te zijn als
stenen, en de cederen maakte hijte
zijn als wilde vijgebomen, die in de

laagten zijn, in menigte.
1:16 En het uitbrengen der paarden
was hetgeen Salomo uit Egypte had;
en aangaande het linnengaren,de
kooplieden des konings namen het
linnengaren voor den prijs.
1:17 En zij brachten op, en voerden
een wagen uit van Egypte voor
zeshonderd [sikkelen] zilvers, en
eenpaard voor eenhonderd en
vijftig; en alzo voerden zij [die] door
hun hand uit, voor alle koningen
der Hethieten,en voor de koningen
van Syrie.
2:1 Salomo nu dacht voor den
Naam des HEEREN een huis te
bouwen, en een huis voor zijn
koninkrijk.
2:2 En Salomo telde zeventig
duizend lastdragende mannen, en
tachtig duizend mannen, die
houwenzouden in het gebergte;
mitsgaders drie duizend en
zeshonderd opzieners over dezelve.
2:3 En Salomo zond tot Huram, den
koning van Tyrus, zeggende: Gelijk
als gij met waren mijn vader
Davidgedaan hebt, en hebt hem
cederen gezonden, om voor hem
een huis te bouwen, om daarin te
wonen, [zo] [doe][ook] [met] [mij].
2:4 Zie, ik zal een huis voor den
Naam des HEEREN, mijns Gods,
bouwen, om Hem te heiligen,
omreukwerk der welriekende
specerijen voor Zijn aangezicht aan
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te steken, en [voor] de toerichting
des gedurigen[broods], en [voor] de
brandofferen des morgens en des
avonds, op de sabbatten, en op de
nieuwe maanden,en op de gezette
hoogtijden des HEEREN, onzes Gods;
hetwelk voor eeuwig is in Israel.
2:5 En het huis, dat ik zal bouwen,
zal groot zijn; want onze God is
groter dan alle goden.
2:6 Doch wie zou de kracht hebben,
om voor Hem een huis te bouwen,
dewijl de hemelen, ja, de hemel
derhemelen, Hem niet bevatten
zouden? En wie ben ik, dat ik voor
Hem een huis zou bouwen, ten
ware omreukwerk voor Zijn
aangezicht aan te steken?
2:7 Zo zend mij nu een wijzen man,
om te werken in goud, en in zilver,
en in koper, en in ijzer, en in
purper,en karmozijn, en
hemelsblauw, en die weet
graveerselen te graveren, met de
wijzen, die bij mij zijn in Juda en
inJeruzalem, die mijn vader David
beschikt heeft.
2:8 Zend mij ook cederen, dennen,
en algummimhout uit Libanon; want
ik weet, dat uw knechten het
houtvan Libanon weten te houwen;
en zie, mijn knechten zullen met uw
knechten zijn.
2:9 En dat om mij hout in menigte
te bereiden; want het huis, dat ik
zal bouwen, zal groot en wonderlijk
zijn.

2:10 En zie, ik zal uw knechten, den
houwers, die het hout houwen,
twintig duizend kor uitgeslagen
tarwe,en twintig duizend kor gerst
geven; daartoe twintig duizend bath
wijn, en twintig duizend bath olie.
2:11 Huram nu, de koning van
Tyrus, antwoordde door schrift, en
zond tot Salomo: Daarom dat de
HEEREZijn volk lief heeft, heeft Hij u
over hen tot koning gesteld.
2:12 Verder zeide Huram: Geloofd
zij de HEERE, de God Israels, Die
den hemel en de aarde
gemaaktheeft, dat Hij den koning
David een wijzen zoon, kloek in
voorzichtigheid en verstand, gegeven
heeft, die eenhuis voor den HEERE,
en een huis voor zijn koninkrijk
bouwe!
2:13 Zo zend ik nu een wijzen man,
kloek van verstand, Huram Abi;
2:14 Den zoon ener vrouw uit de
dochteren van Dan, en wiens vader
een man geweest is van Tyrus,
dieweet te werken in goud, en in
zilver, in koper, in ijzer, in stenen,
en in hout, in purper, in
hemelsblauw, en in fijnlinnen, en in
karmozijn, en om alle graveersels te
graveren, en om te bedenken allen
vernuftigen vond, die hemzal
voorgesteld worden, met uw wijzen,
en de wijzen van mijn heer, uw
vader David.
2:15 Zo zende nu mijn heer zijn
knechten de tarwe en de gerst, de
777

2 Kronieken
olie en den wijn, die hij gezegd
heeft.
2:16 En wij zullen hout houwen uit
den Libanon, naar al uw nooddruft,
en zullen het tot u met vlotten,
overde zee, naar Jafo brengen; en
gij zult het laten ophalen naar
Jeruzalem.
2:17 En Salomo telde al de
vreemde mannen, die in het land
van Israel waren, achtervolgens de
telling,met dewelke zijn vader David
die geteld had; en er werden
gevonden honderd drie en vijftig
duizend enzeshonderd.
2:18 En hij maakte uit dezelve
zeventig duizend lastdragers, en
tachtig duizend houwers in het
gebergte,mitsgaders drie duizend en
zeshonderd opzieners, om het volk
te doen arbeiden.
3:1 En Salomo begon het huis des
HEEREN te bouwen te Jeruzalem, op
den berg Moria, die zijn vaderDavid
gewezen was, in de plaats, die
David toebereid had, op den
dorsvloer van Ornan, den Jebusiet.
3:2 Hij begon nu te bouwen in de
tweede maand, op den tweeden
[dag], in het vierde jaar van
zijnkoninkrijk.
3:3 En deze zijn de grondleggingen
van Salomo, om het huis Gods te
bouwen: de lengte in ellen, naar
deeerste mate, was zestig ellen, en
de breedte twintig ellen.

3:4 En het voorhuis, hetwelk
vooraan was, was in de lengte, naar
de breedte van het huis, twintig
ellen, ende hoogte honderd en
twintig; hetwelk hij van binnen
overtrok met louter goud.
3:5 Het grote huis nu overdekte hij
met dennenhout; daarna overtoog
hij dat met goed goud; en hij
maaktedaarop palmen en ketenwerk.
3:6 Hij overtoog ook het huis met
kostelijke stenen tot versiering; het
goud nu was goud van Parvaim.
3:7 Daartoe overdekte hij aan het
huis de balken, de posten en de
wanden daarvan, en de deuren
daarvanmet goud; en hij graveerde
cherubs aan de wanden.
3:8 Verder maakte hij het huis van
het heilige der heiligen, welks
lengte, naar de breedte van het
huis, wastwintig ellen, en de breedte
daarvan twintig ellen; en hij
overtoog dat met goed goud, tot
zeshonderd talenten.
3:9 En het gewicht der nagelen was
tot vijftig sikkelen gouds; en hij
overtoog de opperzalen met goud.
3:10 Ook maakte hij, in het huis
van het heilige der heiligen, twee
cherubim van uittrekkend werk, en
hijovertoog die met goud.
3:11 Aangaande de vleugelen der
cherubim, hun lengte was twintig
ellen; des enen vleugel was van
vijfellen, rakende aan den wand van
het huis, en de andere vleugel van
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vijf ellen, rakende aan den vleugel
desanderen cherubs.
3:12 Insgelijks was de vleugel des
anderen cherubs van vijf ellen,
rakende aan den wand van het
huis; ende andere vleugel was van
vijf ellen, klevende aan den vleugel
des anderen cherubs.
3:13 De vleugelen dezer cherubim
spreidden zich uit twintig ellen; en
zij stonden op hun voeten, en
hunaangezichten waren huiswaarts.
3:14 Hij maakte ook den voorhang
van hemelsblauw, en purper, en
karmozijn, en fijn linnen; en hij
maaktecherubs daarop.
3:15 Nog maakte hij voor het huis
twee pilaren, van vijf en dertig ellen
in lengte; en het kapiteel, dat
opderzelver hoofd was, was van vijf
ellen.
3:16 Ook maakte hij ketenen, [als]
in de aanspraakplaats, en hij zette
ze op de hoofden der
pilaren;daartoe maakte hij honderd
granaatappelen, en zette ze tussen
de ketenen.
3:17 En hij richtte de pilaren op
voor aan den tempel, een ter
rechterhand, en een ter linkerhand;
en hijnoemde den naam van den
rechter Jachin, en den naam van
den linker Boaz.
4:1 Hij maakte ook een koperen
altaar, van twintig ellen in zijn
lengte, en twintig ellen in zijn

breedte, entien ellen in zijn hoogte.
4:2 Daartoe maakte hij de gegoten
zee; van tien ellen was zij, van haar
enen rand tot haar anderen
rand,rondom rond, en van vijf ellen
in haar hoogte, en een meetsnoer
van dertig ellen omving ze rondom.
4:3 Onder dezelve nu was de
gelijkenis van runderen, rondom
henen, die omsingelende, tien in
een el,omringende de zee rondom;
twee rijen dezer runderen waren in
haar gieting gegoten.
4:4 Zij stond op twaalf runderen,
drie ziende naar het noorden, en
drie ziende naar het westen, en
drieziende naar het zuiden, en drie
ziende naar het oosten; en de zee
was boven op dezelve; en al hun
achterdelenwaren inwaarts.
4:5 Haar dikte nu was een hand
breed, en haar rand als het werk
van den rand eens bekers [of]
enerleliebloem, bevattende [vele]
bathen; zij hield drie duizend.
4:6 En hij maakte tien wasvaten, en
stelde vijf ter rechter [hand] en vijf
ter linkerhand, om daarin te
wassen;wat ten brandoffer behoort,
staken zij daarin; maar de zee was,
opdat de priesters zich daarin
zouden wassen.
4:7 Hij maakte ook tien gouden
kandelaren, naar hun wijze, en hij
stelde ze in den tempel, vijf aan
derechterhand, en vijf aan de
linkerhand.
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4:8 Ook maakte hij tien tafelen, en
hij zette ze in den tempel, vijf aan
de rechterhand, en vijf aan
delinkerhand; en hij maakte honderd
gouden sprengbekkens.
4:9 Verder maakte hij het voorhof
der priesteren, en het grote voorhof,
mitsgaders de deuren voor
hetvoorhof, en overtoog hun deuren
met koper.
4:10 De zee nu zette hij aan de
rechterzijde, naar het oosten,
tegenover het zuiden.
4:11 Daartoe maakte Huram de
potten, en de schoffelen, en de
sprengbekkens; alzo voleindde
Huram hetwerk te maken, dat hij
voor den koning Salomo aan het
huis Gods maakte.
4:12 De twee pilaren, en de bollen,
en de twee kapitelen, op het hoofd
der pilaren; en de twee netten,
omde twee bollen der kapitelen te
bedekken, die op der pilaren hoofd
waren;
4:13 En de vierhonderd
granaatappelen tot de twee netten:
twee rijen van granaatappelen tot
elk net, omde twee bollen der
kapitelen te bedekken, die boven op
de pilaren waren.
4:14 Hij maakte ook de stellingen;
en wasvaten maakte hij op de
stellingen;
4:15 Een zee, en de twaalf runderen
daaronder.
4:16 Insgelijks de potten, en de

schoffelen, en de krauwelen, en al
hun vaten maakte Huram Abi voor
denkoning Salomo, voor het huis
des HEEREN, van gepolijst koper.
4:17 In de vlakte van de Jordaan
goot ze de koning, in dichte aarde,
tussen Sukkoth, en tussen
Zeredatha.
4:18 En Salomo maakte al deze
vaten, in grote menigte; want het
gewicht des kopers werd
nietonderzocht.
4:19 Ook maakte Salomo alle vaten,
die voor het huis Gods waren, en
het gouden altaar, en de
tafelen,waarop de toonbroden zijn;
4:20 En de kandelaren met hun
lampen, van gesloten goud, om die
naar de wijze aan te steken, voor
deaanspraakplaats;
4:21 En de bloemen, en de lampen,
en de snuiters, van goud; het was
het volmaaktste goud;
4:22 Mitsgaders de gaffelen, en de
sprengbekkens, en de rookschalen,
en de wierookvaten, van
geslotengoud; aangaande den
ingang van het huis, zijn binnenste
deuren, van het heilige der heiligen,
en de deuren vanhet huis des
tempels waren van goud.
5:1 Alzo werd al het werk volbracht,
dat Salomo aan het huis des
HEEREN maakte. Daarna bracht
Salomode geheiligde dingen van zijn
vader David; en het zilver, en het
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goud, en al de vaten leide hij onder
de schattenvan het huis Gods.
5:2 Toen vergaderde Salomo de
oudsten van Israel, en al de
hoofden der stammen, de oversten
dervaderen onder de kinderen
Israels, te Jeruzalem, om de ark
des verbonds des HEEREN op te
brengen uit destad Davids, dewelke
is Sion.
5:3 En alle mannen van Israel
verzamelden zich tot den koning op
het feest, hetwelk was [in] de
zevendemaand.
5:4 En al de oudsten van Israel
kwamen, en de Levieten namen de
ark op.
5:5 En zij brachten de ark, en de
tent der samenkomst opwaarts,
mitsgaders al de heilige vaten, die
in detent waren; deze brachten de
priesters [en] Levieten opwaarts.
5:6 De koning Salomo nu, en de
ganse vergadering van Israel, die bij
hem vergaderd waren voor de
ark,offerden schapen en runderen,
die vanwege de menigte niet
konden geteld noch gerekend
worden.
5:7 Alzo brachten de priesters de
ark des verbonds des HEEREN tot
haar plaats, tot de
aanspraakplaatsvan het huis, tot het
heilige der heiligen, tot onder de
vleugelen der cherubim.
5:8 Want de cherubim spreidden de
beide vleugelen over de plaats der

ark; en de cherubim overdekten
deark en haar handbomen van
boven.
5:9 Daarna schoven zij de
handbomen verder uit, dat de
hoofden der handbomen gezien
werden uit deark, voor aan de
aanspraakplaats, maar buiten niet
gezien werden; en zij was daar tot
op dezen dag.
5:10 Er was niets in de ark, dan
alleen de twee tafelen, die Mozes
bij Horeb [daarin] gedaan had als
deHEERE [een] [verbond] maakte
met de kinderen Israels, toen zij uit
Egypte uitgetogen waren.
5:11 En het geschiedde, als de
priesters uit het heilige uitgingen;
(want al de priesters, die
gevondenwerden, hadden zich
geheiligd, zonder de verdelingen te
houden;
5:12 En de Levieten, die zangers
waren van hen allen, van Asaf, van
Heman, van Jeduthun, en van
hunzonen, en van hun broederen, in
fijn linnen gekleed, met cimbalen, en
met luiten, en harpen, stonden
tegen hetoosten des altaars, en met
hen tot honderd en twintig
priesteren toe, trompettende met
trompetten.)
5:13 Het geschiedde dan, als zij
eenpariglijk trompetten en zongen,
om een eenparige stem te laten
horen,prijzende en lovende den
HEERE; en als zij de stem verhieven
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met trompetten, en met cimbalen,
en [andere]muzikale instrumenten,
en als zij den HEERE prezen, dat Hij
goed is, dat Zijn weldadigheid is tot
in eeuwigheid;dat het huis met een
wolk vervuld werd, [namelijk] het
huis des HEEREN.
5:14 En de priesters konden,
vanwege die wolk, niet staan, om te
dienen; want de heerlijkheid
desHEEREN had het huis Gods
vervuld.
6:1 Toen zeide Salomo: De HEERE
heeft gezegd, dat Hij in de
donkerheid zou wonen.
6:2 En ik heb U een huis ter
woonstede gebouwd, en een vaste
plaats tot Uw eeuwige woning.
6:3 Daarna wendde de koning zijn
aangezicht om, en zegende de
ganse gemeente van Israel; en de
gansegemeente van Israel stond.
6:4 En hij zeide: Geloofd zij de
HEERE, de God van Israel, Die met
Zijn mond tot mijn vader
Davidgesproken heeft, en heeft het
met Zijn handen vervuld, zeggende:
6:5 Van dien dag af, dat Ik Mijn
volk uit Egypteland uitgevoerd heb,
heb Ik geen stad verkoren uit
allestammen van Israel, om een huis
te bouwen, dat Mijn Naam daar zou
wezen; en geen man verkoren om
eenvoorganger te zijn over Mijn volk
Israel.
6:6 Maar Ik heb Jeruzalem verkoren,

dat Mijn Naam daar zou wezen; en
Ik heb David verkoren, dat hij
overMijn volk Israel wezen zou.
6:7 Het was ook in het hart van
mijn vader David, een huis te
bouwen den Naam des HEEREN, des
Godsvan Israel.
6:8 Maar de HEERE zeide tot mijn
vader David: Dewijl dat in uw hart
geweest is, Mijn Naam een huis
tebouwen, gij hebt welgedaan, dat
het in uw hart geweest is.
6:9 Evenwel, gij zult dat huis niet
bouwen, maar uw zoon, die uit uw
lenden voortkomen zal, die zal
MijnNaam dat huis bouwen.
6:10 Zo heeft de HEERE Zijn woord
bevestigd, dat Hij gesproken had;
want ik ben opgestaan in de
plaatsvan mijn vader David, en ik zit
op den troon van Israel, gelijk als
de HEERE gesproken heeft; en ik
heb een huisgebouwd den Naam
des HEEREN, des Gods van Israel.
6:11 En ik heb daar de ark gesteld,
waarin het verbond des HEEREN is,
hetwelk Hij maakte met dekinderen
Israels.
6:12 En hij stond voor het altaar
des HEEREN, tegenover de ganse
gemeente van Israel; en hij
breiddezijn handen uit;
6:13 (Want Salomo had een
koperen gestoelte gemaakt, en had
het gesteld in het midden des
voorhofs;zijnde vijf ellen in zijn
lengte en vijf ellen in zijn breedte,
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en drie ellen in zijn hoogte; en hij
stond daarop, enknielde op zijn
knieen voor de ganse gemeente van
Israel, en breidde zijn handen uit
naar den hemel).
6:14 En hij zeide: HEERE, God van
Israel, er is geen God gelijk Gij, in
den hemel noch op de
aarde,houdende het verbond en de
weldadigheid aan Uw knechten, die
voor Uw aangezicht met hun ganse
hartwandelen;
6:15 Die Uw knecht, mijn vader
David, gehouden hebt, wat Gij tot
hem gesproken hadt; want met Uw
mondhebt Gij gesproken, en met Uw
hand vervuld, gelijk het te dezen
dage is.
6:16 En nu, HEERE, God van Israel,
houd Uw knecht, mijn vader David,
wat Gij tot hem gesproken
hebt,zeggende: Geen man zal u van
voor Mijn aangezicht afgesneden
worden, die zitte op den troon van
Israel;alleenlijk zo uw zonen hun
weg bewaren, om te wandelen in
Mijn wet, gelijk als gij gewandeld
hebt voor Mijnaangezicht.
6:17 Nu dan, o HEERE, God van
Israel! Laat Uw woord waar worden,
hetwelk Gij gesproken hebt tot
Uwknecht, tot David.
6:18 Maar waarlijk, zou God bij de
mensen op de aarde wonen? Ziet
de hemelen, ja, de hemel
derhemelen, zouden U niet
begrijpen, hoeveel te min dit huis,

dat ik gebouwd heb?
6:19 Wend U dan nog tot het
gebed Uws knechts, en tot zijn
smeking, o HEERE, mijn God, om te
horennaar het geroep en naar het
gebed, dat Uw knecht voor Uw
aangezicht bidt.
6:20 Dat Uw ogen open zijn, dag en
nacht, over dit huis, over de plaats,
van dewelke Gij gezegd hebt,
UwNaam daar te zullen zetten; om
te horen naar het gebed, hetwelk
Uw knecht bidden zal in deze
plaats.
6:21 Hoor dan naar de smekingen
van Uw knecht, en van Uw volk
Israel, die in deze plaats zullen
bidden;en hoor Gij uit de plaats
Uwer woning, uit den hemel, ja,
hoor, en vergeef.
6:22 Wanneer iemand tegen zijn
naaste zal gezondigd hebben, en
die hem een eed des vloeks
opgelegdzal hebben, om zichzelven
te vervloeken, en de eed des vloeks
voor Uw altaar in dit huis komen
zal;
6:23 Hoor Gij dan uit den hemel, en
doe, en richt Uw knechten,
vergeldende den goddeloze,
gevende zijnweg op zijn hoofd, en
rechtvaardigende den rechtvaardige,
gevende hem naar zijn
gerechtigheid.
6:24 Wanneer ook Uw volk Israel
voor het aangezicht des vijands zal
geslagen worden, omdat zij tegen
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Ugezondigd zullen hebben, en zich
bekeren, en Uw Naam belijden, en
voor Uw aangezicht in dit huis
bidden ensmeken zullen,
6:25 Hoor Gij dan uit den hemel, en
vergeef de zonden van Uw volk
Israel, en breng hen weder in het
land,dat Gij hun en hun vaderen
gegeven hebt.
6:26 Als de hemel zal gesloten zijn,
dat er geen regen is, omdat zij
tegen U gezondigd zullen hebben;
en zijin deze plaats bidden, en Uw
Naam belijden, [en] van hun zonden
zich bekeren zullen, als Gij hen
geplaagd zulthebben;
6:27 Hoor Gij dan in den hemel, en
vergeef de zonden Uwer knechten
en van Uw volk Israel, als Gij
hunzult geleerd hebben den goeden
weg, in denwelken zij wandelen
zullen; en geef regen op Uw land,
dat Gij Uwvolk tot een erfenis
gegeven hebt.
6:28 Als er honger in het land
wezen zal, als er pest wezen zal,
als er brandkoren of
honigdauw,sprinkhanen en kevers
wezen zullen, als iemand van zijn
vijanden in het land zijner poorten
hem belegeren zal,[of] enige plage,
of enige krankheid wezen zal;
6:29 Alle gebed, alle smeking, die
van enig mens, of van al Uw volk
Israel geschieden zal, als zij
erkennen,een ieder zijn plage en zijn
smarte, en een [ieder] zijn handen

in dit huis uitbreiden zal;
6:30 Hoor Gij dan uit den hemel,
de vaste plaats Uwer woning, en
vergeef, en geef een iegelijk naar al
zijnwegen, gelijk Gij zijn hart kent;
want Gij alleen kent het hart van de
kinderen der mensen.
6:31 Opdat zij U vrezen, om te
wandelen in Uw wegen, al de
dagen, die zij leven zullen op het
land, dat Gijonzen vaderen gegeven
hebt.
6:32 Zelfs ook aangaande den
vreemde, die van Uw volk Israel niet
zijn zal, maar uit verren lande, om
Uwsgroten Naams, en Uwer sterke
hand, en Uws uitgestrekten arms
wil, komen zal; als zij komen, en
bidden zullenin dit huis;
6:33 Hoor Gij dan uit den hemel,
uit de vaste plaats Uwer woning, en
doe naar alles, waarom die
vreemdetot U roepen zal; opdat alle
volken der aarde Uw Naam kennen,
zo om U te vrezen, gelijk Uw volk
Israel, als omte weten, dat Uw
Naam genoemd wordt over dit huis,
hetwelk ik gebouwd heb.
6:34 Wanneer Uw volk in den krijg
tegen zijn vijanden uittrekken zal
door den weg, dien Gij
henheenzenden zult, en zullen tot U
bidden naar den weg dezer stad,
die Gij verkoren hebt, en naar dit
huis,hetwelk ik Uw Naam gebouwd
heb;
6:35 Hoor dan uit den hemel hun
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gebed en hun smeking, en voer hun
recht uit.
6:36 Wanneer zij gezondigd zullen
hebben tegen U (want geen mens is
er, die niet zondigt), en Gij
tegenhen vertoornd zult zijn, en hen
leveren zult voor het aangezicht des
vijands, dat degenen, die hen
gevangenhebben, hen gevankelijk
wegvoeren in een land, dat verre of
nabij is;
6:37 En zij in het land, waar zij
gevankelijk weggevoerd zijn, weder
aan hun hart brengen zullen, dat zij
zichbekeren, en tot U smeken in het
land hunner gevangenis, zeggende:
Wij hebben gezondigd,
verkeerdelijkgedaan, en goddelooslijk
gehandeld;
6:38 En zij zich tot U bekeren, met
hun ganse hart en met hun ganse
ziel, in het land hunner
gevangenis,waar zij hen gevankelijk
weggevoerd hebben, en bidden
zullen naar den weg huns lands,
dat Gij hun vaderengegeven hebt,
en naar deze stad, die Gij verkoren
hebt, en naar dit huis, dat ik Uw
Naam gebouwd heb;
6:39 Hoor dan uit den hemel, uit
de vaste plaats Uwer woning, hun
gebed en hun smekingen, en voer
hunrecht uit, en vergeef Uw volk,
wat zij tegen U gezondigd zullen
hebben.
6:40 Nu, mijn God, laat toch Uw
ogen open en Uw oren opmerkende

zijn tot het gebed dezer plaats.
6:41 En nu, HEERE God, maak U op
tot Uw rust, Gij en de ark Uwer
kracht; laat Uw priesters, HEEREGod,
met heil bekleed worden, en laat
Uw gunstgenoten over het goede
blijde zijn.
6:42 O HEERE God! wend het
aangezicht Uws gezalfden niet af;
gedenk der weldadigheden van
David,Uw knecht.
7:1 Als nu Salomo voleind had te
bidden, zo daalde het vuur van den
hemel, en verteerde het
brandofferen de slachtofferen; en de
heerlijkheid des HEEREN vervulde
het huis.
7:2 En de priesters konden niet
ingaan in het huis des HEEREN;
want de heerlijkheid des HEEREN
hadhet huis des HEEREN vervuld.
7:3 En als al de kinderen Israels
dat vuur zagen afdalen, en de
heerlijkheid des HEEREN over het
huis, zobukten zij met hun
aangezichten ter aarde op den
vloer, en aanbaden en loofden den
HEERE, dat Hij goedig is,dat Zijn
weldadigheid is tot in eeuwigheid.
7:4 De koning nu en al het volk
offerden slachtofferen voor het
aangezicht des HEEREN.
7:5 En de koning Salomo offerde
slachtofferen van runderen, twee en
twintig duizend, en van
schapen,honderd en twintig duizend.
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Alzo hebben de koning en het
ganse volk het huis Gods ingewijd.
7:6 Ook stonden de priesters in
hun wachten, en de Levieten met
de muzikale instrumenten des
HEEREN,die de koning David
gemaakt had, om den HEERE te
loven, dat Zijn weldadigheid is in
eeuwigheid, als Daviddoor hun
dienst [Hem] prees; en de priesters
trompetten tegen hen over, en gans
Israel stond.
7:7 En Salomo heiligde het
middelste des voorhofs, hetwelk
voor het huis des HEEREN was,
dewijl hij daarde brandofferen en
het vette der dankofferen bereid
had; want het koperen altaar, dat
Salomo gemaakt had, konhet
brandoffer, en het spijsoffer, en het
vette niet vatten.
7:8 Salomo hield ook ter zelfder tijd
het feest zeven dagen, en gans
Israel met hem, een zeer
grotegemeente, van den ingang af
van Hamath, tot de rivier van
Egypte.
7:9 En ten achtsten dage hielden zij
een verbodsdag; want zij hielden de
inwijding des altaars zevendagen, en
het feest zeven dagen.
7:10 Doch op den drie en
twintigsten dag der zevende maand
liet hij het volk gaan tot hun hutten,
blijde engoedsmoeds over het
goede, dat de HEERE aan David en
Salomo, en Zijn volk Israel gedaan

had.
7:11 Alzo volbracht Salomo het huis
des HEEREN, en het huis des
konings; en al wat in Salomo's
hartgekomen was, om in het huis
des HEEREN en in zijn huis te
maken, richtte hij voorspoedig uit.
7:12 En de HEERE verscheen
Salomo des nachts, en Hij zeide tot
hem: Ik heb uw gebed verhoord, en
hebMij deze plaats verkoren tot een
offerhuis.
7:13 Zo Ik den hemel toesluite, dat
er geen regen zij, of zo Ik den
sprinkhaan gebiede, het land te
verteren,of zo Ik pest onder Mijn
volk zende;
7:14 En Mijn volk, over dewelken
Mijn Naam genoemd wordt, zich
verootmoedigt en bidt, en zij
Mijnaangezicht zoeken, en zich
bekeren van hun boze wegen; zo
zal Ik uit den hemel horen, en hun
zondenvergeven, en hun land
genezen.
7:15 Nu zullen Mijn ogen open zijn,
en Mijn oren opmerkende op het
gebed dezer plaats.
7:16 Want Ik heb nu dit huis
verkoren en geheiligd, opdat Mijn
Naam daar zij tot in eeuwigheid en
Mijnogen en Mijn hart zullen daar te
allen dage zijn.
7:17 En u aangaande, zo gij voor
Mijn aangezicht wandelen zult, gelijk
als uw vader David gewandeldheeft,
en doen naar alles, wat Ik u
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geboden heb, en Mijn inzettingen en
Mijn rechten houden zult;
7:18 Zo zal Ik den troon uws
koninkrijks bevestigen, gelijk als Ik
[een] [verbond] met uw vader
Davidgemaakt heb, zeggende: Geen
man zal u afgesneden worden, die
in Israel heerse.
7:19 Maar zo gijlieden u afkeren
zult, en Mijn inzettingen en Mijn
geboden, die Ik voor uw
aangezichtgegeven heb, verlaten, en
henengaan, en andere goden
dienen, en u voor die nederbuigen
zult;
7:20 Zo zal Ik hen uitrukken uit Mijn
land, dat Ik hun gegeven heb, en
dit huis, dat Ik Mijn Naam
geheiligdheb, zal Ik van Mijn
aangezicht wegwerpen, en zal het
tot een spreekwoord en spotrede
onder alle volkenmaken.
7:21 En dit huis, dat verheven zal
geweest zijn, daarover zal zich een
ieder, die voorbijgaat, ontzetten,
dathij zal zeggen: Waarom heeft de
HEERE aan dit land en aan dit huis
alzo gedaan?
7:22 En men zal zeggen: Omdat zij
den HEERE, hunner vaderen God,
verlaten hebben, Die hen
uitEgypteland uitgevoerd had, en
hebben zich aan andere goden
gehouden, en zich voor dezelve
nedergebogen,en hen gediend;
daarom heeft Hij al dat kwaad over
hen gebracht.

8:1 Het geschiedde nu ten einde
van twintig jaren, in dewelke Salomo
het huis des HEEREN en zijn
huisgebouwd had,
8:2 Dat Salomo de steden, welke
Huram hem gegeven had, bouwde,
en de kinderen Israels aldaar
deedwonen.
8:3 Daarna toog Salomo naar
Hamath-zoba, en hij overweldigde
het.
8:4 Hij bouwde ook Thadmor in de
woestijn, en al de schatsteden, die
hij bouwde in Hamath.
8:5 Ook bouwde hij het hoge Bethhoron en het neder Beth-horon,
vaste steden met muren, deuren
engrendelen;
8:6 Mitsgaders Baalath, en al de
schatsteden, die Salomo had, en
alle wagensteden, en de steden
derruiteren, en wat de begeerte van
Salomo begeerd had te bouwen, in
Jeruzalem, en in den Libanon, en in
hetganse land zijner heerschappij.
8:7 Aangaande al het volk, dat
overgebleven was van de Hethieten,
en de Amorieten, en de Ferezieten,
ende Hevieten, en de Jebusieten,
die niet uit Israel waren;
8:8 Uit hun kinderen, die na hen in
het land overgebleven waren, welke
de kinderen Israels niet
verdaanhadden, die bracht Salomo
op uitschot tot op dezen dag.
8:9 Doch uit de kinderen Israels, die
Salomo niet maakte tot slaven in
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zijn werk; (want zij warenkrijgslieden,
en oversten zijner hoofdlieden, en
oversten zijner wagenen en zijner
ruiteren;)
8:10 [Uit] dezen dan waren oversten
der bestelden, die de koning
Salomo had, tweehonderd en vijftig,
dieover het volk heerschappij
hadden.
8:11 Salomo nu deed de dochter
van Farao opkomen uit de stad
Davids, tot het huis, dat hij voor
haargebouwd had; want hij zeide:
Mijn vrouw zal in het huis van
David, den koning van Israel, niet
wonen, omdat de[plaatsen] heilig
zijn, tot dewelke de ark des HEEREN
gekomen is.
8:12 Toen offerde Salomo den
HEERE brandofferen op het altaar
des HEEREN, hetwelk hij voor
hetvoorhuis gebouwd had;
8:13 Zelfs naar den eis van elken
dag, offerende, naar het gebod van
Mozes, op de sabbatten, en op
denieuwe maanden, en op de
gezette hoogtijden, drie malen in
het jaar; op het feest van de
ongezuurde [broden],en op het feest
der weken, en op het feest der
loofhutten.
8:14 Hij stelde ook, naar de wijze
zijns vaders Davids, de verdelingen
der priesteren over hun dienst,
ender Levieten over hun wachten,
om [God] te prijzen, en voor de
priesteren te dienen, naar den eis

van elkendag; en de poortiers in
hun verdelingen, aan elke poort;
want alzo was het gebod van David,
den man Gods.
8:15 En men week niet van des
konings gebod aan de priesteren en
de Levieten, aangaande alle
zaken,en aangaande de schatten.
8:16 Alzo werd al het werk van
Salomo bereid tot den dag der
grondlegging van het huis des
HEEREN, entot het volbrengen van
hetzelve, [dat] het huis des HEEREN
volmaakt werd.
8:17 Toen toog Salomo naar Ezeongeber, en naar Eloth, aan den oever
der zee, in het land Edom.
8:18 En Huram zond hem, door de
hand zijner knechten, schepen,
mitsgaders knechten, kenners van
dezee; en zij gingen met Salomo's
knechten naar Ofir, en zij haalden
van daar vierhonderd en vijftig
talentengouds, dewelke zij brachten
tot den koning Salomo.
9:1 En toen de koningin van Scheba
het gerucht van Salomo hoorde,
kwam zij, om Salomo met
raadselente verzoeken, te Jeruzalem,
met een zeer zwaar heir, en
kemelen, dragende specerijen en
goud in menigte, enkostelijk
gesteente; en zij kwam tot Salomo,
en sprak met hem al wat in haar
hart was.
9:2 En Salomo verklaarde haar al
788

2 Kronieken
haar woorden; en geen ding was er
verborgen voor Salomo, dat hij
haarniet verklaarde.
9:3 Als nu de koningin van Scheba
zag de wijsheid van Salomo, en het
huis, dat hij gebouwd had,
9:4 En de spijze zijner tafel, en het
zitten zijner knechten, en het staan
zijner dienaren, en hun kledingen,en
zijn schenkers, en hun kledingen, en
zijn opgang, waardoor hij opging in
het huis des HEEREN, zo was inhaar
geen geest meer.
9:5 En zij zeide tot den koning: Het
is een waarachtig woord geweest,
dat ik in mijn land gehoord heb,
vanuw zaken en van uw wijsheid.
9:6 En ik heb hun woorden niet
geloofd, totdat ik gekomen ben, en
mijn ogen [dat] gezien hebben; en
zie,de helft van de grootheid uwer
wijsheid is mij niet aangezegd; gij
hebt overtroffen het gerucht, dat ik
gehoordheb.
9:7 Welgelukzalig zijn uw mannen,
en welgelukzalig deze uw knechten,
die geduriglijk voor uw
aangezichtstaan, en uw wijsheid
horen.
9:8 Geloofd zij de HEERE, uw God,
Die behagen in u gehad heeft, om
u op Zijn troon, den HEERE, uwGod,
tot een koning te zetten; overmits
uw God Israel bemint, om hetzelve
tot in eeuwigheid op te richten,
zoheeft Hij u tot een koning over
hen gesteld, om recht en

gerechtigheid te doen.
9:9 En zij gaf den koning honderd
en twintig talenten gouds, en
specerijen in grote menigte, en
kostelijkgesteente; en er was gelijk
deze specerij, die de koningin van
Scheba den koning Salomo gaf,
geen geweest.
9:10 Verder ook Hurams knechten,
en Salomo's knechten, die goud
brachten uit Ofir,
brachtenalgummimhout en
edelgesteente.
9:11 En de koning maakte van dat
algummimhout hoge gangen tot het
huis des HEEREN en tot het huisdes
konings, mitsgaders harpen en luiten
voor de zangers; desgelijks ook was
te voren in het land van Juda
nietgeweest.
9:12 En de koning Salomo gaf de
koningin van Scheba al haar
behagen, wat zij begeerde,
behalvehetgeen zij tot den koning
gebracht had; zo keerde zij, en
toog naar haar land, zij en haar
knechten.
9:13 Het gewicht nu van het goud,
dat voor Salomo op een jaar
inkwam, was zeshonderd zes en
zestigtalenten gouds;
9:14 Behalve dat zij van de kramers
en de kooplieden inbrachten; ook
brachten alle koningen van
Arabie,en de vorsten deszelven
lands, goud en zilver aan Salomo.
9:15 Daartoe maakte de koning
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Salomo tweehonderd rondassen van
geslagen goud; zeshonderd[sikkelen]
van geslagen goud liet hij opwegen
tot elke rondas.
9:16 Insgelijks driehonderd schilden
van geslagen goud; driehonderd
[sikkelen] gouds liet hij opwegen
totelk schild; en de koning leide ze
in het huis des wouds van den
Libanon.
9:17 Nog maakte de koning een
groten elpenbenen troon, en hij
overtoog denzelven met louter goud.
9:18 En de troon had zes trappen
en een voetbank van goud, aan den
troon vast zijnde, en leuningen
aanbeide zijden, tot de zitplaats
toe; en twee leeuwen stonden bij de
leuningen.
9:19 En twaalf leeuwen stonden
daar aan beide zijden, op de zes
trappen; desgelijks is in geen
koninkrijkgemaakt geweest.
9:20 Ook waren alle drinkvaten van
den koning Salomo van goud, en
alle vaten van het huis des
woudsvan den Libanon waren van
gesloten goud; het zilver was in de
dagen van Salomo niet voor iets
geacht.
9:21 Want des konings schepen
voeren naar Tharsis, met de
knechten van Huram; eens in drie
jarenkwamen de schepen van
Tharsis in, brengende goud, en
zilver, elpenbeen, en apen, en
pauwen.

9:22 Alzo werd de koning Salomo
groter dan alle koningen der aarde
in rijkdom en wijsheid.
9:23 En alle koningen der aarde
zochten Salomo's aangezicht, om
zijn wijsheid te horen, die God in
zijnhart gegeven had.
9:24 En zij brachten een ieder zijn
geschenk, zilveren vaten, en gouden
vaten, en klederen, harnas,
enspecerijen, paarden, en
muilezelen, van elk van jaar tot jaar.
9:25 Ook had Salomo vier duizend
paardenstallen, en wagenen, en
twaalf duizend ruiteren; en hij leide
zein de wagensteden, en bij den
koning te Jeruzalem.
9:26 En hij heerste over alle
koningen, van de rivier tot aan het
land der Filistijnen, en tot aan de
landpalevan Egypte.
9:27 Ook maakte de koning het
zilver in Jeruzalem te zijn als
stenen, en de cederen maakte hij te
zijn alsde wilde vijgebomen, die in
de laagte zijn, in menigte.
9:28 En zij brachten voor Salomo
paarden uit Egypte, en uit al die
landen.
9:29 Het overige nu der
geschiedenissen van Salomo, der
eerste en der laatste, zijn die niet
geschreven inde woorden van
Nathan, den profeet, en in de
profetie van Ahia, den Siloniet, en
in de gezichten van Jedi, denziener,
aangaande Jerobeam, den zoon van
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Nebat?
9:30 En Salomo regeerde te
Jeruzalem over gans Israel, veertig
jaren.
9:31 En Salomo ontsliep met zijn
vaderen, en zij begroeven hem in
de stad zijns vaders Davids; en
zijnzoon Rehabeam werd koning in
zijn plaats.
10:1 En Rehabeam toog naar
Sichem; want het ganse Israel was
te Sichem gekomen, om hem koning
temaken.
10:2 Het geschiedde nu, als
Jerobeam, de zoon van Nebat, [dat]
hoorde (dezelve nu was in Egypte,
alwaarhij van het aangezicht van
den koning Salomo gevloden was),
dat Jerobeam uit Egypte
wederkeerde;
10:3 Want zij zonden henen, en
lieten hem roepen; zo kwam
Jerobeam met het ganse Israel, en
zijspraken tot Rehabeam, zeggende:
10:4 Uw vader heeft ons juk hard
gemaakt, nu dan, maak gij uws
vaders harden dienst, en zijn zwaar
juk,dat hij ons opgelegd heeft,
lichter, en wij zullen u dienen.
10:5 En hij zeide tot hen: Komt
over drie dagen weder tot mij. En
het volk ging heen.
10:6 En de koning Rehabeam hield
raad met de oudsten, die gestaan
hadden voor het aangezicht van
zijnvader Salomo, als hij leefde,

zeggende: Hoe raadt gijlieden, dat
men dit volk antwoorden zal?
10:7 En zij spraken tot hem,
zeggende: Indien gij dit volk
goedertieren en jegens hen
goedwillig wezen zult,en tot hen
goede woorden spreken, zo zullen
zij te allen dage uw knechten zijn.
10:8 Maar hij verliet den raad der
oudsten, dien zij hem geraden
hadden; en hij hield raad met
dejongelingen, die met hem
opgewassen waren, die voor zijn
aangezicht stonden.
10:9 En hij zeide tot hen: Wat raadt
gijlieden, dat wij dit volk antwoorden
zullen, die tot mij gesprokenhebben,
zeggende: Maak het juk, dat uw
vader ons opgelegd heeft, lichter?
10:10 En de jongelingen die met
hem opgewassen waren, spraken tot
hem, zeggende: Alzo zult gij
zeggentot dat volk, dat tot u
gesproken heeft, zeggende: Uw
vader heeft ons juk zwaar gemaakt,
maar maak gij hetover ons lichter;
alzo zult gij tot hen spreken: Mijn
kleinste [vinger] zal dikker zijn dan
mijns vaders lenden.
10:11 Indien nu mijn vader een
zwaar juk op u heeft doen laden,
zo zal ik boven uw juk nog daartoe
doen;mijn vader heeft u met geselen
gekastijd, maar ik [zal] [u] met
schorpioenen [kastijden].
10:12 Zo kwam Jerobeam en al het
volk tot Rehabeam, op den derden
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dag, gelijk als de koning
gesprokenhad, zeggende: Komt
weder tot mij op den derden dag.
10:13 En de koning antwoordde hun
hardelijk; want de koning Rehabeam
verliet den raad der oudsten.
10:14 En hij sprak tot hen naar den
raad der jongelingen, zeggende: Mijn
vader heeft uw juk zwaargemaakt,
maar ik zal nog daarboven toedoen;
mijn vader heeft u met geselen
gekastijd, maar ik [zal] [u]
metschorpioenen [kastijden].
10:15 Alzo hoorde de koning naar
het volk niet; want deze omwending
was van God, opdat de HEERE
Zijnwoord bevestigde, hetwelk Hij
door den dienst van Ahia, den
Siloniet, gesproken had tot
Jerobeam, den zoonvan Nebat.
10:16 Toen het ganse volk Israel
zag, dat de koning naar hen niet
hoorde, zo antwoordde het volk
denkoning, zeggende: Wat deel
hebben wij aan David? Ja, geen
erve [hebben] [wij] aan den zoon
van Isai; eenieder naar uw tenten, o
Israel! Voorzie nu uw huis, o David!
Zo ging het ganse Israel naar zijn
tenten.
10:17 Doch aangaande de kinderen
van Israel, die in de steden van
Juda woonden, over die
regeerdeRehabeam ook.
10:18 Toen zond de koning
Rehabeam Hadoram, die over de
schatting was; en de kinderen

Israelsstenigden hem met stenen,
dat hij stierf; maar de koning
Rehabeam verkloekte zich, om op
een wagen teklimmen, dat hij naar
Jeruzalem vluchtte.
10:19 Alzo vielen de Israelieten van
het huis van David af, tot op dezen
dag.
11:1 Toen nu Rehabeam te
Jeruzalem gekomen was, vergaderde
hij het huis van Juda en
Benjamin,eenhonderd en tachtig
duizend uitgelezenen, geoefend ten
oorlog, om tegen Israel te strijden,
opdat hij hetkoninkrijk weder aan
Rehabeam bracht.
11:2 Doch het woord des HEEREN
geschiedde tot Semaja, den man
Gods, zeggende:
11:3 Zeg tot Rehabeam, den zoon
van Salomo, den koning van Juda,
en tot het ganse Israel in Juda
enBenjamin, zeggende:
11:4 Zo zegt de HEERE: Gij zult niet
optrekken, noch strijden tegen uw
broederen; een ieder kere wedertot
zijn huis, want deze zaak is van Mij
geschied. En zij hoorden de
woorden des HEEREN, en zij
keerden wedervan tegen Jerobeam
te trekken.
11:5 Rehabeam nu woonde te
Jeruzalem; en hij bouwde steden tot
vastigheden in Juda.
11:6 Hij bouwde nu Bethlehem, en
Etham, en Thekoa,
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11:7 En Beth-zur, en Socho, en
Adullam,
11:8 En Gath, en Maresa, en Zif,
11:9 En Adoraim, en Lachis, en
Azeka,
11:10 En Zora, en Ajalon, en
Hebron; dewelke in Juda en in
Benjamin de vaste steden waren.
11:11 En hij sterkte deze
vastigheden, en leide oversten
daarin, en schatten van spijs, en
olie, en wijn;
11:12 En in elke stad rondassen en
spiesen, en sterkte ze gans zeer; zo
was Juda, en Benjamin zijne.
11:13 Daartoe de priesteren en de
Levieten, die in het ganse Israel
waren, stelden zich bij hem uit al
hunlandpalen.
11:14 Want de Levieten verlieten
hun voorsteden en hun bezitting, en
kwamen in Juda en in
Jeruzalem;want Jerobeam en zijn
zonen hadden hen verstoten, van
het priesterdom des HEEREN te
mogen bedienen.
11:15 En hij had zich priesteren
gesteld voor de hoogte, en voor de
duivelen, en voor de kalveren, die
hijgemaakt had.
11:16 Na die kwamen ook uit alle
stammen van Israel te Jeruzalem,
die hun hart begaven, om
denHEERE, den God Israels, te
zoeken, dat zij den HEERE, den God
hunner vaderen, offerande deden.
11:17 Alzo sterkten zij het koninkrijk

van Juda, en bekrachtigden
Rehabeam, den zoon van Salomo,
driejaren; want drie jaren wandelden
zij in den weg van David, en
Salomo.
11:18 En Rehabeam nam zich,
benevens Mahalath, de dochter van
Jerimoth, den zoon van David,
tervrouwe Abihail, de dochter van
Eliab, den zoon van Isai,
11:19 Dewelke hem zonen baarde,
Jeus, en Semaria, en Zaham.
11:20 En na haar nam hij Maacha,
de dochter van Absalom; deze
baarde hem Abia, en Attai, en Ziza,
enSelomith.
11:21 En Rehabeam had Maacha,
Absaloms dochter, liever dan al zijn
vrouwen en zijn bijwijven; want
hijhad achttien vrouwen genomen,
en zestig bijwijven; en hij gewon
acht en twintig zonen en zestig
dochteren.
11:22 En Rehabeam stelde Abia,
den zoon van Maacha, tot een
hoofd, om een overste te zijn onder
zijnbroederen; want het was om
hem koning te maken.
11:23 En hij handelde verstandelijk,
dat hij van al zijn zonen, door alle
landen van Juda en Benjamin, in
allevaste steden verspreidde,
denwelken hij spijze gaf in
overvloed; en hij begeerde de
veelheid van vrouwen.
12:1 Het geschiedde nu, als
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Rehabeam het koninkrijk bevestigd
had, en hij sterk geworden was, dat
hij dewet des HEEREN verliet, en
gans Israel met hem.
12:2 Daarom geschiedde het, in het
vijfde jaar van den koning
Rehabeam, dat Sisak, de koning
vanEgypte, tegen Jeruzalem optoog
(want zij hadden overtreden tegen
den HEERE),
12:3 Met duizend en tweehonderd
wagenen, en met zestig duizend
ruiteren; en des volks was geen
getal,dat met hem kwam uit Egypte,
Libyers, Suchieten en Moren;
12:4 En hij nam de vaste steden in,
die Juda had, en hij kwam tot
Jeruzalem toe.
12:5 Toen kwam Semaja, de
profeet, tot Rehabeam en de
oversten van Juda, die te Jeruzalem
verzameldwaren, uit oorzaak van
Sisak, en hij zeide tot hen: Alzo
zegt de HEERE: Gij hebt Mij verlaten,
daarom heb Ik uook verlaten in de
hand van Sisak.
12:6 Toen verootmoedigden zich de
oversten van Israel en de koning,
en zij zeiden: De HEERE
isrechtvaardig.
12:7 Als nu de HEERE zag, dat zij
zich verootmoedigden, geschiedde
het woord des HEEREN tot
Semaja,zeggende: Zij hebben zich
verootmoedigd, Ik zal hen niet
verderven; maar Ik zal hun in kort
ontkoming geven,dat Mijn

grimmigheid over Jeruzalem door de
hand van Sisak niet zal uitgegoten
worden.
12:8 Doch zij zullen hem tot
knechten zijn, opdat zij onderkennen
Mijn dienst, en den dienst van
dekoninkrijken der landen.
12:9 Zo toog Sisak, de koning van
Egypte, op tegen Jeruzalem; en hij
nam de schatten van het huis
desHEEREN en de schatten van het
huis des konings weg; hij nam alles
weg; hij nam ook al de gouden
schildenweg, die Salomo gemaakt
had.
12:10 En de koning Rehabeam
maakte, in plaats van die, koperen
schilden; en hij beval [die] onder
dehand van de oversten der
trawanten, die de deur van het huis
des konings bewaarden.
12:11 En het geschiedde, zo
wanneer de koning in het huis des
HEEREN ging, dat de trawanten
kwamen,en die droegen, en die
wederbrachten in der trawanten
wachtkamer.
12:12 En als hij zich
verootmoedigde, keerde de toorn
des HEEREN van hem af, opdat Hij
[hem] niet tenuiterste toe verdierf;
ook waren in Juda nog goede
dingen.
12:13 Zo versterkte zich de koning
Rehabeam in Jeruzalem, en
regeerde; want Rehabeam was een
enveertig jaren oud, als hij koning
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werd, en hij regeerde zeventien
jaren in Jeruzalem, de stad, die de
HEERE uitalle stammen van Israel
verkoren had, om Zijn Naam daar
te zetten; en de naam zijner
moeder was Naama,
eenAmmonietische.
12:14 En hij deed dat kwaad was,
dewijl hij zijn hart niet richtte, om
den HEERE te zoeken.
12:15 De geschiedenissen nu van
Rehabeam, de eerste en de laatste,
zijn die niet geschreven in
dewoorden van Semaja, den profeet,
en Iddo, den ziener, verhalende de
geslachtsregisteren; daartoe de
krijgenvan Rehabeam en Jerobeam
in al [hun] dagen?
12:16 En Rehabeam ontsliep met
zijn vaderen, en werd begraven in
de stad Davids; en zijn zoon
Abiawerd koning in zijn plaats.
13:1 In het achttiende jaar van den
koning Jerobeam, zo werd Abia
koning over Juda.
13:2 Hij regeerde drie jaren te
Jeruzalem; en de naam zijner
moeder was Michaja, de dochter
van Uriel,van Gibea; en er was krijg
tussen Abia en tussen Jerobeam.
13:3 En Abia bond den strijd aan
met een heir van strijdbare helden,
vierhonderd duizend
uitgelezenmannen; en Jerobeam
stelde tegen hem de slagorde, met
achthonderd duizend uitgelezen

mannen, kloekehelden.
13:4 En Abia maakte zich op van
boven den berg Zemaraim, dewelke
is in het gebergte van Efraim; en
hijzeide: Hoort mij toe, Jerobeam,
en gans Israel!
13:5 Staat het u niet toe te weten,
dat de HEERE, de God Israels, het
koninkrijk over Israel aan
Davidgegeven heeft, tot in
eeuwigheid, hem en zijn zonen, met
een zoutverbond?
13:6 Evenwel is Jerobeam, de zoon
van Nebat, de knecht van Salomo,
den zoon van David, opgestaan,
enheeft gerebelleerd tegen zijn heer.
13:7 Daartoe hebben zich ijdele
mannen, kinderen Belials, tot hem
vergaderd, en hebben zich
sterkgemaakt tegen Rehabeam, den
zoon van Salomo, als Rehabeam
jong was en teder van hart, dat hij
zich tegenhen niet kon versterken.
13:8 En nu, gij denkt u te
versterken tegen het koninkrijk des
HEEREN, [hetwelk] in de hand is der
zonenvan David; gij zijt wel een
grote menigte, maar gij hebt
gouden kalveren bij u, die u
Jerobeam tot goden gemaaktheeft.
13:9 Hebt gij niet de priesteren des
HEEREN, de zonen van Aaron, en de
Levieten uitgedreven, en hebt
upriesteren gemaakt, gelijk de
volken der landen? Een iegelijk, die
komt om zijn hand te vullen met
een jong runden zeven rammen, die
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wordt priester dergenen, die geen
goden zijn.
13:10 Maar ons aangaande, de
HEERE is onze God, en wij hebben
Hem niet verlaten; en de priesters,
dieden HEERE dienen, zijn de zonen
van Aaron, en de Levieten zijn in
het werk.
13:11 En zij steken aan voor den
HEERE brandofferen, op elken
morgen en op elken avond, ook
reukwerkvan welriekende specerijen,
nevens de toerichting des broods
op de reine tafel, en den gouden
kandelaar en zijnlampen, om [die]
op elken avond te doen branden;
want wij nemen waar de wacht des
HEEREN, onzes Gods;maar gij hebt
Hem verlaten.
13:12 Daarom ziet, God is met ons
aan de spitse, en Zijn priesteren
met de trompetten des geklanks,
omtegen u alarmgeklank te maken;
o kinderen Israels, strijdt niet tegen
den HEERE, den God uwer vaderen,
wantgij zult geen voorspoed hebben.
13:13 Maar Jerobeam deed een
achterlage omwenden, om van
achter hen te komen; zo waren zij
voor hetaangezicht van Juda, en de
achterlage was achter hen.
13:14 Toen nu Juda omzag, ziet, zo
hadden zij den strijd voor en
achter; en zij riepen tot den HEERE,
ende priesters trompetten met de
trompetten.
13:15 En de mannen van Juda

maakten een alarmgeschrei; en het
geschiedde, als de mannen van
Judaeen alarmgeschrei maakten, dat
God Jerobeam en het ganse Israel
sloeg voor Abia en Juda.
13:16 En de kinderen Israels vloden
voor het aangezicht van Juda; en
God gaf hen in hun hand.
13:17 Abia dan, en zijn volk, sloeg
hen met een groten slag; want uit
Israel vielen verslagen
vijfhonderdduizend uitgelezen
mannen.
13:18 Alzo werden de kinderen
Israels vernederd te dier tijd; maar
de kinderen van Juda werden
machtig,dewijl zij op den HEERE,
hunner vaderen God, gesteund
hadden.
13:19 En Abia jaagde Jerobeam
achterna, en nam van hem de
steden, Beth-el met haar
onderhorigeplaatsen, en Jesana met
haar onderhorige plaatsen, en Efron
met haar onderhorige plaatsen.
13:20 En Jerobeam behield geen
kracht meer in de dagen van Abia;
maar de HEERE sloeg hem, dat
hijstierf.
13:21 Zo versterkte zich Abia; en hij
nam zich veertien vrouwen, en
gewon twee en twintig zonen
enzestien dochteren.
13:22 Het overige nu der
geschiedenissen van Abia, zo zijn
wegen als zijn woorden, zijn
beschreven in dehistorie van den
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profeet Iddo.
14:1 Zo ontsliep Abia met zijn
vaderen, en zij begroeven hem in
de stad Davids, en zijn zoon Asa
werdkoning in zijn plaats. In zijn
dagen was het land tien jaren stil.
14:2 En Asa deed dat goed en dat
recht was in de ogen des HEEREN,
zijns Gods.
14:3 Want hij nam de altaren der
vreemden, en de hoogten weg, en
brak de opgerichte beelden, en
hieuwde bossen af.
14:4 En hij zeide tot Juda, dat zij
den HEERE, den God hunner
vaderen, zoeken, en dat zij de wet
en hetgebod doen zouden.
14:5 Hij nam ook weg uit alle
steden van Juda de hoogten en de
zonnebeelden; en het koninkrijk was
voorhem stil.
14:6 Daartoe bouwde hij vaste
steden in Juda; want het land was
stil, en er was geen oorlog in die
jarentegen hem, dewijl de HEERE
hem rust gaf.
14:7 Want hij zeide tot Juda: Laat
ons deze steden bouwen, en muren
daarom trekken, en torens,
deurenen grendelen, terwijl het land
nog is voor ons aangezicht; want
wij hebben den HEERE, onzen God,
gezocht, wijhebben [Hem] gezocht,
en Hij heeft ons rondom henen rust
gegeven. Zo bouwden zij en hadden
voorspoed.

14:8 Asa nu had een heir van
driehonderd duizend uit Juda,
rondas en spies dragende, en
tweehonderd entachtig duizend uit
Benjamin, het schild dragende en
den boog spannende; al dezen
waren kloeke helden.
14:9 En Zerah, de Moor, kwam
tegen hen uit, met een heir van
duizend maal duizend, en
driehonderdwagenen; en hij kwam
tot Maresa toe.
14:10 Toen toog Asa tegen hem uit;
en zij stelden de slagorde in het
dal Zefatha bij Maresa.
14:11 En Asa riep tot den HEERE,
zijn God, en zeide: HEERE, het is
niets bij U, te helpen hetzij
denmachtige, hetzij den krachteloze;
help ons, o HEERE, onze God! Want
wij steunen op U, en in Uw Naam
zijn wijgekomen tegen deze menigte;
o HEERE! Gij zijt onze God; laat den
sterfelijken mens tegen U niets
vermogen.
14:12 En de HEERE plaagde de
Moren voor Asa en voor Juda; en
de Moren vloden.
14:13 Asa nu en het volk, dat met
hem was, jaagden hen na tot Gerar
toe; en [zo] [velen] vielen er van
deMoren, dat er voor hen geen
hervatting was; want zij waren
verbroken voor den HEERE en voor
Zijn leger; en zijdroegen zeer veel
roofs daarvan.
14:14 En zij sloegen alle steden
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rondom Gerar; want de verschrikking
des HEEREN was over hen; en
zijberoofden al de steden, omdat
veel roofs in dezelve was.
14:15 En zij sloegen ook de tenten
van het vee, en voerden weg
schapen in menigte, en kemelen;
enkwamen weder te Jeruzalem.
15:1 Toen kwam de Geest Gods op
Azaria, den zoon van Oded.
15:2 En hij ging uit, Asa tegen, en
hij zeide tot hem: Hoort mij, Asa,
en gans Juda, en Benjamin!
DeHEERE is met ulieden, terwijl gij
met Hem zijt; en zo gij Hem zoekt,
Hij zal van u gevonden worden;
maar zo gijHem verlaat, Hij zal u
verlaten.
15:3 Israel nu is vele dagen
geweest zonder den waren God, en
zonder een lerenden priester, en
zonderde wet.
15:4 Maar als zij zich in hun nood
bekeerden tot den HEERE, den God
Israels, en Hem zochten, zo werdHij
van hen gevonden.
15:5 En in die tijden was er geen
vrede voor dengene, die uitging, en
dengene, die inkwam; maar
veleberoerten waren over al de
inwoners van die landen;
15:6 Dat volk tegen volk, en stad
tegen stad in stukken gestoten
werden; want God had hen met
allenangst verschrikt.
15:7 Daarom weest gij sterk, en laat

uw handen niet verslappen; want er
is loon naar uw werk.
15:8 Als nu Asa deze woorden
hoorde, en de profetie van den
profeet Oded, sterkte hij zich, en hij
deedweg de verfoeiselen uit het
ganse land van Juda en Benjamin,
en uit de steden, die hij van het
gebergte vanEfraim genomen had,
en vernieuwde het altaar des
HEEREN, dat voor het voorhuis des
HEEREN was.
15:9 En hij vergaderde het ganse
Juda en Benjamin, en de
vreemdelingen met hen uit Efraim,
enManasse, en uit Simeon; want uit
Israel vielen zij tot hem in menigte,
als zij zagen, dat de HEERE, zijn
God, methem was.
15:10 En zij vergaderden zich te
Jeruzalem, in de derde maand, in
het vijftiende jaar van het koninkrijk
vanAsa.
15:11 En zij offerden den HEERE ten
zelfden dage van den roof, [dien] zij
gebracht hadden,
zevenhonderdrunderen en zeven
duizend schapen.
15:12 En zij traden in een verbond,
dat zij den HEERE, den God hunner
vaderen, zoeken zouden met
hunganse hart en met hun ganse
ziel.
15:13 En al wie den HEERE, den
God Israels, niet zou zoeken, zou
gedood worden, van den kleine tot
dengrote, en van den man tot de
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vrouw toe.
15:14 En zij zwoeren den HEERE
met luider stem en met gejuich,
desgelijks met trompetten en
metbazuinen.
15:15 En gans Juda was verblijd
over dezen eed; want zij hadden
met hun ganse hart gezworen, en
methun gansen wil Hem gezocht; en
Hij werd van hen gevonden, en de
HEERE gaf hun rust rondom henen.
15:16 Aangaande ook Maacha, de
moeder van den koning Asa, hij
zette haar af, dat zij geen
koninginware, omdat zij een
afgrijselijken afgod in een bos
gemaakt had; ook roeide Asa haar
afgrijselijken afgod uit, enverbrijzelde
en verbrandde [hem] aan de beek
Kidron.
15:17 De hoogten werden wel niet
weggenomen uit Israel, het hart van
Asa nochtans was volkomen al
zijndagen.
15:18 En hij bracht in het huis Gods
de geheiligde dingen zijns vaders,
en zijn geheiligde dingen, zilver
engoud, en vaten.
15:19 En er was geen oorlog tot in
het vijf en dertigste jaar van het
koninkrijk van Asa.
16:1 In het zes en dertigste jaar
van het koninkrijk van Asa, toog
Baesa, de koning van Israel, op
tegenJuda, en bouwde Rama, opdat
hij niemand toeliet uit te gaan en in

te komen tot Asa, den koning van
Juda.
16:2 Toen bracht Asa het zilver en
het goud voort, uit de schatten van
het huis des HEEREN en van hethuis
des konings, en zond tot Benhadad,
den koning van Syrie, die te
Damaskus woonde, zeggende:
16:3 Er is een verbond tussen mij
en tussen u, en tussen mijn vader
en tussen uw vader; zie, ik zend
uzilver en goud, ga heen, maak uw
verbond te niet met Baesa, den
koning van Israel, dat hij van tegen
mijaftrekke.
16:4 En Benhadad hoorde naar den
koning Asa, en zond de oversten
der heiren, die hij had, tegen
desteden van Israel, en zij sloegen
Ijon, en Dan, en Abel-maim, en alle
schatsteden van Nafthali.
16:5 En het geschiedde, als Baesa
[zulks] hoorde, dat hij afliet van
Rama te bouwen, en zijn werk
staakte.
16:6 Toen nam de koning Asa gans
Juda, en zij droegen weg de stenen
van Rama, en het hout
daarvan,waarmede Baesa gebouwd
had; en hij bouwde daarmede Geba
en Mizpa.
16:7 En in denzelfden tijd kwam de
ziener Hanani tot Asa, den koning
van Juda, en hij zeide tot
hem:Omdat gij gesteund hebt op
den koning van Syrie, en niet
gesteund hebt op den HEERE, uw
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God, daarom is hetheir des konings
van Syrie uit uw hand ontkomen.
16:8 Waren niet de Moren en de
Libyers een groot heir met zeer veel
wagenen en ruiteren? Toen
gijnochtans op den HEERE steundet,
heeft Hij hen in uw hand gegeven.
16:9 Want den HEERE [aangaande],
Zijn ogen doorlopen de ganse
aarde, om Zich sterk te bewijzen
aan[degenen], welker hart volkomen
is tot Hem; gij hebt hierin zottelijk
gedaan; want van nu af zullen
oorlogen tegenu zijn.
16:10 Doch Asa werd toornig tegen
den ziener, en leidde hem in het
gevangenhuis; want hij was
hierovertegen hem ontsteld; daartoe
onderdrukte Asa [enigen] uit het
volk ter zelfder tijd.
16:11 En ziet, de geschiedenissen
van Asa, de eerste met de laatste,
ziet, zij zijn beschreven in het
boekder koningen van Juda en
Israel.
16:12 Asa nu werd, in het negen en
dertigste jaar van zijn koninkrijk,
krank aan zijn voeten; tot op
hethoogste toe was zijn krankheid;
daartoe ook zocht hij den HEERE
niet in zijn krankheid, maar
demedicijnmeesters.
16:13 Alzo ontsliep Asa met zijn
vaderen; en hij stierf in het een en
veertigste jaar zijner regering.
16:14 En zij begroeven hem in zijn
graf, dat hij voor zich gegraven had

in de stad Davids, en leiden hem
ophet bed, hetwelk hij gevuld had
met specerijen, en dat van
verscheidene soorten, naar
apothekerskunsttoebereid; en zij
brandden over hem een gans grote
branding.
17:1 En zijn zoon Josafat werd
koning in zijn plaats, en hij sterkte
zich tegen Israel.
17:2 En hij leide krijgsvolk in alle
vaste steden van Juda, en leide
bezettingen in het land van Juda,
en inde steden van Efraim, die zijn
vader Asa ingenomen had.
17:3 En de HEERE was met Josafat;
want hij wandelde in de vorige
wegen zijns vaders Davids, en
zochtde Baals niet.
17:4 Maar hij zocht den God zijns
vaders, en wandelde in Zijn
geboden, en niet naar het doen van
Israel.
17:5 En de HEERE bevestigde het
koninkrijk in zijn hand, en gans
Juda gaf Josafat geschenken; en hij
hadrijkdom en eer in menigte.
17:6 En zijn hart verhief zich in de
wegen des HEEREN; en hij nam
verder de hoogten en de bossen
uitJuda weg.
17:7 In het derde jaar nu zijner
regering zond hij tot zijn vorsten,
tot Ben-chail, en tot Obadja, en
totZecharja, en tot Nathaneel, en
tot Michaja, opdat men zou leren in
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de steden van Juda.
17:8 En met hen de Levieten,
Semaja en Nethanja, en Zebadja, en
Asael, en Semiramoth, en Jonathan,
enAdonia, en Tobia, en Tob-adonia,
de Levieten, en met hen de
priesters Elisama en Joram.
17:9 En zij leerden in Juda, en het
wetboek des HEEREN was bij hen;
en zij gingen rondom in alle
stedenvan Juda, en leerden onder
het volk.
17:10 En een verschrikking des
HEEREN werd over alle koninkrijken
der landen, die rondom Juda
waren,dat zij niet krijgden tegen
Josafat.
17:11 En van de Filistijnen brachten
zij Josafat geschenken met het
opgelegde geld; ook brachten hem
deArabieren klein vee, zeven
duizend en zevenhonderd rammen,
en zeven duizend en zevenhonderd
bokken.
17:12 Alzo nam Josafat toe, en
werd ten hoogste groot; daartoe
bouwde hij in Juda burchten
enschatsteden.
17:13 En hij had veel werks in de
steden van Juda, en krijgslieden,
kloeke helden in Jeruzalem.
17:14 Dit nu is hun telling, naar de
huizen hunner vaderen. In Juda
waren oversten der duizenden:
Adnade overste, en met hem waren
driehonderd duizend kloeke helden.
17:15 Naast hem nu was de overste

Johanan; en met hem waren
tweehonderd en tachtig duizend;
17:16 Naast hem was Amasia, de
zoon van Zichri, die zich vrijwillig
den HEERE overgegeven had; en
methem waren tweehonderd duizend
kloeke helden.
17:17 En uit Benjamin was Eljada,
een kloek held; en met hem
tweehonderd duizend, die met boog
enschild gewapend waren.
17:18 En naast hem was Jozabad;
en met hem waren honderd en
tachtig duizend, ten krijge toegerust.
17:19 Dezen waren in den dienst
des konings; behalve degenen, die
de koning in de vaste steden
doorgans Juda gezet had.
18:1 Josafat nu had rijkdom en eer
in overvloed; en hij verzwagerde
zich aan Achab.
18:2 En ten einde van [enige] jaren
toog hij af tot Achab naar Samaria;
en Achab slachtte schapen
enrunderen voor hem in menigte, en
voor het volk, dat met waren hem
was; en hij porde hem aan, om op
tetrekken naar Ramoth in Gilead.
18:3 Want Achab, de koning van
Israel, zeide tot Josafat, den koning
van Juda: Zult gij met mij gaan
naarRamoth in Gilead? En hij zeide
tot hem: Zo zal ik zijn, gelijk gij zijt,
en gelijk uw volk is, zal mijn volk
zijn, en wijzullen met u zijn in dezen
krijg.
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18:4 Verder zeide Josafat tot den
koning van Israel: Vraag toch als
heden naar het woord des HEEREN.
18:5 Toen vergaderde de koning
van Israel de profeten, vierhonderd
mannen, en hij zeide tot hen:
Zullenwij tegen Ramoth in Gilead ten
strijde trekken, of zal ik het
nalaten? En zij zeiden: Trek op,
want God zal hen inde hand des
konings geven.
18:6 Maar Josafat zeide: Is hier niet
nog een profeet des HEEREN, dat
wij van hem vragen mochten?
18:7 Toen zeide de koning van
Israel tot Josafat: Er is nog een
man, om door hem den HEERE te
vragen;maar ik haat hem, want hij
profeteert over mij niets goeds,
maar altijd kwaad; deze is Micha,
de zoon van Jimla.En Josafat zeide:
de koning zegge niet alzo.
18:8 Toen riep de koning van Israel
een kamerling, en hij zeide: Haal
haastelijk Micha, den zoon van
Jimla.
18:9 De koning van Israel nu en
Josafat, de koning van Juda, zaten
elk op zijn troon, bekleed met
[hun]klederen, en zij zaten op het
plein, aan de deur der poort van
Samaria; en al de profeten
profeteerden in
huntegenwoordigheid.
18:10 En Zedekia, de zoon van
Kenaana, had zich ijzeren hoornen
gemaakt, en hij zeide: Zo zegt

deHEERE: Met deze zult gij de
Syriers stoten, totdat gij hen gans
verdaan zult hebben.
18:11 En al de profeten
profeteerden alzo, zeggende: Trek
op naar Ramoth in Gilead, en gij
zultvoorspoedig zijn, want de HEERE
zal hen in de hand des konings
geven.
18:12 De bode nu, die heengegaan
was, om Micha te roepen, sprak tot
hem, zeggende: Zie, de woordender
profeten zijn, uit een mond, goed
tot den koning; dat nu toch uw
woord zij, gelijk als van een uit hen,
enspreek het goede.
18:13 Doch Micha zeide: [Zo]
[waarachtig] [als] de HEERE leeft,
hetgeen mijn God zeggen zal, dat
zal ikspreken!
18:14 Als hij tot den koning
gekomen was, zo zeide de koning
tot hem: Micha, zullen wij naar
Ramoth inGilead ten strijde trekken,
of zal ik het nalaten? En hij zeide:
Trekt op, en gijlieden zult
voorspoedig zijn, want zijzullen in
uw hand gegeven worden.
18:15 En de koning zeide tot hem:
Tot hoevele reizen zal ik u
bezweren, opdat gij tot mij niet
spreekt, dande waarheid, in den
Naam des HEEREN?
18:16 En hij zeide: Ik zag het ganse
Israel verstrooid op de bergen, gelijk
schapen, die geen herderhebben; en
de HEERE zeide: Dezen hebben geen
802

2 Kronieken
heer; een iegelijk kere weder naar
zijn huis in vrede.
18:17 Toen zeide de koning van
Israel tot Josafat: Heb ik tot u niet
gezegd: Hij zal over mij niets
goeds,maar kwaad profeteren?
18:18 Verder zeide hij: Daarom
hoort het woord des HEEREN: Ik zag
den HEERE, zittende op Zijn troon,en
al het hemelse heir, staande aan
Zijn rechter [hand] en Zijn
linkerhand.
18:19 En de HEERE zeide: Wie zal
Achab, den koning van Israel,
overreden, dat hij optrekke, en valle
teRamoth in Gilead? Daarna zeide
Hij: Deze zegt aldus, en die zegt
alzo.
18:20 Toen kwam een geest voort,
en stond voor het aangezicht des
HEEREN, en zeide: Ik zal
hemoverreden. En de HEERE zeide
tot hem: Waarmede?
18:21 En Hij zeide: Ik zal uitgaan,
en een leugengeest zijn in den
mond van al zijn profeten. En Hij
zeide:Gij zult overreden, en zult ook
vermogen; ga uit, en doe alzo.
18:22 Nu dan, zie, de HEERE heeft
een leugengeest in den mond van
deze uw profeten gegeven, en
deHEERE heeft kwaad over u
gesproken.
18:23 Toen trad Zedekia, de zoon
van Kenaana, toe, en sloeg Micha
op het kinnebakken, en hij
zeide:Door wat weg is de Geest des

HEEREN van mij doorgegaan, om u
aan te spreken?
18:24 En Micha zeide: Zie, gij zult
het zien aan dienzelfden dag, als gij
zult gaan van kamer in kamer, om
ute versteken.
18:25 De koning van Israel nu
zeide: Neemt Micha, en brengt hem
weder tot Amon, den overste der
stad,en tot Joas, den zoon des
konings;
18:26 En gijlieden zult zeggen: Zo
zegt de koning: Zet dezen in het
gevangenhuis, en spijst hem met
broodder bedruktheid, en met water
der bedruktheid, totdat ik met vrede
wederkom.
18:27 En Micha zeide: Indien gij
enigszins met vrede wederkomt, zo
heeft de HEERE door mij
nietgesproken. Verder zeide hij:
Hoort, gij volken altegaar!
18:28 Alzo toog de koning van
Israel, en Josafat, de koning van
Juda, op naar Ramoth in Gilead.
18:29 En de koning van Israel zeide
tot Josafat: Als ik mij versteld heb,
zal ik in den strijd komen; maar
gij,trek uw klederen aan. Alzo
verstelde zich de koning van Israel,
en zij kwamen in den strijd.
18:30 De koning nu van Syrie had
geboden aan de oversten der
wagenen, die hij had, zeggende:
Gijliedenzult niet strijden tegen
kleinen noch groten, maar tegen
den koning van Israel alleen.
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18:31 Het geschiedde dan, als de
oversten der wagenen Josafat
zagen, dat zij zeiden: Die is de
koningvan Israel; en zij togen
rondom hem, om te strijden; maar
Josafat riep, en de HEERE hielp
hem, en God wenddehen van hem
af.
18:32 Want het geschiedde, als de
oversten der wagenen zagen, dat
het de koning van Israel niet was,
datzij van achter hem afkeerden.
18:33 Toen spande een man den
boog in zijn eenvoudigheid, en
schoot den koning van Israel tussen
degespen en tussen het pantsier.
Toen zeide hij tot den voerman:
Keer uw hand en voer mij uit het
leger, want ikben verwond.
18:34 En de strijd nam op dien dag
toe, en de koning van Israel deed
zich met den wagen staande
houdentegenover de Syriers, tot den
avond toe; en hij stierf ter tijd, als
de zon onderging.
19:1 En Josafat, de koning van
Juda, keerde met vrede weder naar
zijn huis te Jeruzalem.
19:2 En Jehu, de zoon van Hanani,
de ziener, ging uit, hem tegen, en
zeide tot den koning Josafat:
Zoudtgij den goddeloze helpen, en
die den HEERE haten, liefhebben?
Nu is daarom over u van het
aangezicht desHEEREN grote
toornigheid.

19:3 Evenwel goede dingen zijn bij
u gevonden; want gij hebt de
bossen uit het land weggedaan, en
uwhart gericht om God te zoeken.
19:4 Josafat nu woonde in
Jeruzalem; en hij toog wederom uit
door het volk, van Ber-seba af tot
hetgebergte van Efraim toe, en deed
hen wederkeren tot den HEERE,
hunner vaderen God.
19:5 En hij stelde richters in het
land, in alle vaste steden van Juda,
van stad tot stad.
19:6 En hij zeide tot de richters:
Ziet wat gij doet, want gij houdt het
gericht niet den mens, maar
denHEERE; en Hij is bij u in de zaak
van het gericht.
19:7 Nu dan, de verschrikking des
HEEREN zij op ulieden; neemt waar,
en doet het; want bij den
HEERE,onzen God, is geen onrecht,
noch aanneming van personen,
noch ontvanging van geschenken.
19:8 Daartoe stelde Josafat ook te
Jeruzalem [enige] van de Levieten,
en van de priesteren, en van
dehoofden der vaderen van Israel,
over het gericht des HEEREN, en
over rechtsgeschillen, als zij weder
teJeruzalem gekomen waren.
19:9 En hij gebood hun, zeggende:
Doet alzo in de vreze des HEEREN,
met getrouwheid en met
eenvolkomen hart.
19:10 En [in] alle geschil, hetwelk
van uw broederen, die in hun
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steden wonen, tot u zal komen,
tussenbloed en bloed, tussen wet
en gebod, en inzettingen en
rechten, zo vermaant hen, dat zij
niet schuldig wordenaan den HEERE,
en een grote toornigheid over u en
over uw broederen zij; doet alzo, en
gij zult niet schuldigworden.
19:11 En ziet, Amarja, de
hoofdpriester, is over u in alle zaak
des HEEREN; en Zebadja, de zoon
vanIsmael, de vorst van het huis
van Juda, in alle zaak des konings;
ook zijn de ambtlieden, de Levieten,
voor uwaangezicht; weest sterk en
doet het, en de HEERE zal met den
goede zijn.
20:1 Het geschiedde nu na dezen,
dat de kinderen Moabs, en de
kinderen Ammons, en met hen
[anderen]benevens de Ammonieten,
kwamen tegen Josafat ten strijde.
20:2 Toen kwamen er, die Josafat
boodschapten, zeggende: Daar komt
een grote menigte tegen u vangene
zijde der zee, uit Syrie; en zie, zij
zijn te Hazezon-thamar, hetwelk is
Engedi.
20:3 Josafat nu vreesde, en stelde
zijn aangezicht, om den HEERE te
zoeken; en hij riep een vasten uit
ingans Juda.
20:4 En Juda werd vergaderd, om
van den HEERE [hulp] te zoeken;
ook kwamen zij uit alle steden
vanJuda, om den HEERE te zoeken.

20:5 En Josafat stond in de
gemeente van Juda en Jeruzalem,
in het huis des HEEREN, voor het
nieuwevoorhof.
20:6 En hij zeide: O, HEERE, God
onzer vaderen, zijt Gij niet de God
in den hemel? Ja, Gij zijt de
Heerserover alle koninkrijken der
heidenen; en in Uw hand is kracht
en sterkte, zodat niemand zich
tegen U stellen kan.
20:7 Hebt Gij niet, onze God, de
inwoners dezes lands van voor het
aangezicht van Uw volk
Israelverdreven, en dat aan het
zaad van Abraham, Uw liefhebber,
tot in eeuwigheid gegeven?
20:8 Zij nu hebben daarin gewoond,
en zij hebben U daarin een
heiligdom gebouwd voor Uw
Naam,zeggende:
20:9 Indien over ons [enig] kwaad
komt, het zwaard des oordeels, of
pestilentie, of honger, wij zullen
voordit huis, en voor Uw aangezicht
staan, dewijl Uw Naam in dit huis
is; en wij zullen uit onze
benauwdheid tot Uroepen, en Gij
zult verhoren en verlossen.
20:10 En nu, zie de kinderen
Ammons, en Moab, en die van het
gebergte Seir, door dewelken Gij
Israelniet toeliet te trekken, als zij
uit Egypteland togen, maar zij
weken van hen, en verdelgden hen
niet;
20:11 Zie dan, zij vergelden het
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ons, komende om ons uit Uw erve,
die Gij ons te erven gegeven hebt,
teverdrijven.
20:12 O, onze God, zult Gij geen
recht tegen hen oefenen? want in
ons is geen kracht tegen deze
grotemenigte, die tegen ons komt,
en wij weten niet, wat wij doen
zullen; maar onze ogen zijn op U.
20:13 En gans Juda stond voor het
aangezicht des HEEREN, ook hun
kinderkens, hun vrouwen en
hunzonen.
20:14 Toen kwam de Geest des
HEEREN in het midden der
gemeente, op Jahaziel, den zoon
vanZecharja, den zoon van Benaja,
den zoon van Jehiel, den zoon van
Matthanja, den Leviet, uit de zonen
vanAsaf;
20:15 En hij zeide: Merkt op, geheel
Juda, en gij, inwoners van
Jeruzalem, en gij, koning Josafat!
Alzo zegtde HEERE tot ulieden:
Vreest gijlieden niet, en wordt niet
ontzet vanwege deze grote menigte;
want de strijd isniet uwe, maar
Gods.
20:16 Trekt morgen tot hen af; ziet,
zij komen op bij den opgang van
Ziz; en gij zult hen vinden in het
eindedes dals, voor aan de woestijn
van Jeruel.
20:17 Gij zult in dezen [strijd] niet
te strijden hebben; stelt uzelven,
staat en ziet het heil des HEEREN
metu, o Juda en Jeruzalem! Vreest

niet, en ontzet u niet, gaat morgen
uit, hun tegen, want de HEERE zal
met uwezen.
20:18 Toen neigde zich Josafat met
het aangezicht ter aarde; en gans
Juda en de inwoners van
Jeruzalemvielen neder voor het
aangezicht des HEEREN,
aanbiddende den HEERE.
20:19 En de Levieten uit de
kinderen der Kahathieten, en uit de
kinderen der Korahieten, stonden
op, omden HEERE, den God Israels,
met luider stem ten hoogste te
prijzen.
20:20 En zij maakten zich des
morgens vroeg op, en togen uit
naar de woestijn van Thekoa; en als
zijuittogen, stond Josafat en zeide:
Hoort mij, o Juda, en gij, inwoners
van Jeruzalem! Gelooft in den
HEERE, uwGod, zo zult gij bevestigd
worden; gelooft aan Zijn profeten,
en gij zult voorspoedig zijn.
20:21 Hij nu beraadslaagde zich
met het volk, en hij stelde den
HEERE zangers, die de heilige
Majesteitprijzen zouden, voor de
toegerusten uitgaande en zeggende:
Looft den HEERE, want Zijn
goedertierenheid is totin eeuwigheid!
20:22 Ter tijd nu, als zij aanhieven
met een vreugdegeroep en lofzang,
stelde de HEERE achterlagentegen
de kinderen Ammons, Moab, en die
van het gebergte Seir, die tegen
Juda gekomen waren; en zij
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werdengeslagen.
20:23 Want de kinderen Ammons en
Moab stonden op tegen de
inwoners van het gebergte Seir, om
teverbannen en te verdelgen; en als
zij met de inwoners van Seir een
einde gemaakt hadden, hielpen zij
de eenden ander ten verderve.
20:24 Als nu Juda tot den
wachttoren in de woestijn gekomen
was, wendden zij zich naar de
menigte; enziet, het waren dode
lichamen, liggende op de aarde, en
niemand was ontkomen.
20:25 Josafat nu en zijn volk
kwamen, om hun buit te roven, en
zij vonden bij hen in menigte, zowel
haveen dode lichamen, als kostelijk
gereedschap, en namen voor zich
weg, totdat zij niet meer dragen
konden; en zijroofden den buit drie
dagen, want dies was veel.
20:26 En op den vierden dag
vergaderden zij zich in het dal van
Beracha, want daar loofden zij
denHEERE; daarom noemden zij den
naam dierzelver plaats het dal van
Beracha, tot op dezen dag.
20:27 Daarna keerden alle mannen
van Juda en Jeruzalem weder, en
Josafat in de voorspitse van hen,om
wederom met blijdschap tot
Jeruzalem te komen; want de HEERE
had hen verblijd over hun vijanden.
20:28 En zij kwamen te Jeruzalem,
met luiten, en met harpen, en met
trompetten, tot het huis desHEEREN.

20:29 En er werd een verschrikking
Gods over alle koninkrijken dier
landen, als zij hoorden, dat de
HEEREtegen de vijanden van Israel
gestreden had.
20:30 Alzo was het koninkrijk van
Josafat stil; en zijn God gaf hem
rust rondom henen.
20:31 Zo regeerde Josafat over
Juda; hij was vijf en dertig jaren
oud, als hij koning werd, en hij
regeerdevijf en twintig jaren te
Jeruzalem; en de naam zijner
moeder was Azuba, een dochter van
Silhi.
20:32 En hij wandelde in den weg
van zijn vader Asa, en hij week
daarvan niet af, doende dat recht
was inde ogen des HEEREN.
20:33 Evenwel werden de hoogten
niet weggenomen; want het volk had
nog zijn hart niet geschikt tot
denGod zijner vaderen.
20:34 Het overige nu der
geschiedenissen van Josafat, de
eerste en de laatste, ziet, die zijn
geschreven inde geschiedenissen
van Jehu, den zoon van Hanani, die
men hem optekenen deed in het
boek der koningenvan Israel.
20:35 Doch na dezen
vergezelschapte zich Josafat, de
koning van Juda, met Ahazia, den
koning vanIsrael; die handelde
goddelooslijk in [zijn] doen.
20:36 En hij vergezelschapte zich
met hem, om schepen te maken,
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om naar Tharsis te gaan; en
zijmaakten de schepen te Ezeongeber.
20:37 Maar Eliezer, de zoon van
Dodava, van Maresa, profeteerde
tegen Josafat, zeggende: Omdat gij
umet Ahazia vergezelschapt hebt,
heeft de HEERE uw werken
verscheurd. Alzo werden de schepen
verbroken,dat zij niet konden naar
Tharsis gaan.
21:1 Daarna ontsliep Josafat met
zijn vaderen, en werd begraven bij
zijn vaderen in de stad Davids; en
zijnzoon Joram werd koning in zijn
plaats.
21:2 En hij had broederen, Josafats
zonen, Azarja, en Jehiel, en
Zecharja, en Azarjahu, en Michael,
enSefatja; deze allen waren zonen
van Josafat, den koning van Israel.
21:3 En hun vader had hun vele
gaven gegeven van zilver, en van
goud, en van kostelijkheden, met
vastesteden in Juda; maar het
koninkrijk gaf hij Joram, omdat hij
de eerstgeborene was.
21:4 Als Joram tot het koninkrijk
zijns vaders opgekomen was, en
zich versterkt had, zo doodde hij al
zijnbroederen met het zwaard,
mitsgaders ook [enige] van de
vorsten van Israel.
21:5 Twee en dertig jaar was Joram
oud, toen hij koning werd, en hij
regeerde acht jaren te Jeruzalem.

21:6 En hij wandelde in den weg
der koningen van Israel, gelijk als
het huis van Achab deed; want hij
hadde dochter van Achab tot een
vrouw; en hij deed dat kwaad was
in de ogen des HEEREN.
21:7 Doch de HEERE wilde het huis
Davids niet verderven, om des
verbonds wil, dat Hij met
Davidgemaakt had; en gelijk als Hij
gezegd had, hem en zijn zonen te
allen dage een lamp te zullen
geven.
21:8 In zijn dagen vielen de
Edomieten af van onder het gebied
van Juda, en zij maakten over zich
eenkoning.
21:9 Daarom toog Joram voort met
zijn oversten, en al de wagenen met
hem; en hij maakte zich desnachts
op, en sloeg de Edomieten, die
rondom hem waren, en de oversten
der wagenen.
21:10 Evenwel vielen de Edomieten
af van onder het gebied van Juda,
tot op dezen dag; toen ter
zelfdertijd viel Libna af, van onder
zijn gebied, want hij had den HEERE,
den God zijner vaderen, verlaten.
21:11 Ook maakte hij hoogten op
de bergen van Juda; en hij deed de
inwoners van Jeruzalem hoereren,ja,
hij dreef Juda [daartoe].
21:12 Zo kwam een schrift tot hem
van den profeet Elia, zeggende: Alzo
zegt de HEERE, de God van uwvader
David: Omdat gij in de wegen van
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uw vader Josafat, en in de wegen
van Asa, den koning van Juda,
nietgewandeld hebt;
21:13 Maar hebt gewandeld in den
weg der koningen van Israel, en
hebt Juda en de inwoners
vanJeruzalem doen hoereren,
achtervolgens het hoereren van het
huis van Achab; en ook uw
broederen, van uwsvaders huis,
gedood hebt, die beter waren dan
gij;
21:14 Zie, de HEERE zal [u] plagen
met een grote plage aan uw volk,
en aan uw kinderen, en aan
uwvrouwen, en aan al uw have.
21:15 Gij zult ook in grote
krankheden zijn, door de krankheid
uwer ingewanden, totdat uw
ingewandenuitgaan vanwege de
krankheid, jaar op jaar.
21:16 Zo verwekte de HEERE tegen
Joram den geest der Filistijnen en
der Arabieren, die aan de zijde
derMoren zijn.
21:17 Die togen op in Juda, en
braken daarin, en voerden alle have
weg, die in het huis des
koningsgevonden werd, zelfs ook
zijn kinderen, en zijn vrouwen; zodat
hem geen zoon overgelaten werd,
dan Joahaz,de kleinste zijner zonen.
21:18 En na dit alles plaagde hem
de HEERE in zijn ingewand met een
krankheid, daar geen genezen
aanwas.
21:19 Dit geschiedde van jaar tot

jaar, zodat, wanneer de tijd van het
einde der twee jaren uitging,
zijningewanden met de krankheid
uitgingen, dat hij stierf van boze
krankheden; en zijn volk maakte
hem genebranding, als de branding
zijner vaderen.
21:20 Hij was twee en dertig [jaren]
oud, als hij koning werd, en
regeerde acht jaren te Jeruzalem;
en hijging henen zonder begeerd te
zijn; en zij begroeven hem in de
stad Davids, maar niet in de graven
derkoningen.
22:1 En de inwoners van Jeruzalem
maakten Ahazia, zijn kleinsten zoon,
koning in zijn plaats; want
eenbende, die met de Arabieren in
het leger gekomen was, had al de
eersten gedood. Ahazia dan, de
zoon vanJoram, de koning van
Juda, regeerde.
22:2 Twee en veertig jaar was
Ahazia oud, toen hij koning werd,
en hij regeerde een jaar te
Jeruzalem; ende naam zijner
moeder was Athalia, een dochter
van Omri.
22:3 Hij wandelde ook in de wegen
van het huis van Achab; want zijn
moeder was zijn raadgeefster,
omgoddelooslijk te handelen.
22:4 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN, gelijk het huis
van Achab; want zij waren
zijnraadgevers, na den dood zijns
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vaders, hem ten verderve.
22:5 Hij wandelde ook in hun raad,
en toog henen met Joram, den
zoon van Achab, den koning van
Israel,tot den strijd tegen Hazael,
den koning van Syrie, bij Ramoth in
Gilead; en de Syriers sloegen
Joram.
22:6 En hij keerde weder om zich
te laten genezen te Jizreel; want
[hij] [had] wonden, die men hem
bijRama geslagen had, als hij streed
tegen Hazael, den koning van Syrie;
en Azarja, de zoon van Joram,
denkoning van Juda, kwam af, om
Joram, den zoon van Achab, te
Jizreel te bezien, want hij was
krank.
22:7 De vertreding nu van Ahazia
was van God, dat hij tot Joram
kwam; want als hij gekomen was,
toog hijmet Joram uit tot Jehu, den
zoon van Nimsi, denwelken de
HEERE gezalfd had, om het huis van
Achab uit teroeien.
22:8 Zo geschiedde het, als Jehu
het oordeel uitvoerde tegen het
huis van Achab, dat hij de vorsten
vanJuda en de zonen der
broederen van Ahazia, die Ahazia
dienden, vond, en die doodde.
22:9 Daarna zocht hij Ahazia, en zij
kregen hem (want hij was verstoken
in Samaria), en zij brachten hemtot
Jehu, en zij doodden hem, en
begroeven hem; want zij zeiden: Hij
is de zoon van Josafat, die den

HEEREmet zijn ganse hart gezocht
heeft. Zo had het huis van Ahazia
niemand, die kracht behield tot het
koninkrijk.
22:10 Toen Athalia, de moeder van
Ahazia, zag, dat haar zoon dood
was, zo maakte zij zich op, en
brachtal het koninklijke zaad van
het huis van Juda om.
22:11 Maar Jozabath, de dochter
des konings, nam Joas, den zoon
van Ahazia, en stal hem uit het
middenvan des konings zonen, die
gedood werden, en zette hem en
zijn voedster in een slaapkamer; zo
verborg hemJozabath, de dochter
van den koning Joram, de
huisvrouw van den priester Jojada
(want zij was de zuster vanAhazia),
voor Athalia, dat zij hem niet
doodde.
22:12 En hij was bij hen verstoken
in het huis Gods zes jaren; en
Athalia regeerde over het land.
23:1 Doch in het zevende jaar
versterkte zich Jojada, en nam de
oversten der honderden, Azarja, den
zoonvan Jeroham en Ismael, den
zoon van Johanan, en Azarja, den
zoon van Obed, en Maaseja, den
zoon vanAdaja, en Elisafat, den
zoon van Zichri, met zich in een
verbond.
23:2 Die togen om in Juda, en
vergaderden de Levieten uit alle
steden van Juda, en de hoofden
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dervaderen van Israel, en zij
kwamen naar Jeruzalem.
23:3 En die ganse gemeente maakte
een verbond in het huis Gods, met
den koning; en hij zeide tot
hen:Ziet, de zoon des konings zal
koning zijn, gelijk als de HEERE van
de zonen van David gesproken
heeft.
23:4 Dit is de zaak, die gij doen
zult: een derde deel van u, die op
den sabbat ingaan, van de
priesteren envan de Levieten, zullen
tot poortiers der dorpelen zijn;
23:5 En een derde deel zal zijn aan
het huis des konings; en een derde
deel aan de Fondamentpoort; en
alhet volk zal in de voorhoven zijn
van het huis des HEEREN.
23:6 Maar dat niemand kome in het
huis des HEEREN, dan de priesteren
en de Levieten, die dienen; diezullen
ingaan, want zij zijn heilig; maar al
het volk zal de wacht des HEEREN
waarnemen.
23:7 De Levieten nu zullen de
koning rondom omsingelen, een
ieder met zijn wapenen in zijn hand;
en dietot het huis inkomt, zal
gedood worden; doch weest
gijlieden bij den koning, als hij
inkomt en uitgaat.
23:8 En de Levieten en gans Juda
deden naar alles, wat de priester
Jojada geboden had; en zij namen
eenieder zijn mannen, die op den
sabbat inkwamen, met degenen, die

op den sabbat uitgingen; want de
priesterJojada had aan de
verdelingen geen verlof gegeven.
23:9 Verder gaf de priester Jojada
aan de oversten der honderden de
spiesen, en de rondassen, en
deschilden, die van den koning
David geweest waren, die in het
huis Gods waren.
23:10 En hij stelde al het volk, en
een ieder met zijn geweer in zijn
hand, van de rechterzijde van het
huistot de linkerzijde van het huis,
naar het altaar, en naar het huis,
bij den koning rondom.
23:11 Toen brachten zij des konings
zoon voor, en zetten hem de kroon
op, en [gaven] [hem] degetuigenis,
en zij maakten hem koning; en
Jojada en zijn zonen zalfden hem,
en zeiden: De koning leve!
23:12 Toen nu Athalia hoorde de
stem des volks, dat toeliep en den
koning roemde, kwam zij tot het
volk inhet huis des HEEREN.
23:13 En zij zag toe; en ziet, de
koning stond bij zijn pilaar, aan den
ingang; en de oversten en
detrompetten waren bij den koning;
en al het volk des lands was blijde,
en blies met de trompetten; en de
zangerswaren er met muzikale
instrumenten, en gaven te kennen,
dat men lofzingen zou; toen
verscheurde Athalia haarklederen, en
zij riep: Verraad, verraad!
23:14 Maar de priester Jojada
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bracht de oversten der honderden,
die over het heir gesteld waren, uit,
enzeide tot hen: Brengt ze uit tot
buiten de ordeningen, en die haar
volgt, zal met het zwaard gedood
worden; wantde priester had gezegd:
Gij zult ze in het huis des HEEREN
niet doden.
23:15 En zij leiden de handen aan
haar, en zij ging naar den ingang
van de Paardenpoort, naar het
huisdes konings; en zij doodden ze
daar.
23:16 En Jojada maakte een
verbond tussen zich, en tussen al
het volk, en tussen den koning, dat
zij denHEERE tot een volk zouden
zijn.
23:17 Daarna ging al het volk in
het huis van Baal, en braken dat af;
en zijn altaren en zijn
beeldenverbraken zij, en Matthan,
den priester van Baal, sloegen zij
dood voor de altaren.
23:18 Jojada nu bestelde de
ambten in het huis des HEEREN,
onder de hand der Levietische
priesteren,die David in het huis des
HEEREN afgedeeld had, om de
brandofferen des HEEREN te offeren,
gelijk in de wetvan Mozes
geschreven is, met blijdschap en
met gezang, naar de instelling van
David.
23:19 En hij stelde de poortiers aan
de poorten van het huis des
HEEREN, opdat niemand, in enig

dingonrein zijnde, inkwame.
23:20 En hij nam de oversten der
honderden, en de machtigen, en die
heerschappij hadden onder het
volk,en al het volk des lands, en
bracht den koning van het huis des
HEEREN af, en zij kwamen door het
midden derhoge poort in het huis
des konings; en zij zetten den
koning op den troon des koninkrijks.
23:21 En al het volk des lands was
blijde, en de stad werd stil, nadat
zij Athalia met het zwaard
gedoodhadden.
24:1 Joas was zeven jaren oud,
toen hij koning werd, en hij
regeerde veertig jaren te Jeruzalem;
en denaam zijner moeder was Zibja,
van Ber-seba.
24:2 En Joas deed dat recht was in
de ogen des HEEREN, al de dagen
van den priester Jojada.
24:3 En Jojada nam voor hem twee
vrouwen; en hij gewon zonen en
dochteren.
24:4 Het geschiedde nu na dezen,
dat het in het hart van Joas was,
het huis des HEEREN te vernieuwen.
24:5 Zo vergaderde hij de priesteren
en de Levieten, en zeide tot hen:
Trekt uit tot de steden van Juda,
envergadert geld van het ganse
Israel, om het huis uws Gods te
beteren van jaar tot jaar; en
gijlieden, haast totdeze zaak; maar
de Levieten haastten niet.
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24:6 En de koning riep Jojada, het
hoofd, en zeide tot hem: Waarom
hebt gij geen onderzoek gedaan bij
deLevieten, dat zij uit Juda en uit
Jeruzalem inbrengen zouden de
schatting van Mozes, den knecht
des HEEREN,en van de gemeente
van Israel, voor de tent der
getuigenis?
24:7 Want als Athalia goddelooslijk
handelde, hadden haar zonen het
huis Gods opengebroken, ja,
zelfsalle geheiligde dingen van het
huis des HEEREN besteed aan de
Baals.
24:8 En de koning gebood, en zij
maakten een kist, en stelden die
buiten aan de poort van het huis
desHEEREN.
24:9 En men deed uitroeping in
Juda en in Jeruzalem, dat men den
HEERE inbrengen zou de
schattingvan Mozes, den knecht
Gods, over Israel in de woestijn.
24:10 Toen verblijdden zich alle
oversten en al het volk, en zij
brachten in, en wierpen in de kist,
totdat menvoleind had.
24:11 Het geschiedde nu ter tijd,
als hij de kist, naar des konings
bevel, door de hand der
Levieten,inbracht, en als zij zagen,
dat er veel gelds was, dat de
schrijver des konings kwam, en de
bestelde van denhoofdpriester, en
de kist ledig maakten, en die
opnamen, en die wederbrachten aan

haar plaats; alzo deden zijvan dag
tot dag, en verzamelden geld in
menigte;
24:12 Hetwelk de koning en Jojada
gaven aan degenen, die het werk
van den dienst van het huis
desHEEREN verzorgden; en zij
huurden houwers en timmerlieden,
om het huis des HEEREN te
vernieuwen,mitsgaders ook
werkmeesters in ijzer en koper, om
het huis des HEEREN te beteren.
24:13 Zo deden de verzorgers van
het werk, dat de betering des werks
door hun hand toenam; en
zijherstelden het huis Gods in zijn
gestaltenis, en maakten het vast.
24:14 Als zij nu voleind hadden,
brachten zij voor den koning en
Jojada het overige des gelds,
waarvan hijvaten maakte voor het
huis des HEEREN, vaten om te
dienen en te offeren, en
rookschalen, en gouden enzilveren
vaten; en zij offerden geduriglijk
brandofferen in het huis des
HEEREN al de dagen van Jojada.
24:15 En Jojada werd oud en zat
van dagen, en stierf; hij was
honderd en dertig jaren oud, toen
hij stierf.
24:16 En zij begroeven hem in de
stad Davids, bij de koningen; want
hij had goed gedaan in Israel,
beideaan God en zijn huize.
24:17 Maar na den dood van
Jojada kwamen de vorsten van
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Juda, en bogen zich neder voor
den koning;toen hoorde de koning
naar hen.
24:18 Zo verlieten zij het huis des
HEEREN, des Gods hunner vaderen,
en dienden de bossen en
deafgoden; toen was een grote
toornigheid over Juda en Jeruzalem,
om deze hun schuld.
24:19 Doch Hij zond profeten onder
hen, om hen tot den HEERE te
doen wederkeren; die betuigden
tegenhen, maar zij neigden de oren
niet.
24:20 En de Geest Gods toog
Zacharia aan, den zoon van Jojada,
den priester, die boven het volk
stond,en hij zeide tot hen: Zo zegt
God: Waarom overtreedt gij de
geboden des HEEREN? Daarom zult
gij nietvoorspoedig zijn; dewijl gij
den HEERE verlaten hebt, zo zal Hij
u verlaten.
24:21 En zij maakten een
verbintenis tegen hem, en stenigden
hem met stenen door het gebod
deskonings, in het voorhof van het
huis des HEEREN.
24:22 Zo gedacht de koning Joas
niet der weldadigheid, die zijn vader
Jojada aan hem gedaan had,
maardoodde zijn zoon; dewelke, als
hij stierf, zeide: De HEERE zal het
zien en zoeken!
24:23 Daarom geschiedde het met
den omgang des jaars, dat de
heirkracht van Syrie tegen hem

optoog,en zij kwamen tot Juda en
Jeruzalem, en verdierven uit het
volk al de vorsten des volks; en zij
zonden al hunroof tot den koning
van Damaskus.
24:24 Hoewel de heirkracht van
Syrie met weinig mannen kwam,
evenwel gaf de HEERE in hun hand
eenheirkracht van grote menigte,
dewijl zij den HEERE, den God
hunner vaderen, verlaten hadden;
alzo voerden zijde oordelen uit
tegen Joas.
24:25 En toen zij van hem getogen
waren (want zij lieten hem in grote
krankheden), maakten zijnknechten,
om het bloed der zonen van den
priester Jojada, een verbintenis
tegen hem, en zij sloegen hem
doodop zijn bed, dat hij stierf; en
zij begroeven hem in de stad
Davids, maar zij begroeven hem niet
in de graven derkoningen.
24:26 Dezen nu zijn, die een
verbintenis tegen hem maakten:
Zabad, de zoon van Simeath,
deAmmonietische, en Jozabad, de
zoon van Simrith, de Moabietische.
24:27 Aangaande nu zijn zonen, en
de grootheid van den last, hem
[opgelegd], en het gebouw van het
huisGods, ziet, zij zijn geschreven in
de historie van het boek der
koningen; en zijn zoon Amazia werd
koning in zijnplaats.
25:1 Amazia, vijf en twintig jaren
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oud zijnde, werd koning, en
regeerde negen en twintig jaren te
Jeruzalem;en de naam zijner
moeder was Joaddan, van
Jeruzalem.
25:2 En hij deed dat recht was in
de ogen des HEEREN, doch niet met
een volkomen hart.
25:3 Het geschiedde nu, als het
koninkrijk aan hem gesterkt was,
dat hij zijn knechten, die den
koning, zijnvader, geslagen hadden,
doodde.
25:4 Doch hun kinderen doodde hij
niet, maar hij [deed], gelijk in de
wet, in het boek van
Mozes,geschreven is, waar de HEERE
geboden heeft, zeggende: De vaders
zullen niet sterven om de kinderen,
en dekinderen zullen niet sterven
om de vaders; maar een ieder zal
om zijn zonde sterven.
25:5 En Amazia vergaderde Juda,
en stelde hen, naar de huizen der
vaderen, tot oversten van
duizendenen tot oversten van
honderden, door gans Juda en
Benjamin; en hij monsterde hen, van
twintig jaren oud endaarboven, en
vond hen driehonderd duizend
uitgelezenen, uittrekkende ten heire,
handelende spies en rondas.
25:6 Daartoe huurde hij uit Israel
honderd duizend kloeke helden,
voor honderd talenten zilvers.
25:7 Maar er kwam een man Gods
tot hem, zeggende: O, koning! laat

het heir van Israel met u niet
gaan;want de HEERE is niet met
Israel, [met] alle kinderen van
Efraim.
25:8 Maar zo gij gaat, doe het,
wees sterk ten strijde; God zal u
doen vallen voor den vijand; want in
God iskracht, om te helpen en om
te doen vallen.
25:9 En Amazia zeide tot den man
Gods: Maar wat zal men doen met
de honderd talenten, die ik aan
debenden van Israel gegeven heb?
En de man Gods zeide: De HEERE
heeft meer dan dit, om u te geven.
25:10 Toen scheidde Amazia die af,
te weten de benden, die uit Efraim
tot hem gekomen waren, dat zijnaar
hun plaats gingen; daarom ontstak
hun toorn zeer tegen Juda, en zij
keerden weder tot hun plaats
inhittigheid des toorns.
25:11 Amazia nu sterkte zich, en
leidde zijn volk uit, en toog in het
Zoutdal, en sloeg van de kinderen
vanSeir tien duizend.
25:12 Daartoe vingen de kinderen
van Juda tien duizend levend, en
brachten ze op de hoogte
dersteenrots, en stieten hen van de
spits der steenrots af, dat zij allen
barstten.
25:13 Maar de mannen der benden,
die Amazia had doen wederkeren,
dat zij met hem in den strijd
nietzouden trekken, die deden een
inval in de steden van Juda, van
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Samaria af tot Beth-horon toe, en
sloegen vanhen drie duizend, en
roofden veel roofs.
25:14 Het geschiedde nu, nadat
Amazia van het slaan der
Edomieten gekomen was, en dat hij
de godender kinderen van Seir
medegebracht had, dat hij die zich
tot goden stelde, en zich voor
dezelve neder boog endien rookte.
25:15 Toen ontstak de toorn des
HEEREN tegen Amazia; en Hij zond
tot hem een profeet, die zeide
tothem: Waarom hebt gij de goden
van dat volk gezocht, die hun volk
niet gered hebben uit uw hand?
25:16 En het geschiedde, als hij tot
hem sprak, dat hij hem zeide: Heeft
men u tot des konings
raadgevergesteld? Houd gij op;
waarom zouden zij u slaan? Toen
hield de profeet op, en zeide: Ik
merk, dat Godbesloten heeft u te
verderven, dewijl gij dit gedaan, en
naar mijn raad niet gehoord hebt.
25:17 En Amazia, de koning van
Juda, werd te rade, dat hij zond tot
Joas, den zoon van Joahaz, den
zoonvan Jehu, den koning van
Israel, om te zeggen: Kom, laat ons
elkanders aangezicht zien.
25:18 Maar Joas, de koning van
Israel, zond tot Amazia, den koning
van Juda, om te zeggen: De distel,
dieop den Libanon is, zond tot den
ceder, die op den Libanon is, om te
zeggen: Geef uw dochter mijn zoon

tervrouw; maar het gedierte des
velds, dat op den Libanon is, ging
voorbij, en vertrad de distel.
25:19 Gij zegt: Zie, gij hebt de
Edomieten geslagen; daarom heeft
uw hart u verheven, om te roemen;
nu,blijf in uw huis; waarom zoudt gij
u in het kwaad mengen, dat gij
vallen zoudt; gij en Juda met u?
25:20 Doch Amazia hoorde niet,
want het was van God, opdat Hij
hen in [hun] hand gave, overmits zij
degoden der Edomieten gezocht
hadden.
25:21 Zo toog Joas, de koning van
Israel, op, en hij en Amazia, de
koning van Juda, zagen
elkandersaangezichten te Bethsemes, dat in Juda is.
25:22 En Juda werd geslagen voor
het aangezicht van Israel; en zij
vloden een iegelijk in zijn tenten.
25:23 En Joas, de koning van Israel,
greep Amazia, den koning van Juda,
den zoon van Joas, den zoonvan
Joahaz, te Beth-semes; en hij bracht
hem te Jeruzalem, en hij brak aan
den muur van Jeruzalem, van
depoort van Efraim tot aan de
Hoekpoort, vierhonderd ellen.
25:24 Daartoe [nam] hij al het
goud, en het zilver, en al de vaten,
die in het huis Gods gevonden
werden,bij Obed-edom, en de
schatten van het huis des konings,
mitsgaders gijzelaars, en hij keerde
weder naarSamaria.
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25:25 Amazia nu, de zoon van
Joas, de koning van Juda, leefde
na den dood van Joas, den zoon
vanJoahaz, den koning van Israel,
vijftien jaren.
25:26 Het overige nu der
geschiedenissen van Amazia, de
eerste en de laatste, ziet, zijn die
nietgeschreven in het boek der
koningen van Juda en Israel?
25:27 Van den tijd nu af, dat
Amazia afgeweken was van achter
den HEERE, zo maakten zij in
Jeruzalemeen verbintenis tegen hem;
doch hij vluchtte naar Lachis. Toen
zonden zij hem na tot Lachis, en
doodden hemaldaar.
25:28 En zij brachten hem op
paarden, en begroeven hem bij zijn
vaderen in de stad van Juda.
26:1 Toen nam het ganse volk van
Juda Uzzia (die nu zestien jaren
oud was), en maakte hem koning in
deplaats van zijn vader Amazia.
26:2 Dezelve bouwde Eloth, en
bracht ze weder aan Juda, nadat
de koning met zijn vaderen
ontslapenwas.
26:3 Zestien jaren was Uzzia oud,
toen hij koning werd, en hij
regeerde twee en vijftig jaren te
Jeruzalem;en de naam zijner
moeder was Jecholia, van
Jeruzalem.
26:4 En hij deed dat recht was in
de ogen des HEEREN, naar alles,

wat zijn vader Amazia gedaan had.
26:5 Want hij begaf zich om God te
zoeken, in de dagen van Zacharia,
die verstandig was in de
gezichtenGods; in de dagen nu, dat
hij den HEERE zocht, maakte hem
God voorspoedig.
26:6 Want hij toog uit, en krijgde
tegen de Filistijnen, en brak den
muur van Gath, en den muur van
Jabne,en den muur van Asdod;
daartoe bouwde hij steden in
Asdod, en onder de Filistijnen.
26:7 En God hielp hem tegen de
Filistijnen, en tegen de Arabieren,
die te Gur-baal woonden, en [tegen]
deMeunieten.
26:8 En de Ammonieten gaven
Uzzia geschenken; en zijn naam
ging tot den ingang van Egypte,
want hijsterkte zich ten hoogste.
26:9 Daartoe bouwde Uzzia torens
te Jeruzalem, aan de Hoekpoort en
aan de Dalpoort, en aan dehoeken;
en hij sterkte ze.
26:10 Hij bouwde ook torens in de
woestijn, en hieuw vele putten uit,
overmits hij veel vee had, beide in
delaagten en in de effene velden;
akkerlieden en wijngaardeniers op
de bergen en op de vruchtbare
velden; wanthij was een liefhebber
van den land [bouw].
26:11 Verder had Uzzia een
heirkracht van geoefenden ten
oorlog, uittrekkende ten heire bij
benden, naarhet getal hunner
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monstering, daar de hand van Jeiel,
den schrijver, en Mahaseja, den
ambtman; onder de handvan
Hananja, [een] van de vorsten des
konings.
26:12 Het gehele getal van de
hoofden der vaderen, der strijdbare
helden, was twee duizend
enzeshonderd.
26:13 En onder hun hand was een
krijgsheir van driehonderd zeven
duizend en vijfhonderd, die
metstrijdbare kracht zich ten oorlog
oefenden, om den koning tegen den
vijand te helpen.
26:14 En Uzzia bereidde voor hen,
voor het ganse heir, schilden, en
spiesen, en helmen, en pantsieren,
enbogen, zelfs tot de slingerstenen
toe.
26:15 Hij maakte ook te Jeruzalem
kunstige werken, bedenking van
kunstige werkmeesters, dat zij op
detorens en op de hoeken zijn
zouden, om met pijlen en met grote
stenen, te schieten; zo ging zijn
naam tot verretoe uit, want hij werd
wonderlijk geholpen, totdat hij sterk
was.
26:16 Maar als hij sterk geworden
was, verhief zich zijn hart tot
verdervens toe, en hij overtrad
tegen denHEERE, zijn God; want hij
ging in den tempel des HEEREN, om
te roken op het reukaltaar.
26:17 Doch Azaria, de priester, ging
hem na, en met hem des HEEREN

priesters, tachtig kloeke mannen.
26:18 En zij wederstonden den
koning Uzzia, en zeiden tot hem:
Het komt u niet toe, Uzzia, den
HEERE teroken, maar den priesteren,
Aarons zonen, die geheiligd zijn, om
te roken; ga uit het heiligdom, want
gij hebtovertreden, en het zal u niet
tot eer zijn van den HEERE God.
26:19 Toen werd Uzzia toornig, en
het reukwerk was in zijn hand, om
te roken; als hij nu toornig
werdtegen de priesteren, rees de
melaatsheid op aan zijn voorhoofd,
voor het aangezicht der priesteren
in het huisdes HEEREN, van boven
het reukaltaar.
26:20 Alstoen zag de hoofdpriester
Azaria op hem, en al de priesteren
en ziet, hij was melaats aan
zijnvoorhoofd, en zij stieten hem
met der haast van daar, ja hij zelf
werd ook gedreven uit te gaan,
omdat deHEERE hem geplaagd had.
26:21 Alzo was de koning Uzzia
melaats tot aan den dag zijns
doods; en melaats zijnde, woonde
hij in eenafgezonderd huis, want hij
was van het huis des HEEREN
afgesneden; Jotham nu, zijn zoon,
was over het huisdes konings,
richtende het volk des lands.
26:22 Het overige nu der
geschiedenissen van Uzzia, de
eerste en de laatste, heeft de
profeet Jesaja, dezoon van Amos,
beschreven.
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26:23 En Uzzia ontsliep met zijn
vaderen, en zij begroeven hem bij
zijn vaderen, in het veld van
debegrafenis, die van de koningen
was; want zij zeiden: hij is melaats;
en zijn zoon Jotham werd koning in
zijnplaats.
27:1 Jotham was vijf en twintig
jaren oud, toen hij koning werd, en
hij regeerde zestien jaren te
Jeruzalem;en de naam zijner
moeder was Jerusa, een dochter
van Zadok.
27:2 En hij deed dat recht was in
de ogen des HEEREN, naar alles,
wat zijn vader Uzzia gedaan
had,behalve dat hij in den tempel
des HEEREN niet ging; en het volk
verdierf zich nog.
27:3 Dezelve bouwde de hoge
poorten aan het huis des HEEREN;
hij bouwde ook veel aan den muur
vanOfel.
27:4 Daartoe bouwde hij steden op
het gebergte van Juda; en in de
wouden bouwde hij burchten
entorens.
27:5 Hij krijgde ook tegen den
koning der kinderen Ammons, en
had de overhand over hen, zodat
dekinderen Ammons in datzelfde
jaar hem gaven honderd talenten
zilvers, en tien duizend kor tarwe,
en tienduizend gerst; dit brachten
hem de kinderen Ammons wederom,
ook in het tweede en in het derde

jaar.
27:6 Alzo versterkte zich Jotham;
want hij richtte zijn wegen voor het
aangezicht des HEEREN, zijns Gods.
27:7 Het overige nu der
geschiedenissen van Jotham, en al
zijn krijgen, en zijn wegen, ziet, zij
zijngeschreven in het boek der
koningen van Israel en Juda.
27:8 Hij was vijf en twintig jaren
oud, toen hij koning werd; en hij
regeerde zestien jaren te Jeruzalem.
27:9 En Jotham ontsliep met zijn
vaderen, en zij begroeven hem in
de stad Davids; en zijn zoon
Achazwerd koning in zijn plaats.
28:1 Achaz was twintig jaren oud,
toen hij koning werd, en regeerde
zestien jaren te Jeruzalem; en hij
deedniet dat recht was in de ogen
des HEEREN, gelijk zijn vader David;
28:2 Maar hij wandelde in de wegen
der koningen van Israel; daartoe
maakte hij ook gegotene
beeldenvoor de Baals.
28:3 Dezelve rookte ook in het dal
des zoons van Hinnom; en hij
brandde zijn zonen in het vuur,
naar degruwelen der heidenen, die
de HEERE voor het aangezicht der
kinderen Israels uit de bezitting
verdreven had.
28:4 Ook offerde hij en rookte op
de hoogten en op de heuvelen,
mitsgaders onder alle groen
geboomte.
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28:5 Daarom gaf hem de HEERE,
zijn God, in de hand des konings
van Syrie, dat zij hem sloegen, en
vanhem gevankelijk wegvoerden een
grote menigte van gevangenen, die
zij te Damaskus brachten. En hij
werd ookgegeven in de hand des
konings van Israel, die hem sloeg
met een groten slag.
28:6 Want Pekah, de zoon van
Remalia, sloeg in Juda honderd en
twintig duizend dood op een dag,
allenstrijdbare mannen, omdat zij
den HEERE, den God hunner
vaderen, verlaten hadden.
28:7 En Zichri, een geweldig man
van Efraim, sloeg Maaseja, den zoon
des konings, dood, en Azrikam,den
huisoverste, mitsgaders Elkana, den
tweede na den koning.
28:8 En de kinderen Israels voerden
van hun broederen gevankelijk weg
tweehonderd duizend, vrouwen,zonen
en dochteren, en plunderden ook
veel roofs van hen; en zij brachten
den roof te Samaria.
28:9 Aldaar nu was een profeet des
HEEREN, wiens naam was Oded; die
ging uit, het heir tegen, dat
naarSamaria kwam, en zeide tot
hen: Ziet, door de grimmigheid des
HEEREN, des Gods uwer vaderen,
over Juda,heeft Hij hen in uw hand
gegeven, en gij hebt hen
doodgeslagen in toornigheid, [die]
tot aan den hemel raakt.
28:10 Daartoe denkt gij nu de

kinderen van Juda en Jeruzalem u
tot slaven en slavinnen te
onderwerpen;zijt gij het niet
alleenlijk? Bij ulieden zijn schulden
tegen den HEERE, uw God.
28:11 Nu dan, hoort mij, en brengt
de gevangenen weder, die gij van
uw broederen gevankelijkweggevoerd
hebt; want de hitte van des HEEREN
toorn is over u.
28:12 Toen maakten zich mannen
op van de hoofden der kinderen
van Efraim, Azaria, de zoon
vanJohanan, Berechja, de zoon van
Mesillemoth en Jehizkia, de zoon
van Sallum, en Amasa, de zoon van
Hadlai,tegen degenen, die uit het
heir kwamen.
28:13 En zij zeiden tot hen: Gij zult
deze gevangenen hier niet
inbrengen, tot een schuld over ons
tegenden HEERE; denkt gijlieden toe
te doen tot onze zonden en tot
onze schulden, hoewel wij vele
schuldenhebben, en de hitte des
toorns over Israel is?
28:14 Toen lieten de toegerusten
de gevangenen en den roof voor
het aangezicht der oversten en
derganse gemeente.
28:15 De mannen nu, die met
namen uitgedrukt zijn, maakten zich
op, en grepen de gevangenen,
enkleedden van den roof al hun
naakten; en zij kleedden hen, en
schoeiden hen, en spijsden hen, en
drenktenhen, en zalfden hen, en
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voerden ze op ezelen, allen die
zwak waren, en brachten hen te
Jericho, de Palmstad,bij hun
broederen; daarna keerden zij weder
naar Samaria.
28:16 Ter zelfder tijd zond de
koning Achaz tot de koningen van
Assyrie, dat zij hem helpen zouden.
28:17 Daarenboven waren ook de
Edomieten gekomen, en hadden
Juda geslagen en
gevangenengevankelijk weggevoerd.
28:18 Daartoe waren de Filistijnen
in de steden der laagte en het
zuiden van Juda ingevallen, en
haddeningenomen Beth-semes, en
Ajalon, en Gederoth, en Socho en
haar onderhorige plaatsen, en
Timna en haaronderhorige plaatsen,
en Gimzo en haar onderhorige
plaatsen; en zij woonden aldaar.
28:19 Want de HEERE vernederde
Juda, om der wille van Achaz, den
koning Israels; want hij had
Judaafgetrokken, dat het gans zeer
overtrad tegen den HEERE.
28:20 En Tiglath-pilneser, de koning
van Assyrie, kwam tot hem; doch hij
benauwde hem, en sterkte hemniet.
28:21 Want Achaz nam een deel
van het huis des HEEREN, en van
het huis des konings en der
vorsten,hetwelk hij den koning van
Assyrie gaf; maar hij hielp hem niet.
28:22 Ja, ter tijd, als men hem
benauwde, zo maakte hij des
overtredens tegen den HEERE nog

meer; ditwas de koning Achaz.
28:23 Want hij offerde den goden
van Damaskus, die hem geslagen
hadden, en zeide: Omdat de
godender koningen van Syrie hen
helpen, zal ik hun offeren, opdat zij
mij [ook] helpen; maar zij waren
hem tot zijn val,mitsgaders aan
gans Israel.
28:24 En Achaz verzamelde de
vaten van het huis Gods, en hieuw
de vaten van het huis Gods in
stukken,en sloot de deuren van het
huis des HEEREN toe; daartoe
maakte hij zich altaren in alle
hoeken te Jeruzalem.
28:25 Ook maakte hij in elke stad
van Juda hoogten, om anderen
goden te roken; alzo verwekte hij
denHEERE, zijner vaderen God, tot
toorn.
28:26 Het overige nu der
geschiedenissen, en al zijn wegen,
de eerste en de laatste, ziet, zij
zijngeschreven in het boek der
koningen van Juda en Israel.
28:27 En Achaz ontsliep met zijn
vaderen, en zij begroeven hem in
de stad te Jeruzalem; maar zij
brachtenhem niet in de graven der
koningen van Israel; en zijn zoon
Jehizkia werd koning in zijn plaats.
29:1 Jehizkia werd koning, vijf en
twintig jaren oud zijnde, en regeerde
negen en twintig jaren te
Jeruzalem;en de naam zijner
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moeder was Abia, een dochter van
Zacharia.
29:2 En hij deed dat recht was in
de ogen des HEEREN, naar alles,
wat zijn vader David gedaan had.
29:3 Dezelve deed in het eerste
jaar zijner regering, in de eerste
maand, de deuren van het huis
desHEEREN open, en beterde ze.
29:4 En hij bracht de priesteren en
de Levieten in, en hij verzamelde ze
in de Ooststraat.
29:5 En hij zeide tot hen: Hoort mij,
o Levieten; heiligt nu uzelven, en
heiligt het huis des HEEREN,
desGods uwer vaderen, en brengt
de onreinigheid uit van het
heiligdom.
29:6 Want onze vaders hebben
overtreden, en gedaan dat kwaad
was in de ogen des HEEREN,
onzesGods, en hebben Hem
verlaten, en zij hebben hun
aangezichten van den tabernakel
des HEEREN omgewend,en hebben
den nek toegekeerd.
29:7 Ook hebben zij de deuren van
het voorhuis toegesloten, en de
lampen uitgeblust en het reukwerk
nietgerookt; en het brandoffer
hebben zij in het heiligdom aan den
God Israels niet geofferd.
29:8 Daarom is een grote toorn des
HEEREN over Juda en Jeruzalem
geweest; en Hij heeft
henovergegeven ter beroering, ter
verwoesting en ter aanfluiting, gelijk

als gij ziet met uw ogen.
29:9 Want ziet, onze vaders zijn
door het zwaard gevallen; daartoe
onze zonen, en onze dochteren,
enonze vrouwen zijn daarom in
gevangenis geweest.
29:10 Nu is het in mijn hart een
verbond te maken met den HEERE,
den God Israels, opdat de hitte
Zijnstoorns van ons afkere.
29:11 Mijn zonen, weest nu niet
traag; want de HEERE heeft u
verkoren, dat gij voor Zijn
aangezicht staanzoudt, om Hem te
dienen; en opdat gij Hem dienaars
en wierokers zoudt wezen.
29:12 Toen maakten zich de
Levieten op, Mahath, de zoon van
Amasai, en Joel, de zoon van
Azarja, vande kinderen der
Kahathieten; en van de kinderen
van Merari, Kis, de zoon van Abdi,
en Azarja, de zoon vanJehaleel; en
van de Gersonieten, Joah, de zoon
van Zimma, en Eden, de zoon van
Joah;
29:13 En van de kinderen van
Elizafan, Simri en Jeiel; en van de
kinderen van Asaf, Zecharja en
Mattanja;
29:14 En van de kinderen van
Heman, Jehiel en Simei; en van de
kinderen van Jeduthun, Semaja
enUzziel.
29:15 En zij verzamelden hun
broederen, en heiligden zich, en
kwamen, naar het gebod des
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konings, doorde woorden des
HEEREN, om het huis des HEEREN
te reinigen.
29:16 Maar de priesteren gingen
binnen in het huis des HEEREN, om
[dat] te reinigen, en zij brachten uit
inhet voorhof van het huis des
HEEREN al de onreinigheid, die zij in
den tempel des HEEREN vonden; en
deLevieten namen ze op, om naar
buiten uit te brengen, in de beek
Kidron.
29:17 Zij begonnen nu te heiligen
op den eersten der eerste maand,
en op den achtsten dag der
maandkwamen zij in het voorhuis
des HEEREN, en heiligden het huis
des HEEREN in acht dagen; en op
denzestienden dag der eerste
maand maakten zij een einde.
29:18 Daarna kwamen zij binnen tot
den koning Hizkia, en zeiden: Wij
hebben het gehele huis desHEEREN
gereinigd, mitsgaders het
brandofferaltaar met al zijn
gereedschap, en de tafel der
toerichting met alhaar gereedschap.
29:19 Alle gereedschap ook, dat de
koning Achaz, onder zijn koninkrijk,
door zijn overtreding
weggeworpenhad, hebben wij bereid
en geheiligd; en zie, zij zijn voor het
altaar des HEEREN.
29:20 Toen maakte zich de koning
Jehizkia vroeg op, en verzamelde de
oversten der stad, en hij ging op
inhet huis des HEEREN.

29:21 En zij brachten zeven varren,
en zeven rammen, en zeven
lammeren, en zeven geitenbokken
tenzondoffer voor het koninkrijk, en
voor het heiligdom, en voor Juda;
en hij zeide tot de zonen van
Aaron, depriesteren, dat zij [die] op
het altaar des HEEREN zouden
offeren.
29:22 Zo slachtten zij de runderen,
en de priesters ontvingen het bloed,
en sprengden het op het altaar;
zijslachtten ook de rammen, en
sprengden het bloed op het altaar;
insgelijks slachtten zij de lammeren,
ensprengden het bloed op het
altaar.
29:23 Daarna brachten zij de
bokken bij, ten zondoffer, voor het
aangezicht des konings en der
gemeente,en zij leiden hun handen
op dezelve.
29:24 En de priesteren slachtten ze,
en ontzondigden met derzelver
bloed op het altaar, om verzoening
tedoen voor het ganse Israel; want
de koning had dat brandoffer en
dat zondoffer voor gans Israel
bevolen.
29:25 En hij stelde de Levieten in
het huis des HEEREN, met cimbalen,
met luiten en harpen, naar
hetgebod van David, en van Gad,
den ziener des konings, en van
Nathan, den profeet; want dit gebod
was van dehand des HEEREN, door
de hand Zijner profeten.
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29:26 De Levieten nu stonden met
de instrumenten van David, en de
priesters met de trompetten.
29:27 En Hizkia beval, dat men het
brandoffer op het altaar zou
offeren; ten tijde nu, als dat
brandofferbegon, begon het gezang
des HEEREN met de trompetten en
met de instrumenten van David, den
koning vanIsrael.
29:28 De ganse gemeente nu boog
zich neder, als men het gezang
zong, en met trompetten trompette;
ditalles totdat het brandoffer voleind
was.
29:29 Als men nu geeindigd had te
offeren, bukten de koning en allen,
die bij hem gevonden waren,
enbogen zich neder.
29:30 Daarna zeide de koning
Jehizkia, en de oversten, tot de
Levieten, dat zij den HEERE loven
zouden,met de woorden van David
en van Asaf, den ziener; en zij
loofden tot blijdschap toe; en
neigden hun hoofden,en bogen zich
neder.
29:31 En Jehizkia antwoordde en
zeide: Nu hebt gij uw handen den
HEERE gevuld, treedt toe, en
brengtslachtofferen en lofofferen tot
het huis des HEEREN; en de
gemeente bracht slachtofferen en
lofofferen en allevrijwilligen van
harte brandofferen.
29:32 En het getal der brandofferen,
die de gemeente bracht, was

zeventig runderen, honderd
rammen,tweehonderd lammeren;
deze alle den HEERE ten brandoffer.
29:33 Nog waren der geheiligde
dingen zeshonderd runderen en drie
duizend schapen.
29:34 Doch van de priesteren waren
er te weinig, en zij konden al den
brandofferen de huid niet
aftrekken;daarom hielpen hen hun
broederen, de Levieten, totdat het
werk geeindigd was, en totdat de
[andere] priesterszich geheiligd
hadden; want de Levieten waren
rechter van hart, om zich te
heiligen, dan de priesteren.
29:35 En ook waren de
brandofferen in menigte, met het
vet der dankofferen, en met de
drankofferen, voorde brandofferen;
alzo werd de dienst van het huis
des HEEREN besteld.
29:36 Jehizkia nu en al het volk
verblijdden zich over hetgeen God
het volk voorbereid had; want
dezezaak geschiedde haastelijk.
30:1 Daarna zond Jehizkia tot het
ganse Israel en Juda, en schreef
ook brieven tot Efraim en Manasse,
datzij zouden komen tot het huis
des HEEREN te Jeruzalem, om den
HEERE, den God Israels, pascha te
houden.
30:2 Want de koning had raad
gehouden met zijn oversten en de
ganse gemeente te Jeruzalem, om
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hetpascha te houden, in de tweede
maand.
30:3 Want zij hadden het niet
kunnen houden te dierzelfder tijd,
omdat de priesteren zich niet
genoeggeheiligd hadden, en het volk
zich niet verzameld had te
Jeruzalem.
30:4 En deze zaak was recht in de
ogen des konings, en in de ogen
der ganse gemeente.
30:5 Zo stelden zij zulks, dat men
een stem door gans Israel, van Berseba tot Dan, zou laten
doorgaan,opdat zij zouden komen
om het pascha den HEERE, den God
Israels, te houden in Jeruzalem;
want zij haddenhet in lang niet
gehouden, gelijk het geschreven
was.
30:6 De lopers dan gingen henen
met de brieven van de hand des
konings en zijner vorsten, door
gansIsrael en Juda, en naar het
gebod des konings, zeggende: Gij,
kinderen Israels, bekeert u tot den
HEERE, denGod van Abraham, Izak
en Israel, zo zal Hij Zich keren tot
de ontkomenen, die ulieden
overgebleven zijn uit dehand der
koningen van Assyrie.
30:7 En zijt niet als uw vaders en
als uw broeders, die tegen den
HEERE, den God hunner
vaderen,overtreden hebben; waarom
Hij hen tot verwoesting overgegeven
heeft, gelijk als gij ziet.

30:8 Verhardt nu ulieder nek niet,
gelijk uw vaderen; geeft den HEERE
de hand, en komt tot Zijn
heiligdom,hetwelk Hij geheiligd heeft
tot in eeuwigheid, en dient den
HEERE, uw God; zo zal de hitte Zijns
toorns van uafkeren.
30:9 Want als gij u bekeert tot den
HEERE, zullen uw broederen en uw
kinderen barmhartigheid vindenvoor
het aangezicht dergenen, die hen
gevangen hebben, zodat zij in dit
land zullen wederkomen; want
deHEERE, uw God, is genadig en
barmhartig, en zal het aangezicht
van u niet afwenden, zo gij u tot
Hem bekeert.
30:10 Zo gingen de lopers door,
van stad tot stad, door het land
van Efraim en Manasse, tot Zebulon
toe;doch zij belachten hen, en
bespotten hen.
30:11 Evenwel verootmoedigden zich
sommigen van Aser, en Manasse, en
van Zebulon, en kwamen
teJeruzalem.
30:12 Ook was de hand Gods in
Juda, hun enerlei hart gevende, dat
zij het gebod des konings en
dervorsten deden, naar het woord
des HEEREN.
30:13 En te Jeruzalem verzamelde
zich veel volks, om het feest der
ongezuurde [broden] te houden, in
detweede maand, een zeer grote
gemeente.
30:14 En zij maakten zich op, en
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namen de altaren weg, die te
Jeruzalem waren; daartoe namen zij
allerooktuig weg, hetwelk zij in de
beek Kidron wierpen.
30:15 Toen slachtten zij het pascha,
op den veertienden der tweede
maand; en de priesters en de
Levietenwaren beschaamd geworden,
en hadden zich geheiligd, en
hadden brandofferen gebracht in
het huis desHEEREN.
30:16 En zij stonden in hun stand,
naar hun wijze, naar de wet van
Mozes, den man Gods; de
priesterssprengden het bloed, [dat]
[nemende] uit de hand der Levieten.
30:17 Want een menigte was in die
gemeente, die zich niet geheiligd
hadden; daarom waren de
Levietenover de slachting der
paaslammeren, voor iedereen, die
niet rein was, om [die] den HEERE
te heiligen.
30:18 Want een menigte des volks,
velen van Efraim en Manasse,
Issaschar en Zebulon, hadden zich
nietgereinigd, maar aten het pascha,
niet gelijk geschreven is. Doch
Jehizkia bad voor hen, zeggende:
De HEERE,die goed is, make
verzoening voor [dien].
30:19 [Die] zijn ganse hart gericht
heeft, om God den HEERE, den God
zijner vaderen, te zoeken, hoewelniet
naar de reinigheid des heiligdoms.
30:20 En de HEERE verhoorde
Jehizkia, en heelde het volk.

30:21 Zo hielden de kinderen
Israels, die te Jeruzalem gevonden
werden, het feest der
ongezuurde[broden], zeven dagen,
met grote blijdschap. De Levieten nu
en de priesteren prezen den HEERE,
dag op dag,met sterk luidende
instrumenten des HEEREN.
30:22 En Jehizkia sprak naar het
hart van alle Levieten, die verstand
hadden in de goede kennis
desHEEREN; en zij aten [de]
[offeranden] des gezetten hoogtijds
zeven dagen, offerende dankofferen,
en lovendeden HEERE, den God
hunner vaderen.
30:23 Als nu de ganse gemeente
raad gehouden had, om andere
zeven dagen te houden, hielden zij
nogzeven dagen met blijdschap.
30:24 Want Jehizkia, de koning van
Juda, gaf de gemeente duizend
varren en zeven duizend schapen;
ende vorsten gaven de gemeente
duizend varren en tien duizend
schapen; de priesteren nu hadden
zich inmenigte geheiligd.
30:25 En de ganse gemeente van
Juda verblijdde zich, mitsgaders de
priesteren en de Levieten, en
degehele gemeente dergenen, die
uit Israel gekomen waren; ook de
vreemdelingen, die uit het land van
Israelgekomen waren, en die in
Juda woonden.
30:26 Zo was er grote blijdschap te
Jeruzalem; want van de dagen van
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Salomo, den zoon van David,
denkoning van Israel, was desgelijks
in Jeruzalem niet geweest.
30:27 Toen stonden de Levietische
priesteren op, en zegenden het volk;
en hun stem werd gehoord;
wanthun gebed kwam tot Zijn heilige
woning in den hemel.
31:1 Als zij nu dit alles voleind
hadden, togen alle Israelieten, die
er gevonden werden, uit, tot de
stedenvan Juda, en braken de
opgerichte beelden, en hieuwen de
bossen af, en wierpen de hoogten
en de altaren af,uit gans Juda en
Benjamin, ook in Efraim en
Manasse, totdat zij alles te niet
gemaakt hadden; daarna keerden
alde kinderen Israels weder, een
ieder tot zijn bezitting in hun
steden.
31:2 En Hizkia bestelde de
verdelingen der priesteren en der
Levieten, naar hun verdelingen, een
iedernaar zijn dienst, de priesteren
en de Levieten tot het brandoffer
en tot de dankofferen, om te
dienen, en om teloven, en om te
prijzen in de poort van de legers
des HEEREN;
31:3 Ook het deel des konings van
zijn have tot de brandofferen, tot
de brandofferen des morgens en
desavonds, en de brandofferen der
sabbatten, en der nieuwe maanden,
en der gezette hoogtijden;

gelijkgeschreven is in de wet des
HEEREN.
31:4 En hij zeide tot het volk, tot
de inwoners van Jeruzalem, dat zij
het deel der priesteren en
Levietengeven zouden, opdat zij
versterkt mochten worden in de wet
des HEEREN.
31:5 Toen nu dat woord uitbrak,
brachten de kinderen Israels vele
eerstelingen van koren, most, en
olie, enhonig, en van al de
inkomsten des velds; ook brachten
zij de tienden van alles in met
menigte.
31:6 En de kinderen van Israel en
Juda, die in de steden van Juda
woonden, brachten ook tienden
derrunderen en der schapen, en
tienden der heilige dingen, die den
HEERE, hun God, geheiligd waren, en
maaktenvele hopen.
31:7 In de derde maand begonnen
zij den grond van die hopen te
leggen, en in de zevende
maandvoleindden zij.
31:8 Toen nu Jehizkia en de
vorsten kwamen en die hopen
zagen, zegenden zij den HEERE en
Zijn volkIsrael.
31:9 En Jehizkia ondervraagde de
priesteren en de Levieten
aangaande die hopen.
31:10 En Azaria, de hoofdpriester,
van het huis van Zadok, sprak tot
hem en zeide: Van dat men
dezeheffing begonnen heeft tot het
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huis des HEEREN te brengen, is er
te eten geweest en verzadigd te
worden, ja,over te houden tot
overvloed toe; want de HEERE heeft
Zijn volk gezegend, zodat deze
veelheid overgeblevenis.
31:11 Toen zeide Jehizkia, dat men
kameren aan het huis des HEEREN
bereiden zou; en zij bereidden ze.
31:12 Daarin brachten zij die
heffing, en de tienden, en de
geheiligde dingen, in getrouwigheid;
endaarover was Chonanja, de Leviet,
overste, en Simei, zijn broeder, de
tweede.
31:13 Maar Jehiel, en Azazja, en
Nahath, en Asahel, en Jerimoth, en
Jozabad, en Eliel, en Jismachja,
enMahath, en Benaja, waren
opzieners, onder de hand van
Chonanja en Simei, zijn broeder;
door het bevel vanden koning
Jehizkia en van Azaria, den overste
van het huis Gods.
31:14 En Kore, de zoon van Jimna,
de Leviet, de poortier tegen het
oosten, was over de vrijwillige
gavenGods, om het hefoffer des
HEEREN en het allerheiligste uit te
delen.
31:15 En aan zijn hand waren Eden,
en Minjamin, en Jesua, en Semaja,
Amarja en Sechanja, in de
stedender priesteren, met
getrouwigheid, om aan hun
broederen in de verdelingen, zowel
aan de kleinen als de groten,uit te

delen:
31:16 (Benevens die gesteld waren
in het geslachtsregister der
manspersonen, drie jaren oud
endaarboven) allen, die in het huis
des HEEREN gingen, tot het
dagelijkse werk op elken dag, voor
hun dienst, inhun wachten, naar hun
verdelingen.
31:17 En met die gesteld waren in
het geslachtsregister der priesteren
naar het huis hunner vaderen,
ookde Levieten van twintig jaren
oud en daarboven, in hun wachten,
naar hun verdelingen;
31:18 Ook tot de geslachtsrekening
met al hun kinderkens, hun
vrouwen, en hun zonen, en hun
dochteren,door de ganse gemeente;
want zij hadden zich in hun ambt
[in] heiligheid geheiligd.
31:19 Ook waren onder de kinderen
van Aaron, de priesteren, op de
velden der voorsteden hunner
steden,in elke stad, mannen, die
met namen uitgedrukt waren, om
aan alle manspersonen onder de
priesteren en aanallen, die in het
geslachtsregister onder de Levieten
gesteld waren, delen te geven.
31:20 En alzo deed Jehizkia in
geheel Juda; en hij deed dat goed,
en recht, en waarachtig was, voor
hetaangezicht des HEEREN, zijns
Gods.
31:21 En in alle werk, dat hij begon
in den dienst van het huis Gods, en
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in de wet en in het gebod, om
zijnGod te zoeken, deed hij met zijn
ganse hart, en had voorspoed.
32:1 Na deze geschiedenissen en
derzelver bevestiging, kwam
Sanherib, de koning van Assyrie, en
toogin Juda, en legerde zich tegen
de vaste steden, en dacht ze tot
zich af te scheuren.
32:2 Jehizkia nu ziende, dat
Sanherib kwam, en zijn aangezicht
was tot den krijg tegen Jeruzalem;
32:3 Zo hield hij raad met zijn
vorsten en zijn helden, om de
fonteinwateren te stoppen, die
buiten de stadwaren; en zij hielpen
hem.
32:4 Want veel volks werd
vergaderd, dat al de fonteinen
stopte, mitsgaders de beek, die
door het middendes lands
henenvloeide, zeggende: Waarom
zouden de koningen van Assyrie
komen, en veel waters vinden?
32:5 Zo versterkte hij zich, en
bouwde den gehelen muur op, die
gebroken was, dien hij optrok tot
aan detorens, met een anderen
muur daarbuiten, en hij versterkte
Millo [in] de stad Davids; en hij
maakte geweer enschilden in
menigte.
32:6 En hij stelde krijgsoversten
over het volk, en hij vergaderde hen
tot zich in de straat der stadspoort,
ensprak naar hun hart, zeggende:

32:7 Zijt sterk, en hebt een goeden
moed, vreest niet, en ontzet u niet,
voor het aangezicht des koningsvan
Assyrie, noch voor het aangezicht
der ganse menigte, die met hem is;
want met ons is er meer, dan
methem.
32:8 Met hem is een vleselijke arm,
maar met ons is de HEERE, onze
God, om ons te helpen, en om
onzekrijgen te krijgen. En het volk
steunde op de woorden van
Jehizkia, den koning van Juda.
32:9 Na dezen zond Sanherib, de
koning van Assyrie, zijn knechten
naar Jeruzalem, (doch hij zelf
wasvoor Lachis, en al zijn
heerschappij met hem) tot Jehizkia,
den koning van Juda, en tot het
ganse Juda, dat teJeruzalem was,
zeggende:
32:10 Zo3541 zegt Sanherib, de
koning van Assyrie: Waarom
vertrouwt gij, dat gij te Jeruzalem
blijft in devesting?
32:11 Ruit u Jehizkia niet op, dat
hij u overgeve, om door honger en
door dorst te sterven, zeggende:
DeHEERE, onze God, zal ons uit de
hand des konings van Assyrie
redden?
32:12 Heeft niet dezelfde Jehizkia
Zijn hoogten en Zijn altaren
weggenomen, en tot Juda en tot
Jeruzalemgesproken, zeggende: Voor
het enige altaar zult gij u
nederbuigen, en daarop roken?
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32:13 Weet gij niet, wat ik gedaan
heb, en mijn vaderen aan alle
volken der landen? Hebben de
godenvan de natien dier landen hun
land enigszins kunnen redden uit
mijn hand?
32:14 Wie is er onder alle goden
derzelver natien, dewelke mijn
vaders verbannen hebben, die zijn
volkheeft kunnen redden uit mijn
hand, dat uw God u uit mijn hand
zou kunnen redden?
32:15 Nu dan, dat Jehizkia ulieden
niet bedriege, en dat hij u op zulk
een wijze niet opruie, en gelooft
hemniet; want geen god van enige
natie en koninkrijk heeft zijn volk uit
mijn hand en mijner vaderen hand
kunnenredden; hoeveel te min zal
uw God u uit mijn hand kunnen
redden?
32:16 Daartoe spraken zijn knechten
nog meer tegen God, den HEERE,
en tegen Zijn knecht Jehizkia.
32:17 Ook schreef hij brieven, om
den HEERE den God Israels, te
honen en om tegen Hem te
spreken,zeggende: Gelijk de goden
van de natien der landen, die hun
volk uit mijn hand niet gered
hebben, alzo zal deGod van Jehizkia
Zijn volk uit mijn hand niet redden.
32:18 En zij riepen met luider stem,
in het Joods, tegen het volk van
Jeruzalem, dat op den muur was,
omdie bevreesd te maken en die te
beroeren, opdat zij de stad

mochten innemen.
32:19 En zij spraken van den God
van Jeruzalem, als van de goden
der volkeren der aarde, een werk
vanmensenhanden.
32:20 Maar de koning Jehizkia en
de profeet Jesaja, de zoon van
Amoz, baden daartegen, en zij
riepennaar den hemel.
32:21 En de HEERE zond een engel,
die alle strijdbare helden, en
vorsten, en oversten in het leger
deskonings van Assyrie verdelgde.
Zo is hij met schaamte des
aangezichts in zijn land
wedergekeerd; en als hij inhet huis
zijns gods ingegaan was, zo velden
hem daar met het zwaard, die uit
zijn lijf voortgekomen waren.
32:22 Alzo verloste de HEERE
Jehizkia en de inwoners van
Jeruzalem, uit de hand van
Sanherib, denkoning van Assyrie, en
uit de hand van allen; en Hij
geleidde hen rondom heen.
32:23 En velen brachten geschenken
tot den HEERE te Jeruzalem, en
kostelijkheden tot Jehizkia,
denkoning van Juda, zodat hij
daarna voor de ogen van alle
heidenen verheven werd.
32:24 In die dagen werd Jehizkia
krank tot stervens toe, en hij bad
tot den HEERE, Die sprak tot hem,
enHij gaf hem een wonderteken.
32:25 Maar Jehizkia deed gene
vergelding, naar de weldaad aan
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hem geschied, dewijl zijn hart
verhevenwerd; daarom werd over
hem, en over Juda en Jeruzalem,
een grote toornigheid.
32:26 Doch Jehizkia verootmoedigde
zich om de verheffing zijns harten,
hij en de inwoners van
Jeruzalem,zodat de grote
toornigheid des HEEREN over hen
niet kwam in de dagen van Jehizkia.
32:27 Jehizkia nu had zeer veel
rijkdom en eer; en hij maakte zich
schatkameren voor zilver en voor
goud,en voor kostelijk gesteente, en
voor specerijen, en voor schilden,
en voor alle begeerlijk gereedschap;
32:28 Ook schathuizen voor de
inkomsten van koren, en most, en
olie; en stallen voor allerlei beesten,
enkooien voor de kudden.
32:29 Daartoe had hij zich steden
gemaakt, mitsgaders bezitting van
schapen en runderen in
menigte;want God gaf hem zeer
grote have.
32:30 Doch Jehizkia stopte ook den
opperuitgang der wateren van
Gihon, en leidde ze recht af
benedennaar het westen der stad
Davids; want Jehizkia had
voorspoed in al zijn werk.
32:31 Maar het is alzo, als de
gezanten der vorsten van Babel, die
tot hem gezonden hadden, om
tevragen naar dat wonderteken, dat
in het land geschied was, [bij] [hem]
[waren], verliet hem God, om hem

teverzoeken, om te weten al [wat] in
zijn hart was.
32:32 Het overige nu der
geschiedenissen van Jehizkia, en
zijn goeddadigheden, ziet, die zijn
geschrevenin het gezicht van den
profeet Jesaja, den zoon van Amoz,
[en] in het boek der koningen van
Juda en Israel.
32:33 En Jehizkia ontsliep met zijn
vaderen, en zij begroeven hem in
het hoogste van de graven der
zonenvan David; daartoe deden
gans Juda en de inwoners van
Jeruzalem hem eer aan in zijn
dood; en zijn zoonManasse werd
koning in zijn plaats.
33:1 Manasse was twaalf jaren oud,
als hij koning werd, en regeerde vijf
en vijftig jaren te Jeruzalem.
33:2 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN, naar de
gruwelen der heidenen, die de
HEEREvoor het aangezicht der
kinderen Israels uit de bezitting
verdreven had.
33:3 Want hij bouwde de hoogten
weder op, die zijn vader Jehizkia
afgebroken had, en richtte den
Baalsaltaren op, en maakte bossen,
en boog zich neder voor al het heir
des hemels, en diende ze;
33:4 En bouwde altaren in het huis
des HEEREN, van hetwelk de HEERE
gezegd had: Te Jeruzalem zalMijn
Naam zijn tot in eeuwigheid.
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33:5 Daartoe bouwde hij altaren
voor al het heir des hemels, in
beide de voorhoven van het huis
desHEEREN.
33:6 En hij deed zijn zonen door
het vuur gaan, in het dal des zoons
van Hinnom, en pleegde
guichelarij,en gaf op vogelgeschrei
acht, en toverde, en hij stelde
waarzeggers en duivelskunstenaren;
en hij deed [zeer]veel kwaads in de
ogen des HEEREN, om Hem tot
toorn te verwekken.
33:7 Hij stelde ook de gelijkenis van
een gesneden beeld, die hij
gemaakt had, in het huis Gods,
vanhetwelk God gezegd had tot
David en tot zijn zoon Salomo: In
dit huis, en te Jeruzalem, dat Ik uit
alle stammenvan Israel verkoren
heb, zal Ik Mijn Naam zetten tot in
eeuwigheid.
33:8 En Ik zal den voet van Israel
niet meer doen wijken van het land,
dat Ik uw vaderen besteld
heb;alleenlijk zo zij waarnemen te
doen, al hetgeen Ik hun geboden
heb, naar de ganse wet, en
inzettingen, enrechten, door de
hand van Mozes.
33:9 Zo deed Manasse Juda en de
inwoners te Jeruzalem dwalen, dat
zij erger deden dan de heidenen,die
de HEERE voor het aangezicht der
kinderen Israels verdelgd had.
33:10 De HEERE sprak wel tot
Manasse en tot zijn volk; maar zij

merkten daar niet op.
33:11 Daarom bracht de HEERE
over hen de krijgsoversten, die de
koning van Assyrie had,
dewelkeManasse gevangen namen
onder de doornen; en zij bonden
hem met twee koperen ketenen, en
voerden hemnaar Babel.
33:12 En als hij hem benauwde, bad
hij het aangezicht des HEEREN, zijns
Gods, ernstelijk aan, envernederde
zich zeer voor het aangezicht van
den God zijner vaderen,
33:13 En bad Hem; en Hij liet Zich
van hem verbidden, en hoorde zijn
smeking, en Hij bracht hem weder
teJeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen
erkende Manasse, dat de HEERE
God is.
33:14 En na dezen bouwde hij den
buitenmuur aan de stad Davids, aan
de westzijde van Gihon in het dal,en
tot den ingang van de Vispoort, en
omsingelde Ofel, en verhief dien
zeer; hij leide ook krijgsoversten in
allevaste steden in Juda.
33:15 En hij nam de vreemde
goden en die gelijkenis uit het huis
des HEEREN weg, mitsgaders al
dealtaren, die hij gebouwd had op
den berg van het huis des HEEREN,
en te Jeruzalem; en hij wierp ze
buiten destad.
33:16 En hij richtte het altaar des
HEEREN toe, en offerde daarop
dankofferen en lofofferen, en zeide
totJuda, dat zij den HEERE, den
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God Israels, dienen zouden.
33:17 Maar het volk offerde nog op
de hoogten, hoewel aan den HEERE,
hun God.
33:18 Het overige nu der
geschiedenissen van Manasse, en
zijn gebed tot zijn God, ook de
woorden derzieners, die tot hem
gesproken hebben in den Naam van
den HEERE, den God Israels, ziet,
die zijn in degeschiedenissen der
koningen van Israel;
33:19 En zijn gebed, en hoe [God]
Zich van hem heeft laten verbidden,
ook al zijn zonde, en
zijnovertreding, en de plaatsen,
waarop hij hoogten gebouwd, en
bossen en gesneden beelden
gesteld heeft, eer hijvernederd werd,
ziet, dat is beschreven in de
woorden der zieners.
33:20 En Manasse ontsliep met zijn
vaderen, en zij begroeven hem in
zijn huis; en zijn zoon Amon
werdkoning in zijn plaats.
33:21 Amon was twee en twintig
jaren oud, als hij koning werd, en
regeerde twee jaren te Jeruzalem.
33:22 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN, gelijk als zijn
vader Manasse gedaan had;
wantAmon offerde al den gesneden
beelden, die zijn vader Manasse
gemaakt had, en diende ze.
33:23 Maar hij vernederde zich niet
voor het aangezicht des HEEREN,
gelijk Manasse, zijn vader,

zichvernederd had; maar deze Amon
vermenigvuldigde de schuld.
33:24 En zijn knechten maakten een
verbintenis tegen hem, en doodden
hem in zijn huis.
33:25 Maar het volk des lands
sloeg hen allen, die de verbintenis
tegen den koning Amon
gemaakthadden; en het volk des
lands maakte zijn zoon Josia koning
in zijn plaats.
34:1 Josia was acht jaren oud, toen
hij koning werd, en regeerde een en
dertig jaren te Jeruzalem.
34:2 En hij deed dat recht was in
de ogen des HEEREN, en wandelde
in de wegen van zijn vader David,en
week niet af ter rechter [hand],
noch ter linkerhand.
34:3 Want in het achtste jaar zijner
regering, toen hij nog een jongeling
was, begon hij den God zijnsvaders
Davids te zoeken; en in het
twaalfde jaar begon hij Juda en
Jeruzalem van de hoogten en de
bossen, ende gesneden en de
gegoten beelden te reinigen.
34:4 En men brak voor zijn
aangezicht af de altaren der Baals;
en de zonnebeelden, die omhoog
bovendezelve waren, hieuw hij af; de
bossen ook, en de gesneden en
gegoten beelden verbrak, en
vergruisde, enstrooide hij op de
graven dergenen, die hun geofferd
hadden.
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34:5 En de beenderen der
priesteren verbrandde hij op hun
altaren; en hij reinigde Juda en
Jeruzalem.
34:6 Daartoe in de steden van
Manasse, en Efraim, en Simeon, ja,
tot Nafthali toe, in haar woeste
plaatsenrondom,
34:7 Brak hij ook de altaren af en
de bossen, en de gesneden beelden
stampte hij, [die] vergruizende, en
alde zonnebeelden hieuw hij af in
het ganse land van Israel; daarna
keerde hij weder naar Jeruzalem.
34:8 In het achttiende jaar nu zijner
regering, als hij het land en het
huis gereinigd had, zond hij Safan,
denzoon van Azalia, en Maaseja,
den overste der stad, en Joha, den
zoon van Joahaz, den kanselier, om
het huisdes HEEREN, zijns Gods, te
verbeteren.
34:9 En zij kwamen tot Hilkia, den
hogepriester, en zij gaven het geld,
dat ten huize Gods gebracht
was,hetwelk de Levieten, die den
dorpel bewaarden, vergaderd
hadden uit de hand van Manasse
en Efraim, en uithet ganse
overblijfsel van Israel, en uit gans
Juda en Benjamin, en te Jeruzalem
wedergekomen waren;
34:10 Zij nu gaven het in de hand
der verzorgers van het werk, die
besteld waren over het huis
desHEEREN, en [deze] gaven dat
dengenen, die het werk deden, die

arbeidden aan het huis des HEEREN,
om hethuis te vermaken en te
verbeteren.
34:11 Want zij gaven het den
werkmeesters en den bouwlieden,
om gehouwen stenen te kopen, en
houttot de samenvoegingen, en om
de huizen te zolderen, die de
koningen van Juda verdorven
hadden.
34:12 En die mannen handelden
trouwelijk in dit werk; en de
bestelden over dezelve waren
Jahath enObadja, Levieten van de
kinderen van Merari, mitsgaders
Zacharia en Mesullam, van de
kinderen derKahathieten, om het
werk voort te drijven; en die
Levieten waren allen verstandig op
instrumenten van muziek.
34:13 Zij waren ook over de
lastdragers, en de voortdrijvers van
allen, die in enig werk arbeidden;
want uitde Levieten waren schrijvers,
en ambtlieden, en poortiers.
34:14 En als zij het geld uitnamen,
dat in het huis des HEEREN
gebracht was, vond de priester
Hilkia hetwetboek des HEEREN,
[gegeven] door de hand van Mozes.
34:15 En Hilkia antwoordde en
zeide tot Safan, den schrijver: Ik
heb het wetboek gevonden in het
huis desHEEREN. En Hilkia gaf Safan
dat boek.
34:16 En Safan droeg dat boek tot
den koning; daarbenevens bracht hij
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nog den koning bescheid
weder,zeggende: Al wat in de hand
uwer knechten gegeven is, dat doen
zij;
34:17 En zij hebben het geld
samengestort, dat in het huis des
HEEREN gevonden is, en hebben
hetgegeven in de hand der
bestelden, en in de hand dergenen,
die het werk maakten.
34:18 Voorts gaf Safan, de schrijver,
den koning te kennen, zeggende:
Hilkia, de priester, heeft mij eenboek
gegeven. En Safan las daarin voor
het aangezicht des konings.
34:19 Het geschiedde nu, als de
koning de woorden der wet hoorde,
dat hij zijn klederen scheurde.
34:20 En de koning gebood Hilkia,
en Ahikam, den zoon van Safan, en
Abdon, den zoon van Micha,
enSafan, den schrijver, en Asaja,
den knecht des konings, zeggende:
34:21 Gaat heen, vraagt den HEERE
voor mij, en voor het overgeblevene
in Israel en in Juda, over
dewoorden dezes boeks, dat
gevonden is; want de grimmigheid
des HEEREN is groot, die over ons
uitgegoten is,omdat onze vaders
niet hebben gehouden het woord
des HEEREN, om te doen naar al
hetgeen in dat boekgeschreven is.
34:22 Toen ging Hilkia henen, en
die des konings waren, tot de
profetes Hulda, de huisvrouw van
Sallum,den zoon van Tokhath, den

zoon van Hasra, den
klederbewaarder. Zij nu woonde te
Jeruzalem in het tweededeel; en zij
spraken zulks tot haar.
34:23 En zij zeide tot hen: Zo zegt
de HEERE, de God Israels: Zegt den
man, die ulieden tot mij
gezondenheeft:
34:24 Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal
kwaad over deze plaats en over
haar inwoners brengen; al
devloeken, die geschreven zijn in
het boek, dat men voor het
aangezicht des konings van Juda
gelezen heeft.
34:25 Daarom dat zij Mij verlaten,
en anderen goden gerookt hebben,
opdat zij Mij tot toorn verwekten
metalle werken hunner handen; zo
zal Mijn grimmigheid uitgegoten
worden tegen deze plaats, en niet
uitgeblustworden.
34:26 Maar tot den koning van
Juda, die ulieden gezonden heeft,
om den HEERE te vragen, tot hem
zultgij alzo zeggen: Zo zegt de
HEERE, de God Israels: Aangaande
de woorden, die gij hebt gehoord;
34:27 Omdat uw hart week
geworden is, en gij u voor het
aangezicht Gods vernederd hebt, als
gij Zijnwoorden hoordet tegen deze
plaats en tegen haar inwoners, en
hebt u vernederd voor Mijn
aangezicht, en uwklederen
gescheurd, en geweend voor Mijn
aangezicht, zo heb Ik [u] ook
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verhoord, spreekt de HEERE.
34:28 Zie, Ik zal u verzamelen tot
uw vaderen, en gij zult met vrede in
uw graf verzameld worden, en
uwogen zullen al dat kwaad niet
zien, dat Ik over deze plaats en
over haar inwoners brengen zal. En
zij brachtenden koning dit antwoord
weder.
34:29 Toen zond de koning henen,
en verzamelde alle oudsten van
Juda en Jeruzalem.
34:30 En de koning ging op in het
huis des HEEREN, en al de mannen
van Juda en de inwoners
vanJeruzalem, mitsgaders de
priesters en de Levieten, en al het
volk, van den grote tot den kleine
toe; en men lasvoor hun oren al de
woorden van het boek des
verbonds, dat in het huis des
HEEREN gevonden was.
34:31 En de koning stond in zijn
standplaats, en maakte een verbond
voor des HEEREN aangezicht, omden
HEERE na te wandelen, en om Zijn
geboden, en Zijn getuigenissen, en
Zijn inzettingen, met zijn ganse
harten met zijn ganse ziel, te
onderhouden, doende de woorden
des verbonds, die in datzelve boek
geschreven zijn.
34:32 En hij deed allen, die te
Jeruzalem en in Benjamin gevonden
werden, staan; en de inwoners
vanJeruzalem deden naar het
verbond van God, den God hunner

vaderen.
34:33 Josia dan deed alle gruwelen
weg uit alle landen, die der
kinderen Israels waren, en maakte
allen,die in Israel gevonden werden,
te dienen; te dienen den HEERE,
hun God; al zijn dagen weken zij
niet af vanden HEERE, den God
hunner vaderen, na te volgen.
35:1 Daarna hield Josia het pascha
den HEERE te Jeruzalem; en zij
slachtten het pascha op
denveertienden der eerste maand.
35:2 En hij stelde de priesters op
hun wachten; en hij sterkte hen tot
den dienst van het huis des
HEEREN.
35:3 En hij zeide tot de Levieten,
die gans Israel onderwezen, die den
HEERE heilig waren: Zet de
heiligeark in het huis, hetwelk
Salomo, de zoon van David, de
koning van Israel, gebouwd heeft; gij
hebt geen last opde schouderen;
dient nu den HEERE, uw God, en
Zijn volk Israel;
35:4 En bereidt u naar de huizen
uwer vaderen, naar uw verdelingen,
naar het voorschrift van David,
denkoning van Israel, en naar de
beschrijving van zijn zoon Salomo;
35:5 En staat in het heiligdom, naar
de onderscheiding der vaderlijke
huizen, voor uw broederen, het
volk,en [naar] de afdeling van de
vaderlijke huizen der Levieten;
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35:6 En slacht het pascha, en
heiligt u, en bereidt [dat] voor uw
broederen, doende naar het woord
desHEEREN, door de hand van
Mozes.
35:7 En Josia gaf voor het volk, van
klein vee, lammeren en jonge
geitenbokken, die alle tot
paasofferen,naar al hetgeen er
gevonden werd, in getal dertig
duizend; maar van runderen drie
duizend; dit was van deskonings
have.
35:8 Ook gaven zijn vorsten tot een
vrijwillig offer voor het volk, voor de
priesteren, en voor de
Levieten;Hilkia, en Zacharia, en
Jehiel, de oversten van het huis
Gods, gaven den priesteren tot
paasofferen, tweeduizend en
zeshonderd [klein] [vee], en
driehonderd runderen.
35:9 Daartoe Chonanja, en Semaja,
en Nethaneel, zijn broeders,
mitsgaders Hasabja, en Jeiel,
enJozabad, de oversten der
Levieten, gaven den Levieten tot
paasofferen, vijf duizend [klein] [vee]
en vijfhonderdrunderen.
35:10 Alzo werd de dienst
toebereid; en de priesteren stonden
in hun standplaats, en de Levieten
in hunverdelingen, naar het gebod
des konings.
35:11 Daarna slachtte men het
pascha, en de priesters sprengden
[het] [bloed] uit hun handen, en

deLevieten trokken de huiden af.
35:12 En zij namen het brandoffer
daar af, opdat zij die naar de
verdelingen der vaderlijke huizen,
aan hetvolk geven mochten, om den
HEERE te offeren, gelijk geschreven
is in het boek van Mozes; en alzo
met derunderen.
35:13 En zij kookten het pascha bij
het vuur, naar het recht; maar de
[andere] heilige dingen kookten zij
inpotten, en in ketels, en in pannen;
en zij deelden het haastelijk onder
al het volk.
35:14 Daarna bereidden zij ook
voor zichzelven en voor de
priesteren; want de priesters, de
zonen vanAaron, waren tot aan den
nacht in het offeren der
brandofferen en des vets; daarom
bereidden de Levieten
voorzichzelven, en voor de
priesteren, de zonen van Aaron.
35:15 En de zangers, de zonen van
Asaf, waren in hun standplaats, naar
het gebod van David, en Asaf,
enHeman, en Jeduthun, den ziener
des konings, mitsgaders de
poortiers aan elke poort; zij
behoefden niet tewijken van hun
dienst, overmits hun broeders, de
Levieten, voor hen bereidden.
35:16 Alzo werd de ganse dienst
des HEEREN op denzelfden dag
beschikt, om pascha te houden,
enbrandofferen op het altaar des
HEEREN te offeren, naar het gebod
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van den koning Josia.
35:17 En de kinderen Israels, die er
gevonden werden, hielden het
pascha ter zelfder tijd, en het feest
derongezuurde [broden], zeven
dagen.
35:18 Daar was ook geen pascha
als dat in Israel gehouden, van de
dagen van Samuel, den profeet, af;
engeen koningen van Israel hadden
zulk een pascha gehouden, gelijk
dat Josia hield met de priesters en
deLevieten, en gans Juda en Israel,
dat er gevonden werd, en de
inwoners van Jeruzalem.
35:19 In het achttiende jaar van het
koninkrijk van Josia, werd dit
pascha gehouden.
35:20 Na dit alles, toen Josia het
huis toebereid had, toog Necho, de
koning van Egypte, op, om te
krijgentegen Karchemis, aan den
Frath; en Josia toog uit hem
tegemoet.
35:21 Toen zond [hij] boden tot
hem, zeggende: Wat heb ik met u
te doen, gij, koning van Juda? Wat
uaangaat, ik ben heden tegen u
niet, maar tegen een huis, dat
oorlog voert tegen mij; en God
heeft gezegd, dat ikmij haasten zou;
houd u af van God, Die met mij is,
opdat Hij u niet verderve.
35:22 Doch Josia keerde zijn
aangezicht niet van hem; maar hij
verstelde zich, om tegen hem te
strijden,en hoorde niet naar de

woorden van Necho uit den mond
van God; maar hij kwam om te
strijden in het dalMegiddo.
35:23 En de schutters schoten den
koning Josia. Toen zeide de koning
tot zijn knechten: Voert mij
weg,want ik ben zeer gewond.
35:24 En zijn knechten namen hem
weg van den wagen, en voerden
hem op den tweeden wagen, dien
hijhad, en brachten hem te
Jeruzalem; en hij stierf, en werd
begraven in de graven zijner
vaderen; en gans Judaen Jeruzalem
bedreven rouw over Josia.
35:25 En Jeremia maakte een
klaaglied over Josia; desgelijks alle
zangers en zangeressen spraken in
hunklaagliederen van Josia, tot op
dezen dag; want zij gaven ze tot
een inzetting in Israel; en ziet, zij
zijngeschreven in de klaagliederen.
35:26 Het overige nu der
geschiedenissen van Josia, en zijn
goeddadigheden, naar dat
geschreven is inde wet des HEEREN;
35:27 Zijn geschiedenissen dan, de
eerste en de laatste, ziet, die zijn
geschreven in het boek der
koningenvan Israel en van Juda.
36:1 Toen nam het volk des lands
Joahaz, den zoon van Josia, en zij
maakten hem koning, in zijns
vadersplaats, te Jeruzalem.
36:2 Drie en twintig jaren was
Joahaz oud, als hij koning werd, en
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hij regeerde drie maanden te
Jeruzalem.
36:3 Want de koning van Egypte
zette hem af te Jeruzalem; en hij
leide het land een boete op van
honderdtalenten zilvers en een
talent gouds.
36:4 En de koning van Egypte
maakte zijn broeder Eljakim koning
over Juda en Jeruzalem, en
veranderdezijn naam in Jojakim;
maar zijn broeder Joahaz nam
Necho, en bracht hem in Egypte.
36:5 Vijf en twintig jaren was
Jojakim oud, als hij koning werd, en
regeerde elf jaren te Jeruzalem; en
hijdeed dat kwaad was in de ogen
des HEEREN, zijns Gods.
36:6 Nebukadnezar, de koning van
Babel, toog tegen hem op, en bond
hem met twee koperen ketenen,om
hem te voeren naar Babel.
36:7 Nebukadnezar bracht ook van
de vaten van het huis des HEEREN
naar Babel, en stelde ze in
zijntempel te Babel.
36:8 Het overige nu van de
geschiedenissen van Jojakim, en zijn
gruwelen, die hij deed, en wat aan
hemgevonden werd, ziet, dat is
geschreven in het boek der
koningen van Israel en Juda; en
Jojachin, zijn zoon, werdkoning in
zijn plaats.
36:9 Acht jaren was Jojachin oud,
als hij koning werd, en regeerde
drie maanden en tien dagen

teJeruzalem, en deed dat kwaad
was in de ogen des HEEREN.
36:10 En met de wederkomst des
jaars zond de koning Nebukadnezar
henen, en liet hem naar Babelhalen,
met de kostelijke vaten van het huis
des HEEREN; en hij maakte zijn
broeder Zedekia koning over Judaen
Jeruzalem.
36:11 Een en twintig jaren was
Zedekia oud, als hij koning werd, en
regeerde elf jaren te Jeruzalem.
36:12 En hij deed dat kwaad was in
de ogen des HEEREN, zijns Gods; hij
verootmoedigde zich niet voorhet
aangezicht van den profeet Jeremia,
[sprekende] uit den mond des
HEEREN.
36:13 Daartoe werd hij ook afvallig
tegen den koning Nebukadnezar, die
hem beedigd had bij God;
enverhardde zijn nek, en verstokte
zijn hart, dat hij zich niet bekeerde
tot den HEERE, den God Israels.
36:14 Ook maakten alle oversten
der priesteren, en het volk, der
overtredingen zeer veel, naar
allegruwelen der heidenen; en zij
verontreinigden het huis des
HEEREN, dat Hij geheiligd had te
Jeruzalem.
36:15 En de HEERE, de God hunner
vaderen, zond tot hen, door de
hand Zijner boden, vroeg op
zijnde,om [die] te zenden; want Hij
verschoonde Zijn volk en Zijn
woning.
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36:16 Maar zij spotten met de
boden Gods, en verachtten Zijn
woorden; zij verleidden zichzelven
tegenZijn profeten; totdat de
grimmigheid des HEEREN tegen Zijn
volk opging, dat er geen helen aan
was.
36:17 Want Hij deed tegen hen
opkomen den koning der Chaldeen,
die hun jongelingen met het zwaard
inhet huis huns heiligdoms doodde,
en hij verschoonde de jongelingen
niet, noch de maagden, de ouden
noch destokouden; Hij gaf hen allen
in zijn hand.
36:18 En alle vaten van het huis
Gods, de grote en de kleine, en de
schatten van het huis des
HEEREN,en de schatten des konings
en zijner vorsten, dit alles voerde hij
naar Babel.
36:19 En zij verbrandden het huis
Gods, en zij braken den muur van
Jeruzalem af, en al de
paleizendaarvan verbrandden zij met
vuur, verdervende ook alle kostelijke
vaten derzelve.
36:20 En wie overgebleven was van
het zwaard, voerde hij weg naar

Babel, en zij werden hem en
zijnzonen tot knechten, tot het
regeren des koninkrijks van Perzie;
36:21 Opdat het woord des HEEREN
vervuld wierd, door den mond van
Jeremia, totdat het land aan
zijnsabbatten een welgevallen had;
het rustte al de dagen der
verwoesting, totdat de zeventig jaren
vervuld waren.
36:22 Maar in het eerste jaar van
Kores, koning van Perzie, opdat
volbracht wierd het woord des
HEEREN,door den mond van
Jeremia, verwekte de HEERE den
geest van Kores, koning van Perzie,
dat hij een stem lietdoorgaan door
zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in
geschrift, zeggende:
36:23 Zo zegt Kores, koning van
Perzie: De HEERE, de God des
hemels, heeft mij alle koninkrijken
deraarde gegeven; en Hij heeft mij
bevolen Hem een huis te bouwen te
Jeruzalem, hetwelk in Juda is; wie is
onderulieden van al Zijn volk? De
HEERE, zijn God, zij met hem, en hij
trekke op.

Ezra
1:1 In het eerste jaar nu van Kores,
koning van Perzie, opdat volbracht

wierd het woord des HEEREN, uitden
mond van Jeremia, verwekte de
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HEERE den geest van Kores, koning
van Perzie, dat hij een stem
lietdoorgaan door zijn ganse
koninkrijk, zelfs ook in geschrift,
zeggende:
1:2 Zo zegt Kores, koning van
Perzie: De HEERE, de God des
hemels, heeft mij alle koninkrijken
der aardegegeven; en Hij heeft mij
bevolen Hem een huis te bouwen te
Jeruzalem, hetwelk in Juda is.
1:3 Wie is onder ulieden van al Zijn
volk? Zijn God zij met hem, en hij
trekke op naar Jeruzalem, dat
inJuda is, en hij bouwe het huis des
HEEREN, des Gods van Israel; Hij is
de God, Die te Jeruzalem [woont].
1:4 En al wie achterblijven zou in
enige plaatsen, waar hij als
vreemdeling verkeert, dien zullen de
liedenzijner plaats bevorderlijk zijn
met zilver, en met goud, en met
have, en met beesten; benevens een
vrijwilligegave, voor het huis Gods,
Die te Jeruzalem [woont].
1:5 Toen maakten zich op de
hoofden der vaderen van Juda en
Benjamin, en de priesteren en de
Levieten,benevens een iegelijk, wiens
geest God verwekte, dat zij
optrokken om te bouwen het huis
des HEEREN, die teJeruzalem
[woont].
1:6 Allen nu, die rondom hen
waren, sterkten hunlieder handen
met zilveren vaten, met goud, met
have, enmet beesten, en met

kostelijkheden; behalve alles, wat
vrijwillig gegeven werd.
1:7 Ook bracht de koning Kores uit,
de vaten van het huis des HEEREN,
die Nebukadnezar uit Jeruzalemhad
uitgevoerd, en had gesteld in het
huis zijns gods.
1:8 En Kores, de koning van Perzie,
bracht ze uit door de hand van
Mithredath, den schatmeester, die
zeaan Sesbazar, den vorst van
Juda, toetelde.
1:9 En dit is hun getal: dertig
gouden bekkens, duizend zilveren
bekkens, negen en twintig messen;
1:10 Dertig gouden bekers,
vierhonderd en tien andere zilveren
bekers; andere vaten, duizend.
1:11 Alle vaten van goud en van
zilver waren vijf duizend en
vierhonderd; deze alle voerde
Sesbazar op,met degenen, die van
de gevangenis opgevoerd werden,
van Babel naar Jeruzalem.
2:1 Dit zijn de kinderen van dat
landschap, die optogen uit de
gevangenis, van de weggevoerden,
dieNebukadnezar, koning van Babel,
weggevoerd had naar Babel, die
naar Jeruzalem en Juda zijn
wedergekeerd,een iegelijk naar zijn
stad;
2:2 Dewelken kwamen met
Zerubbabel, Jesua, Nehemia, Seraja,
Reelaja, Mordechai, Bilsan,
Mizpar,Bigvai, Rehum [en] Baena.
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[Dit] is het getal der mannen des
volks van Israel.
2:3 De kinderen van Paros, twee
duizend honderd twee en zeventig.
2:4 De kinderen van Sefatja,
driehonderd twee en zeventig.
2:5 De kinderen van Arach,
zevenhonderd vijf en zeventig.
2:6 De kinderen van Pahath-moab,
van de kinderen van Jesua-joab,
twee duizend achthonderd en twaalf.
2:7 De kinderen van Elam, duizend
tweehonderd vier en vijftig.
2:8 De kinderen van Zatthu,
negenhonderd vijf en veertig.
2:9 De kinderen van Zakkai,
zevenhonderd zestig.
2:10 De kinderen van Bani,
zeshonderd twee en veertig.
2:11 De kinderen van Bebai,
zeshonderd drie en twintig.
2:12 De kinderen van Azgad,
duizend tweehonderd twee en
twintig.
2:13 De kinderen van Adonikam,
zeshonderd zes en zestig.
2:14 De kinderen van Bigvai, twee
duizend zes en vijftig.
2:15 De kinderen van Adin,
vierhonderd vier en vijftig.
2:16 De kinderen van Ater, van
Hizkia, acht en negentig.
2:17 De kinderen van Bezai,
driehonderd drie en twintig.
2:18 De kinderen van Jora, honderd
en twaalf.
2:19 De kinderen van Hasum,

tweehonderd drie en twintig.
2:20 De kinderen van Gibbar, vijf en
negentig.
2:21 De kinderen van Bethlehem,
honderd drie en twintig.
2:22 De mannen van Netofa, zes en
vijftig.
2:23 De mannen van Anathoth,
honderd acht en twintig.
2:24 De kinderen van Azmaveth,
twee en veertig.
2:25 De kinderen van Kirjath-arim,
Cefira en Beeroth, zevenhonderd
drie en veertig.
2:26 De kinderen van Rama en
Gaba, zeshonderd een en twintig.
2:27 De mannen van Michmas,
honderd twee en twintig.
2:28 De mannen van Beth-el en Ai,
tweehonderd drie en twintig.
2:29 De kinderen van Nebo, twee
en vijftig.
2:30 De kinderen van Magbis,
honderd zes en vijftig.
2:31 De kinderen van den anderen
Elam, duizend tweehonderd vier en
vijftig.
2:32 De kinderen van Harim,
driehonderd en twintig.
2:33 De kinderen van Lod, Hadid en
Ono, zevenhonderd vijf en twintig.
2:34 De kinderen van Jericho,
driehonderd vijf en veertig.
2:35 De kinderen van Senaa, drie
duizend zeshonderd en dertig.
2:36 De priesters. De kinderen van
Jedaja, van het huis van Jesua,
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negenhonderd drie en zeventig.
2:37 De kinderen van Immer,
duizend twee en vijftig.
2:38 De kinderen van Pashur,
duizend tweehonderd zeven en
veertig.
2:39 De kinderen van Harim,
duizend en zeventien.
2:40 De Levieten. De kinderen van
Jesua en Kadmiel, van de kinderen
van Hodavja, vier en zeventig.
2:41 De zangers. De kinderen van
Asaf honderd acht en twintig.
2:42 De kinderen der poortiers. De
kinderen van Sallum, de kinderen
van Ater, de kinderen van Talmon,
dekinderen van Akkub, de kinderen
van Hatita, de kinderen van Sobai;
deze allen waren honderd negen en
dertig.
2:43 De Nethinim. De kinderen van
Ziha, de kinderen van Hasufa, de
kinderen van Tabbaoth;
2:44 De kinderen van Keros, de
kinderen van Siaha, de kinderen van
Padon;
2:45 De kinderen van Lebana, de
kinderen van Hagaba, de kinderen
van Akkub;
2:46 De kinderen van Hagab, de
kinderen van Samlai, de kinderen
van Hanan;
2:47 De kinderen van Giddel, de
kinderen van Gahar, de kinderen
van Reaja;
2:48 De kinderen van Rezin, de
kinderen van Nekoda, de kinderen

van Gazzam;
2:49 De kinderen van Uza, de
zonen van Paseah, de kinderen van
Bezai;
2:50 De kinderen van Asna, de
kinderen der Mehunim, de kinderen
der Nefusim;
2:51 De kinderen van Bakbuk, de
kinderen van Hakufa, de kinderen
van Harhur;
2:52 De kinderen van Bazluth, de
kinderen van Mehida, de kinderen
van Harsa;
2:53 De kinderen van Barkos, de
kinderen van Sisera, de kinderen
van Thamah;
2:54 De kinderen van Neziah, de
kinderen van Hatifa.
2:55 De kinderen der knechten van
Salomo. De kinderen van Sotai, de
kinderen van Sofereth, de
kinderenvan Peruda;
2:56 De kinderen van Jaala, de
kinderen van Darkon, de kinderen
van Giddel;
2:57 De kinderen van Sefatja, de
kinderen van Hattil, de kinderen van
Pocheret-hazebaim, de kinderen
vanAmi.
2:58 Al de Nethinim, en de kinderen
der knechten van Salomo, waren
driehonderd twee en negentig.
2:59 Dezen togen ook op van Telmelah, Tel-harsa, Cherub, Addan
[en] Immer; doch zij konden
hunnervaderen huis en hun zaad
niet bewijzen, of zij uit Israel waren.
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2:60 De kinderen van Delaja, de
kinderen van Tobia, de kinderen van
Nekoda, zeshonderd twee en vijftig.
2:61 En van de kinderen der
priesteren, de kinderen van Habaja,
de kinderen van Koz, de kinderen
vanBarzillai, die van de dochteren
van Barzillai, den Gileadiet, een
vrouw genomen had, en naar hun
naamgenoemd was.
2:62 Dezen zochten hun register,
onder degenen, die in het
geslachtsregister gesteld waren,
maar zijwerden niet gevonden;
daarom werden zij als onreinen van
het priesterdom geweerd.
2:63 En Hattirsatha zeide tot hen,
dat zij van de heiligste dingen niet
zouden eten, totdat er een
priesterstond met urim en met
thummim.
2:64 Deze ganse gemeente te
zamen was twee en veertig duizend
driehonderd [en] zestig.
2:65 Behalve hun knechten en hun
maagden, die waren zeven duizend
driehonderd zeven en dertig; en
zijhadden tweehonderd zangers en
zangeressen.
2:66 Hun paarden waren
zevenhonderd zes en dertig; hun
muildieren, tweehonderd vijf en
veertig;
2:67 Hun kemelen, vierhonderd vijf
en dertig; de ezelen, zes duizend
zevenhonderd en twintig.
2:68 En [sommigen] van de hoofden

der vaderen, als zij kwamen ten
huize des HEEREN, die te
Jeruzalem[woont], gaven vrijwilliglijk
ten huize Gods, om dat te zetten
op zijn vaste plaats.
2:69 Zij gaven naar hun vermogen
tot den schat des werks, aan goud,
een en zestig duizend drachmen,
enaan zilver, vijf duizend ponden, en
honderd priesterrokken.
2:70 En de priesters en de Levieten,
en [sommigen] uit het volk, zo de
zangers als de poortiers, en
deNethinim woonden in hun steden,
en gans Israel in zijn steden.
3:1 Toen nu de zevende maand
aankwam, en de kinderen Israels in
de steden waren, verzamelde zich
hetvolk, als een enig man, te
Jeruzalem.
3:2 En Jesua, de zoon van Jozadak,
maakte zich op, en zijn broederen,
de priesters en Zerubbabel, dezoon
van Sealthiel, en zijn broederen, en
zij bouwden het altaar des Gods
van Israel, om daarop brandofferen
teofferen, gelijk geschreven is in de
wet van Mozes, den man Gods.
3:3 En zij vestigden het altaar op
zijn stelling, maar met verschrikking,
[die] over hen was, vanwege
devolken der landen; en zij offerden
daarop brandofferen den HEERE,
brandofferen des morgens en des
avonds.
3:4 En zij hielden het feest der
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loofhutten, gelijk geschreven is; en
[zij] [offerden] brandofferen dag bij
dag ingetal, naar het recht, van elk
dagelijks op zijn dag.
3:5 Daarna ook het gedurig
brandoffer, en van de nieuwe
maanden, en van alle gezette
hoogtijden desHEEREN, die geheiligd
waren; ook van een ieder, die een
vrijwillige offerande den HEERE
vrijwilliglijk offerde.
3:6 Van den eersten dag af der
zevende maand begonnen zij den
HEERE brandofferen te offeren; doch
degrond van den tempel des
HEEREN was niet gelegd.
3:7 Zo gaven zij geld aan de
houwers en werkmeesters, ook spijs
en drank, en olie aan de Sidoniers
en aande Tyriers, om cederenhout
van den Libanon te brengen aan de
zee naar Jafo, naar de vergunning
van Kores,koning van Perzie, aan
hen.
3:8 In het tweede jaar nu hunner
aankomst ten huize Gods te
Jeruzalem, in de tweede maand,
begonnenZerubbabel, de zoon van
Sealthiel, en Jesua, de zoon van
Jozadak, en de overige hunner
broederen, depriesters en de
Levieten, en allen, die uit de
gevangenis te Jeruzalem gekomen
waren; en zij stelden deLevieten,
van twintig jaren oud en daarboven,
om opzicht te nemen over het werk
van des HEEREN huis.

3:9 Toen stond Jesua, zijn zonen
en zijn broederen, [en] Kadmiel met
zijn zonen, kinderen van Juda,
alseen [man], om opzicht te hebben
over degenen, die het werk deden
aan het huis Gods, met de zonen
vanHenadad, hun zonen en hun
broederen, de Levieten.
3:10 Als nu de bouwlieden den
grond van des HEEREN tempel
leiden, zo stelden zij de
priesteren,aangekleed zijnde, met
trompetten, en de Levieten, Asafs
zonen, met cimbalen, om den
HEERE te loven, naarde instelling
van David, den koning van Israel.
3:11 En zij zongen bij beurten, met
den HEERE te loven en te danken,
dat Hij goed is, dat Zijn
weldadigheidtot in eeuwigheid is
over Israel. En al het volk juichte
met groot gejuich, als men den
HEERE loofde over degrondlegging
van het huis des HEEREN.
3:12 Maar velen van de priesteren,
en de Levieten, en hoofden der
vaderen, die oud waren, die het
eerstehuis gezien hadden, dit huis
in zijn grondlegging voor hun ogen
zijnde, weenden met luider stem;
maar velenverhieven de stem met
gejuich [en] met vreugde.
3:13 Zodat het volk niet onderkende
de stem van het gejuich der
vreugde, van de stem des geweens
vanhet volk; want het volk juichte
met groot gejuich, dat de stem tot
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van verre gehoord werd.
4:1 Toen nu de wederpartijders van
Juda en Benjamin hoorden, dat de
kinderen der gevangenis denHEERE,
den God Israels, den tempel
bouwden;
4:2 Zo kwamen zij aan tot
Zerubbabel, en tot de hoofden der
vaderen, en zeiden tot hen: Laat
ons metulieden bouwen, want wij
zullen uw God zoeken, gelijk
gijlieden; ook hebben wij Hem
geofferd sinds de dagenvan Esarhaddon, den koning van Assur, die
ons herwaarts heeft doen optrekken.
4:3 Maar Zerubbabel, en Jesua, en
de overige hoofden der vaderen van
Israel zeiden tot hen: Het
betaamtniet, dat gijlieden en wij
onzen God een huis bouwen; maar
wij alleen zullen het den HEERE, den
God Israels,bouwen, gelijk als de
koning Kores, koning van Perzie,
ons geboden heeft.
4:4 Evenwel maakte het volk des
lands de handen des volks van
Juda slap, en verstoorde hen in
hetbouwen;
4:5 En zij huurden tegen hen
raadslieden, om hun raad te
vernietigen, al de dagen van Kores,
koning vanPerzie, tot aan het
koninkrijk van Darius, den koning
van Perzie.
4:6 En onder het koninkrijk van
Ahasveros, in het begin zijns

koninkrijks, schreven zij een
aanklacht tegende inwoners van
Juda en Jeruzalem.
4:7 En in de dagen van Arthahsasta
schreef Bislam, Mithredath, Tabeel,
en de overigen van zijngezelschap,
aan Arthahsasta, koning van Perzie;
en de schrift des briefs was in het
Syrisch geschreven, en inhet Syrisch
uitgelegd.
4:8 Rehum, de kanselier, en Simsai,
de schrijver, schreven een brief
tegen Jeruzalem, aan den
koningArthahsasta, op deze manier:
4:9 Toen Rehum, de kanselier, en
Simsai, de schrijver, en de overigen
van hun gezelschap, de Dinaieten,de
Afarsathchieten, de Tarpelieten, de
Afarsieten, de Archevieten, de
Babyloniers, de Susanchieten,
deDehavieten, de Elamieten,
4:10 En de overige volkeren, die de
grote en vermaarde Asnappar heeft
vervoerd, en doen wonen in destad
van Samaria, ook de overigen, aan
deze zijde der rivier, en op zulken
tijd.
4:11 Dit is een afschrift des briefs,
dien zij aan hem, aan den koning
Arthahsasta, zonden: Uw knechten,
demannen aan deze zijde der rivier,
en op zulken tijd.
4:12 Den koning zij bekend, dat de
Joden, die van u zijn opgetogen, tot
ons gekomen zijn te
Jeruzalem,bouwende die rebelle en
die boze stad, waarvan zij de muren
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voltrekken, en de fondamenten
samenvoegen.
4:13 Zo zij nu den koning bekend,
indien dezelve stad zal worden
opgebouwd, en de muren
voltrokken, datzij den cijns, ouden
impost, en tol niet zullen geven, en
gij zult aan de inkomsten der
koningen schadeaanbrengen.
4:14 Nu, omdat wij salaris uit het
paleis trekken, en het ons niet
betaamt des konings oneer te zien,
daaromhebben wij gezonden, en
[dit] den koning bekend gemaakt;
4:15 Opdat men zoeke in het boek
der kronieken uwer vaderen, zo zult
gij vinden in het boek der
kronieken,en weten, dat dezelve
stad een rebelle stad geweest is, en
den koningen en landschappen
schadeaanbrengende, en dat zij
daarbinnen afval gesticht hebben,
van oude tijden af; daarom is
dezelve stad verwoest.
4:16 Wij maken dan de koning
bekend, dat, zo dezelve stad zal
worden opgebouwd, en haar
murenvoltrokken, gij daardoor geen
deel zult hebben aan deze zijde der
rivier.
4:17 De koning zond antwoord aan
Rehum, den kanselier, en Simsai,
den schrijver, en de overigen van
hungezelschappen, die te Samaria
woonden; mitsgaders aan de
overigen van deze zijde der rivier
[aldus]: Vrede,en op zulken tijd.

4:18 De brief, dien gij aan ons
geschikt hebt, is duidelijk voor mij
gelezen.
4:19 En als van mij bevel gegeven
was, hebben zij gezocht en
gevonden, dat dezelve stad zich van
oudetijden af tegen de koningen
heeft verheven, en rebellie en afval
daarin gesticht is.
4:20 Ook zijn er machtige koningen
geweest over Jeruzalem, die
geheerst hebben overal aan gene
zijdeder rivier; en hun is cijns, oude
impost en tol gegeven.
4:21 Geeft dan nu bevel, om
diezelve mannen te beletten, dat
diezelve stad niet opgebouwd
worde, totdatvan mij bevel zal
worden gegeven.
4:22 Weest gewaarschuwd, [van] feil
in dezen te begaan; waarom zou
het verderf tot schade der
koningenaanwassen?
4:23 Toen, van dat het afschrift des
briefs van den koning Arthahsasta
voor Rehum, en Simsai, denschrijver,
en hun gezelschappen gelezen was,
togen zij in haast naar Jeruzalem
tot de Joden, en beletten henmet
arm en geweld.
4:24 Toen hield het werk op van
het huis Gods, Die te Jeruzalem
[woont], ja, het hield op tot in het
tweedejaar van het koninkrijk van
Darius, den koning van Perzie.
5:1 Haggai nu, de profeet, en
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Zacharia, de zoon van Iddo,
profeteerden tot de Joden, die in
Juda en teJeruzalem waren; in den
naam Gods van Israel [profeteerden]
[zij] tot hen.
5:2 Toen maakten zich op
Zerubbabel, de zoon van Sealthiel,
en Jesua, de zoon van Jozadak,
enbegonnen te bouwen het huis
Gods, Die te Jeruzalem [woont]; en
met hen de profeten Gods, die
henondersteunden.
5:3 Te dier tijd kwam tot hen
Thathnai, de landvoogd aan deze
zijde der rivier, en Sthar-boznai, en
hungezelschap, en zeiden aldus tot
hen: Wie heeft ulieden bevel
gegeven dit huis te bouwen, en
dezen muur tevoltrekken?
5:4 Toen zeiden wij aldus tot hen,
[en] welke de namen waren der
mannen, die dit gebouw bouwden.
5:5 Doch het oog huns Gods was
over de oudsten der Joden, dat zij
hun niet beletten, totdat de zaak
aanDarius kwam, en zij alsdan
daarover een brief wederbrachten.
5:6 Afschrift des briefs, dien
Thathnai, de landvoogd aan deze
zijde der rivier, met Sthar-boznai, en
zijngezelschap, de Afarsechaieten,
die aan deze zijde der rivier waren,
aan den koning Darius zond.
5:7 Zij zonden een verhaal aan
hem; en daarin was aldus
geschreven: Den koning Darius zij
alle vrede.

5:8 Den koning zij bekend, dat wij
getogen zijn naar het landschap
Juda, ten huize des groten
Gods,hetwelk gebouwd wordt met
grote stenen, en het hout wordt
geleid in de wanden; en datzelve
werk wordt rasgedaan, en gaat
voorspoediglijk door hun handen
voort.
5:9 Toen hebben wij denzelven
oudsten gevraagd, [en] aldus tot
hen gezegd: Wie heeft ulieden
bevelgegeven dit huis te bouwen, en
dezen muur te voltrekken?
5:10 Wijders hebben wij hun ook
hun namen afgevraagd, dat wij ze u
bekend maakten; dat wij
mochtenoverschrijven de namen der
mannen, die hoofden onder hen
zijn.
5:11 En zij hebben ons dusdanig
antwoord wedergegeven, zeggende:
Wij zijn knechten van den God
deshemels en der aarde, en bouwen
het huis, dat vele jaren voor dezen
is gebouwd geweest; want een
grootkoning van Israel had het
gebouwd en voltrokken.
5:12 Maar nadat onze vaders den
God des hemels hadden vertoornd,
heeft Hij hen gegeven in de hand
vanNebukadnezar, den koning van
Babel, den Chaldeer; dewelke dat
huis heeft vernield, en het volk naar
Babelweggevoerd.
5:13 Doch in het eerste jaar van
Kores, koning van Babel, heeft de
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koning Kores bevel gegeven dit
huisGods te bouwen.
5:14 Ja, de vaten van Gods huis,
welke van goud en zilver waren, die
Nebukadnezar uit den tempel, die
teJeruzalem was, had weggenomen
en dezelve gebracht in den tempel
van Babel, die heeft de koning
Koresuitgehaald uit den tempel van
Babel, en zij zijn gegeven aan een,
wiens naam was Sesbazar, dien hij
tot eenlandvoogd had gesteld.
5:15 En hij zeide tot hem: Neem
deze vaten, ga ze afvoeren in den
tempel, die te Jeruzalem is, en laat
hethuis Gods gebouwd worden op
zijn plaats.
5:16 Toen kwam dezelve Sesbazar;
hij leide de fondamenten van het
huis Gods, Die te Jeruzalem
[woont];en er is van toen af tot nu
toe gebouwd, doch niet volbracht.
5:17 Zo het dan nu den koning
goeddunkt, laat er gezocht worden
in het schathuis des konings aldaar,
datte Babel is, of het zij, dat een
bevel van den koning Kores
gegeven zij, om dit huis Gods te
Jeruzalem tebouwen; en dat men
des konings believen hiervan tot
ons zende.
6:1 Toen gaf de koning Darius
bevel; en zij zochten in de
kanselarij, waar de schatten waren
weggelegd, inBabel.
6:2 En te Achmetha, in de burcht,

die in het landschap Medie is, werd
een rol gevonden; en daarin
wasaldus geschreven: GEDACHTENIS;
6:3 In het eerste jaar van den
koning Kores, gaf de koning Kores
[dit] bevel: Het huis Gods te
Jeruzalem,dat huis zal gebouwd
worden, ter plaatse, waar zij
offeranden offeren, en de
fondamenten daarvan zullen
zwaarzijn; zijn hoogte van zestig
ellen, en zijn breedte van zestig
ellen;
6:4 Met drie rijen van groten steen,
en een rij van nieuw hout; en de
onkosten zullen uit des konings
huisgegeven worden.
6:5 Daartoe zal men ook de
gouden en zilveren vaten van het
huis Gods, die Nebukadnezar uit
den tempel,die te Jeruzalem was,
heeft weggevoerd, en naar Babel
gebracht, wedergeven, dat zij gaan
naar den tempel,die te Jeruzalem is,
aan zijn plaats, en men zal ze
afvoeren ten huize Gods.
6:6 Nu, gij Thathnai, landvoogd aan
gene zijde der rivier, gij Stharboznai, met ulieder gezelschap,
gijAfarsechaieten, die aan gene zijde
der rivier zijt, weest verre van daar!
6:7 Laat hen aan den arbeid van
dit huis Gods; dat de landvoogd der
Joden en de oudsten der Joden
dithuis Gods bouwen aan zijn plaats.
6:8 Ook wordt mij mij bevel
gegeven, wat gijlieden doen zult aan
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de oudsten dezer Joden, om dit
huis Godste bouwen; te weten, dat
uit des konings goederen, van den
cijns aan gene zijde der rivier, de
onkosten dezenmannen spoediglijk
gegeven worden, opdat men hen
niet belette.
6:9 En wat nodig is, als jonge
runderen, en rammen, en lammeren,
tot brandofferen aan den God
deshemels, tarwe, zout, wijn en olie,
naar het zeggen der priesteren, die
te Jeruzalem zijn, dat het hun dag
bij daggegeven worde, dat er geen
feil zij;
6:10 Opdat zij offeranden van
liefelijken reuk aan den God des
hemels offeren, en bidden voor het
levendes konings en zijner kinderen.
6:11 Voorts wordt bevel van mij
gegeven, dat al dengene, die dit
woord zal veranderen, een hout uit
zijnhuis zal gerukt en opgericht
worden, waaraan hij zal worden
opgehangen; en zijn huis zal om
diens wille tot eendrekhoop gemaakt
worden.
6:12 De God nu, die Zijn Naam
aldaar heeft doen wonen, werpe ter
neder alle koningen en volken, die
hunhand zullen uitstrekken, om te
veranderen [en] te verderven dit
huis Gods, dat te Jeruzalem is. Ik,
Darius, hebhet bevel gegeven, dat
het spoediglijk gedaan worde.
6:13 Toen deden Thathnai, de
landvoogd aan gene zijde der rivier,

Sthar-boznai, en hun
gezelschap,spoediglijk alzo, naar
hetgeen de koning Darius gezonden
had.
6:14 En de oudsten der Joden
bouwden en gingen voorspoediglijk
voort, door de profetie van den
profeetHaggai en Zacharia, den
zoon van Iddo; en zij bouwden en
voltrokken het, naar het bevel van
den God Israels,en naar het bevel
van Kores, en Darius, en
Arthahsasta, koning van Perzie.
6:15 En dit huis werd volbracht op
den derden dag der maand Adar;
datzelve was het zesde jaar van
hetkoninkrijk van den koning Darius.
6:16 En de kinderen Israels, de
priesteren en Levieten, en de
overige kinderen der gevangenis
deden deinwijding van dit huis Gods
met vreugde.
6:17 En zij offerden, ter inwijding
van dit huis Gods, honderd
runderen, tweehonderd rammen,
vierhonderdlammeren en twaalf
geitenbokken, ten zondoffer voor
gans Israel, naar het getal der
stammen Israels.
6:18 En zij stelden de priesteren in
hun onderscheidingen, en de
Levieten in hun verdelingen, tot den
dienstGods, Die te Jeruzalem is,
naar het voorschrift des boeks van
Mozes.
6:19 Ook hielden de kinderen der
gevangenis het pascha, op den
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veertienden der eerste maand.
6:20 Want de priesters en de
Levieten hadden zich gereinigd als
een enig [man]; zij waren allen rein;
en zijslachtten het pascha voor alle
kinderen der gevangenis, en voor
hun broederen, de priesteren, en
voorzichzelven.
6:21 Alzo aten de kinderen Israels,
die uit de gevangenis
wedergekomen waren, mitsgaders al
wie zich vande onreinigheid der
heidenen des lands tot hen
afgezonderd had, om den HEERE,
den God Israels, te zoeken.
6:22 En zij hielden het feest der
ongezuurde [broden] zeven dagen,
met blijdschap; want de HEERE
hadhen verblijd, en het hart des
konings van Assur tot hen gewend,
om hun handen te sterken in het
werk van hethuis Gods, des Gods
van Israel.
7:1 Na deze geschiedenissen nu, in
het koninkrijk van Arthahsasta,
koning van Perzie: Ezra, de zoon
vanSeraja, den zoon van Azarja, den
zoon van Hilkia,
7:2 Den zoon van Sallum, den zoon
van Zadok, den zoon van Ahitub,
7:3 Den zoon van Amarja, den zoon
van Azarja, den zoon van Merajoth,
7:4 Den zoon van Zerahja, den
zoon van Uzzi, den zoon van Bukki,
7:5 Den zoon van Abisua, den zoon
van Pinehas, den zoon van Eleazar,

den zoon van Aaron,
denhoofdpriester.
7:6 Deze Ezra toog op uit Babel; en
hij was een vaardig schriftgeleerde
in de wet van Mozes, die deHEERE,
de God Israels, gegeven heeft; en
de koning gaf hem, naar de hand
des HEEREN, zijns Gods, overhem, al
zijn verzoek.
7:7 Ook [sommigen] van de
kinderen Israels, en van de
priesteren en de Levieten, en de
zangers, en depoortiers, en de
Nethinim, togen op naar Jeruzalem,
in het zevende jaar van den koning
Arthahsasta.
7:8 En hij kwam te Jeruzalem in de
vijfde maand; dat was het zevende
jaar dezes konings.
7:9 Want op den eersten der eerste
maand was het begin des optochts
uit Babel, en op den eersten
dervijfde maand kwam hij te
Jeruzalem, naar de goede hand
zijns Gods over hem.
7:10 Want Ezra had zijn hart
gericht, om de wet des HEEREN te
zoeken en te doen, en om in Israel
te lerende inzettingen en de
rechten.
7:11 Dit is nu het afschrift des
briefs, dien de koning Arthahsasta
gaf aan Ezra, den priester,
denschriftgeleerde; den
schriftgeleerde van de woorden der
geboden des HEEREN, en Zijn
inzettingen over Israel:
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7:12 Arthahsasta koning der
koningen, aan Ezra, den priester,
den schriftgeleerde der wet van den
God deshemels, volkomen [vrede] en
op zulken tijd.
7:13 Van mij wordt bevel gegeven,
dat al wie vrijwillig is in mijn
koninkrijk, van het volk van Israel,
en vandeszelfs priesteren en
Levieten, om te gaan naar
Jeruzalem, dat hij met u ga.
7:14 Dewijl gij van voor den koning
en zijn zeven raadsheren gezonden
zijt, om onderzoek te doen inJudea,
en te Jeruzalem, naar de wet uws
Gods, die in uw hand is;
7:15 En om henen te brengen het
zilver en goud, dat de koning en
zijn raadsheren vrijwilliglijk
gegevenhebben aan den God Israels,
Wiens woning te Jeruzalem is;
7:16 Mitsgaders al het zilver en
goud, dat gij vinden zult in het
ganse landschap van Babel, met de
vrijwilligegave des volks en der
priesteren, die vrijwilliglijk geven, ten
huize huns Gods, dat te Jeruzalem
is;
7:17 Opdat gij spoediglijk voor dat
geld koopt runderen, rammen,
lammeren, met hun spijsofferen, en
hundrankofferen, en die offert op
het altaar van het huis van ulieder
God, dat te Jeruzalem is.
7:18 Daartoe, wat u en uw
broederen goed dunken zal, met het
overige zilver en goud te doen, zult

gijliedendoen naar het welgevallen
uws Gods.
7:19 En geef de vaten, die u
gegeven zijn tot den dienst van het
huis uws Gods, weder voor den God
vanJeruzalem.
7:20 Het overige nu, dat van node
zal zijn voor het huis uws Gods, dat
u voorvallen zal uit te geven, zult
gijgeven uit het schathuis des
konings.
7:21 En van mij, mij, koning
Arthahsasta, wordt bevel gegeven
aan alle schatmeesters, die aan
gene zijdeder rivier zijt, dat alles,
wat Ezra, de priester, de
schriftgeleerde der wet van den God
des hemels, van u zalbegeren,
spoediglijk gedaan worde;
7:22 Tot honderd talenten zilvers
toe, en tot honderd kor tarwe, en
tot honderd bath wijn, en tot
honderdbath olie, en zout zonder
voorschrift.
7:23 Al wat naar het bevel van den
God des hemels is, dat het vlijtiglijk
gedaan worde, voor het huis vanden
God des hemels; want waartoe zou
er grote toorn zijn over het
koninkrijk des konings en zijner
kinderen?
7:24 Ook laten wij ulieden weten,
aangaande alle priesteren en
Levieten, zangers, poortiers,
Nethinim endienaars van het huis
dezes Gods, dat men den cijns,
ouden impost en tol hun niet zal
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vermogen op te leggen.
7:25 En gij, Ezra, naar de wijsheid
uws Gods, die in uw hand is, stel
regeerders en richters, die al het
volkrichten, dat aan gene zijde der
rivier is, allen, die de wetten Gods
weten, en die ze niet weet, zult
gijlieden [die]bekend maken.
7:26 En al wie de wet uws Gods en
de wet des konings niet zal doen,
over dien laat spoediglijk
rechtworden gedaan, hetzij ter
dood, of tot uitbanning, of tot
boete van goederen, of tot de
banden.
7:27 Geloofd zij de HEERE, de God
onzer vaderen, Die alzulks in het
hart des konings gegeven heeft,
omte versieren het huis des
HEEREN, dat te Jeruzalem is.
7:28 En heeft tot mij weldadigheid
geneigd, voor het aangezicht des
konings en zijner raadsheren, en
allergeweldige vorsten des konings!
Zo heb ik mij gesterkt, naar de
hand des HEEREN, mijns Gods, over
mij, en dehoofden uit Israel
vergaderd, om met mij op te
trekken.
8:1 Dit nu zijn de hoofden hunner
vaderen, met hun geslachtsrekening,
die met mij uit Babel optogen,
onderhet koninkrijk van den koning
Arthahsasta.
8:2 Van de kinderen van Pinehas,
Gersom; van de kinderen van

Ithamar, Daniel; van de kinderen
vanDavid, Hattus.
8:3 Van de kinderen van Sechanja,
van de kinderen van Paros,
Zacharja; en met hem werden
bijgeslachtsregisters gerekend, aan
manspersonen, honderd en vijftig.
8:4 Van de kinderen van Pahathmoab, Eljehoenai, de zoon van
Zerahja; en met hem
tweehonderdmanspersonen.
8:5 Van de kinderen van Sechanja,
de zoon van Jahaziel; en met hem
driehonderd manspersonen.
8:6 En van de kinderen van Adin,
Ebed, de zoon van Jonathan; en
met hem vijftig manspersonen.
8:7 En van de kinderen van Elam,
Jesaja, de zoon van Athalja; en met
hem zeventig manspersonen.
8:8 En van de kinderen van Sefatja,
Zebadja, de zoon van Michael; en
met hem tachtig manspersonen.
8:9 En van de kinderen van Joab,
Obadja, de zoon van Jehiel; en met
hem tweehonderd en
achttienmanspersonen.
8:10 En van de kinderen van
Selomith, de zoon van Josifja; en
met hem honderd en zestig
manspersonen.
8:11 En van de kinderen van Babai,
Zacharja, de zoon van Bebai; en
met hem acht en
twintigmanspersonen.
8:12 En van de kinderen van Azgad,
Johanan, de zoon van Katan; en
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met hem honderd en
tienmanspersonen.
8:13 En van de laatste kinderen van
Adonikam, welker namen deze
waren: Elifelet, Jehiel, en Semaja;
enmet hen zestig manspersonen.
8:14 En van de kinderen van Bigvai,
Uthai en Zabbud; en met hen
zeventig manspersonen.
8:15 En ik vergaderde hen aan de
rivier, gaande naar Ahava, en wij
legerden ons aldaar drie dagen;
toenlette ik op het volk en de
priesteren, en vond aldaar geen van
de kinderen van Levi.
8:16 Zo zond ik tot Eliezer, tot
Ariel, tot Semaja, en tot Elnathan,
en tot Jarib, en tot Elnathan, en tot
Nathan,en tot Zacharja, en tot
Mesullam, de hoofden; en tot
Jojarib en tot Elnathan, de leraars;
8:17 En ik gaf hun bevel aan Iddo,
het hoofd in de plaats Chasifja; en
ik leide de woorden in hun mond,
omte zeggen tot Iddo, zijn broeder,
[en] de Nethinim, in de plaats
Chasifja, dat zij ons brachten
dienaars voor hethuis onzes Gods.
8:18 En zij brachten ons, naar de
goede hand onzes Gods over ons,
een man van verstand, van
dekinderen van Mahli, den zoon van
Levi, den zoon van Israel; namelijk
Serebja, met zijn zonen en
broederen,achttien;
8:19 En Hasabja, en met hem
Jesaja, van de kinderen van Merari,

[met] zijn broederen, en hun
zonen,twintig;
8:20 En van Nethinim, die David en
de vorsten ten dienste der Levieten
gegeven hadden, tweehonderd
entwintig Nethinim, die allen bij
namen genoemd werden.
8:21 Toen riep ik aldaar een vasten
uit aan de rivier Ahava, opdat wij
ons verootmoedigden voor
hetaangezicht onzes Gods, om van
Hem te verzoeken een rechten weg,
voor ons, en voor onze kinderkens,
envoor al onze have.
8:22 Want ik schaamde mij van den
koning een heir en ruiters te
begeren, om ons te helpen van den
vijand,op den weg; omdat wij tot
den koning hadden gesproken,
zeggende: De hand onzes Gods is
ten goede overallen, die Hem
zoeken, maar Zijn sterkte en Zijn
toorn over allen, die Hem verlaten.
8:23 Alzo vastten wij; en verzochten
zulks van onzen God; en Hij liet
zich van ons verbidden.
8:24 Toen scheidde ik twaalf uit van
de oversten der priesteren: Serebja,
Hasabja, en tien van hunbroederen
met hen.
8:25 En ik woog hun toe het zilver,
en het goud, en de vaten, zijnde de
offering van het huis onzes Gods
diede koning en zijn raadsheren, en
zijn vorsten, en gans Israel, die er
gevonden werden, geofferd hadden;
8:26 Ik woog dan aan hun hand
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zeshonderd en vijftig talenten
zilvers, en honderd zilveren vaten in
talenten;aan goud, honderd talenten;
8:27 En twintig gouden bekers, tot
duizend drachmen; en twee vaten
van blinkend goed koper,
begeerlijkals goud.
8:28 En ik zeide tot hen: Gij zijt
heilig den HEERE, en deze vaten zijn
heilig; ook dit zilver en dit goud,
devrijwillige gave, den HEERE, den
God uwer vaderen.
8:29 Waakt en bewaart het, totdat
gij het opweegt, in tegenwoordigheid
van de oversten der priesteren
enLevieten, en der vorsten der
vaderen van Israel, te Jeruzalem, in
de kameren van des HEEREN huis.
8:30 Toen ontvingen de priesters en
de Levieten het gewicht des zilvers
en des gouds, en der vaten, om
tebrengen te Jeruzalem, ten huize
onzes Gods.
8:31 Alzo verreisden wij van de
rivier Ahava, op den twaalfden der
eerste maand, om te gaan
naarJeruzalem; en de hand onzes
Gods was over ons, en redde ons
van de hand des vijands, en
desgenen, die[ons] lagen leide op
den weg.
8:32 En wij kwamen te Jeruzalem;
en wij bleven aldaar drie dagen.
8:33 Op den vierden dag nu werd
gewogen het zilver, en het goud, en
de vaten, in het huis onzes
Gods,aan de hand van Meremoth,

den zoon van Uria, den priester, en
met hem Eleazar, de zoon van
Pinehas; en methen Jozabad, de
zoon van Jesua, en Noadja, de
zoon van Binnui, de Levieten.
8:34 Naar het getal en naar het
gewicht van dat alles; en het ganse
gewicht werd ter zelfder
tijdopgeschreven.
8:35 [En] de weggevoerden, die uit
de gevangenis gekomen waren,
offerden den God Israels
brandofferen;twaalf varren voor gans
Israel, zes en negentig rammen,
zeven en zeventig lammeren, twaalf
bokken tenzondoffer; alles ten
brandoffer den HEERE.
8:36 Daarna gaven zij de wetten
des konings aan des konings
stadhouders en landvoogden aan
deze zijdeder rivier; en zij
bevorderden het volk en het huis
Gods.
9:1 Als nu deze dingen voleind
waren, traden de vorsten tot mij
toe, zeggende: Het volk Israels, en
depriesters, en de Levieten, zijn niet
afgezonderd van de volken dezer
landen, naar hun gruwelen,
[namelijk] vande Kanaanieten, de
Hethieten, de Ferezieten, de
Jebusieten, de Ammonieten, de
Moabieten, de Egyptenaren ende
Amorieten.
9:2 Want zij hebben van hun
dochteren genomen voor zichzelven
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en voor hun zonen, zodat zich
vermengdhebben het heilig zaad
met de volken dezer landen; ja, de
hand der vorsten en overheden is
de eerste geweestin deze
overtreding.
9:3 Als ik nu deze zaak hoorde,
scheurde ik mijn kleed en mijn
mantel; en ik trok van het haar
mijns hoofdsen mijns baards uit, en
zat verbaasd neder.
9:4 Toen verzamelden zich tot mij
allen, die voor de woorden van den
God Israels beefden, om
deovertreding der weggevoerden;
doch ik bleef verbaasd zitten tot
aan het avondoffer.
9:5 En omtrent het avondoffer stond
ik op uit mijn bedruktheid, als ik nu
mijn kleed en mijn mantelgescheurd
had; en ik boog mij op mijn knieen,
en breidde mijn handen uit tot den
HEERE, mijn God;
9:6 En ik zeide: Mijn God, ik ben
beschaamd en schaamrood, om
mijn aangezicht tot U op te heffen,
mijnGod; want onze
ongerechtigheden zijn
vermenigvuldigd tot boven [ons]
hoofd, en onze schuld is groot
gewordentot aan den hemel.
9:7 Van de dagen onzer vaderen af
zijn wij in grote schuld tot op dezen
dag; en wij zijn om
onzeongerechtigheden overgegeven,
wij, onze koningen [en] onze
priesters, in de hand van de

koningen der landen,in zwaard, in
gevangenis, en in roof, en in
schaamte des aangezichts, gelijk het
is te dezen dage.
9:8 En nu is er, als een klein
ogenblik, een genade geschied van
den HEERE, onzen God, om ons
eenontkoming over te laten, en ons
een nagel te geven in Zijn heilige
plaats, om onze ogen te verlichten,
o onzeGod, en om ons een weinig
levens te geven in onze
dienstbaarheid.
9:9 Want wij zijn knechten; doch in
onze dienstbaarheid heeft ons onze
God niet verlaten; maar Hij
heeftweldadigheid tot ons geneigd
voor het aangezicht der koningen
van Perzie, dat Hij ons [een] [weinig]
levensgave, om het huis onzes Gods
te verhogen, en de woestigheden
van hetzelve op te richten, en om
ons een tuinte geven in Juda en te
Jeruzalem.
9:10 En nu, wat zullen wij zeggen, o
onze God! na dezen? Want wij
hebben Uw geboden verlaten,
9:11 Die Gij geboden hadt door den
dienst Uwer knechten, de profeten,
zeggende: Het land, waar
gijliedeninkomt, om dat te erven, is
een vuil land, door de vuiligheid van
de volken der landen, om hun
gruwelen,waarmede zij dat vervuld
hebben, van het ene einde tot het
andere einde, met hun onreinigheid.
9:12 Zo zult gij nu uw dochteren
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niet geven aan hun zonen, en hun
dochteren niet nemen voor uw
zonen,en zult hun vrede en hun
best niet zoeken, tot in eeuwigheid;
opdat gij sterk wordt, en het goede
des lands eet,en uw kinderen doet
erven tot in eeuwigheid.
9:13 En na alles, wat over ons
gekomen is, om onze boze werken,
en om onze grote schuld, omdat
Gij, oonze God! belet hebt, [dat] [wij]
[niet] te onder zijn vanwege onze
ongerechtigheid, en hebt ons een
ontkominggegeven, als deze is;
9:14 Zullen wij nu wederkeren, om
Uw geboden te vernietigen, en ons
te verzwageren met de volken
dezergruwelen? Zoudt Gij niet tegen
ons toornen tot verterens toe, dat
er geen overblijfsel noch ontkoming
zij?
9:15 O HEERE, God van Israel! Gij
zijt rechtvaardig; want wij zijn
overgelaten ter ontkoming, als het
is tedezen dage. Zie, wij zijn voor
Uw aangezicht in onze schuld; want
er is niemand, die voor Uw
aangezicht zoukunnen bestaan, om
zulks.
10:1 Als Ezra alzo bad, en als hij
[deze] belijdenis deed, wenende en
zich voor Gods huis
nederwerpende,verzamelde zich tot
hem uit Israel een zeer grote
gemeente van mannen, en vrouwen,
en kinderen; want hetvolk weende

met groot geween.
10:2 Toen antwoordde Sechanja, de
zoon van Jehiel, [een] van de zonen
van Elam, en zeide tot Ezra:
Wijhebben overtreden tegen onzen
God, en wij hebben vreemde
vrouwen van de volken des lands
[bij] [ons] doenwonen; maar nu, er
is hope voor Israel, dezen
aangaande.
10:3 Laat ons dan nu een verbond
maken met onze God, dat wij al
[die] vrouwen, en wat van haar
geborenis, zullen doen uitgaan, naar
den raad des HEEREN, en dergenen,
die beven voor het gebod onzes
Gods; enlaat er gedaan worden
naar de wet.
10:4 Sta op, want deze zaak komt
u toe; en wij zullen met u zijn; wees
sterk en doe het.
10:5 Toen stond Ezra op, en deed
de oversten der priesteren, de
Levieten en gans Israel zweren, te
zullendoen naar dit woord; en zij
zwoeren.
10:6 En Ezra stond op van voor
Gods huis, en ging in de kamer van
Johanan, den zoon van Eljasib; als
hijdaar kwam, at hij geen brood, en
dronk geen water, want hij bedreef
rouw over de overtreding
derweggevoerden.
10:7 En zij lieten een stem
doorgaan door Juda en Jeruzalem,
aan al de kinderen der gevangenis,
dat zijzich te Jeruzalem zouden
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verzamelen.
10:8 En al wie niet kwam in drie
dagen, naar den raad der vorsten
en der oudsten, al zijn have
zouverbannen zijn; en hij zelf zou
afgezonderd wezen van de
gemeente der weggevoerden.
10:9 Toen verzamelden zich alle
mannen van Juda en Benjamin te
Jeruzalem in drie dagen; het was
denegende maand op den
twintigsten in de maand; en al het
volk zat op de straat van Gods
huis, sidderende omdeze zaak, en
vanwege de plasregenen.
10:10 Toen stond Ezra, de priester,
op en zeide tot hen: Gijlieden hebt
overtreden, en vreemde vrouwen[bij]
[u] doen wonen, om Israels schuld
te vermeerderen.
10:11 Nu dan, doet den HEERE,
uwer vaderen God, belijdenis en
doet Zijn welgevallen, en scheidt u
af vande volken des lands, en van
de vreemde vrouwen.
10:12 En de ganse gemeente
antwoordde en zeide met luider
stem: Naar uw woorden, alzo komt
het onstoe te doen.
10:13 Maar des volks is veel, en
het is een tijd van plasregen, dat
men hier buiten niet staan kan; en
het isgeen werk van een dag noch
van twee; want velen onzer hebben
overtreden in deze zaak.
10:14 Laat toch onze vorsten der
ganse gemeente [hierover] staan, en

allen, die in onze steden zijn,
dievreemde vrouwen [bij] [zich]
hebben doen wonen, op gezette
tijden komen, en met hen de
oudsten van elke staden derzelver
rechters; totdat wij van ons
afwenden de hittigheid des toorns
onzes Gods, om dezer zaken wil.
10:15 Alleenlijk Jonathan, de zoon
van Asahel, en Jehazia, de zoon
van Tikva, stonden hierover;
enMesullam, en Sabbethai, de Leviet,
hielpen hen.
10:16 En de kinderen der
gevangenis deden alzo; en Ezra, de
priester, [met] de mannen, de
hoofden dervaderen, naar het huis
hunner vaderen, en zij allen, bij
namen [genoemd], scheidden zich
af, en zij zaten op deneersten dag
der tiende maand, om deze zaak te
onderzoeken.
10:17 En zij voleindden het met alle
mannen, die vreemde vrouwen [bij]
[zich] hadden doen wonen, tot
opden eersten dag der eerste
maand.
10:18 En er werden gevonden van
de zonen der priesteren, die
vreemde vrouwen [bij] [zich] hadden
doenwonen; van de zonen van
Jesua, den zoon van Jozadak, en
zijn broederen, Maaseja, en Eliezer,
en Jarib, enGedalja.
10:19 En zij gaven hun hand, dat zij
hun vrouwen zouden doen uitgaan;
en schuldig zijnde, [offerden] [zij]een
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ram van de kudde voor hun schuld.
10:20 En van de kinderen van
Immer: Hanani en Zebadja.
10:21 En van de kinderen van
Harim: Maaseja, en Elia, en Semaja,
en Jehiel, en Uzia,
10:22 En van de kinderen van
Pashur: Eljoenai, Maaseja, Ismael,
Nethaneel, Jozabad en Elasa.
10:23 En van de Levieten: Jozabad,
en Simei, en Kelaja (deze is Kelita),
Pethahja, Juda en Eliezer.
10:24 En van de zangers: Eljasib; en
van de poortiers: Sallum, en Telem,
en Uri.
10:25 En van Israel: van de
kinderen van Paros: Ramja, en
Jezia, en Malchia, en Mijamin, en
Eleazar, enMalchia, en Benaja.
10:26 En van de kinderen van Elam:
Mattanja, Zacharja, en Jehiel, en
Abdi, en Jeremoth, en Elia.
10:27 En van de kinderen van
Zatthu: Eljoenai, Eljasib, Mattanja, en
Jeremoth, en Zabad, Aziza.
10:28 En van de kinderen van
Bebai: Johanan, Hananja, Sabbai, en
Athlai.
10:29 En van de kinderen van Bani:
Mesullam, Malluch en Adaja, Jasub

en Seal, Jeramoth.
10:30 En van de kinderen van
Pahath-moab: Adna, en Chelal,
Benaja, Maaseja, Mattanja, Bezaleel,
enBinnui, en Manasse.
10:31 En van de kinderen van
Harim: Eliezer, Jissia, Malchia,
Semaja, Simeon.
10:32 Benjamin, Malluch, Semarja.
10:33 Van de kinderen van Hasum:
Mathnai, Mattata, Zabad, Elifelet,
Jeremai, Manasse, Simei.
10:34 Van de kinderen van Bani:
Maadai, Amram, en Uel,
10:35 Benaja, Bedeja, Cheluhu,
10:36 Vanja, Meremoth, Eljasib,
10:37 Mattanja, Mathnai, en Jaasai,
10:38 En Bani, en Binnui, Simei,
10:39 En Selemja, en Nathan, en
Adaja,
10:40 Machnadbai, Sasai, Sarai,
10:41 Azareel, Selemja, Semarja,
10:42 Sallum, Amarja, Jozef.
10:43 Van de kinderen van Nebo:
Jeiel, Mattithja, Zabad, Zebina,
Jaddai, en Joel, Benaja.
10:44 Alle dezen hadden vreemde
vrouwen genomen; en [sommigen]
van hen hadden vrouwen, waarbij
zijkinderen gekregen hadden.

Nehemia
1:1 De geschiedenissen van

Nehemia, zoon van Hachalja. En het
859

Nehemia
geschiedde in de maand Chisleu, in
hettwintigste jaar, als ik te Susan in
het paleis was;
1:2 Zo kwam Hanani, een van mijn
broederen, hij en [sommige] mannen
uit Juda, en ik vraagde hen naarde
Joden, die ontkomen waren (die
overgebleven waren van de
gevangenis), en naar Jeruzalem.
1:3 En zij zeiden tot mij: De
overgeblevenen, die van de
gevangenis aldaar in het landschap
zijnovergebleven, zijn in grote
ellende en in versmaadheid; en
Jeruzalems muur is verscheurd, en
haar poorten zijnmet vuur verbrand.
1:4 En het geschiedde, als ik deze
woorden hoorde, zo zat ik neder,
en weende, en bedreef rouw,
[enige]dagen; en ik was vastende en
biddende voor het aangezicht van
den God des hemels.
1:5 En ik zeide: Och, HEERE, God
des hemels, Gij, grote en vreselijke
God! Die het verbond en
degoedertierenheid houdt dien, die
Hem liefhebben, en Zijn geboden
houden.
1:6 Laat toch Uw oor opmerkende,
en Uw ogen open zijn, om te horen
naar het gebed Uws knechts, dat
ikheden voor Uw aangezicht bid,
dag en nacht, voor de kinderen
Israels, Uw knechten; en ik doe
belijdenis overde zonden der
kinderen Israels, die wij tegen U
gezondigd hebben; ook ik en mijns

vaders huis, wij hebbengezondigd.
1:7 Wij hebben het ganselijk tegen
U verdorven; en wij hebben niet
gehouden de geboden, noch
deinzettingen, noch de rechten, die
Gij Uw knecht Mozes geboden hebt.
1:8 Gedenk toch des woords, dat
Gij Uw knecht Mozes geboden hebt,
zeggende: Gijlieden zult overtreden,Ik
zal u onder de volken verstrooien.
1:9 En gij zult u tot Mij bekeren, en
Mijn geboden houden, en die doen;
al waren uw verdrevenen aan
heteinde des hemels, Ik zal hen
vandaar verzamelen, en zal ze
brengen tot de plaats, die Ik
verkoren heb, om MijnNaam aldaar
te doen wonen.
1:10 Zij zijn toch Uw knechten en
Uw volk, dat Gij verlost hebt door
Uw grote kracht en door Uw
sterkehand.
1:11 Och, HEERE, laat toch Uw oor
opmerkende zijn op het gebed Uws
knechts, en op het gebed
Uwerknechten, die lust hebben Uw
Naam te vrezen; en doe het toch
Uw knecht heden wel gelukken, en
geef hembarmhartigheid voor het
aangezicht dezes mans. Ik nu was
des konings schenker.
2:1 Toen geschiedde het in de
maand Nisan, in het twintigste jaar
van den koning Arthahsasta, [als]
[er]wijn voor zijn aangezicht was,
dat ik den wijn opnam, en gaf
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[hem] den koning; nu was ik nooit
treurig geweestvoor zijn aangezicht.
2:2 Zo zeide de koning tot mij:
Waarom is uw aangezicht treurig, zo
gij toch niet krank zijt? Dit is niet
dantreurigheid des harten. Toen
vreesde ik gans zeer.
2:3 En ik zeide tot de koning: De
koning leve in eeuwigheid! Hoe zou
mijn aangezicht niet treurig zijn,
daarde stad, de plaats der
begrafenissen mijner vaderen, woest
is, en haar poorten met vuur
verteerd zijn?
2:4 En de koning zeide tot mij: Wat
verzoekt gij nu? Toen bad ik tot
God van den hemel.
2:5 En ik zeide tot den koning: Zo
het den koning goeddunkt, en zo
uw knecht voor uw
aangezichtaangenaam is, dat gij mij
zendt naar Juda, naar de stad der
begrafenissen mijner vaderen, dat ik
ze bouwe.
2:6 Toen zeide de koning tot mij,
daar de koningin nevens hem zat:
Hoe lang zal uw reis wezen,
enwanneer zult gij wederkomen? En
het behaagde den koning, dat hij
mij zond, als ik hem zekeren tijd
gesteldhad.
2:7 Voorts zeide ik tot den koning:
Zo het den koning goeddunkt, dat
men mij brieven geve aan
delandvoogden aan gene zijde der
rivier, dat zij mij overgeleiden, totdat
ik in Juda zal gekomen zijn;

2:8 Ook een brief aan Asaf, den
bewaarder van den lusthof,
denwelken de koning heeft, dat hij
mij houtgeve om te zolderen de
poorten van het paleis, dat aan het
huis is, en tot den stadsmuur, en
tot het huis, waar ikintrekken zal. En
de koning gaf ze mij, naar de
goede hand mijns Gods over mij.
2:9 Toen kwam ik tot de
landvoogden aan gene zijde der
rivier, en gaf hun de brieven des
konings. En dekoning had oversten
des heirs en ruiteren met mij
gezonden.
2:10 Toen nu Sanballat, de
Horoniet, en Tobia, de
Ammonietische knecht [dat]
hoorden, mishaagde hethun met
groot mishagen, dat er een mens
gekomen was, om wat goeds te
zoeken voor de kinderen Israels.
2:11 En ik kwam te Jeruzalem, en
was daar drie dagen.
2:12 Daarna maakte ik mij des
nachts op, ik en weinig mannen met
mij, en ik gaf geen mens te
kennen,wat mijn God in mijn hart
gegeven had, om aan Jeruzalem te
doen; en er was geen dier met mij,
dan het dier,waarop ik reed.
2:13 En ik trok uit bij nacht door
de Dalpoort, en voorbij de
Drakenfontein, en naar de Mistpoort,
en ik brakaan de muren van
Jeruzalem, dewelke verscheurd
waren, en haar poorten met vuur
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verteerd.
2:14 En ik ging voort naar de
Fonteinpoort, en naar des konings
vijver; doch daar was geen plaats
voor hetdier, om onder mij voort te
gaan.
2:15 Toen ging ik op, des nachts,
door de beek, en ik brak aan den
muur; en ik keerde weder, en kwam
indoor de Dalpoort; alzo keerde ik
wederom.
2:16 En de overheden wisten niet,
waar ik heengegaan was, en wat ik
deed; want ik had tot nog toe
denJoden, en den priesteren, en
den edelen, en overheden, en den
anderen, die het werk deden, niets
te kennengegeven.
2:17 Toen zeide ik tot hen: Gijlieden
ziet de ellende, waarin wij zijn, dat
Jeruzalem woest is, en haarpoorten
met vuur verbrand zijn; komt, en
laat ons Jeruzalems muur
opbouwen; opdat wij niet meer
eenversmaadheid zijn.
2:18 En ik gaf hun te kennen de
hand mijns Gods, Die goed over mij
geweest was, als ook de woorden
deskonings, die hij tot mij
gesproken had. Toen zeiden zij:
Laat ons op zijn, dat wij bouwen;
en zij sterkten hunhanden ten
goede.
2:19 Als nu Sanballat, de Horoniet,
en Tobia, de Ammonietische knecht,
en Gesem, de Arabier, dithoorden,
zo bespotten zij ons, en verachtten

ons; en zij zeiden: Wat is dit voor
een ding, dat gijlieden doet?
Wiltgijlieden tegen den koning
rebelleren?
2:20 Toen gaf ik hun tot antwoord,
en zeide tot hen: God van den
hemel, Die zal het ons doen
gelukken, enwij, Zijn knechten, zullen
ons opmaken en bouwen; maar
gijlieden hebt geen deel, noch
gerechtigheid, nochgedachtenis in
Jeruzalem.
3:1 En Eljasib, de hogepriester,
maakte zich op met zijn broederen,
de priesteren, en zij bouwden
deSchaapspoort; zij heiligden ze, en
richtten haar deuren op; ja, zij
heiligden ze tot aan den toren Mea,
tot aan dentoren Hananeel.
3:2 En aan zijn hand bouwden de
mannen van Jericho; ook bouwde
aan zijn hand Zacchur, de zoon
vanImri.
3:3 De Vispoort nu bouwden de
kinderen van Senaa; zij zolderden
die, en richtten haar deuren op,
[met]haar sloten en haar grendelen.
3:4 En aan hun hand verbeterde
Meremoth, de zoon van Uria, den
zoon van Koz; en aan hun
handverbeterde Mesullam, de zoon
van Berechja, den zoon van
Mesezabeel; en aan hun hand
verbeterde Zadok,zoon van Baena.
3:5 Voorts aan hun hand
verbeterden de Thekoieten; maar
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hun voortreffelijken brachten hun
hals niet totden dienst huns Heeren.
3:6 En de Oude poort verbeterden
Jojada, de zoon van Paseah, en
Mesullam, de zoon van Besodja;
dezezolderden zij, en richtten haar
deuren op, met haar sloten en haar
grendelen.
3:7 En aan hun hand verbeterden
Melatja, de Gibeoniet, en Jadon, de
Meronothiet, de mannen van
Gibeonen van Mizpa; tot aan den
stoel des landvoogds aan deze
zijde der rivier.
3:8 Aan zijn hand verbeterde Uzziel,
de zoon van Harhoja, [een] der
goudsmeden, en aan zijn
handverbeterde Hananja, de zoon
van een der apothekers; en zij
lieten Jeruzalem tot aan den breden
muur.
3:9 En aan hun hand verbeterde
Refaja, de zoon van Hur, overste
des halven deels van Jeruzalem.
3:10 Voorts aan hun hand
verbeterde Jedaja, de zoon van
Harumaf, en tegenover zijn huis; en
aan zijnhand verbeterde Hattus, de
zoon van Hasabneja.
3:11 De andere mate verbeterden
Malchia, de zoon van Harim, en
Hassub, de zoon van Pahathmoab;daartoe den Bakoventoren.
3:12 En aan zijn hand verbeterde
Sallum, de zoon van Lohes, overste
van het [andere] halve deel
vanJeruzalem, hij en zijn dochteren.

3:13 De Dalpoort verbeterden
Hanun, en de inwoners van Zanoah;
zij bouwden die, en richtten
haardeuren op, [met] haar sloten en
haar grendelen; daartoe duizend
ellen aan den muur, tot aan de
Mistpoort.
3:14 De Mistpoort nu verbeterde
Malchia, de zoon van Rechab,
overste van het deel Beth-cherem;
hijbouwde ze, en richtte haar
deuren op, [met] haar sloten en
haar grendelen.
3:15 En de Fonteinpoort verbeterde
Sallum, de zoon van Kol-hoze,
overste van het deel van Mizpa;
hijbouwde ze, en overdekte ze, en
richtte haar deuren op, [met] haar
sloten en haar grendelen; daartoe
den muurdes vijvers Schelah bij des
konings hof, en tot aan de trappen,
die afgaan van Davids stad.
3:16 Na hem verbeterde Nehemia,
de zoon van Azbuk, overste van het
halve deel van Beth-zur,
tottegenover Davids graven, en tot
aan den gemaakten vijver, en tot
aan het huis der helden.
3:17 Na hem verbeterden de
Levieten, Rehum, de zoon van Bani;
aan zijn hand verbeterde Hasabja,
deoverste van het halve deel van
Kehila, in zijn deel.
3:18 Na hem verbeterden hun
broederen, Bavai, de zoon van
Henadad, de overste van het
[andere] halvedeel van Kehila.
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3:19 Aan zijn hand verbeterde Ezer,
de zoon van Jesua, de overste van
Mizpa, een andere maat;tegenover
den opgang naar het wapenhuis,
aan den hoek.
3:20 Na hem verbeterde zeer
vuriglijk Baruch, de zoon van
Zabbai, een andere maat; van den
hoek tot aande deur van het huis
van Eljasib, den hogepriester.
3:21 Na hem verbeterde Meremoth,
de zoon van Uria, den zoon van
Koz, een andere maat; van
dehuisdeur van Eljasib af, tot aan
het einde van Eljasibs huis.
3:22 En na hem verbeterden de
priesteren, wonende in de vlakke
velden.
3:23 Daarna verbeterden Benjamin,
en Hassub, tegenover hun huis; na
hem verbeterde Azaria, de zoonvan
Maaseja, den zoon van Hananja, bij
zijn huis.
3:24 Na hem verbeterde Binnui, de
zoon van Henadad, een andere
maat; van het huis van Azaria tot
aanden hoek en tot aan het punt;
3:25 Palal, de zoon van Uzai, tegen
den hoek, en den hogen toren over,
die van des konings huis
uitsteekt,die bij den voorhof der
gevangenis is; na hem Pedaja, de
zoon van Paros;
3:26 De Nethinim nu, [die] in Ofel
woonden, tot tegenover de
Waterpoort aan het oosten, en
denuitstekenden toren.

3:27 Daarna verbeterden de
Thekoieten een andere maat;
tegenover den groten uitstekenden
toren, en totaan den muur van Ofel.
3:28 Van boven de Paardenpoort
verbeterden de priesteren, een
iegelijk tegenover zijn huis.
3:29 Daarna verbeterde Zadok, de
zoon van Immer, tegenover zijn huis.
En na hem verbeterde Semaja,
dezoon van Sechanja, de bewaarder
van de Oostpoort.
3:30 Na hem verbeterden Hananja,
de zoon van Selemja, en Hanun, de
zoon van Zalaf, de zesde,
eenandere maat. Na hem verbeterde
Mesullam, de zoon van Berechja,
tegenover zijn kamer.
3:31 Na hem verbeterde Malchia, de
zoon eens goudsmids, tot aan het
huis der Nethinim en derkruideniers,
tegenover de poort van Mifkad, en
tot de opperzaal van het punt.
3:32 En tussen de opperzaal van
het punt tot de Schaapspoort toe,
verbeterden de goudsmeden en
dekruideniers.
4:1 Maar het geschiedde, als
Sanballat gehoord had, dat wij den
muur bouwden, zo ontstak hij, en
werdzeer toornig; en hij bespotte de
Joden.
4:2 En sprak in de tegenwoordigheid
zijner broederen en van het heir
van Samaria, en zeide: Wat
doendeze amechtige Joden? Zal
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men hen laten geworden? Zullen zij
offeren? Zullen zij het in een dag
voleinden?Zullen zij de steentjes uit
de stofhopen levend maken, daar zij
verbrand zijn?
4:3 En Tobia, de Ammoniet, was bij
hem, en zeide: Al is het, dat zij
bouwen, zo er een vos opkwame,
hijzou hun stenen muur wel
verscheuren.
4:4 Hoor, o onze God! dat wij zeer
veracht zijn, en keer hun
versmaadheid weder op hun hoofd,
en geefhen over tot een roof in een
land der gevangenis.
4:5 En dek hun ongerechtigheid niet
toe; en hun zonde worde niet
uitgedelgd van voor Uw
aangezicht,want zij hebben [U]
getergd, [staande] tegenover de
bouwlieden.
4:6 Doch wij bouwden den muur,
zodat de ganse muur
samengevoegd werd tot zijn helft
toe; want het hartdes volks was om
te werken.
4:7 En het geschiedde, als
Sanballat, en Tobia, en de
Arabieren, en de Ammonieten, en
de Asdodietenhoorden, dat de
verbetering aan de muren van
Jeruzalem toenam, dat de scheuren
begonnen gestopt teworden, zo
ontstaken zij zeer;
4:8 En zij maakten allen te zamen
een verbintenis, dat zij zouden
komen om tegen Jeruzalem te

strijden,en een verbijstering daarin
te maken.
4:9 Maar wij baden tot onzen God,
en zetten wacht tegen hen, dag en
nacht, hunnenthalve.
4:10 Toen zeide Juda: De kracht
der dragers is vervallen, en des
stofs is veel, zodat wij aan den
muur nietzullen kunnen bouwen.
4:11 Nu hadden onze vijanden
gezegd: Zij zullen het niet weten,
noch zien, totdat wij in het midden
vanhen komen, en slaan hen dood;
alzo zullen wij het werk doen
ophouden.
4:12 En het geschiedde, als de
Joden, die bij hen woonden,
kwamen, dat zij het ons [wel]
tienmaal zeiden,uit al de plaatsen,
[door] dewelke gij tot ons
wederkeert.
4:13 Daarom zette ik in de
benedenste plaatsen achter den
muur, [en] op de hoogten, en ik
zette het volknaar de geslachten,
met hun zwaarden, hun spiesen en
hun bogen.
4:14 En ik zag toe, en maakte mij
op, en zeide tot de edelen, en tot
de overheden, en tot het overige
desvolks: Vreest niet voor hun
aangezicht; denkt aan dien groten
en vreselijken HEERE, en strijdt voor
uwbroederen, uw zonen en uw
dochteren, uw vrouwen en uw
huizen.
4:15 Daarna geschiedde het, als
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onze vijanden hoorden, dat het ons
bekend was geworden, en God
hunraad te niet gemaakt had, zo
keerden wij allen weder tot den
muur, een iegelijk tot zijn werk.
4:16 En het geschiedde van dien
dag af, dat de helft mijner jongens
doende waren aan het werk, en
dehelft van hen hielden de spiesen,
en de schilden, en de bogen, en de
pantsiers; en de oversten waren
achter hetganse huis van Juda.
4:17 Die aan den muur bouwden,
en die den last droegen, [en] die
oplaadden, waren een ieder met
zijnene hand doende aan het werk,
en de andere hield het geweer.
4:18 En de bouwers hadden een
iegelijk zijn zwaard aan zijn lenden
gegord, en bouwden; maar die met
debazuin blies, was bij mij.
4:19 En ik zeide tot de edelen, en
tot de overheden, en tot het
overige des volks: Het werk is groot
en wijd;en wij zijn op den muur
afgezonderd, de een ver van den
ander;
4:20 Ter plaatse, waar gij het geluid
der bazuin zult horen, daarheen zult
gij u tot ons verzamelen; onzeGod
zal voor ons strijden.
4:21 Alzo waren wij doende aan het
werk; en de helft van hen hielden
de spiesen, van het opgaan
desdageraads tot het voortkomen
der sterren toe.
4:22 Ook zeide ik te dier tijd tot

het volk: Een iegelijk vernachte met
zijn jongen binnen Jeruzalem, opdat
zijons des nachts ter wacht zijn, en
des daags aan het werk.
4:23 Voorts noch ik, noch mijn
broederen, noch mijn jongelingen,
noch de mannen van de wacht,
dieachter mij waren, wij trokken
onze klederen niet uit; een iegelijk
[had] zijn geweer [en] water.
5:1 Maar het geroep des volks en
hunner vrouwen was groot, tegen
hun broederen, de Joden.
5:2 Want er waren, die zeiden:
Onze zonen, en onze dochteren, wij
zijn velen; daarom hebben wij
korenopgenomen, opdat wij eten en
leven.
5:3 Ook waren er, die zeiden: Wij
verpanden onze akkers, en onze
wijngaarden, en onze huizen, opdat
wijin dezen honger koren mogen
opnemen.
5:4 Desgelijks waren er, die zeiden:
Wij hebben geld ontleend tot des
konings cijns, [op] onze akkers
enonze wijngaarden.
5:5 Nu is toch ons vlees als het
vlees onzer broederen, onze
kinderen zijn als hun kinderen; en
ziet, wijonderwerpen onze zonen en
onze dochteren tot dienstknechten;
ja, er zijn enige van onze
dochterenonderworpen, dat zij in de
macht onzer handen niet zijn; en
anderen hebben onze akkers en
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onze wijngaarden.
5:6 Toen ik nu hun geroep en deze
woorden hoorde, ontstak ik zeer.
5:7 En mijn hart beraadslaagde in
mij; daarna twistte ik met de
edelen, en met de overheden, en
zeide tothen: Gijlieden vordert een
last, een iegelijk van zijn broeder.
Voorts belegde ik een grote
vergadering tegen hen.
5:8 En ik zeide tot hen: Wij hebben
onze broederen, de Joden, die aan
de heidenen verkocht waren,
naarons vermogen wedergekocht; en
zoudt gijlieden ook uw broederen
verkopen, of zouden zij aan ons
verkochtworden? Toen zwegen zij,
en vonden geen antwoord.
5:9 Voorts zeide ik: De zaak is niet
goed, die gijlieden doet; zoudt gij
niet wandelen in de vreze
onzesGods, om de versmading der
heidenen, onze vijanden?
5:10 Ik, mijn broederen, en mijn
jongens, vorderen wij ook geld en
koren van hen? Laat ons toch
dezen lastnalaten.
5:11 Geeft hun toch als heden
weder hun akkers, hun wijngaarden,
hun olijfgaarden en hun huizen; en
hethonderdste [deel] van het geld,
en van het koren, den most en de
olie, die gij hun hebt afgevorderd.
5:12 Toen zeiden zij: Wij zullen het
wedergeven, en van hen niets
zoeken; wij zullen alzo doen, als gij
zegt.En ik riep de priesteren, en

deed hen zweren, dat zij doen
zouden naar dit woord.
5:13 Ook schudde ik mijn boezem
uit, en zeide: Alzo schudde God uit
allen man, die dit woord niet
zalbevestigen, uit zijn huis en uit
zijn arbeid, en hij zij alzo
uitgeschud en ledig. En de ganse
gemeente zeide:Amen! En zij prezen
de HEERE. En het volk deed naar
dit woord.
5:14 Ook van dien dag af, dat hij
mij bevolen heeft hun landvoogd te
zijn in het land Juda, van
hettwintigste jaar af, tot het twee en
dertigste jaar van den koning
Arthahsasta, zijnde twaalf jaren, heb
ik, met mijnbroederen, het brood
des landvoogds niet gegeten.
5:15 En de vorige landvoogden, die
voor mij geweest zijn, hebben het
volk bezwaard, en van hen
genomenaan brood en wijn, daarna
veertig zilveren sikkelen; ook
heersten hun jongens over het volk;
maar ik heb alzoniet gedaan, om
der vreze Gods wil.
5:16 Daartoe heb ik ook aan het
werk dezes muurs verbeterd, en wij
hebben geen land gekocht; en al
mijnjongens zijn aldaar verzameld
geweest tot het werk.
5:17 Ook zijn van de Joden en van
de overheden honderd en vijftig
man, en die van de heidenen,
dierondom ons zijn, tot ons
kwamen, aan mijn tafel geweest.
867

Nehemia
5:18 En wat voor een dag bereid
werd, was een os [en] zes
uitgelezen schapen; ook werden mij
vogelenbereid, en binnen tien dagen
van allen wijn zeer veel; nog heb ik
bij dezen het brood des landvoogds
nietgezocht, omdat de
dienstbaarheid zwaar was over dit
volk.
5:19 Gedenk mijner, mijn God, ten
goede, alles, wat ik aan dit volk
gedaan heb.
6:1 Voorts is het geschied, als van
Sanballat, en Tobia, en van Gesem,
den Arabier, en van onze
anderevijanden gehoord was, dat ik
den muur gebouwd had, en dat
geen scheur daarin was overgelaten;
ook had ik totdezen tijd toe de
deuren niet opgezet in de poorten;
6:2 Zo zond Sanballat, en Gesem,
tot mij, om te zeggen: Kom en laat
ons te zamen vergaderen in
dedorpen, in het dal Ono. Maar zij
dachten mij kwaad te doen.
6:3 En ik zond boden tot hen, om
te zeggen: Ik doe een groot werk,
zodat ik niet zal kunnen
afkomen;waarom zou dit werk
ophouden, terwijl ik het zou nalaten,
en tot ulieden afkomen?
6:4 Zij zonden nu [wel] viermaal tot
mij, op dezelfde wijze. En ik
antwoordde hun op dezelfde wijze.
6:5 Toen zond Sanballat tot mij op
dezelfde wijze, ten vijfden male, zijn

jongen, met een open brief in
zijnhand.
6:6 Daarin was geschreven: Het is
onder de volken gehoord, en Gasmu
zegt: Gij en de Joden denkt
terebelleren, daarom bouwt gij den
muur, en gij zult hun ten koning
zijn; naar dat deze zaken zijn.
6:7 Dat gij ook profeten hebt
besteld, om van u te Jeruzalem uit
te roepen, zeggende: Hij is koning
in Juda.Nu zal het van den koning
gehoord worden, naar dat deze
zaken zijn; kom dan nu, en laat ons
te zamenraadslaan.
6:8 Doch ik zond tot hem, om te
zeggen: Er is van al zulke zaken, als
gij zegt, niets geschied; maar
gijversiert ze uit uw hart.
6:9 Want zij allen zochten ons
vreesachtig te maken, zeggende:
Hun handen zullen van het werk
aflaten,dat het niet zal gedaan
worden; nu dan, sterk mijn handen!
6:10 Als ik nu kwam in het huis van
Semaja, den zoon van Delaja, den
zoon van Mehetabeel (hij nu
wasbesloten), zo zeide hij: Laat ons
samenkomen in het huis Gods, in
het midden des tempels, en laat
ons dedeuren des tempels
toesluiten; want zij zullen komen om
u te doden, ja, bij nacht zullen zij
komen, om u tedoden.
6:11 Maar ik zeide: Zou een man,
als ik, vlieden? En wie is er, zijnde
als ik, die in den tempel zou
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gaan,dat hij levend bleve? Ik zal er
niet ingaan.
6:12 Want ik merkte, en ziet, God
had hem niet gezonden; maar hij
sprak deze profetie tegen mij,
omdatTobia en Sanballat hem
gehuurd hadden.
6:13 Daarom was hij gehuurd, opdat
ik zou vrezen, en alzo doen, en
zondigen; opdat zij iets
zoudenhebben tot een kwaden
naam, opdat zij mij zouden honen.
6:14 Gedenk, mijn God, aan Tobia
en aan Sanballat, naar deze zijn
werken; en ook aan de
profetesNoadja, en aan de andere
profeten, die mij gezocht hebben
vreesachtig te maken.
6:15 De muur nu werd volbracht, op
den vijf en twintigsten van Elul, in
twee en vijftig dagen.
6:16 En het geschiedde, als al onze
vijanden [dit] hoorden, zo vreesden
al de heidenen, die rondom
onswaren, en zij vervielen zeer in
hun ogen; want zij merkten, dat dit
werk van onzen God gedaan was.
6:17 Ook schreven in die dagen
edelen van Juda vele brieven, die
naar Tobia gingen; en die van
Tobiakwamen tot hen.
6:18 Want velen in Juda hadden
hem gezworen, omdat hij was een
schoonzoon van Sechanja, den
zoonvan Arah; en zijn zoon Johanan
had genomen de dochter van
Mesullam, den zoon van Berechja.

6:19 Ook verhaalden zij zijn
goeddadigheden voor mijn
aangezicht, en mijn woorden
brachten zij uit tothem. Tobia [dan]
zond brieven, om mij vreesachtig te
maken.
7:1 Voorts geschiedde het, als de
muur gebouwd was, dat ik de
deuren oprichtte, en de poortiers,
en dezangers, en de Levieten
werden besteld.
7:2 En ik gaf bevel aan mijn
broeder Hanani, en aan Hananja,
den overste van den burg te
Jeruzalem,want hij was als een man
van getrouwheid, en godvrezende
boven velen.
7:3 En ik zeide tot hen: Laat de
poorten van Jeruzalem niet geopend
worden, totdat de zon heet wordt,
enterwijl zij daarbij staan, laat hen
de deuren sluiten, betast gij ze dan;
en dat men wachten zette, inwoners
vanJeruzalem, een iegelijk op zijn
wacht, en een iegelijk tegenover zijn
huis.
7:4 De stad nu was wijd van ruimte
en groot; doch des volks was weinig
daarbinnen; en de huizen warenniet
gebouwd.
7:5 Zo gaf mijn God in mijn hart,
dat ik de edelen, en de overheden,
en het volk verzamelde, om
degeslachten te rekenen; en ik vond
het geslachtsregister dergenen, die
in het eerst waren opgetogen, en
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vonddaarin geschreven [aldus]:
7:6 Dit zijn de kinderen van dat
landschap, die optogen uit de
gevangenis der weggevoerden,
dieNebukadnezar, koning van Babel,
weggevoerd had, en [die]
wedergekeerd zijn naar Jeruzalem
en naar Juda,een iegelijk tot zijn
stad;
7:7 Dewelke kwamen met
Zerubbabel, Jesua, Nehemia, Azaria,
Raamja, Nahamani, Mordechai,
Bilsan,Mispereth, Bigvai, Nehum [en]
Baena. [Dit] is het getal der mannen
van het volk van Israel.
7:8 De kinderen van Parhos waren
twee duizend, honderd twee en
zeventig;
7:9 De kinderen van Sefatja,
driehonderd twee en zeventig;
7:10 De kinderen van Arach,
zeshonderd twee en vijftig;
7:11 De kinderen van Pahath-moab,
van de kinderen van Jesua en Joab,
twee duizend, achthonderd
[en]achttien;
7:12 De kinderen van Elam, duizend,
tweehonderd vier en vijftig;
7:13 De kinderen van Zatthu,
achthonderd vijf en veertig;
7:14 De kinderen van Zakkai,
zevenhonderd en zestig;
7:15 De kinderen van Binnui,
zeshonderd acht en veertig;
7:16 De kinderen van Bebai,
zeshonderd acht en twintig;
7:17 De kinderen van Azgad, twee

duizend, driehonderd twee en
twintig;
7:18 De kinderen van Adonikam,
zeshonderd zeven en zestig;
7:19 De kinderen van Bigvai, twee
duizend, zeven en zestig;
7:20 De kinderen van Adin,
zeshonderd vijf en vijftig;
7:21 De kinderen van Ater, van
Hizkia, acht en negentig;
7:22 De kinderen van Hassum,
driehonderd acht en twintig;
7:23 De kinderen van Bezai,
driehonderd vier en twintig;
7:24 De kinderen van Harif, honderd
[en] twaalf;
7:25 De kinderen van Gibeon, vijf en
negentig;
7:26 De mannen van Bethlehem en
Netofa, honderd acht en tachtig;
7:27 De mannen van Anathoth,
honderd acht en twintig;
7:28 De mannen van Beth-azmaveth,
twee en veertig;
7:29 De mannen van Kirjath-jearim,
Cefira en Beeroth, zevenhonderd
drie en veertig;
7:30 De mannen van Rama en
Gaba, zeshonderd en twintig;
7:31 De mannen van Michmas,
honderd twee en twintig;
7:32 De mannen van Beth-el en Ai,
honderd drie en twintig;
7:33 De mannen van het andere
Nebo, twee en vijftig;
7:34 De kinderen des anderen
Elams, duizend, tweehonderd vier en
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vijftig;
7:35 De kinderen van Harim,
driehonderd en twintig;
7:36 De kinderen van Jericho,
driehonderd vijf en veertig;
7:37 De kinderen van Lod, Hadid en
Ono, zevenhonderd een en twintig;
7:38 De kinderen van Senaa, drie
duizend, negenhonderd en dertig;
7:39 De priesters: de kinderen van
Jedaja, van het huis van Jesua,
negenhonderd drie en zeventig;
7:40 De kinderen van Immer,
duizend twee en vijftig;
7:41 De kinderen van Pashur,
duizend, tweehonderd zeven en
veertig;
7:42 De kinderen van Harim,
duizend [en] zeventien;
7:43 De Levieten: de kinderen van
Jesua, van Kadmiel, van de
kinderen van Hodeva, vier en
zeventig;
7:44 De zangers: de kinderen van
Asaf, honderd acht en veertig;
7:45 De poortiers: de kinderen van
Sallum, de kinderen van Ater, de
kinderen van Talmon, de kinderen
vanAkkub, de kinderen van Hatita,
de kinderen van Sobai, honderd
acht en dertig;
7:46 De Nethinim: de kinderen van
Ziha, de kinderen van Hasufa, de
kinderen van Tabbaoth;
7:47 De kinderen van Keros, de
kinderen van Sia, de kinderen van
Padon;

7:48 De kinderen van Lebana, de
kinderen van Hagaba, de kinderen
van Salmai;
7:49 De kinderen van Hanan, de
kinderen van Giddel, de kinderen
van Gahar;
7:50 De kinderen van Reaja, de
kinderen van Rezin, de kinderen van
Nekoda;
7:51 De kinderen van Gazzam, de
kinderen van Uzza, de kinderen van
Paseah;
7:52 De kinderen van Bezai, de
kinderen van Meunim, de kinderen
van Nefussim;
7:53 De kinderen van Bakbuk, de
kinderen van Hakufa, de kinderen
van Harhur;
7:54 De kinderen van Bazlith, de
kinderen van Mehida, de kinderen
van Harsa;
7:55 De kinderen van Barkos, de
kinderen van Sisera, de kinderen
van Thamah;
7:56 De kinderen van Neziah, de
kinderen van Hatifa;
7:57 De kinderen der knechten van
Salomo; de kinderen van Sotai, de
kinderen van Sofereth, de
kinderenvan Perida;
7:58 De kinderen van Jaela, de
kinderen van Darkon, de kinderen
van Giddel;
7:59 De kinderen van Sefatja, de
kinderen van Hattil, de kinderen van
Pochereth van Zebaim, de
kinderenvan Amon;
871

Nehemia
7:60 Al de Nethinim, en de kinderen
der knechten van Salomo, waren
driehonderd twee en negentig.
7:61 Ook togen dezen op van Thelmelah, Thel-harsa, Cherub, Addon
en Immer; maar zij konden
hunnervaderen huis, en hun zaad
niet tonen, of zij uit Israel waren;
7:62 De kinderen van Delaja, de
kinderen van Tobia, de kinderen van
Nekoda, zeshonderd twee enveertig.
7:63 En van de priesteren, de
kinderen van Habaja, de kinderen
van Koz, de kinderen van Barzillai,
dieeen vrouw van de dochteren van
Barzillai, den Gileadiet, genomen
had, en naar hun naam genoemd
was.
7:64 Dezen zochten hun geschrift,
willende hun geslacht rekenen, maar
het werd niet gevonden;
daaromwerden zij als onreinen van
het priesterdom geweerd.
7:65 En Hattirsatha zeide tot hen,
dat zij van de heiligste dingen niet
zouden eten, totdat er een
priesterstond met urim en thummim.
7:66 Deze ganse gemeente te
zamen was twee en veertig duizend,
driehonderd en zestig;
7:67 Behalve hun knechten en hun
maagden, die waren zeven duizend,
driehonderd zeven en dertig; en
zijhadden tweehonderd vijf en
veertig zangers en zangeressen.
7:68 Hun paarden, zevenhonderd
zes en dertig; hun muildieren,

tweehonderd vijf en veertig;
7:69 Kemelen, vierhonderd vijf en
dertig; ezelen, zes duizend,
zevenhonderd en twintig.
7:70 Een deel nu van de hoofden
der vaderen gaven tot het werk.
Hattirsatha gaf tot den schat, aan
goud,duizend drachmen, vijftig
sprengbekkens, vijfhonderd en dertig
priesterrokken.
7:71 En [anderen] van de hoofden
der vaderen gaven tot den schat
des werks, aan goud, twintig
duizenddrachmen, en aan zilver,
twee duizend en tweehonderd
ponden.
7:72 En wat de overigen des volks
gaven, was aan goud, twintig
duizend drachmen, en aan zilver,
tweeduizend mijnen, en zeven en
zestig priesterrokken.
7:73 En de priesters, en de
Levieten, en de poortiers, en de
zangers, en [sommigen] van het
volk, en deNethinim, en gans Israel,
woonden in hun steden. Als nu de
zevende maand aankwam, en de
kinderen Israels inhun steden waren,
8:1 Zo verzamelde zich al het volk
als een enig man op de straat voor
de Waterpoort; en zij zeiden totEzra,
den schriftgeleerde, dat hij het boek
der wet van Mozes zou halen, die
de HEERE Israel geboden had.
8:2 En Ezra, de priester, bracht de
wet voor de gemeente, beiden
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mannen en vrouwen, en allen,
dieverstandig waren om te horen,
op den eersten dag der zevende
maand.
8:3 En hij las daarin voor de straat,
die voor de Waterpoort is, van het
[morgen] licht aan tot op
denmiddag, voor de mannen en
vrouwen, en de verstandigen; en de
oren des gansen volks waren naar
hetwetboek.
8:4 En Ezra, de schriftgeleerde,
stond op een hogen houten stoel,
dien zij tot die zaak gemaakt
hadden,en nevens hem stond
Mattithja, en Sema, en Anaja, en
Uria, en Hilkia, en Maaseja, aan zijn
rechterhand; en aanzijn linkerhand
Pedaja, en Misael, en Malchia, en
Hasum, en Hasbaddana, Zacharja
[en] Mesullam.
8:5 En Ezra opende het boek voor
de ogen des gansen volks, want hij
was boven al het volk; en als hij
hetopende, stond al het volk.
8:6 En Ezra loofde den HEERE, den
groten God; en al het volk
antwoordde: Amen, amen! met
opheffinghunner handen, en neigden
zich, en aanbaden den HEERE, met
de aangezichten ter aarde.
8:7 Jesua nu, en Bani, en Serebja,
Jamin, Akkub, Sabbethai, Hodia,
Maaseja, Kelita, Azaria,
Jozabad,Hanan, Pelaja, en de
Levieten onderwezen het volk in de
wet. En het volk stond op zijn

standplaats.
8:8 En zij lazen in het boek, in de
wet Gods, duidelijk; en den zin
verklarende, zo maakten zij, dat
men hetverstond in het lezen.
8:9 En Nehemia (dezelve is
Hattirsatha) en Ezra, de priester, de
schriftgeleerde, en de Levieten, die
hetvolk onderwezen, zeiden tot al
het volk: Deze dag is den HEERE,
uw God, heilig; bedrijft [dan] geen
rouw, enweent niet; want al het volk
weende, als zij de woorden der wet
hoorden.
8:10 Voorts zeide hij tot hen: Gaat,
eet het vette, en drinkt het zoete,
en zendt delen dengenen,
voorwelken niets bereid is, want
deze dag is onzen HEERE heilig; zo
bedroeft u niet, want de blijdschap
desHEEREN, die is uw sterkte.
8:11 En de Levieten stilden al het
volk, zeggende: Zwijgt, want deze
dag is heilig, daarom bedroeft u
niet.
8:12 Toen ging al het volk henen
om te eten, en om te drinken, en
om delen te zenden, en om
groteblijdschap te maken; want zij
hadden de woorden verstaan, die
men hun had bekend gemaakt.
8:13 En des anderen daags
verzamelden zich de hoofden der
vaderen van het ganse volk, de
priesters ende Levieten, tot Ezra,
den schriftgeleerde, en dat, om
verstand te bekomen in de woorden
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der wet.
8:14 En zij vonden in de wet
geschreven, dat de HEERE door de
hand van Mozes geboden had, dat
dekinderen Israels in loofhutten
zouden wonen, op het feest in de
zevende maand;
8:15 En dat zij het zouden luidbaar
maken, en een stem laten doorgaan
door al hun steden, en teJeruzalem,
zeggende: Gaat uit op het gebergte,
en haalt takken van olijfbomen, en
takken van [andere]olieachtige
bomen, en takken van mirtebomen,
en takken van palmbomen, en
takken van [andere] dichtebomen,
om loofhutten te maken, als er
geschreven is.
8:16 Alzo ging het volk uit en
haalden ze, en maakten zich
loofhutten, een iegelijk op zijn dak,
en in hunvoorhoven, en in de
voorhoven van Gods huis, en op de
straat der Waterpoort, en op de
straat vanEfraimspoort.
8:17 En de ganse gemeente
dergenen, die uit de gevangenis
waren wedergekomen, maakten
loofhutten,en woonden in die
loofhutten; want de kinderen Israels
hadden alzo niet gedaan sinds de
dagen van Jesua, denzoon van Nun,
tot op dezen dag toe; en er was
zeer grote blijdschap.
8:18 En men las in het wetboek
Gods dag bij dag, van den eersten
dag tot den laatsten dag. En zij

hieldenhet feest zeven dagen, en op
den achtsten dag den verbodsdag,
naar het recht.
9:1 Voorts op den vier en
twintigsten dag dezer maand
verzamelden zich de kinderen Israels
met vastenen met zakken, en aarde
was op hen.
9:2 En het zaad Israels scheidde
zich af van alle vreemden. En zij
stonden, en deden belijdenis van
hunzonden en hunner vaderen
ongerechtigheden.
9:3 Want als zij opgestaan waren
op hun standplaats, zo lazen zij in
het wetboek des HEEREN, hunsGods,
een vierendeel van den dag; en op
een [ander] vierendeel deden zij
belijdenis, en aanbaden den
HEERE,hun God.
9:4 Jesua nu, en Bani, Kadmiel,
Sebanja, Bunni, Serebja, Bani [en]
Chenani, stonden op het
hogegestoelte der Levieten, en
riepen met luider stem tot den
HEERE, hun God;
9:5 En de Levieten, Jesua, en
Kadmiel, Bani, Hasabneja; Serebja,
Hodia, Sebanja, Petahja, zeiden:
Staatop, looft den HEERE, uw God,
van eeuwigheid tot in eeuwigheid;
en men love den Naam Uwer
heerlijkheid, dieverhoogd is boven
allen lof en prijs!
9:6 Gij zijt die HEERE alleen, Gij
hebt gemaakt den hemel, den
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hemel der hemelen, en al hun heir,
deaarde en al wat daarop is, de
zeeen en al wat daarin is, en Gij
maakt die allen levend; en het heir
der hemelenaanbidt U.
9:7 Gij zijt die HEERE, de God, Die
Abram hebt verkoren, en hem uit Ur
der Chaldeen uitgevoerd; en Gijhebt
zijn naam gesteld Abraham.
9:8 En Gij hebt zijn hart getrouw
gevonden voor Uw aangezicht, en
hebt een verbond met hem
gemaakt,dat Gij zoudt geven het
land der Kanaanieten, der Hethieten,
der Amorieten, en der Ferezieten,
en derJebusieten, en der
Girgasieten, dat Gij het zijn zade
zoudt geven; en Gij hebt Uw
woorden bevestigd, omdat
Gijrechtvaardig zijt.
9:9 En Gij hebt aangezien onzer
vaderen ellende in Egypte, en Gij
hebt hun geroep gehoord aan
deSchelfzee;
9:10 En Gij hebt tekenen en
wonderen gedaan aan Farao, en
aan al zijn knechten, en aan al het
volk zijnslands; want Gij wist, dat zij
trotselijk tegen hen handelden; en
Gij hebt U een Naam gemaakt, als
het is te dezendage.
9:11 En Gij hebt de zee voor hun
aangezicht gekliefd, dat zij in het
midden der zee op het droge
zijndoorgegaan; en hun vervolgers
hebt Gij in de diepten geworpen, als
een steen in sterke wateren.

9:12 En Gij hebt ze des daags
geleid met een wolkkolom, en des
nachts met een vuurkolom, om hen
telichten op den weg, waarin zij
zouden wandelen.
9:13 En Gij zijt neergedaald op den
berg Sinai, en hebt met hen
gesproken uit den hemel; en Gij
hebt hungegeven rechtmatige
rechten, en getrouwe wetten, goede
inzettingen en geboden.
9:14 En Gij hebt Uw heiligen sabbat
bekend gemaakt; en Gij hebt hun
geboden, en inzettingen en een
wetbevolen, door de hand van Uw
knecht Mozes.
9:15 En Gij hebt hun brood uit den
hemel gegeven voor hun honger, en
hun water uit de
steenrotsvoortgebracht voor hun
dorst; en Gij hebt tot hen gezegd,
dat zij zouden ingaan om te erven
het land, waaroverGij Uw hand
ophieft, dat Gij het hun zoudt
geven.
9:16 Maar zij en onze vaders
hebben trotselijk gehandeld, en zij
hebben hun nek verhard, en niet
gehoordnaar Uw geboden;
9:17 En zij hebben geweigerd te
horen, en niet gedacht aan Uw
wonderen, die Gij bij hen gedaan
hadt, enhebben hun nek verhard, en
in hun wederspannigheid een hoofd
gesteld, om weder te keren tot
hundienstbaarheid. Doch Gij, een
God van vergevingen, genadig en
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barmhartig, lankmoedig, en groot
vanweldadigheid, hebt hen evenwel
niet verlaten.
9:18 Zelfs, als zij zich een gegoten
kalf gemaakt hadden, en gezegd:
Dit is uw God, Die u uit Egypte
heeftopgevoerd; en grote lasteren
gedaan hadden;
9:19 Hebt Gij hen nochtans door
Uw grote barmhartigheid niet
verlaten in de woestijn; de
wolkkolom weekniet van hen des
daags, om hen op den weg te
leiden, noch de vuurkolom des
nachts, om hen te lichten, en
dat,op den weg, waarin zij zouden
wandelen.
9:20 En Gij hebt Uw goeden Geest
gegeven om hen te onderwijzen; en
Uw Manna hebt Gij niet geweerdvan
hun mond, en water hebt Gij hun
gegeven voor hun dorst.
9:21 Alzo hebt Gij hen veertig jaren
onderhouden in de woestijn; zij
hebben geen gebrek gehad;
hunklederen zijn niet veroud, en hun
voeten niet gezwollen.
9:22 Voorts hebt Gij hun
koninkrijken en volken gegeven, en
hebt hen verdeeld in hoeken. Alzo
hebben zijerfelijk bezeten het land
van Sihon, te weten, het land des
konings van Hesbon, en het land
van Og, koning vanBasan.
9:23 Gij hebt ook hun kinderen
vermenigvuldigd, als de sterren des
hemels; en Gij hebt hen gebracht in

hetland, waarvan Gij tot hun
vaderen hadt gezegd, dat zij zouden
ingaan om het erfelijk te bezitten.
9:24 Alzo zijn de kinderen daarin
gekomen, en hebben dat land
erfelijk ingenomen; en Gij hebt de
inwonersdes lands, de Kanaanieten,
voor hun aangezicht ten
ondergebracht, en hebt hen in hun
hand gegeven,mitsgaders hun
koningen en de volken des lands,
om daarmede te doen naar hun
welgevallen.
9:25 En zij hebben vaste steden en
een vet land ingenomen, en erfelijk
bezeten, huizen, vol van alle
goed,uitgehouwen bornputten,
wijngaarden, olijfgaarden en bomen
van spijze, in menigte; en zij hebben
gegeten, enzijn zat en vet geworden,
en hebben in wellust geleefd, door
Uw grote goedigheid.
9:26 Maar zij zijn wederspannig
geworden, en hebben tegen U
gerebelleerd, en Uw wet achter hun
ruggeworpen, en Uw profeten
gedood die tegen hen betuigden,
om hen te doen wederkeren tot U;
alzo hebben zijgrote lasteren
gedaan.
9:27 Daarom hebt Gij hen gegeven
in de hand hunner benauwers, die
hen benauwd hebben; maar als zijin
den tijd hunner benauwdheid tot U
riepen, hebt Gij van den hemel
gehoord, en hun naar Uw
grotebarmhartigheden verlossers
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gegeven, die hen uit de hand
hunner benauwers verlosten.
9:28 Maar als zij rust hadden,
keerden zij weder om kwaad te
doen voor Uw aangezicht; zo verliet
Gij henin de hand hunner vijanden,
dat zij over hen heersten; als zij
zich dan bekeerden, en U
aanriepen, zo hebt Gijhen van den
hemel gehoord, en hebt hen naar
Uw barmhartigheden tot vele tijden
uitgerukt.
9:29 En Gij hebt tegen hen betuigd,
om hen te doen wederkeren tot Uw
wet; maar zij hebben
trotselijkgehandeld, en niet gehoord
naar Uw geboden, en tegen Uw
rechten, tegen dezelve hebben zij
gezondigd, doordewelke een mens,
die ze doet, leven zal; en zij
hebben hun schouder teruggetogen,
en hun nek verhard, enniet gehoord.
9:30 Doch Gij vertoogt het vele
jaren over hen, en betuigdet tegen
hen door Uw Geest, door den
dienstUwer profeten, maar zij
neigden het oor niet; daarom hebt
Gij hen gegeven in de hand van de
volken der landen.
9:31 Doch door Uw grote
barmhartigheden hebt Gij hen niet
vernield, noch hen verlaten; want Gij
zijt eengenadig en barmhartig God.
9:32 Nu dan, o onze God, Gij grote,
Gij machtige, en Gij vreselijke God,
Die het verbond en deweldadigheid
houdt; laat voor Uw aangezicht niet

gering zijn al de moeite, die ons
getroffen heeft, onzekoningen, onze
vorsten, en onze priesteren; en onze
profeten, en onze vaderen, en Uw
ganse volk, van dedagen der
koningen van Assur af tot op dezen
dag.
9:33 Doch Gij zijt rechtvaardig, in
alles, wat ons overkomen is; want
Gij hebt trouwelijk gehandeld, maar
wijhebben goddelooslijk gehandeld.
9:34 En onze koningen, onze
vorsten, onze priesters en onze
vaders hebben Uw wet niet gedaan;
en zijhebben niet geluisterd naar Uw
geboden, en naar Uw getuigenissen,
die Gij tegen hen betuigdet.
9:35 Want zij hebben U niet
gediend in hun koninkrijk, en in Uw
menigvuldig goed, dat Gij hun gaaft,
en indat wijde en dat vette land,
dat Gij voor hun aangezicht
gegeven hadt; en zij hebben zich
niet bekeerd van hunboze werken.
9:36 Zie, wij zijn heden knechten; ja,
het land, dat Gij onzen vaderen
gegeven hebt, om de vrucht
daarvan,en het goede daarvan te
eten, zie, daarin zijn wij knechten.
9:37 En het vermenigvuldigt zijn
inkomste voor den koningen, die Gij
over ons gesteld hebt, om
onzerzonden wil; en zij heersen over
onze lichamen en over onze
beesten, naar hun welgevallen; alzo
zijn wij in grotebenauwdheid.
9:38 En in dit alles maken wij een
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vast [verbond] en schrijven het; en
onze vorsten, onze Levieten
[en]onze priesteren zullen het
verzegelen.
10:1 Tot de verzegelingen nu waren:
Nehemia Hattirsatha, zoon van
Hachalja, en Zidkia,
10:2 Seraja, Azarja, Jeremia,
10:3 Pashur, Amarja, Malchia,
10:4 Hattus, Sebanja, Malluch,
10:5 Harim, Meremoth, Obadja,
10:6 Daniel, Ginnethon, Baruch,
10:7 Mesullam, Abia, Mijamin,
10:8 Maazia, Bilgai, Semaja. Dit
waren de priesters.
10:9 En de Levieten, namelijk:
Jesua, zoon van Azanja, Binnui; van
de zonen van Henadad, Kadmiel;
10:10 En hun broederen: Sebanja,
Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
10:11 Micha, Rehob, Hasabja,
10:12 Zakkur, Serebja, Sebanja,
10:13 Hodia, Bani, Beninu;
10:14 De hoofden des volks:
Parhos, Pahath-moab, Elam, Zatthu,
Bani,
10:15 Bunni, Azgad, Bebai,
10:16 Adonia, Bigvai, Adin,
10:17 Ater, Hizkia, Azzur,
10:18 Hodia, Hasum, Bezai,
10:19 Harif, Anathoth, Nebai,
10:20 Magpias, Mesullam, Hezir,
10:21 Mesezabeel, Zadok, Jaddua,
10:22 Pelatja, Hanan, Anaja,
10:23 Hosea, Hananja, Hassub,
10:24 Hallohes, Pilha, Sobek,

10:25 Rehum, Hasabna, Maaseja,
10:26 En Ahia, Hanan, Anan,
10:27 Malluch, Harim, Baana.
10:28 En het overige des volks, de
priesteren, de Levieten, de poortiers,
de zangers, de Nethinim, en alwie
zich van de volken der landen had
afgescheiden tot Gods wet, hun
vrouwen, hun zonen en hun
dochteren,al wie wetenschap [en]
verstand had;
10:29 Die hielden zich aan hun
broederen, hun voortreffelijken, en
kwamen in den vloek en in den
eed, datzij zouden wandelen in de
wet Gods, die gegeven is door de
hand van den knecht Gods, Mozes;
en dat zijzouden houden, en dat zij
zouden doen al de geboden des
HEEREN, onzes Heeren, en Zijn
rechten en Zijninzettingen;
10:30 En dat wij onze dochteren
niet zouden geven aan de volken
des lands, noch hun dochteren
nemenvoor onze zonen.
10:31 Ook als de volken des lands
waren en alle koren op den
sabbatdag ten verkoop brengen, dat
wij opden sabbat, of op een
[anderen] heiligen dag van hen niet
zouden nemen; en dat wij het
zevende jaar zoudenvrij laten,
mitsgaders allerhande bezwaarnis.
10:32 Voorts zetten wij ons
geboden op, ons opleggende een
derde deel van een sikkel in het
jaar, tot dendienst van het huis
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onzes Gods;
10:33 Tot het brood der toerichting,
en het gedurig spijsoffer, en tot het
gedurig brandoffer, der
sabbatten,der nieuwe maanden, tot
de gezette hoogtijden, en tot de
heilige dingen, en tot de
zondofferen, om verzoeningte doen
over Israel; en [tot] alle werk van
het huis onzes Gods.
10:34 Ook wierpen wij de loten,
onder de priesters, de Levieten en
het volk, over het offer van het
hout, datmen brengen zou ten huize
onzes Gods, naar het huis onzer
vaderen, op bestemde tijden, jaar
op jaar, om tebranden op het altaar
des HEEREN, onzes Gods, gelijk het
in de wet geschreven is;
10:35 Dat wij ook de eerstelingen
onzes lands en de eerstelingen van
alle vrucht van al het geboomte,
jaarop jaar, zouden brengen ten
huize des HEEREN;
10:36 En de eerstgeborenen onzer
zonen en onzer beesten, gelijk het
in de wet geschreven is; en dat
wijde eerstgeborenen onzer
runderen en onzer schapen zouden
brengen ten huize onzes Gods, tot
de priesteren,die in het huis onzes
Gods dienen.
10:37 En dat wij de eerstelingen
onzes deegs, en onze hefofferen, en
de vrucht aller bomen, most en
olie,zouden brengen tot de
priesteren, in de kameren van het

huis onzes Gods, en de tienden
onzes lands tot deLevieten; en dat
dezelfde Levieten de tienden zouden
hebben in alle steden onzer
landbouwerij;
10:38 En dat er een priester, een
zoon van Aaron, bij de Levieten zou
zijn, als de Levieten de
tiendenontvangen; en dat de
Levieten de tienden zouden
opbrengen ten huize onzes Gods, in
de kameren van hetschathuis.
10:39 Want de kinderen Israels en
de kinderen van Levi moeten
hefoffer van koren, most en olie in
diekameren brengen, omdat aldaar
de vaten des heiligdoms zijn, en de
priesteren, die dienen, en de
poortiers, ende zangers; dat wij alzo
het huis onzes Gods niet zouden
verlaten.
11:1 Voorts woonden de oversten
des volks te Jeruzalem; maar het
overige des volks wierpen loten, om
uittien een uit te brengen, die in de
heilige stad Jeruzalem zou wonen,
en negen delen in de [andere]
steden.
11:2 En het volk zegende al de
mannen, die vrijwilliglijk aanboden te
Jeruzalem te wonen.
11:3 En dit zijn de hoofden van het
landschap, die te Jeruzalem
woonden; (maar in de steden van
Judawoonden, een iegelijk op zijn
bezitting, in hun steden, Israel, de
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priesters, en de Levieten, en de
Nethinim, en dekinderen der
knechten van Salomo).
11:4 Te Jeruzalem dan woonden
[sommigen] van de kinderen van
Juda, en van de kinderen van
Benjamin.Van de kinderen van Juda:
Athaja, de zoon van Uzzia, den
zoon van Zacharja, den zoon van
Amarja, den zoonvan Sefatja, den
zoon van Mahalaleel, van de
kinderen van Perez;
11:5 En Maaseja, de zoon van
Baruch, den zoon van Kol-hose, den
zoon van Hazaja, den zoon van
Adaja,den zoon van Jojarib, den
zoon van Zacharja, den zoon van
Siloni.
11:6 Alle kinderen van Perez, die te
Jeruzalem woonden, waren
vierhonderd acht en zestig
dapperemannen.
11:7 En dit zijn de kinderen van
Benjamin: Sallu, de zoon van
Mesullam, den zoon van Joed, den
zoon vanPedaja, den zoon van
Kolaja, den zoon van Maaseja, den
zoon van Ithiel, den zoon van
Jesaja;
11:8 En na hem Gabbai, Sallai;
negenhonderd acht en twintig.
11:9 En Joel, de zoon van Zichri,
was opziener over hen; en Juda, de
zoon van Senua, was de tweedeover
de stad.
11:10 Van de priesteren: Jedaja, de
zoon van Jojarib, Jachin;

11:11 Seraja, de zoon van Hilkia,
den zoon van Mesullam, den zoon
van Zadok, den zoon van
Merajoth,den zoon van Ahitub, was
voorganger van Gods huis;
11:12 En hun broederen, die het
werk in het huis deden, waren
achthonderd twee en twintig. En
Adaja, dezoon van Jeroham, den
zoon van Pelalja, den zoon van
Amzi, den zoon van Zacharja, den
zoon van Pashur,den zoon van
Malchia;
11:13 En zijn broederen, hoofden
der vaderen, waren tweehonderd
twee en veertig. En Amassai, de
zoonvan Azareel, den zoon van
Achzai, den zoon van Mesillemoth,
den zoon van Immer;
11:14 En hun broederen, dappere
helden, waren honderd acht en
twintig; en opziener over hen
wasZabdiel, de zoon van Gedolim.
11:15 En van de Levieten: Semaja,
de zoon van Hassub, den zoon van
Azrikam, den zoon van Hasabja,den
zoon van Buni.
11:16 En Sabbethai, en Jozabad,
van de hoofden der Levieten, waren
over het buitenwerk van het
huisGods.
11:17 En Matthanja, de zoon van
Micha, den zoon van Zabdi, den
zoon van Asaf, was het hoofd, die
dedankzegging begon in het gebed,
en Bakbukja was de tweede van zijn
broederen; en Abda, de zoon
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vanSammua, den zoon van Galal,
den zoon van Jeduthun.
11:18 Al de Levieten in de heilige
stad waren tweehonderd vier en
tachtig.
11:19 En de poortiers: Akkub,
Talmon, met hun broederen, die
wacht hielden in de poorten, waren
honderdtwee en zeventig.
11:20 Het overige nu van Israel, van
de priesters [en] de Levieten, was in
alle steden van Juda, een iegelijkin
zijn erfdeel.
11:21 En de Nethinim woonden in
Ofel; en Ziha en Gispa waren over
de Nethinim.
11:22 En der Levieten opziener te
Jeruzalem was Uzzi, de zoon van
Bani, den zoon van Hasabja,
denzoon van Matthanja, den zoon
van Micha; van de kinderen van
Asaf waren de zangers tegenover
het werk vanGods huis.
11:23 Want er was een gebod des
konings van hen, te weten, een
zeker onderhoud voor de zangers,
vanelk dagelijks op zijn dag.
11:24 En Petahja, de zoon van
Mesezabeel, van de kinderen van
Zerah, den zoon van Juda, was aan
deskonings hand, in alle zaken tot
het volk.
11:25 In de dorpen nu op hun
akkers woonden [sommigen] van de
kinderen van Juda, in Kirjath-arba
enhaar onderhorige plaatsen, en in
Dibon en haar onderhorige plaatsen,

en in Jekabzeel en haar dorpen;
11:26 En te Jesua, en te Molada,
en te Beth-pelet,
11:27 En te Hazar-sual, en in Berseba, en haar onderhorige plaatsen,
11:28 En te Ziklag, en in Mechona
en haar onderhorige plaatsen,
11:29 En te En-rimmon, en te Zora,
en te Jarmuth,
11:30 Zanoah, Adullam en haar
dorpen, Lachis en haar akkers,
Azeka en haar onderhorige plaatsen;
en zijlegerden zich van Ber-seba af
tot aan het dal Hinnom.
11:31 De kinderen van Benjamin nu
van Geba [woonden] in Michmas, en
Aja, en Beth-el, en haaronderhorige
plaatsen,
11:32 Anathoth, Nob, Ananja,
11:33 Hazor, Rama, Gitthaim,
11:34 Hadid, Zeboim, Neballat,
11:35 Lod, en Ono, [in] het dal der
werkmeesters.
11:36 Van de Levieten nu,
[woonden] [sommigen] [in] de
verdelingen van Juda, [en] [van]
Benjamin.
12:1 Dit nu zijn de priesters en de
Levieten, die met Zerubbabel, den
zoon van Sealthiel, en
Jesua,optogen: Seraja, Jeremia,
Ezra,
12:2 Amarja, Malluch, Hattus,
12:3 Sechanja, Rehum, Meremoth,
12:4 Iddo, Ginnethoi, Abia,
12:5 Mijamin, Maadja, Bilga,
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12:6 Semaja, en Jojarib, Jedaja,
12:7 Sallu, Amok, Hilkia, Jedaja; dat
waren de hoofden der priesteren,
en hun broederen, in de dagen
vanJesua.
12:8 En de Levieten waren: Jesua,
Binnui, Kadmiel, Serebja, Juda,
Matthanja; hij en zijn broederen
warenover de dankzeggingen.
12:9 En Bakbukja, en Unni, hun
broederen, waren tegen hen over in
de wachten.
12:10 Jesua nu gewon Jojakim, en
Jojakim gewon Eljasib, en Eljasib
gewon Jojada,
12:11 En Jojada gewon Jonathan,
en Jonathan gewon Jaddua.
12:12 En in de dagen van Jojakim
waren priesters, hoofden der
vaderen: van Seraja was Meraja;
vanJeremia, Hananja;
12:13 Van Ezra, Mesullam; van
Amarja, Johanan;
12:14 Van Melichu, Jonathan; van
Sebanja, Jozef;
12:15 Van Harim, Adna; van
Merajoth, Helkai;
12:16 Van Iddo, Zacharia; van
Ginnethon, Mesullam;
12:17 Van Abia, Zichri; van
Minjamin, van Moadja, Piltai;
12:18 Van Bilga, Sammua; van
Semaja, Jonathan;
12:19 En van Jojarib, Matthenai; van
Jedaja, Uzzi;
12:20 Van Sallai, Kallai; van Amok,
Heber;

12:21 Van Hilkia, Hasabja; van
Jedaja, Nethaneel.
12:22 [Van] de Levieten werden in
de dagen van Eljasib, Jojada, en
Johanan, en Jaddua, de hoofden
dervaderen beschreven; mitsgaders
de priesteren, tot het koninkrijk van
Darius, den Perziaan.
12:23 De kinderen van Levi, de
hoofden der vaderen, werden
beschreven in het boek der
kronieken, tot dedagen van
Johanan, den zoon van Eljasib, toe.
12:24 De hoofden dan der Levieten
waren Hasabja, Serebja, en Jesua,
de zoon van Kadmiel, en
hunbroederen tegen hen over, om
te prijzen [en] te danken, naar het
gebod van David, den man Gods,
wacht tegenwacht.
12:25 Matthanja en Bakbukja,
Obadja, Mesullam, Talmon [en]
Akkub, waren poortiers, de
wachtwaarnemende bij de
schatkamers der poorten.
12:26 Dezen waren in de dagen van
Jojakim, den zoon van Jesua, den
zoon van Jozadak, en in de
dagenvan Nehemia, den landvoogd,
en van den priester Ezra, den
schriftgeleerde.
12:27 In de inwijding nu van
Jeruzalems muur, zochten zij de
Levieten uit al hun plaatsen, dat zij
hen teJeruzalem brachten, om de
inwijding te doen met vreugde, en
met dankzeggingen, en met gezang,
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cimbalen,luiten, en met harpen.
12:28 Alzo werden de kinderen der
zangers verzameld, zo uit het vlakke
veld rondom Jeruzalem, als uit
dedorpen van de Netofathieten;
12:29 En uit het huis van Gilgal, en
uit de velden van Geba en
Asmaveth; want de zangers hadden
zichdorpen gebouwd rondom
Jeruzalem.
12:30 En de priesters en de
Levieten reinigden zichzelven;
daarna reinigden zij het volk, en de
poorten, enden muur.
12:31 Toen deed ik de vorsten van
Juda opgaan op den muur; en ik
stelde twee grote dankkoren
enomgangen, [een] ter rechterhand
op den muur, naar de Mistpoort
toe.
12:32 En achter hen ging Hosaja,
en de helft der vorsten van Juda.
12:33 En Azarja, Ezra, en Mesullam,
12:34 Juda, en Benjamin, en
Semaja, en Jeremia;
12:35 En van de priesters kinderen
met trompetten: Zacharja, de zoon
van Jonathan, den zoon vanSemaja,
den zoon van Matthanja, den zoon
van Michaja, den zoon van Zakkur,
den zoon van Asaf;
12:36 En zijn broeders, Semaja, en
Azareel, Milalai, Gilalai, Maai,
Nethaneel, en Juda, Hanani,
metmuziekinstrumenten van David,
den man Gods; en Ezra, de
schriftgeleerde, [ging] voor hun

aangezicht heen.
12:37 Voorts naar de Fonteinpoort,
en tegen hen over, gingen zij op bij
de trappen van Davids stad,
doorden opgang des muurs, boven
Davids huis, tot aan de Waterpoort,
tegen het oosten.
12:38 Het tweede dankkoor nu ging
tegenover, en ik achter hetzelve,
met de helft des volks, op den
muur,van boven den Bakoventoren,
tot aan den breden muur;
12:39 En van boven de poort van
Efraim, en boven de Oude poort, en
boven de Vispoort, en den
torenHananeel, en den toren Mea,
tot aan de Schaapspoort, en zij
bleven staan in de Gevangenpoort.
12:40 Daarna stonden de beide
dankkoren in Gods huis; ook ik en
de helft der overheden met mij.
12:41 En de priesters, Eljakim,
Maaseja, Minjamin, Michaja, Eljoenei,
Zacharja, Hananja, met trompetten;
12:42 Voorts Maaseja, en Semaja,
en Eleazar, en Uzzi, en Johanan, en
Malchia, en Elam, en Ezer; ooklieten
zich de zangers horen, met Jizrahja,
den opziener.
12:43 En zij offerden deszelven
daags grote slachtofferen, en waren
vrolijk; want God had hen
vrolijkgemaakt met grote vrolijkheid;
en ook waren de vrouwen en de
kinderen vrolijk; zodat de vrolijkheid
vanJeruzalem tot van verre gehoord
werd.
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12:44 Ook werden ten zelfden dage
mannen gesteld over de kameren,
tot de schatten, tot de
hefofferen,tot de eerstelingen en tot
de tienden, om daarin uit de akkers
der steden te verzamelen de delen
der wet, voorde priesteren en voor
de Levieten; want Juda was vrolijk
over de priesteren en over de
Levieten, die daarstonden.
12:45 En de wacht huns Gods
waarnamen, en de wacht der
reiniging, ook de zangers, en de
poortiers,naar het gebod van David
[en] zijn zoon Salomo.
12:46 Want in de dagen van David
en Asaf, van ouds, waren er
hoofden der zangers, en des
lofgezangs,en der dankzeggingen tot
God.
12:47 Daarom gaf gans Israel, in de
dagen van Zerubbabel, en in de
dagen van Nehemia, de delen
derzangers en der poortiers, van elk
dagelijks op zijn dag; en zij
heiligden voor de Levieten, en de
Levietenheiligden voor de kinderen
van Aaron.
13:1 Te dien dage werd er gelezen
in het boek van Mozes, voor de
oren des volks; en daarin
werdgeschreven gevonden, dat de
Ammonieten en Moabieten niet
zouden komen in de gemeente
Gods, tot ineeuwigheid;
13:2 Omdat zij den kinderen Israels

niet waren tegengekomen met brood
en met water, ja, Bileam tegenhen
gehuurd hadden, om hen te
vloeken, hoewel onze God den vloek
omkeerde in een zegen.
13:3 Zo geschiedde het, als zij deze
wet hoorden, dat zij alle
vermengeling van Israel afscheidden.
13:4 Eljasib nu, de priester, die
gesteld was over de kamer van het
huis onzes Gods, was voor
dezennabestaande van Tobia
geworden.
13:5 En hij had hem een grote
kamer gemaakt, alwaar zij te voren
henenleiden het spijsoffer, den
wierooken de vaten, en de tienden
van koren, van most en van olie,
die bevolen waren voor de Levieten,
en de zangers,en de poortiers,
mitsgaders het hefoffer der
priesteren.
13:6 Doch in dit alles was ik niet te
Jeruzalem; want in het twee en
dertigste jaar van Arthahsasta,
koningvan Babel, kwam ik tot den
koning; maar ten einde van
[sommige] dagen verkreeg ik [weder]
verlof van denkoning.
13:7 En ik kwam te Jeruzalem, en
verstond van het kwaad, dat Eljasib
voor Tobia gedaan had,
makendehem een kamer in de
voorhoven van Gods huis.
13:8 En het mishaagde mij zeer; zo
wierp ik al het huisraad van Tobia
buiten, uit de kamer.
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13:9 Voorts gaf ik bevel, en zij
reinigden de kameren; en ik bracht
daar weder in de vaten van Gods
huis,met het spijsoffer en den
wierook.
13:10 Ook vernam ik, dat der
Levieten deel [hun] niet gegeven
was; zodat de Levieten en de
zangers, diehet werk deden,
gevloden waren, een iegelijk naar
zijn akker.
13:11 En ik twistte met de
overheden, en zeide: Waarom is het
huis Gods verlaten? Doch ik
vergaderdehen, en herstelde ze in
hun stand.
13:12 Toen bracht gans Juda de
tienden van het koren, en van den
most, en van de olie, in de
schatten.
13:13 En ik stelde tot schatmeesters
over de schatten, Selemja, den
priester, en Zadok, den schrijver,
enPedaja, uit de Levieten; en aan
hun hand Hanan, den zoon van
Zakkur, den zoon van Matthanja;
want zijwerden getrouw geacht, en
hun werd opgelegd aan hun
broederen uit te delen.
13:14 Gedenk mijner, mijn God, in
dezen; en delg mijn weldadigheden
niet uit, die ik aan het huis
mijnsGods en aan Zijn wachten
gedaan heb.
13:15 In dezelfde dagen zag ik in
Juda, die persen traden op den
sabbat, en die garven inbrachten,

die zijop ezels laadden; als ook
wijn, druiven en vijgen, en allen last,
dien zij te Jeruzalem inbrachten op
densabbatdag; en ik betuigde
[tegen] [hen] ten dage, als zij
eetwaren verkochten.
13:16 Daar waren ook Tyriers
binnen, die vis aanbrachten, en alle
koopwaren, die zij op den
sabbatverkochten aan de kinderen
van Juda en te Jeruzalem.
13:17 Zo twistte ik met de edelen
van Juda, en zeide tot hen: Wat
voor een boos ding is dit, dat
gijliedendoet, en ontheiligt den
sabbatdag?
13:18 Deden niet uw vaders alzo,
en onze God bracht al dit kwaad
over ons en over deze stad?
Engijlieden maakt de hittige
gramschap nog meer over Israel,
ontheiligende den sabbat.
13:19 Het geschiedde nu, als de
poorten van Jeruzalem schaduw
gaven, voor den sabbat, dat ik
bevel gaf,en de deuren werden
gesloten; en ik beval, dat zij ze niet
zouden opendoen tot na den
sabbat; en ik stelde vanmijn jongens
aan de poorten, [opdat] [er] geen
last zou inkomen op den sabbatdag.
13:20 Toen vernachtten de kramers,
en de verkopers van alle
koopwaren, buiten voor Jeruzalem,
eens oftweemaal.
13:21 Zo betuigde ik tegen hen, en
zeide tot hen: Waarom vernacht
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gijlieden tegenover den muur? Zo
gijhet weder doet, zal ik de hand
aan u slaan. Van dien tijd af
kwamen zij niet op den sabbat.
13:22 Voorts zeide ik tot de
Levieten, dat zij zich zouden
reinigen, en de poorten komen
wachten, om densabbatdag te
heiligen. Gedenk mijner ook [in]
dezen, mijn God! en verschoon mij
naar de veelheid
Uwergoedertierenheid.
13:23 Ook zag ik in die dagen
Joden, die Asdodische,
Ammonietische [en] Moabietische
vrouwen [bij][zich] hadden doen
wonen.
13:24 En hun kinderen spraken half
Asdodisch, en zij konden geen
Joods spreken, maar naar de taal
eensiegelijken volks.
13:25 Zo twistte ik met hen, en
vloekte hen, en sloeg [sommige]
mannen van hen, en plukte hun het
haaruit; en ik deed hen zweren bij
God: Indien gij uw dochteren hun
zonen zult geven, en indien gij van
hundochteren voor uw zonen of
voor u zult nemen!
13:26 Heeft niet Salomo, de koning

van Israel, daarin gezondigd, hoewel
er onder vele heidenen geenkoning
was, gelijk hij, en hij zijn God lief
was, en God hem ten koning over
gans Israel gesteld had? Ook
hemdeden de vreemde vrouwen
zondigen.
13:27 Zouden wij dan naar ulieden
horen, dat gij al dit grote kwaad
zoudt doen, overtredende tegen
onzenGod, doende vreemde vrouwen
[bij] [u] wonen?
13:28 Ook was er [een] van de
kinderen van Jojada, den zoon van
Eljasib, den hogepriester,
schoonzoongeworden van Sanballat,
den Horoniet; daarom jaagde ik
hem van mij weg.
13:29 Gedenk aan hen, mijn God,
omdat zij het priesterdom hebben
verontreinigd, ja, het verbond
despriesterdoms en der Levieten.
13:30 Alzo reinigde ik hen van alle
vreemden; en ik bestelde de
wachten der priesteren en der
Levieten,elk op zijn werk;
13:31 Ook tot het offer des houts,
op bestemde tijden, en tot de
eerstelingen. Gedenk mijner, mijn
God, tengoede.

Esther
1:1 Het geschiedde nu in de dagen

van Ahasveros, (hij is die Ahasveros,
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dewelke regeerde van Indie af
totaan Morenland toe, honderd
zeven en twintig landschappen).
1:2 In die dagen, als de koning
Ahasveros op den troon zijns
koninkrijks zat, die op den burg
Susan was;
1:3 In het derde jaar zijner regering
maakte hij een maaltijd al zijn
vorsten en zijn knechten; de macht
vanPerzie en Medie, de grootste
heren en de oversten der
landschappen waren voor zijn
aangezicht;
1:4 Als hij vertoonde den rijkdom
der heerlijkheid zijns rijks, en de
kostelijkheid des sieraads
zijnergrootheid, vele dagen lang,
honderd en tachtig dagen.
1:5 Toen nu die dagen vervuld
waren, maakte de koning een
maaltijd al den volke, dat gevonden
werd opden burg Susan, van den
grootste tot den kleinste, zeven
dagen lang, in het voorhof van den
hof van hetkoninklijk paleis.
1:6 Er waren witte, groene en
hemelsblauwe [behangselen], gevat
aan fijn linnen en purperen banden,
inzilveren ringen, en [aan] marmeren
pilaren; de bedsteden waren van
goud en zilver, op een vloer van
porfier[steen], en van marmer, en
albast, en kostelijke stenen.
1:7 En men gaf te drinken in vaten
van goud, en het ene vat was
anders dan het andere vat; en er

was veelkoninklijke wijn, naar des
konings vermogen.
1:8 En het drinken geschiedde naar
de wet, dat niemand dwong; want
alzo had de koning vastelijk
bevolenaan alle groten zijns huizes,
dat zij doen zouden naar den wil
van een iegelijk.
1:9 De koningin Vasthi maakte ook
een maaltijd voor de vrouwen in het
koninklijk huis, hetwelk de
koningAhasveros had.
1:10 Op den zevenden dag, toen
des konings hart vrolijk was van
den wijn, zeide hij tot Mehuman,
Biztha,Charbona, Bigtha en Abagtha,
Zethar en Charchas, de zeven
kamerlingen, dienende voor het
aangezicht vanden koning
Ahasveros,
1:11 Dat zij Vasthi, de koningin,
zouden brengen voor het aangezicht
des konings, met de koninklijke
kroon,om den volken en den
vorsten haar schoonheid te tonen;
want zij was schoon van aangezicht.
1:12 Doch de koningin Vasthi
weigerde te komen op het woord
des konings, hetwelk door den
dienst derkamerlingen [haar]
[aangezegd] [was]. Toen werd de
koning zeer verbolgen, en zijn
grimmigheid ontstak in hem.
1:13 Toen zeide de koning tot de
wijzen, die de tijden verstonden
(want alzo moest des konings
zaakgeschieden, in de
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tegenwoordigheid van al degenen,
die de wet en het recht wisten;
1:14 De naasten nu bij hem waren
Carsena, Sethar, Admatha, Tharsis,
Meres, Marsena, Memuchan,
zevenvorsten der Perzen en der
Meden, die het aangezicht des
konings zagen, die vooraan zaten in
het koninkrijk),
1:15 Wat men naar de wet met de
koningin Vasthi doen zou, omdat zij
niet gedaan had het woord van
denkoning Ahasveros, door den
dienst der kamerlingen?
1:16 Toen zeide Memuchan voor
het aangezicht des konings en der
vorsten: De koningin Vasthi heeft
nietalleen tegen den koning
misdaan, maar [ook] tegen al de
vorsten, en tegen al de volken, die
in al delandschappen van den
koning Ahasveros zijn.
1:17 Want deze daad der koningin
zal uitkomen tot alle vrouwen, zodat
zij haar mannen verachten zullen
inhaar ogen, als men zeggen zal:
De koning Ahasveros zeide, dat men
de koningin Vasthi voor zijn
aangezichtbrengen zou; maar zij
kwam niet.
1:18 Te dezen zelfden dage zullen
de vorstinnen van Perzie en Medie
ook [alzo] zeggen tot al de
vorstendes konings, als zij deze
daad der koningin zullen horen, en
er zal verachtens en toorns genoeg
wezen.

1:19 Indien het den koning
goeddunkt, dat een koninklijk gebod
van hem uitga, hetwelk geschreven
wordein de wetten der Perzen en
Meden, en dat men het niet
overtrede: dat Vasthi niet inga voor
het aangezicht vanden koning
Ahasveros, en de koning geve haar
koninkrijk aan haar naaste, die
beter is dan zij.
1:20 Als het bevel des konings,
hetwelk hij doen zal in zijn ganse
koninkrijk, (want het is groot)
gehoord zalworden, zo zullen alle
vrouwen aan haar mannen eer
geven, van de grootste tot de
kleinste toe.
1:21 Dit woord nu was goed in de
ogen des konings en der vorsten;
en de koning deed naar het woord
vanMemuchan.
1:22 En hij zond brieven aan al de
landschappen des konings, aan een
iegelijk landschap naar zijn schrift,en
aan elk volk naar zijn spraak, dat
elk man overheer in zijn huis wezen
zou, en spreken naar de spraak
zijnsvolks.
2:1 Na deze geschiedenissen, toen
de grimmigheid van den koning
Ahasveros gestild was, gedacht hij
aanVasthi, en wat zij gedaan had,
en wat over haar besloten was.
2:2 Toen zeiden de jongelingen des
konings, die hem dienden: Men
zoeke voor den koning jonge
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dochters,maagden, schoon van
aangezicht.
2:3 En de koning bestelle toezieners
in al de landschappen zijns
koninkrijks, dat zij vergaderen alle
jongedochters, maagden, schoon
van aangezicht, tot den burg Susan,
tot het huis der vrouwen, onder de
hand vanHegai, des konings
kamerling, bewaarder der vrouwen;
en men geve haar haar versierselen.
2:4 En de jonge dochter, die in des
konings oog schoon wezen zal,
worde koningin in stede van
Vasthi.Deze zaak nu was goed in de
ogen des konings, en hij deed alzo.
2:5 Er was een Joods man op den
burg Susan, wiens naam was
Mordechai, een zoon van Jair, den
zoonvan Simei, den zoon van Kis,
een man van Jemini;
2:6 Die weggevoerd was van
Jeruzalem met de weggevoerden,
die weggevoerd waren met
Jechonia, denkoning van Juda,
denwelken Nebukadnezar, de koning
van Babel, had weggevoerd.
2:7 En hij was het, die opvoedde
Hadassa (deze is Esther, de dochter
zijns ooms); want zij had geen
vadernoch moeder; en zij was een
jonge dochter, schoon van
gedaante, en schoon van
aangezicht; en als haar vaderen
haar moeder stierven, had
Mordechai ze zich tot een dochter
aangenomen.

2:8 Het geschiedde nu, toen het
woord des konings en zijn wet
ruchtbaar was, en toen vele jonge
dochterssamenvergaderd werden op
den burg Susan, onder de hand van
Hegai, werd Esther ook genomen in
deskonings huis, onder de hand van
Hegai, den bewaarder der vrouwen.
2:9 En die jonge dochter was
schoon in zijn ogen, en zij verkreeg
gunst voor zijn aangezicht;
daaromhaastte hij met haar
versierselen en met haar delen haar
te geven, en zeven aanzienlijke
jonge dochters haar tegeven uit het
huis des konings; en hij verplaatste
haar en haar jonge dochters naar
het beste van het huis dervrouwen.
2:10 Esther had haar volk en haar
maagschap niet te kennen gegeven;
want Mordechai had haar
geboden,dat zij het niet zou te
kennen geven.
2:11 Mordechai nu wandelde allen
dag voor het voorhof van het huis
der vrouwen, om te vernemen
naarden welstand van Esther, en
wat met haar geschieden zou.
2:12 Als nu de beurt van elke jonge
dochter naakte, om tot den koning
Ahasveros te komen, nadat
haartwaalf maanden lang naar de
wet der vrouwen geschied was; want
alzo werden vervuld de dagen
harerversieringen, zes maanden met
mirreolie, en zes maanden met
specerijen, en met [andere]
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versierselen dervrouwen;
2:13 Daarmede kwam dan de jonge
dochter tot den koning; al wat zij
zeide, werd haar gegeven, dat
zijdaarmede ging uit het huis der
vrouwen tot het huis des konings.
2:14 Des avonds ging zij daarin, en
des morgens ging zij weder naar
het tweede huis der vrouwen,
onderde hand van Saasgaz, den
kamerling des konings, bewaarder
der bijwijven, zij kwam niet weder
tot den koning,ten ware de koning
lust tot haar had, en zij bij name
geroepen werd.
2:15 Als de beurt van Esther, de
dochter van Abichail, den oom van
Mordechai, (die hij zich ter
dochtergenomen had) naakte, dat zij
tot den koning komen zou,
begeerde zij niet met al, dan wat
Hegai, des koningskamerling, de
bewaarder der vrouwen, zeide; en
Esther verkreeg genade in de ogen
van allen, die haar zagen.
2:16 Alzo werd Esther genomen tot
den koning Ahasveros, tot zijn
koninklijk huis, in de tiende maand,
welkeis de maand Tebeth, in het
zevende jaar zijns rijks.
2:17 En de koning beminde Esther
boven alle vrouwen, en zij verkreeg
genade en gunst voor
zijnaangezicht, boven alle maagden;
en hij zette de koninklijke kroon op
haar hoofd, en hij maakte haar
koningin inde plaats van Vasthi.

2:18 Toen maakte de koning een
groten maaltijd al zijn vorsten en
zijn knechten, den maaltijd van
Esther;en hij gaf den landschappen
rust, en hij gaf geschenken naar
des konings vermogen.
2:19 Toen ten anderen male
maagden vergaderd werden, zo zat
Mordechai in de poort des konings.
2:20 Esther [nu] had haar
maagschap en haar volk niet te
kennen gegeven, gelijk als
Mordechai haargeboden had; want
Esther deed het bevel van
Mordechai, gelijk als toen zij bij
hem opgevoed werd.
2:21 In die dagen, als Mordechai in
de poort des konings zat, werden
Bigthan en Theres, twee
kamerlingendes konings van de
dorpelwachters, zeer toornig, en zij
zochten de hand te slaan aan den
koning Ahasveros.
2:22 En deze zaak werd Mordechai
bekend gemaakt, en hij gaf ze de
koningin Esther te kennen; en
Estherzeide het den koning in
Mordechai's naam.
2:23 Als men de zaak onderzocht,
is het zo bevonden, en zij beiden
werden aan een galg gehangen; en
hetwerd in de kronieken geschreven
voor het aangezicht des konings.
3:1 Na deze geschiedenissen
maakte de koning Ahasveros Haman
groot, den zoon van Hammedatha,
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denAgagiet, en hij verhoogde hem,
en hij zette zijn stoel boven al de
vorsten, die bij hem waren.
3:2 En al de knechten des konings,
die in de poort des konings waren,
neigden en bogen zich neder
voorHaman; want de koning had
alzo van hem bevolen; maar
Mordechai neigde zich niet, en boog
zich niet neder.
3:3 Toen zeiden de knechten des
konings, die in de poort des
konings waren, tot Mordechai:
Waaromovertreedt gij des konings
gebod?
3:4 Het geschiedde nu, toen zij [dit]
van dag tot dag tot hem zeiden, en
hij naar hen niet hoorde, zo
gavenzij het Haman te kennen,
opdat zij zagen, of de woorden van
Mordechai bestaan zouden; want hij
had hun tekennen gegeven, dat hij
een Jood was.
3:5 Toen Haman zag, dat Mordechai
zich niet neigde, noch zich voor
hem nederboog, zo werd
Hamanvervuld met grimmigheid.
3:6 Doch hij verachtte in zijn ogen,
dat hij aan Mordechai alleen de
hand zou slaan (want men had hem
hetvolk van Mordechai aangewezen);
maar Haman zocht al de Joden, die
in het ganse koninkrijk van
Ahasveroswaren, [namelijk] het volk
van Mordechai, te verdelgen.
3:7 In de eerste maand (deze is de
maand Nisan) in het twaalfde jaar

van den koning Ahasveros, wierp
menhet Pur, dat is, het lot, voor
Hamans aangezicht, van dag tot
dag, en van maand [tot] [maand],
tot de twaalfdemaand toe; deze is
de maand Adar.
3:8 Want Haman had tot den
koning Ahasveros gezegd: Er is een
volk, verstrooid en verdeeld onder
devolken in al de landschappen uws
koninkrijks; en hun wetten zijn
verscheiden van [de] [wetten] aller
volken; ookdoen zij des konings
wetten niet; daarom is het den
koning niet oorbaar hen te laten
blijven.
3:9 Indien het den koning
goeddunkt, laat er geschreven
worden, dat men hen verdoe; zo zal
ik tien duizendtalenten zilvers
opwegen in de handen dergenen,
die het werk doen, om in des
konings schatten te brengen.
3:10 Toen trok de koning zijn ring
van zijn hand, en hij gaf hem aan
Haman, den zoon van
Hammedatha,den Agagiet, der Joden
tegenpartijder.
3:11 En de koning zeide tot Haman:
Dat zilver zij u geschonken, ook dat
volk, om daarmede te doen,
naardat het goed is in uw ogen.
3:12 Toen werden de schrijvers des
konings geroepen, in de eerste
maand, op den dertienden
dagderzelve, en er werd geschreven
naar alles, wat Haman beval, aan
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de stadhouders des konings, en aan
delandvoogden, die over elk
landschap waren, en aan de vorsten
van elk volk, elk landschap naar zijn
schrift, enelk volk naar zijn spraak;
er werd geschreven in den naam
van den koning Ahasveros, en het
werd met deskonings ring verzegeld.
3:13 De brieven nu werden
gezonden door de hand der lopers
tot al de landschappen des konings,
dat menzou verdelgen, doden en
verdoen al de Joden, van den jonge
tot den oude toe, de kleine
kinderen en devrouwen, op een dag,
op den dertienden der twaalfde
maand (deze is de maand Adar), en
dat men hun buit zouroven.
3:14 De inhoud van het schrift was,
dat er een wet zou gegeven worden
in alle landschappen, openbaaraan
alle volken, dat zij tegen denzelfden
dag zouden gereed zijn.
3:15 De lopers gingen uit,
voortgedrongen zijnde door het
woord des konings, en de wet werd
uitgegeven inden burg Susan. En de
koning en Haman zaten en dronken,
doch de stad Susan was verward.
4:1 Als Mordechai wist al wat er
geschied was, zo verscheurde
Mordechai zijn klederen, en hij trok
een zakaan met as; en hij ging uit
door het midden der stad, en hij
riep [met] een groot en bitter
geroep.

4:2 En hij kwam tot voor de poort
des konings; want niemand mocht
in des konings poort inkomen,
bekleedmet een zak.
4:3 En in alle en een ieder
landschap [en] plaats, waar het
woord des konings en zijn wet
aankwam, waseen grote rouw onder
de Joden, met vasten, en geween,
en misbaar; vele lagen in zakken en
as.
4:4 Toen kwamen Esthers jonge
dochters en haar kamerlingen, en zij
gaven het haar te kennen; en
hetdeed de koningin zeer wee; en
zij zond klederen om Mordechai aan
te doen, en zijn zak van hem af te
doen;maar hij nam ze niet aan.
4:5 Toen riep Esther Hatach, [een]
van de kamerlingen des konings,
welke hij voor haar gesteld had, en
zijgaf hem bevel aan Mordechai, om
te weten wat dit, en waarom dit
ware.
4:6 Als Hatach uitging tot
Mordechai, op de straat der stad,
die voor de poort des konings was,
4:7 Zo gaf Mordechai hem te
kennen al wat hem wedervaren was,
en de verklaring van het zilver,
hetwelkHaman gezegd had te zullen
wegen in de schatten des konings,
voor de Joden, om dezelve om te
brengen.
4:8 En hij gaf hem het afschrift der
geschrevene wet, die te Susan
gegeven was, om hen te verdelgen,
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dathij het Esther liet zien, en haar
te kennen gaf, en haar gebood, dat
zij tot den koning ging, om hem te
smeken,en van hem te verzoeken
voor haar volk.
4:9 Hatach nu kwam, en gaf Esther
de woorden van Mordechai te
kennen.
4:10 Toen zeide Esther tot Hatach,
en gaf hem bevel aan Mordechai:
4:11 Alle knechten des konings, en
het volk, der landschappen des
konings, weten wel dat al wie tot
denkoning ingaat in het binnenste
voorhof, die niet geroepen is, hij zij
man of vrouw, zijn enig vonnis zij,
dat men[hem] dode, tenzij dat de
koning den gouden scepter hem
toereike, opdat hij levend blijve; ik
nu ben deze dertigdagen niet
geroepen om tot den koning in te
komen.
4:12 En zij gaven de woorden van
Esther aan Mordechai te kennen.
4:13 Zo zeide Mordechai, dat men
Esther wederom zeggen zou: Beeld
u niet in, in uw ziel, dat gij
zultontkomen in het huis des
konings, meer dan al de [andere]
Joden.
4:14 Want indien gij enigszins
zwijgen zult te dezer tijd, zo zal den
Joden verkwikking en verlossing uit
eenandere plaats ontstaan; maar gij
en uws vaders huis zult omkomen;
en wie weet, of gij [niet] om zulken
tijd alsdeze is, tot dit koninkrijk

geraakt zijt.
4:15 Toen zeide Esther, dat men
Mordechai weder aanzeggen zou:
4:16 Ga, vergader al de Joden, die
te Susan gevonden worden, en vast
voor mij, en eet of drinkt niet, in
driedagen, nacht noch dag; ik en
mijn jonge dochters zullen ook alzo
vasten, en alzo zal ik tot den
koning ingaan,hetwelk niet naar de
wet is. Wanneer ik dan omkome, zo
kom ik om.
4:17 Toen ging Mordechai henen,
en hij deed naar alles, wat Esther
aan hem geboden had.
5:1 Het geschiedde nu aan den
derden dag, dat Esther een
koninklijk kleed aantrok, en stond in
hetbinnenste voorhof van des
konings huis, tegenover het huis des
konings; de koning nu zat op zijn
koninklijkentroon, in het koninklijke
huis, tegenover de deur van het
huis.
5:2 En het geschiedde, toen de
koning de koningin Esther zag,
staande in het voorhof, verkreeg zij
genadein zijn ogen, zodat de koning
den gouden scepter, die in zijn
hand was, Esther toereikte; en
Esther naderde, enroerde de spits
des scepters aan.
5:3 Toen zeide de koning tot haar:
Wat is u, koningin Esther! of wat is
uw verzoek? Het zal u
gegevenworden, ook tot de helft
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des koninkrijks.
5:4 Esther nu zeide: Indien het den
koning goeddunkt, zo kome de
koning met Haman heden tot
denmaaltijd, dien ik hem bereid heb.
5:5 Toen zeide de koning: Doet
Haman spoeden, dat hij het bevel
van Esther doe. Als nu de koning
metHaman tot den maaltijd, dien
Esther bereid had, gekomen was,
5:6 Zo zeide de koning tot Esther
op den maaltijd des wijns: Wat is
uw bede? en zij zal u gegeven
worden;en wat is uw verzoek? Het
zal geschieden, ook tot de helft des
koninkrijks.
5:7 Toen antwoordde Esther, en
zeide: Mijn bede en verzoek is:
5:8 Indien ik genade gevonden heb
in de ogen des konings, en indien
het den koning goeddunkt, mij
tegeven mijn bede, en mijn verzoek
te doen, zo kome de koning met
Haman tot den maaltijd, dien ik
hem bereidenzal; zo zal ik morgen
doen naar het bevel des konings.
5:9 Toen ging Haman ten zelfden
dage uit, vrolijk en goedsmoeds;
maar toen Haman Mordechai zag in
depoort des konings, en dat hij niet
opstond, noch zich voor hem
bewoog, zo werd Haman vervuld
metgrimmigheid op Mordechai.
5:10 Doch Haman bedwong zich, en
hij kwam tot zijn huis; en hij zond
henen, en liet zijn vrienden
komen,en Zeres, zijn huisvrouw.

5:11 En Haman vertelde hun de
heerlijkheid zijns rijkdoms, en de
veelheid zijner zonen, en alles,
waarin dekoning hem groot gemaakt
had, en waarin hij hem verheven
had boven de vorsten en knechten
des konings.
5:12 Verder zeide Haman: Ook
heeft de koningin Esther niemand
met den koning doen komen tot
denmaaltijd, dien zij bereid heeft,
dan mij; en ik ben ook tegen
morgen van haar met den koning
genodigd.
5:13 Doch dit alles baat mij niet, zo
langen tijd als ik den Jood
Mordechai zie zitten in de poort
des konings.
5:14 Toen zeide zijn huisvrouw
Zeres tot hem, mitsgaders al zijn
vrienden: Men make een galg, vijftig
ellenhoog, en zeg morgen aan den
koning, dat men Mordechai daaraan
hange; ga dan vrolijk met den
koning tot dienmaaltijd. Deze raad
nu dacht Haman goed, en hij deed
de galg maken.
6:1 In denzelfden nacht was de
slaap van den koning geweken, en
hij zeide, dat men het boek
dergedachtenissen, de kronieken,
brengen zou; en zij werden in de
tegenwoordigheid des konings
gelezen.
6:2 En men vond geschreven, dat
Mordechai had te kennen gegeven
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van Bigthana en Theres,
tweekamerlingen des konings, uit de
dorpelwachters, die de hand
zochten te leggen aan den koning
Ahasveros.
6:3 Toen zeide de koning: Wat eer
en verhoging is Mordechai hierover
gedaan? En de jongelingen
deskonings, zijn dienaars, zeiden:
Aan hem is niets gedaan.
6:4 Toen zeide de koning: Wie is in
het voorhof? (Haman nu was
gekomen in het buitenvoorhof van
hethuis des konings, om den koning
te zeggen, dat men Mordechai zou
hangen aan de galg, die hij hem
had doenbereiden.)
6:5 En des konings jongelingen
zeiden tot hem: Zie, Haman staat in
het voorhof. Toen zeide de koning:
Dathij inkome.
6:6 Als Haman ingekomen was, zo
zeide de koning tot hem: Wat zal
men met dien man doen, tot wiens
eerde koning een welbehagen heeft?
Toen zeide Haman in zijn hart: Tot
wien heeft de koning een
welbehagen, om[hem] eer te doen,
meer dan tot mij?
6:7 Daarom zeide Haman tot den
koning: Den man, tot wiens eer de
koning een welbehagen heeft,
6:8 Zal men het koninklijke kleed
brengen, dat de koning pleegt aan
te trekken, en het paard, waarop
dekoning pleegt te rijden; en dat de
koninklijke kroon op zijn hoofd

gezet worde.
6:9 En men zal dat kleed en dat
paard geven in de hand van een uit
de vorsten des konings, van
degrootste heren, en men zal het
dien man aantrekken, tot wiens eer
de koning een welbehagen heeft; en
men zalhem op dat paard doen
rijden door de straten der stad, en
men zal voor hem roepen: Alzo zal
men dien mandoen, tot wiens eer
de koning een welbehagen heeft!
6:10 Toen zeide de koning tot
Haman: Haast u, neem dat kleed,
en dat paard, gelijk als gij
gesproken hebt,en doe alzo aan
Mordechai, den Jood, dien aan de
poort des konings zit; en laat niet
een woord vallen van alles,wat gij
gesproken hebt.
6:11 En Haman nam dat kleed en
dat paard, en trok het kleed
Mordechai aan, en deed hem rijden
door destraten der stad, en hij riep
voor hem: Alzo zal men dien man
doen, tot wiens eer de koning een
welbehagenheeft!
6:12 Daarna keerde Mordechai
wederom tot de poort des konings;
maar Haman werd voortgedreven
naarzijn huis, treurig en met
bedekten hoofde.
6:13 En Haman vertelde aan zijn
huisvrouw Zeres en al zijn vrienden
al wat hem wedervaren was.
Toenzeiden hem zijn wijzen, en
Zeres, zijn huisvrouw: Indien
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Mordechai, voor wiens aangezicht gij
hebt begonnen tevallen, van het
zaad der Joden is, zo zult gij tegen
hem niet vermogen; maar gij zult
gewisselijk voor zijnaangezicht vallen.
6:14 Toen zij nog met hem spraken,
zo kwamen des konings kamerlingen
nabij, en zij haastten Haman totden
maaltijd te brengen, dien Esther
bereid had.
7:1 Toen de koning met Haman
gekomen was, om te drinken met
de koningin Esther;
7:2 Zo zeide de koning tot Esther,
ook op den tweeden dag, op den
maaltijd des wijns: Wat is uw
bede,koningin Esther! en zij zal u
gegeven worden; en wat is uw
verzoek? Het zal geschieden, ook
tot de helft deskoninkrijks.
7:3 Toen antwoordde de koningin
Esther, en zeide: Indien ik, o koning,
genade in uw ogen gevonden
heb,en indien het den koning
goeddunkt, men geve mij mijn leven,
om mijner bede wil, en mijn volk,
om mijnsverzoeks wil.
7:4 Want wij zijn verkocht, ik en
mijn volk, dat men [ons] verdelge,
dode en ombrenge. Indien wij nog
totknechten en tot dienstmaagden
waren verkocht geweest, ik zou
gezwegen hebben, ofschoon de
onderdrukkerde schade des konings
geenszins zou kunnen vergoeden.
7:5 Toen sprak de koning

Ahasveros, en zeide tot de koningin
Esther: Wie is die, en waar is
diezelve, diezijn hart vervuld heeft,
om alzo te doen?
7:6 En Esther zeide: De man, de
onderdrukker en vijand, is deze
boze Haman! Toen verschrikte
Hamanvoor het aangezicht des
konings en der koningin.
7:7 En de koning stond op in zijn
grimmigheid van den maaltijd des
wijns, [en] [ging] naar den hof van
hetpaleis. En Haman bleef staan, om
van de koningin Esther, aangaande
zijn leven verzoek te doen; want hij
zag,dat het kwaad van de koning
over hem ten volle besloten was.
7:8 Toen de koning wederkwam uit
den hof van het paleis in het huis
van den maaltijd des wijns, zo
wasHaman gevallen op het bed,
waarop Esther was. Toen zeide de
koning: Zou hij ook wel de koningin
verkrachtenbij mij in het huis? Het
woord ging uit des konings mond,
en zij bedekten Hamans aangezicht.
7:9 En Charbona, een van de
kamerlingen, voor het aanschijn des
konings [staande], zeide: Ook zie,
degalg, welke Haman gemaakt heeft
voor Mordechai, die goed voor den
koning gesproken heeft, staat bij
Hamanshuis, vijftig ellen hoog. Toen
zeide de koning: Hang hem
daaraan.
7:10 Alzo hingen zij Haman aan de
galg, die hij voor Mordechai had
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doen bereiden; en de grimmigheid
deskonings werd gestild.
8:1 Te dienzelfden dage gaf de
koning Ahasveros aan de koningin
Esther het huis van Haman, den
vijandder Joden; en Mordechai
kwam voor het aangezicht des
konings, want Esther had te kennen
gegeven, wat hijvoor haar was.
8:2 En de koning toog zijn ring af,
dien hij van Haman genomen had,
en gaf hem aan Mordechai; en
Estherstelde Mordechai over het
huis van Haman.
8:3 En Esther sprak verder voor het
aangezicht des konings, en zij viel
voor zijn voeten, en zij weende,
enzij smeekte hem, dat hij de
boosheid van Haman, den Agagiet,
en zijn gedachte, die hij tegen de
Joden gedachthad, zou wegnemen.
8:4 De koning nu reikte den gouden
scepter Esther toe. Toen rees Esther
op, en zij stond voor hetaangezicht
des konings.
8:5 En zij zeide: Indien het den
koning goeddunkt, en indien ik
genade voor zijn aangezicht
gevonden heb,en deze zaak voor
den koning recht is, en ik in zijn
ogen aangenaam ben, dat er
geschreven worde, dat debrieven en
de gedachte van Haman, den zoon
van Hammedatha, den Agagiet,
wederroepen worden, welke
hijgeschreven heeft, om de Joden

om te brengen, die in al de
landschappen des konings zijn.
8:6 Want hoe zal ik vermogen, dat
ik aanzie het kwaad, dat mijn volk
treffen zal? En hoe zal ik
vermogen,dat ik aanzie het verderf
van mijn geslacht?
8:7 Toen zeide de koning Ahasveros
tot de koningin Esther en tot
Mordechai, den Jood: Ziet, het huis
vanHaman heb ik Esther gegeven,
en hem heeft men aan de galg
gehangen, omdat hij zijn hand aan
de Jodengeslagen had.
8:8 Schrijft dan gijlieden voor de
Joden, zoals het goed is in uw
ogen, in des konings naam, en
verzegelt hetmet des konings ring;
want het schrift, dat in des konings
naam geschreven, en met des
konings ring verzegeldis, is niet te
wederroepen.
8:9 Toen werden des konings
schrijvers geroepen, ter zelfder tijd,
in de derde maand (zij is de
maandSivan), op den drie en
twintigsten derzelve, en er werd
geschreven naar alles, wat
Mordechai gebood, aan deJoden, en
aan de stadhouders, en
landvoogden, en oversten der
landschappen, die van Indie af tot
aanMorenland [strekken], honderd
zeven en twintig landschappen, een
ieder landschap naar zijn schrift,
een iedervolk naar zijn spraak; ook
aan de Joden naar hun schrift en
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naar hun spraak.
8:10 En men schreef in den naam
van den koning Ahasveros, en men
verzegelde het met des konings
ring;en men zond de brieven door
de hand der lopers te paard,
rijdende op snelle kemelen, op
muildieren, vanmerrien geteeld;
8:11 Dat de koning den Joden
toeliet, die in elke stad waren, zich
te vergaderen, en voor hun leven
testaan, om te verdelgen, om te
doden en om om te brengen alle
macht des volks en des landschaps,
die henbenauwen zou, de kleine
kinderen en de vrouwen, en hun
buit te roven;
8:12 Op een dag in al de
landschappen van den koning
Ahasveros, op den dertienden der
twaalfde maand;deze is de maand
Adar.
8:13 De inhoud van dit geschrift
was: dat een wet zou gegeven
worden in alle landschappen,
openbaar aanalle volken; en dat de
Joden gereed zouden zijn tegen
dien dag, om zich te wreken aan
hun vijanden.
8:14 De lopers, die op snelle
kemelen reden [en] op muildieren,
togen snellijk uit, aangedreven
zijnde doorhet woord des konings.
Deze wet nu werd gegeven op den
burg Susan.
8:15 En Mordechai ging uit van voor
het aangezicht des konings in een

hemelsblauw en wit koninklijk
kleed,en met een grote gouden
kroon, en met een opperkleed van
fijn linnen en purper; en de stad
Susan juichte enwas vrolijk.
8:16 Bij de Joden was licht, en
blijdschap, en vreugde, en eer;
8:17 Ook in alle en een ieder
landschap, en in alle en een iedere
stad, ter plaatse, waar des konings
woorden zijn wet aankwam, daar
was bij de Joden blijdschap en
vreugde, maaltijden en vrolijke
dagen; en velen uit devolken des
lands werden Joden, want de vreze
der Joden was op hen gevallen.
9:1 In de twaalfde maand nu
(dezelve is de maand Adar), op den
dertienden dag derzelve, toen des
koningswoord en zijn wet nabij
gekomen was, dat men het doen
zou, ten dage, als de vijanden der
Joden hoopten overhen te heersen,
zo is het omgekeerd, want de
Joden heersten zelven over hun
haters.
9:2 [Want] de Joden vergaderden
zich in hun steden, in al de
landschappen van den koning
Ahasveros, omde hand te slaan aan
degenen, die hun verderf zochten;
en niemand bestond voor hen, want
hunlieder schrikwas op al die volken
gevallen.
9:3 En al de oversten der
landschappen, en de stadhouders,
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en landvoogden, en die het werk
des koningsdeden, verhieven de
Joden; want de vreze van
Mordechai was op hen gevallen.
9:4 Want Mordechai was groot in
het huis des konings, en zijn
gerucht ging uit door alle
landschappen; wantdie man,
Mordechai, werd doorgaans groter.
9:5 De Joden nu sloegen op al hun
vijanden, met den slag des zwaards,
en der doding, en der verderving;en
zij deden met hun haters naar hun
welbehagen.
9:6 En in den burg Susan hebben
de Joden gedood en omgebracht
vijfhonderd mannen.
9:7 En Parsandatha, en Dalfon, en
Asfata,
9:8 En Poratha, en Adalia, en
Aridatha,
9:9 En Parmastha, en Arisai, en
Aridai, en Vaizatha,
9:10 De tien zonen van Haman, den
zoon van Hammedatha, den vijand
der Joden, doodden zij; maar
zijsloegen hun handen niet aan den
roof.
9:11 Ten zelfden dage kwam voor
den koning het getal der gedoden
op den burg Susan.
9:12 En de koning zeide tot de
koningin Esther: Te Susan op den
burg hebben de Joden gedood
enomgebracht vijfhonderd mannen
en de tien zonen van Haman; wat
hebben zij in al de andere

landschappen deskonings gedaan?
Wat is nu uw bede? en het zal u
gegeven worden; of wat is verder
uw verzoek? het zalgeschieden.
9:13 Toen zeide Esther: Dunkt het
den koning goed, men late ook
morgen den Joden, die te Susan
zijn, toe,te doen naar het gebod
van heden; en men hange de tien
zonen van Haman aan de galg.
9:14 Toen zeide de koning, dat men
alzo doen zou; en er werd een
gebod gegeven te Susan, en men
hingde tien zonen van Haman op.
9:15 En de Joden, die te Susan
waren, vergaderden ook op den
veertienden dag der maand Adar,
en zijdoodden te Susan driehonderd
mannen; maar zij sloegen hun hand
niet aan den roof.
9:16 De overige Joden nu, die in de
landschappen des konings waren,
vergaderden, opdat zij stonden
voorhun leven, en rust hadden van
hun vijanden, en zij doodden onder
hun haters vijf en zeventig duizend;
maar zijsloegen hun hand niet aan
den roof.
9:17 [Dit] [geschiedde] op den
dertienden dag der maand Adar; en
op den veertienden derzelve rustten
zij,en zij maakten denzelven een
dag der maaltijden en der vreugde.
9:18 En de Joden, die te Susan
waren, vergaderden op den
dertienden derzelve, en op den
veertiendenderzelve; en zij rustten
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op den vijftienden derzelve, en zij
maakten denzelven een dag der
maaltijden en dervreugde.
9:19 Daarom maakten de Joden
van de dorpen, die in de
dorpsteden woonden, den
veertienden dag dermaand Adar ter
vreugde en maaltijden, en een
vrolijken dag, en der zending van
delen aan elkander.
9:20 En Mordechai beschreef deze
geschiedenissen; en hij zond brieven
aan al de Joden, die in al
delandschappen van den koning
Ahasveros waren, dien, die nabij, en
dien, die verre waren,
9:21 Om over hen te bevestigen,
dat zij zouden onderhouden den
veertienden dag der maand Adar,
en denvijftienden dag derzelve, in
alle en in ieder jaar;
9:22 Naar de dagen, in dewelke de
Joden tot rust gekomen waren van
hun vijanden, en de maand, die
hunveranderd was van droefenis in
blijdschap, en van rouw in een
vrolijken dag; dat zij dezelve [dagen]
makenzouden [tot] dagen der
maaltijden, en der vreugde, en der
zending van delen aan elkander, en
der gaven aan dearmen.
9:23 En de Joden namen aan te
doen, wat zij begonnen hadden, en
dat Mordechai aan hen
geschrevenhad.
9:24 Omdat Haman, de zoon van
Hammedatha, den Agagiet, aller

Joden vijand, tegen de Joden
gedachthad hen om te brengen; en
dat hij het Pur, dat is, het lot had
geworpen, om hen te verslaan, en
om hen om tebrengen.
9:25 Maar als zij voor den koning
gekomen was, heeft hij door brieven
bevolen, dat zijn boze gedachte,
diehij gedacht had over de Joden,
op zijn hoofd zou wederkeren; en
men heeft hem en zijn zonen aan
de galggehangen.
9:26 Daarom noemt men die dagen
Purim, van den naam van dat Pur.
Hierom, vanwege al de woorden
vandien brief, en hetgeen zij zelven
daarvan gezien hadden, en wat tot
hen overgekomen was,
9:27 Bevestigden de Joden, en
namen op zich en op hun zaad, en
op allen, die zich tot hen
vervoegenzouden, dat men het niet
overtrade, dat zij deze twee dagen
zouden houden, naar het voorschrift
derzelve, ennaar den bestemden tijd
derzelve, in alle en ieder jaar;
9:28 Dat deze dagen gedacht
zouden worden en onderhouden, in
alle en elk geslacht, elk huisgezin,
elklandschap en elke stad; en dat
deze dagen van Purim niet zouden
overtreden worden onder de Joden,
en dat degedachtenis derzelve geen
einde nemen zou bij hun zaad.
9:29 Daarna schreef de koningin
Esther, de dochter van Abichail, en
Mordechai, de Jood, met alle
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macht,om dezen brief van Purim ten
tweeden male te bevestigen.
9:30 En hij zond de brieven aan al
de Joden, in de honderd zeven en
twintig landschappen van
hetkoninkrijk van Ahasveros, met
woorden van vrede en trouw;
9:31 Dat zij deze dagen van Purim
bevestigen zouden op hun bestemde
tijden, gelijk als Mordechai, deJood,
over hen bevestigd had, en Esther,
de koningin, en gelijk als zij het
bevestigd hadden voor zichzelven
envoor hun zaad; de zaken van het
vasten en hunlieder geroep.
9:32 En het bevel van Esther
bevestigde de geschiedenissen van
deze Purim, en het werd in een
boekgeschreven.

10:1 Daarna leide de koning
Ahasveros schatting op het land, en
de eilanden der zee.
10:2 Al de werken nu zijner macht
en zijns gewelds, en de verklaring
der grootheid van
Mordechai,denwelken de koning
groot gemaakt heeft, zijn die niet
geschreven in het boek der
kronieken der koningen vanMedie en
Perzie?
10:3 Want de Jood Mordechai was
de tweede bij den koning
Ahasveros, en groot bij de Joden,
enaangenaam bij de menigte zijner
broederen, zoekende het beste voor
zijn volk, en sprekende voor den
welstandvan zijn ganse zaad.

Job
1:1 Er was een man in het land Uz,
zijn naam was Job; en dezelve man
was oprecht, en vroom,
engodvrezende, en wijkende van het
kwaad.
1:2 En hem werden zeven zonen en
drie dochteren geboren.
1:3 Daartoe was zijn vee zeven
duizend schapen, en drie duizend
kemelen, en vijfhonderd juk ossen,
envijfhonderd ezelinnen; ook was
zijn dienstvolk zeer veel; zodat deze

man groter was dan al die van het
oosten.
1:4 En zijn zonen gingen, en
maakten maaltijden in ieders huis
op zijn dag; en zij zonden henen,
ennodigden hun drie zusteren, om
met hen te eten en te drinken.
1:5 Het geschiedde dan, als de
dagen der maaltijden omgegaan
waren, dat Job henenzond, en
henheiligde en des morgens vroeg
opstond, en brandofferen offerde
901

Job
[naar] hun aller getal; want Job
zeide:Misschien hebben mijn
kinderen gezondigd, en God in hun
hart gezegend. Alzo deed Job al die
dagen.
1:6 Er was nu een dag, als de
kinderen Gods kwamen, om zich
voor den HEERE te stellen, dat de
satanook in het midden van hen
kwam.
1:7 Toen zeide de HEERE tot den
satan: Van waar komt gij? En de
satan antwoordde den HEERE,
enzeide: Van om te trekken op de
aarde, en van die te doorwandelen.
1:8 En de HEERE zeide tot den
satan: Hebt gij [ook] acht geslagen
op Mijn knecht Job? Want niemand
isop de aarde gelijk hij, een man
oprecht en vroom, godvrezende en
wijkende van het kwaad.
1:9 Toen antwoordde de satan den
HEERE, en zeide: Is het om niet, dat
Job God vreest?
1:10 Hebt Gij niet een betuining
gemaakt voor hem, en voor zijn
huis, en voor al wat hij heeft
rondom? Hetwerk zijner handen hebt
Gij gezegend, en zijn vee is [in]
[menigte] uitgebroken in den lande.
1:11 Maar toch strek nu Uw hand
uit, en tast aan alles, wat hij heeft;
zo hij U niet in Uw aangezicht
zalzegenen?
1:12 En de HEERE zeide tot den
satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw
hand; alleen aan hem strek uw

handniet uit. En de satan ging uit
van het aangezicht des HEEREN.
1:13 Er was nu een dag, als zijn
zonen en zijn dochteren aten, en
wijn dronken in het huis van hun
broeder,den eerstgeborene.
1:14 Dat een bode tot Job kwam,
en zeide: De runderen waren
ploegende, en de ezelinnen
weidende aanhun zijden.
1:15 Doch de Sabeers deden een
inval, en namen ze, en sloegen de
jongeren met de scherpte
deszwaards; en ik ben maar alleen
ontkomen, om het u aan te zeggen.
1:16 Als deze nog sprak, zo kwam
een ander, en zeide: Het vuur Gods
viel uit den hemel, en ontstak
onderde schapen en onder de
jongeren, en verteerde ze; en ik ben
maar alleen ontkomen, om het u
aan te zeggen.
1:17 Als deze nog sprak, zo kwam
een ander, en zeide: De Chaldeen
stelden drie hopen, en vielen op
dekemelen aan, en namen ze, en
sloegen de jongeren met de
scherpte des zwaards; en ik ben
maar alleenontkomen, om het u aan
te zeggen.
1:18 Als deze nog sprak, zo kwam
een ander, en zeide: Uw zonen en
uw dochteren aten, en dronken
wijn,in het huis van hun broeder,
den eerstgeborene;
1:19 En zie, een grote wind kwam
van over de woestijn, en stiet aan
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de vier hoeken van het huis, en
hetviel op de jongelingen, dat ze
stierven; en ik ben maar alleen
ontkomen, om het u aan te zeggen.
1:20 Toen stond Job op, en
scheurde zijn mantel, en schoor zijn
hoofd, en viel op de aarde, en
boog zichneder;
1:21 En hij zeide: Naakt ben ik uit
mijner moeders buik gekomen, en
naakt zal ik daarhenen
wederkeren.De HEERE heeft gegeven,
en de HEERE heeft genomen; de
Naam des HEEREN zij geloofd!
1:22 In dit alles zondigde Job niet,
en schreef Gode niets ongerijmds
toe.
2:1 Wederom was er een dag, als
de kinderen Gods kwamen, om zich
voor den HEERE te stellen, dat
desatan ook in het midden van hen
kwam, om zich voor den HEERE te
stellen.
2:2 Toen zeide de HEERE tot den
satan: Van waar komt gij? En de
satan antwoordde den HEERE,
enzeide: Van om te trekken op de
aarde, en van die te doorwandelen.
2:3 En de HEERE zeide tot den
satan: Hebt gij [ook] acht geslagen
op Mijn knecht Job? Want niemand
isop de aarde gelijk hij, een man,
oprecht en vroom, godvrezende en
wijkende van het kwaad; en hij
houdt nogvast aan zijn
oprechtigheid, hoewel gij Mij tegen

hem opgehitst hebt, om hem te
verslinden zonder oorzaak.
2:4 Toen antwoordde de satan den
HEERE, en zeide: Huid voor huid, en
al wat iemand heeft, zal hij
gevenvoor zijn leven.
2:5 Doch strek nu Uw hand uit, en
tast zijn gebeente en zijn vlees aan;
zo hij U niet in Uw aangezicht
zalzegenen!
2:6 En de HEERE zeide tot den
satan: Zie, hij zij in uw hand, doch
verschoon zijn leven.
2:7 Toen ging de satan uit van het
aangezicht des HEEREN, en sloeg
Job met boze zweren, van
zijnvoetzool af tot zijn schedel toe.
2:8 En hij nam zich een potscherf,
om zich daarmede te schrabben, en
hij zat neder in het midden der as.
2:9 Toen zeide zijn huisvrouw tot
hem: Houdt gij nog vast aan uw
oprechtigheid? Zegen God, en sterf.
2:10 Maar hij zeide tot haar: Gij
spreekt als een der zottinnen
spreekt; ja, zouden wij het goede
van Godontvangen, en het kwade
niet ontvangen? In dit alles
zondigde Job met zijn lippen niet.
2:11 Als nu de drie vrienden van
Job gehoord hadden al dit kwaad,
dat over hem gekomen was,
kwamenzij, ieder uit zijn plaats,
Elifaz, de Themaniet, en Bildad, de
Suhiet, en Zofar, de Naamathiet; en
zij waren heteens geworden, dat zij
kwamen om hem te beklagen, en
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om hem te vertroosten.
2:12 En toen zij hun ogen van verre
ophieven, kenden zij hem niet, en
hieven hun stem op, en
weenden;daartoe scheurden zij een
ieder zijn mantel, en strooiden stof
op hun hoofden naar den hemel.
2:13 Alzo zaten zij met hem op de
aarde, zeven dagen en zeven
nachten; en niemand sprak tot hem
eenwoord, want zij zagen, dat de
smart zeer groot was.
3:1 Daarna opende Job zijn mond,
en vervloekte zijn dag.
3:2 Want Job antwoordde en zeide:
3:3 De dag verga, waarin ik geboren
ben, en de nacht, [waarin] men
zeide: Een knechtje is ontvangen;
3:4 Diezelve dag zij duisternis; dat
God naar hem niet vrage van
boven; en dat geen glans over
hemschijne;
3:5 Dat de duisternis en des doods
schaduw hem verontreinigen; dat
wolken over hem wonen; dat
hemverschrikken de zwarte dampen
des dags!
3:6 Diezelve nacht, donkerheid neme
hem in; dat hij zich niet verheuge
onder de dagen des jaars; dat hij
inhet getal der maanden niet kome!
3:7 Ziet, diezelve nacht zij eenzaam;
dat geen vrolijk gezang daarin
kome;
3:8 Dat hem vervloeken de
vervloekers des dags, die bereid zijn

hun rouw te verwekken;
3:9 Dat de sterren van zijn
schemertijd verduisterd worden; hij
wachte naar het licht, en het worde
niet; enhij zie niet de oogleden des
dageraads!
3:10 Omdat hij niet toegesloten
heeft de deuren mijns buiks, noch
verborgen de moeite van mijn ogen.
3:11 Waarom ben ik niet gestorven
van de baarmoeder af, [en] heb den
geest gegeven, als ik uit den
buikvoortkwam?
3:12 Waarom zijn mij de knieen
voorgekomen, en waartoe de
borsten, opdat ik zuigen zou?
3:13 Want nu zou ik nederliggen, en
stil zijn; ik zou slapen, dan zou
voor mij rust wezen;
3:14 Met de koningen en
raadsheren der aarde, die voor zich
woeste plaatsen bebouwden;
3:15 Of met de vorsten, die goud
hadden, die hun huizen met zilver
vervulden.
3:16 Of als een verborgene
misdracht, zou ik niet zijn; als de
kinderkens, [die] het licht niet gezien
hebben.
3:17 Daar houden de bozen op van
beroering, en daar rusten de
vermoeiden van kracht;
3:18 [Daar] zijn de gebondenen te
zamen in rust; zij horen de stem
des drijvers niet.
3:19 De kleine en de grote is daar;
en de knecht vrij van zijn heer.
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3:20 Waarom geeft Hij den
ellendigen het licht, en het leven
den bitterlijk bedroefden van
gemoed?
3:21 Die verlangen naar den dood,
maar hij is er niet; en graven
daarnaar meer dan naar
verborgeneschatten;
3:22 Die blijde zijn tot opspringens
toe, [en] zich verheugen, als zij het
graf vinden;
3:23 Aan den man, wiens weg
verborgen is, en dien God overdekt
heeft?
3:24 Want voor mijn brood komt
mijn zuchting; en mijn brullingen
worden uitgestort als water.
3:25 Want ik vreesde een vreze, en
zij is mij aangekomen; en wat ik
schroomde, is mij overkomen.
3:26 Ik was niet gerust; en was niet
stil, en rustte niet; en de beroering
is gekomen.
4:1 Toen antwoordde Elifaz, de
Themaniet, en zeide:
4:2 Zo wij een woord opnemen
tegen u, zult gij verdrietig zijn?
Nochtans wie zal zich van woorden
kunnenonthouden?
4:3 Zie, gij hebt velen onderwezen,
en gij hebt slappe handen gesterkt;
4:4 Uw woorden hebben den
struikelende opgericht, en de
krommende knieen hebt gij
vastgesteld;
4:5 Maar nu komt het aan u, en gij

zijt verdrietig; het raakt tot u, en gij
wordt beroerd.
4:6 Was niet uw vreze [Gods] uw
hoop, en de oprechtheid uwer
wegen uw verwachting?
4:7 Gedenk toch, wie is de
onschuldige, die vergaan zij; en
waar zijn de oprechten verdelgd?
4:8 [Maar] gelijk als ik gezien heb:
die ondeugd ploegen, en moeite
zaaien, maaien dezelve.
4:9 Van den adem Gods vergaan zij,
en van het geblaas van Zijn neus
worden zij verdaan.
4:10 De brulling des leeuws, en de
stem des fellen leeuws, en de
tanden der jonge leeuwen
wordenverbroken.
4:11 De oude leeuw vergaat,
omdat4480 er geen roof is, en de
jongens eens oudachtigen leeuws
wordenverstrooid.
4:12 Voorts is tot mij een woord
heimelijk gebracht, en mijn oor
heeft een weinigje daarvan gevat;
4:13 Onder de gedachten van de
gezichten des nachts, als diepe
slaap valt op de mensen;
4:14 Kwam mij schrik en beving
over, en verschrikte de veelheid
mijner beenderen.
4:15 Toen ging voorbij mijn
aangezicht een geest; hij deed het
haar mijns vleses te berge rijzen.
4:16 Hij stond, doch ik kende zijn
gedaante niet; een beeltenis was
voor mijn ogen; er was stilte, en
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ikhoorde een stem, [zeggende]:
4:17 Zou een mens rechtvaardiger
zijn dan God? Zou een man reiner
zijn dan zijn Maker?
4:18 Zie, op Zijn knechten zou Hij
niet vertrouwen; hoewel Hij in Zijn
engelen klaarheid gesteld heeft.
4:19 Hoeveel te min [op] degenen,
die lemen huizen bewonen, welker
grondslag in het stof is? Zij
wordenverbrijzeld voor de motten.
4:20 Van den morgen tot den
avond worden zij vermorzeld; zonder
dat men er acht op slaat, vergaan
zij ineeuwigheid.
4:21 Verreist niet hun
uitnemendheid met hen? Zij sterven,
maar niet in wijsheid.
5:1 Roep nu, zal er iemand zijn, die
u antwoorde? En tot wien van de
heiligen zult gij u keren?
5:2 Want den dwaze brengt de
toornigheid om, en de ijver doodt
den slechte.
5:3 Ik heb gezien een dwaas
wortelende; doch terstond vervloekte
ik zijn woning.
5:4 Verre waren zijn zonen van heil;
en zij werden verbrijzeld in de
poort, en er was geen verlosser.
5:5 Wiens oogst de hongerige
verteerde, dien hij ook tot uit de
doornen gehaald had; de struikrover
sloktehun vermogen in.
5:6 Want uit het stof komt het
verdriet niet voort, en de moeite

spruit niet uit de aarde;
5:7 Maar de mens wordt tot moeite
geboren; gelijk de spranken der
vurige kolen zich verheffen [tot]
vliegen.
5:8 Doch ik zou naar God zoeken,
en tot God mijn aanspraak richten;
5:9 Die grote dingen doet, die men
niet doorzoeken kan; wonderen, die
men niet tellen kan;
5:10 Die den regen geeft op de
aarde, en water zendt op de
straten;
5:11 Om de vernederden te stellen
in het hoge; dat de rouwdragenden
door heil verheven worden.
5:12 Hij maakt te niet de gedachten
der arglistigen; dat hun handen niet
een ding uitrichten.
5:13 Hij vangt de wijzen in hun
arglistigheid; dat de raad der
verdraaiden gestort wordt.
5:14 Des daags ontmoeten zij de
duisternis, en gelijk des nachts
tasten zij in den middag.
5:15 Maar Hij verlost den behoeftige
van het zwaard, van hun mond, en
van de hand des sterken.
5:16 Zo is voor den arme
verwachting; en de boosheid stopt
haar mond toe.
5:17 Zie, gelukzalig is de mens,
denwelken God straft; daarom
verwerp de kastijding des
Almachtigen niet.
5:18 Want Hij doet smart aan, en
Hij verbindt; Hij doorwondt, en Zijn
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handen helen.
5:19 In zes benauwdheden zal Hij u
verlossen, en in de zevende zal u
het kwaad niet aanroeren.
5:20 In den honger zal Hij u
verlossen van den dood, en in den
oorlog van het geweld des zwaards.
5:21 Tegen den gesel der tong zult
gij verborgen wezen, en gij zult niet
vrezen voor de verwoesting, als
zijkomt.
5:22 Tegen de verwoesting en tegen
den honger zult gij lachen, en voor
het gedierte der aarde zult gij
nietvrezen.
5:23 Want met de stenen des velds
zal uw verbond zijn, en het gedierte
des velds zal met u bevredigd zijn.
5:24 En gij zult bevinden, dat uw
tent in vrede is; en gij zult uw
woning verzorgen, en zult niet feilen.
5:25 Ook zult gij bevinden, dat uw
zaad menigvuldig wezen zal, en uw
spruiten als het kruid der aarde.
5:26 Gij zult in ouderdom ten grave
komen, gelijk de korenhoop te zijner
tijd opgevoerd wordt.
5:27 Zie dit, wij hebben het
doorzocht, het is alzo; hoor het, en
bemerk gij het voor u.
6:1 Maar Job antwoordde en zeide:
6:2 Och, of mijn verdriet recht
gewogen wierd, en men mijn ellende
samen in een weegschaal ophief!
6:3 Want het zou nu zwaarder zijn
dan het zand der zeeen; daarom

worden mijn woorden opgezwolgen.
6:4 Want de pijlen des Almachtigen
zijn in mij, welker vurig venijn mijn
geest uitdrinkt; de
verschrikkingenGods rusten zich
tegen mij.
6:5 Rochelt ook de woudezel bij het
jonge gras? Loeit de os bij zijn
voeder?
6:6 Wordt ook het onsmakelijke
gegeten zonder zout? Is er smaak
in het witte des dooiers?
6:7 Mijn ziel weigert [uw] [woorden]
aan te roeren; die zijn als mijn laffe
spijze.
6:8 Och, of mijn begeerte kwame,
en dat God mijn verwachting gave;
6:9 En dat het Gode beliefde, dat
Hij mij verbrijzelde, Zijn hand losliet,
en een einde met mij maakte!
6:10 Dat zou nog mijn troost zijn,
en zou mij verkwikken in den
weedom, [zo] Hij niet spaarde; want
ik hebde redenen des Heiligen niet
verborgen gehouden.
6:11 Wat is mijn kracht, dat ik
hopen zou? Of welk is mijn einde,
dat ik mijn leven verlengen zou?
6:12 Is mijn kracht stenen kracht? Is
mijn vlees staal?
6:13 Is dan mijn hulp niet in mij, en
is de wijsheid uit mij verdreven?
6:14 Aan hem, die versmolten is,
zou van zijn vriend weldadigheid
geschieden; of hij zou de vreze
desAlmachtigen verlaten.
6:15 Mijn broeders hebben
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trouwelooslijk gehandeld als een
beek; als de storting der beken
gaan zij door;
6:16 Die verdonkerd zijn van het ijs,
[en] in dewelke de sneeuw zich
verbergt.
6:17 Ten tijde, als zij van hitte
vervlieten, worden zij uitgedelgd; als
zij warm worden, verdwijnen zij uit
haarplaats.
6:18 De gangen haars wegs wenden
zich ter zijde af; zij lopen op in het
woeste, en vergaan.
6:19 De reizigers van Thema zien
ze, de wandelaars van Scheba
wachten op haar.
6:20 Zij worden beschaamd, omdat
elkeen vertrouwde; als zij daartoe
komen, zo worden zij schaamrood.
6:21 Voorwaar, [alzo] zijt gijlieden
[mij] nu niets geworden; gij hebt
gezien de ontzetting, en gij
hebtgevreesd.
6:22 Heb ik gezegd: Brengt mij, en
geeft geschenken voor mij van uw
vermogen?
6:23 Of bevrijdt mij van de hand
des verdrukkers, en verlost mij van
de hand der tirannen?
6:24 Leert mij, en ik zal zwijgen, en
geeft mij te verstaan, waarin ik
gedwaald heb.
6:25 O, hoe krachtig zijn de rechte
redenen! Maar wat bestraft het
bestraffen, [dat] van ulieden is?
6:26 Zult gij, om te bestraffen,
woorden bedenken, en zullen de

redenen des mismoedigen voor wind
zijn?
6:27 Ook werpt gij u op een wees;
en gij graaft tegen uw vriend.
6:28 Maar nu, belieft het u, wendt u
tot mij, en het zal voor ulieder
aangezicht zijn, of ik liege.
6:29 Keert toch weder, laat er geen
onrecht wezen, ja, keert weder; nog
zal mijn gerechtigheid daarin zijn.
6:30 Zou onrecht op mijn tong
wezen? Zou mijn gehemelte niet de
ellenden te verstaan geven?
7:1 Heeft niet de mens een strijd
op de aarde, en zijn zijn dagen niet
als de dagen des dagloners?
7:2 Gelijk de dienstknecht hijgt naar
de schaduw, en gelijk de dagloner
verwacht zijn werkloon;
7:3 Alzo zijn mij maanden der
ijdelheid ten erve geworden, en
nachten der moeite zijn mij
voorbereid.
7:4 Als ik te slapen lig, dan zeg ik:
Wanneer zal ik opstaan, en Hij den
avond afgemeten hebben? En ikword
zat van woelingen tot aan den
schemertijd.
7:5 Mijn vlees is met het gewormte
en met het gruis des stofs bekleed;
mijn huid is gekliefd en
verachtelijkgeworden.
7:6 Mijn dagen zijn lichter geweest
dan een weversspoel, en zijn
vergaan zonder verwachting.
7:7 Gedenk, dat mijn leven een wind
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is; mijn oog zal niet wederkomen,
om het goede te zien.
7:8 Het oog desgenen, die mij [nu]
ziet, zal mij niet zien; uw ogen
zullen op mij zijn; maar ik zal niet
[meer]zijn.
7:9 Een wolk vergaat en vaart
henen; alzo die in het graf daalt,
zal niet [weder] opkomen.
7:10 Hij zal niet meer wederkeren
tot zijn huis, en zijn plaats zal hem
niet meer kennen.
7:11 Zo zal ik ook mijn mond niet
wederhouden, ik zal spreken in
benauwdheid mijns geestes; ik zal
klagenin bitterheid mijner ziel.
7:12 Ben ik dan een zee, of walvis,
dat Gij om mij wachten zet?
7:13 Wanneer ik zeg: Mijn bedstede
zal mij vertroosten, mijn leger zal
van mijn klacht [wat] wegnemen;
7:14 Dan ontzet Gij mij met
dromen, en door gezichten
verschrikt Gij mij;
7:15 Zodat mijn ziel de verworging
kiest; den dood meer dan mijn
beenderen.
7:16 Ik versmaad ze, ik zal toch in
der eeuwigheid niet leven; houd op
van mij, want mijn dagen
zijnijdelheid.
7:17 Wat is de mens, dat Gij hem
groot acht, en dat Gij Uw hart op
hem zet?
7:18 En dat Gij hem bezoekt in
elken morgenstond; dat Gij hem in
elken ogenblik beproeft?

7:19 Hoe lang keert Gij U niet af
van mij, [en] laat niet van mij af,
totdat ik mijn speeksel inzwelge?
7:20 Heb ik gezondigd, wat zal ik U
doen, o Mensenhoeder? Waarom
hebt Gij mij U tot een
tegenloopgesteld, dat ik mijzelven
tot een last zij?
7:21 En waarom vergeeft Gij niet
mijn overtreding, en doet mijn
ongerechtigheid niet weg? Want nu
zal ikin het stof liggen; en Gij zult
mij vroeg zoeken, maar ik zal niet
zijn.
8:1 Toen antwoordde Bildad, de
Suhiet, en zeide:
8:2 Hoe lang zult gij deze dingen
spreken, en de redenen uws monds
een geweldige wind zijn?
8:3 Zou dan God het recht
verkeren, en zou de Almachtige de
gerechtigheid verkeren?
8:4 Indien uw kinderen gezondigd
hebben tegen Hem, Hij heeft hen
ook in de hand hunner
overtredinggeworpen.
8:5 [Maar] indien gij naar God vroeg
zoekt, en tot den Almachtige om
genade bidt;
8:6 Zo gij zuiver en recht zijt,
gewisselijk zal Hij nu opwaken, om
uwentwil, en Hij zal de woning
uwergerechtigheid volmaken.
8:7 Uw beginsel zal wel gering zijn;
maar uw laatste zal zeer
vermeerderd worden.
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8:8 Want vraag toch naar het vorige
geslacht, en bereid u tot de
onderzoeking hunner vaderen.
8:9 Want wij zijn van gisteren en
weten niet; dewijl onze dagen op de
aarde een schaduw zijn.
8:10 Zullen die u niet leren, tot u
spreken, en uit hun hart redenen
voortbrengen?
8:11 Verheft zich de bieze zonder
slijk? Groeit het rietgras zonder
water?
8:12 Als het nog in zijn groenigheid
is, [hoewel] het niet afgesneden
wordt, nochtans verdort het voor
allegras.
8:13 Alzo zijn de paden van allen,
die God vergeten; en de verwachting
des huichelaars zal vergaan.
8:14 Van denwelke zijn hoop walgen
zal; en zijn vertrouwen zal zijn een
huis der spinnekop.
8:15 Hij zal op zijn huis leunen,
maar het zal niet bestaan; hij zal
zich daaraan vasthouden, maar het
zalniet staande blijven.
8:16 Hij is sappig voor de zon, en
zijn scheuten gaan over zijn hof uit.
8:17 Zijn wortelen worden bij de
springader ingevlochten; hij ziet een
stenige plaats.
8:18 [Maar] als [God] hem verslindt
uit zijn plaats, zo zal zij hem
loochenen, [zeggende]: Ik heb u
nietgezien.
8:19 Zie, dat is de vreugde zijns
wegs; en uit het stof zullen anderen

voortspruiten.
8:20 Zie, God zal den oprechte niet
verwerpen; Hij vat ook de
boosdoeners niet bij de hand;
8:21 Totdat Hij uw mond met
gelach vervulle, en uw lippen met
gejuich.
8:22 Uw haters zullen met schaamte
bekleed worden; en de tent der
goddelozen zal niet [meer] zijn.
9:1 Maar Job antwoordde en zeide:
9:2 Waarlijk, ik weet, dat het zo is;
want hoe zou de mens rechtvaardig
zijn bij God?
9:3 Zo Hij lust heeft, om met hem
te twisten, niet een uit duizend zal
hij Hem beantwoorden.
9:4 Hij is wijs van hart, en sterk van
kracht; wie heeft zich tegen Hem
verhard, en vrede gehad?
9:5 Die de bergen verzet, dat zij het
niet gewaar worden, Die ze omkeert
in Zijn toorn;
9:6 Die de aarde beweegt uit haar
plaats, dat haar pilaren schudden;
9:7 Die de zon gebiedt, en zij gaat
niet op; en verzegelt de sterren;
9:8 Die alleen de hemelen uitbreidt,
en treedt op de hoogten der zee;
9:9 Die den Wagen maakt, den
Orion, en het Zevengesternte, en de
binnenkameren van het Zuiden;
9:10 Die grote dingen doet, die men
niet doorzoeken kan; en wonderen,
die men niet tellen kan.
9:11 Zie, Hij zal voor mij
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henengaan, en ik zal Hem niet zien;
en Hij zal voorbijgaan, en ik zal
Hem nietmerken.
9:12 Zie, Hij zal roven, wie zal het
Hem doen wedergeven? Wie zal tot
Hem zeggen: Wat doet Gij?
9:13 God zal Zijn toorn niet afkeren;
onder Hem worden gebogen de
hovaardige helpers.
9:14 Hoeveel te min zal ik Hem
antwoorden, [en] mijn woorden
uitkiezen tegen Hem?
9:15 Denwelken ik, zo ik
rechtvaardig ware, niet zou
antwoorden; mijn Rechter zal ik om
genade bidden.
9:16 Indien ik roep, en Hij mij
antwoordt; ik zal niet geloven, dat
Hij mijn stem ter ore genomen
heeft.
9:17 Want Hij vermorzelt mij door
een onweder, en vermenigvuldigt
mijn wonden zonder oorzaak.
9:18 Hij laat mij niet toe mijn adem
te verhalen; maar Hij verzadigt mij
met bitterheden.
9:19 Zo het aan de kracht [komt],
zie, Hij is sterk; en zo het aan het
recht [komt], wie zal mij
dagvaarden?
9:20 Zo ik mij rechtvaardig, mijn
mond zal mij verdoemen; ben ik
oprecht, Hij zal mij toch
verkeerdverklaren.
9:21 Ben ik oprecht, zo acht ik
[toch] mijn ziel niet; ik versmaad
mijn leven.

9:22 Dat is een ding, daarom zeg
ik: Den oprechte en den goddeloze
verdoet Hij.
9:23 Als de gesel haastelijk doodt,
bespot Hij de verzoeking der
onschuldigen.
9:24 De aarde wordt gegeven in de
hand des goddelozen; Hij overdekt
het aangezicht harer rechteren;
zoniet, wie is Hij dan?
9:25 En mijn dagen zijn lichter
geweest dan een loper; zij zijn
weggevloden, zij hebben het goede
nietgezien.
9:26 Zij zijn voorbijgevaren met
jachtschepen; gelijk een arend naar
het aas toevliegt.
9:27 Indien mijn zeggen is: Ik zal
mijn klacht vergeten, en ik zal mijn
gebaar laten varen, en mij
verkwikken;
9:28 Zo schroom ik voor al mijn
smarten; ik weet, dat Gij mij niet
onschuldig zult houden.
9:29 Ik zal [toch] goddeloos zijn;
waarom dan zal ik ijdellijk arbeiden?
9:30 Indien ik mij wasse met
sneeuwwater, en mijn handen
zuivere met zeep;
9:31 Dan zult Gij mij in de gracht
induiken, en mijn klederen zullen
van mij gruwen.
9:32 Want Hij is niet een man, als
ik, dien ik antwoorden zou, zo wij
te zamen in het gericht kwamen.
9:33 Er is geen scheidsman tussen
ons, [die] zijn hand op ons beiden
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leggen mocht.
9:34 Dat Hij van op mij Zijn roede
wegdoe, en dat Zijn verschrikking
mij niet verbaasd make;
9:35 Zo zal ik spreken, en Hem niet
vrezen; want zodanig ben ik niet bij
mij.
10:1 Mijn ziel is verdrietig over mijn
leven; ik zal mijn klacht op mij
laten; ik zal spreken in bitterheid
mijnerziel.
10:2 Ik zal tot God zeggen:
Verdoem mij niet; doe mij weten,
waarover Gij met mij twist.
10:3 Is het U goed, dat Gij verdrukt,
dat Gij verwerpt den arbeid Uwer
handen, en over den raad
dergoddelozen schijnsel geeft?
10:4 Hebt Gij vleselijke ogen, ziet
Gij, gelijk een mens ziet?
10:5 Zijn Uw dagen als de dagen
van een mens? Zijn Uw jaren als de
dagen eens mans?
10:6 Dat Gij onderzoekt naar mijn
ongerechtigheid, en naar mijn zonde
verneemt?
10:7 Het is Uw wetenschap, dat ik
niet goddeloos ben; nochtans is er
niemand, die uit Uw hand verlosse.
10:8 Uw handen doen mij smart
aan, hoewel zij mij gemaakt hebben,
te zamen rondom [mij] zijn zij, en
Gijverslindt mij.
10:9 Gedenk toch, dat Gij mij als
leem bereid hebt, en mij tot stof
zult doen wederkeren.

10:10 Hebt Gij mij niet als melk
gegoten, en mij als een kaas doen
runnen?
10:11 Met vel en vlees hebt Gij mij
bekleed; met beenderen ook en
zenuwen hebt Gij mij
samengevlochten;
10:12 Benevens het leven hebt Gij
weldadigheid aan mij gedaan, en
Uw opzicht heeft mijn geest
bewaard.
10:13 Maar deze dingen hebt Gij
verborgen in Uw hart; ik weet, dat
dit bij U geweest is.
10:14 Indien ik zondig, zo zult Gij
mij waarnemen, en van mijn
misdaad zult Gij mij niet onschuldig
houden.
10:15 Zo ik goddeloos ben, wee mij!
En ben ik rechtvaardig, ik zal mijn
hoofd niet opheffen; ik ben zat
vanschande, maar aanzie mijn
ellende.
10:16 Want zij verheft zich; gelijk
een felle leeuw jaagt Gij mij; Gij
keert weder en stelt U wonderlijk
tegenmij.
10:17 Gij vernieuwt Uw getuigen
tegenover mij, en vermenigvuldigt
Uw toorn tegen mij; verwisselingen,
ja,een heirleger, zijn tegen mij.
10:18 En waarom hebt Gij mij uit de
baarmoeder voortgebracht? Och, dat
ik den geest gegeven had, engeen
oog mij gezien had!
10:19 Ik zou zijn, alsof ik niet
geweest ware; van [moeders] buik
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zou ik tot het graf gebracht zijn
geweest.
10:20 Zijn mijn dagen niet weinig?
Houd op, zet van mij af, dat ik mij
een weinig verkwikke;
10:21 Eer ik henenga (en niet
wederkom) in een land der
duisternis en der schaduwe des
doods;
10:22 Een stikdonker land, als de
duisternis zelve, de schaduwe des
doods, en zonder ordeningen, en
hetgeeft schijnsel als de duisternis.
11:1 Toen antwoordde Zofar, de
Naamathiet, en zeide:
11:2 Zou de veelheid der woorden
niet beantwoord worden, en zou
een klapachtig man recht hebben?
11:3 Zouden uw leugenen de lieden
doen zwijgen, en zoudt gij spotten,
en niemand [u] beschamen?
11:4 Want gij hebt gezegd: Mijn leer
is zuiver, en ik ben rein in uw ogen.
11:5 Maar gewisselijk, och, of God
sprak, en Zijn lippen tegen u
opende;
11:6 En u bekend maakte de
verborgenheden der wijsheid, omdat
zij dubbel zijn in wezen! Daarom
weet,dat God voor u vergeet van uw
ongerechtigheid.
11:7 Zult gij de onderzoeking Gods
vinden? Zult gij tot de volmaaktheid
toe den Almachtige vinden?
11:8 [Zij] [is] [als] de hoogten der
hemelen, wat kunt gij doen? Dieper

dan de hel, wat kunt gij weten?
11:9 Langer dan de aarde is haar
maat, en breder dan de zee.
11:10 Indien Hij voorbijgaat, opdat
Hij overlevere of vergadere, wie zal
dan Hem afkeren?
11:11 Want Hij kent de ijdele lieden,
en Hij ziet de ondeugd; zou Hij dan
niet aanmerken?
11:12 Dan zal een verstandeloos
man kloekzinnig worden; hoewel de
mens [als] het veulen eenswoudezels
geboren is.
11:13 Indien gij uw hart bereid hebt,
zo breid uw handen tot Hem uit.
11:14 Indien er ondeugd in uw
hand is, doe die verre weg; en laat
het onrecht in uw tenten niet
wonen.
11:15 Want dan zult gij uw
aangezicht opheffen uit de
gebreken, en zult vast wezen, en
niet vrezen.
11:16 Want gij zult de moeite
vergeten, [en] [harer] gedenken als
der wateren, die voorbijgegaan zijn.
11:17 Ja, [uw] tijd zal klaarder dan
de middag oprijzen; gij zult
uitvliegen, als de morgenstond zult
gij zijn.
11:18 En gij zult vertrouwen, omdat
er verwachting zal zijn; en gij zult
graven, gerustelijk zult gij slapen;
11:19 En gij zult nederliggen, en
niemand zal [u] verschrikken; en
velen zullen uw aangezicht smeken.
11:20 Maar de ogen der
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goddelozen zullen bezwijken, en de
toevlucht zal van hen vergaan; en
hunverwachting zal zijn de uitblazing
der ziel.
12:1 Maar Job antwoordde en
zeide:
12:2 Trouwens, omdat gijlieden het
volk zijt, zo zal de wijsheid met
ulieden sterven!
12:3 Ik heb ook een hart even als
gijlieden, ik zwicht niet voor u; en
bij wien zijn niet dergelijke dingen?
12:4 Ik ben het, [die] zijn vriend een
spot is, [maar] roepende tot God,
Die hem verhoort; de
rechtvaardige[en] oprechte is een
spot.
12:5 Hij is een verachte fakkel, naar
de mening desgenen, die gerust is;
hij is gereed met den voet
testruikelen.
12:6 De tenten der verwoesters
hebben rust, en die God tergen,
hebben verzekerdheden, om hetgene
Godmet Zijn hand toebrengt.
12:7 En waarlijk, vraag toch de
beesten, en elkeen van die zal het
u leren; en het gevogelte des
hemels,dat zal het u te kennen
geven.
12:8 Of spreek tot de aarde, en zij
zal het u leren; ook zullen het u de
vissen der zee vertellen.
12:9 Wie weet niet uit alle deze,
dat de hand des HEEREN dit doet?
12:10 In Wiens hand de ziel is van

al wat leeft, en de geest van alle
vlees des mensen.
12:11 Zal niet het oor de woorden
proeven, gelijk het gehemelte voor
zich de spijze smaakt?
12:12 In de stokouden is de
wijsheid, en in de langheid der
dagen het verstand.
12:13 Bij Hem is wijsheid en macht;
Hij heeft raad en verstand.
12:14 Ziet, Hij breekt af, en het zal
niet herbouwd worden; Hij besluit
iemand, en er zal niet
opengedaanworden.
12:15 Ziet, Hij houdt de wateren op,
en zij drogen uit; ook laat Hij ze
uit, en zij keren de aarde om.
12:16 Bij Hem is kracht en wijsheid;
Zijns is de dwalende, en die doet
dwalen.
12:17 Hij voert de raadsheren
beroofd weg, en de rechters maakt
Hij uitzinnig,
12:18 Den band der koningen
maakt Hij los, en Hij bindt den
gordel aan hun lenden.
12:19 Hij voert de oversten beroofd
weg, en de machtigen keert Hij om.
12:20 Hij beneemt den getrouwen
de spraak, en der ouden oordeel
neemt Hij weg.
12:21 Hij giet verachting over de
prinsen uit, en Hij verslapt den riem
der geweldigen.
12:22 Hij openbaart de diepten uit
de duisternis, en des doods
schaduwe brengt Hij voort in het
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licht.
12:23 Hij vermenigvuldigt de volken,
en verderft ze; Hij breidt de volken
uit, en leidt ze.
12:24 Hij neemt het hart van de
hoofden des volks der aarde weg,
en doet hen dwalen in het woeste,
waargeen weg is.
12:25 Zij tasten in de duisternis,
waar geen licht is; en Hij doet hen
dwalen, als een dronkaard.
13:1 Ziet, [dat] alles heeft mijn oog
gezien, mijn oor gehoord en
verstaan.
13:2 Gelijk gijlieden [het] weet, weet
ik het ook; ik zwicht niet voor u.
13:3 Maar ik zal tot den Almachtige
spreken, en ben belust [mij] te
verdedigen voor God.
13:4 Want gewisselijk, gij zijt
leugenstoffeerders; gij allen zijt
nietige medicijnmeesters.
13:5 Och, of gij gans stilzweegt! Dat
zou ulieden voor wijsheid wezen.
13:6 Hoort toch mijn verdediging,
en merkt op de twistingen mijner
lippen.
13:7 Zult gij voor God onrecht
spreken, en zult gij voor Hem
bedriegerij spreken?
13:8 Zult gij Zijn aangezicht
aannemen? Zult gij voor God
twisten?
13:9 Zal het goed zijn, als Hij u zal
onderzoeken? Zult gij met Hem
spotten, gelijk men met een

mensspot?
13:10 Hij zal u gewisselijk
bestraffen, zo gij in het verborgene
het aangezicht aanneemt.
13:11 Zal u niet Zijn hoogheid
verschrikken, en Zijn vreze over u
vallen?
13:12 Uw gedachtenissen zijn gelijk
as, uw hoogten als hoogten van
leem.
13:13 Houdt stil van mij, opdat ik
spreke, en er ga over mij, wat [het
zij].
13:14 Waarom zou ik mijn vlees in
mijn tanden nemen, en mijn ziel in
mijn hand stellen?
13:15 Ziet, [zo] Hij mij doodde, zou
ik niet hopen? Evenwel zal ik mijn
wegen voor Zijn
aangezichtverdedigen.
13:16 Ook zal Hij mij tot zaligheid
zijn; maar een huichelaar zal voor
Zijn aangezicht niet komen.
13:17 Hoort naarstiglijk mijn rede,
en mijn aanwijzing met uw oren.
13:18 Ziet nu, ik heb het recht
ordentelijk gesteld; ik weet, dat ik
rechtvaardig zal verklaard worden.
13:19 Wie is hij, die met mij twist?
Wanneer ik nu zweeg, zo zou ik
den geest geven.
13:20 Alleenlijk doe twee dingen
niet met mij; dan zal ik mij van Uw
aangezicht niet verbergen.
13:21 Doe Uw hand verre van op
mij, en Uw verschrikking make mij
niet verbaasd.
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13:22 Roep dan, en ik zal
antwoorden; of ik zal spreken, en
geef mij antwoord.
13:23 Hoeveel misdaden en zonden
heb ik? Maak mijn overtreding en
mijn zonden mij bekend.
13:24 Waarom verbergt Gij Uw
aangezicht, en houdt mij voor Uw
vijand?
13:25 Zult Gij een gedreven blad
verbrijzelen, en zult Gij een drogen
stoppel vervolgen?
13:26 Want Gij schrijft tegen mij
bittere dingen; en Gij doet mij erven
de misdaden mijner jonkheid.
13:27 Gij legt ook mijn voeten in
den stok, en neemt waar al mijn
paden; Gij drukt U in de wortelen
mijnervoeten,
13:28 En hij veroudert als een
verrotting, als een kleed, dat de
mot opeet.
14:1 De mens, van een vrouw
geboren, is kort van dagen, en zat
van onrust.
14:2 Hij komt voort als een bloem,
en wordt afgesneden; ook vlucht hij
als een schaduw, en bestaat niet.
14:3 Nog doet Gij Uw ogen over
zulk een open; en Gij betrekt mij in
het gericht met U.
14:4 Wie zal een reine geven uit
den onreine? Niet een.
14:5 Dewijl zijn dagen bestemd zijn,
het getal zijner maanden bij U is,
[en] Gij zijn bepalingen gemaakt

hebt,die hij niet overgaan zal;
14:6 Wend U van hem af, dat hij
rust hebbe, totdat hij als een
dagloner aan zijn dag een
welgevallenhebbe.
14:7 Want voor een boom, als hij
afgehouwen wordt, is er verwachting,
dat hij zich nog zal veranderen,
enzijn scheut niet zal ophouden.
14:8 Indien zijn wortel in de aarde
veroudert, en zijn stam in het stof
versterft;
14:9 Hij zal van den reuk der
wateren [weder] uitspruiten, en zal
een tak maken, gelijk een plant.
14:10 Maar een man sterft, als hij
verzwakt is, en de mens geeft den
geest, waar is hij dan?
14:11 De wateren verlopen uit een
meer, en een rivier droogt uit en
verdort;
14:12 Alzo ligt de mens neder, en
staat niet op; totdat de hemelen
niet meer zijn, zullen zij niet
opwaken,noch uit hun slaap
opgewekt worden.
14:13 Och, of Gij mij in het graf
verstaakt, mij verborgt, totdat Uw
toorn zich afkeerde; dat Gij mij
eenbepaling steldet, en mijner
gedachtig waart!
14:14 Als een man gestorven is, zal
hij weder leven? Ik zou al de dagen
mijns strijds hopen, totdat
mijnverandering komen zou.
14:15 Dat Gij zoudt roepen, en ik U
zou antwoorden, dat Gij tot het
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werk Uwer handen zoudt begerig
zijn.
14:16 Maar nu telt Gij mijn treden;
Gij bewaart [mij] niet om mijner
zonden wil.
14:17 Mijn overtreding is in een
bundeltje verzegeld, en Gij pakt mijn
ongerechtigheid opeen.
14:18 En voorwaar, een berg
vallende vergaat, en een rots wordt
versteld uit haar plaats;
14:19 De wateren vermalen de
stenen, het stof der aarde
overstelpt het gewas, dat van zelf
daaruitvoortkomt; alzo verderft Gij
de verwachting des mensen.
14:20 Gij overweldigt hem in
eeuwigheid, en hij gaat heen;
veranderende zijn gelaat, zo zendt
Gij hem weg.
14:21 Zijn kinderen komen tot eer,
en hij weet het niet; of zij worden
klein, en hij let niet op hen.
14:22 Maar zijn vlees, [nog] aan
hem zijnde, heeft smart; en zijn ziel,
in hem zijnde, heeft rouw.
15:1 Toen antwoordde Elifaz, de
Themaniet, en zeide:
15:2 Zal een wijs man winderige
wetenschap voor antwoord geven,
en zal hij zijn buik vullen
metoostenwind?
15:3 Bestraffende door woorden,
[die] niet baten, en door redenen,
met dewelke hij geen voordeel
doet?

15:4 Ja, gij vernietigt de vreze, en
neemt het gebed voor het
aangezicht Gods weg.
15:5 Want uw mond leert uw
ongerechtigheid, en gij hebt de tong
der arglistigen verkoren.
15:6 Uw mond verdoemt u, en niet
ik; en uw lippen getuigen tegen u.
15:7 Zijt gij de eerste een mens
geboren? Of zijt gij voor de
heuvelen voortgebracht?
15:8 Hebt gij den verborgen raad
Gods gehoord, en hebt gij de
wijsheid naar u getrokken?
15:9 Wat weet gij, dat wij niet
weten? [Wat] verstaat gij, dat bij
ons niet is?
15:10 Onder ons is ook een grijze,
ja, een stokoude, meerder van
dagen dan uw vader.
15:11 Zijn de vertroostingen Gods u
te klein, en schuilt er enige zaak bij
u?
15:12 Waarom rukt uw hart u weg,
en waarom wenken uw ogen?
15:13 Dat gij uw geest keert tegen
God, en [zulke] redenen uit uw
mond laat uitgaan.
15:14 Wat is de mens, dat hij zuiver
zou zijn, en die geboren is van een
vrouw, dat hij rechtvaardig zouzijn?
15:15 Zie, op Zijn heiligen zou Hij
niet vertrouwen, en de hemelen zijn
niet zuiver in Zijn ogen.
15:16 Hoeveel te meer is een man
gruwelijk en stinkende, die het
onrecht indrinkt als water?
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15:17 Ik zal u wijzen, hoor mij aan,
en hetgeen ik gezien heb, dat zal ik
vertellen;
15:18 Hetwelk de wijzen verkondigd
hebben, en men voor hun vaderen
niet verborgen heeft;
15:19 Denwelken alleen het land
gegeven was, en door welker
midden niemand vreemds doorging.
15:20 Te allen dage doet de
goddeloze zichzelven weedom aan;
en [weinige] jaren in getal zijn voor
dentiran weggelegd.
15:21 Het geluid der verschrikkingen
is in zijn oren; in den vrede zelven
komt de verwoester hem over.
15:22 Hij gelooft niet uit de
duisternis weder te keren, maar dat
hij beloerd wordt ten zwaarde.
15:23 Hij zwerft heen en weder om
brood, waar het zijn mag; hij weet,
dat bij zijn hand gereed is de dag
derduisternis.
15:24 Angst en benauwdheid
verschrikken hem; zij overweldigt
hem, gelijk een koning, bereid ten
strijde.
15:25 Want hij strekt tegen God zijn
hand uit, en tegen den Almachtige
stelt hij zich geweldiglijk aan.
15:26 Hij loopt tegen Hem aan met
den hals, met zijn dikke, hoog
verhevene schilden;
15:27 Omdat hij zijn aangezicht met
zijn vet bedekt heeft, en rimpelen
gemaakt om de weekdarmen;
15:28 En heeft bewoond verdelgde

steden, [en] huizen, die men niet
bewoonde, die gereed waren
tot[steen] hopen te worden.
15:29 Hij zal niet rijk worden, en
zijn vermogen zal niet bestaan; en
hun volmaaktheid zal zich
nietuitbreiden op de aarde.
15:30 Hij zal van de duisternis niet
ontwijken, de vlam zal zijn scheut
verdrogen; hij zal wijken door
hetgeblaas zijns monds.
15:31 Hij betrouwe niet op ijdelheid,
[waardoor] hij verleid wordt; want
ijdelheid zal zijn vergelding wezen.
15:32 Als zijn dag nog niet is, zal
hij vervuld worden; want zijn tak zal
niet groenen.
15:33 Men zal zijn onrijpe druiven
afrukken, als van een wijnstok, en
zijn bloeisel afwerpen, als van
eenolijfboom.
15:34 Want de vergadering der
huichelaren wordt eenzaam, en het
vuur verteert de tenten der
geschenken.
15:35 Zijn ontvangen moeite, en
baren ijdelheid, en hun buik richt
bedrog aan.
16:1 Maar Job antwoordde en
zeide:
16:2 Ik heb vele dergelijke dingen
gehoord; gij allen zijt moeilijke
vertroosters.
16:3 Zal er een einde zijn aan de
winderige woorden? Of wat stijft u,
dat gij [alzo] antwoordt?
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16:4 Zou ik ook, als gijlieden,
spreken, indien uw ziel ware in
mijner ziele plaats? Zou ik woorden
tegen usamenhopen, en zou ik over
u met mijn hoofd schudden?
16:5 Ik zou u versterken met mijn
mond, en de beweging mijner lippen
zou zich inhouden.
16:6 Zo ik spreek, mijn smart wordt
niet ingehouden; en houd ik op, wat
gaat er van mij weg?
16:7 Gewisselijk, Hij heeft mij nu
vermoeid; Gij hebt mijn ganse
vergadering verwoest.
16:8 Dat Gij mij rimpelachtig
gemaakt hebt, is tot een getuige; en
mijn magerheid staat tegen mij op,
zijgetuigt in mijn aangezicht.
16:9 Zijn toorn verscheurt, en Hij
haat mij; Hij knerst over mij met
Zijn tanden; mijn wederpartijder
scherptzijn ogen tegen mij.
16:10 Zij gapen met hun mond
tegen mij; zij slaan met smaadheid
op mijn kinnebakken; zij vervullen
zich tezamen aan mij.
16:11 God heeft mij den verkeerde
overgegeven, en heeft mij afgewend
in de handen der goddelozen.
16:12 Ik had rust, maar Hij heeft
mij verbroken, en bij mijn nek
gegrepen, en mij verpletterd; en Hij
heeft mijZich tot een doelwit
opgericht.
16:13 Zijn schutters hebben mij
omringd; Hij heeft mijn nieren
doorspleten, en niet gespaard; Hij

heeft mijngal op de aarde
uitgegoten.
16:14 Hij heeft mij gebroken met
breuk op breuk; Hij is tegen mij
aangelopen als een geweldige.
16:15 Ik heb een zak over mijn huid
genaaid; ik heb mijn hoorn in het
stof gedaan.
16:16 Mijn aangezicht is gans
bemodderd van wenen, en over mijn
oogleden is des doods schaduw.
16:17 Daar toch geen wrevel in mijn
handen is, en mijn gebed zuiver is.
16:18 O, aarde! bedek mijn bloed
niet; en voor mijn geroep zij geen
plaats.
16:19 Ook nu, zie, in den hemel is
mijn Getuige, en mijn Getuige in de
hoogten.
16:20 Mijn vrienden zijn mijn
bespotters; [doch] mijn oog druipt
tot God.
16:21 Och, mocht men rechten voor
een man met God, gelijk een kind
des mensen voor zijn vriend.
16:22 Want [weinige] jaren in getal
zullen er [nog] aankomen, en ik zal
het pad henengaan, [waardoor]
ikniet zal wederkeren.
17:1 Mijn geest is verdorven, mijn
dagen worden uitgeblust, de graven
zijn voor mij.
17:2 Zijn niet bespotters bij mij, en
overnacht [niet] mijn oog in
hunlieder verbittering?
17:3 Zet toch bij, stel mij een borg
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bij U; wie zal hij zijn? Dat in mijn
hand geklapt worde.
17:4 Want hun hart hebt Gij van
kloek verstand verborgen; daarom
zult Gij hen niet verhogen.
17:5 Die met vleiing den vrienden
[wat] aanzegt, ook zijner kinderen
ogen zullen versmachten.
17:6 Doch Hij heeft mij tot een
spreekwoord der volken gesteld;
zodat ik een trommelslag ben voor
[ieders]aangezicht.
17:7 Daarom is mijn oog door
verdriet verdonkerd, en al mijn
ledematen zijn gelijk een schaduw.
17:8 De oprechten zullen hierover
verbaasd zijn, en de onschuldige zal
zich tegen den huichelaaropmaken;
17:9 En de rechtvaardige zal zijn
weg vasthouden, en die rein van
handen is, zal in sterkte toenemen.
17:10 Maar toch gij allen, keert
weder, en komt nu; want ik vind
onder u geen wijze.
17:11 Mijn dagen zijn voorbijgegaan;
uitgerukt zijn mijn gedachten, de
bezittingen mijns harten.
17:12 Den nacht verstellen zij in
den dag; het licht is nabij [den]
[ondergang] vanwege de duisternis.
17:13 Zo ik wacht, het graf zal mijn
huis wezen; in de duisternis zal ik
mijn bed spreiden.
17:14 Tot de groeve roep ik: Gij zijt
mijn vader! Tot het gewormte: Mijn
moeder, en mijn zuster!
17:15 Waar zou dan nu mijn

verwachting wezen? Ja, mijn
verwachting, wie zal ze
aanschouwen?
17:16 Zij zullen ondervaren [met] de
handbomen des grafs, als er rust te
zamen in het stof wezen zal.
18:1 Toen antwoordde Bildad, de
Suhiet, en zeide:
18:2 Hoe lang is het, dat gijlieden
een einde van woorden zult maken?
Merkt op, en daarna zullen
wijspreken.
18:3 Waarom worden wij geacht als
beesten, en zijn onrein in ulieder
ogen?
18:4 O gij, die zijn ziel verscheurt
door zijn toorn! Zal om uwentwil de
aarde verlaten worden, en zal
eenrots versteld worden uit haar
plaats?
18:5 Ja, het licht der goddelozen
zal uitgeblust worden, en de vonk
zijns vuurs zal niet glinsteren.
18:6 Het licht zal verduisteren in
zijn tent, en zijn lamp zal over hem
uitgeblust worden.
18:7 De treden zijner macht zullen
benauwd worden, en zijn raad zal
hem nederwerpen.
18:8 Want met zijn voeten zal hij in
het net geworpen worden, en zal in
het wargaren wandelen.
18:9 De strik zal [hem] bij de
verzenen vatten; de struikrover zal
hem overweldigen.
18:10 Zijn touw is in de aarde
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verborgen, en zijn val op het pad.
18:11 De beroeringen zullen hem
rondom verschrikken, en hem
verstrooien op zijn voeten.
18:12 Zijn macht zal hongerig
wezen, en het verderf is bereid aan
zijn zijde.
18:13 De eerstgeborene des doods
zal de grendelen zijner huid
verteren, zijn grendelen zal hij
verteren.
18:14 Zijn vertrouwen zal uit zijn
tent uitgerukt worden; zulks zal hem
doen treden tot den koning
derverschrikkingen.
18:15 Zij zal wonen in zijn tent,
waar zij de zijne niet is; zijn woning
zal met zwavel overstrooid worden.
18:16 Van onder zullen zijn wortelen
verdorren, en van boven zal zijn tak
afgesneden worden.
18:17 Zijn gedachtenis zal vergaan
van de aarde, en hij zal geen naam
hebben op de straten.
18:18 Men zal hem stoten van het
licht in de duisternis, en men zal
hem van de wereld verjagen.
18:19 Hij zal geen zoon, noch neef
hebben onder zijn volk; en niemand
zal in zijn woningen overig zijn.
18:20 Over zijn dag zullen de
nakomelingen verbaasd zijn, en de
ouden met schrik bevangen worden.
18:21 Gewisselijk, zodanige zijn de
woningen des verkeerden, en dit is
de plaats [desgenen] [die] God
nietkent.

19:1 Maar Job antwoordde en
zeide:
19:2 Hoe lang zult gijlieden mijn ziel
bedroeven, en mij met woorden
verbrijzelen?
19:3 Gij hebt nu tienmaal mij
schande aangedaan; gij schaamt u
niet, gij verhardt u tegen mij.
19:4 Maar ook het zij waarlijk, dat
ik gedwaald heb, mijn dwaling zal
bij mij vernachten.
19:5 Indien gijlieden waarlijk u
verheft tegen mij, en mijn smaad
tegen mij drijft;
19:6 Weet nu, dat God mij heeft
omgekeerd, en mij [met] Zijn net
omsingeld.
19:7 Ziet, ik roep, geweld! doch
word niet verhoord; ik schreeuw,
doch er is geen recht.
19:8 Hij heeft mijn weg toegemuurd,
dat ik niet doorgaan kan, en over
mijn paden heeft Hij
duisternisgesteld.
19:9 Mijn eer heeft Hij van mij
afgetrokken, en de kroon mijns
hoofds heeft Hij weggenomen.
19:10 Hij heeft mij rondom
afgebroken, zodat ik henenga, en
heeft mijn verwachting als een
boomweggerukt.
19:11 Daartoe heeft Hij Zijn toorn
tegen mij ontstoken, en mij bij Zich
geacht als Zijn vijanden.
19:12 Zijn benden zijn te zamen
aangekomen, en hebben tegen mij
haar weg gebaand, en hebben
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zichgelegerd rondom mijn tent.
19:13 Mijn broeders heeft Hij verre
van mij gedaan; en die mij kennen,
zekerlijk, zij zijn van mij vervreemd.
19:14 Mijn nabestaanden houden
op, en mijn bekenden vergeten mij.
19:15 Mijn huisgenoten en mijn
dienstmaagden achten mij voor een
vreemde; een uitlander ben ik in
hunogen.
19:16 Ik riep mijn knecht, en hij
antwoordde niet; ik smeekte met
mijn mond tot hem.
19:17 Mijn adem is mijn huisvrouw
vreemd; en ik smeek om der
kinderen mijns buiks wil.
19:18 Ook versmaden mij de jonge
kinderen; sta ik op, zo spreken zij
mij tegen.
19:19 Alle mensen mijns heimelijken
raads hebben een gruwel aan mij;
en die ik liefhad, zijn tegen
mijgekeerd.
19:20 Mijn gebeente kleeft aan mijn
huid en aan mijn vlees; en ik ben
ontkomen met de huid mijner
tanden.
19:21 Ontfermt u mijner, ontfermt u
mijner, o gij, mijn vrienden! want de
hand Gods heeft mij aangeraakt.
19:22 Waarom vervolgt gij mij als
God, en wordt niet verzadigd van
mijn vlees?
19:23 Och, of nu mijn woorden
toch opgeschreven wierden. Och, of
zij in een boek ook wierden
ingetekend!

19:24 Dat zij met een ijzeren griffie
en lood voor eeuwig in een rots
gehouwen wierden!
19:25 Want ik weet: mijn Verlosser
leeft, en Hij zal de laatste over het
stof opstaan;
19:26 En als zij na mijn huid dit
doorknaagd zullen hebben, zal ik uit
mijn vlees God aanschouwen;
19:27 Denwelken ik voor mij
aanschouwen zal, en mijn ogen zien
zullen, en niet een vreemde; mijn
nierenverlangen zeer in mijn schoot.
19:28 Voorwaar, gij zoudt zeggen:
Waarom vervolgen wij hem?
Nademaal de wortel der zaak in
mijgevonden wordt.
19:29 Schroomt u vanwege het
zwaard; want de grimmigheid is
[over] de misdaden des zwaards;
opdat gijweet, dat er een gericht zij.
20:1 Toen antwoordde Zofar, de
Naamathiet, en zeide:
20:2 Daarom doen mijn gedachten
mij antwoorden, en over zulks is
mijn verhaasten in mij.
20:3 Ik heb aangehoord een
bestraffing, die mij schande
aandoet; maar de geest zal uit mijn
verstand voormij antwoorden.
20:4 Weet gij dit? Van altoos af,
van dat [God] den mens op de
wereld gezet heeft,
20:5 Dat het gejuich de goddelozen
van nabij geweest is, en de vreugde
des huichelaars voor eenogenblik?
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20:6 Wanneer zijn hoogheid tot den
hemel toe opklomme, en zijn hoofd
tot aan de wolken raakte;
20:7 Zal hij, gelijk zijn drek, in
eeuwigheid vergaan; die hem gezien
hadden, zullen zeggen: Waar is hij?
20:8 Hij zal wegvlieden als een
droom, dat men hem niet vinden
zal, en hij zal verjaagd worden als
eengezicht des nachts.
20:9 Het oog, dat hem zag, zal het
niet meer doen; en zijn plaats zal
hem niet meer aanschouwen.
20:10 Zijn kinderen zullen zoeken
den armen te behagen; en zijn
handen zullen zijn vermogen
moetenweder uitkeren.
20:11 Zijn beenderen zullen vol van
zijn verborgene [zonden] zijn; van
welke elkeen met hem op het
stofnederliggen zal.
20:12 Indien het kwaad in zijn mond
zoet is, hij dat verbergt, onder zijn
tong,
20:13 Hij dat spaart, en hetzelve
niet verlaat, maar dat in het midden
van zijn gehemelte inhoudt;
20:14 Zijn spijze zal in zijn
ingewand veranderd worden; gal der
adderen zal zij in het binnenste van
hemzijn.
20:15 Hij heeft goed ingeslokt, maar
zal het uitspuwen; God zal het uit
zijn buik uitdrijven.
20:16 Het vergif der adderen zal hij
zuigen; de tong der slang zal hem
doden.

20:17 De stromen, rivieren, beken
van honig en boter zal hij niet zien.
20:18 Den arbeid zal hij wedergeven
en niet inslokken; naar het
vermogen zijner verandering, zo zal
hij vanvreugde niet opspringen.
20:19 Omdat hij onderdrukt heeft,
de armen verlaten heeft, een huis
geroofd heeft, dat hij niet
opgebouwdhad;
20:20 Omdat hij geen rust in zijn
buik gekend heeft, zo zal hij van
zijn gewenst goed niet uitbehouden.
20:21 Er zal niets overig zijn, dat hij
ete; daarom zal hij niet wachten
naar zijn goed.
20:22 Als zijn genoegzaamheid zal
vol zijn, zal hem bang zijn; alle
hand des ellendigen zal over
hemkomen.
20:23 Er zij [wat] om zijn buik te
vullen; [God] zal over hem de hitte
Zijns toorns zenden, en over
hemregenen op zijn spijze.
20:24 Hij zij gevloden van de ijzeren
wapenen, de stalen boog zal hem
doorschieten.
20:25 Men zal [het] [zwaard]
uittrekken, het zal uit het lijf
uitgaan, en glinsterende uit zijn gal
voortkomen;verschrikkingen zullen
over hem zijn.
20:26 Alle duisternis zal verborgen
zijn in zijn schuilplaatsen; een vuur,
dat niet opgeblazen is, zal
hemverteren; den overigen in zijn
tent zal het kwalijk gaan.
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20:27 De hemel zal zijn
ongerechtigheid openbaren, en de
aarde zal zich tegen hem opmaken.
20:28 De inkomste van zijn huis zal
weggevoerd worden; het zal al
henenvloeien in den dag Zijns
toorns.
20:29 Dit is het deel des
goddelozen mensen van God, en de
erve zijner redenen van God.
21:1 Maar Job antwoordde en
zeide:
21:2 Hoort aandachtelijk mijn rede,
en laat dit zijn uw vertroostingen.
21:3 Verdraagt mij, en ik zal
spreken; en nadat ik gesproken zal
hebben, spot [dan].
21:4 Is (mij aangaande) mijn klacht
tot den mens? Doch of het zo
ware, waarom zou mijn geest
nietverdrietig zijn?
21:5 Ziet mij aan, en wordt
verbaasd, en legt de hand op den
mond.
21:6 Ja, wanneer ik [daaraan]
gedenk, zo word ik beroerd, en mijn
vlees heeft een gruwen gevat.
21:7 Waarom leven de goddelozen,
worden oud, ja, worden geweldig in
vermogen?
21:8 Hun zaad is bestendig met hen
voor hun aangezicht, en hun
spruiten zijn voor hun ogen.
21:9 Hun huizen hebben vrede
zonder vreze, en de roede Gods is
op hen niet.

21:10 Zijn stier bespringt, en mist
niet; zijn koe kalft, en misdraagt
niet.
21:11 Hun jonge kinderen zenden zij
uit als een kudde, en hun kinderen
huppelen.
21:12 Zij heffen op met de trommel
en de harp, en zij verblijden zich op
het geluid des orgels.
21:13 In het goede verslijten zij hun
dagen; en in een ogenblik dalen zij
in het graf.
21:14 Nochtans zeggen zij tot God:
Wijk van ons, want aan de kennis
Uwer wegen hebben wij geen lust.
21:15 Wat is de Almachtige, dat wij
Hem zouden dienen? En wat baat
zullen wij hebben, dat wij
Hemaanlopen zouden?
21:16 [Doch] ziet, hun goed is niet
in hun hand; de raad der
goddelozen is verre van mij.
21:17 Hoe dikwijls geschiedt het,
dat de lamp der goddelozen
uitgeblust wordt, en hun verderf
hunoverkomt; dat [God] [hun]
smarten uitdeelt in Zijn toorn!
21:18 Dat zij gelijk stro worden voor
den wind, en gelijk kaf, dat de
wervelwind wegsteelt;
21:19 Dat God Zijn geweld weglegt
voor Zijn kinderen, hem vergeldt,
dat hij het gewaar wordt;
21:20 Dat zijn ogen zijn ondergang
zien, en hij drinkt van de
grimmigheid des Almachtigen!
21:21 Want wat lust zou hij na zich
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aan zijn huis hebben, als het getal
zijner maanden afgesneden is?
21:22 Zal men God wetenschap
leren, daar Hij de hogen richt?
21:23 Deze sterft in de kracht zijner
volkomenheid, daar hij gans stil en
gerust was;
21:24 Zijn melkvaten waren vol
melk, en het merg zijner benen was
bevochtigd.
21:25 De ander daarentegen sterft
met een bittere ziel, en hij heeft
van het goede niet gegeten.
21:26 Zij liggen te zamen neder in
het stof, en het gewormte overdekt
ze.
21:27 Ziet, ik weet ulieder
gedachten, en de boze
verdichtselen, [waarmede] gij tegen
mij geweld doet.
21:28 Want gij zult zeggen: Waar is
het huis van den prins, en waar is
de tent van de woningen
dergoddelozen?
21:29 Hebt gijlieden niet gevraagd
de voorbijgaanden op den weg, en
kent gij hun tekenen niet?
21:30 Dat de boze onttrokken wordt
ten dage des verderfs; [dat] [zij] ten
dage der verbolgenheden
ontvoerdworden.
21:31 Wie zal hem in het
aangezicht zijn weg vertonen? Als
hij [wat] doet, wie zal hem
vergelden?
21:32 Eindelijk wordt hij naar de
graven gebracht, en is gedurig in

den aardhoop.
21:33 De kluiten des dals zijn hem
zoet, en hij trekt na zich alle
mensen; en dergenen, die voor
hemgeweest zijn, is geen getal.
21:34 Hoe vertroost gij mij dan met
ijdelheid, dewijl [in] uw antwoorden
overtreding overig is?
22:1 Toen antwoordde Elifaz, de
Themaniet, en zeide:
22:2 Zal ook een man Gode
voordelig zijn? Maar voor zichzelven
zal de verstandige voordelig zijn.
22:3 Is het voor den Almachtige
nuttigheid, dat gij rechtvaardig zijt;
of gewin, dat gij uw wegen
volmaakt?
22:4 Is het om uw vreze, dat Hij u
bestraft, dat Hij met u in het
gericht komt?
22:5 Is niet uw boosheid groot, en
uwer ongerechtigheden geen einde?
22:6 Want gij hebt uw broederen
zonder oorzaak pand afgenomen,
en de klederen der naakten hebt
gijuitgetogen.
22:7 Den moede hebt gij geen
water te drinken gegeven, en van
den hongerige hebt gij het
broodonthouden.
22:8 Maar was er een man van
geweld, voor dien was het land, en
een aanzienlijk persoon woonde
daarin.
22:9 De weduwen hebt gij ledig
weggezonden, en de armen der
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wezen zijn verbrijzeld.
22:10 Daarom zijn strikken rondom
u, en vervaardheid heeft u haastelijk
beroerd.
22:11 Of gij ziet de duisternis niet,
en des water overvloed bedekt u.
22:12 Is niet God [in] de hoogte der
hemelen? Zie toch het opperste der
sterren aan, dat zij verheven zijn.
22:13 Daarom zegt gij: Wat weet er
God van? Zal Hij door de
donkerheid oordelen?
22:14 De wolken zijn Hem een
verberging, dat Hij niet ziet; en Hij
bewandelt den omgang der
hemelen.
22:15 Hebt gij het pad der eeuw
waargenomen, dat de ongerechtige
lieden betreden hebben?
22:16 Die rimpelachtig gemaakt zijn,
als het de tijd niet was; een vloed
is [over] hun grond uitgestort;
22:17 Die zeiden tot God: Wijk van
ons! En wat had de Almachtige hun
gedaan?
22:18 Hij had immers hun huizen
met goed gevuld; daarom is de
raad der goddelozen verre van mij.
22:19 De rechtvaardigen zagen het,
en waren blijde, en de onschuldige
bespotte hen;
22:20 Dewijl onze stand niet
verdelgd is, maar het vuur hun
overblijfsel verteerd heeft.
22:21 Gewen u toch aan Hem, en
heb vrede; daardoor zal u het
goede overkomen.

22:22 Ontvang toch de wet uit Zijn
mond, en leg Zijn redenen in uw
hart.
22:23 Zo gij u bekeert tot den
Almachtige, gij zult gebouwd
worden; doe het onrecht verre van
uw tenten.
22:24 Dan zult gij het goud op het
stof leggen, en het [goud] [van] Ofir
bij den rotssteen der beken;
22:25 Ja, de Almachtige zal uw
overvloedig goud zijn, en uw
krachtig zilver zijn;
22:26 Want dan zult gij u over den
Almachtige verlustigen, en gij zult
tot God uw aangezicht opheffen.
22:27 Gij zult tot Hem ernstiglijk
bidden, en Hij zal u verhoren; en gij
zult uw geloften betalen.
22:28 Als gij een zaak besluit, zo
zal zij u bestendig zijn; en op uw
wegen zal het licht schijnen.
22:29 Als men [iemand] vernederen
zal, en gij zeggen zult: Het zij
verhoging; dan zal [God] den
nederigevan ogen behouden.
22:30 [Ja], Hij zal dien bevrijden,
die niet onschuldig is, want hij
wordt bevrijd door de zuiverheid
uwerhanden.
23:1 Maar Job antwoordde en
zeide:
23:2 Ook heden is mijn klacht
wederspannigheid; mijn plage is
zwaar boven mijn zuchten.
23:3 Och, of ik wist, dat ik Hem
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vinden zou, ik zou tot Zijn stoel
komen;
23:4 Ik zou het recht voor Zijn
aangezicht ordentelijk voorstellen,
en mijn mond zou ik met
verdedigingenvervullen.
23:5 Ik zou de redenen weten, die
Hij mij antwoorden zou; en verstaan,
wat Hij mij zeggen zou.
23:6 Zou Hij naar de grootheid
[Zijner] macht met mij twisten?
Neen; maar Hij zou acht op mij
slaan.
23:7 Daar zou de oprechte met
Hem pleiten; en ik zou mij in
eeuwigheid van mijn Rechter
vrijmaken.
23:8 Zie, ga ik voorwaarts, zo is Hij
er niet, of achterwaarts, zo verneem
ik Hem niet.
23:9 Als Hij ter linkerhand werkt, zo
aanschouw ik [Hem] niet; bedekt Hij
Zich ter rechterhand, zo zie ik[Hem]
niet.
23:10 Doch Hij kent den weg, die
bij mij is; Hij beproeve mij; als goud
zal ik uitkomen.
23:11 Aan Zijn gang heeft mijn voet
vastgehouden; Zijn weg heb ik
bewaard, en ben niet afgeweken.
23:12 Het gebod Zijner lippen heb
ik ook niet weggedaan; de redenen
Zijns monds heb ik meer dan
mijnbescheiden deel weggelegd.
23:13 Maar is Hij tegen iemand, wie
zal dan Hem afkeren? Wat Zijn ziel
begeert, dat zal Hij doen.

23:14 Want Hij zal volbrengen, dat
over mij bescheiden is; en
diergelijke dingen zijn er vele bij
Hem.
23:15 Hierom word ik voor Zijn
aangezicht beroerd; aanmerk het, en
vrees voor Hem;
23:16 Want God heeft mijn hart
week gemaakt, en de Almachtige
heeft mij beroerd;
23:17 Omdat ik niet uitgedelgd ben
voor de duisternis, en dat Hij van
mijn aangezicht de donkerheid
bedektheeft.
24:1 Waarom zouden van den
Almachtige de tijden niet verborgen
zijn, dewijl zij, die Hem kennen,
Zijndagen niet zien?
24:2 Zij tasten de landpalen aan; de
kudden roven zij, en weiden ze.
24:3 Den ezel der wezen drijven zij
weg; den os ener weduwe nemen zij
te pand.
24:4 Zij doen de nooddruftigen
wijken van den weg; te zamen
versteken zich de ellendigen des
lands.
24:5 Ziet, zij zijn woudezels in de
woestijn; zij gaan uit tot hun werk,
makende zich vroeg op ten roof;
hetvlakke veld is hem tot spijs, [en]
den jongeren.
24:6 Op het veld maaien zij zijn
voeder, en den wijnberg des
goddelozen lezen zij af.
24:7 Den naakten laten zij
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vernachten zonder kleding, die geen
deksel [heeft] tegen de koude.
24:8 Van den stroom der bergen
worden zij nat, en zonder toevlucht
zijnde, omhelzen zij de steenrotsen.
24:9 Zij rukken het weesje van de
borst, en [dat] over den arme is,
nemen zij te pand.
24:10 Den naakte doen zij weggaan
zonder kleed, en hongerig, [die]
garven dragen.
24:11 Tussen hun muren persen zij
olie uit, treden de wijnpersen, en
zijn dorstig.
24:12 Uit de stad zuchten de
lieden, en de ziel der verwonden
schreeuwt uit; nochtans beschikt
God nietsongerijmds.
24:13 Zij zijn onder de
wederstrevers des lichts; zij kennen
Zijn wegen niet, en zij blijven niet
op Zijn paden.
24:14 Met het licht staat de
moorder op, doodt den arme en
den nooddruftige; en des nachts is
hij als eendief.
24:15 Ook neemt het oog des
overspelers de schemering waar,
zeggende: Geen oog zal mij zien; en
hijlegt een deksel op het aangezicht.
24:16 In de duisternis doorgraaft hij
de huizen, [die] zij zich des daags
afgetekend hadden; zij kennen
hetlicht niet.
24:17 Want de morgenstond is hun
te zamen de schaduw des doods;
als men hen kent, zijn zij [in]

destrikken van des doods schaduw.
24:18 Hij is licht op het vlakke der
wateren; vervloekt is hun deel op
de aarde; hij wendt zich niet tot
denweg der wijngaarden.
24:19 De droogte mitsgaders de
hitte nemen de sneeuwwateren weg;
[alzo] het graf [dergenen],
[die]gezondigd hebben.
24:20 De baarmoeder vergeet hem,
het gewormte is hem zoet, zijns
wordt niet meer gedacht; en
hetonrecht wordt gebroken als een
hout.
24:21 De onvruchtbare, [die] niet
baart, teert hij af, en aan de
weduwe doet hij niets goeds.
24:22 Ook trekt hij de machtigen
door zijn kracht; staat hij op, zo is
men des levens niet zeker.
24:23 Stelt hem [God] in
gerustigheid, zo steunt hij daarop;
nochtans zijn Zijn ogen op hun
wegen.
24:24 Zij zijn een weinig [tijds]
verheven, daarna is er niemand van
hen; zij worden nedergedrukt; gelijk
alle[anderen] worden zij besloten; en
gelijk de top ener aar worden zij
afgesneden.
24:25 Indien het nu zo niet is, wie
zal mij leugenachtig maken, en mijn
rede tot niet brengen?
25:1 Toen antwoordde Bildad, de
Suhiet, en zeide:
25:2 Heerschappij en vreze zijn bij
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Hem, Hij maakt vrede in Zijn
hoogten.
25:3 Is er een getal Zijner benden?
En over wien staat Zijn licht niet
op?
25:4 Hoe zou dan een mens
rechtvaardig zijn bij God, en hoe
zou hij zuiver zijn, die van een
vrouw geborenis?
25:5 Zie, tot de maan toe, en zij
zal geen schijnsel geven; en de
sterren zijn niet zuiver in Zijn ogen.
25:6 Hoeveel te min de mens, [die]
een made is, en des mensen kind,
[die] een worm is!
26:1 Maar Job antwoordde en
zeide:
26:2 Hoe hebt gij geholpen dien,
die zonder kracht is, [en] behouden
den arm, [die] zonder sterkte is?
26:3 Hoe hebt gij hem geraden, die
geen wijsheid heeft, en de zaak,
alzo zij is, ten volle bekend
gemaakt?
26:4 Aan wien hebt gij [die]
woorden verhaald? En wiens geest
is van u uitgegaan?
26:5 De doden zullen geboren
worden van onder de wateren, en
hun inwoners.
26:6 De hel is naakt voor Hem, en
geen deksel is er voor het verderf.
26:7 Hij breidt het noorden uit over
het woeste; Hij hangt de aarde aan
een niet.
26:8 Hij bindt de wateren in Zijn

wolken; nochtans scheurt de wolk
daaronder niet.
26:9 Hij houdt het vlakke [Zijns]
troons vast; Hij spreidt Zijn wolk
daarover.
26:10 Hij heeft een gezet perk over
het vlakke der wateren rondom
afgetekend, tot aan de voleinding
toedes lichts met de duisternis.
26:11 De pilaren des hemels
sidderen, en ontzetten zich voor Zijn
schelden.
26:12 Door Zijn kracht klieft Hij de
zee, en door Zijn verstand verslaat
Hij [haar] verheffing.
26:13 Door Zijn Geest heeft Hij de
hemelen versierd; Zijn hand heeft de
langwemelende slang geschapen.
26:14 Ziet, dit zijn [maar] uiterste
einden Zijner wegen; en wat een
klein stukje der zaak hebben wij
vanHem gehoord? Wie zou dan den
donder Zijner mogendheden
verstaan?
27:1 En Job ging voort zijn spreuk
op te heffen, en zeide:
27:2 [Zo] [waarachtig] [als] God
leeft, Die mijn recht weggenomen
heeft, en de Almachtige, Die mijner
zielbitterheid heeft aangedaan!
27:3 Zo lang als mijn adem in mij
zal zijn, en het geblaas Gods in
mijn neus;
27:4 Indien mijn lippen onrecht
zullen spreken, en indien mijn tong
bedrog zal uitspreken!
929

Job
27:5 Het zij verre van mij, dat ik
ulieden rechtvaardigen zou; totdat ik
den geest zal gegeven hebben, zal
ikmijn oprechtigheid van mij niet
wegdoen.
27:6 Aan mijn gerechtigheid zal ik
vasthouden, en zal ze niet laten
varen; mijn hart zal [die] niet
versmadenvan mijn dagen.
27:7 Mijn vijand zij als de
goddeloze, en die zich tegen mij
opmaakt, als de verkeerde.
27:8 Want wat is de verwachting
des huichelaars, als hij zal gierig
geweest zijn, wanneer God zijn ziel
zaluittrekken?
27:9 Zal God zijn geroep horen, als
benauwdheid over hem komt?
27:10 Zal hij zich verlustigen in den
Almachtige? Zal hij God aanroepen
te aller tijd?
27:11 Ik zal ulieden leren van de
hand Gods; wat bij den Almachtige
is, zal ik niet verhelen.
27:12 Ziet, gij zelve allen hebt het
gezien; en waarom wordt gij dus
door ijdelheid verijdeld?
27:13 Dit is het deel des
goddelozen mensen bij God, en de
erve der tirannen, [die] zij van den
Almachtigeontvangen zullen.
27:14 Indien zijn kinderen
vermenigvuldigen, het is ten
zwaarde; en zijn spruiten zullen van
brood nietverzadigd worden.
27:15 Zijn overgeblevenen zullen in
den dood begraven worden, en zijn

weduwen zullen niet wenen.
27:16 Zo hij zilver opgehoopt zal
hebben als stof, en kleding bereid
als leem;
27:17 Hij zal ze bereiden, maar de
rechtvaardige zal ze aantrekken, en
de onschuldige zal het zilver delen.
27:18 Hij bouwt zijn huis als een
motte, en als een hoeder de hutte
maakt.
27:19 Rijk ligt hij neder, en wordt
niet weggenomen; doet hij zijn ogen
open, zo is hij er niet.
27:20 Verschrikkingen zullen hem
als wateren aangrijpen; des nachts
zal hem een wervelwind wegstelen.
27:21 De oostenwind zal hem
wegvoeren, dat hij henengaat, en
zal hem wegstormen uit zijn plaats.
27:22 En [God] zal [dit] over hem
werpen, en niet sparen; van Zijn
hand zal hij snellijk vlieden.
27:23 [Een] [ieder] zal over hem
met zijn handen klappen, en over
hem fluiten uit zijn plaats.
28:1 Gewisselijk, er is voor het zilver
een uitgang, en een plaats voor het
goud, dat zij smelten.
28:2 Het ijzer wordt uit stof
genomen, en [uit] steen wordt koper
gegoten.
28:3 Het einde, [dat] [God] gesteld
heeft voor de duisternis, en al het
uiterste onderzoekt hij; het
gesteenteder donkerheid en der
schaduw des doods.
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28:4 Breekt er een beek door, bij
dengene, die daar woont, [de]
[wateren] vergeten zijnde van den
voet,worden van den mens uitgeput,
[en] gaan weg.
28:5 Uit de aarde komt het brood
voort, en onder zich wordt zij
veranderd, alsof zij vuur ware.
28:6 Haar stenen zijn de plaats van
den saffier, en zij heeft stofjes van
goud.
28:7 De roofvogel heeft het pad
niet gekend, en het oog der kraai
heeft het niet gezien.
28:8 De jonge hoogmoedige dieren
hebben het niet betreden, de felle
leeuw is daarover niet heengegaan.
28:9 Hij legt zijn hand aan de
keiachtige [rots], hij keert de bergen
van den wortel om.
28:10 In de rotsstenen houwt hij
stromen uit, en zijn oog ziet al het
kostelijke.
28:11 Hij bindt de rivier toe, dat
niet een traan uitkomt, en het
verborgene brengt hij uit in het
licht.
28:12 Maar de wijsheid, van waar
zal zij gevonden worden? En waar is
de plaats des verstands?
28:13 De mens weet haar waarde
niet, en zij wordt niet gevonden in
het land der levenden.
28:14 De afgrond zegt: Zij is in mij
niet; en de zee zegt: Zij is niet bij
mij.
28:15 Het gesloten goud kan voor

haar niet gegeven worden, en met
zilver kan haar prijs niet
wordenopgewogen.
28:16 Zij kan niet geschat worden
tegen fijn goud van Ofir, tegen den
kostelijken Schoham, en den Saffier.
28:17 Men kan het goud of het
kristal haar niet gelijk waarderen;
ook is zij [niet] te verwisselen voor
eenkleinood van dicht goud.
28:18 De Ramoth en Gabisch zal
niet gedacht worden; want de trek
der wijsheid is meerder dan
derRobijnen.
28:19 Men kan de Topaas van
Morenland haar niet gelijk
waarderen; en bij het fijn louter
goud kan zij nietgeschat worden.
28:20 Die wijsheid dan, van waar
komt zij, en waar is de plaats des
verstands?
28:21 Want zij is verholen voor de
ogen aller levenden, en voor het
gevogelte des hemels is zij
verborgen.
28:22 Het verderf en de dood
zeggen: Haar gerucht hebben wij
met onze oren gehoord.
28:23 God verstaat haar weg, en Hij
weet haar plaats.
28:24 Want Hij schouwt tot aan de
einden der aarde, Hij ziet onder al
de hemelen.
28:25 Als Hij den wind het gewicht
maakte, en de wateren opwoog in
mate;
28:26 Als Hij den regen een gezette
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orde maakte, en een weg voor het
weerlicht der donderen;
28:27 Toen zag Hij haar, en
vertelde ze; Hij schikte ze, en ook
doorzocht Hij ze.
28:28 Maar tot den mens heeft Hij
gezegd: Zie, de vreze des HEEREN is
de wijsheid, en van het kwade
tewijken is het verstand.
29:1 En Job ging voort zijn spreuk
op te heffen, en zeide:
29:2 Och, of ik ware, gelijk in de
vorige maanden, gelijk in de dagen,
[toen] God mij bewaarde!
29:3 Toen Hij Zijn lamp deed
schijnen over mijn hoofd, [en] ik bij
Zijn licht de duisternis
doorwandelde;
29:4 Gelijk als ik was in de dagen
mijner jonkheid, toen Gods
verborgenheid over mijn tent was;
29:5 Toen de Almachtige nog met
mij was, [en] mijn jongens rondom
mij;
29:6 Toen ik mijn gangen wies in
boter, en de rots bij mij oliebeken
uitgoot;
29:7 Toen ik uitging naar de poort
door de stad, [toen] ik mijn stoel
op de straat liet bereiden.
29:8 De jongens zagen mij, en
verstaken zich, en de stokouden
rezen op [en] stonden.
29:9 De oversten hielden de
woorden in, en leiden de hand op
hun mond.

29:10 De stem der vorsten verstak
zich, en hun tong kleefde aan hun
gehemelte.
29:11 Als een oor [mij] hoorde, zo
hield het mij gelukzalig; als [mij] een
oog zag, zo getuigde het van mij.
29:12 Want ik bevrijdde den
ellendige, die riep, en den wees, die
geen helper had.
29:13 De zegen desgenen, die
verloren ging, kwam op mij; en het
hart der weduwe deed ik vrolijk
zingen.
29:14 Ik bekleedde mij met
gerechtigheid, en zij bekleedde mij;
mijn oordeel was als een mantel
envorstelijke hoed.
29:15 Den blinden was ik [tot] ogen,
en den kreupelen was ik [tot]
voeten.
29:16 Ik was den nooddruftigen een
vader; en het geschil, [dat] ik niet
wist, dat onderzocht ik.
29:17 En ik verbrak de baktanden
des verkeerden, en wierp den roof
uit zijn tanden.
29:18 En ik zeide: Ik zal in mijn
nest den geest geven, en ik zal de
dagen vermenigvuldigen als het
zand.
29:19 Mijn wortel was uitgebreid
aan het water, en dauw vernachtte
op mijn tak.
29:20 Mijn heerlijkheid was nieuw bij
mij, en mijn boog veranderde zich
in mijn hand.
29:21 Zij hoorden mij aan, en
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wachtten, en zwegen op mijn raad.
29:22 Na mijn woord spraken zij
niet weder, en mijn rede drupte op
hen.
29:23 Want zij wachtten naar mij,
gelijk [naar] den regen, en sperden
hun mond open, [als] naar
denspaden regen.
29:24 Lachte ik hun toe, zij
geloofden het niet; en het licht
mijns aangezichts deden zij niet
nedervallen.
29:25 Verkoos ik hun weg, zo zat ik
bovenaan, en woonde als een
koning onder de benden, als een,
dietreurigen vertroost.
30:1 Maar nu lachen over mij
minderen dan ik van dagen, welker
vaderen ik versmaad zou hebben,
om bijde honden mijner kudde te
stellen.
30:2 Waartoe zou mij ook geweest
zijn de krachten hunner handen? Zij
was [door] ouderdom in henvergaan.
30:3 Die door gebrek en honger
eenzaam waren, vliedende naar
dorre plaatsen, [in] [het] donkere,
woesteen verwoeste.
30:4 Die ziltige kruiden plukten bij
de struiken, en welker spijze was de
wortel der jeneveren.
30:5 Zij werden uit het midden
uitgedreven; (men jouwde over hen,
als [over] een dief),
30:6 Opdat zij wonen zouden in de
kloven der dalen, de holen des

stofs en der steenrotsen.
30:7 Zij schreeuwden tussen de
struiken; onder de netelen
vergaderden zij zich.
30:8 Zij waren kinderen der dwazen,
en kinderen van geen naam; zij
waren geslagen uit den lande.
30:9 Maar nu ben ik hun een
snarenspel geworden, en ik ben hun
tot een klapwoord.
30:10 Zij hebben een gruwel aan
mij, zij maken zich verre van mij, ja,
zij onthouden het speeksel niet
vanmijn aangezicht.
30:11 Want Hij heeft mijn zeel
losgemaakt, en mij bedrukt; daarom
hebben zij den breidel voor
mijnaangezicht afgeworpen.
30:12 Ter rechterhand staat de
jeugd op, stoten mijn voeten uit, en
banen tegen mij hun
verderfelijkewegen.
30:13 Zij breken mijn pad af, zij
bevorderen mijn ellende; zij hebben
geen helper [van] [doen].
30:14 Zij komen aan, als door een
wijde breuk; onder de verwoesting
rollen zij zich aan.
30:15 Men is [met] verschrikkingen
tegen mij gekeerd; elk een vervolgt
als een wind mijn edele [ziel],
enmijn heil is als een wolk
voorbijgegaan.
30:16 Daarom stort zich nu mijn
ziel in mij uit; de dagen des druks
grijpen mij aan.
30:17 Des nachts doorboort Hij mijn
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beenderen in mij, en mijn
polsaderen rusten niet.
30:18 Door de veelheid der kracht
is mijn kleed veranderd; Hij omgordt
mij als de kraag mijns roks.
30:19 Hij heeft mij in het slijk
geworpen, en ik ben gelijk geworden
als stof en as.
30:20 Ik schrei tot U, maar Gij
antwoordt mij niet; ik sta, maar Gij
acht [niet] op mij.
30:21 Gij zijt veranderd in een
wrede tegen mij; door de sterkte
Uwer hand wederstaat Gij mij
hatelijk.
30:22 Gij heft mij op in den wind;
Gij doet mij [daarop] rijden, en Gij
versmelt mij het wezen.
30:23 Want ik weet, dat Gij mij ter
dood brengen zult, en tot het huis
der samenkomst aller levenden.
30:24 Maar Hij zal tot den
aardhoop de hand niet uitsteken; is
er bij henlieden geschrei in zijn
verdrukking?
30:25 Weende ik niet over hem, die
harde dagen had? Was mijn ziel
niet beangst over den nooddruftige?
30:26 [Nochtans] toen ik het goede
verwachtte, zo kwam het kwade;
toen ik hoopte naar het licht, zo
kwamde donkerheid.
30:27 Mijn ingewand ziedt, en is
niet stil; de dagen der verdrukking
zijn mij voorgekomen.
30:28 Ik ga zwart daarheen, niet
van de zon; opstaande schreeuw ik

in de gemeente.
30:29 Ik ben den draken een
broeder geworden, en een metgezel
der jonge struisen.
30:30 Mijn huid is zwart geworden
over mij, en mijn gebeente is
ontstoken van dorrigheid.
30:31 Hierom is mijn harp tot een
rouwklage geworden, en mijn orgel
tot een stem der wenenden.
31:1 Ik heb een verbond gemaakt
met mijn ogen; hoe zou ik dan acht
gegeven hebben op een maagd?
31:2 Want wat is het deel Gods van
boven, of de erve des Almachtigen
uit de hoogten?
31:3 Is niet het verderf voor den
verkeerde, ja, wat vreemds voor de
werkers der ongerechtigheid?
31:4 Ziet Hij niet mijn wegen, en
telt Hij niet al mijn treden?
31:5 Zo ik met ijdelheid omgegaan
heb, en mijn voet gesneld heeft tot
bedriegerij;
31:6 Hij wege mij op, in een rechte
weegschaal, en God zal mijn
oprechtigheid weten.
31:7 Zo mijn gang uit den weg
geweken is, en mijn hart mijn ogen
nagevolgd is, en aan mijn handen
ietsaankleeft;
31:8 Zo moet ik zaaien, maar een
ander eten, en mijn spruiten moeten
uitgeworteld worden!
31:9 Zo mijn hart verlokt is geweest
tot een vrouw, of ik aan mijns
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naasten deur geloerd heb;
31:10 Zo moet mijn huisvrouw met
een ander malen, en anderen zich
over haar krommen!
31:11 Want dat is een schandelijke
daad, en het is een misdaad [bij]
de rechters.
31:12 Want dat is een vuur, hetwelk
tot de verderving toe verteert, en al
mijn inkomen uitgeworteld
zouhebben.
31:13 Zo ik versmaad heb het recht
mijns knechts, of mijner
dienstmaagd, als zij geschil hadden
met mij;
31:14 (Want wat zou ik doen, als
God opstond? En als Hij bezoeking
deed, wat zou ik Hem antwoorden?
31:15 Heeft Hij niet, Die mij in den
buik maakte, hem [ook] gemaakt en
Een ons in de baarmoeder bereid?)
31:16 Zo ik den armen [hun]
begeerte onthouden heb, of de
ogen der weduwe laten
versmachten;
31:17 En mijn bete alleen gegeten
heb, zodat de wees daarvan niet
gegeten heeft;
31:18 (Want van mijn jonkheid af is
hij bij mij opgetogen, als [bij] een
vader, en van mijner moeders buik
afheb ik haar geleid;)
31:19 Zo ik iemand heb zien
omkomen, omdat hij zonder kleding
was, en dat de nooddruftige geen
dekselhad;
31:20 Zo zijn lenden mij niet

gezegend hebben, toen hij van de
vellen mijner lammeren verwarmd
werd;
31:21 Zo ik mijn hand tegen den
wees bewogen heb, omdat ik in de
poort mijn hulp zag;
31:22 Mijn schouder valle van het
schouderbeen, en mijn arm breke
van zijn pijp af!
31:23 Want het verderf Gods was
bij mij een schrik, en ik vermocht
niet vanwege Zijn hoogheid.
31:24 Zo ik het goud tot mijn hoop
gezet heb, of tot het fijn goud
gezegd heb: Gij zijt mijn vertrouwen;
31:25 Zo ik blijde ben geweest,
omdat mijn vermogen groot was, en
omdat mijn hand geweldig
veelverkregen had;
31:26 Zo ik het licht aangezien heb,
wanneer het scheen, of de maan
heerlijk voortgaande;
31:27 En mijn hart verlokt is
geweest in het verborgen, dat mijn
hand mijn mond gekust heeft;
31:28 Dat ware ook een misdaad
[bij] den rechter; want ik zou den
God van boven verzaakt hebben.
31:29 Zo ik verblijd ben geweest in
de verdrukking mijns haters, en mij
opgewekt heb, als het kwaad
hemvond;
31:30 (Ook heb ik mijn gehemelte
niet toegelaten te zondigen, mits
door een vloek zijn ziel te begeren).
31:31 Zo de lieden mijner tent niet
hebben gezegd: Och, of wij van zijn
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vlees hadden, wij zouden
nietverzadigd worden;
31:32 De vreemdeling overnachtte
niet op de straat; mijn deuren
opende ik naar den weg;
31:33 Zo ik, gelijk Adam, mijn
overtredingen bedekt heb, door
eigenliefde mijn misdaad
verbergende!
31:34 Zeker, ik kon wel een grote
menigte geweldiglijk onderdrukt
hebben; maar de verachtste
derhuisgezinnen zou mij afgeschrikt
hebben; zodat ik gewezen zou
hebben, en ter deure niet uitgegaan
zijn.
31:35 Och, of ik een hadde, die mij
hoorde! Zie, mijn oogmerk is, dat de
Almachtige mij antwoorde, en
datmijn tegenpartij een boek
schrijve.
31:36 Zou ik het niet op mijn
schouder dragen? Ik zou het op mij
binden [als] een kroon.
31:37 Het getal mijner treden zou ik
hem aanwijzen; als een vorst zou ik
tot hem naderen.
31:38 Zo mijn land tegen mij roept,
en zijn voren te zamen wenen;
31:39 Zo ik zijn vermogen gegeten
heb zonder geld, en de ziel zijner
akkerlieden heb doen hijgen;
31:40 Dat voor tarwe distelen
voortkomen, en voor gerst
stinkkruid! De woorden van Job
hebben een einde.

32:1 Toen hielden de drie mannen
op van Job te antwoorden, dewijl hij
in zijn ogen rechtvaardig was.
32:2 Zo ontstak de toorn van Elihu,
den zoon van Baracheel, den Buziet,
van het geslacht van Ram; tegen
Job werd zijn toorn ontstoken,
omdat hij zijn ziel meer
rechtvaardigde dan God.
32:3 Zijn toorn ontstak ook tegen
zijn drie vrienden, omdat zij, geen
antwoord vindende, nochtans
Jobverdoemden.
32:4 Doch Elihu had gewacht op
Job in het spreken, omdat zij ouder
van dagen waren dan hij.
32:5 Als dan Elihu zag, dat er geen
antwoord was in den mond van die
drie mannen, ontstak zijn toorn.
32:6 Hierom antwoordde Elihu, de
zoon van Baracheel, den Buziet, en
zeide: Ik ben minder van
dagen,maar gijlieden zijt stokouden;
daarom heb ik geschroomd en
gevreesd, ulieden mijn gevoelen te
vertonen.
32:7 Ik zeide: Laat de dagen
spreken, en de veelheid der jaren
wijsheid te kennen geven.
32:8 Zekerlijk de geest, die in den
mens is, en de inblazing des
Almachtigen, maakt henlieden
verstandig.
32:9 De groten zijn niet wijs, en de
ouden verstaan het recht [niet].
32:10 Daarom zeg ik: Hoor naar
mij; ik zal mijn gevoelen ook
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vertonen.
32:11 Ziet, ik heb gewacht op
ulieder woorden; ik heb het oor
gewend tot ulieder aanmerkingen,
totdat gijredenen uitgezocht hadt.
32:12 Als ik nu acht op u gegeven
heb, ziet, er is niemand, die Job
overreedde, die uit ulieden zijn
redenenbeantwoordde;
32:13 Opdat gij niet zegt: Wij
hebben de wijsheid gevonden; God
heeft hem nedergestoten, geen
mens.
32:14 Nu heeft hij tegen mij geen
woorden gericht, en met ulieder
woorden zal ik hem niet
beantwoorden.
32:15 Zij zijn ontzet, zij antwoorden
niet meer; zij hebben de woorden
van zich verzet.
32:16 Ik heb dan gewacht, maar zij
spreken niet; want zij staan stil; zij
antwoorden niet meer.
32:17 Ik zal mijn deel ook
antwoorden, ik zal mijn gevoelen
ook vertonen.
32:18 Want ik ben der woorden vol;
de geest mijns buiks benauwt mij.
32:19 Ziet, mijn buik is als de wijn,
[die] niet geopend is; gelijk nieuwe
lederen zakken zou hij bersten.
32:20 Ik zal spreken, opdat ik voor
mij lucht krijge; ik zal mijn lippen
openen, en zal antwoorden.
32:21 Och, dat ik niemands
aangezicht aanneme, en tot den
mens geen bijnamen gebruike!

32:22 Want ik weet geen bijnamen
te gebruiken; in kort zou mijn Maker
mij wegnemen.
33:1 En gewisselijk, o Job! hoor
toch mijn redenen, en neem al mijn
woorden ter ore.
33:2 Zie nu, ik heb mijn mond
opengedaan; mijn tong spreekt
onder mijn gehemelte.
33:3 Mijn redenen zullen de
oprechtigheid mijns harten, en de
wetenschap mijner lippen, wat zuiver
is,uitspreken.
33:4 De Geest Gods heeft mij
gemaakt, en de adem des
Almachtigen heeft mij levend
gemaakt.
33:5 Zo gij kunt, antwoord mij; schik
u voor mijn aangezicht, stel u.
33:6 Zie, ik ben Godes, gelijk gij; uit
het leem ben ik ook afgesneden.
33:7 Zie, mijn verschrikking zal u
niet beroeren, en mijn hand zal
over u niet zwaar zijn.
33:8 Zeker, gij hebt gezegd voor
mijn oren, en ik heb de stem der
woorden gehoord;
33:9 Ik ben rein, zonder overtreding;
ik ben zuiver, en heb geen misdaad.
33:10 Zie, Hij vindt oorzaken tegen
mij, Hij houdt mij voor Zijn vijand.
33:11 Hij legt mijn voeten in den
stok; Hij neemt al mijn paden waar.
33:12 Zie, hierin zijt gij niet
rechtvaardig, antwoord ik u; want
God is meerder dan een mens.
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33:13 Waarom hebt gij tegen Hem
getwist? Want Hij antwoordt niet van
al Zijn daden.
33:14 Maar God spreekt eens of
tweemaal; doch men let niet
daarop.
33:15 In den droom, [door] het
gezicht des nachts, als een diepe
slaap op de lieden valt, in de
sluimering ophet leger;
33:16 Dan openbaart Hij het voor
het oor der lieden, en Hij verzegelt
hun kastijding;
33:17 Opdat Hij den mens afwende
[van] [zijn] werk, en van den man
de hovaardij verberge;
33:18 Dat Hij zijn ziel van het
verderf afhoude; en zijn leven, dat
het door het zwaard niet doorga.
33:19 Ook wordt hij gestraft met
smart op zijn leger, en de sterke
menigte zijner beenderen;
33:20 Zodat zijn leven het brood
zelf verfoeit, en zijn ziel de
begeerlijke spijze;
33:21 Dat zijn vlees verdwijnt uit het
gezicht, en zijn beenderen, [die] niet
gezien werden, uitsteken;
33:22 En zijn ziel nadert ten
verderve, en zijn leven tot de
dingen, die doden.
33:23 Is er dan bij Hem een
Gezant, een Uitlegger, een uit
duizend, om den mens zijn rechten
plicht teverkondigen;
33:24 Zo zal Hij hem genadig zijn,
en zeggen: Verlos hem, dat hij in

het verderf niet nederdale, Ik
hebverzoening gevonden.
33:25 Zijn vlees zal frisser worden
dan het was in de jeugd; hij zal tot
de dagen zijner jonkheid
wederkeren.
33:26 Hij zal tot God ernstiglijk
bidden, Die in hem een welbehagen
nemen zal, en zijn aangezicht
metgejuich aanzien; want Hij zal den
mens zijn gerechtigheid wedergeven.
33:27 Hij zal de mensen
aanschouwen, en zeggen: Ik heb
gezondigd, en het recht verkeerd,
hetwelk mijniet heeft gebaat;
33:28 [Maar] [God] heeft mijn ziel
verlost, dat zij niet voere in het
verderf, zodat mijn leven het licht
aanziet.
33:29 Zie, dit alles werkt God twee
[maal] [of] driemaal met een man;
33:30 Opdat hij zijn ziel afkere van
het verderf, en hij verlicht worde
met het licht der levenden.
33:31 Merk op, o Job! Hoor naar
mij; zwijg, en ik zal spreken.
33:32 Zo er redenen zijn, antwoord
mij; spreek, want ik heb lust u te
rechtvaardigen.
33:33 Zo niet, hoor naar mij; zwijg,
en ik zal u wijsheid leren.
34:1 Verder antwoordde Elihu, en
zeide:
34:2 Hoort, gij wijzen, mijn woorden,
en gij verstandigen, neigt de oren
naar mij.
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34:3 Want het oor proeft de
woorden, gelijk het gehemelte de
spijze smaakt.
34:4 Laat ons kiezen voor ons, wat
recht is; laat ons kennen onder ons
wat goed is.
34:5 Want Job heeft gezegd: Ik ben
rechtvaardig, en God heeft mijn
recht weggenomen.
34:6 Ik moet liegen in mijn recht;
mijn pijl is smartelijk zonder
overtreding.
34:7 Wat man is er, gelijk Job? Hij
drinkt de bespotting in als water;
34:8 En gaat over weg in
gezelschap met de werkers der
ongerechtigheid, en wandelt met
goddelozelieden.
34:9 Want hij heeft gezegd: Het
baat een man niet, als hij
welbehagen heeft aan God.
34:10 Daarom, gij, lieden van
verstand, hoort naar mij: Verre zij
God van goddeloosheid, en de
Almachtigevan onrecht!
34:11 Want [naar] het werk des
mensen vergeldt Hij hem, en naar
eens ieders weg doet Hij het
hemvinden.
34:12 Ook waarlijk, God handelt niet
goddelooslijk, en de Almachtige
verkeert het recht niet.
34:13 Wie heeft Hem gesteld over
de aarde, en wie heeft de ganse
wereld geschikt?
34:14 Indien Hij Zijn hart tegen hem
zette, Zijn geest en Zijn adem zou

Hij tot Zich vergaderen;
34:15 Alle vlees zou tegelijk den
geest geven, en de mens zou tot
stof wederkeren.
34:16 Zo er dan verstand [bij] [u] is,
hoor dit; neig de oren tot de stem
mijner woorden.
34:17 Zou Hij ook, Die het recht
haat, [den] [gewonde] verbinden, en
zoudt gij den zeer
Rechtvaardigeverdoemen?
34:18 Zou men tot een koning
zeggen: Gij Belial; tot de prinsen: Gij
goddelozen!
34:19 [Hoe] [dan] [tot] [Dien], Die
het aangezicht der vorsten niet
aanneemt, en den rijke voor den
arme nietkent? Want zij zijn allen
Zijner handen werk.
34:20 In een ogenblik sterven zij;
zelfs ter middernacht wordt een
volk geschud, dat het doorga; en
demachtige wordt weggenomen
zonder hand.
34:21 Want Zijn ogen zijn op ieders
wegen, en Hij ziet al zijn treden.
34:22 Er is geen duisternis, en er is
geen schaduw des doods, dat
aldaar de werkers der
ongerechtigheidzich verbergen
mochten.
34:23 Gewisselijk, Hij legt den mens
niet te veel op, dat hij tegen God in
het gericht zou mogen treden.
34:24 Hij vermorzelt de geweldigen,
dat men het niet doorzoeken kan,
en stelt anderen in hun plaats.
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34:25 Daarom [dat] Hij hun werken
kent, zo keert Hij hen des nachts
om, en zij worden verbrijzeld.
34:26 Hij klopt hen samen als
goddelozen, in een plaats, [waar]
aanschouwers zijn;
34:27 Daarom dat zij van achter
Hem afgeweken zijn, en geen Zijner
wegen verstaan hebben;
34:28 Opdat Hij op hem het geroep
des armen brenge, en het geroep
der ellendigen verhore.
34:29 Als Hij stilt, wie zal dan
beroeren? Als Hij het aangezicht
verbergt, wie zal Hem dan
aanschouwen,zowel voor een volk,
als voor een mens alleen?
34:30 Opdat de huichelachtige
mens niet [meer] regere, [en] geen
strikken des volks zijn.
34:31 Zekerlijk heeft hij tot God
gezegd: Ik heb [Uw] [straf]
verdragen, ik zal het niet verderven.
34:32 Behalve [wat] ik zie, leer Gij
mij; heb ik onrecht gewrocht, ik zal
het niet meer doen.
34:33 Zal het van u zijn, hoe Hij
iets vergelden zal, dewijl gij [Hem]
versmaadt? Zoudt gij dan verkiezen,
enniet ik? Wat weet gij dan? Spreek.
34:34 De lieden van verstand zullen
met mij zeggen, en een wijs man
zal naar mij horen:
34:35 [Dat] Job niet met
wetenschap gesproken heeft, en zijn
woorden niet met kloek verstand
geweestzijn.

34:36 Mijn Vader, laat Job beproefd
worden tot het einde toe, om
[zijner] antwoorden wil onder
deongerechtige lieden.
34:37 Want tot zijn zonde zou hij
nog overtreding bijvoegen; hij zou
onder ons in de handen klappen,
en hijzou zijn redenen
vermenigvuldigen tegen God.
35:1 Elihu antwoordde verder, en
zeide:
35:2 Houdt gij dat voor recht, [dat]
gij gezegd hebt: Mijn gerechtigheid
is meerder dan Gods?
35:3 Want gij hebt gezegd: Wat zou
zij u baten? Wat meer voordeel zal
ik [daarmede] doen, dan met
mijnzonde?
35:4 Ik zal u antwoord geven, en
uw vrienden met u.
35:5 Bemerk den hemel en zie; en
aanschouw de bovenste wolken, zij
zijn hoger dan gij.
35:6 Indien gij zondigt, wat bedrijft
gij tegen Hem? Indien uw
overtredingen menigvuldig zijn, wat
doet gijHem?
35:7 Indien gij rechtvaardig zijt, wat
geeft gij Hem, of wat ontvangt Hij
uit uw hand?
35:8 Uw goddeloosheid zou zijn
tegen een man, gelijk gij zijt, en uw
gerechtigheid voor eens mensen
kind.
35:9 Vanwege [hun] grootheid doen
zij de onderdrukten roepen; zij
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schreeuwen vanwege den arm
dergroten.
35:10 Maar niemand zegt: Waar is
God, mijn Maker, die de psalmen
geeft in den nacht?
35:11 Die ons geleerder maakt dan
de beesten der aarde, en ons wijzer
maakt dan het gevogelte
deshemels?
35:12 Daar roepen zij; maar Hij
antwoordt niet, vanwege den
hoogmoed der bozen.
35:13 Gewisselijk zal God de
ijdelheid niet verhoren, en de
Almachtige zal die niet
aanschouwen.
35:14 Dat gij ook gezegd hebt: Gij
zult Hem niet aanschouwen; er is
[nochtans] gericht voor
Zijnaangezicht, wacht gij dan op
Hem.
35:15 Maar nu, dewijl het niets is,
dat Zijn toorn [Job] bezocht heeft,
en Hij [hem] niet zeer in
overvloeddoorkend heeft;
35:16 Zo heeft Job in ijdelheid zijn
mond geopend, [en] zonder
wetenschap woorden
vermenigvuldigd.
36:1 Elihu ging nog voort, en zeide:
36:2 Verbeid mij een weinig, en ik
zal u aanwijzen, dat er nog redenen
voor God zijn.
36:3 Ik zal mijn gevoelen van verre
ophalen, en mijn Schepper
gerechtigheid toewijzen.

36:4 Want voorwaar, mijn woorden
zullen geen valsheid zijn; een, die
oprecht is van gevoelen, is bij u.
36:5 Zie, God is geweldig, nochtans
versmaadt Hij niet; geweldig is Hij in
kracht des harten.
36:6 Hij laat den goddeloze niet
leven, en het recht der ellendigen
beschikt Hij.
36:7 Hij onttrekt Zijn ogen niet van
den rechtvaardige, maar met de
koningen zijn zij in den troon; daar
zetHij hen voor altoos, en zij
worden verheven.
36:8 En zo zij, gebonden zijnde in
boeien, vast gehouden worden met
banden der ellende;
36:9 Dan geeft Hij hun hun werk te
kennen, en hun overtredingen,
omdat zij de overhand genomen
hebben;
36:10 En Hij openbaart het [voor]
hunlieder oor ter tucht, en zegt, dat
zij zich van de
ongerechtigheidbekeren zouden.
36:11 Indien zij horen, en [Hem]
dienen, zo zullen zij hun dagen
eindigen in het goede, en hun jaren
inliefelijkheden.
36:12 Maar zo zij niet horen, zo
gaan zij door het zwaard door, en
zij geven den geest zonder kennis.
36:13 En die met het hart
huichelachtig zijn, leggen toorn op;
zij roepen niet, als Hij hen
gebonden heeft.
36:14 Hun ziel zal in de jonkheid
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sterven, en hun leven onder de
schandjongens.
36:15 Hij zal den ellendige in zijn
ellende vrijmaken, en in de
onderdrukking zal Hij het [voor]
hunlieder ooropenbaren.
36:16 Alzo zou Hij ook u afgekeerd
hebben van den mond des angstes
[tot] de ruimte, onder dewelke
geenbenauwing zou geweest zijn; en
het gerecht uwer tafel zou vol
vettigheid geweest zijn.
36:17 Maar gij hebt het gericht des
goddelozen vervuld; het gericht en
het recht houden [u] vast.
36:18 Omdat er grimmigheid is,
[wacht] [u], dat Hij u misschien niet
met een klop wegstote; zodat u
eengroot rantsoen er niet zou
afbrengen.
36:19 Zou Hij uw rijkdom achten,
[dat] [gij] niet in benauwdheid zoudt
zijn; of enige versterkingen van
kracht?
36:20 Haak niet naar dien nacht,
[als] de volken van hun plaats
opgenomen worden.
36:21 Wacht u, wend u niet tot
ongerechtigheid; overmits gij ze in
dezen verkoren hebt, uit oorzake
van deellende.
36:22 Zie, God verhoogt door Zijn
kracht; wie is een Leraar, gelijk Hij?
36:23 Wie heeft Hem gesteld over
Zijn weg? Of wie heeft gezegd: Gij
hebt onrecht gedaan?
36:24 Gedenk, dat gij Zijn werk

groot maakt, hetwelk de lieden
aanschouwen.
36:25 Alle mensen zien het aan; de
mens schouwt [het] van verre.
36:26 Zie, God is groot, en wij
begrijpen het niet; er is ook geen
onderzoeking van het getal Zijner
jaren.
36:27 Want Hij trekt de druppelen
der wateren op, die den regen na
zijn damp uitgieten;
36:28 Welke de wolken uitgieten,
[en] over den mens overvloediglijk
afdruipen.
36:29 Kan men ook verstaan de
uitbreidingen der wolken, [en] de
krakingen Zijner hutte?
36:30 Zie, Hij breidt over hem Zijn
licht uit, en de wortelen der zee
bedekt Hij.
36:31 Want daardoor richt Hij de
volken; Hij geeft spijze ten
overvloede.
36:32 Met handen bedekt Hij het
licht, en doet aan hetzelve verbod
door dengene, die tussen doorkomt.
36:33 Daarvan verkondigt Zijn
geklater, [en] het vee; ook van den
opgaanden [damp].
37:1 Ook beeft hierover mijn hart,
en springt op uit zijn plaats.
37:2 Hoort met aandacht de
beweging Zijner stem, en het geluid,
[dat] uit Zijn mond uitgaat!
37:3 Dat zendt Hij rechtuit onder
den gansen hemel, en Zijn licht over
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de einden der aarde.
37:4 Daarna brult Hij met de stem;
Hij dondert met de stem Zijner
hoogheid, en vertrekt die dingen
niet, alsZijn stem zal gehoord
worden.
37:5 God dondert met Zijn stem
zeer wonderlijk; Hij doet grote
dingen, en wij begrijpen ze niet.
37:6 Want Hij zegt tot de sneeuw:
Wees op de aarde; en [tot] den
plasregen des regens; dan is er
deplasregen Zijner sterke regenen.
37:7 [Dan] zegelt Hij de hand van
ieder mens toe, opdat Hij kenne al
de lieden Zijns werks.
37:8 En het gedierte gaat in de
loerplaatsen, en blijft in zijn holen.
37:9 Uit de binnenkamer komt de
wervelwind, en van de verstrooiende
[winden] de koude.
37:10 Door [zijn] geblaas geeft God
de vorst, zodat de brede wateren
verstijfd worden.
37:11 Ook vermoeit Hij de dikke
wolken [door] klaarheid; Hij
verstrooit de wolk Zijns lichts.
37:12 Die keert zich dan naar Zijn
wijzen raad [door] ommegangen, dat
zij doen al wat Hij ze gebiedt, ophet
vlakke der wereld, op de aarde.
37:13 Hetzij dat Hij die tot een
roede, of tot Zijn land, of tot
weldadigheid beschikt.
37:14 Neem dit, o Job, ter ore; sta,
en aanmerk de wonderen Gods.
37:15 Weet gij, wanneer God over

dezelve orde stelt, en het licht
Zijner wolk laat schijnen?
37:16 Hebt gij wetenschap van de
opwegingen der dikke wolken; de
wonderheden Desgenen, Die
volmaaktis in wetenschappen?
37:17 Hoe uw klederen warm
worden, als Hij de aarde stil maakt
uit het zuiden?
37:18 Hebt gij met Hem de hemelen
uitgespannen, die vast zijn, als een
gegoten spiegel?
37:19 Onderricht ons, wat wij Hem
zeggen zullen; [want] wij zullen niets
ordentelijk voorstellen
kunnenvanwege de duisternis.
37:20 Zal het Hem verteld worden,
als ik [zo] zou spreken? Denkt
iemand [dat], gewisselijk, hij
zalverslonden worden.
37:21 En nu ziet men het licht niet
[als] [het] helder is in den hemel,
als de wind doorgaat, en dien
zuivert;
37:22 [Als] van het noorden het
goud komt; [maar] bij God is een
vreselijke majesteit!
37:23 Den Almachtige, Dien kunnen
wij niet uitvinden; Hij is groot van
kracht; doch [door] gericht en
grotegerechtigheid verdrukt Hij niet.
37:24 Daarom vrezen Hem de
lieden; Hij ziet geen wijzen van
harte aan.
38:1 Daarna antwoordde de HEERE
Job uit een onweder, en zeide:
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38:2 Wie is hij, die den raad
verduistert met woorden zonder
wetenschap?
38:3 Gord nu, als een man, uw
lenden, zo zal Ik u vragen, en
onderricht Mij.
38:4 Waar waart gij, toen Ik de
aarde grondde? Geef het te kennen,
indien gij kloek van verstand zijt.
38:5 Wie heeft haar maten gezet,
want gij weet het; of wie heeft over
haar een richtsnoer getrokken?
38:6 Waarop zijn haar grondvesten
nedergezonken, of wie heeft haar
hoeksteen gelegd?
38:7 Toen de morgensterren te
zamen vrolijk zongen, en al de
kinderen Gods juichten.
38:8 Of [wie] heeft de zee met
deuren toegesloten, toen zij uitbrak,
[en] uit de baarmoeder voortkwam?
38:9 Toen Ik de wolk [tot] haar
kleding stelde, en de donkerheid
[tot] haar windeldoek;
38:10 Toen Ik voor haar [met] Mijn
besluit [de] [aarde] doorbrak, en
zette grendel en deuren;
38:11 En zeide: Tot hiertoe zult gij
komen, en niet verder, en hier zal
hij zich stellen tegen den
hoogmoeduwer golven.
38:12 Hebt gij van uw dagen den
morgenstond geboden? Hebt gij den
dageraad zijn plaats gewezen;
38:13 Opdat hij de einden der
aarde vatten zou; en de goddelozen
uit haar uitgeschud zouden worden?

38:14 Dat zij veranderd zou worden
gelijk zegelleem, en zij gesteld
worden als een kleed?
38:15 En dat van de goddelozen
hun licht geweerd worde, en de
hoge arm worde gebroken?
38:16 Zijt gij gekomen tot aan de
oorsprongen der zee, en hebt gij in
het onderste des
afgrondsgewandeld?
38:17 Zijn u de poorten des doods
ontdekt, en hebt gij gezien de
poorten van de schaduw des
doods?
38:18 Zijt gij met uw verstand
gekomen tot aan de breedte der
aarde? Geef het te kennen, indien
gij ditalles weet.
38:19 Waar is de weg, [daar] het
licht woont? En de duisternis, waar
is haar plaats?
38:20 Dat gij dat brengen zoudt tot
zijn pale, en dat gij merken zoudt
de paden zijns huizes?
38:21 Gij weet het, want gij waart
toen geboren, en uw dagen zijn veel
in getal.
38:22 Zijt gij gekomen tot de
schatkameren der sneeuw, en hebt
gij de schatkameren des hagels
gezien?
38:23 Dien Ik ophoude tot den tijd
der benauwdheid, tot den dag des
strijds en des oorlogs!
38:24 Waar is de weg, [daar] het
licht verdeeld wordt, [en] de
oostenwind zich verstrooit op de
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aarde?
38:25 Wie deelt voor den stortregen
een waterloop uit, en een weg voor
het weerlicht der donderen?
38:26 Om te regenen op het land,
[waar] niemand is, [op] de woestijn,
waarin geen mens is;
38:27 Om het woeste en het
verwoeste te verzadigen, en om het
uitspruitsel der grasscheutjes te
doenwassen.
38:28 Heeft de regen een vader, of
wie baart de druppelen des dauws?
38:29 Uit wiens buik komt het ijs
voort, en wie baart den rijm des
hemels?
38:30 Als met een steen verbergen
zich de wateren, en het vlakke des
afgrond wordt omvat.
38:31 Kunt gij de liefelijkheden van
het Zevengesternte binden, of de
strengen des Orions losmaken?
38:32 Kunt gij de Mazzaroth
voortbrengen op haar tijd, en den
Wagen met zijn kinderen leiden?
38:33 Weet gij de verordeningen
des hemels, of kunt gij deszelfs
heerschappij op de aarde bestellen?
38:34 Kunt gij uw stem tot de
wolken opheffen, opdat een
overvloed van water u bedekke?
38:35 Kunt gij de bliksemen uitlaten,
dat zij henenvaren, en tot u zeggen:
Zie, [hier] zijn wij?
38:36 Wie heeft de wijsheid in het
binnenste gezet? Of wie heeft den
zin het verstand gegeven?

38:37 Wie kan de wolken met
wijsheid tellen, en wie kan de
flessen des hemels nederleggen?
38:38 Als het stof doorgoten is tot
vastigheid, en de kluiten
samenkleven?
38:39 Zult gij voor den ouden leeuw
roof jagen, of de graagheid der
jonge leeuwen vervullen?
38:40 Als zij nederbukken in de
holen, [en] in den kuil zitten, ter
loering?
38:41 Wie bereidt de raaf haar
kost, als haar jongen tot God
schreeuwen, [als] zij dwalen, omdat
er geeneten is?
39:1 Weet gij den tijd van het
baren der steengeiten? Hebt gij
waargenomen den arbeid der
hinden?
39:2 Zult gij de maanden tellen,
[die] zij vervullen, en weet gij den
tijd van haar baren?
39:3 Als zij zich krommen, haar
jongen met versplijting voortbrengen,
haar smarten uitwerpen?
39:4 Haar jongen worden kloek,
worden groot door het koren; zij
gaan uit, en keren niet weder tot
dezelve.
39:5 Wie heeft den woudezel vrij
henengezonden, en wie heeft de
banden des wilden ezels gelost?
39:6 Dien Ik de wildernis tot zijn
huis besteld heb, en het ziltige tot
zijn woningen.
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39:7 Hij belacht het gewoel der
stad; het menigerlei getier des
drijvers hoort hij niet.
39:8 Dat hij uitspeurt op de bergen,
is zijn weide; en hij zoekt allerlei
groensel na.
39:9 Zal de eenhoorn u willen
dienen? Zal hij vernachten aan uw
kribbe?
39:10 Zult gij den eenhoorn met
zijn touw aan de voren binden? Zal
hij de laagten achter u eggen?
39:11 Zult gij op hem vertrouwen,
omdat zijn kracht groot is, en zult
gij uw arbeid op hem laten?
39:12 Zult gij hem geloven, dat hij
uw zaad zal wederbrengen, en
vergaderen [tot] uw dorsvloer?
39:13 Zijn [van] [u] de verheugelijke
vleugelen der pauwen? Of de
vederen des ooievaars, en
desstruisvogels?
39:14 Dat zij haar eieren in de
aarde laat, en in het stof die
verwarmt.
39:15 En vergeet, dat de voet die
drukken kan, en de dieren des
velds die vertrappen kunnen?
39:16 Zij verhardt zich tegen haar
jongen, alsof zij de hare niet waren;
haar arbeid is te vergeefs, [omdat]zij
zonder vreze is.
39:17 Want God heeft haar van
wijsheid ontbloot, en heeft haar des
verstands niet medegedeeld.
39:18 Als het tijd is, verheft zij zich
in de hoogte; zij belacht het paard

en zijn rijder.
39:19 Zult gij het paard sterkte
geven? Kunt gij zijn hals met
donder bekleden?
39:20 Zult gij het beroeren als een
sprinkhaan? De pracht van zijn
gesnuif is een verschrikking.
39:21 Het graaft in den grond, en
het is vrolijk in zijn kracht; en trekt
uit, den geharnaste tegemoet.
39:22 Het belacht de vreze, en
wordt niet ontsteld, en keert niet
wederom vanwege het zwaard.
39:23 Tegen hem ratelt de pijlkoker,
het vlammig ijzer des spies en der
lans.
39:24 Met schudding en beroering
slokt het de aarde op, en gelooft
niet, dat het is het geluid der
bazuin.
39:25 In het volle geklank der
bazuin, zegt het: Heah! en ruikt den
krijg van verre, den donder der
vorstenen het gejuich.
39:26 Vliegt de sperwer door uw
verstand, [en] breidt hij zijn
vleugelen uit naar het zuiden?
39:27 Is het naar uw bevel, dat de
arend zich omhoog verheft, en dat
hij zijn nest in de hoogte maakt?
39:28 Hij woont en vernacht in de
steenrots, op de scherpte der
steenrots en der vaste plaats.
39:29 Van daar speurt hij de spijze
op; zijn ogen zien van verre af.
39:30 Ook zuipen zijn jongen bloed;
en waar verslagenen zijn, daar is hij.
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40:1 En de HEERE antwoordde Job,
en zeide:
40:2 Is het twisten met den
Almachtige onderrichten? Wie God
bestraft, die antwoorde daarop.
40:3 Toen antwoordde Job den
HEERE, en zeide:
40:4 Zie, ik ben te gering; wat zou
ik U antwoorden? Ik leg mijn hand
op mijn mond.
40:5 Eenmaal heb ik gesproken,
maar zal niet antwoorden; of
tweemaal, maar zal niet voortvaren.
40:6 En de HEERE antwoordde Job
uit een onweder, en zeide:
40:7 Gord nu als een man uw
lenden; Ik zal u vragen, en
onderricht Mij.
40:8 Zult gij ook Mijn oordeel te
niet maken? Zult Gij Mij verdoemen,
opdat gij rechtvaardig zijt?
40:9 Hebt gij een arm gelijk God?
En kunt gij, gelijk Hij, met de stem
donderen?
40:10 Versier u nu met
voortreffelijkheid en hoogheid, en
bekleed u met majesteit en
heerlijkheid!
40:11 Strooi de verbolgenheden uws
toorns uit, en zie allen
hoogmoedige, en verneder hem!
40:12 Zie allen hoogmoedige, [en]
breng hem ten onder; en verpletter
de goddelozen in hun plaats!
40:13 Verberg hen te zamen in het
stof; verbind hun aangezichten in
het verborgen!

40:14 Dan zal Ik ook u loven,
omdat uw rechterhand u zal verlost
hebben.
40:15 Zie nu Behemoth, welken Ik
gemaakt heb nevens u; hij eet hooi,
gelijk een rund.
40:16 Zie toch, zijn kracht is in zijn
lenden, en zijn macht in den navel
zijns buiks.
40:17 Als het hem lust, zijn staart
is als een ceder; de zenuwen zijner
schaamte zijn doorvlochten.
40:18 Zijn beenderen zijn [als] vast
koper; zijn gebeenten zijn als ijzeren
handbomen.
40:19 Hij is een hoofdstuk der
wegen Gods; die hem gemaakt
heeft, heeft [hem] zijn zwaard
aangehecht.
40:20 Omdat de bergen hem voeder
voortbrengen, daarom spelen al de
dieren des velds aldaar.
40:21 Onder schaduwachtige bomen
ligt hij neder, in een schuilplaats
des riets en des slijks.
40:22 De schaduwachtige bomen
bedekken hem, elkeen met zijn
schaduw; de beekwilgen omringen
hem.
40:23 Zie, hij doet de rivier geweld
aan, [en] verhaast zich niet; hij
vertrouwt, dat hij de Jordaan in
zijnmond zou kunnen intrekken.
40:24 Zou men hem voor zijn ogen
kunnen vangen? Zou men [hem] met
strikken den neus doorborenkunnen?
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41:1 Zult gij den Leviathan met den
angel trekken, of zijn tong met een
koord, [dat] gij laat nederzinken?
41:2 Zult gij hem een bieze in den
neus leggen, of met een doorn zijn
kaak doorboren?
41:3 Zal hij aan u veel smekingen
maken? Zal hij zachtjes tot u
spreken?
41:4 Zal hij een verbond met u
maken? Zult gij hem aannemen tot
een eeuwigen slaaf?
41:5 Zult gij met hem spelen gelijk
[met] een vogeltje, of zult gij hem
binden voor uw jonge dochters?
41:6 Zullen de metgezellen over
hem een maaltijd bereiden? Zullen
zij hem delen onder de kooplieden?
41:7 Zult gij zijn huis met haken
vullen, of met een visserskrauwel
zijn hoofd?
41:8 Leg uw hand op hem, gedenk
des strijds, doe het niet meer.
41:9 Zie, zijn hoop zal feilen; zal hij
ook voor zijn gezicht nedergeslagen
worden?
41:10 Niemand is [zo] koen, dat hij
hem opwekken zou; wie is dan hij,
die zich voor Mijn aangezicht
stellenzou?
41:11 Wie heeft Mij voorgekomen,
dat Ik [hem] zou vergelden? Wat
onder den gansen hemel is, is
hetMijne.
41:12 Ik zal zijn leden niet
verzwijgen, noch het verhaal [zijner]
sterkte, noch de bevalligheid

zijnergestaltenis.
41:13 Wie zou het opperste zijns
kleeds ontdekken? Wie zou met zijn
dubbelen breidel [hem] aankomen?
41:14 Wie zou de deuren zijns
aangezichts opendoen? Rondom zijn
tanden is verschrikking.
41:15 Zeer uitnemend zijn zijn
sterke schilden, elkeen gesloten [als]
met een nauwdrukkend zegel.
41:16 Het een is [zo] na aan het
andere, dat de wind daar niet kan
tussen komen.
41:17 Zij kleven aan elkander, zij
vatten zich samen, dat zij zich niet
scheiden.
41:18 Elk een zijner niezingen doet
een licht schijnen; en zijn ogen zijn
als de oogleden des dageraads.
41:19 Uit zijn mond gaan fakkelen,
vurige vonken raken er uit.
41:20 Uit zijn neusgaten komt rook
voort, als [uit] een ziedenden pot
en ruimen ketel.
41:21 Zijn adem zou kolen doen
vlammen, en een vlam komt uit zijn
mond voort.
41:22 In zijn hals herbergt de
sterkte; voor hem springt zelfs de
droefheid van vreugde op.
41:23 De stukken van zijn vlees
kleven samen; elkeen is vast in
hem, het wordt niet bewogen.
41:24 Zijn hart is vast gelijk een
steen; ja, vast gelijk een deel van
den ondersten [molensteen].
41:25 Van zijn verheffen schromen
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de sterken; om [zijner]
doorbrekingen wille ontzondigen zij
zich.
41:26 Raakt hem iemand met het
zwaard, dat zal niet bestaan, spies,
schicht noch pantsier.
41:27 Hij acht het ijzer voor stro,
en het staal voor verrot hout.
41:28 De pijl zal hem niet doen
vlieden, de slingerstenen worden
hem in stoppelen veranderd.
41:29 De werpstenen worden [van]
[hem] geacht als stoppelen, en hij
belacht de drilling der lans.
41:30 Onder hem zijn scherpe
scherven; hij spreidt zich op het
puntachtige, [als] op slijk.
41:31 Hij doet de diepte zieden
gelijk een pot; hij stelt de zee als
een apothekerskokerij.
41:32 Achter zich verlicht hij het
pad; men zou den afgrond voor
grijzigheid houden.
41:33 Op de aarde is niets met
hem te vergelijken, die gemaakt is
om zonder schrik te wezen.
41:34 Hij aanziet alles, wat hoog is,
hij is een koning over alle jonge
hoogmoedige dieren.
42:1 Toen antwoordde Job den
HEERE, en zeide:
42:2 Ik weet, dat Gij alles vermoogt,
en dat geen van Uw gedachten kan
afgesneden worden.
42:3 Wie is hij, [zegt] [Gij], die den
raad verbergt zonder wetenschap?

Zo heb ik dan verhaald, hetgeen
ikniet verstond, dingen, die voor mij
te wonderbaar waren, die ik niet
wist.
42:4 Hoor toch, en ik zal spreken;
ik zal U vragen, en onderricht Gij
mij.
42:5 Met het gehoor des oors heb
ik U gehoord; maar nu ziet U mijn
oog.
42:6 Daarom verfoei ik [mij], en ik
heb berouw in stof en as.
42:7 Het geschiedde nu, nadat de
HEERE die woorden tot Job
gesproken had, dat de HEERE tot
Elifaz,den Themaniet, zeide: Mijn
toorn is ontstoken tegen u, en
tegen uw twee vrienden, want
gijlieden hebt niet rechtvan Mij
gesproken, gelijk Mijn knecht Job.
42:8 Daarom neemt nu voor ulieden
zeven varren en zeven rammen, en
gaat henen tot Mijn knecht Job,
enoffert brandoffer voor ulieden, en
laat Mijn knecht Job voor ulieden
bidden; want zekerlijk, Ik zal zijn
aangezichtaannemen, opdat Ik aan
ulieden niet doe naar uw
dwaasheid; want gijlieden hebt niet
recht van Mij gesproken,gelijk Mijn
knecht Job.
42:9 Toen gingen Elifaz, de
Themaniet, en Bildad, de Suhiet,
[en] Zofar, de Naamathiet, henen,
en deden,gelijk als de HEERE tot
hen gesproken had; en de HEERE
nam het aangezicht van Job aan.
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42:10 En de HEERE wendde de
gevangenis van Job, toen hij
gebeden had voor zijn vrienden; en
deHEERE vermeerderde al hetgeen
Job gehad had tot dubbel zoveel.
42:11 Ook kwamen tot hem al zijn
broeders, en al zijn zusters, en
allen, die hem te voren gekend
hadden,en aten brood met hem in
zijn huis, en beklaagden hem, en
vertroostten hem over al het kwaad,
dat de HEEREover hem gebracht
had; en zij gaven hem een iegelijk
een stuk gelds, een iegelijk ook een
goudenvoorhoofdsiersel.
42:12 En de HEERE zegende Jobs
laatste meer dan zijn eerste; want
hij had veertien duizend schapen,
enzes duizend kemelen, en duizend

juk runderen, en duizend ezelinnen.
42:13 Daartoe had hij zeven zonen
en drie dochteren.
42:14 En hij noemde den naam der
eerste Jemima, en den naam der
tweede Kezia, en den naam
derderde Keren-happuch.
42:15 En er werden zo schone
vrouwen niet gevonden in het ganse
land, als de dochteren van Job;
enhaar vader gaf haar erfdeel onder
haar broederen.
42:16 En Job leefde na dezen
honderd en veertig jaren, dat hij
zag zijn kinderen, en de kinderen
zijnerkinderen, tot in vier geslachten.
42:17 En Job stierf, oud en der
dagen zat.

Psalmen
1:1 Welgelukzalig is de man, die
niet wandelt in den raad der
goddelozen, noch staat op den weg
derzondaren, noch zit in het
gestoelte der spotters;
1:2 Maar zijn lust is in des HEEREN
wet, en hij overdenkt Zijn wet dag
en nacht.
1:3 Want hij zal zijn als een boom,
geplant aan waterbeken, die zijn
vrucht geeft op zijn tijd, en welks
bladniet afvalt; en al wat hij doet,

zal wel gelukken.
1:4 Alzo zijn de goddelozen niet,
maar als het kaf, dat de wind
henendrijft.
1:5 Daarom zullen de goddelozen
niet bestaan in het gericht, noch de
zondaars in de vergadering
derrechtvaardigen.
1:6 Want de HEERE kent den weg
der rechtvaardigen; maar de weg
der goddelozen zal vergaan.
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2:1 Waarom woeden de heidenen,
en bedenken de volken ijdelheid?
2:2 De koningen der aarde stellen
zich op, en de vorsten beraadslagen
te zamen tegen den HEERE, entegen
Zijn Gezalfde, [zeggende]:
2:3 Laat ons hun banden
verscheuren, en hun touwen van
ons werpen.
2:4 Die in den hemel woont, zal
lachen; de HEERE zal hen bespotten.
2:5 Dan zal Hij tot hen spreken in
Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid
zal Hij hen verschrikken.
2:6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd
over Sion, den berg Mijner
heiligheid.
2:7 Ik zal van het besluit verhalen:
de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij
zijt Mijn Zoon, heden heb Ik
Ugegenereerd.
2:8 Eis van Mij, en Ik zal de
heidenen geven tot Uw erfdeel, en
de einden der aarde [tot] Uw
bezitting.
2:9 Gij zult hen verpletteren met
een ijzeren scepter; Gij zult hen in
stukken slaan als een
pottenbakkersvat.
2:10 Nu dan, gij koningen, handelt
verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij
rechters der aarde!
2:11 Dient den HEERE met vreze, en
verheugt u met beving.
2:12 Kust den Zoon, opdat Hij niet
toorne, en gij [op] den weg vergaat,
wanneer Zijn toorn maar een

weinigzou ontbranden. Welgelukzalig
zijn allen, die op Hem betrouwen.
3:1 Een psalm van David, als hij
vlood voor het aangezicht van zijn
zoon Absalom. O HEERE! hoe zijn
mijntegenpartijders vermenigvuldigd;
velen staan tegen mij op.
3:2 Velen zeggen van mijn ziel: Hij
heeft geen heil bij God. Sela.
3:3 Doch Gij,HEERE! zijt een Schild
voor mij, mijn eer, en Die mijn
hoofd opheft.
3:4 Ik riep met mijn stem tot den
HEERE, en Hij verhoorde mij van
den berg Zijner heiligheid. Sela.
3:5 Ik lag neder en sliep; ik
ontwaakte, want de HEERE
ondersteunde mij.
3:6 Ik zal niet vrezen voor
tienduizenden des volks, die zich
rondom tegen mij zetten.
3:7 Sta op, HEERE, verlos mij, mijn
God; want Gij hebt al mijn vijanden
op het kinnebakken geslagen;
detanden der goddelozen hebt Gij
verbroken.
3:8 Het heil is des HEEREN; Uw
zegen is over Uw volk. Sela.
4:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester, op de Neginoth.
Als ik roep, verhoor mij, o
Godmijner gerechtigheid! In
benauwdheid hebt Gij mij ruimte
gemaakt; wees mij genadig, en hoor
mijn gebed.
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4:2 Gij, mannen, hoe lang zal mijn
eer tot schande zijn? [Hoe] [lang]
zult gij de ijdelheid beminnen,
deleugen zoeken? Sela.
4:3 Weet toch, dat de HEERE Zich
een gunstgenoot heeft afgezonderd;
de HEERE zal horen, als ik totHem
roep.
4:4 Zijt beroerd, en zondigt niet;
spreekt in ulieder hart op uw leger,
en zijt stil. Sela.
4:5 Offert offeranden der
gerechtigheid, en vertrouwt op den
HEERE.
4:6 Velen zeggen: Wie zal ons het
goede doen zien? Verhef Gij over
ons het licht Uws aanschijns,
oHEERE!
4:7 Gij hebt vreugde in mijn hart
gegeven, meer dan ter tijd, als hun
koren en hun most
vermenigvuldigdzijn.
4:8 Ik zal in vrede te zamen
nederliggen en slapen; want Gij, o
HEERE! alleen zult mij doen zeker
wonen.
5:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester, op de Nechiloth.
O HEERE, neem mijn redenen terore;
versta mijn overdenking.
5:2 Merk op de stem mijns geroeps,
o mijn Koning en mijn God! Want
tot U zal ik bidden.
5:3 Des morgens, HEERE, zult Gij
mijn stem horen; des morgens zal
ik [mij] tot U schikken, en

wachthouden.
5:4 Want Gij zijt geen God, Die lust
heeft aan goddeloosheid; de boze
zal bij U niet verkeren.
5:5 De onzinnigen zullen voor Uw
ogen niet bestaan; Gij haat alle
werkers der ongerechtigheid.
5:6 Gij zult de leugensprekers
verdoen; van den man des bloeds
en des bedrogs heeft de HEERE
eengruwel.
5:7 Maar ik zal door de grootheid
Uwer goedertierenheid in Uw huis
ingaan; ik zal mij buigen naar
hetpaleis Uwer heiligheid, in Uw
vreze.
5:8 HEERE! Leid mij in Uw
gerechtigheid, om mijner verspieders
wil; richt Uw weg voor mijn
aangezicht.
5:9 Want in hun mond is niets
rechts, hun binnenste is enkel
verderving, hun keel is een open
graf, methun tong vleien zij.
5:10 Verklaar hen schuldig, o God;
laat hen vervallen van hun
raadslagen; drijf hen henen om de
veelheidhunner overtredingen, want
zij zijn wederspannig tegen U.
5:11 Maar laat verblijd zijn allen, die
op U betrouwen, tot in eeuwigheid;
laat hen juichen, omdat Gij
henoverdekt; en laat in U van
vreugde opspringen, die Uw Naam
liefhebben.
5:12 Want Gij, HEERE, zult den
rechtvaardige zegenen; Gij zult hem
952

Psalmen
met goedgunstigheid kronen, als
meteen rondas.
6:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester, op de Neginoth,
op de Scheminith. O HEERE, strafmij
niet in Uw toorn, en kastijd mij niet
in Uw grimmigheid!
6:2 Wees mij genadig, HEERE, want
ik ben verzwakt; genees mij, HEERE,
want mijn beenderen zijnverschrikt.
6:3 Ja, mijn ziel is zeer verschrikt;
en Gij, HEERE, hoe lange?
6:4 Keer weder, HEERE, red mijn
ziel; verlos mij, om Uwer
goedertierenheid wil.
6:5 Want in den dood is Uwer geen
gedachtenis; wie zal U loven in het
graf?
6:6 Ik ben moede van mijn zuchten;
ik doe mijn bed den gansen nacht
zwemmen; ik doornat mijn
bedstedemet mijn tranen.
6:7 Mijn oog is doorknaagd van
verdriet, is veroud, vanwege al mijn
tegenpartijders.
6:8 Wijkt van mij, al gij werkers der
ongerechtigheid; want de HEERE
heeft de stem mijns
geweensgehoord.
6:9 De HEERE heeft mijn smeking
gehoord; de HEERE zal mijn gebed
aannemen.
6:10 Al mijn vijanden zullen zeer
beschaamd en verbaasd worden; zij
zullen terugkeren, zij zullen in
eenogenblik beschaamd worden.

7:1 Davids Schiggajon, dat hij den
HEERE gezongen heeft, over de
woorden van Cusch, den zoon
vanJemini. HEERE, mijn God, op U
betrouw ik; verlos mij van al mijn
vervolgers, en red mij.
7:2 Opdat hij mijn ziel niet rove als
een leeuw, verscheurende, terwijl er
geen verlosser is.
7:3 HEERE, mijn God, indien ik dat
gedaan heb, indien er onrecht in
mijn handen is;
7:4 Indien ik kwaad vergolden heb
dien, die vrede met mij had; (ja, ik
heb dien gered, die mij
zonderoorzaak benauwde!)
7:5 Zo vervolge de vijand mijn ziel,
en achterhale ze, en vertrede mijn
leven ter aarde, en doe mijn eer
inhet stof wonen! Sela.
7:6 Sta op, HEERE, in Uw toorn,
verhef U om de verbolgenheden
mijner benauwers, en ontwaak tot
mij;Gij hebt het gericht bevolen.
7:7 Zo zal de vergadering der
volken U omsingelen; keer dan
boven haar weder in de hoogte.
7:8 De HEERE zal den volken recht
doen; richt mij, HEERE, naar mijn
gerechtigheid, en naar
mijnoprechtigheid, [die] bij mij is.
7:9 Laat toch de boosheid der
goddelozen een einde nemen, maar
bevestig den rechtvaardige, Gij,
Dieharten en nieren beproeft, o
rechtvaardige God!
7:10 Mijn schild is bij God, Die de
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oprechten van hart behoudt.
7:11 God is een rechtvaardige
Rechter, en een God, Die te allen
dage toornt.
7:12 Indien hij zich niet bekeert, zo
zal Hij Zijn zwaard wetten; Hij heeft
Zijn boog gespannen, en dienbereid.
7:13 En heeft dodelijke wapenen
voor hem gereed gemaakt; Hij zal
Zijn pijlen tegen de hittige
vervolgerste werk stellen.
7:14 Ziet, hij is in arbeid van
ongerechtigheid, en is zwanger van
moeite, hij zal leugen baren.
7:15 Hij heeft een kuil gedolven, en
dien uitgegraven, maar hij is
gevallen in de groeve, [die] hij
gemaaktheeft.
7:16 Zijn moeite zal op zijn hoofd
wederkeren, en zijn geweld op zijn
schedel nederdalen.
7:17 Ik zal den HEERE loven naar
Zijn gerechtigheid, en den Naam
des HEEREN, des
Allerhoogsten,psalmzingen.
8:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester, op de Gitthith. O
HEERE, onze Heere! hoe heerlijkis
Uw Naam op de ganse aarde! Gij,
die Uw majesteit gesteld hebt boven
de hemelen.
8:2 Uit den mond der kinderkens en
der zuigelingen hebt Gij sterkte
gegrondvest, om Uwer
tegenpartijenwil, om den vijand en
wraakgierige te doen ophouden.

8:3 Als ik Uw hemel aanzie, het
werk Uwer vingeren, de maan en de
sterren, die Gij bereid hebt;
8:4 Wat is de mens, dat Gij zijner
gedenkt, en de zoon des mensen,
dat Gij hem bezoekt?
8:5 En hebt hem een weinig minder
gemaakt dan de engelen, en hebt
hem met eer en
heerlijkheidgekroond?
8:6 Gij doet hem heersen over de
werken Uwer handen; Gij hebt alles
onder zijn voeten gezet;
8:7 Schapen en ossen, alle die; ook
mede de dieren des velds.
8:8 Het gevogelte des hemels, en
de vissen der zee; hetgeen de
paden der zeeen doorwandelt.
8:9 O HEERE, onze Heere! hoe
heerlijk is Uw Naam op de ganse
aarde!
9:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester, op Muth-labben.
Ik zal den HEERE loven met
mijnganse hart; ik zal al Uw
wonderen vertellen.
9:2 In U zal ik mij verblijden, en
van vreugde opspringen; ik zal Uw
Naam psalmzingen, o Allerhoogste!
9:3 Omdat mijn vijanden
achterwaarts gekeerd, gevallen en
vergaan zijn van Uw aangezicht.
9:4 Want Gij hebt mijn recht en
mijn rechtszaak afgedaan; Gij hebt
gezeten op den troon, o Rechter,
dergerechtigheid.
954

Psalmen
9:5 Gij hebt de heidenen
gescholden, den goddeloze verdaan,
hun naam uitgedelgd, tot in
eeuwigheid enaltoos.
9:6 O vijand! zijn de verwoestingen
voleind in eeuwigheid, en hebt gij
de steden uitgeroeid?
Hunliedergedachtenis is [met] hen
vergaan.
9:7 Maar de HEERE zal in
eeuwigheid zitten; Hij heeft Zijn
troon bereid ten gerichte.
9:8 En Hij Zelf zal de wereld richten
in gerechtigheid, en de volken
oordelen in rechtmatigheden.
9:9 En de HEERE zal een Hoog
Vertrek zijn voor den verdrukte, een
Hoog Vertrek in tijden
vanbenauwdheid.
9:10 En die Uw Naam kennen,
zullen op U vertrouwen, omdat Gij,
HEERE, niet hebt verlaten degenen,
dieU zoeken.
9:11 Psalmzingt den HEERE, Die te
Sion woont; verkondigt onder de
volken Zijn daden.
9:12 Want Hij zoekt de
bloedstortingen, Hij gedenkt
derzelve; Hij vergeet het geroep der
ellendigen niet.
9:13 Wees mij genadig, HEERE, zie
mijn ellende aan, van mijne haters
[mij aangedaan], Gij, Die mijverhoogt
uit de poorten des doods;
9:14 Opdat ik Uw gansen lof in de
poorten der dochter van Sion
vertelle, dat ik mij verheuge in Uw

heil.
9:15 De heidenen zijn gezonken in
de groeve, [die] zij gemaakt hadden;
hunlieder voet is gevangen in
hetnet, dat zij verborgen hadden.
9:16 De HEERE is bekend geworden;
Hij heeft recht gedaan; de
goddeloze is verstrikt in het werk
zijnerhanden! Higgajon, Sela.
9:17 De goddelozen zullen
terugkeren, naar de hel toe, alle
godvergetende heidenen.
9:18 Want de nooddruftige zal niet
voor altoos vergeten worden, [noch]
de verwachting der ellendigen
ineeuwigheid verloren zijn.
9:19 Sta op, HEERE, laat de mens
zich niet versterken; laat de
heidenen voor Uw aangezicht
geoordeeldworden.
9:20 O HEERE! jaag hun vreze aan;
laat de heidenen weten, [dat] zij
mensen zijn. Sela.
10:1 O HEERE! waarom staat Gij van
verre? [waarom] verbergt Gij U in
tijden van benauwdheid?
10:2 De goddeloze vervolgt hittiglijk
in hoogmoed den ellendige; laat
hen gegrepen worden in
deaanslagen, die zij bedacht
hebben.
10:3 Want de goddeloze roemt over
den wens zijner ziel; hij zegent den
gierigaard, hij lastert den HEERE.
10:4 De goddeloze, gelijk hij zijn
neus omhoog steekt, onderzoekt
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niet; al zijn gedachten zijn, dat er
geenGod is.
10:5 Zijn wegen maken ten allen
tijde smarte; Uw oordelen zijn een
hoogte, verre van hem; al
zijntegenpartijders, die blaast hij
aan.
10:6 Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet
wankelen; want [ik] zal van geslacht
tot geslacht in geen kwaad zijn.
10:7 Zijn mond is vol van vloek, en
bedriegerijen, en list; onder zijn tong
is moeite en ongerechtigheid.
10:8 Hij zit in de achterlage der
hoeven, in verborgene plaatsen
doodt hij den onschuldige; zijn
ogenverbergen zich tegen den arme.
10:9 Hij legt lagen in een verborgen
plaats, gelijk een leeuw in zijn hol;
hij legt lagen, om den ellendige
teroven; hij rooft den ellendige, als
hij hem trekt in zijn net.
10:10 Hij duikt neder, hij buigt zich;
en de arme hoop valt in zijn sterke
[poten].
10:11 Hij zegt in zijn hart: God
heeft het vergeten, Hij heeft Zijn
aangezicht verborgen, Hij ziet niet
ineeuwigheid.
10:12 Sta op, HEERE God! hef Uw
hand op, vergeet de ellendigen niet.
10:13 Waarom lastert de goddeloze
God? zegt in zijn hart: Gij zult het
niet zoeken?
10:14 Gij ziet het [immers]; want Gij
aanschouwt de moeite en het
verdriet, opdat men het in Uw

handgeve; op U verlaat zich de
arme, Gij zijt geweest een Helper
van den wees.
10:15 Breek den arm des
goddelozen en bozen; zoek zijn
goddeloosheid, [totdat] Gij haar niet
vindt.
10:16 De HEERE is Koning eeuwiglijk
en altoos; de heidenen zijn vergaan
uit Zijn land.
10:17 HEERE! Gij hebt den wens der
zachtmoedigen gehoord; Gij zult hun
hart sterken, Uw oor zalopmerken;
10:18 Om den wees en verdrukte
recht te doen; opdat een mens van
de aarde niet meer voortvare
geweldte bedrijven.
11:1 [Een] [psalm] van David, voor
den opperzangmeester. Ik betrouw
op den HEERE; hoe zegt gijliedentot
mijn ziel: Zwerft henen [naar] ulieder
gebergte, [als] een vogel?
11:2 Want ziet, de goddelozen
spannen den boog, zij schikken hun
pijlen op de pees, om in het
donkere teschieten naar de
oprechten van harte.
11:3 Zekerlijk, de fondamenten
worden omgestoten; wat heeft de
rechtvaardige bedreven?
11:4 De HEERE is in het paleis
Zijner heiligheid, des HEEREN troon
is in den hemel; Zijn
ogenaanschouwen, Zijn oogleden
proeven de mensenkinderen.
11:5 De HEERE proeft den
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rechtvaardige; maar den goddeloze,
en dien, die geweld liefheeft, haat
Zijn ziel.
11:6 Hij zal op de goddelozen
regenen strikken, vuur en zwavel; en
een geweldige stormwind zal het
deelhuns bekers zijn.
11:7 Want de HEERE is rechtvaardig,
Hij heeft gerechtigheden lief; Zijn
aangezicht aanschouwt denoprechte.
12:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester, op de
Scheminith. Behoud, o HEERE; want
degoedertierene ontbreekt, want de
getrouwen zijn weinig geworden
onder de mensenkinderen.
12:2 Zij spreken valsheid, een ieder
met zijn naaste, [met] vleiende
lippen; zij spreken met een dubbel
hart.
12:3 De HEERE snijde af alle
vleiende lippen, de grootsprekende
tong;
12:4 Die daar zeggen: Wij zullen de
overhand hebben met onze tong;
onze lippen zijn onze! Wie is
heerover ons?
12:5 Om de verwoesting der
ellendigen, om het kermen der
nooddruftigen, zal Ik nu opstaan,
zegt deHEERE; Ik zal in behoudenis
zetten, dien hij aanblaast.
12:6 De redenen des HEEREN zijn
reine redenen, zilver, gelouterd in
een aarden smeltkroes,
gezuiverdzevenmaal.

12:7 Gij, HEERE, zult hen bewaren;
Gij zult hen behoeden voor dit
geslacht, tot in eeuwigheid.
12:8 De goddelozen draven rondom,
wanneer de snoodsten van des
mensenkinderen verhoogd worden.
13:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester. Hoe lang, HEERE,
zult Gij mij steeds vergeten?Hoe
lang zult Gij Uw aangezicht voor mij
verbergen?
13:2 Hoe lang zal ik raadslagen
voornemen in mijn ziel, droefenis in
mijn hart bij dag? Hoe lang zal
mijnvijand over mij verhoogd zijn?
13:3 Aanschouw, verhoor mij, HEERE,
mijn God; verlicht mijn ogen, opdat
ik [in] den dood niet ontslape;
13:4 Opdat niet mijn vijand zegge:
Ik heb hem overmocht; mijn
tegenpartijders zich verheugen,
wanneer ikzou wankelen.
13:5 Maar ik vertrouw op Uw
goedertierenheid; mijn hart zal zich
verheugen in Uw heil;
13:6 ik zal den HEERE zingen,
omdat Hij aan mij welgedaan heeft.
14:1 [Een] [psalm] van David, voor
den opperzangmeester. De dwaas
zegt in zijn hart: Er is geen God.
Zijverderven het, zij maken het
gruwelijk [met] [hun] werk; er is
niemand, die goed doet.
14:2 De HEERE heeft uit den hemel
nedergezien op de mensenkinderen,
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om te zien, of iemand
verstandigware, die God zocht.
14:3 Zij zijn allen afgeweken, te
zamen zijn zij stinkende geworden;
er is niemand, die goed doet, ook
nieteen.
14:4 Hebben dan alle werkers der
ongerechtigheid geen kennis, die
mijn volk opeten, [alsof] zij
broodaten? Zij roepen den HEERE
niet aan.
14:5 Aldaar zijn zij met vervaardheid
vervaard; want God is bij het
geslacht des rechtvaardigen.
14:6 Gijlieden beschaamt den raad
des ellendigen, omdat de HEERE zijn
Toevlucht is.
14:7 Och, dat Israels verlossing uit
Sion [kwame]! Als de HEERE de
gevangenen Zijns volks zal
doenwederkeren, [dan] zal zich
Jakob verheugen, Israel zal verblijd
zijn.
15:1 Een psalm van David. HEERE,
wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal
wonen op den berg Uwerheiligheid?
15:2 Die oprecht wandelt, en
gerechtigheid werkt, en die met zijn
hart de waarheid spreekt;
15:3 Die met zijn tong niet
achterklapt, zijn metgezellen geen
kwaad doet, en geen smaadrede
opneemttegen zijn naaste;
15:4 In wiens ogen de verworpene
veracht is, maar hij eert degenen,
die den HEERE vrezen; heeft

hijgezworen tot [zijn] schade,
evenwel verandert hij niet;
15:5 Die zijn geld niet geeft op
woeker, en geen geschenk neemt
tegen den onschuldige. Die deze
dingendoet, zal niet wankelen in
eeuwigheid.
16:1 Een gouden kleinood van
David. Bewaar mij, o God! want ik
betrouw op U.
16:2 [O] [mijn] [ziel]! gij hebt tot
den HEERE gezegd: Gij zijt de
HEERE, mijn goedheid [raakt] niet
tot U;
16:3 [Maar] tot de heiligen, die op
de aarde zijn, en de heerlijken, in
dewelke al mijn lust is.
16:4 De smarten dergenen, die een
anderen [God] begiftigen, zullen
vermenigvuldigd worden; ik zal
hundrankofferen van bloed niet
offeren, en hun namen op mijn
lippen niet nemen.
16:5 De HEERE is het deel mijner
erve, en mijns bekers; Gij
onderhoudt mijn lot.
16:6 De snoeren zijn mij in liefelijke
plaatsen gevallen; ja, een schone
erfenis is mij geworden.
16:7 Ik zal den HEERE loven, Die mij
raad heeft gegeven; zelfs bij nacht
onderwijzen mij mijn nieren.
16:8 Ik stel den HEERE geduriglijk
voor mij, omdat Hij aan mijn
rechterhand is, zal ik niet wankelen.
16:9 Daarom is mijn hart verblijd,
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en mijn eer verheugt zich; ook zal
mijn vlees zeker wonen.
16:10 Want Gij zult mijn ziel in de
hel niet verlaten; Gij zult niet
toelaten, dat Uw Heilige de
verderving zie.
16:11 Gij zult mij het pad des
levens bekend maken; verzadiging
der vreugde is bij Uw
aangezicht;liefelijkheden zijn in Uw
rechterhand, eeuwiglijk.
17:1 Een gebed van David. HEERE!
hoor de gerechtigheid, merk op mijn
geschrei, neem ter ore mijngebed,
met onbedriegelijke lippen
[gesproken].
17:2 Laat mijn recht van voor Uw
aangezicht uitgaan, laat Uw ogen
de billijkheden aanschouwen.
17:3 Gij hebt mijn hart geproefd,
des nachts bezocht, Gij hebt mij
getoetst. Gij vindt niets; [hetgeen]
ikgedacht heb, overtreedt mijn mond
niet.
17:4 Aangaande de handelingen des
mensen, ik heb mij, naar het woord
Uwer lippen, gewacht voor depaden
des inbrekers;
17:5 Houdende mijn gangen in Uw
sporen, opdat mijn voetstappen niet
zouden wankelen.
17:6 Ik roep U aan, omdat Gij mij
verhoort; o God! neig Uw oor tot
mij; hoor mijn rede.
17:7 Maak Uw weldadigheden
wonderbaar, Gij, die verlost

degenen, die op [U] betrouwen, van
degenen,die tegen Uw rechterhand
opstaan!
17:8 Bewaar mij als het zwart des
oogappels, verberg mij onder de
schaduw Uwer vleugelen,
17:9 Voor het aangezicht der
goddelozen, die mij verwoesten,
mijner doodsvijanden, die mij
omringen.
17:10 Met hun vet besluiten zij
[zich], met hun mond spreken zij
hovaardelijk.
17:11 In onzen gang hebben zij ons
nu omsingeld, zij zetten hun ogen
[op] [ons] ter aarde nederbukkende.
17:12 Hij is gelijk als een leeuw, die
begeert te roven, en als een jonge
leeuw, zittende in verborgenplaatsen.
17:13 Sta op, HEERE, kom zijn
aangezicht voor, vel hem neder;
bevrijd mijn ziel met Uw zwaard van
dengoddeloze;
17:14 Met Uw hand van de lieden,
o HEERE! van de lieden, die van de
wereld zijn, welker deel in dit
levenis, welker buik Gij vervult met
Uw verborgen [schat]; de kinderen
worden verzadigd, en zij laten hun
overschothun kinderkens achter.
17:15 [Maar] ik zal Uw aangezicht in
gerechtigheid aanschouwen, ik zal
verzadigd worden met Uw beeld,als
ik zal opwaken.
18:1 Voor den opperzangmeester,
[een] [psalm] van David, den knecht
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des HEEREN, die de woordendezes
lieds tot den HEERE gesproken
heeft, ten dage, als hem de HEERE
gered had uit de hand van al
zijnvijanden, en uit de hand van
Saul. Hij zeide dan: Ik zal U hartelijk
liefhebben, HEERE, mijn Sterkte!
18:2 De HEERE is mijn Steenrots, en
mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn
God, mijn Rots, op Welken
ikbetrouw; mijn Schild, en de Hoorn
mijns heils, mijn Hoog Vertrek.
18:3 Ik riep den HEERE aan, die te
prijzen is, en werd verlost van mijn
vijanden.
18:4 Banden des doods hadden mij
omvangen, en beken Belials
verschrikten mij.
18:5 Banden der hel omringden mij,
strikken des doods bejegenden mij.
18:6 Als mij bange was, riep ik den
HEERE aan, en riep tot mijn God; Hij
hoorde mijn stem uit Zijn paleis,en
mijn geroep voor Zijn aangezicht
kwam in Zijn oren.
18:7 Toen daverde en beefde de
aarde, en de gronden der bergen
beroerden zich en daverden, omdat
Hijontstoken was.
18:8 Rook ging op van Zijn neus, en
een vuur uit Zijn mond verteerde;
kolen werden daarvanaangestoken.
18:9 En Hij boog den hemel, en
daalde neder, en donkerheid was
onder Zijn voeten.
18:10 En Hij voer op een cherub,
en vloog; ja, Hij vloog snellijk op de

vleugelen des winds.
18:11 Duisternis zette Hij tot Zijn
verberging; rondom Hem was Zijn
tent, duisterheid der wateren,
wolkendes hemels.
18:12 Van den glans, die voor Hem
was, dreven Zijn wolken daarhenen,
hagel en vurige kolen.
18:13 En de HEERE donderde in
den hemel, en de Allerhoogste gaf
Zijn stem, hagel en vurige kolen.
18:14 En Hij zond Zijn pijlen uit, en
verstrooide ze; en Hij
vermenigvuldigde de bliksemen, en
verschrikteze.
18:15 En de diepe kolken der
wateren werden gezien, en de
gronden der wereld werden ontdekt,
van Uwschelden, o HEERE! van het
geblaas des winds van Uw neus.
18:16 Hij zond van de hoogte, Hij
nam mij, Hij trok mij op uit grote
wateren.
18:17 Hij verloste mij van mijn
sterken vijand, en van mijn haters,
omdat zij machtiger waren dan ik.
18:18 Zij hadden mij bejegend ten
dage mijns ongevals; maar de
HEERE was mij tot een Steunsel.
18:19 En Hij voerde mij uit in de
ruimte, Hij rukte mij uit, want Hij
had lust aan mij.
18:20 De HEERE vergold mij naar
mijn gerechtigheid, Hij gaf mij weder
naar de reinigheid mijner handen.
18:21 Want ik heb des HEEREN
wegen gehouden, en ben van mijn
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God niet goddelooslijk afgegaan.
18:22 Want al Zijn rechten waren
voor mij, en Zijn inzettingen deed ik
niet van mij weg.
18:23 Maar ik was oprecht bij Hem,
en ik wachtte mij voor mijn
ongerechtigheid.
18:24 Zo gaf mij de HEERE weder
naar mijn gerechtigheid, naar de
reinigheid mijner handen, voor
Zijnogen.
18:25 Bij den goedertierene houdt
Gij U goedertieren, bij den
oprechten man houdt Gij U oprecht.
18:26 Bij den reine houdt Gij U
rein, maar bij den verkeerde bewijst
Gij U een Worstelaar.
18:27 Want Gij verlost het bedrukte
volk, maar de hoge ogen vernedert
Gij.
18:28 Want Gij doet mijn lamp
lichten; de HEERE, mijn God, doet
mijn duisternis opklaren.
18:29 Want met U loop ik door een
bende, en met mijn God spring ik
over een muur.
18:30 Gods weg is volmaakt; de
rede des HEEREN is doorlouterd; Hij
is een Schild allen, die op
Hembetrouwen.
18:31 Want wie is God, behalve de
HEERE? En wie is een Rotssteen,
dan alleen onze God?
18:32 Het is God, die mij met
kracht omgordt; en Hij heeft mijn
weg volkomen gemaakt.
18:33 Hij maakt mijn voeten gelijk

als der hinden, en Hij stelt mij op
mijn hoogten.
18:34 Hij leert mijn handen ten
strijde, zodat een stalen boog met
mijn armen verbroken is.
18:35 Ook hebt Gij mij het schild
Uws heils gegeven, en Uw
rechterhand heeft mij ondersteund,
en Uwzachtmoedigheid heeft mij
groot gemaakt.
18:36 Gij hebt mijn voetstap ruim
gemaakt onder mij, en mijn enkelen
hebben niet gewankeld.
18:37 Ik vervolgde mijn vijanden, en
trof hen aan; en ik keerde niet
weder, totdat ik hen verdaan had.
18:38 Ik doorstak hen, dat zij niet
weder konden opstaan; zij vielen
onder mijn voeten.
18:39 Want Gij omgorddet mij met
kracht ten strijde; Gij deedt onder
mij nederbukken, die tegen
mijopstonden.
18:40 En Gij gaaft mij den nek
mijner vijanden, en mijn haters, die
vernielde ik.
18:41 Zij riepen, maar er was geen
verlosser; tot den HEERE, maar Hij
antwoordde hun niet.
18:42 Toen vergruisde ik hen als
stof voor den wind; ik ruimde hen
weg als slijk der straten.
18:43 Gij hebt mij uitgeholpen van
de twisten des volks; Gij hebt mij
gesteld tot een hoofd der
heidenen;het volk, [dat] ik niet
kende, heeft mij gediend.
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18:44 Zo haast als [hun] oor [van]
[mij] hoorde, hebben zij mij
gehoorzaamd; vreemden hebben
zich mijgeveinsdelijk onderworpen.
18:45 Vreemden zijn vervallen, en
hebben gesidderd uit hun sloten.
18:46 De HEERE leeft, en geloofd zij
mijn Rotssteen, en verhoogd zij de
God mijns heils!
18:47 De God, Die mij volkomen
wraak geeft, en de volken onder mij
brengt;
18:48 Die mij uithelpt van mijn
vijanden; ja, Gij verhoogt mij boven
degenen, die tegen mij opstaan; Gij
redtmij van den man des gewelds.
18:49 Daarom zal ik U, o HEERE!
loven onder de heidenen; en Uw
Naam zal ik psalmzingen;
18:50 Die de verlossingen Zijns
konings groot maakt, en
goedertierenheid doet aan Zijn
gezalfde, aanDavid en aan zijn zaad
tot in eeuwigheid.
19:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester. De hemelen
vertellen Gods eer, en het
uitspanselverkondigt Zijner handen
werk.
19:2 De dag aan den dag stort
overvloediglijk spraak uit, en de
nacht aan den nacht toont
wetenschap.
19:3 Geen spraak, en geen woorden
zijn er, waar hun stem niet wordt
gehoord.

19:4 Hun richtsnoer gaat uit over
de ganse aarde, en hun redenen
aan het einde der wereld; Hij heeft
indezelve een tent gesteld voor de
zon.
19:5 En die is als een bruidegom,
uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is
vrolijk als een held, om het pad
telopen.
19:6 Haar uitgang is van het einde
des hemels, en haar omloop tot
aan de einden deszelven; en niets
isverborgen voor haar hitte.
19:7 De wet des HEEREN is
volmaakt, bekerende de ziel; de
getuigenis des HEEREN is gewis,
denslechten wijsheid gevende.
19:8 De bevelen des HEEREN zijn
recht, verblijdende het hart; het
gebod des HEEREN is
zuiver,verlichtende de ogen.
19:9 De vreze des HEEREN is rein,
bestaande tot in eeuwigheid, de
rechten des HEEREN zijn
waarheid,samen zijn zij rechtvaardig.
19:10 Zij zijn begeerlijker dan goud,
ja, dan veel fijn goud; en zoeter
dan honig en honigzeem.
19:11 Ook wordt Uw knecht door
dezelve klaarlijk vermaand; in het
houden van die is grote loon.
19:12 Wie zou de afdwalingen
verstaan? Reinig mij van de
verborgene [afdwalingen].
19:13 Houd Uw knecht ook terug
van trotsheden; laat ze niet over mij
heersen; dan zal ik oprecht zijn
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enrein van grote overtreding.
19:14 Laat de redenen mijns
monds, en de overdenking mijns
harten welbehagelijk zijn voor
Uwaangezicht, o HEERE, mijn
Rotssteen en mijn Verlosser!
20:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester. De HEERE
verhore u in den dag
derbenauwdheid; de Naam van den
God Jakobs zette u in een hoog
vertrek.
20:2 Hij zende uw hulp uit het
heiligdom, en ondersteune u uit
Sion.
20:3 Hij gedenke al uwer
spijsofferen, en make uw brandoffer
tot as. Sela.
20:4 Hij geve u naar uw hart, en
vervulle al uw raad.
20:5 Wij zullen juichen over Uw heil,
en de vaandelen opsteken in den
Naam onzes Gods. De HEEREvervulle
al uw begeerten.
20:6 Alsnu weet ik, dat de HEERE
Zijn Gezalfde behoudt; Hij zal Hem
verhoren uit den hemel
Zijnerheiligheid; het heil Zijner
rechterhand zal zijn met
mogendheden.
20:7 Dezen [vermelden] van wagens,
en die van paarden; maar wij zullen
vermelden van den Naam
desHEEREN, onzes Gods.
20:8 Zij hebben zich gekromd, en
zijn gevallen; maar wij zijn gerezen

en staande gebleven.
20:9 O HEERE! behoud; die koning
verhore ons ten dage van ons
roepen.
21:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester. O HEERE! de
koning is verblijd over Uw sterkte;en
hoezeer is hij verheugd over Uw
heil!
21:2 Gij hebt hem zijns harten wens
gegeven, en de uitspraak zijner
lippen hebt Gij niet geweerd. Sela.
21:3 Want Gij komt hem voor met
zegeningen van het goede; op zijn
hoofd zet Gij een kroon van fijn
goud.
21:4 Het leven heeft hij van U
begeerd. Gij hebt het hem gegeven;
lengte van dagen, eeuwiglijk en
altoos.
21:5 Groot is zijn eer door Uw heil;
majesteit en heerlijkheid hebt Gij
hem toegevoegd.
21:6 Want Gij zet hem [tot]
zegeningen in eeuwigheid; Gij
vervrolijkt hem door vreugde met
Uwaangezicht.
21:7 Want de koning vertrouwt op
den HEERE, en door de
goedertierenheid des Allerhoogsten
zal hij nietwankelen.
21:8 Uw hand zal alle vijanden
vinden; uw rechterhand zal uw
haters vinden.
21:9 Gij zult hen zetten als een
vurige oven ter tijd uws [toornigen]
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aangezichts; de HEERE zal hen in
Zijntoorn verslinden, en het vuur zal
hen verteren.
21:10 Gij zult hun vrucht van de
aarde verdoen, en hun zaad van de
kinderen der mensen.
21:11 Want zij hebben kwaad tegen
U aangelegd; zij hebben een
schandelijke daad bedacht, [doch]
zullenniets vermogen.
21:12 Want Gij zult hen zetten tot
een wit; met Uw pezen zult Gij het
op hun aangezicht toeleggen.
21:13 Verhoog U, HEERE! in Uw
sterkte; zo zullen wij zingen, en Uw
macht met psalmen loven.
22:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester, op Aijeleth
hasschachar. Mijn God, mijn
God!waarom hebt Gij mij verlaten,
verre zijnde van mijn verlossing,
[van] de woorden mijns brullens?
22:2 Mijn God! Ik roep des daags,
maar Gij antwoordt niet; en des
nachts, en ik heb geen stilte.
22:3 Doch Gij zijt heilig, wonende
[onder] de lofzangen Israels.
22:4 Op U hebben onze vaders
vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en
Gij hebt hen uitgeholpen.
22:5 Tot U hebben zij geroepen, en
zijn uitgered; op U hebben zij
vertrouwd, en zijn niet
beschaamdgeworden.
22:6 Maar ik ben een worm en
geen man, een smaad van mensen,

en veracht van het volk.
22:7 Allen, die mij zien, bespotten
mij; zij steken de lip uit, zij
schudden het hoofd, [zeggende]:
22:8 Hij heeft [het] op den HEERE
gewenteld, dat Hij hem [nu] uithelpe,
dat Hij hem redde, dewijl Hij lustaan
hem heeft!
22:9 Gij zijt het immers, die mij uit
den buik hebt uitgetogen; die mij
hebt doen vertrouwen, zijnde
aanmijner moeders borsten.
22:10 Op U ben ik geworpen van
de baarmoeder af; van den buik
mijner moeder aan zijt Gij mijn God.
22:11 Zo wees niet verre van mij,
want benauwdheid is nabij; want er
is geen helper.
22:12 Vele varren hebben mij
omsingeld, sterke [stieren] van
Basan hebben mij omringd.
22:13 Zij hebben hun mond tegen
mij opgesperd, [als] een
verscheurende en brullende leeuw.
22:14 Ik ben uitgestort als water, en
al mijn beenderen hebben zich
vaneen gescheiden; mijn hart is
alswas, het is gesmolten in het
midden mijns ingewands.
22:15 Mijn kracht is verdroogd als
een potscherf, en mijn tong kleeft
aan mijn gehemelte; en Gij legt mij
inhet stof des doods.
22:16 Want honden hebben mij
omsingeld; een vergadering van
boosdoeners heeft mij omgeven;
zijhebben mijn handen en mijn
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voeten doorgraven.
22:17 Al mijn beenderen zou ik
kunnen tellen; zij schouwen het aan,
zij zien op mij.
22:18 Zij delen mijn klederen onder
zich, en werpen het lot over mijn
gewaad.
22:19 Maar Gij, HEERE! wees niet
verre; mijn Sterkte! haast U tot mijn
hulp.
22:20 Red mijn ziel van het zwaard,
mijn eenzame van het geweld des
honds.
22:21 Verlos mij uit des leeuwen
muil; en verhoor mij van de
hoornen der eenhoornen.
22:22 Zo zal ik Uw Naam mijn
broederen vertellen; in het midden
der gemeente zal ik U prijzen.
22:23 Gij, die den HEERE vreest!
prijst Hem; al gij zaad van Jakob!
vereert Hem; en ontziet u voor
Hem, algij zaad van Israel!
22:24 Want Hij heeft niet veracht,
noch verfoeid de verdrukking des
verdrukten, noch Zijn aangezicht
voorhem verborgen; maar Hij heeft
gehoord, als die tot Hem riep.
22:25 Van U zal mijn lof zijn in een
grote gemeente; ik zal mijn geloften
betalen in
tegenwoordigheiddergenen, die Hem
vrezen.
22:26 De zachtmoedigen zullen eten
en verzadigd worden; zij zullen den
HEERE prijzen, die Hem
zoeken;ulieder hart zal in

eeuwigheid leven.
22:27 Alle einden der aarde zullen
het gedenken, en zich tot den
HEERE bekeren; en alle geslachten
derheidenen zullen voor Uw
aangezicht aanbidden.
22:28 Want het koninkrijk is des
HEEREN, en Hij heerst onder de
heidenen.
22:29 Alle vetten op aarde zullen
eten, en aanbidden; allen, die in het
stof nederdalen, zullen voor
Zijnaangezicht nederbukken; en die
zijn ziel bij het leven niet kan
houden.
22:30 Het zaad zal Hem dienen; het
zal den HEERE aangeschreven
worden tot in geslachten.
22:31 Zij zullen aankomen, en Zijn
gerechtigheid verkondigen den volke,
dat geboren wordt, omdat Hij
hetgedaan heeft.
23:1 Een psalm van David. De
HEERE is mijn Herder, mij zal niets
ontbreken.
23:2 Hij doet mij nederliggen in
grazige weiden; Hij voert mij
zachtjes aan zeer stille wateren.
23:3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt
mij in het spoor der gerechtigheid,
om Zijns Naams wil.
23:4 Al ging ik ook in een dal der
schaduw des doods, ik zou geen
kwaad vrezen, want Gij zijt met mij;
Uwstok en Uw staf, die vertroosten
mij.
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23:5 Gij richt de tafel toe voor mijn
aangezicht, tegenover mijn
tegenpartijders; Gij maakt mijn
hoofd vet metolie, mijn beker is
overvloeiende.
23:6 Immers zullen mij het goede
en de weldadigheid volgen al de
dagen mijns levens; en ik zal in het
huisdes HEEREN blijven in lengte
van dagen.
24:1 Een psalm van David. De aarde
is des HEEREN, mitsgaders haar
volheid, de wereld, en die
daarinwonen.
24:2 Want Hij heeft ze gegrond op
de zeeen, en heeft ze gevestigd op
de rivieren.
24:3 Wie zal klimmen op den berg
des HEEREN, en wie zal staan in de
plaats Zijner heiligheid?
24:4 Die rein van handen, en zuiver
van hart is, die zijn ziel niet opheft
tot ijdelheid, en die niet
bedriegelijkzweert;
24:5 Die zal den zegen ontvangen
van den HEERE, en gerechtigheid
van den God zijns heils.
24:6 Dat is het geslacht dergenen,
die naar Hem vragen, die Uw
aangezicht zoeken, [dat] is Jakob!
Sela.
24:7 Heft uw hoofden op, gij
poorten, en verheft u, gij eeuwige
deuren, opdat de Koning der ere
inga!
24:8 Wie is de Koning der ere? De

HEERE, sterk en geweldig, de HEERE,
geweldig in den strijd.
24:9 Heft uw hoofden op, gij
poorten, ja, heft op, gij eeuwige
deuren! opdat de Koning der ere
inga!
24:10 Wie is Hij, deze Koning der
ere? De HEERE der heirscharen, Die
is de Koning der ere. Sela.
25:1 [Een] [psalm] van David.
[Aleph]. Tot U, o HEERE! hef ik mijn
ziel op.
25:2 [Beth]. Mijn God! op U vertrouw
ik; laat mij niet beschaamd worden;
laat mijn vijanden niet vanvreugde
opspringen over mij.
25:3 [Gimel]. Ja, allen, die U
verwachten, zullen niet beschaamd
worden; zij zullen beschaamd
worden, dietrouwelooslijk handelen
zonder oorzaak.
25:4 [Daleth]. HEERE! maak mij Uw
wegen bekend, leer mij Uw paden.
25:5 [He]. [Vau]. Leid mij in Uw
waarheid, en leer mij, want Gij zijt
de God mijns heils; U verwacht ik
dengansen dag.
25:6 [Zain]. Gedenk, HEERE! Uwer
barmhartigheden en Uwer
goedertierenheden, want die zijn
vaneeuwigheid.
25:7 [Cheth]. Gedenk niet der
zonden mijner jonkheid, noch mijner
overtredingen; gedenk mijner naar
Uwgoedertierenheid, om Uwer
goedheid wil, o HEERE!
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25:8 [Teth]. De HEERE is goed en
recht; daarom zal Hij de zondaars
onderwijzen in den weg.
25:9 [Jod]. Hij zal de zachtmoedigen
leiden in het recht, en Hij zal den
zachtmoedigen Zijn weg leren.
25:10 [Caph]. Alle paden des
HEEREN zijn goedertierenheid en
waarheid, dengenen, die Zijn
verbond enZijn getuigenissen
bewaren.
25:11 [Lamed]. Om Uws Naams wil,
HEERE! zo vergeef mijn
ongerechtigheid, want die is groot.
25:12 [Mem]. Wie is de man, die
den HEERE vreest? Hij zal hem
onderwijzen in den weg, [dien] hij
zalhebben te verkiezen.
25:13 [Nun]. Zijn ziel zal vernachten
in het goede, en zijn zaad zal de
aarde beerven.
25:14 [Samech]. De verborgenheid
des HEEREN is voor degenen, die
Hem vrezen; en Zijn verbond, omhun
[die] bekend te maken.
25:15 [Ain]. Mijn ogen zijn geduriglijk
op den HEERE, want Hij zal mijn
voeten uit het net uitvoeren.
25:16 [Pe]. Wend U tot mij, en wees
mij genadig, want ik ben eenzaam
en ellendig.
25:17 [Tsade]. De benauwdheden
mijns harten hebben zich wijd
uitgestrekt; voer mij uit mijn noden.
25:18 [Resch]. Aanzie mijn ellende,
en mijn moeite, en neem weg al
mijn zonden.

25:19 [Resch]. Aanzie mijn vijanden,
want zij vermenigvuldigen, en zij
haten mij met een wreveligen haat.
25:20 [Schin]. Bewaar mijn ziel, en
red mij; laat mij niet beschaamd
worden, want ik betrouw op U.
25:21 [Thau]. Laat oprechtigheid en
vroomheid mij behoeden, want ik
verwacht U.
25:22 O God! verlos Israel uit al zijn
benauwdheden.
26:1 [Een] [psalm] van David! Doe
mij recht, HEERE! want ik wandel in
mijn oprechtigheid; en ik vertrouwop
den HEERE, ik zal niet wankelen.
26:2 Proef mij, HEERE, en verzoek
mij; toets mijn nieren en mijn hart.
26:3 Want Uw goedertierenheid is
voor mijn ogen, en ik wandel in Uw
waarheid.
26:4 Ik zit niet bij ijdele lieden, en
met bedekte lieden ga ik niet om.
26:5 Ik haat de vergadering der
boosdoeners, en bij de goddelozen
zit ik niet.
26:6 Ik was mijn handen in
onschuld, en ik ga rondom uw
altaar, o HEERE!
26:7 Om te doen horen de stem
des lofs, en om te vertellen al Uw
wonderen.
26:8 HEERE! ik heb lief de woning
van Uw huis, en de plaats des
tabernakels Uwer eer.
26:9 Raap mijn ziel niet weg met de
zondaren, noch mijn leven met de
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mannen des bloeds;
26:10 In welker handen schandelijk
bedrijf is, en welker rechterhand vol
geschenken is.
26:11 Maar ik wandel in mijn
oprechtigheid, verlos mij [dan] en
wees mij genadig.
26:12 Mijn voet staat op effen
baan; ik zal den HEERE loven in de
vergaderingen.
27:1 [Een] [psalm] van David. De
HEERE is mijn Licht en mijn Heil,
voor wien zou ik vrezen? De HEERE
ismijns levens kracht, voor wien zou
ik vervaard zijn?
27:2 Als de bozen, mijn
tegenpartijen, en mijn vijanden tegen
mij, tot mij naderden, om mijn vlees
te eten,stieten zij zelven aan, en
vielen.
27:3 Ofschoon mij een leger
belegerde, mijn hart zou niet vrezen;
ofschoon een oorlog tegen mij
opstond,zo vertrouw ik hierop.
27:4 Een ding heb ik van den
HEERE begeerd, dat zal ik zoeken:
dat ik al de dagen mijns levens
mochtwonen in het huis des
HEEREN, om de liefelijkheid des
HEEREN te aanschouwen, en te
onderzoeken in Zijntempel.
27:5 Want Hij versteekt mij in Zijn
hut, ten dage des kwaads; Hij
verbergt mij in het verborgene Zijner
tent;Hij verhoogt mij op een
rotssteen.

27:6 Ook nu zal mijn hoofd
verhoogd worden boven mijn
vijanden, die rondom mij zijn, en ik
zal in Zijn tentofferanden des
geklanks offeren; ik zal zingen, ja,
psalmzingen den HEERE.
27:7 Hoor, HEERE! mijn stem, [als] ik
roep; en wees mij genadig, en
antwoord mij.
27:8 Mijn hart zegt tot U: [Gij]
[zegt]: Zoek Mijn aangezicht; ik zoek
Uw aangezicht, o HEERE!
27:9 Verberg Uw aangezicht niet
voor mij, keer Uw knecht niet af in
toorn; Gij zijt mijn Hulp
geweest,begeef mij niet, en verlaat
mij niet, o God mijns heils!
27:10 Want mijn vader en mijn
moeder hebben mij verlaten, maar
de HEERE zal mij aannemen.
27:11 HEERE! leer mij Uw weg, en
leid mij in het rechte pad, om
mijner verspieders wil.
27:12 Geef mij niet over in de
begeerte mijner tegenpartijders; want
valse getuigen zijn tegen
mijopgestaan, mitsgaders die wrevel
uitblaast.
27:13 Zo ik niet had geloofd, dat ik
het goede des HEEREN zou zien in
het land der levenden, [ik]
[ware][vergaan].
27:14 Wacht op den HEERE, zijt
sterk, en Hij zal uw hart versterken,
ja, wacht op den HEERE.
28:1 [Een] [psalm] van David. Tot U
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roep ik, HEERE! mijn Rotssteen,
houd U niet als doof van mij af;
opdatik niet, [zo] Gij U van mij stil
houdt, vergeleken worde met
degenen, die in den kuil nederdalen.
28:2 Hoor de stem mijner
smekingen, als ik tot U roep, als ik
mijn handen ophef naar de
aanspraakplaatsUwer heiligheid.
28:3 Trek mij niet weg met de
goddelozen, en met de werkers der
ongerechtigheid, die van vrede
sprekenmet hun naasten, maar
kwaad is in hun hart.
28:4 Geef hun naar hun doen, en
naar de boosheid hunner
handelingen; geef hun naar hunner
handenwerk; doe hun vergelding tot
hen wederkeren.
28:5 Omdat zij niet letten op de
daden des HEEREN, noch op het
werk Zijner handen, zo zal Hij
henafbreken en zal hen niet
bouwen.
28:6 Geloofd zij de HEERE, want Hij
heeft de stem mijner smekingen
gehoord.
28:7 De HEERE is mijn Sterkte en
mijn Schild; op Hem heeft mijn hart
vertrouwd, en ik ben geholpen;
diesspringt mijn hart van vreugde,
en ik zal Hem met mijn gezang
loven.
28:8 De HEERE is hunlieder Sterkte,
en Hij is de Sterkheid der
verlossingen Zijns Gezalfden.
28:9 Verlos Uw volk, en zegen Uw

erve, en weid hen, en verhef hen
tot in eeuwigheid.
29:1 Een psalm van David. Geeft
den HEERE, gij kinderen der
machtigen! geeft den HEERE eer
ensterkte.
29:2 Geeft den HEERE de eer Zijns
Naams, aanbidt den HEERE in de
heerlijkheid des heiligdoms.
29:3 De stem des HEEREN is op de
wateren, de God der ere dondert;
de HEERE is op de grote wateren.
29:4 De stem des HEEREN is met
kracht, de stem des HEEREN is met
heerlijkheid.
29:5 De stem des HEEREN breekt
de cederen; ja, de HEERE verbreekt
de cederen van Libanon.
29:6 En Hij doet ze huppelen als
een kalf, den Libanon en Sirjon als
een jongen eenhoorn.
29:7 De stem des HEEREN houwt er
vlammen vuurs uit.
29:8 De stem des HEEREN doet de
woestijn beven; de HEERE doet de
woestijn Kades beven.
29:9 De stem des HEEREN doet de
hinden jongen werpen, en ontbloot
de wouden; maar in Zijn tempelzegt
[Hem] een iegelijk eer.
29:10 De HEERE heeft gezeten over
den watervloed; ja, de HEERE zit,
Koning in eeuwigheid.
29:11 De HEERE zal Zijn volk sterkte
geven; de HEERE zal Zijn volk
zegenen met vrede.
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30:1 Een psalm, een lied der
inwijding van Davids huis. Ik zal U
verhogen, HEERE, want Gij hebt
mijopgetrokken, en mijn vijanden
over mij niet verblijd.
30:2 HEERE, mijn God! ik heb tot U
geroepen, en Gij hebt mij genezen.
30:3 HEERE! Gij hebt mijn ziel uit
het graf opgevoerd; Gij hebt mij bij
het leven behouden, dat ik in den
kuilniet ben nedergedaald.
30:4 Psalmzingt den HEERE, gij Zijn
gunstgenoten! en zegt lof ter
gedachtenis Zijner heiligheid.
30:5 Want een ogenblik is er in Zijn
toorn, [maar] een leven in Zijn
goedgunstigheid; des avonds
vernachthet geween, maar des
morgens is er gejuich.
30:6 Ik zeide wel in mijn voorspoed:
Ik zal niet wankelen in eeuwigheid.
30:7 [Want], HEERE! Gij hadt mijn
berg door Uw goedgunstigheid
vastgezet; [maar] [toen] Gij
Uwaangezicht verborgt, werd ik
verschrikt.
30:8 Tot U, HEERE! riep ik, en ik
smeekte tot den HEERE:
30:9 Wat gewin is er in mijn bloed,
in mijn nederdalen tot de groeve?
Zal U het stof loven? Zal het
Uwwaarheid verkondigen?
30:10 Hoor, HEERE! en wees mij
genadig; HEERE! wees mij een
Helper.
30:11 Gij hebt mij mijn weeklage
veranderd in een rei; Gij hebt mijn

zak ontbonden, en mij met
blijdschapomgord;
30:12 Opdat [mijn] eer U
psalmzinge, en niet zwijge. HEERE,
mijn God! in eeuwigheid zal ik U
loven.
31:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester. Op U, o HEERE!
betrouw ik, laat mij nietbeschaamd
worden in eeuwigheid; help mij uit
door Uw gerechtigheid.
31:2 Neig Uw oor tot mij, red mij
haastelijk; wees mij tot een sterke
Rotssteen, tot een zeer vast Huis,
ommij te behouden.
31:3 Want Gij zijt mijn Steenrots en
mijn Burg; leid mij dan, en voer mij,
om Uws Naams wil.
31:4 Doe mij uitgaan uit het net,
dat zij voor mij verborgen hebben,
want Gij zijt mijn Sterkte.
31:5 In Uw hand beveel ik mijn
geest; Gij hebt mij verlost, HEERE,
Gij, God der waarheid!
31:6 Ik haat degenen, die op valse
ijdelheden acht nemen, en ik
betrouw op den HEERE.
31:7 Ik zal mij verheugen en
verblijden in Uw goedertierenheid,
omdat Gij mijn ellende hebt
aangezien,[en] mijn ziel in
benauwdheden gekend;
31:8 En mij niet hebt overgeleverd
in de hand des vijands; Gij hebt
mijn voeten doen staan in de
ruimte.
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31:9 Wees mij genadig, HEERE! want
mij is bange; van verdriet is
doorknaagd mijn oog, mijn ziel en
mijnbuik.
31:10 Want mijn leven is verteerd
van droefenis, en mijn jaren van
zuchten; mijn kracht is vervallen
doormijn ongerechtigheid, en mijn
beenderen zijn doorknaagd.
31:11 Vanwege al mijn
wederpartijders ben ik, ook mijn
naburen, grotelijks tot een smaad
geworden, enmijn bekenden tot een
schrik; die mij op de straten zien,
vlieden van mij weg.
31:12 Ik ben uit het hart vergeten
als een dode; ik ben geworden als
een bedorven vat.
31:13 Want ik hoorde de naspraak
van velen; vreze is van rondom,
dewijl zij te zamen tegen
mijraadslaan; zij denken mijn ziel te
nemen.
31:14 Maar ik vertrouw op U, o
HEERE! Ik zeg: Gij zijt mijn God.
31:15 Mijn tijden zijn in Uw hand;
red mij van de hand mijner
vijanden, en van mijn vervolgers.
31:16 Laat Uw aangezicht over Uw
knecht lichten; verlos mij door Uw
goedertierenheid.
31:17 HEERE! laat mij niet
beschaamd worden, want ik roep U
aan; laat de goddelozen
beschaamdworden, laat hen zwijgen
in het graf.
31:18 Laat de valse lippen stom

worden, die hard spreken tegen den
rechtvaardige, in hoogmoed
enverachting.
31:19 O, hoe groot is Uw goed, dat
Gij weggelegd hebt voor degenen,
die U vrezen; [dat] Gij gewrochthebt
voor degenen, die op U betrouwen,
in de tegenwoordigheid der
mensenkinderen!
31:20 Gij verbergt hen in het
verborgene Uws aangezichts voor
de hoogmoedigheden des mans;
Gijversteekt hen in een hut voor
den twist der tongen.
31:21 Geloofd zij de HEERE, want
Hij heeft Zijn goedertierenheid aan
mij wonderlijk gemaakt,
[mij][voerende] [als] in een vaste
stad.
31:22 Ik zeide wel in mijn haasten:
Ik ben afgesneden van voor Uw
ogen; dan nog hoordet Gij de
stemmijner smekingen, als ik tot U
riep.
31:23 Hebt den HEERE lief, gij, al
Zijn gunstgenoten! [want] de HEERE
behoedt de gelovigen, en
vergeldtovervloediglijk dengene, die
hoogmoed bedrijft.
31:24 Zijt sterk, en Hij zal ulieder
hart versterken, allen gij, die op den
HEERE hoopt!
32:1 Een onderwijzing van David.
Welgelukzalig is hij, wiens
overtreding vergeven, wiens zonde
bedekt is.
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32:2 Welgelukzalig is de mens, dien
de HEERE de ongerechtigheid niet
toerekent, en in wiens geest
geenbedrog is.
32:3 Toen ik zweeg, werden mijn
beenderen verouderd, in mijn brullen
den gansen dag.
32:4 Want Uw hand was dag en
nacht zwaar op mij; mijn sap werd
veranderd in zomerdroogten. Sela.
32:5 Mijn zonde maakte ik U
bekend, en mijn ongerechtigheid
bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal
belijdenis vanmijn overtredingen
doen voor den HEERE; en Gij
vergaaft de ongerechtigheid mijner
zonde. Sela.
32:6 Hierom zal U ieder heilige
aanbidden in vindenstijd; ja, in een
overloop van grote wateren zullen
zijhem niet aanraken.
32:7 Gij zijt mij een Verberging; Gij
behoedt mij voor benauwdheid; Gij
omringt mij met vrolijke
gezangenvan bevrijding. Sela.
32:8 Ik zal u onderwijzen, en u
leren van den weg, dien gij gaan
zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal
op uzijn.
32:9 Weest niet gelijk een paard,
gelijk een muilezel, hetwelk geen
verstand heeft, welks muil men
breideltmet toom en gebit, opdat
het tot u niet genake.
32:10 De goddeloze heeft veel
smarten, maar die op den HEERE
vertrouwt, dien zal de

goedertierenheidomringen.
32:11 Verblijdt u in den HEERE, en
verheugt u, gij rechtvaardigen! en
zingt vrolijk, alle gij oprechten
vanharte!
33:1 Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk
in den HEERE; lof betaamt den
oprechten.
33:2 Looft den HEERE met de harp;
psalmzingt Hem met de luit, [en] het
tiensnarig instrument.
33:3 Zingt Hem een nieuw lied;
speelt wel met vrolijk geschal.
33:4 Want des HEEREN woord is
recht, en al Zijn werk getrouw.
33:5 Hij heeft gerechtigheid en
gericht lief; de aarde is vol van de
goedertierenheid des HEEREN.
33:6 Door het Woord des HEEREN
zijn de hemelen gemaakt, en door
den Geest Zijns monds al hun heir.
33:7 Hij vergadert de wateren der
zee als op een hoop; Hij stelt den
afgronden schatkameren.
33:8 Laat de ganse aarde voor den
HEERE vrezen; laat alle inwoners van
de wereld voor Hem schrikken.
33:9 Want Hij spreekt, en het is er;
Hij gebiedt, en het staat er.
33:10 De HEERE vernietigt den raad
der heidenen; Hij breekt de
gedachten der volken.
33:11 [Maar] de raad des HEEREN
bestaat in eeuwigheid, de gedachten
Zijns harten van geslacht
totgeslacht.
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33:12 Welgelukzalig is het volk,
welks God de HEERE is; het volk,
dat Hij Zich ten erve verkoren heeft.
33:13 De HEERE schouwt uit den
hemel, en ziet alle mensenkinderen.
33:14 Hij ziet uit van Zijn vaste
woonplaats op alle inwoners der
aarde.
33:15 Hij formeert hun aller hart; Hij
let op al hun werken.
33:16 Een koning wordt niet
behouden door een groot heir; een
held wordt niet gered door grote
kracht;
33:17 Het paard feilt ter
overwinning, en bevrijdt niet door
zijn grote sterkte.
33:18 Ziet, des HEEREN oog is over
degenen, die Hem vrezen, op
degenen, die op Zijn
goedertierenheidhopen.
33:19 Om hun ziel van den dood te
redden, en om hen bij het leven te
houden in den honger.
33:20 Onze ziel verbeidt den HEERE:
Hij is onze Hulp en ons Schild.
33:21 Want ons hart is in Hem
verblijd, omdat wij op den Naam
Zijner heiligheid vertrouwen.
33:22 Uw goedertierenheid, HEERE!
zij over ons; gelijk als wij op U
hopen.
34:1 [Een] [psalm] van David, als hij
zijn gelaat veranderd had voor het
aangezicht van Abimelech, die
hemwegjoeg, dat hij doorging.

[Aleph]. Ik zal den HEERE loven te
aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in
mijn mond zijn.
34:2 [Beth]. Mijn ziel zal zich
beroemen in den HEERE; de
zachtmoedigen zullen het horen en
verblijd zijn.
34:3 [Gimel]. Maakt den HEERE met
mij groot, en laat ons Zijn Naam
samen verhogen.
34:4 [Daleth]. Ik heb den HEERE
gezocht, en Hij heeft mij
geantwoord, en mij uit al mijn
vrezen gered.
34:5 [He]. [Vau]. Zij hebben op Hem
gezien, ja, [Hem] als een
waterstroom aangelopen; en
hunaangezichten zijn niet
schaamrood geworden.
34:6 [Zain]. Deze ellendige riep, en
de HEERE hoorde; en Hij verloste
hem uit al zijn benauwdheden.
34:7 [Cheth]. De Engel des HEEREN
legert Zich rondom degenen, die
Hem vrezen, en rukt hen uit.
34:8 [Teth]. Smaakt en ziet, dat de
HEERE goed is; welgelukzalig is de
man, [die] op Hem betrouwt.
34:9 [Jod]. Vreest den HEERE, gij
Zijn heiligen! want die Hem vrezen,
hebben geen gebrek.
34:10 [Caph]. De jonge leeuwen
lijden armoede, en hongeren; maar
die den HEERE zoeken, hebben
geengebrek aan enig goed.
34:11 [Lamed]. Komt, gij, kinderen!
hoort naar mij! ik zal u des HEEREN
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vreze leren.
34:12 [Mem]. Wie is de man, die
lust heeft ten leven, die dagen
liefheeft, om het goede te zien?
34:13 [Nun]. Bewaar uw tong van
het kwaad, en uw lippen van bedrog
te spreken.
34:14 [Samech]. Wijk af van het
kwaad, en doe het goede; zoek den
vrede, en jaag dien na.
34:15 [Ain]. De ogen des HEEREN
zijn op de rechtvaardigen, en Zijn
oren tot hun geroep.
34:16 [Pe]. Het aangezicht des
HEEREN is tegen degenen, die
kwaad doen, om hun gedachtenis
van deaarde uit te roeien.
34:17 [Tsade]. Zij roepen, en de
HEERE hoort, en Hij redt hen uit al
hun benauwdheden.
34:18 [Koph]. De HEERE is nabij de
gebrokenen van harte, en Hij
behoudt de verslagenen van geest.
34:19 [Resch]. Vele zijn de
tegenspoeden des rechtvaardigen;
maar uit alle die redt hem de
HEERE.
34:20 [Schin]. Hij bewaart al zijn
beenderen; niet een van die wordt
gebroken.
34:21 [Thau]. De boosheid zal den
goddeloze doden; en die den
rechtvaardige haten, zullen
schuldigverklaard worden.
34:22 De HEERE verlost de ziel
Zijner knechten; en allen, die op
Hem betrouwen, zullen niet

schuldigverklaard worden.
35:1 [Een] [psalm] van David. Twist,
HEERE! met mijn twisters; strijd met
mijn bestrijders.
35:2 Grijp het schild en de rondas,
en sta op tot mijn hulp.
35:3 En breng de spies voort, en
sluit [den] [weg] toe, mijn vervolgers
tegemoet; zeg tot mijn ziel: Ik ben
uwHeil.
35:4 Laat hen beschaamd en te
schande worden, die mijn ziel
zoeken; laat hen achterwaarts
gedreven enschaamrood worden, die
kwaad tegen mij bedenken.
35:5 Laat hen worden als kaf voor
den wind, en de Engel des HEEREN
drijve hen weg.
35:6 Hun weg zij duister en gans
slibberig; en de Engel des HEEREN
vervolge hen.
35:7 Want zij hebben zonder
oorzaak de groeve van hun net
voor mij verborgen; zij hebben
zonderoorzaak gegraven voor mijn
ziel.
35:8 De verwoesting overkome hem,
dat hij het niet wete, en zijn net,
dat hij verborgen heeft,
vangehemzelven; hij valle daarin met
verwoesting.
35:9 Zo zal mijn ziel zich verheugen
in den HEERE; zij zal vrolijk zijn in
Zijn heil.
35:10 Al mijn beenderen zullen
zeggen: HEERE, wie is U gelijk! U,
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Die den ellendige redt van dien,
diesterker is dan hij, en den
ellendige en nooddruftige van zijn
berover.
35:11 Wrevelige getuigen staan er
op; hetgeen ik niet weet, eisen zij
van mij.
35:12 Zij vergelden mij kwaad voor
goed, de beroving mijner ziel.
35:13 Mij aangaande daarentegen,
als zij krank waren, was een zak
mijn kleed; ik kwelde mijn ziel
metvasten, en mijn gebed keerde
weder in mijn boezem.
35:14 Ik ging steeds, alsof het een
vriend, alsof het mij een broeder
geweest ware; ik ging gebukt in
hetzwart, als een, die over [zijn]
moeder treurt.
35:15 Maar als ik hinkte, waren zij
verblijd, en verzamelden zich; zij
verzamelden zich tot mij
[als]geslagenen, en ik merkte niets;
zij scheurden [hun] [klederen], en
zwegen niet stil.
35:16 Onder de huichelende
spotachtige tafelbroeders knersten
zij over mij met hun tanden.
35:17 HEERE! hoe lang zult Gij
toezien? Breng mijn ziel weder van
hunlieder verwoestingen,
mijneenzame van de jonge leeuwen.
35:18 Zo zal ik U loven in de grote
gemeente; onder machtig veel volks
zal ik U prijzen.
35:19 Laat hen zich niet verblijden
over mij, die mij om valse oorzaken

vijanden zijn; [noch] wenken met
deogen, die mij zonder oorzaak
haten.
35:20 Want zij spreken niet van
vrede, maar zij bedenken
bedriegelijke zaken tegen de stillen
in het land.
35:21 En zij sperren hun mond wijd
op tegen mij; zij zeggen: Ha, ha,
ons oog heeft het gezien!
35:22 HEERE! Gij hebt het gezien,
zwijg niet; HEERE! wees niet verre
van mij.
35:23 Ontwaak en word wakker tot
mijn recht; mijn God en HEERE! tot
mijn twistzaak.
35:24 Doe mij recht naar Uw
gerechtigheid, HEERE, mijn God! en
laat hen zich over mij niet
verblijden.
35:25 Laat hen niet zeggen in hun
hart: Heah, onze ziel! laat hen niet
zeggen: Wij hebben hem verslonden!
35:26 Laat hen beschaamd en te
zamen schaamrood worden, die zich
in mijn kwaad verblijden; laat
henmet schaamte en schande
bekleed worden, die zich tegen mij
groot maken.
35:27 Laat hen vrolijk zingen en
verblijd zijn, die lust hebben tot mijn
gerechtigheid; en laat hen
geduriglijkzeggen: Groot gemaakt zij
de HEERE, Die lust heeft tot den
vrede Zijns knechts!
35:28 Zo zal mijn tong vermelden
Uw gerechtigheid, [en] Uw lof den
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gansen dag.
36:1 [Een] [psalm] van David, den
knecht des HEEREN, voor den
opperzangmeester. De overtreding
desgoddelozen spreekt in het
binnenste van mijn hart: Er is geen
vreze Gods voor zijn ogen.
36:2 Want hij vleit zichzelven in zijn
ogen, als men zijn ongerechtigheid
bevindt, [die] te haten is.
36:3 De woorden zijns monds zijn
onrecht en bedrog; hij laat na te
verstaan tot weldoen.
36:4 Hij bedenkt onrecht op zijn
leger; hij stelt zich op een weg, die
niet goed is; het kwaad verwerpt
hijniet.
36:5 O HEERE! Uw goedertierenheid
is [tot] in de hemelen; Uw waarheid
tot de bovenste wolken toe.
36:6 Uw gerechtigheid is als de
bergen Gods, Uw oordelen zijn een
grote afgrond; HEERE! Gij
behoudtmensen en beesten.
36:7 Hoe dierbaar is Uw
goedertierenheid, o God! Dies de
mensenkinderen onder de schaduw
Uwervleugelen toevlucht nemen.
36:8 Zij worden dronken van de
vettigheid Uws huizes; en Gij drenkt
hen [uit] de beek Uwer wellusten.
36:9 Want bij U is de fontein des
levens; in Uw licht zien wij het licht.
36:10 Strek Uw goedertierenheid uit
over degenen, die U kennen, en Uw
gerechtigheid over de oprechtenvan

hart.
36:11 De voet der hovaardigen
kome niet over mij, en de hand der
goddelozen doe mij niet omzwerven.
36:12 Aldaar zijn de werkers der
ongerechtigheid gevallen; zij zijn
nedergestoten, en kunnen niet
wederopstaan.
37:1 [Een] [psalm] van David.
[Aleph]. Ontsteek u niet over de
boosdoeners; benijd hen niet, die
onrechtdoen.
37:2 Want als gras zullen zij haast
worden afgesneden, en als de
groene grasscheutjes zullen zij
afvallen.
37:3 [Beth]. Vertrouw op den HEERE,
en doe het goede; bewoon de
aarde, en voed u [met]
getrouwigheid.
37:4 En verlustig u in den HEERE,
zo zal Hij u geven de begeerten
uws harten.
37:5 [Gimel]. Wentel uw weg op den
HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal
het maken;
37:6 En zal uw gerechtigheid doen
voortkomen als het licht, en uw
recht als den middag.
37:7 [Daleth]. Zwijg den HEERE, en
verbeid Hem; ontsteek u niet over
dengene, wiens weg voorspoedig
is;over een man, die listige
aanslagen uitvoert.
37:8 [He]. Laat af van toorn, en
verlaat de grimmigheid; ontsteek u
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niet, immers [niet], om kwaad te
doen.
37:9 Want de boosdoeners zullen
uitgeroeid worden, maar die den
HEERE verwachten, die zullen
deaarde erfelijk bezitten.
37:10 [Vau]. En nog een weinig, en
de goddeloze zal er niet zijn; en gij
zult acht nemen op zijn plaats,
maarhij zal er niet wezen.
37:11 De zachtmoedigen
daarentegen zullen de aarde erfelijk
bezitten, en zich verlustigen over
grotenvrede.
37:12 [Zain]. De goddeloze bedenkt
listige aanslagen tegen den
rechtvaardige, en hij knerst over
hem metzijn tanden.
37:13 De HEERE belacht hem, want
Hij ziet, dat zijn dag komt.
37:14 [Cheth]. De goddelozen
hebben het zwaard uitgetrokken, en
hun boog gespannen, om den
ellendigeen nooddruftige neder te
vellen, om te slachten, die oprecht
van weg zijn.
37:15 [Maar] hun zwaard zal in
hunlieder hart gaan; en hun bogen
zullen verbroken worden.
37:16 [Teth]. Het weinige, dat de
rechtvaardige heeft, is beter dan de
overvloed veler goddelozen.
37:17 Want de armen der
goddelozen zullen verbroken
worden; maar de HEERE ondersteunt
derechtvaardigen.
37:18 [Jod]. De HEERE kent de

dagen der oprechten; en hun
erfenis zal in eeuwigheid blijven.
37:19 Zij zullen niet beschaamd
worden in den kwaden tijd, en in de
dagen des hongers zullen zij
verzadigdworden.
37:20 [Caph]. Maar de goddelozen
zullen vergaan, en de vijanden des
HEEREN zullen verdwijnen, als
hetkostelijkste der lammeren; met
den rook zullen zij verdwijnen.
37:21 [Lamed]. De goddeloze
ontleent en geeft niet weder; maar
de rechtvaardige ontfermt zich, en
geeft.
37:22 Want zijn gezegenden zullen
de aarde erfelijk bezitten; maar zijn
vervloekten zullen uitgeroeidworden.
37:23 [Mem]. De gangen [deszelven]
mans worden van den HEERE
bevestigd; en Hij heeft lust aan
zijnweg.
37:24 Als hij valt, zo wordt hij niet
weggeworpen, want de HEERE
ondersteunt zijn hand.
37:25 [Nun]. Ik ben jong geweest,
ook ben ik oud geworden, maar
heb niet gezien den
rechtvaardigeverlaten, noch zijn
zaad zoekende brood.
37:26 Den gansen dag ontfermt hij
zich, en leent; en zijn zaad is tot
zegening.
37:27 [Samech]. Wijk af van het
kwade, en doe het goede, en woon
in eeuwigheid.
37:28 Want de HEERE heeft het
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recht lief, en zal Zijn gunstgenoten
niet verlaten; in eeuwigheid worden
zijbewaard; maar het zaad der
goddelozen wordt uitgeroeid.
37:29 De rechtvaardigen zullen de
aarde erfelijk bezitten, en in
eeuwigheid daarop wonen.
37:30 [Pe]. De mond des
rechtvaardigen vermeldt wijsheid, en
zijn tong spreekt het recht.
37:31 De wet zijns Gods is in zijn
hart; zijn gangen zullen niet
slibberen.
37:32 [Tsade]. De goddeloze loert
op den rechtvaardige, en zoekt hem
te doden.
37:33 [Maar] de HEERE laat hem
niet in zijn hand; en Hij verdoemt
hem niet, als hij geoordeeld wordt.
37:34 [Koph]. Wacht op den HEERE,
en houd Zijn weg, en Hij zal u
verhogen, om de aarde erfelijk
tebezitten; gij zult zien, dat de
goddelozen worden uitgeroeid.
37:35 [Resch]. Ik heb gezien een
gewelddrijvenden goddeloze, die zich
uitbreidde als een groene
inlandseboom.
37:36 Maar hij ging door, en zie, hij
was er niet [meer]; en ik zocht hem,
maar hij werd niet gevonden.
37:37 [Schin]. Let op den vrome, en
zie naar den oprechte; want het
einde van [dien] man zal vrede zijn.
37:38 Maar de overtreders worden
te zamen verdelgd; het einde der
goddelozen wordt uitgeroeid.

37:39 [Thau]. Doch het heil der
rechtvaardigen is van den HEERE;
hun Sterkte ter tijd van
benauwdheid.
37:40 En de HEERE zal hen helpen,
en zal hen bevrijden; Hij zal ze
bevrijden van de goddelozen, en
zalze behouden; want zij betrouwen
op Hem.
38:1 Een psalm van David, om te
doen gedenken. O HEERE! straf mij
niet in Uw groten toorn, en
kastijdmij niet in Uw grimmigheid.
38:2 Want Uw pijlen zijn in mij
gedaald, en Uw hand is op mij
nedergedaald.
38:3 Er is niets geheels in mijn
vlees, vanwege Uw gramschap; er is
geen vrede in mijn
beenderen,vanwege mijn zonde.
38:4 Want mijn ongerechtigheden
gaan over mijn hoofd; als een
zware last zijn zij mij te zwaar
geworden.
38:5 Mijn etterbuilen stinken, zij zijn
vervuild, vanwege mijn dwaasheid.
38:6 Ik ben krom geworden, ik ben
uitermate zeer nedergebogen; ik ga
den gansen dag in het zwart.
38:7 Want mijn darmen zijn vol van
een verachtelijke [plage], en er is
niets geheels in mijn vlees.
38:8 Ik ben verzwakt, en uitermate
zeer verbrijzeld; ik brul van het
geruis mijns harten.
38:9 HEERE! voor U is al mijn
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begeerte; en mijn zuchten is voor U
niet verborgen.
38:10 Mijn hart keert om en om,
mijn kracht heeft mij verlaten; en
het licht mijner ogen, ook zij zelven
zijnniet bij mij.
38:11 Mijn liefhebbers en mijn
vrienden staan van tegenover mijn
plage, en mijn nabestaanden staan
vanverre.
38:12 En die mijn ziel zoeken,
leggen [mij] strikken; en die mijn
kwaad zoeken, spreken verdervingen,
enzij overdenken den gansen dag
listen.
38:13 Ik daarentegen ben als een
dove, ik hoor niet, en als een
stomme, die zijn mond niet
opendoet.
38:14 Ja, ik ben als een man, die
niet hoort, en in wiens mond geen
tegenredenen zijn.
38:15 Want op U, HEERE! hoop ik;
Gij zult verhoren, HEERE, mijn God!
38:16 Want ik zeide: Dat zij zich
toch over mij niet verblijden!
Wanneer mijn voet zou wankelen, zo
zoudenzij zich tegen mij groot
maken.
38:17 Want ik ben tot hinken
gereed, en mijn smart is steeds
voor mij.
38:18 Want ik maak [U] mijn
ongerechtigheid bekend, ik ben
bekommerd vanwege mijn zonde.
38:19 Maar mijn vijanden zijn
levende, worden machtig; en die mij

om valse oorzaken haten, worden
groot.
38:20 En die kwaad voor goed
vergelden, staan mij tegen, omdat ik
het goede najaag.
38:21 Verlaat mij niet, o HEERE,
mijn God! wees niet verre van mij.
38:22 Haast U tot mijn hulp, HEERE,
mijn Heil!
39:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester, voor Jeduthun. Ik
zeide: Ik zal mijn wegenbewaren, dat
ik niet zondige met mijn tong; ik zal
mijn mond met een breidel bewaren,
terwijl de goddeloze nogtegenover
mij is.
39:2 Ik was verstomd [door]
stilzwijgen, ik zweeg van het goede;
maar mijn smart werd verzwaard.
39:3 Mijn hart werd heet in mijn
binnenste, een vuur ontbrandde in
mijn overdenking; [toen] sprak ik
metmijn tong:
39:4 HEERE! maak mij bekend mijn
einde, en welke de mate mijner
dagen zij; dat ik wete,
hoevergankelijk ik zij.
39:5 Zie, Gij hebt mijn dagen een
handbreed gesteld, en mijn leeftijd
is als niets voor U; immers is
eenieder mens, [hoe] vast hij staat,
enkel ijdelheid. Sela.
39:6 Immers wandelt de mens [als]
in een beeld, immers woelen zij
ijdellijk; men brengt bijeen, en
menweet niet, wie het naar zich
979

Psalmen
nemen zal.
39:7 En nu, wat verwacht ik, o
HEERE! Mijn hoop, die is op U.
39:8 Verlos mij van al mijn
overtredingen; en stel mij niet tot
een smaad des dwazen.
39:9 Ik ben verstomd, ik zal mijn
mond niet opendoen, want Gij hebt
het gedaan.
39:10 Neem Uw plage van op mij
weg, ik ben bezweken van de
bestrijding Uwer hand.
39:11 Kastijdt Gij iemand met
straffingen om de ongerechtigheid,
zo doet Gij zijn bevalligheid smelten
alseen mot; immers is een ieder
mens ijdelheid. Sela.
39:12 Hoor, HEERE! mijn gebed, en
neem mijn geroep ter ore; zwijg niet
tot mijn tranen; want ik ben
eenvreemdeling bij U, een bijwoner,
gelijk al mijn vaders.
39:13 Wend U van mij af, dat ik mij
verkwikke, eer dat ik heenga, en ik
niet [meer] zij.
40:1 Davids psalm, voor den
opperzangmeester. Ik heb den
HEERE lang verwacht; en Hij heeft
Zich tot mijgeneigd, en mijn geroep
gehoord.
40:2 En Hij heeft mij uit een
ruisenden kuil, uit modderig slijk
opgehaald, en heeft mijn voeten op
eenrotssteen gesteld, Hij heeft mijn
gangen vastgemaakt.
40:3 En Hij heeft een nieuw lied in

mijn mond gegeven, een lofzang
onzen Gode; velen zullen het zien,
envrezen, en op den HEERE
vertrouwen.
40:4 Welgelukzalig is de man, die
den HEERE tot zijn vertrouwen stelt,
en niet omziet naar dehovaardigen,
en die tot leugen afwijken.
40:5 Gij, o HEERE, mijn God! hebt
Uw wonderen en Uw gedachten aan
ons vele gemaakt, men kan zeniet
in orde bij U verhalen; zal ik ze
verkondigen en uitspreken, zo zijn
zij menigvuldiger dan dat ik ze
zoukunnen vertellen.
40:6 Gij hebt geen lust gehad aan
slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij
de oren doorboord; brandoffer
enzondoffer hebt Gij niet geeist.
40:7 Toen zeide ik: Zie, ik kom; in
de rol des boeks is van mij
geschreven.
40:8 Ik heb lust, o mijn God! om
Uw welbehagen te doen; en Uw wet
is in het midden mijns ingewands.
40:9 Ik boodschap de gerechtigheid
in de grote gemeente; zie, mijn
lippen bedwing ik niet; HEERE!
Gijweet het.
40:10 Uw gerechtigheid bedek ik
niet in het midden mijns harten; Uw
waarheid en Uw heil spreek ik uit;
Uwweldadigheid en Uw trouw
verheel ik niet in de grote
gemeente.
40:11 Gij, o HEERE! zult Uw
barmhartigheden van mij niet
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onthouden; laat Uw weldadigheid en
Uw trouwmij geduriglijk behoeden.
40:12 Want kwaden, tot zonder
getal toe, hebben mij omgeven; mijn
ongerechtigheden hebben
mijaangegrepen, dat ik niet heb
kunnen zien; zij zijn menigvuldiger
dan de haren mijns hoofds, en mijn
hart heeftmij verlaten.
40:13 Het behage U, HEERE! mij te
verlossen; HEERE! haast U tot mijn
hulp.
40:14 Laat hen te zamen
beschaamd en schaamrood worden,
die mijn ziel zoeken, om die te
vernielen;laat hen achterwaarts
gedreven worden, en te schande
worden, die lust hebben aan mijn
kwaad.
40:15 Laat hen verwoest worden tot
loon hunner beschaming, die van
mij zeggen: Ha, ha!
40:16 Laat in U vrolijk en verblijd
zijn allen, die U zoeken; laat de
liefhebbers Uws heils geduriglijk
zeggen:De HEERE zij groot gemaakt!
40:17 Ik ben wel ellendig en
nooddruftig, [maar] de HEERE denkt
aan mij; Gij zijt mijn Hulp en
mijnBevrijder; o mijn God! vertoef
niet.
41:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester. Welgelukzalig is
hij, die zich verstandiglijkgedraagt
jegens een ellendige; de HEERE zal
hem bevrijden ten dage des kwaads.

41:2 De HEERE zal hem bewaren, en
zal hem bij het leven behouden; hij
zal op aarde gelukzalig
gemaaktworden. Geef hem ook niet
over in zijner vijanden begeerte.
41:3 De HEERE zal hem
ondersteunen op het ziekbed; in zijn
krankheid verandert Gij zijn ganse
leger.
41:4 Ik zeide: O HEERE! wees mij
genadig; genees mijn ziel, want ik
heb tegen U gezondigd.
41:5 Mijn vijanden spreken kwaad
van mij, [zeggende]: Wanneer zal hij
sterven, en zijn naam vergaan?
41:6 En zo [iemand] [van] [hen]
komt, om [mij] te zien, hij spreekt
valsheid; zijn hart vergadert zich
onrecht;gaat hij uit naar buiten, hij
spreekt er van.
41:7 Al mijn haters mompelen te
zamen tegen mij; ze bedenken
tegen mij, hetgeen mij kwaad
is,[zeggende]:
41:8 Een Belialsstuk kleeft hem aan;
en hij, die nederligt, zal niet weder
opstaan.
41:9 Zelfs de man mijns vredes, op
welken ik vertrouwde, die mijn
brood at, heeft de verzenen tegen
mijgrotelijks verheven.
41:10 Maar Gij, o HEERE! wees mij
genadig, en richt mij op; en ik zal
het hun vergelden.
41:11 Hierbij weet ik, dat Gij lust
aan mij hebt, dat mijn vijand over
mij niet zal juichen.
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41:12 Want mij aangaande, Gij
onderhoudt mij in mijn
oprechtigheid, en Gij stelt mij voor
Uw aangezicht ineeuwigheid.
41:13 Geloofd zij de HEERE, de God
Israels, van eeuwigheid en tot in
eeuwigheid! Amen, ja, amen.
42:1 Een onderwijzing, voor den
opperzangmeester, onder de
kinderen van Korach. Gelijk een
hertschreeuwt naar de
waterstromen, alzo schreeuwt mijn
ziel tot U, o God!
42:2 Mijn ziel dorst naar God, naar
den levenden God; wanneer zal ik
ingaan, en voor Gods
aangezichtverschijnen?
42:3 Mijn tranen zijn mij tot spijs
dag en nacht; omdat zij den gansen
dag tot mij zeggen: Waar is uw
God?
42:4 Ik gedenk daaraan, en stort
mijn ziel uit in mij, omdat ik placht
heen te gaan onder de schare, [en]
methen te treden naar Gods huis,
met een stem van vreugdegezang
en lof, [onder] de feesthoudende
menigte.
42:5 Wat buigt gij u neder, o mijn
ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op
God, want ik zal Hem nog loven
voorde verlossingen Zijns
aangezichts.
42:6 O mijn God! mijn ziel buigt
zich neder in mij, daarom gedenk ik
Uwer uit het land van de Jordaan,

enHermon, uit het klein gebergte.
42:7 De afgrond roept tot den
afgrond, bij het gedruis Uwer
watergoten; al Uw baren en Uw
golven zijnover mij heengegaan.
42:8 [Maar] de HEERE zal des daags
Zijn goedertierenheid gebieden, en
des nachts zal Zijn lied bij mijzijn;
het gebed tot den God mijns levens.
42:9 Ik zal zeggen tot God: Mijn
Steenrots! waarom vergeet Gij mij?
Waarom ga ik in het zwart,
vanwegedes vijands onderdrukking?
42:10 Met een doodsteek in mijn
beenderen honen mij mijn
wederpartijders, als zij den gansen
dag tot mijzeggen: Waar is uw God?
42:11 Wat buigt gij u neder, o mijn
ziel! en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem
nogloven; Hij is de menigvuldige
Verlossing mijns aangezichts, en
mijn God.
43:1 Doe mij recht, o God! en twist
Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van
het ongoedertieren volk, van den
mandes bedrogs en des onrechts.
43:2 Want Gij zijt de God mijner
sterkte; waarom verstoot Gij mij
[dan]? Waarom ga ik steeds in het
zwart,vanwege des vijands
onderdrukking?
43:3 Zend Uw licht en Uw waarheid,
dat die mij leiden; dat zij mij
brengen tot den berg Uwer
heiligheid, entot Uw woningen;
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43:4 En dat ik inga tot Gods altaar,
tot den God der blijdschap mijner
verheuging, en U met de harp love,
oGod, mijn God!
43:5 Wat buigt gij u neder, o mijn
ziel! en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem
nogloven; Hij is de menigvuldige
Verlossing mijns aangezichts, en
mijn God.
44:1 Een onderwijzing, voor den
opperzangmeester, onder de
kinderen van Korach. O God! wij
hebben hetmet onze oren gehoord,
onze vaders hebben het ons verteld:
Gij hebt een werk gewrocht in hun
dagen, in dedagen van ouds.
44:2 Gij hebt de heidenen met Uw
hand uit de bezitting verdreven,
maar henlieden geplant; Gij hebt
devolken geplaagd, henlieden
daarentegen doen voortschieten.
44:3 Want zij hebben het land niet
geerfd door hun zwaard, en hun
arm heeft hun geen heil gegeven;
maarUw rechterhand, en Uw arm,
en het licht Uws aangezichts, omdat
Gij een welbehagen in hen hadt.
44:4 Gij Zelf zijt mijn Koning, o God!
gebied de verlossingen Jakobs.
44:5 Door U zullen wij onze
wederpartijders met hoornen stoten;
in Uw Naam zullen wij vertreden,
dietegen ons opstaan.
44:6 Want ik vertrouw niet op mijn
boog, en mijn zwaard zal mij niet

verlossen.
44:7 Maar Gij verlost ons van onze
wederpartijders, en Gij maakt onze
haters beschaamd.
44:8 In God roemen wij den gansen
dag, en Uw Naam zullen wij loven
in eeuwigheid. Sela.
44:9 Maar [nu] hebt Gij ons
verstoten en te schande gemaakt,
dewijl Gij met onze krijgsheiren niet
uittrekt.
44:10 Gij doet ons achterwaarts
keren van den wederpartijder; en
onze haters beroven [ons] voor zich.
44:11 Gij geeft ons over als
schapen ter spijze, en Gij verstrooit
ons onder de heidenen.
44:12 Gij verkoopt Uw volk om geen
waardij; en Gij verhoogt hun prijs
niet.
44:13 Gij stelt ons onze naburen tot
smaad, tot spot en schimp
dengenen, die rondom ons zijn.
44:14 Gij stelt ons tot een
spreekwoord onder de heidenen, tot
een hoofdschudding onder de
volken.
44:15 Mijn schande is den gansen
dag voor mij, en de schaamte mijns
aangezichts bedekt mij;
44:16 Om de stem des honers en
des lasteraars, vanwege den vijand
en den wraakgierige.
44:17 Dit alles is ons overkomen,
nochtans hebben wij U niet
vergeten, noch valselijk gehandeld
tegen Uwverbond.
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44:18 Ons hart is niet achterwaarts
gekeerd, noch onze gang geweken
van Uw pad.
44:19 Hoewel Gij ons verpletterd
hebt in een plaats der draken, en
ons met een doodsschaduw
bedekthebt.
44:20 Zo wij den Naam onzes Gods
hadden vergeten, en onze handen
tot een vreemden God uitgebreid,
44:21 Zou God zulks niet
onderzoeken? Want Hij weet de
verborgenheden des harten.
44:22 Maar om Uwentwil worden wij
den gansen dag gedood; wij worden
geacht als slachtschapen.
44:23 Waak op, waarom zoudt Gij
slapen, HEERE! Ontwaak, verstoot
niet in eeuwigheid.
44:24 Waarom zoudt Gij Uw
aangezicht verbergen, onze ellende
en onze onderdrukking vergeten?
44:25 Want onze ziel is in het stof
nedergebogen; onze buik kleeft aan
de aarde.
44:26 Sta op, ons ter hulp, en
verlos ons om Uwer
goedertierenheid wil.
45:1 Een onderwijzing, een lied der
liefde, voor den opperzangmeester,
onder de kinderen van Korach,
opSchoschannim. Mijn hart geeft
een goede rede op; ik zegge mijn
gedichten uit van een Koning; mijn
tong is eenpen eens vaardigen
schrijvers.

45:2 Gij zijt veel schoner dan de
mensenkinderen; genade is
uitgestort in Uw lippen; daarom
heeft U Godgezegend in eeuwigheid.
45:3 Gord Uw zwaard aan de heup,
o Held! Uw Majesteit en Uw
heerlijkheid.
45:4 En rijd voorspoediglijk in Uw
heerlijkheid, op het woord der
waarheid en
rechtvaardigezachtmoedigheid; en
Uw rechterhand zal U vreselijke
dingen leren.
45:5 Uw pijlen zijn scherp; volken
zullen onder U vallen; [zij] [treffen]
in het hart van des Konings
vijanden.
45:6 Uw troon, o God! is eeuwiglijk
en altoos; de scepter Uws
Koninkrijks is een scepter
derrechtmatigheid.
45:7 Gij hebt gerechtigheid lief, en
haat goddeloosheid; daarom heeft
U, o God! Uw God gezalfd
metvreugdeolie, boven Uw
medegenoten.
45:8 Al Uw klederen zijn mirre, en
aloe, [en] kassie; uit de elpenbenen
paleizen, van waar zij U verblijden.
45:9 Dochters van koningen zijn
onder Uw kostelijke
[staatsdochteren]; de Koningin staat
aan Uwrechterhand, in het fijnste
goud van Ofir.
45:10 Hoor, o Dochter! en zie, en
neig uw oor; en vergeet uw volk en
uws vaders huis.
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45:11 Zo zal de Koning lust hebben
aan uw schoonheid; dewijl Hij uw
Heere is, zo buig u voor Hem
neder.
45:12 En de dochter van Tyrus, de
rijken onder het volk, zullen uw
aangezicht met geschenk smeken.
45:13 Des Konings Dochter is
geheel verheerlijkt inwendig; haar
kleding is van gouden borduursel.
45:14 In gestikte klederen zal zij tot
den Koning geleid worden; de jonge
dochteren, [die] achter haar
zijn,haar medegezellinnen, zullen tot
u gebracht worden.
45:15 Zij zullen geleid worden met
alle blijdschap en verheuging; zij
zullen ingaan in des Konings paleis.
45:16 In plaats van Uw vaderen
zullen Uw zonen zijn; Gij zult hen
tot vorsten zetten over de ganse
aarde.
45:17 Ik zal Uws Naams doen
gedenken van elk geslacht tot
geslacht; daarom zullen U de volken
loveneeuwiglijk en altoos.
46:1 Een lied op Alamoth, voor den
opperzangmeester, onder de
kinderen van Korach. God is ons
eenToevlucht en Sterkte; Hij is
krachtelijk bevonden een Hulp in
benauwdheden.
46:2 Daarom zullen wij niet vrezen,
al veranderde de aarde [haar]
[plaats], en al werden de bergen
verzetin het hart der zeeen;

46:3 Laat haar wateren bruisen, laat
ze beroerd worden; laat de bergen
daveren, door derzelververheffing!
Sela.
46:4 De beekjes der rivier zullen
verblijden de stad Gods, het
heiligdom der woningen des
Allerhoogsten.
46:5 God is in het midden van
haar, zij zal niet wankelen; God zal
haar helpen in het aanbreken van
denmorgenstond.
46:6 De heidenen raasden, de
koninkrijken bewogen zich; Hij
verhief Zijn stem, de aarde versmolt.
46:7 De HEERE der heirscharen is
met ons; de God van Jakob is ons
een Hoog Vertrek. Sela.
46:8 Komt, aanschouwt de daden
des HEEREN, Die verwoestingen op
aarde aanricht.
46:9 Die de oorlogen doet
ophouden tot aan het einde der
aarde, den boog verbreekt, en de
spies aantwee slaat, de wagenen
met vuur verbrandt.
46:10 Laat af, en weet, dat Ik God
ben; Ik zal verhoogd worden onder
de heidenen, Ik zal verhoogdworden
op de aarde.
46:11 De HEERE der heirscharen is
met ons; de God van Jakob is ons
een Hoog Vertrek. Sela.
47:1 Een psalm, voor den
opperzangmeester, onder de
kinderen van Korach. Al gij volken,
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klapt in dehand; juicht Gode met
een stem van vreugdegezang.
47:2 Want de HEERE, de
Allerhoogste, is vreselijk, een groot
Koning over de ganse aarde.
47:3 Hij brengt de volken onder
ons, en de natien onder onze
voeten.
47:4 Hij verkiest voor ons onze
erfenis, de heerlijkheid van Jakob,
dien Hij heeft liefgehad. Sela.
47:5 God vaart op met gejuich, de
HEERE met geklank der bazuin.
47:6 Psalmzingt Gode, psalmzingt!
Psalmzingt onzen Koning,
psalmzingt!
47:7 Want God is een Koning der
ganse aarde; psalmzingt [met] een
onderwijzing!
47:8 God regeert over de heidenen;
God zit op den troon Zijner
heiligheid.
47:9 De edelen der volken zijn
verzameld [tot] het volk van den
God van Abraham; want de schilden
deraarde zijn Godes. Hij is zeer
verheven!
48:1 Een lied, een psalm, voor de
kinderen van Korach. De HEERE is
groot en zeer te prijzen, in de
stadonzes Gods, [op] den berg
Zijner heiligheid.
48:2 Schoon van gelegenheid, een
vreugde der ganse aarde is de berg
Sion, [aan] de zijden van
hetnoorden; de stad des groten

Konings.
48:3 God is in haar paleizen; Hij is
er bekend voor een Hoog Vertrek.
48:4 Want ziet, de koningen waren
vergaderd; zij waren te zamen
doorgetogen.
48:5 [Gelijk] zij het zagen, alzo
waren zij verwonderd; zij werden
verschrikt, zij haastten weg.
48:6 Beving greep hen aldaar aan,
smart als van een barende [vrouw].
48:7 Met een oostenwind verbreekt
Gij de schepen van Tharsis.
48:8 Gelijk wij gehoord hadden, alzo
hebben wij gezien in de stad des
HEEREN der heirscharen, in destad
onzes Gods; God zal haar
bevestigen tot in eeuwigheid. Sela.
48:9 O God! wij gedenken Uwer
weldadigheid, in het midden Uws
tempels.
48:10 Gelijk Uw Naam is, o God!
alzo is Uw roem tot aan de einden
der aarde; Uw rechterhand is vol
vangerechtigheid.
48:11 Laat de berg Sion blijde zijn;
laat de dochteren van Juda zich
verheugen, om Uwer oordelen wil.
48:12 Gaat rondom Sion, en
omringt haar; telt haar torens;
48:13 Zet uw hart op haar vesting;
beschouwt onderscheidenlijk haar
paleizen, opdat gij het aan
hetnavolgende geslacht vertelt.
48:14 Want deze God is onze God
eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons
geleiden tot den dood toe.
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49:1 Een psalm, voor den
opperzangmeester, onder de
kinderen van Korach. Hoort dit, alle
gij volken!neemt ter ore, alle
inwoners der wereld,
49:2 Zowel slechten als
aanzienlijken, te zamen rijk en arm!
49:3 Mijn mond zal enkel wijsheid
spreken, en de overdenking mijns
harten zal vol verstand zijn.
49:4 Ik zal mijn oor neigen tot een
spreuk; ik zal mijn verborgene rede
openen op de harp.
49:5 Waarom zou ik vrezen in
kwade dagen, [als] de
ongerechtigen, die op de hielen zijn,
mij omringen?
49:6 Aangaande degenen, die op
hun goed vertrouwen; en op de
veelheid huns rijkdoms roemen;
49:7 Niemand van hen zal [zijn]
broeder immermeer kunnen
verlossen; hij zal Gode zijn rantsoen
nietkunnen geven;
49:8 (Want de verlossing hunner ziel
is te kostelijk, en zal in eeuwigheid
ophouden);
49:9 Dat hij ook voortaan geduriglijk
zou leven, [en] de verderving niet
zien.
49:10 Want hij ziet, dat de wijzen
sterven, dat te zamen een dwaas
en een onvernuftige omkomen, en
hungoed anderen nalaten.
49:11 Hun binnenste gedachte is,
dat hun huizen zullen zijn in
eeuwigheid, hun woningen van

geslacht totgeslacht; zij noemen de
landen naar hun namen.
49:12 De mens nochtans, [die] in
waarde is, blijft niet; hij wordt gelijk
als de beesten, [die] vergaan.
49:13 Deze hun weg is een
dwaasheid van hen; nochtans
hebben hun nakomelingen een
welbehagen inhun woorden. Sela.
49:14 Men zet hen als schapen in
het graf, de dood zal hen afweiden;
en de oprechten zullen over
henheersen in dien morgenstond; en
het graf zal hun gedaante verslijten,
[elk] uit zijn woning.
49:15 Maar God zal mijn ziel van
het geweld des grafs verlossen,
want Hij zal mij opnemen. Sela.
49:16 Vrees niet, wanneer een man
rijk wordt, wanneer de eer van zijn
huis groot wordt;
49:17 Want hij zal in zijn sterven
niet met al medenemen, zijn eer zal
hem niet nadalen.
49:18 Hoewel hij zijn ziel in zijn
leven zegent, en zij u loven, omdat
gij uzelven goed doet;
49:19 Zo zal zij [toch] komen tot
het geslacht harer vaderen; tot in
eeuwigheid zullen zij het licht niet
zien.
49:20 De mens, [die] in waarde is,
en geen verstand heeft, wordt gelijk
als de beesten, [die] vergaan.
50:1 Een psalm van Asaf. De God
der goden, de HEERE spreekt, en
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roept de aarde, van den opgang
derzon tot aan haar ondergang.
50:2 Uit Sion, de volkomenheid der
schoonheid, verschijnt God
blinkende.
50:3 Onze God zal komen en zal
niet zwijgen; een vuur voor Zijn
aangezicht zal verteren, en rondom
Hemzal het zeer stormen.
50:4 Hij zal roepen tot den hemel
van boven, en tot de aarde, om Zijn
volk te richten.
50:5 Verzamelt Mij Mijn
gunstgenoten, die Mijn verbond
maken met offerande!
50:6 En de hemelen verkondigen
Zijn gerechtigheid; want God Zelf is
Rechter. Sela.
50:7 Hoort, Mijn volk! en Ik zal
spreken; Israel! en Ik zal onder u
betuigen; Ik, God, ben uw God.
50:8 Om uw offeranden zal Ik u
niet straffen, want uw brandofferen
zijn steeds voor Mij.
50:9 Ik zal uit uw huis geen var
nemen, [noch] bokken uit uw
kooien;
50:10 Want al het gedierte des
wouds is Mijn, de beesten op
duizend bergen.
50:11 Ik ken al het gevogelte der
bergen, en het wild des velds is bij
Mij.
50:12 Zo Mij hongerde, Ik zou het u
niet zeggen; want Mijn is de wereld
en haar volheid.
50:13 Zou Ik stierenvlees eten, of

bokkenbloed drinken?
50:14 Offert Gode dank, en betaalt
den Allerhoogste uw geloften.
50:15 En roept Mij aan in den dag
der benauwdheid; Ik zal er u
uithelpen, en gij zult Mij eren.
50:16 Maar tot den goddeloze zegt
God: Wat hebt gij Mijn inzettingen
te vertellen, en neemt Mijn
verbondin uw mond?
50:17 Dewijl gij de kastijding haat,
en Mijn woorden achter u
henenwerpt.
50:18 Indien gij een dief ziet, zo
loopt gij met hem; en uw deel is
met de overspelers.
50:19 Uw mond slaat gij in het
kwade, en uw tong koppelt bedrog.
50:20 Gij zit, gij spreekt tegen uw
broeder; tegen den zoon uwer
moeder geeft gij lastering uit.
50:21 Deze dingen doet gij, en Ik
zwijg; gij meent, dat Ik te enenmale
ben, gelijk gij; Ik zal u straffen, en
zalhet ordentelijk voor uw ogen
stellen.
50:22 Verstaat dit toch, gij
godvergetenden! opdat Ik niet
verscheure en niemand redde.
50:23 Wie dankoffert, die zal Mij
eren; en wie [zijn] weg [wel]
aanstelt, dien zal Ik Gods heil doen
zien.
51:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester. Toen de profeet
Nathan tot hem was gekomen,nadat
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hij tot Bathseba was ingegaan. Wees
mij genadig, o God! naar Uw
goedertierenheid; delg mijn
overtredinguit, naar de grootheid
Uwer barmhartigheden.
51:2 Was mij wel van mijn
ongerechtigheid, en reinig mij van
mijn zonde.
51:3 Want ik ken mijn
overtredingen, en mijn zonde is
steeds voor mij.
51:4 Tegen U, U alleen, heb ik
gezondigd, en gedaan, dat kwaad is
in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig
zijtin Uw spreken, [en] rein zijt in
Uw richten.
51:5 Zie, ik ben in ongerechtigheid
geboren, en in zonde heeft mij mijn
moeder ontvangen.
51:6 Zie, Gij hebt lust tot waarheid
in het binnenste, en in het
verborgene maakt Gij mij wijsheid
bekend.
51:7 Ontzondig mij met hysop, en ik
zal rein zijn; was mij, en ik zal
witter zijn dan sneeuw.
51:8 Doe mij vreugde en blijdschap
horen; dat de beenderen zich
verheugen, [die] Gij verbrijzeld hebt.
51:9 Verberg Uw aangezicht van
mijn zonden, en delg uit al mijn
ongerechtigheden.
51:10 Schep mij een rein hart, o
God! en vernieuw in het binnenste
van mij een vasten geest.
51:11 Verwerp mij niet van Uw
aangezicht, en neem Uw Heiligen

Geest niet van mij.
51:12 Geef mij weder de vreugde
Uws heils; en de vrijmoedige geest
ondersteune mij.
51:13 Zo zal ik den overtreders Uw
wegen leren; en de zondaars zullen
zich tot U bekeren.
51:14 Verlos mij van bloedschulden,
o God, Gij, God mijns heils! zo zal
mijn tong Uw gerechtigheid
vrolijkroemen.
51:15 Heere, open mijn lippen, zo
zal mijn mond Uw lof verkondigen.
51:16 Want Gij hebt geen lust tot
offerande, anders zou ik ze geven;
in brandofferen hebt Gij
geenbehagen.
51:17 De offeranden Gods zijn een
gebroken geest; een gebroken en
verslagen hart zult Gij, o God!
nietverachten.
51:18 Doe wel bij Sion naar Uw
welbehagen; bouw de muren van
Jeruzalem op.
51:19 Dan zult Gij lust hebben aan
de offeranden der gerechtigheid,
aan brandoffer en een offer, dat
gansverteerd wordt; dan zullen zij
varren offeren op Uw altaar.
52:1 Een onderwijzing van David,
voor den opperzangmeester. Als
Doeg, de Edomiet, gekomen was,
enSaul te kennen gegeven, en tot
hem gezegd had: David is gekomen
ten huize van Achimelech. Wat
beroemt giju in het kwaad, o gij
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geweldige? Gods goedertierenheid
[duurt] [toch] den gansen dag.
52:2 Uw tong denkt enkel schade
als een geslepen scheermes,
werkende bedrog.
52:3 Gij hebt het kwade liever dan
het goede, de leugen, dan
gerechtigheid te spreken. Sela.
52:4 Gij hebt lief alle woorden van
verslinding, [en] een tong des
bedrogs.
52:5 God zal u ook afbreken in
eeuwigheid; Hij zal u wegrapen en u
uit de tent uitrukken; ja, Hij zal
uuitwortelen uit het land der
levenden. Sela.
52:6 En de rechtvaardigen zullen
het zien, en vrezen; en zij zullen
over hem lachen, [zeggende]:
52:7 Ziet den man, [die] God niet
stelde tot Zijn Sterkte, maar
vertrouwde op de veelheid zijns
rijkdoms; hijwas sterk geworden
door zijn beschadigen.
52:8 Maar ik zal zijn als een groene
olijfboom in Gods huis; ik vertrouw
op Gods goedertierenheideeuwiglijk
en altoos.
52:9 Ik zal U loven in eeuwigheid,
omdat Gij het gedaan hebt; en ik
zal Uw Naam verwachten; want hij
isgoed voor Uw gunstgenoten.
53:1 Een onderwijzing van David,
voor den opperzangmeester, op
Machalath. De dwaas zegt in zijn
hart:Er is geen God; zij verderven

het, en zij bedrijven gruwelijk
onrecht; er is niemand, die goed
doet.
53:2 God heeft uit den hemel
nedergezien op de mensenkinderen,
om te zien, of iemand verstandig
ware,die God zocht.
53:3 Een ieder van hen is
teruggekeerd, te zamen zijn zij
stinkende geworden, er is niemand,
die goeddoet, ook niet een.
53:4 Hebben dan de werkers der
ongerechtigheid geen kennis, die
Mijn volk opeten, [alsof] zij
broodaten? Zij roepen God niet aan.
53:5 Aldaar zijn zij met vervaardheid
vervaard geworden, [waar] geen
vervaardheid was; want God heeftde
beenderen desgenen, die u
belegerde, verstrooid; gij hebt hen
beschaamd gemaakt, want God
heeft henverworpen.
53:6 Och, dat Israels verlossingen
uit Sion kwamen! Als God de
gevangenen Zijns volks zal
doenwederkeren, [dan] zal zich
Jakob verheugen, Israel zal verblijd
zijn.
54:1 Een onderwijzing van David,
voor den opperzangmeester, op de
Neginoth; Als de Zifieten
gekomenwaren, en tot Saul gezegd
hadden: Verbergt zich David niet bij
ons? O God! verlos mij door Uw
Naam, en doemij recht door Uw
macht.
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54:2 O God! hoor mijn gebed; neig
de oren tot de redenen mijns
monds.
54:3 Want vreemden staan tegen
mij op, en tirannen zoeken mijn ziel;
zij stellen God niet voor hun
ogen.Sela.
54:4 Ziet, God is mij een Helper; de
Heere is onder degenen, die mijn
ziel ondersteunen.
54:5 Hij zal dit kwaad mijn
verspieders vergelden; roei hen uit
door Uw waarheid.
54:6 Ik zal U met vrijwilligheid
offeren; ik zal Uw Naam, o HEERE!
loven, want Hij is goed.
54:7 Want Hij heeft mij gered uit
alle benauwdheid; en mijn oog heeft
gezien op mijn vijanden.
55:1 Een onderwijzing van David,
voor den opperzangmeester, op de
Neginoth. O God! neem mijn
gebedter oren, en verberg U niet
voor mijn smeking.
55:2 Merk op mij, en verhoor mij; ik
bedrijf misbaar in mijn klacht, en
maak getier;
55:3 Om den roep des vijands,
vanwege de beangstiging des
goddelozen; want zij
schuivenongerechtigheid op mij, en
in toorn haten zij mij.
55:4 Mijn hart smart in het
binnenste van mij, en
verschrikkingen des doods zijn op
mij gevallen.

55:5 Vrees en beving komt mij aan,
en gruwen overdekt mij;
55:6 Zodat ik zeg: Och, dat mij
iemand vleugelen, als ener duive,
gave! ik zou henenvliegen, waar
ikblijven mocht.
55:7 Ziet, ik zou ver wegzwerven, ik
zou vernachten in de woestijn. Sela.
55:8 Ik zou haasten, dat ik
ontkwame, van den drijvenden wind,
van den storm.
55:9 Verslind hen, HEERE! deel hun
tong; want ik zie wrevel en twist in
de stad.
55:10 Dag en nacht omringen zij
haar op haar muren; en
ongerechtigheid en overlast is
binnen in haar.
55:11 Enkel verderving is binnen in
haar; en list en bedrog wijkt niet
van haar straat.
55:12 Want het is geen vijand, [die]
mij hoont, anders zou ik het hebben
gedragen; het is mijn hater niet,[die]
zich tegen mij groot maakt, anders
zou ik mij voor hem verborgen
hebben.
55:13 Maar gij zijt het, o mens, als
van mijn waardigheid, mijn leidsman
en mijn bekende!
55:14 Wij, die te zamen in
zoetigheid heimelijk raadpleegden;
wij wandelden in gezelschap ten
huizeGods.
55:15 Dat hun de dood als een
schuldeiser overvalle, dat zij als
levend ter helle nederdalen;
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wantboosheden zijn in hun woning,
in het binnenste van hen.
55:16 Mij aangaande, ik zal tot God
roepen, en de HEERE zal mij
verlossen.
55:17 Des avonds, en des morgens,
en des middags zal ik klagen en
getier maken; en Hij zal mijn
stemhoren.
55:18 Hij heeft mijn ziel in vrede
verlost van den strijd tegen mij;
want met menigte zijn zij tegen
mijgeweest.
55:19 God zal horen, en zal hen
plagen, als die van ouds zit, Sela;
dewijl bij hen gans geen verandering
is,en zij God niet vrezen.
55:20 Hij slaat zijn handen aan
degenen, die vrede met Hem
hadden; hij ontheiligt Zijn verbond.
55:21 Zijn mond is gladder dan
boter, maar zijn hart is krijg; zijn
woorden zijn zachter dan olie,
maardezelve zijn blote zwaarden.
55:22 Werp uw zorg op den HEERE,
en Hij zal u onderhouden; Hij zal in
eeuwigheid niet toelaten, dat
derechtvaardige wankele.
55:23 Maar Gij, o God! zult die
doen nederdalen in den put des
verderfs; de mannen des bloeds
enbedrogs zullen hun dagen niet ter
helft brengen; ik, daarentegen, zal
op U vertrouwen.
56:1 Een gouden kleinood van
David, voor den opperzangmeester,

op Jonath Elem Rechokim; als
deFilistijnen hem gegrepen hadden
te Gath. Wees mij genadig, o God!
want de mens zoekt mij op te
slokken; dengansen dag dringt mij
de bestrijder.
56:2 Mijn verspieders zoeken [mij]
den gansen dag op te slokken;
want ik heb veel bestrijders,
oAllerhoogste!
56:3 Ten dage, [als] ik zal vrezen,
zal ik op U vertrouwen.
56:4 In God zal ik Zijn woord
prijzen; ik vertrouw op God, ik zal
niet vrezen; wat zoude mij vlees
doen?
56:5 Den gansen dag verdraaien zij
mijn woorden; al hun gedachten zijn
tegen mij ten kwade.
56:6 Zij rotten samen, zij versteken
zich, zij passen op mijn hielen; als
die op mijn ziel wachten.
56:7 Zouden zij om [hun]
ongerechtigheid vrijgaan? Stort de
volken neder in toorn, o God!
56:8 Gij hebt mijn omzwerven
geteld; leg mijn tranen in uw fles;
zijn zij niet in Uw register?
56:9 Dan zullen mijn vijanden
achterwaarts keren, ten dage als ik
roepen zal; dit weet ik, dat God met
mijis.
56:10 In God zal ik het woord
prijzen; in den HEERE zal ik het
woord prijzen.
56:11 Ik vertrouw op God, ik zal
niet vrezen; wat zou mij de mens
992

Psalmen
doen?
56:12 O God! op mij zijn Uw
geloften; ik zal U dankzeggingen
vergelden;
56:13 Want Gij hebt mijn ziel gered
van den dood; ook niet mijn voeten
van aanstoot, om voor
Godsaangezicht te wandelen in het
licht der levenden?
57:1 Een gouden kleinood van
David, voor den opperzangmeester,
Altascheth; als hij voor
Saulsaangezicht vlood in de spelonk.
Wees mij genadig, o God! Wees mij
genadig, want mijn ziel betrouwt op
U, en ikneem mijn toevlucht onder
de schaduw Uwer vleugelen, totdat
de verdervingen zullen voorbij zijn
gegaan.
57:2 Ik zal roepen tot God, den
Allerhoogste, tot God, Die het aan
mij voleinden zal.
57:3 Hij zal van den hemel zenden,
en mij verlossen, te schande
makende dengene, die mij zoekt op
teslokken. Sela. God zal Zijn
goedertierenheid en Zijn waarheid
zenden.
57:4 Mijn ziel is in het midden der
leeuwen, ik lig [onder] stokebranden,
mensenkinderen, welker
tandenspiesen en pijlen zijn, en hun
tong een scherp zwaard.
57:5 Verhef U boven de hemelen, o
God! Uw eer zij over de ganse
aarde.

57:6 Zij hebben een net bereid voor
mijn gangen, mijn ziel was
nedergebukt; zij hebben een kuil
voor mijnaangezicht gegraven; zij
zijn er midden ingevallen. Sela.
57:7 Mijn hart is bereid, o God! mijn
hart is bereid; ik zal zingen, en
psalmzingen.
57:8 Waak op, mijn eer! waak op,
gij, luit en harp! ik zal in den
dageraad opwaken.
57:9 Ik zal U loven onder de
volken, o Heere! ik zal U
psalmzingen onder de natien.
57:10 Want Uw goedertierenheid is
groot tot aan de hemelen, en Uw
waarheid tot aan de
bovenstewolken.
57:11 Verhef U boven de hemelen,
o God! Uw eer zij over de ganse
aarde.
58:1 Een gouden kleinood van
David, voor den opperzangmeester,
Altascheth. Spreekt gijlieden
waarlijkgerechtigheid, gij,
vergadering? Oordeelt gij
billijkheden, gij, mensenkinderen?
58:2 Ja, gij werkt ongerechtigheden
in het hart; gij weegt het geweld
uwer handen op de aarde.
58:3 De goddelozen zijn vervreemd
van de baarmoeder aan; de
leugensprekers dolen van [moeders]
buikaan.
58:4 Zij hebben vurig venijn, naar
gelijkheid van vurig slangenvenijn; zij
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zijn als een dove adder, [die]
haaroren toestopt;
58:5 Opdat zij niet hore naar de
stem der belezers, desgenen, die
ervaren is met bezweringen om te
gaan.
58:6 O God! verbreek hun tanden in
hun mond; breek af de baktanden
der jonge leeuwen, o HEERE!
58:7 Laat hen smelten als water,
laat hen daarhenen drijven; legt hij
zijn pijlen aan, laat hen zijn, alsof
zijafgesneden waren.
58:8 Laat hem henengaan, als een
smeltende slak; laat hen, [als] ener
vrouwe misdracht, de zon
nietaanschouwen.
58:9 Eer dan uw potten den
doornstruik gewaar worden, zal Hij
hem als levend, als [in] heten
toornwegstormen.
58:10 De rechtvaardige zal zich
verblijden, als hij de wraak
aanschouwt; hij zal zijn voeten
wassen in hetbloed des goddelozen.
58:11 En de mens zal zeggen:
Immers is er vrucht voor den
rechtvaardige; immers is er een
God, Die opde aarde richt.
59:1 Een gouden kleinood van
David, voor den opperzangmeester,
Altascheth; toen Saul gezonden
had,die [zijn] huis bewaren zouden,
om hem te doden. Red mij van mijn
vijanden, o mijn God! stel mij in een
hoogvertrek voor degenen, die

tegen mij opstaan.
59:2 Red mij van de werkers der
ongerechtigheid, en verlos mij van
de mannen des bloeds.
59:3 Want zie, zij leggen mijner ziel
lagen; sterken rotten zich tegen mij;
zonder mijn overtreding, enzonder
mijn zonde, o HEERE!
59:4 Zij lopen en bereiden zich
zonder [mijn] misdaad; waak op mij
tegemoet, en zie.
59:5 Ja, Gij HEERE, God der
heirscharen, God Israels! ontwaak,
om al deze heidenen te bezoeken;
weesniemand van hen genadig, die
trouwelooslijk ongerechtigheid
bedrijven. Sela.
59:6 Tegen den avond keren zij
weder, zij tieren als een hond, en
zij gaan rondom de stad.
59:7 Zie, zij storten overvloediglijk
uit met hun mond; zwaarden zijn op
hun lippen; want wie hoort het?
59:8 Maar Gij, HEERE! zult hen
belachen; Gij zult alle heidenen
bespotten.
59:9 [Tegen] zijn sterkte zal ik [op]
U wachten; want God is mijn Hoog
Vertrek.
59:10 De God mijner
goedertierenheid zal mij voorkomen;
God zal mij op mijn verspieders
doen zien.
59:11 Dood hen niet, opdat mijn
volk [het] niet vergete; doe hen
omzwerven door Uw macht, en werp
henneder, o Heere, ons Schild!
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59:12 [Om] de zonde huns monds,
[om] het woord hunner lippen; en
laat hen gevangen worden in
hunhoogmoed; en om den vloek, en
om de leugen, [die] zij vertellen.
59:13 Verteer hen in grimmigheid;
verteer hen, dat zij er niet zijn, en
laat hen weten, dat God Heerser is
inJakob, [ja], tot aan de einden der
aarde. Sela.
59:14 Laat hen dan tegen den
avond wederkeren, laat hen tieren
als een hond, en rondom de stad
gaan;
59:15 Laat hen zelfs omzwerven om
spijs; en laat hen vernachten, al zijn
zij niet verzadigd.
59:16 Maar ik zal Uw sterkte zingen,
en des morgens Uw
goedertierenheid vrolijk roemen,
omdat Gij mijeen Hoog Vertrek zijt
geweest, en een Toevlucht ten
dage, als mij bange was.
59:17 Van U, o mijn Sterkte! zal ik
psalmzingen; want God is mijn Hoog
Vertrek, de God
mijnergoedertierenheid.
60:1 Een gouden kleinood van
David tot lering, voor den
opperzangmeester, op Schusan
E'duth; Als hijgevochten had met de
Syriers van Mesopotamie, en met de
Syriers van Zoba; en Joab
wederkwam, en deEdomieten sloeg
in het Zoutdal, twaalf duizend. O
God! Gij hadt ons verstoten, Gij

hadt ons gescheurd, Gij zijttoornig
geweest; keer weder tot ons.
60:2 Gij hebt het land geschud, Gij
hebt het gespleten; genees zijn
breuken, want het wankelt.
60:3 Gij hebt Uw volk een harde
zaak doen zien; Gij hebt ons
gedrenkt met zwijmelwijn.
60:4 [Maar] [nu] hebt Gij dengenen,
die U vrezen, een banier gegeven,
om [die] op te werpen, vanwege
dewaarheid. Sela.
60:5 Opdat Uw beminden zouden
bevrijd worden; geef heil [door] Uw
rechterhand, en verhoor ons.
60:6 God heeft gesproken in Zijn
heiligdom; [dies] zal ik van vreugde
opspringen; ik zal Sichem delen,
enhet dal van Sukkoth zal ik
afmeten.
60:7 Gilead is mijn, en Manasse is
mijn, en Efraim is de sterkte mijns
hoofds; Juda is mijn wetgever.
60:8 Moab is mijn waspot; op Edom
zal ik mijn schoen werpen! juich
over mij, o gij Palestina!
60:9 Wie zal mij voeren in een
vaste stad? Wie zal mij leiden tot in
Edom?
60:10 Zult Gij het niet zijn, o God!
[Die] ons verstoten hadt, en niet
uittoogt, o God! met
onzeheirkrachten?
60:11 Geef Gij ons hulp uit de
benauwdheid, want 's mensen heil is
ijdelheid.
60:12 In God zullen wij kloeke
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daden doen, en Hij zal onze
wederpartijders vertreden.
61:1 [Een] [psalm] [van] David, voor
den opperzangmeester, op de
Neginoth. O God! hoor mijn
geschrei,merk op mijn gebed.
61:2 Van het einde des lands roep
ik tot U als mijn hart overstelpt is;
leid mij op een rotssteen, [die] mij
tehoog zou zijn.
61:3 Want Gij zijt mij een Toevlucht
geweest, een sterke Toren voor den
vijand.
61:4 Ik zal in Uw hut verkeren [in]
eeuwigheden; ik zal mijn toevlucht
nemen in het verborgene
Uwervleugelen. Sela.
61:5 Want Gij, o God! hebt gehoord
naar mijn geloften; Gij hebt [mij]
gegeven de erfenis dergenen, die
UwNaam vrezen.
61:6 Gij zult dagen tot des konings
dagen toedoen; zijn jaren zullen zijn
als van geslacht tot geslacht;
61:7 Hij zal eeuwiglijk voor Gods
aangezicht zitten; bereid
goedertierenheid en waarheid, dat
zij hembehoeden.
61:8 Zo zal ik Uw Naam
psalmzingen in eeuwigheid; opdat ik
mijn geloften betale, dag bij dag.
62:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester, over Jeduthun.
Immers is mijn ziel stil tot God;van
Hem is mijn heil.

62:2 Immers is Hij mijn Rotssteen
en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik
zal niet grotelijks wankelen.
62:3 Hoe lang zult gijlieden kwaad
aanstichten tegen een man? Gij
allen zult gedood worden; gij zult
zijnals een ingebogen wand, een
aangestoten muur.
62:4 Zij raadslagen slechts, om
[hem] van zijn hoogheid te
verstoten; zij hebben behagen in
leugen; methun mond zegenen zij;
maar met hun binnenste vloeken zij.
Sela.
62:5 Doch gij, o mijn ziel! zwijg
Gode; want van Hem is mijn
verwachting.
62:6 Hij is immers mijn Rotssteen
en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek; ik
zal niet wankelen.
62:7 In God is mijn Heil en mijn
Eer; de Rotssteen mijner sterkte,
mijn Toevlucht is in God.
62:8 Vertrouw op Hem te aller tijd,
o gij volk! Stort ulieder hart uit voor
Zijn aangezicht; God is ons
eenToevlucht. Sela.
62:9 Immers zijn de gemene lieden
ijdelheid, de grote lieden zijn
leugen; in de weegschaal
opgewogen,zouden zij samen
[lichter] zijn dan de ijdelheid.
62:10 Vertrouwt niet op
onderdrukking, noch op roverij;
wordt niet ijdel, als het vermogen
overvloedigaanwast, en zet er het
hart niet op.
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62:11 God heeft een ding
gesproken, ik heb dit tweemaal
gehoord: dat de sterkte Godes is.
62:12 En de goedertierenheid, o
Heere! is Uwe; want Gij zult een
iegelijk vergelden naar zijn werk.
63:1 Een psalm van David, als hij
was in de woestijn van Juda. O
God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in
dendageraad; mijn ziel dorst naar
U; mijn vlees verlangt naar U, in
een land, dor en mat, zonder water.
63:2 Voorwaar, ik heb U in het
heiligdom aanschouwd, ziende Uw
sterkheid en Uw eer;
63:3 Want Uw goedertierenheid is
beter dan het leven; mijn lippen
zouden U prijzen.
63:4 Alzo zou ik U loven in mijn
leven; in Uw Naam zou ik mijn
handen opheffen.
63:5 Mijn ziel zou als met smeer en
vettigheid verzadigd worden, en mijn
mond zou roemen met
vrolijkzingende lippen.
63:6 Als ik Uwer gedenk op mijn
legerstede, zo peins ik aan U in de
nachtwaken.
63:7 Want Gij zijt mij een hulp
geweest; en in de schaduw Uwer
vleugelen zal ik vrolijk zingen.
63:8 Mijn ziel kleeft U achteraan;
Uw rechterhand ondersteunt mij.
63:9 Maar dezen, [die] mijn ziel
zoeken tot verwoesting, zullen
komen in de onderste plaatsen der

aarde.
63:10 Men zal hen storten door het
geweld des zwaards; zij zullen de
vossen ten deel worden.
63:11 Maar de koning zal zich in
God verblijden; een iegelijk, die bij
Hem zweert, zal zich beroemen;
wantde mond der leugensprekers zal
gestopt worden.
64:1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester. Hoor, o God!
mijn stem in mijn geklag;
behoedmijn leven voor des vijands
schrik.
64:2 Verberg mij voor den
heimelijken raad der boosdoeners,
voor de oproerigheid van de
werkers derongerechtigheid.
64:3 Die hun tong scherpen als een
zwaard, een bitter woord aanleggen
[als] hun pijl;
64:4 Om in verborgen plaatsen den
oprechte te schieten; haastig
schieten zij naar hem, en vrezen
niet.
64:5 Zij sterken zichzelven [in] een
boze zaak; zij houden spraak van
strikken te verbergen; zij zeggen:Wie
zal ze zien?
64:6 Zij doorzoeken allerlei
schalkheid; ten uiterste doorzoeken
zij, wat te doorzoeken is; zelfs
hetbinnenste eens mans, en het
diepe hart.
64:7 Maar God zal hen haastig met
een pijl schieten; hun plagen zijn er.
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64:8 En hun tong zal hen doen
aanstoten tegen zichzelven; een
ieder, die hen ziet, zal zich
wegpakken.
64:9 En alle mensen zullen vrezen,
en Gods werk verkondigen, en Zijn
doen verstandelijk aanmerken.
64:10 De rechtvaardige zal zich
verblijden in den HEERE, en op Hem
betrouwen; en alle oprechten
vanhart zullen zich beroemen.
65:1 Een psalm van David, een lied,
voor den opperzangmeester. De
lofzang is [in] stilheid tot U, o God!
inSion; en U zal de gelofte betaald
worden.
65:2 Gij hoort het gebed; tot U zal
alle vlees komen.
65:3 Ongerechtige dingen hadden
de overhand over mij; [maar] onze
overtredingen, die verzoent Gij.
65:4 Welgelukzalig is hij, [dien] Gij
verkiest, en doet naderen, dat hij
wone in Uw voorhoven; wij
zullenverzadigd worden met het
goed van Uw huis, [met] het heilige
van Uw paleis.
65:5 Vreselijke dingen zult Gij ons
in gerechtigheid antwoorden, o God
onzes heils! o Vertrouwen
allereinden der aarde, en der verre
gelegenen [aan] de zee!
65:6 Die de bergen vastzet door
Zijn kracht, omgord zijnde met
macht.
65:7 Die het bruisen der zeeen stilt,

het bruisen harer golven, en het
rumoer der volken.
65:8 En die op de einden wonen,
vrezen voor Uw tekenen; Gij doet
de uitgangen des morgens en
desavonds juichen.
65:9 Gij bezoekt het land, en
hebbende het begerig gemaakt,
verrijkt Gij het grotelijks; de rivier
Gods is volwaters; wanneer Gij het
alzo bereid hebt, maakt Gij
hunlieder koren gereed.
65:10 Gij maakt zijn opgeploegde
aarde dronken; Gij doet ze dalen
[in] zijn voren; Gij maakt het week
doorde druppelen; Gij zegent zijn
uitspruitsel.
65:11 Gij kroont het jaar Uwer
goedheid; en Uw voetstappen
druipen van vettigheid.
65:12 Zij bedruipen de weiden der
woestijn; en de heuvelen zijn
aangegord met verheuging.
65:13 De velden zijn bekleed met
kudden, en de dalen zijn bedekt
met koren; zij juichen, ook zingen
zij.
66:1 Een lied, een psalm, voor den
opperzangmeester. Juicht Gode, gij
ganse aarde!
66:2 Psalmzingt de eer Zijns Naams;
geeft eer Zijn lof.
66:3 Zegt tot God: Hoe vreselijk zijt
Gij [in] Uw werken! Om de grootheid
Uwer sterkte zullen zich Uwvijanden
geveinsdelijk aan U onderwerpen.
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66:4 De ganse aarde aanbidde U,
en psalmzinge U; zij psalmzinge Uw
Naam. Sela.
66:5 Komt en ziet Gods daden; Hij
is vreselijk van werking aan de
mensenkinderen.
66:6 Hij heeft de zee veranderd in
het droge; zij zijn te voet
doorgegaan door de rivier; daar
hebben wij onsin Hem verblijd.
66:7 Hij heerst eeuwiglijk met Zijn
macht; Zijn ogen houden wacht over
de heidenen; laat de afvalligen
nietverhoogd worden. Sela.
66:8 Looft, gij volken! onzen God;
en laat horen de stem Zijns roems.
66:9 Die onze zielen in het leven
stelt, en niet toelaat, dat onze voet
wankele.
66:10 Want Gij hebt ons beproefd,
o God! Gij hebt ons gelouterd, gelijk
men het zilver loutert;
66:11 Gij hadt ons in het net
gebracht; Gij hadt een engen band
om onze lenden gelegd;
66:12 Gij hadt den mens op ons
hoofd doen rijden; wij waren in het
vuur en in het water gekomen; maar
Gijhebt ons uitgevoerd in een
overvloeiende verversing.
66:13 Ik zal met brandofferen in Uw
huis gaan; ik zal U mijn geloften
betalen,
66:14 Die mijn lippen hebben geuit,
en mijn mond heeft uitgesproken,
als mij bange was.
66:15 Brandofferen van mergbeesten

zal ik U offeren, met rookwerk van
rammen; ik zal runderen metbokken
bereiden. Sela.
66:16 Komt, hoort toe, o allen gij,
die God vreest, en ik zal vertellen,
wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft.
66:17 Ik riep tot Hem met mijn
mond, en Hij werd verhoogd onder
mijn tong.
66:18 Had ik naar ongerechtigheid
met mijn hart gezien, de Heere zou
niet gehoord hebben.
66:19 Maar zeker, God heeft
gehoord; Hij heeft gemerkt op de
stem mijns gebeds.
66:20 Geloofd zij God, Die mijn
gebed niet heeft afgewend, noch
Zijn goedertierenheid van mij.
67:1 Een psalm, een lied, voor den
opperzangmeester, op de Neginoth.
God zij ons genadig en zegeneons;
Hij doe Zijn aanschijn aan ons
lichten. Sela.
67:2 Opdat men op de aarde Uw
weg kenne, onder alle heidenen Uw
heil.
67:3 De volken zullen U, o God!
loven; de volken, altemaal, zullen U
loven.
67:4 De natien zullen zich verblijden
en juichen, omdat Gij de volken zult
richten [in] rechtmatigheid; en
denatien op de aarde die zult Gij
leiden. Sela.
67:5 De volken zullen U, o God!
loven; de volken, altemaal, zullen U
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loven.
67:6 De aarde geeft haar gewas;
God, onze God, zal ons zegenen.
67:7 God zal ons zegenen; en alle
einden der aarde zullen Hem
vrezen.
68:1 Een psalm, een lied van David,
voor den opperzangmeester. God
zal opstaan, Zijn vijanden
zullenverstrooid worden, en Zijn
haters zullen van Zijn aangezicht
vlieden.
68:2 Gij zult hen verdrijven, gelijk
rook verdreven wordt; gelijk was
voor het vuur smelt, zullen
degoddelozen vergaan van Gods
aangezicht.
68:3 Maar de rechtvaardigen zullen
zich verblijden; zij zullen van
vreugde opspringen voor
Godsaangezicht, en van blijdschap
vrolijk zijn.
68:4 Zingt Gode, psalmzingt Zijn
Naam; hoogt de wegen voor Dien,
Die in de vlakke velden rijdt,
omdatZijn Naam is HEERE; en
springt op van vreugde voor Zijn
aangezicht.
68:5 Hij is een Vader der wezen, en
een Rechter der weduwen; God, in
de woonstede Zijner heiligheid.
68:6 Een God, Die de eenzamen zet
in een huisgezin, uitvoert, die in
boeien gevangen zijn; maar
deafvalligen wonen in het dorre.
68:7 O God! toen Gij voor het

aangezicht Uws volks uittoogt, toen
Gij daarhenen tradt in de woestijn;
Sela.
68:8 Daverde de aarde, ook dropen
de hemelen voor Gods aanschijn;
[zelfs] deze Sinai, voor hetaanschijn
Gods, des Gods van Israel.
68:9 Gij hebt zeer milden regen
doen druipen, o God! en Gij hebt
Uw erfenis gesterkt, als zij mat
wasgeworden.
68:10 Uw hoop woonde daarin; Gij
bereiddet ze door Uw goedheid
voor den ellendige, o God!
68:11 De HEERE gaf te spreken; der
boodschappers van goede tijdingen
was een grote heirschaar.
68:12 De koningen der heirscharen
vloden weg, zij vloden weg; en zij,
die te huis bleef, deelde den
roofuit.
68:13 Al laagt gijlieden tussen twee
rijen van stenen, [zo] [zult] [gij]
[toch] [worden] [als] vleugelen
enerduive, overdekt met zilver, en
welker vederen zijn met uitgegraven
geluwen goud.
68:14 Als de Almachtige de
koningen daarin verstrooide, werd zij
sneeuwwit [als] op Zalmon.
68:15 De berg Basan is een berg
Gods; de berg Basan is een bultige
berg.
68:16 Waarom springt gij op, gij
bultige bergen? Dezen berg heeft
God begeerd tot Zijn woning; ook
zal erde HEERE wonen in
1000

Psalmen
eeuwigheid.
68:17 Gods wagenen zijn tweemaal
tien duizend, de duizenden
verdubbeld. De Heere is onder hen,
eenSinai in heiligheid!
68:18 Gij zijt opgevaren in de
hoogte; Gij hebt de gevangenis
gevankelijk gevoerd; Gij hebt
gavengenomen [om] [uit] [te] [delen]
onder de mensen; ja, ook de
wederhorigen om [bij] [U] te wonen,
o HEERE God!
68:19 Geloofd zij de Heere; dag bij
dag overlaadt Hij ons. Die God [is]
onze Zaligheid. Sela.
68:20 Die God is ons een God van
volkomene Zaligheid; en bij den
HEERE, den Heere, zijn
uitkomstentegen den dood.
68:21 Voorzeker zal God den kop
Zijner vijanden verslaan, den harigen
schedel desgenen, die in
zijnschulden wandelt.
68:22 De Heere heeft gezegd: Ik zal
wederbrengen uit Basan; Ik zal
wederbrengen uit de diepten der
zee;
68:23 Opdat gij uw voet, [ja], de
tong uwer honden, moogt steken in
het bloed van de vijanden, van
eeniegelijk van hen.
68:24 O God! zij hebben Uw gangen
gezien, de gangen mijns Gods, mijns
Konings, in het heiligdom.
68:25 De zangers gingen voor, de
speellieden achter, in het midden de
trommelende maagden.

68:26 Looft God in de gemeenten,
den Heere, gij, die zijt uit den
springader van Israel!
68:27 Daar is Benjamin de kleine,
die over hen heerste, de vorsten
van Juda, [met] hun vergadering,
devorsten van Zebulon, de vorsten
van Nafthali.
68:28 Uw God heeft uw sterkte
geboden; sterk, o God, wat Gij aan
ons gewrocht hebt!
68:29 Om Uws tempels wil te
Jeruzalem, zullen U de koningen
geschenk toebrengen.
68:30 Scheld het wild gedierte des
riets, de vergadering der stieren met
de kalveren der volken; [en] dien,die
zich onderwerpt met stukken zilvers;
Hij heeft de volken verstrooid, [die]
lust hebben in oorlogen.
68:31 Prinselijke gezanten zullen
komen uit Egypte; Morenland zal
zich haasten zijn handen tot God
uit testrekken.
68:32 Gij koninkrijken der aarde,
zingt Gode; psalmzingt den Heere!
Sela.
68:33 Dien, Die daar rijdt in den
hemel der hemelen, Die van ouds
is; ziet, Hij geeft Zijn stem, een
stemder sterkte.
68:34 Geeft Gode sterkte! Zijn
hoogheid is over Israel, en Zijn
sterkte in de bovenste wolken.
68:35 O God! Gij zijt vreselijk uit Uw
heiligdommen; de God Israels, Die
geeft den volke sterkte enkrachten.
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Geloofd zij God!
69:1 [Een] [psalm] [van] David, voor
den opperzangmeester, op
Schoschannim. Verlos mij, o God!
want dewateren zijn gekomen tot
aan de ziel.
69:2 Ik ben gezonken in grondeloze
modder, waar men niet kan staan;
ik ben gekomen in de diepten
derwateren, en de vloed
overstroomt mij.
69:3 Ik ben vermoeid van mijn
roepen, mijn keel is ontstoken, mijn
ogen zijn bezweken, daar ik
benhopende op mijn God.
69:4 Die mij zonder oorzaak haten,
zijn meer dan de haren mijns
hoofds; die mij zoeken te vernielen,
diemij om valse oorzaken vijand
zijn, zijn machtig geworden; wat ik
niet geroofd heb, moet ik alsdan
wedergeven.
69:5 O God! Gij weet van mijn
dwaasheid, en mijn schulden zijn
voor U niet verborgen.
69:6 Laat hen door mij niet
beschaamd worden, die U
verwachten, o Heere, HEERE der
heirscharen, laathen door mij niet te
schande worden, die U zoeken, o
God Israels!
69:7 Want om Uwentwil draag ik
versmaadheid; schande heeft mijn
aangezicht bedekt.
69:8 Ik ben mijn broederen vreemd
geworden, en onbekend aan mijner

moeders kinderen.
69:9 Want de ijver van Uw huis
heeft mij verteerd; en de
smaadheden dergenen, die U
smaden, zijn op mijgevallen.
69:10 En ik heb geweend in het
vasten mijner ziel; maar het is mij
geworden tot allerlei smaad.
69:11 En ik heb een zak tot mijn
kleed aangedaan; maar ik ben hun
tot een spreekwoord geworden.
69:12 Die in de poort zitten,
klappen van mij; en ik ben een
snarenspel dergenen, die sterken
drankdrinken.
69:13 Maar mij aangaande, mijn
gebed is tot U, o HEERE; er is een
tijd des welbehagens, o God! door
degrootheid Uwer goedertierenheid;
verhoor mij door de getrouwheid
Uws heils.
69:14 Ruk mij uit het slijk, en laat
mij niet verzinken; laat mij gered
worden van mijn haters, en uit
dediepten der wateren.
69:15 Laat de watervloed mij niet
overstromen, en laat de diepte mij
niet verslinden; en laat den put
zijnmond over mij niet toesluiten.
69:16 Verhoor mij, o HEERE, want
Uw goedertierenheid is goed; zie mij
aan naar de grootheid
Uwerbarmhartigheden.
69:17 En verberg Uw aangezicht
niet van Uw knecht, want mij is
bange; haast U, verhoor mij.
69:18 Nader tot mijn ziel, bevrijd ze;
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verlos mij om mijner vijanden wil.
69:19 Gij weet mijn versmaadheid,
en mijn schaamte, en mijn schande;
al mijn benauwers zijn voor U.
69:20 De versmaadheid heeft mijn
hart gebroken, en ik ben zeer zwak;
en ik heb gewacht naarmedelijden,
maar er is geen; en naar
vertroosters, maar heb ze niet
gevonden.
69:21 Ja, zij hebben mij gal tot mijn
spijs gegeven; en in mijn dorst
hebben zij mij edik te drinken
gegeven.
69:22 Hun tafel worde voor hun
aangezicht tot een strik, en tot volle
vergelding tot een valstrik.
69:23 Laat hun ogen duister
worden, dat zij niet zien; en doe
hun lenden gedurig waggelen.
69:24 Stort over hen Uw gramschap
uit; en de hittigheid Uws toorns
grijpe hen aan.
69:25 Hun paleis zij verwoest; in
hun tenten zij geen inwoner.
69:26 Want zij vervolgen, dien Gij
geslagen hebt; en maken een praat
van de smart Uwer verwonden.
69:27 Doe misdaad tot hun
misdaad, en laat hen niet komen
tot Uw gerechtigheid.
69:28 Laat hen uitgedelgd worden
uit het boek des levens, en met de
rechtvaardigen niet
aangeschrevenworden.
69:29 Doch ik ben ellendig en in
smart; Uw heil, o God! zette mij in

een hoog vertrek.
69:30 Ik zal Gods Naam prijzen met
gezang, en Hem met dankzegging
grootmaken.
69:31 En het zal den HEERE
aangenamer zijn dan een os, [of]
een gehoornde var, die [de]
[klauwen]verdeelt.
69:32 De zachtmoedigen, dit gezien
hebbende, zullen zich verblijden; en
gij, die God zoekt, ulieder hart
zalleven.
69:33 Want de HEERE hoort de
nooddruftigen, en Hij veracht Zijn
gevangenen niet.
69:34 Dat Hem prijzen de hemel en
de aarde, de zeeen, en al wat
daarin wriemelt.
69:35 Want God zal Sion verlossen,
en de steden van Juda bouwen; en
aldaar zullen zij wonen, en
haarerfelijk bezitten;
69:36 En het zaad Zijner knechten
zal haar beerven; en de liefhebbers
Zijns Naams zullen daarin wonen.
70:1 [Een] [psalm] [van] David, voor
den opperzangmeester, om te doen
gedenken. Haast U, o God, om mijte
verlossen, o HEERE, tot mijn hulp.
70:2 Laat hen beschaamd en
schaamrood worden, die mijn ziel
zoeken; laat hen achterwaarts
gedrevenen te schande worden, die
lust hebben aan mijn kwaad.
70:3 Laat hen terugkeren tot loon
hunner beschaming, die daar
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zeggen: Ha, ha!
70:4 Laat in U vrolijk en verblijd zijn
allen, die U zoeken; laat de
liefhebbers Uws heils geduriglijk
zeggen:God zij groot gemaakt!
70:5 Doch ik ben ellendig en
nooddruftig; o God, haast U tot mij;
Gij zijt mijn Hulp en mijn
Bevrijder;HEERE, vertoef niet!
71:1 Op U, o HEERE! betrouw ik;
laat mij niet beschaamd worden in
eeuwigheid.
71:2 Red mij door Uw gerechtigheid,
en bevrijd mij; neig Uw oor tot mij,
en verlos mij.
71:3 Wees mij tot een Rotssteen,
om daarin te wonen, om geduriglijk
daarin te gaan; Gij hebt
bevelgegeven, om mij te verlossen,
want Gij zijt mijn Steenrots en mijn
Burg.
71:4 Mijn God, bevrijd mij van de
hand des goddelozen, van de hand
desgenen, die verkeerdelijk
handelt,en des opgeblazenen.
71:5 Want Gij zijt mijn Verwachting,
Heere, HEERE! mijn Vertrouwen van
mijn jeugd aan.
71:6 Op U heb ik gesteund van den
buik aan; van mijner moeders
ingewand aan zijt Gij mijn Uithelper;
mijnlof is geduriglijk van U.
71:7 Ik ben velen als een wonder
geweest; doch Gij zijt mijn sterke
Toevlucht.
71:8 Laat mijn mond vervuld worden

met Uw lof, den gansen dag met
Uw heerlijkheid.
71:9 Verwerp mij niet in den tijd
des ouderdoms; verlaat mij niet,
terwijl mijn kracht vergaat.
71:10 Want mijn vijanden spreken
van mij, en die op mijn ziel loeren,
beraadslagen te zamen,
71:11 Zeggende: God heeft hem
verlaten; jaagt na, en grijpt hem,
want er is geen verlosser.
71:12 O God, wees niet verre van
mij; mijn God! haast U tot mijn hulp.
71:13 Laat hen beschaamd worden,
laat hen verteerd worden, die mijn
ziel tegen zijn; laat hen met
smaaden schande overdekt worden,
die mijn kwaad zoeken.
71:14 Doch ik zal geduriglijk hopen,
en zal al Uw lof nog groter maken.
71:15 Mijn mond zal Uw
gerechtigheid vertellen, den gansen
dag Uw heil; hoewel ik de getallen
niet weet.
71:16 Ik zal heengaan in de
mogendheden des Heeren HEEREN;
ik zal Uw gerechtigheid vermelden,
deUwe alleen.
71:17 O God! Gij hebt mij geleerd
van mijn jeugd aan, en tot nog toe
verkondig ik Uw wonderen.
71:18 Daarom ook, terwijl de
ouderdom en grijsheid daar is,
verlaat mij niet, o God, totdat ik
[dezen]geslachte verkondige Uw arm,
allen nakomelingen Uw macht.
71:19 Ook is Uw gerechtigheid, o
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God, tot in de hoogte; Gij, Die grote
dingen gedaan hebt; o God! wie is
Ugelijk?
71:20 Gij, Die mij veel
benauwdheden en kwaden hebt
doen zien, zult mij weder levend
maken, en zult mijweder ophalen uit
de afgronden der aarde.
71:21 Gij zult mijn grootheid
vermeerderen, en mij rondom
vertroosten.
71:22 Ook zal ik U loven met het
instrument der luit, Uw trouw, mijn
God; ik zal U psalmzingen met de
harp,o Heilige Israels!
71:23 Mijn lippen zullen juichen,
wanneer ik U zal psalmzingen, en
mijn ziel, die Gij verlost hebt.
71:24 Ook zal mijn tong Uw
gerechtigheid den gansen dag
uitspreken, want zij zijn beschaamd,
want zijzijn schaamrood geworden,
die mijn kwaad zoeken.
72:1 Voor Salomo. O God! geef den
koning Uw rechten, en Uw
gerechtigheid den zoon des konings.
72:2 Zo zal hij Uw volk richten met
gerechtigheid, en Uw ellendigen met
recht.
72:3 De bergen zullen den volke
vrede dragen, ook de heuvelen, met
gerechtigheid.
72:4 Hij zal de ellendigen des volks
richten; hij zal de kinderen des
nooddruftigen verlossen, en
denverdrukker verbrijzelen.

72:5 Zij zullen U vrezen, zolang de
zon en maan zullen zijn, van
geslacht tot geslacht.
72:6 Hij zal nederdalen als een
regen op het nagras, als de
druppelen, die de aarde
bevochtigen.
72:7 In zijn dagen zal de
rechtvaardige bloeien, en de
veelheid van vrede, totdat de maan
niet meer zij.
72:8 En hij zal heersen van de zee
tot aan de zee, en van de rivier tot
aan de einden der aarde.
72:9 De ingezetenen van dorre
plaatsen zullen voor zijn aangezicht
knielen, en zijn vijanden zullen het
stoflekken.
72:10 De koningen van Tharsis en
de eilanden zullen geschenken
aanbrengen; de koningen van
Schebaen Seba zullen vereringen
toevoeren.
72:11 Ja, alle koningen zullen zich
voor hem nederbuigen, alle
heidenen zullen hem dienen.
72:12 Want hij zal den nooddruftige
redden, die daar roept, mitsgaders
den ellendige, en die geen
helperheeft.
72:13 Hij zal den arme en
nooddruftige verschonen, en de
zielen der nooddruftigen verlossen.
72:14 Hij zal hun zielen van list en
geweld bevrijden, en hun bloed zal
dierbaar zijn in zijn ogen.
72:15 En hij zal leven; en men zal
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hem geven van het goud van
Scheba, en men zal geduriglijk voor
hembidden; den gansen dag zal
men hem zegenen.
72:16 Is er een hand vol koren in
het land op de hoogte der bergen,
de vrucht daarvan zal ruisen als
deLibanon; en die van de stad
zullen bloeien als het kruid der
aarde.
72:17 Zijn naam zal zijn tot in
eeuwigheid; zolang als er de zon is,
zal zijn naam van kind tot
kindvoortgeplant worden; en zij
zullen in hem gezegend worden; alle
heidenen zullen hem welgelukzalig
roemen.
72:18 Geloofd zij de HEERE God, de
God Israels, Die alleen wonderen
doet.
72:19 En geloofd zij de Naam Zijner
heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de
ganse aarde worde met
Zijnheerlijkheid vervuld. Amen, ja,
amen.
72:20 De gebeden van David, den
zoon van Isai, hebben een einde.
73:1 Een psalm van Asaf. Immers is
God Israel goed, dengenen, die rein
van harte zijn.
73:2 Maar mij aangaande, mijn
voeten waren bijna uitgeweken; mijn
treden waren bijkans uitgeschoten.
73:3 Want ik was nijdig op de
dwazen, ziende der goddelozen
vrede.

73:4 Want er zijn geen banden tot
hun dood toe, en hun kracht is fris.
73:5 Zij zijn niet in de moeite [als]
[andere] mensen, en worden met
[andere] mensen niet geplaagd.
73:6 Daarom omringt hen de
hovaardij als een keten; het geweld
bedekt hen [als] een gewaad.
73:7 Hun ogen puilen uit van vet;
zij gaan de inbeeldingen des harten
te boven.
73:8 Zij mergelen [de] [lieden] uit,
en spreken boselijk van verdrukking;
zij spreken uit de hoogte.
73:9 Zij zetten hun mond tegen den
hemel, en hun tong wandelt op de
aarde.
73:10 Daarom keert zich Zijn volk
hiertoe, als hun wateren eens vollen
[bekers] worden uitgedrukt,
73:11 Dat zij zeggen: Hoe zou het
God weten, en zou er wetenschap
zijn bij den Allerhoogste?
73:12 Ziet, dezen zijn goddeloos;
nochtans hebben zij rust in de
wereld; zij vermenigvuldigen
hetvermogen.
73:13 Immers heb ik te vergeefs
mijn hart gezuiverd, en mijn handen
in onschuld gewassen.
73:14 Dewijl ik den gansen dag
geplaagd ben, en mijn straffing is er
alle morgens.
73:15 Indien ik zou zeggen: Ik zal
ook alzo spreken; ziet, zo zou ik
trouweloos zijn aan het geslacht
Uwerkinderen.
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73:16 Nochtans heb ik gedacht om
dit te mogen verstaan; [maar] het
was moeite in mijn ogen;
73:17 Totdat ik in Gods
heiligdommen inging, [en] op hun
einde merkte.
73:18 Immers zet Gij hen op gladde
plaatsen; Gij doet hen vallen in
verwoestingen.
73:19 Hoe worden zij als in een
ogenblik tot verwoesting, nemen een
einde, worden te niet
vanverschrikkingen!
73:20 Als een droom na het
ontwaken! Als Gij opwaakt, o Heere,
[dan] zult Gij hun beeld verachten.
73:21 Als mijn hart opgezwollen
was, en ik in mijn nieren geprikkeld
werd,
73:22 Toen was ik onvernuftig, en
wist niets; ik was een groot beest
bij U.
73:23 Ik zal dan geduriglijk bij U
zijn; Gij hebt mijn rechterhand gevat;
73:24 Gij zult mij leiden door Uw
raad; en daarna zult Gij mij [in]
heerlijkheid opnemen.
73:25 Wien heb ik [nevens] [U] in
den hemel? Nevens U lust mij ook
niets op de aarde!
73:26 Bezwijkt mijn vlees en mijn
hart, zo is God de Rotssteen mijns
harten, en mijn Deel in eeuwigheid.
73:27 Want ziet, die verre van U
zijn, zullen vergaan; Gij roeit uit, al
wie van U afhoereert;
73:28 Maar mij aangaande, het is

mij goed nabij God te wezen; ik zet
mijn betrouwen op den HeereHEERE,
om al Uw werken te vertellen.
74:1 Een onderwijzing, voor Asaf. O
God! waarom verstoot Gij in
eeuwigheid? [Waarom] zou Uw
toornroken tegen de schapen Uwer
weide?
74:2 Gedenk aan Uw vergadering,
[die] Gij van ouds verworven hebt;
de roede Uwer erfenis, [die]
Gijverlost hebt; den berg Sion,
waarop Gij gewoond hebt.
74:3 Hef Uw voeten op tot de
eeuwige verwoestingen; de vijand
heeft alles in het heiligdom
verdorven.
74:4 Uw wederpartijders hebben in
het midden van Uw
vergaderplaatsen gebruld; zij hebben
hun tekenentot tekenen gesteld.
74:5 Een ieder werd er bekend als
een, die de bijlen omhoog
aanbrengt in de dichtigheid van
eengeboomte.
74:6 Alzo hebben zij nu derzelver
graveerselen samen met houwelen
en beukhamers in stukken geslagen.
74:7 Zij hebben Uw heiligdommen in
het vuur gezet; ter aarde toe
hebben zij de woning Uws
Naamsontheiligd.
74:8 Zij hebben in hun hart gezegd:
Laat ze ons te zamen uitplunderen;
zij hebben alle
Godsvergaderplaatsen in het land
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verbrand.
74:9 Wij zien onze tekenen niet; er
is geen profeet meer, noch iemand
bij ons, die weet, hoe lang.
74:10 Hoe lang, o God! zal de
wederpartijder smaden? Zal de
vijand Uw Naam in eeuwigheid
lasteren?
74:11 Waarom trekt Gij Uw hand, ja,
Uw rechterhand af? [Trek] [haar] uit
het midden van Uw boezem;maak
een einde.
74:12 Evenwel is God mijn Koning
van ouds af, Die verlossingen werkt
in het midden der aarde.
74:13 Gij hebt door Uw sterkte de
zee gespleten; Gij hebt de koppen
der draken in de wateren verbroken.
74:14 Gij hebt de koppen des
Leviathans verpletterd; Gij hebt hem
tot spijs gegeven aan het volk in
dorreplaatsen.
74:15 Gij hebt een fontein en beek
gekliefd; Gij hebt sterke rivieren
uitgedroogd.
74:16 De dag is Uwe, ook is de
nacht Uwe; Gij hebt het licht en de
zon bereid.
74:17 Gij hebt al de palen der
aarde gesteld; zomer en winter, die
hebt Gij geformeerd.
74:18 Gedenk hieraan; de vijand
heeft den HEERE gesmaad, en een
dwaas volk heeft Uw Naamgelasterd.
74:19 Geef aan het wild gedierte de
ziel Uwer tortelduif niet over;
vergeet den hoop Uwer ellendigen

niet ineeuwigheid.
74:20 Aanschouw het verbond; want
de duistere plaatsen des lands zijn
vol woningen van geweld.
74:21 Laat den verdrukte niet
beschaamd wederkeren; laat den
ellendige en nooddruftige Uw
Naamprijzen.
74:22 Sta op, o God! twist Uw
twistzaak; gedenk der smaadheid,
[die] U van den dwaze [wedervaart]
denganse dag.
74:23 Vergeet niet het geroep Uwer
wederpartijders; het getier dergenen,
die tegen U opstaan, klimtgeduriglijk
op.
75:1 Voor den opperzangmeester,
Altascheth; een psalm, een lied,
voor Asaf. Wij loven U, o God!
wijloven, dat Uw Naam nabij is; men
vertelt Uw wonderen.
75:2 Als ik het bestemde [ambt] zal
ontvangen hebben, zo zal ik gans
recht richten.
75:3 Het land en al zijn inwoners
waren versmolten; [maar] ik heb zijn
pilaren vastgemaakt. Sela.
75:4 Ik heb gezegd tot de
onzinnigen: Weest niet onzinnig; en
tot de goddelozen: Verhoogt den
hoorn niet.
75:5 Verhoogt uw hoorn niet
omhoog; spreekt [niet] met stijven
hals.
75:6 Want het verhogen [komt] niet
uit het oosten, noch uit het westen,
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noch uit de woestijn;
75:7 Maar God is Rechter; Hij
vernedert dezen, en verhoogt genen.
75:8 Want in des HEEREN hand is
een beker, en de wijn is beroerd,
vol van mengeling, en Hij
schenktdaaruit; doch alle
goddelozen der aarde zullen zijn
droesemen uitzuigende drinken.
75:9 En ik zal het in eeuwigheid
verkondigen; ik zal den God Jakobs
psalmzingen.
75:10 En ik zal alle hoornen der
goddelozen afhouwen; de hoornen
des rechtvaardigen zullen
verhoogdworden.
76:1 Een psalm, een lied van Asaf,
voor den opperzangmeester, op de
Neginoth. God is bekend in
Juda;Zijn Naam is groot in Israel.
76:2 En in Salem is Zijn hut, en Zijn
woning in Sion.
76:3 Aldaar heeft Hij verbroken de
vurige pijlen van den boog, het
schild, en het zwaard, en den krijg.
Sela.
76:4 Gij zijt doorluchtiger [en]
heerlijker dan de roofbergen.
76:5 De stouthartigen zijn beroofd
geworden; zij hebben hun slaap
gesluimerd; en geen van de
dapperemannen hebben hun handen
gevonden.
76:6 Van Uw schelden, o God van
Jakob! is samen wagen en paard in
slaap gezonken.

76:7 Gij, vreselijk zijt Gij; en wie zal
voor Uw aangezicht bestaan, van
den tijd Uws toorns af?
76:8 Gij deedt een oordeel horen
uit den hemel; de aarde vreesde en
werd stil,
76:9 Als God opstond ten oordeel,
om alle zachtmoedigen der aarde te
verlossen. Sela.
76:10 Want de grimmigheid des
mensen zal U loffelijk maken; het
overblijfsel der grimmigheden zult
Gijopbinden.
76:11 Doet geloften en betaalt ze
den HEERE, uw God, gij allen, die
rondom Hem zijt! Laat hen Dien,
Diete vrezen is, geschenken
brengen;
76:12 Die den geest der vorsten als
druiven afsnijdt; Die den koningen
der aarde vreselijk is.
77:1 Een psalm van Asaf, voor den
opperzangmeester, over Jeduthun.
Mijn stem is tot God, en ik
roep;mijn stem is tot God, en Hij zal
het oor tot mij neigen.
77:2 Ten dage mijner benauwdheid
zocht ik den HEERE; mijn hand was
des nachts uitgestrekt, en liet nietaf;
mijn ziel weigerde getroost te
worden.
77:3 Dacht ik aan God, zo maakte
ik misbaar; peinsde ik, zo werd mijn
ziel overstelpt. Sela.
77:4 Gij hieldt mijn ogen wakende;
ik was verslagen, en sprak niet.
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77:5 Ik overdacht de dagen van
ouds, de jaren der eeuwen.
77:6 Ik dacht aan mijn snarenspel;
in den nacht overleide ik in mijn
hart, en mijn geest onderzocht:
77:7 Zal dan de Heere in
eeuwigheden verstoten, en voortaan
niet meer goedgunstig zijn?
77:8 Houdt Zijn goedertierenheid in
eeuwigheid op? Heeft de toezegging
een einde, van geslacht totgeslacht?
77:9 Heeft God vergeten genadig te
zijn? Heeft Hij Zijn barmhartigheden
door toorn toegesloten? Sela.
77:10 Daarna zeide ik: Dit krenkt
mij; [maar] de rechterhand des
Allerhoogsten verandert.
77:11 Ik zal de daden des HEEREN
gedenken; ja, ik zal gedenken Uw
wonderen van ouds her;
77:12 En zal al Uw werken
betrachten, en van Uw daden
spreken.
77:13 O God! Uw weg is in het
heiligdom; wie is een groot God,
gelijk God?
77:14 Gij zijt die God, Die wonder
doet; Gij hebt Uw sterkte bekend
gemaakt onder de volken.
77:15 Gij hebt Uw volk door [Uw]
arm verlost; de kinderen van Jakob
en van Jozef. Sela.
77:16 De wateren zagen U, o God!
de wateren zagen U, zij beefden;
ook waren de afgronden beroerd.
77:17 De dikke wolken goten water
uit; de bovenste wolken gaven

geluid; ook gingen Uw
pijlendaarhenen.
77:18 Het geluid Uws donders was
in het ronde; de bliksemen
verlichtten de wereld; de aarde
werdberoerd en daverde.
77:19 Uw weg was in de zee, en
Uw pad in grote wateren, en Uw
voetstappen werden niet bekend.
77:20 Gij leiddet Uw volk, als een
kudde door de hand van Mozes en
Aaron.
78:1 Een onderwijzing van Asaf. O
mijn volk! neem mijn leer ter oren;
neigt ulieder oor tot de redenen
mijnsmonds.
78:2 Ik zal mijn mond opendoen
met spreuken; ik zal verborgenheden
overvloediglijk uitstorten, van
oudsher;
78:3 Die wij gehoord hebben en
weten ze, en onze vaders ons
verteld hebben.
78:4 Wij zullen het niet verbergen
voor hun kinderen, voor het
navolgende geslacht, vertellende
deloffelijkheden des HEEREN, en Zijn
sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij
gedaan heeft.
78:5 Want Hij heeft een getuigenis
opgericht in Jakob, en een wet
gesteld in Israel; die Hij onzen
vaderengeboden heeft, dat zij ze
hun kinderen zouden bekend
maken;
78:6 Opdat het navolgende geslacht
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[die] weten zou, de kinderen, [die]
geboren zouden worden; [en]zouden
opstaan, en vertellen ze hun
kinderen;
78:7 En dat zij hun hoop op God
zouden stellen, en Gods daden niet
vergeten, maar Zijn
gebodenbewaren;
78:8 En dat zij niet zouden worden
gelijk hun vaders, een wederhorig
en wederspannig geslacht;
eengeslacht, [dat] zijn hart niet
richtte, en welks geest niet getrouw
was met God.
78:9 (De kinderen van Efraim,
gewapende boogschutters, keerden
om ten dage des strijds.)
78:10 Zij hielden Gods verbond niet,
en weigerden te wandelen in Zijn
wet.
78:11 En zij vergaten Zijn daden, en
Zijn wonderen, die Hij hun had doen
zien.
78:12 Voor hun vaderen had Hij
wonder gedaan, in Egypteland, [in]
het veld van Zoan.
78:13 Hij kliefde de zee, en deed er
hen doorgaan; en de wateren deed
Hij staan als een hoop.
78:14 En Hij leidde hen des daags
met een wolk, en den gansen nacht
met een licht des vuurs.
78:15 Hij kliefde de rotsstenen in
de woestijn, en drenkte hen
overvloedig, als [uit] afgronden.
78:16 Want Hij bracht stromen
voort uit de steenrots, en deed de

wateren afdalen als rivieren.
78:17 Nog voeren zij wijders voort
tegen Hem te zondigen,
verbitterende den Allerhoogste in de
dorrewildernis.
78:18 En zij verzochten God in hun
hart, begerende spijs naar hun lust.
78:19 En zij spraken tegen God, zij
zeiden: Zou God een tafel kunnen
toerichten in de woestijn?
78:20 Ziet, Hij heeft den rotssteen
geslagen, dat er wateren uitvloeiden,
en beken overvloediglijk
uitbraken,zou Hij ook brood kunnen
geven? Zou Hij Zijn volke vlees
toebereiden?
78:21 Daarom hoorde de HEERE, en
werd verbolgen; en een vuur werd
ontstoken tegen Jakob, en
toornging ook op tegen Israel;
78:22 Omdat zij in God niet
geloofden, en op Zijn heil niet
vertrouwden.
78:23 Daar Hij den wolken van
boven gebood, en de deuren des
hemels opende;
78:24 En regende op hen het Man
om te eten, en gaf hun hemels
koren.
78:25 Een iegelijk at het brood der
Machtigen; Hij zond hun teerkost tot
verzadiging.
78:26 Hij dreef den oostenwind
voort in den hemel, en voerde den
zuidenwind aan door Zijn sterkte;
78:27 En regende op hen vlees als
stof, en gevleugeld gevogelte als
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zand der zeeen;
78:28 En deed het vallen in het
midden zijns legers, rondom zijn
woningen.
78:29 Toen aten zij, en werden zeer
zat; zodat Hij hun hun lust
toebracht.
78:30 Zij waren nog niet vervreemd
van hun lust; hun spijs was nog in
hun mond,
78:31 Als Gods toorn tegen hen
opging, dat Hij van hun vetsten
doodde, en de uitgelezenen van
Israelnedervelde.
78:32 Boven dit alles zondigden zij
nog, en geloofden niet, door Zijn
wonderen.
78:33 Dies deed Hij hun dagen
vergaan in ijdelheid, en hun jaren in
verschrikking.
78:34 Als Hij hen doodde, zo
vraagden zij naar Hem, en keerden
weder, en zochten God vroeg;
78:35 En gedachten, dat God hun
Rotssteen was, en God, de
Allerhoogste, hun Verlosser.
78:36 En zij vleiden Hem met hun
mond, en logen Hem met hun tong.
78:37 Want hun hart was niet recht
met Hem, en zij waren niet getrouw
in Zijn verbond.
78:38 Doch Hij, barmhartig zijnde,
verzoende de ongerechtigheid, en
verdierf hen niet; maar
wenddedikwijls Zijn toorn af, en
wekte Zijn ganse grimmigheid niet
op.

78:39 En Hij dacht, dat zij vlees
waren, een wind, die henengaat en
niet wederkeert.
78:40 Hoe dikwijls verbitterden zij
Hem in de woestijn, deden Hem
smart aan in de wildernis!
78:41 Want zij kwamen alweder, en
verzochten God, en stelden den
Heilige Israels een perk.
78:42 Zij dachten niet aan Zijn
hand, aan den dag, toen Hij hen
van den wederpartijder verloste;
78:43 Hoe Hij Zijn tekenen stelde in
Egypte, en Zijn wonderheden in het
veld van Zoan;
78:44 En hun vloeden in bloed
veranderde, en hun stromen, opdat
zij niet zouden drinken.
78:45 Hij zond een vermenging van
ongedierte onder hen, dat hen
verteerde, en vorsen, die
henverdierven.
78:46 En Hij gaf hun gewas den
kruidworm, en hun arbeid den
sprinkhaan.
78:47 Hij doodde hun wijnstok door
den hagel, en hun wilde vijgebomen
door vurigen hagelsteen.
78:48 Ook gaf Hij hun vee den
hagel over, en hun beesten aan de
vurige kolen.
78:49 Hij zond onder hen de
hittigheid Zijns toorns,
verbolgenheid, en verstoordheid, en
benauwdheid,[met] uitzending der
boden van veel kwaads.
78:50 Hij woog een pad voor Zijn
1012

Psalmen
toorn; Hij onttrok hun ziel niet van
den dood; en hun gedierte gaf Hij
aande pestilentie over.
78:51 En Hij sloeg al het
eerstgeborene in Egypte, het
beginsel der krachten in de tenten
van Cham.
78:52 En Hij voerde Zijn volk als
schapen, en leidde hen, als een
kudde, in de woestijn.
78:53 Ja, Hij leidde hen zeker,
zodat zij niet vreesden; want de zee
had hun vijanden overdekt.
78:54 En Hij bracht hen tot de
landpale Zijner heiligheid, tot dezen
berg, [dien] Zijn rechterhand
verkregenheeft.
78:55 En Hij verdreef voor hun
aangezicht de heidenen, en deed
hen vallen in het snoer [hunner]
erfenis,en deed de stammen Israels
in hun tenten wonen.
78:56 Maar zij verzochten en
verbitterden God, den Allerhoogste,
en onderhielden Zijn getuigenissen
niet.
78:57 En zij weken terug, en
handelden trouwelooslijk, gelijk hun
vaders; zij zijn omgekeerd, als
eenbedriegelijke boog.
78:58 En zij verwekten Hem tot
toorn door hun hoogten, en
verwekten Hem tot ijver door hun
gesnedenbeelden.
78:59 God hoorde het en werd
verbolgen, en versmaadde Israel
zeer.

78:60 Dies verliet Hij den tabernakel
te Silo, de tent, [die] Hij tot een
woning gesteld had onder de
mensen.
78:61 En Hij gaf Zijn sterkte in de
gevangenis, en Zijn heerlijkheid in
de hand des wederpartijders.
78:62 En Hij leverde Zijn volk over
ten zwaarde, en werd verbolgen
tegen Zijn erfenis.
78:63 Het vuur verteerde hun
jongelingen, en hun jonge dochters
werden niet geprezen.
78:64 Hun priesters vielen door het
zwaard, en hun weduwen weenden
niet.
78:65 Toen ontwaakte de Heere, als
een slapende, als een held, die
juicht van den wijn.
78:66 En Hij sloeg Zijn
wederpartijders aan het achterste;
Hij deed hun eeuwige smaadheid
aan.
78:67 Doch Hij verwierp de tent van
Jozef, en den stam van Efraim
verkoos Hij niet.
78:68 Maar Hij verkoos den stam
van Juda, den berg Sion, dien Hij
liefhad.
78:69 En Hij bouwde Zijn heiligdom
als hoogten, als de aarde, die Hij
gegrond heeft in eeuwigheid.
78:70 En Hij verkoos Zijn knecht
David, en nam hem van de
schaapskooien;
78:71 Van achter de zogende
[schapen] deed Hij hem komen, om
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te weiden Jakob, Zijn volk, en Israel,
Zijnerfenis.
78:72 Ook heeft hij hen geweid
naar de oprechtheid zijns harten, en
heeft hen geleid met een
zeerverstandig beleid zijner handen.
79:1 Een psalm van Asaf. O God!
Heidenen zijn gekomen in Uw
erfenis; zij hebben den tempel
Uwerheiligheid verontreinigd; zij
hebben Jeruzalem tot steenhopen
gesteld.
79:2 Zij hebben de dode lichamen
Uwer knechten aan het gevogelte
des hemels tot spijs gegeven;
hetvlees Uwer gunstgenoten aan het
gedierte des lands.
79:3 Zij hebben hun bloed rondom
Jeruzalem als water vergoten; en er
was niemand, die hen begroef.
79:4 Wij zijn onzen naburen een
smaadheid geworden; een spot en
schimp dien, die rondom ons zijn.
79:5 Hoe lang, HEERE? Zult Gij
eeuwiglijk toornen? Zal Uw ijver als
vuur branden?
79:6 Stort Uw grimmigheid uit over
de heidenen, die U niet kennen, en
over de koninkrijken, die Uw
Naamniet aanroepen.
79:7 Want men heeft Jakob
opgegeten, en zij hebben zijn
liefelijke woning verwoest.
79:8 Gedenk ons de vorige
misdaden niet; haast U, laat Uw
barmhartigheden ons voorkomen;

want wij zijnzeer dun geworden.
79:9 Help ons, o God onzes heils!
ter oorzake van de eer Uws Naams;
en red ons, en doe verzoening
overonze zonden, om Uws Naams
wil.
79:10 Waarom zouden de heidenen
zeggen: Waar is hun God? Laat de
wraak des vergoten bloeds
Uwerknechten onder de heidenen
voor onze ogen bekend worden.
79:11 Laat het gekerm der
gevangenen voor Uw aanschijn
komen; behoud overig de kinderen
des doods,naar de grootheid Uws
arms.
79:12 En geef onze naburen
zevenvoudig weder in hun schoot
hun smaad, waarmede zij U, o
Heere!gesmaad hebben.
79:13 Zo zullen wij, Uw volk en de
schapen Uwer weide, U loven in
eeuwigheid, van geslacht tot
geslacht;wij zullen Uw roem
vertellen.
80:1 Voor den opperzangmeester,
op Schoschannim; een getuigenis,
een psalm van Asaf. O
HerderIsraels! neem ter ore, Die
Jozef als schapen leiddet; Die
tussen de cherubim zit, verschijn
blinkende.
80:2 Wek Uw macht op voor het
aangezicht van Efraim, en Benjamin,
en Manasse, en kom tot
onzeverlossing.
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80:3 O God! breng ons weder, en
laat Uw aanschijn lichten, zo zullen
wij verlost worden.
80:4 O HEERE, God der heirscharen!
hoe lang zult Gij roken tegen het
gebed Uws volks?
80:5 Gij spijst hen met tranenbrood,
en drenkt hen met tranen uit een
drieling.
80:6 Gij hebt ons onzen naburen tot
een twist gesteld, en onze vijanden
spotten onder zich.
80:7 O God der heirscharen! breng
ons weder, en laat Uw aangezicht
lichten; zo zullen wij verlost worden.
80:8 Gij hebt een wijnstok uit
Egypte overgebracht, hebt de
heidenen verdreven, en hebt
denzelvengeplant;
80:9 Gij hebt [de] [plaats] voor hem
bereid, en zijn wortelen doen
inwortelen, zodat hij het land
vervuldheeft.
80:10 De bergen zijn met zijn
schaduw bedekt geweest, en zijn
ranken waren [als] cederbomen
Gods.
80:11 Hij schoot zijn ranken uit tot
aan de zee, en zijn scheuten tot
aan de rivier.
80:12 Waarom hebt Gij zijn muren
doorgebroken, zodat allen, die den
weg voorbijgaan, hem plukken?
80:13 Het zwijn uit het woud heeft
hem uitgewroet, en het wild des
velds heeft hem afgeweid.
80:14 O God der heirscharen! keer

toch weder; aanschouw uit den
hemel, en zie, en bezoek
dezenwijnstok,
80:15 En den stam, dien Uw
rechterhand geplant heeft, en dat
om den zoon, [dien] Gij U gesterkt
hebt!
80:16 Hij is met vuur verbrand; hij
is afgehouwen; zij komen om van
het schelden Uws aangezichts.
80:17 Uw hand zij over den man
Uwer rechterhand, over des mensen
zoon, [dien] Gij U gesterkt hebt.
80:18 Zo zullen wij van U niet
terugkeren; behoud ons in het
leven, zo zullen wij Uw Naam
aanroepen.
80:19 O HEERE, God der
heirscharen! breng ons weder; laat
Uw aanschijn lichten, zo zullen wij
verlostworden.
81:1 Voor den opperzangmeester,
op de Gittith, [een] [psalm] van Asaf.
Zingt vrolijk Gode, onze
Sterkte;juicht den God van Jakob.
81:2 Heft een psalm op, en geeft
de trommel; de liefelijke harp met
de luit.
81:3 Blaast de bazuin in de nieuwe
maan, ter bestemder tijd, op onzen
feestdag.
81:4 Want dat is een inzetting in
Israel, een recht van den God
Jakobs.
81:5 Hij heeft het gezet tot een
getuigenis in Jozef, als Hij
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uitgetogen was tegen Egypteland;
[alwaar] ikgehoord heb een spraak,
die ik niet verstond;
81:6 Ik heb zijn schouder van den
last onttrokken; zijn handen zijn van
de potten ontslagen.
81:7 In de benauwdheid riept gij, en
Ik hielp u uit; Ik antwoordde u uit
de schuilplaats des donders;
Ikbeproefde u aan de wateren van
Meriba. Sela.
81:8 Mijn volk, [zeide] [Ik] hoor toe,
en Ik zal onder u betuigen, Israel,
of gij naar Mij hoordet!
81:9 Er zal onder u geen uitlands
god wezen, en gij zult u voor geen
vreemden god nederbuigen.
81:10 Ik ben de Heere, uw God, Die
u heb opgevoerd uit het land van
Egypte; doe uw mond wijd open,
enIk zal hem vervullen.
81:11 Maar Mijn volk heeft Mijn
stem niet gehoord; en Israel heeft
Mijner niet gewild.
81:12 Dies heb Ik het overgegeven
in het goeddunken huns harten, dat
zij wandelden in hun raadslagen.
81:13 Och, dat Mijn volk naar Mij
gehoord had, dat Israel in Mijn
wegen gewandeld had!
81:14 In kort zou Ik hun vijanden
gedempt hebben, en Mijn hand
gewend hebben tegen
hunwederpartijders.
81:15 Die den HEERE haten, zouden
zich Hem geveinsdelijk onderworpen
hebben, maar hunlieder tijdzou

eeuwig geweest zijn.
81:16 En Hij zou het gespijsd
hebben met het vette der tarwe; ja,
Ik zou u verzadigd hebben met
honig uitde rotsstenen.
82:1 Een psalm van Asaf. God staat
in de vergadering Godes; Hij
oordeelt in het midden der goden;
82:2 Hoe lang zult gijlieden onrecht
oordelen, en het aangezicht der
goddelozen aannemen? Sela.
82:3 Doet recht den arme en den
wees; rechtvaardigt den verdrukte
en den arme.
82:4 Verlost den arme en den
behoeftige, rukt [hem] uit der
goddelozen hand.
82:5 Zij weten niet, en verstaan niet;
zij wandelen steeds in duisternis;
[dies] wankelen alle fondamentender
aarde.
82:6 Ik heb wel gezegd: Gij zijt
goden; en gij zijt allen kinderen des
Allerhoogsten;
82:7 Nochtans zult gij sterven als
een mens; en als een van de
vorsten zult gij vallen.
82:8 Sta op, o God! oordeel het
aardrijk, want Gij bezit alle natien.
83:1 Een lied, een psalm van Asaf.
O God! zwijg niet, houd U niet als
doof, en zijt niet stil, o God!
83:2 Want zie, Uw vijanden maken
getier, en Uw haters steken het
hoofd op.
1016

Psalmen
83:3 Zij maken listiglijk een
heimelijken aanslag tegen Uw volk,
en beraadslagen zich tegen
Uwverborgenen.
83:4 Zij hebben gezegd: Komt, en
laat ons hen uitroeien, dat zij geen
volk meer zijn; dat aan den
naamIsraels niet meer gedacht
worde.
83:5 Want zij hebben in het hart te
zamen beraadslaagd; tegen U
hebben zij een verbond gemaakt;
83:6 De tenten van Edom en der
Ismaelieten, Moab en de Hagarenen;
83:7 Gebal, en Ammon, en Amalek,
Palestina met de inwoners van
Tyrus.
83:8 Ook heeft zich Assur bij hen
gevoegd; zij zijn den kinderen van
Lot tot een arm geweest. Sela.
83:9 Doe hun als Midian, als Sisera,
als Jabin aan de beek Kison;
83:10 [Die] verdelgd zijn te Endor;
zij zijn geworden tot drek der aarde.
83:11 Maak hen [en] hun prinsen
als Oreb en als Zeeb, en al hun
vorsten als Zebah en als Zalmuna;
83:12 Die zeiden: Laat ons de
schone woningen Gods voor ons in
erfelijke bezitting nemen.
83:13 Mijn God! maak hen als een
wervel, als stoppelen voor den wind.
83:14 Gelijk het vuur een woud
verbrandt, en gelijk de vlam de
bergen aansteekt;
83:15 Vervolg hen alzo met Uw
onweder, en verschrik hen met Uw

draaiwind.
83:16 Maak hun aangezicht vol
schande, opdat zij, o HEERE! Uw
Naam zoeken.
83:17 Laat hen beschaamd en
verschrikt wezen tot in eeuwigheid,
en laat hen schaamrood worden,
enomkomen;
83:18 Opdat zij weten, dat Gij
alleen met Uw Naam zijt de HEERE,
de Allerhoogste over de ganse
aarde.
84:1 Voor den opperzangmeester,
op de Gittith; een psalm, voor de
kinderen van Korach. Hoe liefelijk
zijnUw woningen, o HEERE der
heirscharen!
84:2 Mijn ziel is begerig, en bezwijkt
ook van verlangen, naar de
voorhoven des HEEREN; mijn hart
enmijn vlees roepen uit tot den
levenden God.
84:3 Zelfs vindt de mus een huis,
en de zwaluw een nest voor zich,
waar zij haar jongen legt, bij
Uwaltaren, HEERE der heirscharen,
mijn Koning, en mijn God!
84:4 Welgelukzalig zijn zij, die in Uw
huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk.
Sela.
84:5 Welgelukzalig is de mens,
wiens sterkte in U is, in welker hart
de gebaande wegen zijn.
84:6 Als zij door het dal der
moerbezienbomen doorgaan, stellen
zij Hem tot een fontein; ook zal de
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regenhen gans rijkelijk overdekken.
84:7 Zij gaan van kracht tot kracht;
een iegelijk [van] [hen] zal
verschijnen voor God in Sion.
84:8 HEERE, God der heirscharen!
hoor mijn gebed; neem het ter
oren, o God van Jakob! Sela.
84:9 O God, ons Schild! zie, en
aanschouw het aangezicht Uws
gezalfden.
84:10 Want een dag in Uw
voorhoven is beter dan duizend
[elders]; ik koos liever aan den
dorpel in hethuis mijns Gods te
wezen, dan lang te wonen in de
tenten der goddeloosheid.
84:11 Want God, de HEERE, is een
Zon en Schild; de HEERE zal genade
en eer geven; Hij zal het goedeniet
onthouden dengenen, die in
oprechtheid wandelen.
84:12 HEERE der heirscharen!
welgelukzalig is de mens, die op U
vertrouwt.
85:1 Een psalm, voor den
opperzangmeester, onder de
kinderen van Korach. Gij zijt Uw
lande gunstiggeweest, HEERE! de
gevangenis van Jakob hebt Gij
gewend.
85:2 De misdaad Uws volks hebt Gij
weggenomen; Gij hebt al hun
zonden bedekt. Sela.
85:3 Gij hebt weggenomen al Uw
verbolgenheid; Gij hebt U gewend
van de hittigheid Uws toorns.

85:4 Breng ons weder, o God onzes
heils! en doe te niet Uw toornigheid
over ons.
85:5 Zult Gij eeuwiglijk tegen ons
toornen? Zult Gij Uw toorn
uitstrekken van geslacht tot
geslacht?
85:6 Zult Gij ons niet weder levend
maken, opdat Uw volk zich in U
verblijde?
85:7 Toon ons Uw goedertierenheid,
o HEERE, en geef ons Uw heil.
85:8 Ik zal horen, wat God, de
HEERE, spreken zal; want Hij zal tot
Zijn volk en tot Zijn gunstgenoten
vanvrede spreken; maar dat zij niet
weder tot dwaasheid keren.
85:9 Zekerlijk, Zijn heil is nabij
degenen, die Hem vrezen, opdat in
ons land eer wone.
85:10 De goedertierenheid en
waarheid zullen elkander ontmoeten;
de gerechtigheid en vrede
zullen[elkander] kussen.
85:11 De waarheid zal uit de aarde
spruiten, en gerechtigheid zal van
den hemel nederzien.
85:12 Ook zal de HEERE het goede
geven; en ons land zal zijn vrucht
geven.
85:13 De gerechtigheid zal voor Zijn
aangezicht henengaan, en Hij zal ze
zetten op den weg
Zijnervoetstappen.
86:1 Een gebed van David. HEERE!
neig Uw oor, verhoor mij; want ik
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ben ellendig en nooddruftig.
86:2 Bewaar mijn ziel, want ik ben
[Uw] gunstgenoot, o Gij, mijn God!
verlos Uw knecht, die op U
betrouwt.
86:3 Zijt mij genadig, HEERE! want ik
roep tot U den gansen dag.
86:4 Verheug de ziel Uws knechts;
want tot U, HEERE! verhef ik mijn
ziel.
86:5 Want Gij, HEERE! zijt goed, en
gaarne vergevende, en van grote
goedertierenheid allen, die
Uaanroepen.
86:6 HEERE! neem mijn gebed ter
ore, en merk op de stem mijner
smekingen.
86:7 In den dag mijner benauwdheid
roep ik U aan, want Gij verhoort
mij.
86:8 Onder de goden is niemand U
gelijk, Heere! en er zijn geen gelijk
Uw werken.
86:9 Al de heidenen, Heere! die Gij
gemaakt hebt, zullen komen, en
zullen zich voor Uw
aanschijnnederbuigen, en Uw Naam
eren.
86:10 Want Gij zijt groot, en doet
wonderwerken; Gij alleen zijt God.
86:11 Leer mij, HEERE! Uw weg; ik
zal in Uw waarheid wandelen;
verenig mijn hart tot de vreze
UwsNaams.
86:12 Heere, mijn God! ik zal U met
mijn ganse hart loven, en ik zal Uw
Naam eren in eeuwigheid;

86:13 Want Uw goedertierenheid is
groot over mij; en Gij hebt mijn ziel
uit het onderste des grafs uitgerukt.
86:14 O God! de hovaardigen staan
tegen mij op, en de vergaderingen
der tirannen zoeken mijn ziel; en
zijstellen U niet voor hun ogen.
86:15 Maar Gij, Heere! zijt een
barmhartig en genadig God,
lankmoedig, en groot van
goedertierenheid enwaarheid.
86:16 Wend U tot mij, en zijt mij
genadig, geef Uw knecht Uw sterkte,
en verlos den zoon
Uwerdienstmaagd.
86:17 Doe aan mij een teken ten
goede, opdat het mijn haters zien,
en beschaamd worden, als
Gij,HEERE! mij geholpen, en mij
getroost zult hebben.
87:1 Een psalm, een lied voor de
kinderen van Korach. Zijn grondslag
is op de bergen der heiligheid.
87:2 De HEERE bemint de poorten
van Sion boven alle woningen van
Jakob.
87:3 Zeer heerlijke dingen worden
van u gesproken, o stad Gods! Sela.
87:4 Ik zal Rahab en Babel
vermelden, onder degenen, die Mij
kennen; ziet, de Filistijn, en de
Tyrier, metden Moor, deze is aldaar
geboren.
87:5 En van Sion zal gezegd
worden: Die en die is daarin
geboren; en de Allerhoogste Zelf zal
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henbevestigen.
87:6 De HEERE zal hen rekenen in
het opschrijven der volken,
[zeggende]: Deze is aldaar geboren.
Sela.
87:7 En de zangers, gelijk de
speellieden, [mitsgaders] al mijn
fonteinen, zullen binnen u zijn.
88:1 Een lied, een psalm voor de
kinderen van Korach, voor den
opperzangmeester, op
MachalathLeannoth; een onderwijzing
van Heman, den Ezrahiet. O HEERE,
God mijns heils! bij dag, bij nacht
roep ik voorU.
88:2 Laat mijn gebed voor Uw
aanschijn komen; neig Uw oor tot
mijn geschrei.
88:3 Want mijn ziel is der
tegenheden zat, en mijn leven raakt
tot aan het graf.
88:4 Ik ben gerekend met degenen,
die in de kuil nederdalen; ik ben
geworden als een man,
diekrachteloos is;
88:5 Afgezonderd onder de doden,
gelijk de verslagenen, die in het
graf liggen, die Gij niet meer
gedenkt,en zij zijn afgesneden van
Uw hand.
88:6 Gij hebt mij in den ondersten
kuil gelegd, in duisternissen, in
diepten.
88:7 Uw grimmigheid ligt op mij; Gij
hebt [mij] nedergedrukt met al Uw
baren. Sela.

88:8 Mijn bekenden hebt Gij verre
van mij gedaan, Gij hebt mij hun tot
een groten gruwel gesteld; ik
benbesloten, en kan niet uitkomen.
88:9 Mijn oog treurt vanwege
verdrukking; HEERE! ik roep tot U
den gansen dag; ik strek mijn
handen uittot U.
88:10 Zult Gij wonder doen aan de
doden? Of zullen de overledenen
opstaan, zullen zij U loven? Sela.
88:11 Zal Uw goedertierenheid in
het graf verteld worden, Uw
getrouwheid in het verderf?
88:12 Zullen Uw wonderen bekend
worden in de duisternis, en Uw
gerechtigheid in het land
dervergetelheid?
88:13 Maar ik, HEERE! roep tot U,
en mijn gebed komt U voor in den
morgenstond.
88:14 HEERE! waarom verstoot Gij
mijn ziel, [en] verbergt Uw aanschijn
voor mij?
88:15 Van der jeugd aan ben ik
bedrukt en doodbrakende; ik draag
Uw vervaarnissen, ik
bentwijfelmoedig.
88:16 Uw hittige toornigheden gaan
over mij; Uw verschrikkingen doen
mij vergaan.
88:17 Den gansen dag omringen zij
mij als water; te zamen omgeven zij
mij.
88:18 Gij hebt vriend en metgezel
verre van mij gedaan; mijn
bekenden zijn [in] duisternis.
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89:1 Een onderwijzing van Ethan,
den Ezrahiet. Ik zal de
goedertierenheid des HEEREN
eeuwiglijk zingen;ik zal Uw waarheid
met mijn mond bekend maken, van
geslacht tot geslacht.
89:2 Want ik heb gezegd: Uw
goedertierenheid zal eeuwiglijk
gebouwd worden; in de hemelen
zelve hebtGij Uw waarheid bevestigd,
[zeggende]:
89:3 Ik heb een verbond gemaakt
met Mijn uitverkorene; Ik heb Mijn
knecht David gezworen:
89:4 Ik zal uw zaad tot in
eeuwigheid bevestigen, en uw troon
opbouwen van geslacht tot geslacht.
Sela.
89:5 Dies loven de hemelen Uw
wonderen, o HEERE! ook is Uw
getrouwheid in de gemeente der
heiligen.
89:6 Want wie mag in den hemel
tegen den HEERE geschat worden?
[Wie] is den HEERE gelijk, onderde
kinderen der sterken?
89:7 God is grotelijks geducht in
den raad der heiligen, en vreselijk
boven allen, die rondom Hem zijn.
89:8 O HEERE, God der heirscharen!
wie is als Gij, grootmachtig, o
HEERE! en Uw getrouwheid isrondom
U.
89:9 Gij heerst over de
opgeblazenheid der zee; wanneer
haar baren zich verheffen, zo stilt
Gij ze.

89:10 Gij hebt Rahab verbrijzeld als
een verslagene; Gij hebt Uw
vijanden verstrooid met den arm
Uwersterkte.
89:11 De hemel is Uwe, ook is de
aarde Uwe; de wereld en haar
volheid, die hebt Gij gegrond.
89:12 Het noorden en het zuiden,
die hebt Gij geschapen; Thabor en
Hermon juichen in Uw Naam.
89:13 Gij hebt een arm met macht;
Uw hand is sterk, Uw rechterhand is
hoog.
89:14 Gerechtigheid en gericht zijn
de vastigheid Uws troons;
goedertierenheid en waarheid gaan
voor Uwaanschijn henen.
89:15 Welgelukzalig is het volk,
hetwelk het geklank kent; o HEERE!
zij zullen in het licht Uws
aanschijnswandelen.
89:16 Zij zullen zich den gansen
dag verheugen in Uw Naam, en
door Uw gerechtigheid verhoogd
worden.
89:17 Want Gij zijt de heerlijkheid
hunner sterkte; en door Uw
welbehagen zal onze hoorn
verhoogdworden.
89:18 Want ons schild is van den
HEERE, en onze koning is van den
Heilige Israels.
89:19 Toen hebt Gij in een gezicht
gesproken van Uw heilige, en
gezegd: Ik heb hulp besteld bij een
held;Ik heb een verkorene uit het
volk verhoogd.
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89:20 Ik heb David, Mijn knecht,
gevonden; met Mijn heilige olie heb
Ik hem gezalfd;
89:21 Met welken Mijn hand vast
blijven zal; ook zal hem Mijn arm
versterken.
89:22 De vijand zal hem niet
dringen, en de zoon der
ongerechtigheid zal hem niet
onderdrukken.
89:23 Maar Ik zal zijn
wederpartijders verpletteren voor zijn
aangezicht, en die hem haten, zal Ik
plagen.
89:24 En Mijn getrouwheid en Mijn
goedertierenheid zullen met hem
zijn; en zijn hoorn zal in Mijn
Naamverhoogd worden.
89:25 En Ik zal zijn hand in de zee
zetten, en zijn rechterhand in de
rivieren.
89:26 Hij zal Mij noemen: Gij zijt
mijn Vader! mijn God, en de
Rotssteen mijns heils!
89:27 Ook zal Ik hem ten
eerstgeborenen zoon stellen, ten
hoogste over de koningen der
aarde.
89:28 Ik zal hem Mijn
goedertierenheid in eeuwigheid
houden, en Mijn verbond zal hem
vast blijven.
89:29 En Ik zal zijn zaad in
eeuwigheid zetten, en zijn troon als
de dagen der hemelen.
89:30 Indien zijn kinderen Mijn wet
verlaten, en in Mijn rechten niet

wandelen;
89:31 Indien zij Mijn inzettingen
ontheiligen, en Mijn geboden niet
houden;
89:32 Zo zal Ik hun overtreding met
de roede bezoeken, en hun
ongerechtigheid met plagen.
89:33 Maar Mijn goedertierenheid
zal Ik van hem niet wegnemen, en
in Mijn getrouwheid niet feilen.
89:34 Ik zal Mijn verbond niet
ontheiligen, en hetgeen uit Mijn
lippen gegaan is, zal Ik niet
veranderen.
89:35 Ik heb eens gezworen bij Mijn
heiligheid: Zo Ik aan David liege!
89:36 Zijn zaad zal in der
eeuwigheid zijn, en zijn troon zal
voor Mij zijn gelijk de zon.
89:37 Hij zal eeuwiglijk bevestigd
worden, gelijk de maan; en de
Getuige in den hemel is getrouw.
Sela.
89:38 Maar Gij hebt [hem] verstoten
en verworpen; Gij zijt verbolgen
geworden tegen Uw gezalfde.
89:39 Gij hebt het verbond Uws
knechts te niet gedaan; Gij hebt zijn
kroon ontheiligd tegen de aarde.
89:40 Gij hebt al zijn muren
doorgebroken; Gij hebt zijn
vestingen nedergeworpen.
89:41 Allen, die den weg
voorbijgingen, hebben hem beroofd;
zijn naburen is hij tot een smaad
geweest.
89:42 Gij hebt de rechterhand zijner
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wederpartijders verhoogd; Gij hebt al
zijn vijanden verblijd.
89:43 Gij hebt ook de scherpte zijns
zwaards omgekeerd, en hebt hem
niet staande gehouden in denstrijd.
89:44 Gij hebt zijn schoonheid doen
ophouden; en Gij hebt zijn troon ter
aarde nedergestoten.
89:45 Gij hebt de dagen zijner
jeugd verkort; Gij hebt hem met
schaamte overdekt. Sela.
89:46 Hoe lang, o HEERE! zult Gij U
steeds verbergen, zal Uw
grimmigheid branden als een vuur?
89:47 Gedenk van hoedanige eeuw
ik ben; waarom zoudt Gij aller
mensenkinderen tevergeefs
geschapenhebben?
89:48 Wat man leeft er, die den
dood niet zien zal, die zijn ziel zal
bevrijden van het geweld des
grafs?Sela.
89:49 HEERE! waar zijn Uw vorige
goedertierenheden, [die] Gij David
gezworen hebt bij Uw trouw?
89:50 Gedenk, HEERE! aan den
smaad Uwer knechten, dien ik in
mijn boezem draag, [van] alle
grotevolken.
89:51 Waarmede, o HEERE! Uw
vijanden smaden, waarmede zij de
voetstappen Uws gezalfden smaden.
89:52 Geloofd zij de HEERE in
eeuwigheid! Amen, ja, amen.
90:1 Een gebed van Mozes, den
man Gods. HEERE! Gij zijt ons

geweest een Toevlucht van geslacht
totgeslacht.
90:2 Eer de bergen geboren waren,
en Gij de aarde en de wereld
voortgebracht hadt, ja, van
eeuwigheidtot eeuwigheid zijt Gij
God.
90:3 Gij doet den mens wederkeren
tot verbrijzeling, en zegt: Keert
weder, gij mensenkinderen!
90:4 Want duizend jaren zijn in Uw
ogen als de dag van gisteren, als
hij voorbijgegaan is, en [als]
eennachtwaak.
90:5 Gij overstroomt hen; zij zijn
[gelijk] een slaap; in den
morgenstond zijn zij gelijk het gras,
[dat]verandert;
90:6 In den morgenstond bloeit het,
en het verandert; des avonds wordt
het afgesneden, en het verdort.
90:7 Want wij vergaan door Uw
toorn; en door Uw grimmigheid
worden wij verschrikt.
90:8 Gij stelt onze ongerechtigheden
voor U, onze heimelijke [zonden] in
het licht Uws aanschijns.
90:9 Want al onze dagen gaan
henen door Uw verbolgenheid; wij
brengen onze jaren door als
eengedachte.
90:10 Aangaande de dagen onzer
jaren, daarin zijn zeventig jaren, of,
zo wij zeer sterk zijn, tachtig
jaren;en het uitnemendste van die is
moeite en verdriet; want het wordt
snellijk afgesneden, en wij vliegen
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daarheen.
90:11 Wie kent de sterkte Uws
toorns, en Uw verbolgenheid,
naardat Gij te vrezen zijt?
90:12 Leer [ons] alzo onze dagen
tellen, dat wij een wijs hart
bekomen.
90:13 Keer weder, HEERE! tot hoe
lange? en het berouwe U over Uw
knechten.
90:14 Verzadig ons in den
morgenstond met Uw
goedertierenheid, zo zullen wij
juichen, en verblijd zijn in alonze
dagen.
90:15 Verblijd ons naar de dagen,
[in] [dewelke] Gij ons gedrukt hebt,
[naar] de jaren, [in] [dewelke] wij
hetkwaad gezien hebben.
90:16 Laat Uw werk aan Uw
knechten gezien worden, en Uw
heerlijkheid over hun kinderen.
90:17 En de liefelijkheid des
HEEREN, onzes Gods; zij over ons;
en bevestig Gij het werk onzer
handenover ons, ja, het werk onzer
handen, bevestig dat.
91:1 Die in de schuilplaats des
Allerhoogsten is gezeten, die zal
vernachten in de schaduw
desAlmachtigen.
91:2 Ik zal tot den HEERE zeggen:
Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn
God, op Welken ik vertrouw!
91:3 Want Hij zal u redden van den
strik des vogelvangers, van de zeer

verderfelijke pestilentie.
91:4 Hij zal u dekken met Zijn
vlerken, en onder Zijn vleugelen zult
gij betrouwen; Zijn waarheid is
eenrondas en beukelaar.
91:5 Gij zult niet vrezen voor den
schrik des nachts, voor den pijl, die
des daags vliegt;
91:6 Voor de pestilentie, die in de
donkerheid wandelt; voor het
verderf, dat op den middag
verwoest.
91:7 Aan uw zijden zullen er
duizend vallen, en tien duizend aan
uw rechterhand; tot u zal het
nietgenaken.
91:8 Alleenlijk zult gij het met uw
ogen aanschouwen; en gij zult de
vergelding der goddelozen zien.
91:9 Want Gij, HEERE! zijt mijn
Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij
gesteld tot uw Vertrek;
91:10 U zal geen kwaad
wedervaren, en geen plage zal uw
tent naderen.
91:11 Want Hij zal Zijn engelen van
u bevelen, dat zij u bewaren in al
uw wegen.
91:12 Zij zullen u op de handen
dragen, opdat gij uw voet aan geen
steen stoot.
91:13 Op den fellen leeuw en de
adder zult gij treden, gij zult den
jongen leeuw en den draak
vertreden.
91:14 Dewijl hij Mij zeer bemint,
[spreekt] [God], zo zal Ik hem
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uithelpen; Ik zal hem op een hoogte
stellen,want hij kent Mijn Naam.
91:15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik
zal hem verhoren; in de
benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik
zal er hemuittrekken, en zal hem
verheerlijken.
91:16 Ik zal hem met langheid der
dagen verzadigen, en Ik zal hem
Mijn heil doen zien.
92:1 Een psalm, een lied, op den
sabbatdag. Het is goed, dat men
den HEERE love, en Uw
Naampsalmzinge, o Allerhoogste!
92:2 Dat men in den morgenstond
Uw goedertierenheid verkondige, en
Uw getrouwheid in de nachten;
92:3 Op het tiensnarig instrument
en op de luit, met een voorbedacht
lied op de harp.
92:4 Want Gij hebt mij verblijd,
HEERE! met Uw daden, ik zal
juichen over de werken Uwer
handen.
92:5 O HEERE! hoe groot zijn Uw
werken! zeer diep zijn Uw
gedachten.
92:6 Een onvernuftig man weet er
niet van, en een dwaas verstaat
ditzelve niet;
92:7 Dat de goddelozen groeien als
het kruid, en al de werkers der
ongerechtigheid bloeien, opdat zij
tot inder eeuwigheid verdelgd
worden.
92:8 Maar Gij zijt de Allerhoogste in

eeuwigheid de HEERE!
92:9 Want zie, Uw vijanden, o
HEERE! want zie, Uw vijanden zullen
vergaan; al de werkers
derongerechtigheid zullen verstrooid
worden.
92:10 Maar Gij zult mijn hoorn
verhogen, gelijk eens eenhoorns; ik
ben met verse olie overgoten.
92:11 En mijn oog zal mijn
verspieders aanschouwen; mijn oren
zullen het horen, aangaande
deboosdoeners, die tegen mij
opstaan.
92:12 De rechtvaardige zal groeien
als een palmboom; hij zal wassen
als een cederboom op Libanon.
92:13 Die in het huis des HEEREN
geplant zijn, dien zal gegeven
worden te groeien in de
voorhovenonzes Gods.
92:14 In den grijzen ouderdom
zullen zij nog vruchten dragen; zij
zullen vet en groen zijn,
92:15 Om te verkondigen, dat de
HEERE recht is; Hij is mijn
Rotssteen, en in Hem is geen
onrecht.
93:1 De HEERE regeert, Hij is met
hoogheid bekleed; de HEERE is
bekleed met sterkte, Hij heeft
Zichomgord. Ook is de wereld
bevestigd, zij zal niet wankelen.
93:2 Van toen af is Uw troon
bevestigd, Gij zijt van eeuwigheid af.
93:3 De rivieren verheffen, o HEERE!
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de rivieren verheffen haar bruisen;
de rivieren verheffen haaraanstoting.
93:4 [Doch] de HEERE in de hoogte
is geweldiger dan het bruisen van
grote wateren, [dan] de
geweldigebaren der zee.
93:5 Uw getuigenissen zijn zeer
getrouw; de heiligheid is Uw huize
sierlijk, HEERE! tot lange dagen.
94:1 O God der wraken! o HEERE,
God der wraken! verschijn blinkende.
94:2 Gij, Rechter der aarde! verhef
U; breng vergelding weder over de
hovaardigen.
94:3 Hoe lang zullen de
goddelozen, o HEERE! hoe lang
zullen de goddelozen van vreugde
opspringen?
94:4 Uitgieten? hard spreken? alle
werkers der ongerechtigheid zich
beroemen?
94:5 O HEERE! zij verbrijzelen Uw
volk, en zij verdrukken Uw erfdeel.
94:6 De weduwe en den
vreemdeling doden zij, en zij
vermoorden de wezen.
94:7 En zeggen: De HEERE ziet het
niet, en de God van Jakob merkt
het niet.
94:8 Aanmerkt, gij onvernuftigen
onder het volk! en gij dwazen!
wanneer zult gij verstandig worden?
94:9 Zou Hij, Die het oor plant, niet
horen? zou Hij, Die het oog
formeert, niet aanschouwen?
94:10 Zou Hij, Die de heidenen

tuchtigt, niet straffen, Hij, Die den
mens wetenschap leert?
94:11 De HEERE weet de gedachten
des mensen, dat zij ijdelheid zijn.
94:12 Welgelukzalig is de man, o
HEERE! dien Gij tuchtigt, en dien Gij
leert uit Uw wet,
94:13 Om hem rust te geven van
de kwade dagen; totdat de kuil
voor den goddeloze gegraven wordt.
94:14 Want de HEERE zal Zijn volk
niet begeven, en Hij zal Zijn erve
niet verlaten.
94:15 Want het oordeel zal
wederkeren tot de gerechtigheid; en
alle oprechten van hart zullen
hetzelvenavolgen.
94:16 Wie zal voor mij staan tegen
de boosdoeners? Wie zal zich voor
mij stellen tegen de werkers
derongerechtigheid?
94:17 Ten ware dat de HEERE mij
een Hulp geweest ware, mijn ziel
had bijna in de stilte gewoond.
94:18 Als ik zeide: Mijn voet
wankelt; Uw goedertierenheid, o
HEERE! ondersteunde mij.
94:19 Als mijn gedachten binnen in
mij vermenigvuldigd werden, hebben
Uw vertroostingen mijn zielverkwikt.
94:20 Zou zich de stoel der
schadelijkheden met U
vergezelschappen, die moeite
verdicht bij inzetting?
94:21 Zij rotten zich samen tegen
de ziel des rechtvaardigen, en zij
verdoemen onschuldig bloed.
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94:22 Doch de HEERE is mij
geweest tot een Hoog Vertrek, en
mijn God tot een Steenrots
mijnertoevlucht.
94:23 En Hij zal hun
ongerechtigheid op hen doen
wederkeren, en Hij zal hen in hun
boosheid verdelgen;de HEERE, onze
God, zal hen verdelgen.

werk zagen.
95:10 Veertig jaren heb Ik verdriet
gehad aan [dit] geslacht, en heb
gezegd: Zij zijn een volk, dwalende
vanhart, en zij kennen Mijn wegen
niet.
95:11 Daarom heb Ik in Mijn toorn
gezworen: Zo zij in Mijn rust zullen
ingaan!

95:1 Komt, laat ons den HEERE
vrolijk zingen; laat ons juichen den
Rotssteen onzes heils.
95:2 Laat ons Zijn aangezicht
tegemoet gaan met lof; laat ons
Hem juichen met psalmen.
95:3 Want de HEERE is een groot
God; ja, een groot Koning boven
alle goden;
95:4 In Wiens hand de diepste
plaatsen der aarde zijn, en de
hoogten der bergen zijn Zijne;
95:5 Wiens ook de zee is, want Hij
heeft ze gemaakt; en Zijn handen
hebben het droge geformeerd.
95:6 Komt, laat ons aanbidden en
nederbukken; laat ons knielen voor
den HEERE, Die ons gemaakt heeft.
95:7 Want Hij is onze God, en wij
zijn het volk Zijner weide, en de
schapen Zijner hand. Heden, zo gij
Zijnstem hoort,
95:8 Verhardt uw hart niet, gelijk te
Meriba, gelijk ten dage van Massa
in de woestijn;
95:9 Waar Mij uw vaders
verzochten, Mij beproefden, ook Mijn

96:1 Zingt den HEERE een nieuw
lied; zingt den HEERE, gij ganse
aarde!
96:2 Zingt den HEERE, looft Zijn
Naam; boodschapt Zijn heil van dag
tot dag.
96:3 Vertelt onder de heidenen Zijn
eer, onder alle volken Zijn
wonderen.
96:4 Want de HEERE is groot, en
zeer te prijzen; Hij is vreselijk boven
alle goden.
96:5 Want al de goden der volken
zijn afgoden; maar de HEERE heeft
de hemelen gemaakt.
96:6 Majesteit en heerlijkheid zijn
voor Zijn aangezicht, sterkte en
sieraad in Zijn heiligdom.
96:7 Geeft den HEERE, gij
geslachten der volken! geeft den
HEERE eer en sterkte.
96:8 Geeft den HEERE de eer Zijns
Naams; brengt offer, en komt in Zijn
voorhoven.
96:9 Aanbidt den HEERE in de
heerlijkheid des heiligdoms; schrikt
voor Zijn aangezicht, gij ganse
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aarde.
96:10 Zegt onder de heidenen: De
HEERE regeert; ook zal de wereld
bevestigd worden, zij zal
nietbewogen worden; Hij zal de
volken richten in alle rechtmatigheid.
96:11 Dat de hemelen zich
verblijden, en de aarde zich
verheuge, dat de zee bruise met
haar volheid.
96:12 Dat het veld huppele van
vreugde met al wat er in is, dat
dan al de bomen des wouds
juichen.
96:13 Voor het aangezicht des
HEEREN; want Hij komt, want Hij
komt, om de aarde te richten; Hij
zal dewereld richten met
gerechtigheid, en de volken met Zijn
waarheid.
97:1 De HEERE regeert, de aarde
verheuge zich; dat veel eilanden
zich verblijden.
97:2 Rondom Hem zijn wolken en
donkerheid, gerechtigheid en gericht
zijn de vastigheid Zijns troons.
97:3 Een vuur gaat voor Zijn
aangezicht heen, en het steekt Zijn
wederpartijen rondom aan brand.
97:4 Zijn bliksemen verlichten de
wereld; het aardrijk ziet ze en het
beeft.
97:5 De bergen smelten als was
voor het aanschijn des HEEREN,
voor het aanschijn des HEEREN
derganse aarde.

97:6 De hemelen verkondigen Zijn
gerechtigheid, en alle volken zien
Zijn eer.
97:7 Beschaamd moeten wezen
allen, die de beelden dienen, die
zich op afgoden beroemen; buigt u
nedervoor Hem, alle gij goden!
97:8 Sion heeft gehoord, en het
heeft zich verblijd, en de dochteren
van Juda hebben zich
verheugdvanwege Uw oordelen, o
HEERE!
97:9 Want Gij, HEERE! zijt de
Allerhoogste over de gehele aarde;
Gij zijt zeer hoog verheven boven
allegoden.
97:10 Gij liefhebbers des HEEREN!
haat het kwade; Hij bewaart de
zielen Zijner gunstgenoten; Hij redt
henuit der goddelozen hand.
97:11 Het licht is voor den
rechtvaardige gezaaid, en vrolijkheid
voor de oprechten van hart.
97:12 Gij rechtvaardigen! verblijdt u
in den HEERE, en spreekt lof ter
gedachtenis Zijner heiligheid.
98:1 Een psalm. Zingt den HEERE
een nieuw lied; want Hij heeft
wonderen gedaan; Zijn rechterhand,
ende arm Zijner heiligheid, heeft
Hem heil gegeven.
98:2 De HEERE heeft Zijn heil
bekend gemaakt; Hij heeft Zijn
gerechtigheid geopenbaard voor de
ogen derheidenen.
98:3 Hij is gedachtig geweest Zijner
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goedertierenheid, en Zijner waarheid
aan het huis Israels; en al deeinden
der aarde hebben gezien het heil
onzes Gods.
98:4 Juicht den HEERE, gij ganse
aarde! roept uit van vreugde, en
zingt vrolijk, en psalmzingt.
98:5 Psalmzingt den HEERE met de
harp, met de harp en met de stem
des gezangs,
98:6 Met trompetten en
bazuinengeklank; juicht voor het
aangezicht des Konings, des
HEEREN.
98:7 De zee bruise met haar
volheid, de wereld met degenen, die
daarin wonen.
98:8 Dat de rivieren met de handen
klappen, dat tegelijk de gebergten
vreugde bedrijven,
98:9 Voor het aangezicht des
HEEREN, want Hij komt, om de
aarde te richten; Hij zal de wereld
richten ingerechtigheid, en de volken
in alle rechtmatigheid.
99:1 De HEERE regeert, dat de
volken beven; Hij zit [tussen] de
cherubim; de aarde bewege zich.
99:2 De HEERE is groot in Sion, en
Hij is hoog boven alle volken.
99:3 Dat zij Uw groten en
vreselijken Naam loven, die heilig is;
99:4 En de sterkte des Konings, die
het recht lief heeft. Gij hebt
billijkheden bevestigd, Gij hebt recht
engerechtigheid gedaan in Jakob.

99:5 Verheft den HEERE, onzen God,
en buigt u neder voor de voetbank
Zijner voeten; Hij is heilig!
99:6 Mozes en Aaron waren onder
Zijn priesters, en Samuel onder de
aanroepers Zijns Naams; zij
riepentot den HEERE, en Hij
verhoorde hen.
99:7 Hij sprak tot hen in een
wolkkolom; zij hebben Zijn
getuigenissen onderhouden, en de
inzettingen,[die] Hij hun gegeven
had.
99:8 O HEERE, onze God! Gij hebt
hen verhoord, Gij zijt hun geweest
een vergevend God, hoewel
wraakdoende over hun daden.
99:9 Verheft den HEERE, onzen God,
en buigt u voor den berg Zijner
heiligheid; want de HEERE, onzeGod,
is heilig.
100:1 Een lofzang. Gij ganse aarde!
juicht den HEERE.
100:2 Dient den HEERE met
blijdschap, komt voor Zijn aanschijn
met vrolijk gezang.
100:3 Weet, dat de HEERE is God;
Hij heeft ons gemaakt (en niet wij),
Zijn volk en de schapen Zijnerweide.
100:4 Gaat in tot Zijn poorten met
lof, in Zijn voorhoven met lofgezang;
looft Hem, prijst Zijn Naam.
100:5 Want de HEERE is goed; Zijn
goedertierenheid is in der
eeuwigheid, en Zijn getrouwheid
vangeslacht tot geslacht.
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101:1 Een psalm van David. Ik zal
van goedertierenheid en recht
zingen; U zal ik psalmzingen, o
HEERE!
101:2 Ik zal verstandelijk handelen
in den oprechten weg; wanneer zult
Gij tot mij komen? Ik zal in
hetmidden mijns huizes wandelen, in
oprechtigheid mijns harten.
101:3 Ik zal geen Belialsstuk voor
mijn ogen stellen; ik haat het doen
der afvalligen, het zal mij
nietaankleven.
101:4 Het verkeerde hart zal van
mij wijken; den boze zal ik niet
kennen.
101:5 Die zijn naaste in het
heimelijke achterklapt; dien zal ik
verdelgen; die hoog van ogen is, en
trots vanhart, die zal ik niet
vermogen.
101:6 Mijn ogen zullen zijn op de
getrouwen in het land, dat zij bij mij
zitten; die in den oprechten
wegwandelt, die zal mij dienen.
101:7 Wie bedrog pleegt, zal binnen
mijn huis niet blijven; die leugenen
spreekt, zal voor mijn ogen
nietbevestigd worden.
101:8 Allen morgen zal ik alle
goddelozen des lands verdelgen, om
uit de stad des HEEREN alle
werkersder ongerechtigheid uit te
roeien.
102:1 Een gebed des verdrukten, als
hij overstelpt is, en zijn klacht

uitstort voor het aangezicht
desHEEREN. O HEERE! hoor mijn
gebed, en laat mijn geroep tot U
komen.
102:2 Verberg Uw aangezicht niet
voor mij, neig Uw oor tot mij ten
dage mijner benauwdheid; ten dage
alsik roep, verhoor mij haastelijk.
102:3 Want mijn dagen zijn vergaan
als rook, en mijn gebeenten zijn
uitgebrand als een haard.
102:4 Mijn hart is geslagen en
verdord als gras, [zodat] ik vergeten
heb mijn brood te eten.
102:5 Mijn gebeente kleeft aan mijn
vlees, vanwege de stem mijns
zuchtens.
102:6 Ik ben een roerdomp der
woestijn gelijk geworden, ik ben
geworden als een steenuil
derwildernissen.
102:7 Ik waak, en ben geworden als
een eenzame mus op het dak.
102:8 Mijn vijanden smaden mij al
den dag; die [tegen] mij razen,
zweren bij mij.
102:9 Want ik eet as als brood, en
vermeng mijn drank met tranen.
102:10 Vanwege Uw verstoordheid
en Uw groten toorn; want Gij hebt
mij verheven, en mij
[weder]nedergeworpen.
102:11 Mijn dagen zijn als een
afgaande schaduw, en ik verdor als
gras.
102:12 Maar Gij, HEERE! blijft in
eeuwigheid, en Uw gedachtenis van
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geslacht tot geslacht.
102:13 Gij zult opstaan, Gij zult U
ontfermen over Sion, want de tijd
om haar genadig te zijn, want
debestemde tijd is gekomen.
102:14 Want Uw knechten hebben
een welgevallen aan haar stenen, en
hebben medelijden met haargruis.
102:15 Dan zullen de heidenen den
Naam des HEEREN vrezen, en alle
koningen der aarde Uwheerlijkheid.
102:16 Als de HEERE Sion zal
opgebouwd hebben, in Zijn
heerlijkheid zal verschenen zijn,
102:17 Zich gewend zal hebben tot
het gebed desgenen, die gans
ontbloot is, en niet versmaad
hebbenhunlieder gebed;
102:18 Dat zal geschreven worden
voor het navolgende geslacht; en
het volk, dat geschapen zal
worden,zal den HEERE loven;
102:19 Omdat Hij uit de hoogte
Zijns heiligdoms zal hebben
nederwaarts gezien; dat de HEERE
uit denhemel op de aarde
geschouwd zal hebben;
102:20 Om het zuchten der
gevangenen te horen, om los te
maken de kinderen des doods;
102:21 Opdat men den Naam des
HEEREN vertelle te Sion, en Zijn lof
te Jeruzalem;
102:22 Wanneer de volken samen
zullen vergaderd worden, ook de
koninkrijken, om den HEERE
tedienen.

102:23 Hij heeft mijn kracht op den
weg ter neder gedrukt; mijn dagen
heeft Hij verkort.
102:24 Ik zeide: Mijn God! neem mij
niet weg in het midden mijner
dagen; Uw jaren zijn van geslacht
totgeslacht.
102:25 Gij hebt voormaals de aarde
gegrond, en de hemelen zijn het
werk Uwer handen;
102:26 Die zullen vergaan, maar Gij
zult staande blijven; en zij alle
zullen als een kleed verouden; Gij
zultze veranderen als een gewaad,
en zij zullen veranderd zijn.
102:27 Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw
jaren zullen niet geeindigd worden.
102:28 De kinderen Uwer knechten
zullen wonen, en hun zaad zal voor
Uw aangezicht bevestigd worden.
103:1 [Een] [psalm] [van] David. Loof
den HEERE, mijn ziel, en al wat
binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.
103:2 Loof den HEERE, mijn ziel, en
vergeet geen van Zijn weldaden;
103:3 Die al uw ongerechtigheid
vergeeft, die al uw krankheden
geneest;
103:4 Die uw leven verlost van het
verderf, die u kroont met
goedertierenheid en
barmhartigheden;
103:5 Die uw mond verzadigt met
het goede, uw jeugd vernieuwt als
eens arends.
103:6 De HEERE doet gerechtigheid
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en gerichten al dengenen, die
onderdrukt worden.
103:7 Hij heeft Mozes Zijn wegen
bekend gemaakt, den kinderen
Israels Zijn daden.
103:8 Barmhartig en genadig is de
HEERE, lankmoedig en groot van
goedertierenheid.
103:9 Hij zal niet altoos twisten,
noch eeuwiglijk [den] [toorn]
behouden.
103:10 Hij doet ons niet naar onze
zonden, en vergeldt ons niet naar
onze ongerechtigheden.
103:11 Want zo hoog de hemel is
boven de aarde, is Zijn
goedertierenheid geweldig over
degenen, dieHem vrezen.
103:12 Zo ver het oosten is van het
westen, zo ver doet Hij onze
overtredingen van ons.
103:13 Gelijk zich een vader
ontfermt over de kinderen, ontfermt
Zich de HEERE over degenen, die
Hemvrezen.
103:14 Want Hij weet, wat maaksel
wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij
stof zijn.
103:15 De dagen des mensen zijn
als het gras, gelijk een bloem des
velds, alzo bloeit hij.
103:16 Als de wind daarover
gegaan is, zo is zij niet [meer], en
haar plaats kent haar niet meer.
103:17 Maar de goedertierenheid
des HEEREN is van eeuwigheid en
tot eeuwigheid over degenen,

dieHem vrezen, en Zijn gerechtigheid
aan kindskinderen;
103:18 Aan degenen, die Zijn
verbond houden, en die aan Zijn
bevelen denken, om die te doen.
103:19 De HEERE heeft Zijn troon in
de hemelen bevestigd, en Zijn
Koninkrijk heerst over alles.
103:20 Looft den HEERE, Zijn
engelen! gij krachtige helden, die
Zijn woord doet, gehoorzamende de
stemZijns woords.
103:21 Looft den HEERE, al Zijn
heirscharen! gij Zijn dienaars, die
Zijn welbehagen doet!
103:22 Looft den HEERE, al Zijn
werken! aan alle plaatsen Zijner
heerschappij. Loof den HEERE, mijn
ziel!
104:1 Loof den HEERE, mijn ziel! O
HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot,
Gij zijt bekleed met majesteit
enheerlijkheid.
104:2 Hij bedekt Zich met het licht,
als met een kleed; Hij rekt den
hemel uit als een gordijn.
104:3 Die Zijn opperzalen zoldert in
de wateren, Die van de wolken Zijn
wagen maakt, Die op de
vleugelendes winds wandelt.
104:4 Hij maakt Zijn engelen
geesten, Zijn dienaars tot een
vlammend vuur.
104:5 Hij heeft de aarde gegrond
op haar grondvesten; zij zal
nimmermeer noch eeuwiglijk
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wankelen.
104:6 Gij hadt ze met den afgrond
als een kleed overdekt; de wateren
stonden boven de bergen.
104:7 Van Uw schelden vloden zij,
zij haastten zich weg voor de stem
Uws donders.
104:8 De bergen rezen op, de dalen
daalden, ter plaatse, die Gij voor
hen gegrond hadt.
104:9 Gij hebt een paal gesteld,
dien zij niet overgaan zullen; zij
zullen de aarde niet weder
bedekken.
104:10 Die de fonteinen uitzendt
door de dalen, dat zij tussen de
gebergten henen wandelen.
104:11 Zij drenken al het gedierte
des velds; de woudezels breken er
hun dorst [mede].
104:12 Bij dezelve woont het
gevogelte des hemels, een stem
gevende van tussen de takken.
104:13 Hij drenkt de bergen uit Zijn
opperzalen; de aarde wordt
verzadigd van de vrucht Uwer
werken.
104:14 Hij doet het gras uitspruiten
voor de beesten, en het kruid tot
dienst des mensen, doende het
brooduit de aarde voortkomen.
104:15 En den wijn, die het hart
des mensen verheugt, doende het
aangezicht blinken van olie; en
hetbrood, dat het hart des mensen
sterkt.
104:16 De bomen des HEEREN

worden verzadigd, de cederbomen
van Libanon, die Hij geplant heeft;
104:17 Alwaar de vogeltjes nestelen;
des ooievaars huis zijn de
dennebomen.
104:18 De hoge bergen zijn voor de
steenbokken; de steenrotsen zijn
een vertrek voor de konijnen.
104:19 Hij heeft de maan gemaakt
tot de gezette tijden, de zon weet
haar ondergang.
104:20 Gij beschikt de duisternis, en
het wordt nacht, in denwelken al
het gedierte des wouds uittreedt:
104:21 De jonge leeuwen, briesende
om een roof, en om hun spijs van
God te zoeken.
104:22 De zon opgaande, maken zij
zich weg, en liggen neder in hun
holen.
104:23 De mens gaat [dan] uit tot
zijn werk, en naar zijn arbeid tot
den avond toe.
104:24 Hoe groot zijn Uw werken, o
HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid
gemaakt; het aardrijk is vol vanUw
goederen.
104:25 Deze zee, die groot en wijd
van ruimte is, daarin is het
wriemelende gedierte, en dat zonder
getal,kleine gedierten met grote.
104:26 Daar wandelen de schepen,
[en] de Leviathan, dien Gij
geformeerd hebt, [om] daarin te
spelen.
104:27 Zij allen wachten op U, dat
Gij [hun] hun spijze geeft te zijner
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tijd.
104:28 Geeft Gij ze hun, zij
vergaderen ze; doet Gij Uw hand
open, zij worden met goed
verzadigd.
104:29 Verbergt Gij Uw aangezicht,
zij worden verschrikt; neemt Gij hun
adem weg, zij sterven, en zij
kerenweder tot hun stof.
104:30 Zendt Gij Uw Geest uit, zo
worden zij geschapen, en Gij
vernieuwt het gelaat des aardrijks.
104:31 De heerlijkheid des HEEREN
zij tot in der eeuwigheid; de HEERE
verblijde Zich in Zijn werken.
104:32 Als Hij de aarde
aanschouwt, zo beeft zij; als Hij de
bergen aanroert, zo roken zij.
104:33 Ik zal den HEERE zingen in
mijn leven; ik zal mijn God
psalmzingen, terwijl ik nog ben.
104:34 Mijn overdenking van Hem
zal zoet zijn; ik zal mij in den
HEERE verblijden.
104:35 De zondaars zullen van de
aarde verdaan worden, en de
goddelozen zullen niet meer zijn.
Loof denHEERE, mijn ziel! Hallelujah!
105:1 Looft den HEERE, roept Zijn
Naam aan, maakt Zijn daden
bekend onder de volken.
105:2 Zingt Hem, psalmzingt Hem,
spreekt aandachtelijk van al Zijn
wonderen.
105:3 Roemt u in den Naam Zijner
heiligheid; het hart dergenen, die

den HEERE zoeken, verblijde zich.
105:4 Vraagt naar den HEERE en
Zijn sterkte; zoekt Zijn aangezicht
geduriglijk.
105:5 Gedenkt Zijner wonderen, die
Hij gedaan heeft, Zijner
wondertekenen, en der oordelen
Zijns monds.
105:6 Gij zaad van Abraham, Zijn
knecht, gij kinderen van Jakob, Zijn
uitverkorene!
105:7 Hij is de HEERE, onze God;
Zijn oordelen zijn over de gehele
aarde.
105:8 Hij gedenkt Zijns verbonds tot
in der eeuwigheid, des woords, [dat]
Hij ingesteld heeft, tot in
duizendgeslachten;
105:9 [Des] [verbonds], dat Hij met
Abraham heeft gemaakt, en Zijns
eeds aan Izak;
105:10 Welken Hij ook gesteld heeft
aan Jakob tot een inzetting, aan
Israel [tot] een eeuwig verbond,
105:11 Zeggende: Ik zal u geven het
land Kanaan, het snoer van ulieder
erfdeel.
105:12 Als zij weinig mensen in
getal waren, ja, weinig en
vreemdelingen daarin;
105:13 En wandelden van volk tot
volk, van het ene koninkrijk tot het
andere volk;
105:14 Hij liet geen mens toe hen
te onderdrukken; ook bestrafte Hij
koningen om hunnentwil, [zeggende]:
105:15 Tast Mijn gezalfden niet aan,
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en doet Mijn profeten geen kwaad.
105:16 Hij riep ook een honger in
het land; Hij brak allen staf des
broods.
105:17 Hij zond een man voor hun
aangezicht henen; Jozef werd
verkocht tot een slaaf.
105:18 Men drukte zijn voeten in
den stok; zijn persoon kwam [in] de
ijzers.
105:19 Tot den tijd toe, dat Zijn
woord kwam, heeft hem de rede
des HEEREN doorlouterd.
105:20 De koning zond, en deed
hem ontslaan; de heerser der
volken liet hem los.
105:21 Hij zette hem tot een heer
over zijn huis, en tot een heerser
over al zijn goed;
105:22 Om zijn vorsten te binden
naar zijn lust, en zijn oudsten te
onderwijzen.
105:23 Daarna kwam Israel in
Egypte, en Jakob verkeerde als
vreemdeling in het land van Cham.
105:24 En Hij deed Zijn volk zeer
wassen, en maakte het machtiger
dan Zijn tegenpartijders.
105:25 Hij keerde hun hart om, dat
zij Zijn volk haatten, dat zij met Zijn
knechten listiglijk handelden.
105:26 Hij zond Mozes, Zijn knecht,
[en] Aaron, dien Hij verkoren had.
105:27 Zij deden onder hen de
bevelen Zijner tekenen, en de
wonderwerken in het land van
Cham.

105:28 Hij zond duisternis, en
maakte het duister; en zij waren Zijn
woord niet wederspannig.
105:29 Hij keerde hun wateren in
bloed, en Hij doodde hun vissen.
105:30 Hun land bracht vorsen
voort in overvloed, [tot] in de
binnenste kameren hunner koningen.
105:31 Hij sprak, en er kwam een
vermenging van ongedierte, luizen,
in hun ganse landpale.
105:32 Hij maakte hun regen tot
hagel, vlammig vuur in hun land.
105:33 En Hij sloeg hun wijnstok en
hun vijgeboom, en Hij brak het
geboomte hunner landpalen.
105:34 Hij sprak, en er kwamen
sprinkhanen en kevers, en dat
zonder getal;
105:35 Die al het kruid in hun land
opaten, ja, aten de vrucht hunner
landouwe op.
105:36 Hij versloeg ook alle
eerstgeborenen in hun land, de
eerstelingen al hunner krachten.
105:37 En Hij voerde hen uit met
zilver en goud; en onder hun
stammen was niemand, die
struikelde.
105:38 Egypte was blijde, als zij
uittrokken, want hun verschrikking
was op hen gevallen.
105:39 Hij breidde een wolk uit tot
een deksel, en vuur om den nacht
te verlichten.
105:40 Zij baden, en Hij deed
kwakkelen komen, en Hij verzadigde
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hen met hemels brood.
105:41 Hij opende een steenrots, en
er vloeiden wateren uit, [die] gingen
door de dorre plaatsen [als]
eenrivier.
105:42 Want Hij dacht aan Zijn
heilig woord, aan Abraham, Zijn
knecht.
105:43 Alzo voerde Hij Zijn volk uit
met vrolijkheid, Zijn uitverkorenen
met gejuich.
105:44 En Hij gaf hun de landen
der heidenen, zodat zij in erfenis
bezaten den arbeid der volken;
105:45 Opdat zij Zijn inzettingen
onderhielden, en Zijn wetten
bewaarden. Hallelujah!
106:1 Hallelujah! Looft den HEERE,
want Hij is goed, want Zijn
goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
106:2 Wie zal de mogendheden des
HEEREN uitspreken, al Zijn lof
verkondigen?
106:3 Welgelukzalig zijn zij, die het
recht onderhouden, die te aller tijd
gerechtigheid doet.
106:4 Gedenk mijner, o HEERE! naar
het welbehagen [tot] Uw volk,
bezoek mij met Uw heil;
106:5 Opdat ik aanschouwe het
goede Uwer uitverkorenen; opdat ik
mij verblijde met de blijdschap
Uwsvolks; opdat ik mij beroeme met
Uw erfdeel.
106:6 Wij hebben gezondigd,

mitsgaders onze vaderen, wij
hebben verkeerdelijk gedaan; wij
hebbengoddelooslijk gehandeld.
106:7 Onze vaders in Egypte
hebben niet gelet op Uw wonderen;
zij zijn der menigte
Uwergoedertierenheid niet gedachtig
geweest; maar zij waren
wederspannig aan de zee, bij de
Schelfzee.
106:8 Doch Hij verloste hen om
Zijns Naams wil, opdat Hij Zijn
mogendheid bekend maakte.
106:9 En Hij schold de Schelfzee,
zodat zij verdroogde, en Hij deed
hen wandelen door de afgronden,
als[door] een woestijn.
106:10 En Hij verloste hen uit de
hand des haters, en Hij bevrijdde
hen van de hand des vijands.
106:11 En de wateren overdekten
hun wederpartijders; niet een van
hen bleef over.
106:12 Toen geloofden zij aan Zijn
woorden; zij zongen Zijn lof.
106:13 [Doch] zij vergaten haast Zijn
werken, zij verbeidden naar Zijn
raad niet.
106:14 Maar zij werden belust met
lust in de woestijn, en zij verzochten
God in de wildernis.
106:15 Toen gaf Hij hun hun
begeerte; maar Hij zond aan hun
zielen een magerheid.
106:16 En zij benijdden Mozes in
het leger, [en] Aaron, den heilige
des HEEREN.
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106:17 De aarde deed zich open,
en verslond Dathan, en overdekte
de vergadering van Abiram.
106:18 En een vuur brandde onder
hun vergadering, een vlam stak de
goddelozen aan brand.
106:19 Zij maakten een kalf bij
Horeb, en zij bogen zich voor een
gegoten beeld.
106:20 En zij veranderden hun Eer
in de gedaante van een os, die
gras eet.
106:21 Zij vergaten God, hun
Heiland, Die grote dingen gedaan
had in Egypte;
106:22 Wonderdaden in het land
van Cham; vreselijke dingen aan de
Schelfzee.
106:23 Dies Hij zeide, dat Hij hen
verdelgen zou, ten ware Mozes, Zijn
uitverkorene, in de scheure voor
Zijnaangezicht gestaan had, om Zijn
grimmigheid af te keren, dat Hij hen
niet verdierf.
106:24 Zij versmaadden ook het
gewenste land; zij geloofden Zijn
woord niet.
106:25 Maar zij murmureerden in
hun tenten; naar de stem des
HEEREN hoorden zij niet.
106:26 Dies hief Hij tegen hen Zijn
hand op, [zwerende], dat Hij hen
nedervellen zou in de woestijn;
106:27 En dat Hij hun zaad zou
nedervellen onder de heidenen, en
hen verstrooien zou door de landen.
106:28 Ook hebben zij zich

gekoppeld aan Baal-peor, en zij
hebben de offeranden der doden
gegeten.
106:29 En zij hebben [den] [Heere]
tot toorn verwekt met hun daden,
zodat de plaag een inbreuk onder
hendeed.
106:30 Toen stond Pinehas op, en
hij oefende gericht, en de plaag
werd opgehouden.
106:31 En het is hem gerekend tot
gerechtigheid, van geslacht tot
geslacht tot in eeuwigheid.
106:32 Zij maakten [Hem] ook zeer
toornig aan het twistwater, en het
ging Mozes kwalijk om hunnentwil.
106:33 Want zij verbitterden zijn
geest, zodat hij [wat] onbedachtelijk
voortbracht met zijn lippen.
106:34 Zij hebben die volken niet
verdelgd, die de HEERE hun gezegd
had;
106:35 Maar zij vermengden zich
met de heidenen, en leerden
derzelver werken.
106:36 En zij dienden hun afgoden,
en zij werden hun tot een strik.
106:37 Daarenboven hebben zij hun
zonen en hun dochteren den
duivelen geofferd.
106:38 En zij hebben onschuldig
bloed vergoten, het bloed hunner
zonen en hunner dochteren, die zij
denafgoden van Kanaan hebben
opgeofferd; zodat het land door
deze bloedschulden is ontheiligd
geworden.
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106:39 En zij ontreinigden zich door
hun werken, en zij hebben
gehoereerd door hun daden.
106:40 Dies is de toorn des
HEEREN ontstoken tegen Zijn volk,
en Hij heeft een gruwel gehad aan
Zijnerfdeel.
106:41 En Hij gaf hen in de hand
der heidenen, en hun haters
heersten over hen.
106:42 En hun vijanden hebben hen
verdrukt, en zij zijn vernederd
geworden onder hun hand.
106:43 Hij heeft hen menigmaal
gered; maar zij verbitterden [Hem]
door hun raad, en werden
uitgeteerddoor hun ongerechtigheid.
106:44 Nochtans zag Hij hun
benauwdheid aan, als Hij hun
geschrei hoorde.
106:45 En Hij dacht tot hun beste
aan Zijn verbond, en het berouwde
Hem naar de veelheid
Zijnergoedertierenheden.
106:46 Dies gaf Hij hun
barmhartigheid voor het aangezicht
van allen, die hen gevangen
hadden.
106:47 Verlos ons, HEERE, onze
God! en verzamel ons uit de
heidenen, opdat wij den Naam
Uwerheiligheid loven, ons
beroemende in Uw lof.
106:48 Geloofd zij de HEERE, de
God Israels, van eeuwigheid en tot
in eeuwigheid; en al het volk
zegge:Amen, Hallelujah!

107:1 Looft den HEERE, want Hij is
goed; want Zijn goedertierenheid is
in der eeuwigheid.
107:2 Dat [zulks] de bevrijden des
HEEREN zeggen, die Hij van de
hand der wederpartijders bevrijd
heeft.
107:3 En Hij die uit de landen
verzameld heeft, van het oosten en
van het westen, van het noorden en
vande zee.
107:4 Die in de woestijn dwaalden,
in een weg der wildernis, die geen
stad ter woning vonden;
107:5 Zij waren hongerig, ook
dorstig; hun ziel was in hen
overstelpt.
107:6 Doch roepende tot den
HEERE in de benauwdheid, die zij
hadden, heeft Hij hen gered uit
hunangsten;
107:7 En Hij leidde hen op een
rechten weg, om te gaan tot een
stad ter woning.
107:8 Laat hen voor den HEERE Zijn
goedertierenheid loven, en Zijn
wonderwerken voor de kinderen
dermensen;
107:9 Want Hij heeft de dorstige
ziel verzadigd, en de hongerige ziel
met goed vervuld;
107:10 Die in duisternis en de
schaduw des doods zaten,
gebonden met verdrukking en ijzer;
107:11 Omdat zij wederspannig
waren geweest tegen Gods geboden,
en den raad des
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Allerhoogstenonwaardiglijk verworpen
hadden.
107:12 Waarom Hij hun het hart
door zwarigheid vernederd heeft; zij
zijn gestruikeld, en er was
geenhelper.
107:13 Doch roepende tot den
HEERE in de benauwdheid, die zij
hadden, verloste Hij hen uit hun
angsten.
107:14 Hij voerde hen uit de
duisternis en de schaduw des
doods, en Hij brak hun banden.
107:15 Laat hen voor den HEERE
Zijn goedertierenheid loven, en Zijn
wonderwerken voor de kinderen
dermensen;
107:16 Want Hij heeft de koperen
deuren gebroken, en de ijzeren
grendelen in stukken gehouwen.
107:17 De zotten worden om den
weg hunner overtreding, en om hun
ongerechtigheden geplaagd;
107:18 Hun ziel gruwelde van alle
spijze, en zij waren tot aan de
poorten des doods gekomen.
107:19 Doch roepende tot den
HEERE in de benauwdheid, die zij
hadden, verloste Hij hen uit hun
angsten.
107:20 Hij zond Zijn woord uit, en
heelde hen, en rukte hen uit hun
kuilen.
107:21 Laat hen voor den HEERE
Zijn goedertierenheid loven, en Zijn
wonderwerken voor de kinderen
dermensen.

107:22 En dat zij lofofferen offeren,
en met gejuich Zijn werken vertellen.
107:23 Die met schepen ter zee
afvaren, handel doende op grote
wateren;
107:24 Die zien de werken des
HEEREN, en Zijn wonderwerken in de
diepte.
107:25 Als Hij spreekt, zo doet Hij
een stormwind opstaan, die haar
golven omhoog verheft.
107:26 Zij rijzen op naar den hemel;
zij dalen neder tot in de afgronden;
hun ziel versmelt van angst.
107:27 Zij dansen en waggelen als
een dronken man, en al hun
wijsheid wordt verslonden.
107:28 Doch roepende tot den
HEERE in de benauwdheid, die zij
hadden, zo voerde Hij hen uit
hunangsten.
107:29 Hij doet den storm stilstaan,
zodat hun golven stilzwijgen.
107:30 Dan zijn zij verblijd, omdat
zij gestild zijn, en dat Hij hen tot de
haven hunner begeerte geleid heeft.
107:31 Laat hen voor den HEERE
Zijn goedertierenheid loven, en Zijn
wonderwerken voor de kinderen
dermensen;
107:32 En Hem verhogen in de
gemeente des volks, en in het
gestoelte der oudsten Hem roemen.
107:33 Hij stelt de rivieren tot een
woestijn, en watertochten tot dorstig
[land].
107:34 Het vruchtbaar land tot
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zouten [grond], om de boosheid
dergenen, die daarin wonen.
107:35 Hij stelt de woestijn tot een
waterpoel, en het dorre land tot
watertochten.
107:36 En Hij doet de hongerigen
aldaar wonen, en zij stichten een
stad ter woning;
107:37 En bezaaien akkers, en
planten wijngaarden, die inkomende
vrucht voortbrengen.
107:38 En Hij zegent hen, zodat zij
zeer vermenigvuldigen, en hun vee
vermindert Hij niet.
107:39 Daarna verminderen zij, en
komen ten onder, door verdrukking,
kwaad en droefenis.
107:40 Hij stort verachting uit over
de prinsen, en doet hen dwalen in
het woeste, waar geen weg is.
107:41 Maar Hij brengt den
nooddruftige uit de verdrukking in
een hoog vertrek, en maakt de
huisgezinnenals kudden.
107:42 De oprechten zien het, en
zijn verblijd, maar alle
ongerechtigheid stopt haar mond.
107:43 Wie is wijs? Die neme deze
[dingen] waar; en dat zij
verstandelijk letten op de
goedertierenhedendes HEEREN.
108:1 Een lied, een psalm van
David. O God! mijn hart is bereid; ik
zal zingen en psalmzingen, ook
mijneer.
108:2 Waak op, gij luit en harp! ik

zal in den dageraad opwaken.
108:3 Ik zal U loven onder de
volken, o HEERE! en ik zal U
psalmzingen onder de natien.
108:4 Want Uw goedertierenheid is
groot tot boven de hemelen, en Uw
waarheid tot aan de
bovenstewolken.
108:5 Verhef U, o God! boven de
hemelen, en Uw eer over de ganse
aarde.
108:6 Opdat Uw beminden bevrijd
worden; geef heil [door] Uw
rechterhand, en verhoor ons.
108:7 God heeft gesproken in Zijn
heiligdom, [dies] zal ik van vreugde
opspringen; ik zal Sichem delen,
enhet dal van Sukkoth zal ik
afmeten.
108:8 Gilead is mijn, Manasse is
mijn, en Efraim is de sterkte mijns
hoofds; Juda is mijn wetgever.
108:9 Moab is mijn waspot; op
Edom zal ik mijn schoen werpen;
over Palestina zal ik juichen.
108:10 Wie zal mij voeren in een
vaste stad? Wie zal mij leiden tot in
Edom?
108:11 Zult Gij het niet zijn, o God!
[Die] ons verstoten hadt, en Die niet
uittoogt, o God! met
onzeheirkrachten?
108:12 Geef Gij ons hulp uit de
benauwdheid; want des mensen heil
is ijdelheid.
108:13 In God zullen wij kloeke
daden doen, en Hij zal onze
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wederpartijders vertreden.
109:1 Een psalm van David, voor
den opperzangmeester. O God mijns
lofs! zwijg niet.
109:2 Want de mond des
goddelozen en de mond des
bedrogs zijn tegen mij opengedaan;
zij hebben metmij gesproken met
een valse tong.
109:3 En met hatelijke woorden
hebben zij mij omsingeld; ja, zij
hebben mij bestreden zonder
oorzaak.
109:4 Voor mijn liefde, staan zij mij
tegen; maar ik was [steeds] [in] [het]
gebed.
109:5 En zij hebben mij kwaad voor
goed opgelegd, en haat voor mijn
liefde.
109:6 Stel een goddeloze over hem,
en de satan sta aan zijn
rechterhand.
109:7 Als hij gericht wordt, zo ga
hij schuldig uit, en zijn gebed zij tot
zonde.
109:8 Dat zijn dagen weinig zijn;
een ander neme zijn ambt;
109:9 Dat zijn kinderen wezen
worden, en zijn vrouw weduwe.
109:10 En dat zijn kinderen hier en
daar omzwerven, en bedelen, en
[de] [nooddruft] uit hun
verwoesteplaatsen zoeken.
109:11 Dat de schuldeiser aansla al
wat hij heeft, en dat de vreemden
zijn arbeid roven.

109:12 Dat hij niemand hebbe, die
weldadigheid [over] [hem] uitstrekke,
en dat er niemand zij, die zijnwezen
genadig zij.
109:13 Dat zijn nakomelingen
uitgeroeid worden; hun naam worde
uitgedelgd in het andere geslacht.
109:14 De ongerechtigheid zijner
vaderen worde gedacht bij den
HEERE, en de zonde zijner
moederworde niet uitgedelgd.
109:15 Dat zij gedurig voor den
HEERE zijn; en Hij roeie hun
gedachtenis uit van de aarde.
109:16 Omdat hij niet gedacht heeft
weldadigheid te doen, maar heeft
den ellendigen en den
nooddruftigenman vervolgd, en den
verslagene van hart, om [hem] te
doden.
109:17 Dewijl hij den vloek heeft
liefgehad, dat die hem overkome, en
geen lust gehad heeft tot den
zegen,zo zij die verre van hem.
109:18 En hij zij bekleed met den
vloek, als met zijn kleed, en dat die
ga tot in het binnenste van hem
alshet water, en als de olie in zijn
beenderen.
109:19 Die zij hem als een kleed,
[waarmede] hij zich bedekt, en tot
een gordel, waarmede hij zich
steedsomgordt.
109:20 Dit zij het werkloon mijner
tegenstanders van den HEERE, en
dergenen, die kwaad spreken
tegenmijn ziel.
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109:21 Maar Gij, o HEERE Heere!
maak het met mij om Uws Naams
wil; dewijl Uw goedertierenheid
goedis, verlos mij.
109:22 Want ik ben ellendig en
nooddruftig, en mijn hart is in het
binnenste van mij doorwond.
109:23 Ik ga heen gelijk een
schaduw, wanneer zij zich neigt; ik
worde omgedreven als een
sprinkhaan.
109:24 Mijn knieen struikelen van
vasten, en mijn vlees is vermagerd,
zodat er geen vet aan is.
109:25 Nog ben ik hun een smaad;
als zij mij zien, zo schudden zij hun
hoofd.
109:26 Help mij, HEERE, mijn God!
verlos mij naar Uw goedertierenheid.
109:27 Opdat zij weten, dat dit Uw
hand is, [dat] Gij het, HEERE!
gedaan hebt.
109:28 Laat hen vloeken, maar
zegen Gij; laat hen zich opmaken,
maar dat zij beschaamd worden;
dochdat zich Uw knecht verblijde.
109:29 Laat mijn tegenstanders met
schande bekleed worden, en dat zij
met hun beschaamdheid
zichbedekken, als met een mantel.
109:30 Ik zal den HEERE met mijn
mond zeer loven, en in het midden
van velen zal ik Hem prijzen.
109:31 Want Hij zal den
nooddruftige ter rechterhand staan,
om [hem] te verlossen van degenen,
die zijnziel veroordelen.

110:1 Een psalm van David. De
HEERE heeft tot mijn Heere
gesproken: Zit aan Mijn rechterhand,
totdat IkUw vijanden gezet zal
hebben tot een voetbank Uwer
voeten.
110:2 De HEERE zal den scepter
Uwer sterkte zenden uit Sion,
[zeggende]: Heers in het midden
Uwervijanden.
110:3 Uw volk zal zeer gewillig zijn
op den dag Uwer heirkracht, in
heilig sieraad; uit de baarmoeder
desdageraads zal U de dauw Uwer
jeugd zijn.
110:4 De HEERE heeft gezworen, en
het zal Hem niet berouwen: Gij zijt
Priester in eeuwigheid, naar
deordening van Melchizedek.
110:5 De HEERE is aan Uw
rechterhand; Hij zal koningen
verslaan ten dage Zijns toorns.
110:6 Hij zal recht doen onder de
heidenen; Hij zal het vol dode
lichamen maken; Hij zal verslaan
dengene,die het hoofd is over een
groot land.
110:7 Hij zal op den weg uit de
beek drinken; daarom zal Hij het
hoofd omhoog heffen.
111:1 Hallelujah! [Aleph]. Ik zal den
HEERE loven van ganser harte;
[Beth]. In den raad en vergadering
deroprechten.
111:2 [Gimel]. De werken des
HEEREN zijn groot; [Daleth]. zij
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worden gezocht van allen, die er
lust inhebben.
111:3 [He]. Zijn doen is majesteit en
heerlijkheid; [Vau]. en Zijn
gerechtigheid bestaat in der
eeuwigheid.
111:4 [Zain]. Hij heeft Zijn wonderen
een gedachtenis gemaakt; [Cheth].
de HEERE is genadig enbarmhartig.
111:5 [Teth]. Hij heeft dengenen, die
Hem vrezen, spijs gegeven; [Jod]. Hij
gedenkt in der eeuwigheid aanZijn
verbond.
111:6 [Caph]. Hij heeft de kracht
Zijner werken Zijn volke bekend
gemaakt; [Lamed]. hun gevende de
erveder heidenen.
111:7 [Mem]. De werken Zijner
handen zijn waarheid en oordeel;
[Nun]. al Zijn bevelen zijn getrouw.
111:8 [Samech]. Zij zijn ondersteund
voor altoos [en] in eeuwigheid; [Ain].
zijnde gedaan in waarheid
enoprechtigheid.
111:9 [Pe]. Hij heeft Zijn volke
verlossing gezonden; [Tsade]. Hij
heeft Zijn verbond in eeuwigheid
geboden;[Koph]. Zijn Naam is heilig
en vreselijk.
111:10 [Resch]. De vreze des
HEEREN is het beginsel der wijsheid;
[Schin]. allen, die ze doen,
hebbengoed verstand; [Thau]. Zijn
lof bestaat tot in der eeuwigheid.
112:1 Hallelujah! [Aleph].
Welgelukzalig is de man, die den

HEERE vreest; [Beth]. die groten lust
heeft inZijn geboden.
112:2 [Gimel]. Zijn zaad zal geweldig
zijn op aarde; [Daleth]. het geslacht
der oprechten zal gezegendworden.
112:3 [He]. In zijn huis zal have en
rijkdom wezen; [Vau]. en zijn
gerechtigheid bestaat in eeuwigheid.
112:4 [Zain]. Den oprechten gaat
het licht op in de duisternis; [Cheth].
Hij is genadig, en barmhartig,
enrechtvaardig.
112:5 [Teth]. Wel dien man, die zich
ontfermt en uitleent; [Jod]. hij
beschikt zijn zaken met recht.
112:6 [Caph]. Zekerlijk, hij zal in der
eeuwigheid niet wankelen; [Lamed].
de rechtvaardige zal in
eeuwigegedachtenis zijn.
112:7 [Mem]. Hij zal voor geen
kwaad gerucht vrezen; [Nun]. zijn
hart is vast, betrouwende op den
HEERE.
112:8 [Samech]. Zijn hart, wel
ondersteund zijnde, zal niet vrezen;
[Ain]. totdat hij op zijn wederpartijen
zie.
112:9 [Pe]. Hij strooit uit, hij geeft
den nooddruftige; [Tsade]. zijn
gerechtigheid bestaat in
eeuwigheid;[Koph]. zijn hoorn zal
verhoogd worden in eer.
112:10 [Resch]. De goddeloze zal
het zien, en hij zal zich vertoornen;
[Schin]. hij zal met zijn
tandenknersen en smelten. [Thau].
de wens der goddelozen zal
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vergaan.
113:1 Hallelujah! Looft, gij knechten
des HEEREN! looft den Naam des
HEEREN.
113:2 De Naam des HEEREN zij
geprezen, van nu aan tot in der
eeuwigheid.
113:3 Van den opgang der zon af
tot haar nedergang, zij de Naam
des HEEREN geloofd.
113:4 De HEERE is hoog boven alle
heidenen, boven de hemelen is Zijn
heerlijkheid.
113:5 Wie is gelijk de HEERE, onze
God? Die zeer hoog woont.
113:6 Die zeer laag ziet, in den
hemel en op de aarde.
113:7 Die den geringe uit het stof
opricht, [en] den nooddruftige uit
den drek verhoogt;
113:8 Om te doen zitten bij de
prinsen, bij de prinsen Zijns volks.
113:9 Die de onvruchtbare doet
wonen met een huisgezin, een blijde
moeder van kinderen. Hallelujah!
114:1 Toen Israel uit Egypte toog,
het huis Jakobs van een volk, dat
een vreemde taal had;
114:2 Zo werd Juda tot Zijn
heiligdom, Israel Zijn volkomene
heerschappij.
114:3 De zee zag het, en vlood; de
Jordaan keerde achterwaarts.
114:4 De bergen sprongen als
rammen, de heuvelen als lammeren.

114:5 Wat was u, gij zee! dat gij
vloodt? gij Jordaan! dat gij
achterwaarts keerdet?
114:6 Gij bergen, dat gij opsprongt
als rammen? gij heuvelen! als
lammeren?
114:7 Beef, gij aarde! voor het
aangezicht des Heeren, voor het
aangezicht van den God Jakobs;
114:8 Die den rotssteen veranderde
in een watervloed, den keisteen in
een waterfontein.
115:1 Niet ons, o HEERE! niet ons,
maar Uw Naam geef eer, om Uwer
goedertierenheid, om Uwerwaarheid
wil.
115:2 Waarom zouden de heidenen
zeggen: Waar is nu hun God?
115:3 Onze God is toch in den
hemel, Hij doet al wat Hem
behaagt.
115:4 Hunlieder afgoden zijn zilver
en goud, het werk van des mensen
handen;
115:5 Zij hebben een mond, maar
spreken niet; zij hebben ogen, maar
zien niet;
115:6 Oren hebben zij, maar horen
niet; zij hebben een neus, maar zij
rieken niet;
115:7 Hun handen [hebben] [zij],
maar tasten niet; hun voeten, maar
gaan niet; zij geven geen geluid
doorhun keel.
115:8 Dat die hen maken hun gelijk
worden, [en] al wie op hen
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vertrouwt.
115:9 Israel! vertrouw gij op den
HEERE; Hij is hun Hulp en hun
Schild.
115:10 Gij huis van Aaron! vertrouw
op den HEERE; Hij is hun Hulp en
hun Schild.
115:11 Gijlieden, die den HEERE
vreest! vertrouwt op den HEERE; Hij
is hun Hulp en hun Schild.
115:12 De HEERE is onzer gedachtig
geweest, Hij zal zegenen; Hij zal het
huis van Israel zegenen, Hij zalhet
huis van Aaron zegenen.
115:13 Hij zal zegenen, die den
HEERE vrezen, de kleinen met de
groten.
115:14 De HEERE zal [den] [zegen]
over ulieden vermeerderen, over
ulieden en over uw kinderen.
115:15 Gijlieden zijt den HEERE
gezegend, Die den hemel en de
aarde gemaakt heeft.
115:16 Aangaande den hemel, de
hemel is des HEEREN; maar de
aarde heeft Hij den
mensenkinderengegeven.
115:17 De doden zullen den HEERE
niet prijzen, noch die in de stilte
nedergedaald zijn.
115:18 Maar wij zullen den HEERE
loven van nu aan tot in der
eeuwigheid. Hallelujah!
116:1 Ik heb lief, want de HEERE
hoort mijn stem, mijn smekingen;
116:2 Want Hij neigt Zijn oor tot

mij; dies zal ik [Hem] in mijn dagen
aanroepen.
116:3 De banden des doods
hadden mij omvangen, en de
angsten der hel hadden mij
getroffen; ik vondbenauwdheid en
droefenis.
116:4 Maar ik riep den Naam des
HEEREN aan, [zeggende]: Och
HEERE! bevrijd mijn ziel.
116:5 De HEERE is genadig en
rechtvaardig, en onze God is
ontfermende.
116:6 De HEERE bewaart de
eenvoudigen; ik was uitgeteerd,
doch Hij heeft mij verlost.
116:7 Mijn ziel! keer weder tot uw
rust, want de HEERE heeft aan u
welgedaan.
116:8 Want Gij, HEERE! hebt mijn
ziel gered van den dood, mijn ogen
van tranen, mijn voet van aanstoot.
116:9 Ik zal wandelen voor het
aangezicht des HEEREN, in de
landen der levenden.
116:10 Ik heb geloofd, daarom
sprak ik; ik ben zeer bedrukt
geweest.
116:11 Ik zeide in mijn haasten: Alle
mensen zijn leugenaars.
116:12 Wat zal ik den HEERE
vergelden [voor] al Zijn weldaden
aan mij [bewezen]?
116:13 Ik zal den beker der
verlossingen opnemen, en den
Naam des HEEREN aanroepen.
116:14 Mijn geloften zal ik den
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HEERE betalen, nu, in de
tegenwoordigheid van al Zijn volk.
116:15 Kostelijk is in de ogen des
HEEREN de dood Zijner
gunstgenoten.
116:16 Och, HEERE! zekerlijk ik ben
Uw knecht, ik ben Uw knecht, een
zoon Uwer dienstmaagd; Gij
hebtmijn banden losgemaakt.
116:17 Ik zal U offeren een
offerande van dankzegging, en den
Naam des HEEREN aanroepen.
116:18 Ik zal mijn gelofte den
HEERE betalen, nu, in de
tegenwoordigheid van al Zijn volk.
116:19 In de voorhoven van het
huis des HEEREN, in het midden van
u, o Jeruzalem! Hallelujah!
117:1 Looft den HEERE, alle
heidenen; prijst Hem, alle natien!
117:2 Want Zijn goedertierenheid is
geweldig over ons, en de waarheid
des HEEREN is in der
eeuwigheid!Hallelujah!
118:1 Looft den HEERE, want Hij is
goed; want Zijn goedertierenheid is
in der eeuwigheid.
118:2 Dat Israel nu zegge, dat Zijn
goedertierenheid in der eeuwigheid
is.
118:3 Het huis van Aaron zegge nu,
dat Zijn goedertierenheid in der
eeuwigheid is.
118:4 Dat degenen, die den HEERE
vrezen, nu zeggen, dat Zijn

goedertierenheid in der eeuwigheid
is.
118:5 Uit de benauwdheid heb ik
den HEERE aangeroepen; de HEERE
heeft mij verhoord, [stellende] [mij]in
de ruimte.
118:6 De HEERE is bij mij, ik zal
niet vrezen; wat zal mij een mens
doen?
118:7 De HEERE is bij mij onder
degenen, die mij helpen; daarom zal
ik [mijn] [lust] zien aan degenen,
diemij haten.
118:8 Het is beter tot den HEERE
toevlucht te nemen, dan op den
mens te vertrouwen.
118:9 Het is beter tot den HEERE
toevlucht te nemen, dan op prinsen
te vertrouwen.
118:10 Alle heidenen hadden mij
omringd; het is in den Naam des
HEEREN, dat ik ze verhouwen heb.
118:11 Zij hadden mij omringd, ja,
zij hadden mij omringd; het is in
den Naam des HEEREN, dat ik
zeverhouwen heb.
118:12 Zij hadden mij omringd als
bijen; zij zijn uitgeblust als een
doornenvuur; het is in den Naam
desHEEREN, dat ik ze verhouwen
heb.
118:13 Gij hadt mij zeer hard
gestoten, tot vallens toe, maar de
HEERE heeft mij geholpen.
118:14 De HEERE is mijn Sterkte en
Psalm, want Hij is mij tot heil
geweest.
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118:15 In de tenten der
rechtvaardigen is een stem des
gejuichs en des heils; de
rechterhand desHEEREN doet
krachtige daden.
118:16 De rechterhand des HEEREN
is verhoogd; de rechterhand des
HEEREN doet krachtige daden.
118:17 Ik zal niet sterven, maar
leven; en ik zal de werken des
HEEREN vertellen.
118:18 De HEERE heeft mij wel hard
gekastijd; maar Hij heeft mij ter
dood niet overgegeven.
118:19 Doet mij de poorten der
gerechtigheid open, ik zal daardoor
ingaan, ik zal den HEERE loven.
118:20 Dit is de poort des HEEREN,
door dewelke de rechtvaardigen
zullen ingaan.
118:21 Ik zal U loven, omdat Gij mij
verhoord hebt, en mij tot heil
geweest zijt.
118:22 De steen, [dien] de
bouwlieden verworpen hadden, is tot
een hoofd des hoeks geworden.
118:23 Dit is van den HEERE
geschied, [en] het is wonderlijk in
onze ogen.
118:24 Dit is de dag, [dien] de
HEERE gemaakt heeft; laat ons op
denzelven ons verheugen, en
verblijdzijn.
118:25 Och HEERE! geef nu heil;
och HEERE! geef nu voorspoed.
118:26 Gezegend zij hij, die daar
komt in den Naam des HEEREN! Wij

zegenen ulieden uit het huis
desHEEREN.
118:27 De HEERE is God, Die ons
licht gegeven heeft. Bindt het feest
[offer] met touwen tot aan
dehoornen van het altaar.
118:28 Gij zijt mijn God, daarom zal
ik U loven; o mijn God! ik zal U
verhogen.
118:29 Loof den HEERE, want Hij is
goed; want Zijn goedertierenheid is
in der eeuwigheid.
119:1 Aleph. Welgelukzalig zijn de
oprechten van wandel, die in de wet
des HEEREN gaan.
119:2 Welgelukzalig zijn zij, die Zijn
getuigenissen onderhouden, [die]
Hem van ganser harte zoeken;
119:3 Ook geen onrecht werken,
[maar] wandelen in Zijn wegen.
119:4 HEERE! Gij hebt geboden, dat
men Uw bevelen zeer bewaren zal.
119:5 Och, dat mijn wegen gericht
werden, om Uw inzettingen te
bewaren!
119:6 Dan zou ik niet beschaamd
worden, wanneer ik merken zou op
al Uw geboden.
119:7 Ik zal U loven in oprechtheid
des harten, als ik de rechten Uwer
gerechtigheid geleerd zal hebben.
119:8 Ik zal Uw inzettingen bewaren;
verlaat mij niet al te zeer.
119:9 Beth. Waarmede zal de
jongeling zijn pad zuiver houden?
Als hij [dat] houdt naar Uw woord.
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119:10 Ik zoek U met mijn gehele
hart, laat mij van Uw geboden niet
afdwalen.
119:11 Ik heb Uw rede in mijn hart
verborgen, opdat ik tegen U niet
zondigen zou.
119:12 HEERE! Gij zijt gezegend; leer
mij Uw inzettingen.
119:13 Ik heb met mijn lippen
verteld al de rechten Uws monds.
119:14 Ik ben vrolijker in den weg
Uwer getuigenissen, dan over allen
rijkdom.
119:15 Ik zal Uw bevelen
overdenken, en op Uw paden letten.
119:16 Ik zal mijzelven vermaken in
Uw inzettingen; Uw woord zal ik niet
vergeten.
119:17 Gimel. Doe wel bij Uw
knecht, [dat] ik leve en Uw woord
beware.
119:18 Ontdek mijn ogen, dat ik
aanschouwe de wonderen van Uw
wet.
119:19 Ik ben een vreemdeling op
de aarde, verberg Uw geboden voor
mij niet.
119:20 Mijn ziel is verbroken
vanwege het verlangen naar Uw
oordelen te aller tijd.
119:21 Gij scheldt de vervloekte
hovaardigen, die van Uw geboden
afdwalen.
119:22 Wentel van mij versmaadheid
en verachting, want ik heb Uw
getuigenissen onderhouden.
119:23 [Als] zelfs de vorsten

zittende tegen mij gesproken
hebben, heeft Uw knecht Uw
inzettingenbetracht.
119:24 Ook zijn Uw getuigenissen
mijn vermakingen, [en] mijn
raadslieden.
119:25 Daleth. Mijn ziel kleeft aan
het stof; maak mij levend naar Uw
woord.
119:26 Ik heb [U] mijn wegen
verteld, en Gij hebt mij verhoord;
leer mij Uw inzettingen.
119:27 Geef mij den weg Uwer
bevelen te verstaan, opdat ik Uw
wonderen betrachte.
119:28 Mijn ziel druipt weg van
treurigheid; richt mij op naar Uw
woord.
119:29 Wend van mij den weg der
valsheid, en verleen mij genadiglijk
Uw wet.
119:30 Ik heb verkoren den weg der
waarheid, Uw rechten heb ik mij
voorgesteld.
119:31 Ik kleef vast aan Uw
getuigenissen; o HEERE! beschaam
mij niet.
119:32 Ik zal den weg Uwer
geboden lopen, als Gij mijn hart
verwijd zult hebben.
119:33 He. HEERE! leer mij den weg
Uwer inzettingen, en ik zal hem
houden ten einde toe.
119:34 Geef mij het verstand, en ik
zal Uw wet houden; ja, ik zal ze
onderhouden met gansen harte.
119:35 Doe mij treden op het pad
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Uwer geboden, want daarin heb ik
lust.
119:36 Neig mijn hart tot Uw
getuigenissen, en niet tot gierigheid.
119:37 Wend mijn ogen af, dat zij
geen ijdelheid zien; maak mij levend
door Uw wegen.
119:38 Bevestig Uw toezegging aan
Uw knecht, die Uw vreze toegedaan
is.
119:39 Wend mijn smaadheid af,
die ik vreze, want Uw rechten zijn
goed.
119:40 Zie, ik heb een begeerte tot
Uw bevelen; maak mij levend door
Uw gerechtigheid.
119:41 Vau. En dat mij Uw
goedertierenheden overkomen, o
HEERE! Uw heil, naar Uw toezegging;
119:42 Opdat ik mijn smader wat
heb te antwoorden, want ik vertrouw
op Uw woord.
119:43 En ruk het woord der
waarheid van mijn mond niet al te
zeer, want ik hoop op Uw rechten.
119:44 Zo zal ik Uw wet steeds
onderhouden, eeuwiglijk en altoos.
119:45 En ik zal wandelen in de
ruimte, omdat ik Uw bevelen
gezocht heb.
119:46 Ook zal ik voor koningen
spreken van Uw getuigenissen, en
mij niet schamen.
119:47 En ik zal mij vermaken in
Uw geboden, die ik liefheb.
119:48 En ik zal mijn handen
opheffen naar Uw geboden, die ik

liefheb, en ik zal Uw
inzettingenbetrachten.
119:49 Zain. Gedenk des woords,
tot Uw knecht [gesproken], op
hetwelk Gij mij hebt doen hopen.
119:50 Dit is mijn troost in mijn
ellende, want Uw toezegging heeft
mij levend gemaakt.
119:51 De hovaardigen hebben mij
boven mate zeer bespot; [nochtans]
ben ik van Uw wet niet geweken.
119:52 Ik heb gedacht, o HEERE!
aan Uw oordelen van ouds aan, en
heb mij getroost.
119:53 Grote beroering heeft mij
bevangen vanwege de goddelozen,
die Uw wet verlaten.
119:54 Uw inzettingen zijn mij
gezangen geweest, ter plaatse
mijner vreemdelingschappen.
119:55 HEERE! des nachts ben ik
Uws Naams gedachtig geweest, en
heb Uw wet bewaard.
119:56 Dat is mij geschied, omdat
ik Uw bevelen bewaard heb.
119:57 Cheth. De HEERE is mijn
deel, ik heb gezegd, dat ik Uw
woorden zal bewaren.
119:58 Ik heb Uw aanschijn
ernstelijk gebeden van ganser harte,
wees mij genadig naar Uw
toezegging.
119:59 Ik heb mijn wegen bedacht,
en heb mijn voeten gekeerd tot Uw
getuigenissen.
119:60 Ik heb gehaast, en niet
vertraagd Uw geboden te
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onderhouden.
119:61 De goddeloze hopen hebben
mij beroofd; [nochtans] heb ik Uw
wet niet vergeten.
119:62 Te middernacht sta ik op,
om U te loven voor de rechten
Uwer gerechtigheid.
119:63 Ik ben een gezel van allen,
die U vrezen, en van hen, die Uw
bevelen onderhouden.
119:64 HEERE! de aarde is vol van
Uw goedertierenheid; leer mij Uw
inzettingen.
119:65 Teth. Gij hebt bij Uw knecht
goed gedaan, HEERE, naar Uw
woord.
119:66 Leer mij een goeden zin en
wetenschap, want ik heb aan Uw
geboden geloofd.
119:67 Eer ik verdrukt werd,
dwaalde ik, maar nu onderhoud ik
Uw woord.
119:68 Gij zijt goed en goeddoende;
leer mij Uw inzettingen.
119:69 De hovaardigen hebben
leugens tegen mij gestoffeerd;
[doch] ik bewaar Uw bevelen van
ganserharte.
119:70 Hun hart is vet als smeer;
[maar] ik heb vermaak [in] Uw wet.
119:71 Het is mij goed, dat ik
verdrukt ben geweest, opdat ik Uw
inzettingen leerde.
119:72 De wet Uws monds is mij
beter, dan duizenden van goud of
zilver.
119:73 Jod. Uw handen hebben mij

gemaakt, en bereid; maak mij
verstandig, opdat ik Uw geboden
lere.
119:74 Die U vrezen, zullen mij
aanzien, en zich verblijden, omdat ik
op Uw woord gehoopt heb.
119:75 Ik weet, HEERE! dat Uw
gerichten de gerechtigheid zijn, en
dat Gij mij uit getrouwheid
verdrukthebt.
119:76 Laat toch Uw
goedertierenheid zijn om mij te
troosten, naar Uw toezegging aan
Uw knecht.
119:77 Laat mij Uw
barmhartigheden overkomen, opdat
ik leve, want Uw wet is al mijn
vermaking.
119:78 Laat de hovaardigen
beschaamd worden, omdat zij mij
met leugen nedergestoten hebben;
[doch] ikbetracht Uw geboden.
119:79 Laat hen tot mij keren, die
U vrezen, en die Uw getuigenissen
kennen.
119:80 Laat mijn hart oprecht zijn
tot Uw inzettingen, opdat ik niet
beschaamd worde.
119:81 Caph. Mijn ziel is bezweken
van verlangen naar Uw heil; op Uw
woord heb ik gehoopt.
119:82 Mijn ogen zijn bezweken van
verlangen naar Uw toezegging,
terwijl ik zeide: Wanneer zult Gij
mijvertroosten?
119:83 Want ik ben geworden als
een lederen zak in den rook; [doch]
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Uw inzettingen heb ik niet vergeten.
119:84 Hoe vele zullen de dagen
Uws knechts zijn? Wanneer zult Gij
recht doen over mijn vervolgers?
119:85 De hovaardigen hebben mij
putten gegraven, hetwelk niet is
naar Uw wet.
119:86 Al Uw geboden zijn
waarheid; zij vervolgen mij met
leugen, help mij.
119:87 Zij hebben mij bijna
vernietigd op de aarde, maar ik heb
Uw bevelen niet verlaten.
119:88 Maak mij levend naar Uw
goedertierenheid, dan zal ik de
getuigenis Uws monds onderhouden.
119:89 Lamed. O HEERE! Uw woord
bestaat in der eeuwigheid in de
hemelen.
119:90 Uw goedertierenheid is van
geslacht tot geslacht; Gij hebt de
aarde vastgemaakt, en zij blijft
staan;
119:91 Naar Uw verordeningen
blijven zij [nog] heden staan, want
zij allen zijn Uw knechten.
119:92 Indien Uw wet niet ware
geweest al mijn vermaking, ik ware
in mijn druk al lang vergaan.
119:93 Ik zal Uw bevelen in der
eeuwigheid niet vergeten, want door
dezelve hebt Gij mij levend gemaakt.
119:94 Ik ben Uw, behoud mij, want
ik heb Uw bevelen gezocht.
119:95 De goddelozen hebben op
mij gewacht, om mij te doen
vergaan; ik neem acht op

Uwgetuigenissen.
119:96 In alle volmaaktheid heb ik
een einde gezien; [maar] Uw gebod
is zeer wijd.
119:97 Mem. Hoe lief heb ik Uw
wet! Zij is mijn betrachting den
gansen dag.
119:98 Zij maakt mij door Uw
geboden wijzer, dan mijn vijanden
zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij.
119:99 Ik ben verstandiger dan al
mijn leraars, omdat Uw
getuigenissen mijn betrachting zijn.
119:100 Ik ben voorzichtiger dan de
ouden, omdat ik Uw bevelen
bewaard heb.
119:101 Ik heb mijn voeten geweerd
van alle kwade paden, opdat ik Uw
woord zou onderhouden.
119:102 Ik ben niet geweken van
Uw rechten, want Gij hebt mij
geleerd.
119:103 Hoe zoet zijn Uw redenen
mijn gehemelte geweest, meer dan
honig mijn mond!
119:104 Uit Uw bevelen krijg ik
verstand, daarom haat ik alle
leugenpaden.
119:105 Nun. Uw woord is een lamp
voor mijn voet, en een licht voor
mijn pad.
119:106 Ik heb gezworen, en zal het
bevestigen, dat ik onderhouden zal
de rechten Uwer gerechtigheid.
119:107 Ik ben gans zeer verdrukt,
HEERE! maak mij levend naar Uw
woord.
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119:108 Laat U toch, o HEERE!
welgevallen de vrijwillige offeranden
mijns monds, en leer mij Uw
rechten.
119:109 Mijn ziel is geduriglijk in
mijn hand; nochtans vergeet ik Uw
wet niet.
119:110 De goddelozen hebben mij
een strik gelegd; nochtans ben ik
niet afgedwaald van Uw bevelen.
119:111 Ik heb Uw getuigenissen
genomen tot een eeuwige erve,
want zij zijn mijns harten vrolijkheid.
119:112 Ik heb mijn hart geneigd,
om Uw inzettingen eeuwiglijk te
doen, ten einde toe.
119:113 Samech. Ik haat de kwade
ranken, maar heb Uw wet lief.
119:114 Gij zijt mijn Schuilplaats en
mijn Schild; op Uw Woord heb ik
gehoopt.
119:115 Wijkt van mij, gij
boosdoeners! dat ik de geboden
mijns Gods moge bewaren.
119:116 Ondersteun mij naar Uw
toezegging, opdat ik leve; en laat
mij niet beschaamd worden over
mijnhope.
119:117 Ondersteun mij, zo zal ik
behouden zijn; dan zal ik mij steeds
in Uw inzettingen vermaken.
119:118 Gij vertreedt al degenen,
die van Uw inzettingen afdwalen,
want hun bedrog is leugen.
119:119 Gij doet alle goddelozen
der aarde weg [als] schuim, daarom
heb ik Uw getuigenissen lief.

119:120 [Het] [haar] mijns vleses is
te berge gerezen van verschrikking
voor U, en ik heb gevreesd voor
Uwoordelen.
119:121 Ain. Ik heb recht en
gerechtigheid gedaan; geef mij niet
over aan mijn onderdrukkers.
119:122 Wees borg voor Uw knecht
ten goede; laat de hovaardigen mij
niet onderdrukken.
119:123 Mijn ogen zijn bezweken
van verlangen naar Uw heil, en naar
de toezegging Uwerrechtvaardigheid.
119:124 Doe bij Uw knecht naar Uw
goedertierenheid, en leer mij Uw
inzettingen.
119:125 Ik ben Uw knecht, maak mij
verstandig, en ik zal Uw
getuigenissen kennen.
119:126 Het is tijd voor den HEERE,
dat Hij werke, [want] zij hebben Uw
wet verbroken.
119:127 Daarom heb ik Uw
geboden lief, meer dan goud, ja,
meer dan het fijnste goud.
119:128 Daarom heb ik al [Uw]
bevelen, van alles, voor recht
gehouden; [maar] alle valse pad heb
ikgehaat.
119:129 Pe. Uw getuigenissen zijn
wonderbaar, daarom bewaart ze
mijn ziel.
119:130 De opening Uwer woorden
geeft licht, de slechten verstandig
makende.
119:131 Ik heb mijn mond wijd
opengedaan, en gehijgd, want ik
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heb verlangd naar Uw geboden.
119:132 Zie mij aan, wees mij
genadig, naar het recht aan
degenen, die Uw Naam beminnen.
119:133 Maak mijn voetstappen vast
in Uw Woord, en laat geen
ongerechtigheid over mij heersen.
119:134 Verlos mij van des mensen
overlast, en ik zal Uw bevelen
onderhouden.
119:135 Doe Uw aangezicht lichten
over Uw knecht, en leer mij Uw
inzettingen.
119:136 Waterbeken vlieten af uit
mijn ogen, omdat zij Uw wet niet
onderhouden.
119:137 Tsade. HEERE! Gij zijt
rechtvaardig, en elkeen Uwer
oordelen is recht.
119:138 Gij hebt de gerechtigheid
Uwer getuigenissen, en de waarheid
hogelijk geboden.
119:139 Mijn ijver heeft mij doen
vergaan, omdat mijn wederpartijders
Uw woorden vergeten hebben.
119:140 Uw woord is zeer
gelouterd, en Uw knecht heeft het
lief.
119:141 Ik ben klein en veracht,
[doch] Uw bevelen vergeet ik niet.
119:142 Uw gerechtigheid is
gerechtigheid in eeuwigheid, en Uw
wet is de waarheid.
119:143 Benauwdheid en angst
hebben mij getroffen, [doch] Uw
geboden zijn mijn vermakingen.
119:144 De gerechtigheid Uwer

getuigenissen is in der eeuwigheid;
doe ze mij verstaan, zo zal ik leven.
119:145 Koph. Ik heb van ganser
harte geroepen: verhoor mij, o
HEERE! ik zal Uw inzettingen
bewaren.
119:146 Ik heb U aangeroepen,
verlos mij, en ik zal Uw
getuigenissen onderhouden.
119:147 Ik ben de [morgen]
schemering voorgekomen, en heb
geschrei gemaakt; op Uw woord heb
ikgehoopt.
119:148 Mijn ogen komen de
[nacht] waken voor, om Uw rede te
betrachten.
119:149 Hoor mijn stem naar Uw
goedertierenheid, o HEERE! maak mij
levend naar Uw recht.
119:150 Die kwade praktijken
najagen, genaken [mij], zij wijken
verre van Uw wet.
119:151 [Maar] Gij, HEERE! zijt nabij,
en al Uw geboden zijn waarheid.
119:152 Van ouds heb ik geweten
van Uw getuigenissen, dat Gij ze in
eeuwigheid gegrond hebt.
119:153 Resch. Zie mijn ellende
aan, en help mij uit, want Uw wet
heb ik niet vergeten.
119:154 Twist mijn twistzaak, en
verlos mij, maak mij levend, naar
Uw toezegging.
119:155 Het heil is verre van de
goddelozen, want zij zoeken Uw
inzettingen niet.
119:156 HEERE! Uw barmhartigheden
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zijn vele; maak mij levend naar Uw
rechten.
119:157 Mijn vervolgers en mijn
wederpartijders zijn vele, [maar] van
Uw getuigenissen wijk ik niet.
119:158 Ik heb gezien degenen, die
trouwelooslijk handelen, en het
verdroot mij, dat zij Uw woord
nietonderhielden.
119:159 Zie aan, dat ik Uw bevelen
lief heb, o HEERE! maak mij levend
naar Uw goedertierenheid.
119:160 Het begin Uws woords is
waarheid, en in der eeuwigheid is al
het recht Uwer gerechtigheid.
119:161 Schin. De vorsten hebben
mij vervolgd zonder oorzaak; maar
mijn hart heeft gevreesd voor
Uwwoord.
119:162 Ik ben vrolijk over Uw
toezegging, als een, die een groten
buit vindt.
119:163 Ik haat de valsheid, en heb
er een gruwel van; [maar] Uw wet
heb ik lief.
119:164 Ik loof U zevenmaal des
daags, over de rechten Uwer
gerechtigheid.
119:165 Die Uw wet beminnen,
hebben groten vrede, en zij hebben
geen aanstoot.
119:166 O HEERE! ik hoop op Uw
heil, en doe Uw geboden.
119:167 Mijn ziel onderhoudt Uw
getuigenissen, en ik heb ze zeer lief.
119:168 Ik onderhoud Uw bevelen
en Uw getuigenissen, want al mijn

wegen zijn voor U.
119:169 Thau. O HEERE! laat mijn
geschrei voor Uw aanschijn
genaken, maak mij verstandig naar
Uwwoord.
119:170 Laat mijn smeken voor Uw
aanschijn komen, red mij naar Uw
toezegging.
119:171 Mijn lippen zullen [Uw] lof
overvloediglijk uitstorten, als Gij mij
Uw inzettingen zult geleerd hebben.
119:172 Mijn tong zal spraak
houden van Uw rede, want al Uw
geboden zijn rechtvaardigheid.
119:173 Laat Uw hand mij te hulp
komen, want ik heb Uw bevelen
verkoren.
119:174 O HEERE! ik verlang naar
Uw heil, en Uw wet is al mijn
vermaking.
119:175 Laat mijn ziel leven, en zij
zal U loven, en laat Uw rechten mij
helpen.
119:176 Ik heb gedwaald als een
verloren schaap; zoek Uw knecht,
want Uw geboden heb ik niet
vergeten.
120:1 Een lied op Hammaaloth. Ik
heb tot den HEERE geroepen in mijn
benauwdheid, en Hij heeft
mijverhoord.
120:2 O HEERE! red mijn ziel van
de valse lippen, van de bedriegelijke
tong.
120:3 Wat zal U de bedriegelijke
tong geven, of wat zal zij U
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toevoegen?
120:4 Scherpe pijlen eens
machtigen, mitsgaders gloeiende
jeneverkolen.
120:5 O, wee mij, dat ik een
vreemdeling ben [in] Mesech, dat ik
in de tenten Kedars wone.
120:6 Mijn ziel heeft lang gewoond
bij degenen, die den vrede haten.
120:7 Ik ben vreedzaam; maar als ik
spreek, zijn zij aan den oorlog.
121:1 Een lied Hammaaloth. Ik hef
mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
121:2 Mijn hulp is van den HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
121:3 Hij zal uw voet niet laten
wankelen; uw Bewaarder zal niet
sluimeren.
121:4 Ziet, de Bewaarder Israels zal
niet sluimeren, noch slapen.
121:5 De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw Schaduw, aan uw
rechterhand.
121:6 De zon zal u des daags niet
steken, noch de maan des nachts.
121:7 De HEERE zal u bewaren van
alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
121:8 De HEERE zal uw uitgang en
uw ingang bewaren, van nu aan tot
in der eeuwigheid.
122:1 Een lied Hammaaloth, van
David. Ik verblijd mij in degenen, die
tot mij zeggen: Wij zullen in het
huisdes HEEREN gaan.

122:2 Onze voeten zijn staande in
uw poorten, o Jeruzalem!
122:3 Jeruzalem is gebouwd, als
een stad, die wel samengevoegd is;
122:4 Waarheen de stammen
opgaan, de stammen des HEEREN,
[tot] de getuigenis Israels, om
denNaam des HEEREN te danken.
122:5 Want daar zijn de stoelen
des gerichts gezet, de stoelen van
het huis van David.
122:6 Bidt om den vrede van
Jeruzalem; wel moeten zij varen, die
u beminnen.
122:7 Vrede zij in uw vesting,
welvaren in uw paleizen.
122:8 Om mijner broederen en
mijner vrienden wil, zal ik nu
spreken, vrede zij in u!
122:9 Om des huizes des HEEREN,
onzes Gods wil, zal ik het goede
voor u zoeken.
123:1 Een lied op Hammaaloth. Ik
hef mijn ogen op tot U, Die in de
hemelen zit.
123:2 Zie, gelijk de ogen der
knechten zijn op de hand hunner
heren; gelijk de ogen der
dienstmaagd zijnop de hand harer
vrouw; alzo zijn onze ogen op den
HEERE, onze God, totdat Hij ons
genadig zij.
123:3 Zijt ons genadig, o HEERE! zijt
ons genadig, want wij zijn der
verachting veel te zat.
123:4 Onze ziel is veel te zat des
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spots der weelderigen, der
verachting der hovaardigen.
124:1 Een lied Hammaaloth, van
David. Ten ware de HEERE, Die bij
ons geweest is, zegge nu Israel,
124:2 Ten ware de HEERE, Die bij
ons geweest is, als de mensen
tegen ons opstonden;
124:3 Toen zouden zij ons levend
verslonden hebben, als hun toorn
tegen ons ontstak.
124:4 Toen zouden ons de wateren
overlopen hebben; een stroom zou
over onze ziel gegaan zijn.
124:5 Toen zouden de stoute
wateren over onze ziel gegaan zijn.
124:6 De HEERE zij geloofd, Die ons
in hun tanden niet heeft
overgegeven tot een roof.
124:7 Onze ziel is ontkomen, als
een vogel uit den strik der
vogelvangers; de strik is gebroken,
en wij zijnontkomen.
124:8 Onze hulp is in den Naam
des HEEREN, Die hemel en aarde
gemaakt heeft.
125:1 Een lied Hammaaloth. Die op
den HEERE vertrouwen, zijn als de
berg Sion, [die] niet wankelt,[maar]
blijft in eeuwigheid.
125:2 Rondom Jeruzalem zijn
bergen; alzo is de HEERE rondom
Zijn volk, van nu aan tot in
dereeuwigheid.
125:3 Want de scepter der

goddeloosheid zal niet rusten op
het lot der rechtvaardigen; opdat
derechtvaardigen hun handen niet
uitstrekken tot onrecht.
125:4 HEERE! doe den goeden wel,
en dengenen, die oprecht zijn in
hun harten.
125:5 Maar die zich neigen [tot] hun
kromme wegen, die zal de HEERE
weg doen gaan met de werkers
derongerechtigheid. Vrede zal over
Israel zijn!
126:1 Een lied Hammaaloth. Als de
HEERE de gevangenen Sions
wederbracht, waren wij gelijk
degenen,die dromen.
126:2 Toen werd onze mond
vervuld met lachen, en onze tong
met gejuich; toen zeide men onder
deheidenen: De HEERE heeft grote
dingen aan dezen gedaan.
126:3 De HEERE heeft grote dingen
bij ons gedaan; [dies] zijn wij
verblijd.
126:4 O HEERE! wend onze
gevangenis, gelijk waterstromen in
het zuiden.
126:5 Die met tranen zaaien, zullen
met gejuich maaien.
126:6 Die het zaad draagt, dat men
zaaien zal, gaat al gaande en
wenende; [maar] voorzeker zal hij
metgejuich wederkomen, dragende
zijn schoven.
127:1 Een lied Hammaaloth, van
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Salomo. Zo de HEERE het huis niet
bouwt, te vergeefs arbeiden
deszelfsbouwlieden daaraan; zo de
HEERE de stad niet bewaart, te
vergeefs waakt de wachter.
127:2 Het is te vergeefs, dat
gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft,
eet brood der smarten; het is alzo,
dat Hijhet Zijn beminden [als] [in]
den slaap geeft.
127:3 Ziet, de kinderen zijn een
erfdeel des HEEREN; des buiks
vrucht is een beloning.
127:4 Gelijk de pijlen zijn in de
hand eens helds, zodanig zijn de
zonen der jeugd.
127:5 Welgelukzalig is de man, die
zijn pijlkoker met dezelve gevuld
heeft; zij zullen niet
beschaamdworden, als zij met de
vijanden spreken zullen in de poort.
128:1 Een lied Hammaaloth.
Welgelukzalig is een iegelijk, die den
HEERE vreest, die in Zijn
wegenwandelt.
128:2 Want gij zult eten den arbeid
uwer handen; welgelukzalig zult gij
zijn, en het zal u welgaan.
128:3 Uw huisvrouw zal wezen als
een vruchtbare wijnstok aan de
zijden van uw huis; uw kinderen
alsolijfplanten rondom uw tafel.
128:4 Ziet, alzo zal zekerlijk die
man gezegend worden, die den
HEERE vreest.
128:5 De HEERE zal u zegenen uit

Sion, en gij zult het goede van
Jeruzalem aanschouwen al de
dagenuws levens;
128:6 En gij zult uw kindskinderen
zien. Vrede over Israel!
129:1 Een lied Hammaaloth. Zij
hebben mij dikwijls benauwd van
mijn jeugd af, zegge nu Israel;
129:2 Zij hebben mij dikwijls van
mijn jeugd af benauwd; evenwel
hebben zij mij niet overmocht.
129:3 Ploegers hebben op mijn rug
geploegd; zij hebben hun voren lang
getogen.
129:4 De HEERE, Die rechtvaardig is,
heeft de touwen der goddelozen
afgehouwen.
129:5 Laat hen beschaamd en
achterwaarts gedreven worden,
allen, die Sion haten.
129:6 Laat hen worden als gras op
de daken, hetwelk verdort, eer men
het uittrekt;
129:7 Waarmede de maaier zijn
hand niet vult, noch de
garvenbinder zijn arm;
129:8 En die voorbijgaan, niet
zeggen: De zegen des HEEREN zij bij
u! Wij zegenen ulieden in den
Naamdes HEEREN.
130:1 Een lied Hammaaloth. Uit de
diepten roep ik tot U, o HEERE!
130:2 HEERE! hoor naar mijn stem;
laat Uw oren opmerkende zijn op
de stem mijner smekingen.
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130:3 Zo Gij, HEERE! de
ongerechtigheden gadeslaat; HEERE!
wie zal bestaan?
130:4 Maar bij U is vergeving, opdat
Gij gevreesd wordt.
130:5 Ik verwacht den HEERE; mijn
ziel verwacht, en ik hoop op Zijn
Woord.
130:6 Mijn ziel [wacht] op den
HEERE, meer dan de wachters op
den morgen; de wachters op den
morgen.
130:7 Israel hope op den HEERE;
want bij den HEERE is
goedertierenheid, en bij Hem is veel
verlossing.
130:8 En Hij zal Israel verlossen van
al zijn ongerechtigheden.
131:1 Een lied Hammaaloth, van
David. O HEERE! mijn hart is niet
verheven, en mijn ogen zijn niet
hoog;ook heb ik niet gewandeld in
[dingen] mij te groot en te
wonderlijk.
131:2 Zo ik mijn ziel niet heb gezet
en stil gehouden, gelijk een
gespeend kind bij zijn moeder! Mijn
ziel isals een gespeend kind in mij.
131:3 Israel hope op den HEERE
van nu aan tot in der eeuwigheid.
132:1 Een lied Hammaaloth. O
HEERE! gedenk aan David, aan al
zijn lijden;
132:2 Dat hij den HEERE gezworen
heeft, den Machtige Jakobs gelofte

gedaan heeft, [zeggende]:
132:3 Zo ik in de tent mijns huizes
inga, zo ik op de koets van mijn
bed klimme!
132:4 Zo ik mijn ogen slaap geve,
mijn oogleden sluimering;
132:5 Totdat ik voor den HEERE
een plaats gevonden zal hebben,
woningen voor den Machtige
Jakobs!
132:6 Ziet, wij hebben van haar
gehoord in Efratha; wij hebben haar
gevonden in de velden van Jaar.
132:7 Wij zullen in Zijn woningen
ingaan, wij zullen ons nederbuigen
voor de voetbank Zijner voeten.
132:8 Sta op, HEERE! tot Uw rust,
Gij en de ark Uwer sterkte!
132:9 Dat Uw priesters bekleed
worden met gerechtigheid, en dat
Uw gunstgenoten juichen.
132:10 Weer het aangezicht Uws
Gezalfden niet af, om Davids, Uws
knechts wil.
132:11 De HEERE heeft David de
waarheid gezworen, waarvan Hij niet
wijken zal, [zeggende]: Van devrucht
uws buiks zal Ik op uw troon zetten.
132:12 Indien uw zonen Mijn
verbond zullen houden, en Mijn
getuigenissen, die Ik hun leren zal;
zo zullenook hun zonen tot in
eeuwigheid op uw troon zitten.
132:13 Want de HEERE heeft Sion
verkoren, Hij heeft het begeerd tot
Zijn woonplaats, [zeggende]:
132:14 Dit is Mijn rust tot in
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eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want
Ik heb ze begeerd.
132:15 Ik zal haar kost rijkelijk
zegenen, haar nooddruftigen zal Ik
met brood verzadigen.
132:16 En haar priesters zal Ik met
heil bekleden, en haar gunstgenoten
zullen zeer juichen.
132:17 Daar zal Ik David een hoorn
doen uitspruiten; Ik heb voor Mijn
Gezalfde een lamp toegericht.
132:18 Ik zal zijn vijanden met
schaamte bekleden; maar op hem
zal zijn kroon bloeien.
133:1 Een lied Hammaaloth, van
David. Ziet, hoe goed en hoe
liefelijk is het, dat broeders
ooksamenwonen!
133:2 Het is, gelijk de kostelijke olie
op het hoofd, nederdalende op den
baard, den baard van Aaron,
dienederdaalt tot op den zoom
zijner klederen.
133:3 Het is gelijk de dauw van
Hermon, [en] die nederdaalt op de
bergen van Sion, want de
HEEREgebiedt aldaar den zegen [en]
het leven tot in der eeuwigheid.
134:1 Een lied Hammaaloth. Ziet,
looft den HEERE, alle gij knechten
des HEEREN! gij, die allen nacht
inhet huis des HEEREN staat.
134:2 Heft uw handen op [naar] het
heiligdom, en looft den HEERE.
134:3 De HEERE zegene u uit Sion,

Hij, Die den hemel en de aarde
gemaakt heeft.
135:1 Hallelujah! Prijst den Naam
des HEEREN, prijst [Hem], gij
knechten des HEEREN!
135:2 Gij, die staat in het huis des
HEEREN, in de voorhoven van het
huis onzes Gods!
135:3 Looft den HEERE, want de
HEERE is goed; psalmzingt Zijn
Naam, want Hij is liefelijk.
135:4 Want de HEERE heeft Zich
Jakob verkoren, Israel tot Zijn
eigendom.
135:5 Want ik weet, dat de HEERE
groot is, en dat onze Heere boven
alle goden is.
135:6 Al wat den HEERE behaagt,
doet Hij, in de hemelen, en op de
aarde, in de zeeen en alle
afgronden.
135:7 Hij doet dampen opklimmen
van het einde der aarde; Hij maakt
de bliksemen met den regen;
Hijbrengt den wind uit Zijn
schatkameren voort.
135:8 Die de eerstgeborenen van
Egypte sloeg, van den mens af tot
het vee toe.
135:9 Hij zond tekenen en
wonderen in het midden van u, o
Egypte! tegen Farao en tegen al zijn
knechten.
135:10 Die veel volken sloeg, en
machtige koningen doodde;
135:11 Sihon, den koning der
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Amorieten, en Og, den koning van
Basan, en al de koninkrijken van
Kanaan,
135:12 En Hij gaf hun land ten
erve, ten erve aan Zijn volk Israel.
135:13 O HEERE! Uw Naam is in
eeuwigheid; HEERE! Uw gedachtenis
is van geslacht tot geslacht.
135:14 Want de HEERE zal Zijn volk
richten, en het zal Hem berouwen
over Zijn knechten.
135:15 De afgoden der heidenen
zijn zilver en goud, een werk van
mensenhanden.
135:16 Zij hebben een mond, maar
spreken niet; zij hebben ogen, maar
zien niet;
135:17 Oren hebben zij, maar horen
niet; ook is er geen adem in hun
mond.
135:18 Dat die ze maken, hun gelijk
worden, [en] al wie op hen
vertrouwt.
135:19 Gij huis Israels! looft den
HEERE; gij huis Aarons! looft den
HEERE.
135:20 Gij huis van Levi! looft den
HEERE; gij die den HEERE vreest!
looft den HEERE.
135:21 Geloofd zij de HEERE uit
Sion, Die te Jeruzalem woont.
Hallelujah!
136:1 Looft den HEERE, want Hij is
goed; want Zijn goedertierenheid is
in der eeuwigheid;
136:2 Looft den God der goden;

want Zijn goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
136:3 Looft den Heere der heren;
want Zijn goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
136:4 Dien, Die alleen grote
wonderen doet; want Zijn
goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
136:5 Dien, die de hemelen met
verstand gemaakt heeft; want Zijn
goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
136:6 Dien, Die de aarde op het
water uitgespannen heeft; want Zijn
goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
136:7 Dien, Die de grote lichten
heeft gemaakt; want Zijn
goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
136:8 De zon tot heerschappij op
den dag; want Zijn goedertierenheid
is in der eeuwigheid.
136:9 De maan en sterren tot
heerschappij in den nacht; want Zijn
goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
136:10 Dien, Die de Egyptenaren
geslagen heeft in hun
eerstgeborenen; want Zijn
goedertierenheid is inder eeuwigheid.
136:11 En heeft Israel uit het
midden van hen uitgebracht; want
Zijn goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
136:12 Met een sterke hand, en
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met een uitgestrekte arm; want Zijn
goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
136:13 Dien, Die de Schelfzee in
delen deelde; want Zijn
goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
136:14 En voerde Israel door het
midden van dezelve; want Zijn
goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
136:15 Hij heeft Farao met zijn heir
gestort in de Schelfzee; want Zijn
goedertierenheid is in dereeuwigheid.
136:16 Die Zijn volk door de
woestijn geleid heeft; want Zijn
goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
136:17 Die grote koningen geslagen
heeft; want Zijn goedertierenheid is
in der eeuwigheid.
136:18 En heeft heerlijke koningen
gedood; want Zijn goedertierenheid
is in der eeuwigheid.
136:19 Sihon, den Amorietischen
koning; want Zijn goedertierenheid is
in der eeuwigheid.
136:20 En Og, den koning van
Basan; want Zijn goedertierenheid is
in der eeuwigheid.
136:21 En heeft hun land ten erve
gegeven; want Zijn goedertierenheid
is in der eeuwigheid.
136:22 Ten erve aan Zijn knecht
Israel; want Zijn goedertierenheid is
in der eeuwigheid.
136:23 Die aan ons gedacht heeft

in onze nederigheid; want Zijn
goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
136:24 En Hij heeft ons onzen
tegenpartijders ontrukt; want Zijn
goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
136:25 Die allen vlees spijs geeft;
want Zijn goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
136:26 Looft den God des hemels;
want Zijn goedertierenheid is in der
eeuwigheid.
137:1 Aan de rivieren van Babel,
daar zaten wij, ook weenden wij, als
wij gedachten aan Sion.
137:2 Wij hebben onze harpen
gehangen aan de wilgen, die daarin
zijn.
137:3 Als zij, die ons aldaar
gevangen hielden, de woorden eens
lieds van ons begeerden, en zij, die
onsoverhoop geworpen hadden,
vreugd, [zeggende]: Zingt ons [een]
van de liederen Sions;
137:4 [Wij] [zeiden]: Hoe zouden wij
een lied des HEEREN zingen in een
vreemd land?
137:5 Indien ik u vergeet, o
Jeruzalem! zo vergete mijn
rechterhand [zichzelve]!
137:6 Mijn tong kleve aan mijn
gehemelte, zo ik aan u niet
gedenke, zo ik Jeruzalem niet
verheffe bovenhet hoogste mijner
blijdschap!
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137:7 HEERE! gedenk aan de
kinderen van Edom, aan den dag
van Jeruzalem; die daar zeiden:
Ontblootze, ontbloot ze, tot haar
fondament toe!
137:8 O dochter van Babel! die
verwoest zult worden, welgelukzalig
zal hij zijn, die u uw misdaad
vergeldenzal, die gij aan ons
misdaan hebt.
137:9 Welgelukzalig zal hij zijn, die
uw kinderkens grijpen, en aan de
steenrots verpletteren zal.
138:1 [Een] [psalm] van David. Ik zal
U loven met mijn gehele hart; in de
tegenwoordigheid der goden zal ikU
psalmzingen.
138:2 Ik zal mij nederbuigen naar
het paleis Uwer heiligheid, en ik zal
Uw Naam loven, om
Uwgoedertierenheid en om Uw
waarheid; want Gij hebt vanwege Uw
gansen Naam Uw woord groot
gemaakt.
138:3 Ten dage, [als] ik riep, zo
hebt Gij mij verhoord; Gij hebt mij
versterkt [met] kracht in mijn ziel.
138:4 Alle koningen der aarde
zullen U, o HEERE! loven, wanneer
zij gehoord zullen hebben de
redenenUws monds.
138:5 En zij zullen zingen van de
wegen des HEEREN, want de
heerlijkheid des HEEREN is groot.
138:6 Want de HEERE is hoog,
nochtans ziet Hij den nederige aan,

en den verhevene kent Hij van
verre.
138:7 Als ik wandel in het midden
der benauwdheid, maakt Gij mij
levend; Uw hand strekt Gij uit tegen
dentoorn mijner vijanden, en Uw
rechterhand behoudt mij.
138:8 De HEERE zal het voor mij
voleinden; Uw goedertierenheid,
HEERE! is in eeuwigheid; en laat
nietvaren de werken Uwer handen.
139:1 Een psalm van David, voor
den opperzangmeester. HEERE! Gij
doorgrondt en kent mij.
139:2 Gij weet mijn zitten en mijn
opstaan; Gij verstaat van verre mijn
gedachten.
139:3 Gij omringt mijn gaan en mijn
liggen; en Gij zijt al mijn wegen
gewend.
139:4 Als er nog geen woord op
mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het
alles.
139:5 Gij bezet mij van achteren en
van voren, en Gij zet Uw hand op
mij.
139:6 De kennis is mij te
wonderbaar, zij is hoog, ik kan er
niet bij.
139:7 Waar zou ik heengaan voor
Uw Geest en waar zou ik
heenvlieden voor Uw aangezicht?
139:8 Zo ik opvoer ten hemel, Gij
zijt daar; of bedde ik mij in de hel,
zie, Gij zijt [daar].
139:9 Nam ik vleugelen des
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dageraads, woonde ik aan het
uiterste der zee;
139:10 Ook daar zou Uw hand mij
geleiden, en Uw rechterhand zou
mij houden.
139:11 Indien ik zeide: De duisternis
zal mij immers bedekken; dan is de
nacht een licht om mij.
139:12 Ook verduistert de duisternis
voor U niet; maar de nacht licht als
de dag; de duisternis is als hetlicht.
139:13 Want Gij bezit mijn nieren;
Gij hebt mij in mijner moeders buik
bedekt.
139:14 Ik loof U, omdat ik op een
heel vreselijke wijze wonderbaarlijk
gemaakt ben; wonderlijk zijn
Uwwerken! ook weet het mijn ziel
zeer wel.
139:15 Mijn gebeente was voor U
niet verholen, als ik in het
verborgene gemaakt ben, [en] als
eenborduursel gewrocht ben, in de
nederste delen der aarde.
139:16 Uw ogen hebben mijn
ongevormden klomp gezien; en al
deze dingen waren in Uw
boekgeschreven, de dagen als zij
geformeerd zouden worden, toen
nog geen van die was.
139:17 Daarom, hoe kostelijk zijn
mij, o God, Uw gedachten! hoe
machtig veel zijn haar sommen!
139:18 Zoude ik ze tellen? Harer is
meer, dan des zands; word ik
wakker, zo ben ik nog bij U.
139:19 O God! dat Gij den

goddeloze ombracht! en gij, mannen
des bloeds, wijkt van mij!
139:20 Die van U schandelijk
spreken, [en] Uw vijanden ijdellijk
verheffen.
139:21 Zou ik niet haten, HEERE!
die U haten? en verdriet hebben in
degenen, die tegen U opstaan?
139:22 Ik haat hen met volkomen
haat, tot vijanden zijn zij mij.
139:23 Doorgrond mij, o God! en
ken mijn hart; beproef mij, en ken
mijn gedachten.
139:24 En zie, of bij mij een
schadelijke weg zij; en leid mij op
den eeuwigen weg.
140:1 Een psalm van David, voor
den opperzangmeester. Red mij,
HEERE! van den kwaden
mens;behoed mij voor den man
alles gewelds;
140:2 Die veel kwaads in het hart
denken, allen dag samenkomen om
te oorlogen.
140:3 Zij scherpen hun tong, als
een slang; heet addervergift is
onder hun lippen. Sela.
140:4 Bewaar mij, HEERE! van de
handen des goddelozen; behoed mij
van den man alles gewelds;
[van][hen], die mijn voeten denken
weg te stoten.
140:5 De hovaardigen hebben mij
een strik verborgen, en koorden; zij
hebben een net uitgespreid aan
dezijde des wegs; valstrikken hebben
1063

Psalmen
zij mij gezet. Sela.
140:6 Ik heb tot den HEERE gezegd:
Gij zijt mijn God; neem ter ore, o
HEERE! de stem mijner smekingen.
140:7 HEERE, Heere, Sterkte mijns
heils! Gij hebt mijn hoofd bedekt ten
dage der wapening.
140:8 Geef, HEERE! de begeerten
des goddelozen niet; bevorder zijn
kwaad voornemen niet; zij
zoudenzich verheffen. Sela.
140:9 Aangaande het hoofd
dergenen, die mij omringen, de
overlast hunner lippen overdekke
hen.
140:10 Vurige kolen moeten op hen
geschud worden; Hij doe hen vallen
in het vuur, in diepe kuilen, dat
zijniet weder opstaan.
140:11 Een man van [kwade] tong
zal op de aarde niet bevestigd
worden; een boos man des
gewelds,dien zal men jagen, totdat
hij geheel verdreven is.
140:12 Ik weet, dat de HEERE de
rechtzaak des ellendigen, [en] het
recht der nooddruftigen zal
uitvoeren.
140:13 Gewisselijk, de
rechtvaardigen zullen Uw Naam
loven; de oprechten zullen voor Uw
aangezichtblijven.
141:1 Een psalm van David. HEERE!
ik roep U aan, haast U tot mij;
neem mijn stem ter ore, als ik tot
Uroep.

141:2 Mijn gebed worde gesteld als
reukwerk voor Uw aangezicht, de
opheffing mijner handen [als]
hetavondoffer.
141:3 HEERE! zet een wacht voor
mijn mond, behoed de deur mijner
lippen.
141:4 Neig mijn hart niet tot een
kwade zaak, om enigen handel in
goddeloosheid te handelen,
metmannen, die ongerechtigheid
werken; en dat ik niet ete van hun
lekkernijen.
141:5 De rechtvaardige sla mij, het
zal weldadigheid zijn; en hij
bestraffe mij, het zal olie des
hoofds zijn,het zal mijn hoofd niet
breken; want nog zal ook mijn
gebed [voor] [hen] zijn in hun
tegenspoeden.
141:6 Hun rechters zijn aan de zijde
der steenrots vrijgelaten geweest, en
hebben gehoord mijn redenen,dat zij
aangenaam waren.
141:7 Onze beenderen zijn
verstrooid aan den mond des grafs,
gelijk of iemand op de aarde [iets]
gekloofden verdeeld had.
141:8 Doch op U zijn mijn ogen,
HEERE, Heere! op U betrouw ik,
ontbloot mijn ziel niet.
141:9 Bewaar mij voor het geweld
des striks, [dien] zij mij gelegd
hebben, en [voor] de valstrikken van
dewerkers der ongerechtigheid.
141:10 Dat de goddelozen elk in
zijn garen vallen, te zamen, totdat
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ik zal zijn voorbijgegaan.
142:1 Een onderwijzing van David,
een gebed, als hij in de spelonk
was. Ik riep met mijn stem tot
denHEERE; ik smeekte tot den
HEERE met mijn stem.
142:2 Ik stortte mijn klacht uit voor
Zijn aangezicht; ik gaf te kennen
voor Zijn aangezicht
mijnbenauwdheid.
142:3 Als mijn geest in mij
overstelpt was, zo hebt Gij mijn pad
gekend. Zij hebben mij een strik
verborgenop den weg, dien ik gaan
zou.
142:4 Ik zag uit ter rechterhand, en
ziet, zo was er niemand, die mij
kende, er was geen ontvlieden
voormij; niemand zorgde voor mijn
ziel.
142:5 Tot U riep ik, o HEERE! ik
zeide: Gij zijt mijn Toevlucht, mijn
Deel in het land der levenden.
142:6 Let op mijn geschrei, want ik
ben zeer uitgeteerd; red mij van
mijn vervolgers, want zij zijn
machtigerdan ik.
142:7 Voer mijn ziel uit de
gevangenis, om Uw Naam te loven;
de rechtvaardigen zullen mij
omringen,wanneer Gij wel bij mij zult
gedaan hebben.
143:1 Een psalm van David. O
HEERE! hoor mijn gebed, neig de
oren tot mijn smekingen; verhoor

mij naarUw waarheid, naar Uw
gerechtigheid.
143:2 En ga niet in het gericht met
Uw knecht; want niemand, die leeft,
zal voor Uw aangezichtrechtvaardig
zijn.
143:3 Want de vijand vervolgt mijn
ziel, hij vertreedt mijn leven ter
aarde; hij legt mij in duisternissen,
alsdegenen, die over lang dood zijn.
143:4 Daarom wordt mijn geest
overstelpt in mij, mijn hart is
verbaasd in het midden van mij.
143:5 Ik gedenk aan de dagen van
ouds; ik overleg al Uw daden; ik
spreek bij mijzelven van de
werkenUwer handen.
143:6 Ik breid mijn handen uit tot
U; mijn ziel is voor U als een
dorstig land. Sela.
143:7 Verhoor mij haastelijk, HEERE!
mijn geest bezwijkt; verberg Uw
aangezicht niet van mij, want ik
zougelijk worden dengenen, die in
den kuil dalen.
143:8 Doe mij Uw goedertierenheid
in den morgenstond horen, want ik
betrouw op U; maak mij bekend
denweg, dien ik te gaan heb, want
ik hef mijn ziel tot U op.
143:9 Red mij, HEERE! van mijn
vijanden; bij U schuil ik.
143:10 Leer mij Uw welbehagen
doen, want Gij zijt mijn God! Uw
goede Geest geleide mij in een
effenland.
143:11 O HEERE! maak mij levend,
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om Uws Naams wil; voer mijn ziel
uit de benauwdheid, om
Uwgerechtigheid.
143:12 En roei mijn vijanden uit, om
Uw goedertierenheid, en breng hen
om, allen, die mijn zielbeangstigen;
want ik ben Uw knecht.
144:1 [Een] [psalm] van David.
Gezegend zij de HEERE, mijn
Rotssteen, Die mijn handen
onderwijst tenstrijde, mijn vingeren
ten oorlog;
144:2 Mijn Goedertierenheid en mijn
Burg, mijn Hoog Vertrek en mijn
Bevrijder voor mij, mijn Schild, en
opWien ik mij betrouwe; Die mijn
volk aan mij onderwerpt!
144:3 O HEERE! wat is de mens,
dat Gij hem kent, het kind des
mensen, dat Gij het acht?
144:4 De mens is der ijdelheid
gelijk; zijn dagen zijn als een
voorbijgaande schaduw.
144:5 Neig Uw hemelen, HEERE! en
daal neder; raak de bergen aan,
dat zij roken.
144:6 Bliksem bliksem, en verstrooi
hen; zend Uw pijlen uit, en verdoe
hen.
144:7 Steek Uw handen van de
hoogte uit; ontzet mij, en ruk mij uit
de grote wateren, uit de hand
dervreemden;
144:8 Welker mond leugen spreekt,
en hun rechterhand is een
rechterhand der valsheid.

144:9 O God! ik zal U een nieuw
lied zingen; met de luit [en] het
tiensnarig instrument zal ik U
psalmzingen.
144:10 Gij, Die den koningen
overwinning geeft, Die Zijn knecht
David ontzet van het boze zwaard;
144:11 Ontzet mij en red mij van
de hand der vreemden, welker
mond leugen spreekt, en hun
rechterhandis een rechterhand der
valsheid;
144:12 Opdat onze zonen zijn als
planten, welke groot geworden zijn
in hun jeugd; onze dochters
alshoekstenen, uitgehouwen naar de
gelijkenis van een paleis.
144:13 Dat onze winkelen vol zijnde,
den enen voorraad na den anderen
uitgeven; dat onze kudden
bijduizenden werpen, [ja], bij
tienduizenden op onze hoeven
vermenigvuldigen.
144:14 Dat onze ossen wel geladen
zijn; dat geen inbreuk, noch uitval,
noch gekrijs zij op onze straten.
144:15 Welgelukzalig is het volk,
dien het alzo gaat; welgelukzalig, is
het volk, wiens God de HEERE is.
145:1 Een lofzang van David.
[Aleph]. O mijn God, Gij Koning! ik
zal U verhogen, en Uw Naam loven
ineeuwigheid en altoos.
145:2 [Beth]. Te allen dage zal ik U
loven, en Uw Naam prijzen in
eeuwigheid en altoos.
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145:3 [Gimel]. De HEERE is groot en
zeer te prijzen, en Zijn grootheid is
ondoorgrondelijk.
145:4 [Daleth]. Geslacht aan
geslacht zal Uw werken roemen; en
zij zullen Uw mogendheden
verkondigen.
145:5 [He]. Ik zal uitspreken de
heerlijkheid der eer Uwer majesteit,
en Uw wonderlijke daden.
145:6 [Vau]. En zij zullen vermelden
de kracht Uwer vreselijke [daden];
en Uw grootheid, die zal ikvertellen.
145:7 [Zain]. Zij zullen de
gedachtenis der grootheid Uwer
goedheid overvloediglijk uitstorten,
en zij zullenUw gerechtigheid met
gejuich verkondigen.
145:8 [Cheth]. Genadig en
barmhartig is de HEERE, lankmoedig
en groot van goedertierenheid.
145:9 [Teth]. De HEERE is aan allen
goed, en Zijn barmhartigheden zijn
over al Zijn werken.
145:10 [Jod]. Al Uw werken, HEERE,
zullen U loven, en Uw gunstgenoten
zullen U zegenen.
145:11 [Caph]. Zij zullen de
heerlijkheid Uws Koninkrijks
vermelden, en Uw mogendheid
zullen zijuitspreken.
145:12 [Lamed]. Om den
mensenkinderen bekend te maken
Zijn mogendheden, en de eer der
heerlijkheidZijns Koninkrijks.
145:13 [Mem]. Uw Koninkrijk is een
Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw

heerschappij is in alle geslacht
engeslacht.
145:14 [Samech]. De HEERE
ondersteunt allen, die vallen, en Hij
richt op alle gebogenen.
145:15 [Ain]. Aller ogen wachten op
U; en Gij geeft hun hun spijs te
zijner tijd.
145:16 [Pe]. Gij doet Uw hand open,
en verzadigt al wat er leeft, [naar]
[Uw] welbehagen.
145:17 [Tsade]. De HEERE is
rechtvaardig in al Zijn wegen, en
goedertieren in al Zijn werken.
145:18 [Koph]. De HEERE is nabij
allen, die Hem aanroepen, allen, die
Hem aanroepen in der waarheid.
145:19 [Resch]. Hij doet het
welbehagen dergenen, die Hem
vrezen, en Hij hoort hun geroep, en
verlosthen.
145:20 [Schin]. De HEERE bewaart al
degenen, die Hem liefhebben; maar
Hij verdelgt alle goddelozen.
145:21 [Thau]. Mijn mond zal den
prijs des HEEREN uitspreken, en alle
vlees zal Zijn heiligen Naam lovenin
der eeuwigheid en altoos.
146:1 Hallelujah! O mijn ziel! prijs
den HEERE.
146:2 Ik zal den HEERE prijzen in
mijn leven; ik zal mijn God
psalmzingen, terwijl ik nog ben.
146:3 Vertrouwt niet op prinsen, op
des mensen kind, bij hetwelk geen
heil is.
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146:4 Zijn geest gaat uit, hij keert
wederom tot zijn aarde; te
dienzelfden dage vergaan zijn
aanslagen.
146:5 Welgelukzalig is hij, die den
God Jakobs tot zijn Hulp heeft,
wiens verwachting op den HEERE,
zijnGod is;
146:6 Die den hemel en de aarde
gemaakt heeft, de zee en al wat in
dezelve is; Die trouwe houdt in
dereeuwigheid.
146:7 Die den verdrukte recht doet,
Die den hongerige brood geeft; de
HEERE maakt de gevangenen los.
146:8 De HEERE opent [de] [ogen]
der blinden; de HEERE richt de
gebogenen op; de HEERE heeft
derechtvaardigen lief.
146:9 De HEERE bewaart de
vreemdelingen; Hij houdt den wees
en de weduwe staande; maar
dergoddelozen weg keert Hij om.
146:10 De HEERE zal in eeuwigheid
regeren; uw God, o Sion! is van
geslacht tot geslacht. Hallelujah!
147:1 Looft den HEERE, want onzen
God te psalmzingen is goed, dewijl
Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.
147:2 De HEERE bouwt Jeruzalem;
Hij vergadert Israels verdrevenen.
147:3 Hij geneest de gebrokenen
van hart, en Hij verbindt hen in hun
smarten.
147:4 Hij telt het getal der sterren;
Hij noemt ze allen bij namen.

147:5 Onze Heere is groot en van
veel kracht; Zijns verstands is geen
getal.
147:6 De HEERE houdt de
zachtmoedigen staande; de
goddelozen vernedert Hij, tot de
aarde toe.
147:7 Zingt den HEERE bij beurte
met dankzegging; psalmzingt onzen
God op de harp.
147:8 Die de hemelen met wolken
bedekt, Die voor de aarde regen
bereidt; Die het gras [op] de
bergendoet uitspruiten;
147:9 Die het vee zijn voeder geeft;
aan de jonge raven, als zij roepen.
147:10 Hij heeft geen lust aan de
sterkte des paards; Hij heeft geen
welgevallen aan de benen des
mans.
147:11 De HEERE heeft een
welgevallen aan hen, die Hem
vrezen, die op Zijn goedertierenheid
hopen.
147:12 O Jeruzalem! roem den
HEERE; o Sion! loof uw God.
147:13 Want Hij maakt de
grendelen uwer poorten sterk; Hij
zegent uw kinderen binnen in u.
147:14 Die uw landpalen [in] vrede
stelt; Hij verzadigt u met het vette
der tarwe.
147:15 Hij zendt Zijn bevel [op]
aarde; Zijn woord loopt zeer snel.
147:16 Hij geeft sneeuw als wol; Hij
strooit den rijm als as.
147:17 Hij werpt Zijn ijs heen als
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stukken; wie zou bestaan voor Zijn
koude?
147:18 Hij zendt Zijn woord, en
doet ze smelten; Hij doet Zijn wind
waaien, de wateren vloeien henen.
147:19 Hij maakt Jakob Zijn
woorden bekend, Israel Zijn
inzettingen en Zijn rechten.
147:20 Alzo heeft Hij geen volk
gedaan; en Zijn rechten, die kennen
zij niet. Hallelujah!
148:1 Hallelujah! Looft den HEERE
uit de hemelen; looft Hem in de
hoogste plaatsen!
148:2 Looft Hem, al Zijn engelen!
Looft Hem, al Zijn heirscharen!
148:3 Looft Hem, zon en maan!
Looft Hem, alle gij lichtende sterren!
148:4 Looft Hem, gij hemelen der
hemelen! en gij wateren, die boven
de hemelen zijt!
148:5 Dat zij den Naam des
HEEREN loven; want als Hij het
beval, zo werden zij geschapen.
148:6 En Hij heeft ze bevestigd voor
altoos in eeuwigheid; Hij heeft hun
een orde gegeven, die geen vanhen
zal overtreden.
148:7 Looft den HEERE, van de
aarde; gij walvissen en alle
afgronden!
148:8 Vuur en hagel, sneeuw en
damp; gij stormwind, die Zijn woord
doet!
148:9 Gij bergen en alle heuvelen;
vruchtbomen en alle cederbomen!

148:10 Het wild gedierte en alle
vee; kruipend gedierte en gevleugeld
gevogelte!
148:11 Gij koningen der aarde, en
alle volken, gij vorsten, en alle
rechters der aarde!
148:12 Jongelingen en ook
maagden; gij ouden met de jongen!
148:13 Dat zij den Naam des
HEEREN loven; want Zijn Naam
alleen is hoog verheven; Zijn
majesteit isover de aarde en den
hemel.
148:14 En Hij heeft den hoorn Zijns
volks verhoogd, den roem al Zijner
gunstgenoten, der kinderen
Israels,des volks, dat nabij Hem is.
Hallelujah!
149:1 Hallelujah! Zingt den HEERE
een nieuw lied; Zijn lof zij in de
Gemeente [Zijner] gunstgenoten.
149:2 Dat Israel zich verblijde in
Dengene, Die hem gemaakt heeft;
dat de kinderen Sions zich
verheugenover hun Koning.
149:3 Dat zij Zijn Naam loven op de
fluit; dat zij Hem psalmzingen op de
trommel en harp.
149:4 Want de HEERE heeft een
welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de
zachtmoedigen versieren met heil.
149:5 Dat [Zijn] gunstgenoten van
vreugde opspringen, om [die] eer;
dat zij juichen op hun legers.
149:6 De verheffingen Gods zullen
in hun keel zijn; en een
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tweesnijdend zwaard in hun hand;
149:7 Om wraak te doen over de
heidenen, [en] bestraffingen over de
volken;
149:8 Om hun koningen te binden
met ketenen, en hun achtbaren met
ijzeren boeien;
149:9 Om het beschreven recht
over hen te doen. Dit zal de
heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten
zijn.Hallelujah!
150:1 Hallelujah! Looft God in Zijn
heiligdom; looft Hem in het
uitspansel Zijner sterkte!

150:2 Looft Hem vanwege Zijn
mogendheden; looft Hem naar de
menigvuldigheid Zijner grootheid!
150:3 Looft Hem met geklank der
bazuin; looft Hem met de luit en
met de harp!
150:4 Looft Hem met de trommel
en fluit; looft Hem met snarenspel
en orgel!
150:5 Looft Hem met hel klinkende
cimbalen; looft Hem met cimbalen
van vreugdegeluid!
150:6 Alles, wat adem heeft, love
den HEERE! Hallelujah!

Spreuken
1:1 De spreuken van Salomo, den
zoon van David, den koning van
Israel,
1:2 Om wijsheid en tucht te weten;
om te verstaan redenen des
verstands;
1:3 Om aan te nemen onderwijs
van goed verstand, gerechtigheid,
en recht, en billijkheden;
1:4 Om den slechten kloekzinnigheid
te geven, den jongeling wetenschap
en bedachtzaamheid.
1:5 Die wijs [is], zal horen, en zal in
lere toenemen; en die verstandig
[is], zal wijzen raad bekomen;
1:6 Om te verstaan een spreuk en

de uitlegging, de woorden der
wijzen en hun raadselen.
1:7 De vrees des HEEREN is het
beginsel der wetenschap; de dwazen
verachten wijsheid en tucht.
1:8 Mijn zoon! hoor de tucht uws
vaders, en verlaat de leer uwer
moeder niet;
1:9 Want zij [zullen] uw hoofd een
aangenaam toevoegsel [zijn], en
ketenen aan uw hals.
1:10 Mijn zoon! indien de zondaars
u aanlokken, bewillig niet;
1:11 Indien zij zeggen: Ga met ons,
laat ons loeren op bloed, ons
versteken tegen den onschuldige,
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zonderoorzaak;
1:12 Laat ons hen levend
verslinden, als het graf; ja, geheel
en al, gelijk die in den kuil
nederdalen;
1:13 Alle kostelijk goed zullen wij
vinden, onze huizen zullen wij met
roof vullen.
1:14 Gij zult uw lot midden onder
ons werpen; wij zullen allen een
buidel hebben.
1:15 Mijn zoon! wandel niet met hen
op den weg; weer uw voet van hun
pad.
1:16 Want hun voeten lopen ten
boze; en zij haasten zich om bloed
te storten.
1:17 Zekerlijk, het net wordt
tevergeefs gespreid voor de ogen
van allerlei gevogelte;
1:18 En deze loeren op hun [eigen]
bloed, en versteken zich tegen hun
zielen.
1:19 Zo zijn de paden van een
iegelijk, die gierigheid pleegt; zij zal
de ziel van haar meester vangen.
1:20 De opperste Wijsheid roept
overluid daarbuiten; Zij verheft Haar
stem op de straten.
1:21 Zij roept in het voorste der
woelingen; aan de deuren der
poorten spreekt Zij Haar redenen in
de stad;
1:22 Gij slechten! hoe lang zult gij
de slechtigheid beminnen, en de
spotters voor zich de spotternij
begeren,en de zotten wetenschap

haten?
1:23 Keert u tot Mijn bestraffing;
ziet, Ik zal Mijn Geest ulieden
overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn
woordenu bekend maken.
1:24 Dewijl Ik geroepen heb, en
gijlieden geweigerd hebt; Mijn hand
uitgestrekt heb, en er niemand was,
dieopmerkte;
1:25 En gij al Mijn raad verworpen,
en Mijn bestraffing niet gewild hebt;
1:26 Zo zal Ik ook in ulieder verderf
lachen; Ik zal spotten, wanneer uw
vreze komt.
1:27 Wanneer uw vreze komt gelijk
een verwoesting, en uw verderf
aankomt als een wervelwind;
wanneeru benauwdheid en angst
overkomt;
1:28 Dan zullen zij tot Mij roepen,
maar Ik zal niet antwoorden; zij
zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen
Mijniet vinden;
1:29 Daarom, dat zij de wetenschap
gehaat hebben, en de vreze des
HEEREN niet hebben verkoren.
1:30 Zij hebben in Mijn raad niet
bewilligd; al Mijn bestraffingen
hebben zij versmaad;
1:31 Zo zullen zij eten van de
vrucht van hun weg, en zich
verzadigen met hun raadslagen.
1:32 Want de afkering der slechten
zal hen doden, en de voorspoed
der zotten zal hen verderven.
1:33 Maar die naar Mij hoort, zal
zeker wonen, en hij zal gerust zijn
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van de vreze des kwaads.
2:1 Mijn zoon! zo gij mijn redenen
aanneemt, en mijn geboden bij u
weglegt;
2:2 Om uw oren naar wijsheid te
doen opmerken; [zo] gij uw hart tot
verstandigheid neigt;
2:3 Ja, zo gij tot het verstand
roept, uw stem verheft tot de
verstandigheid;
2:4 Zo gij haar zoekt als zilver, en
naspeurt als verborgen schatten;
2:5 Dan zult gij de vreze des
HEEREN verstaan, en zult de kennis
van God vinden.
2:6 Want de HEERE geeft wijsheid;
uit Zijn mond [komt] kennis en
verstand.
2:7 Hij legt weg voor de oprechten
een bestendig wezen; Hij is een
Schild dengenen, die
oprechtelijkwandelen;
2:8 Opdat zij de paden des rechts
houden; en Hij zal den weg Zijner
gunstgenoten bewaren.
2:9 Dan zult gij verstaan
gerechtigheid, en recht, en
billijkheden, [en] alle goed pad.
2:10 Als de wijsheid in uw hart zal
gekomen zijn, en de wetenschap
voor uw ziel zal liefelijk zijn;
2:11 Zo zal de bedachtzaamheid
over u de wacht houden, de
verstandigheid zal u behoeden;
2:12 Om u te redden van den
kwaden weg, van den man, die

verkeerdheden spreekt;
2:13 [Van] [degenen], die de paden
der oprechtheid verlaten, om te
gaan in de wegen der duisternis;
2:14 Die blijde zijn in het kwaad
doen, zich verheugen in de
verkeerdheden des kwaden;
2:15 Welker paden verkeerd zijn, en
afwijkende in hun sporen;
2:16 Om u te redden van de
vreemde vrouw, van de onbekende,
[die] met haar redenen vleit;
2:17 Die den leidsman harer
jonkheid verlaat, en het verbond
haars Gods vergeet;
2:18 Want haar huis helt naar den
dood, en haar paden naar de
overledenen.
2:19 Allen die tot haar ingaan,
zullen niet wederkomen, en zullen
de paden des levens niet
aantreffen;
2:20 Opdat gij wandelt op den weg
der goeden, en houdt de paden der
rechtvaardigen.
2:21 Want de vromen zullen de
aarde bewonen, en de oprechten
zullen daarin overblijven;
2:22 Maar de goddelozen zullen van
de aarde uitgeroeid worden, en de
trouwelozen zullen er van
uitgeruktworden.
3:1 Mijn zoon! vergeet mijn wet niet,
maar uw hart beware mijn geboden.
3:2 Want langheid van dagen, en
jaren van leven, en vrede zullen zij
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u vermeerderen.
3:3 Dat de goedertierenheid en de
trouw u niet verlaten; bind ze aan
uw hals, schrijf ze op de tafel
uwsharten.
3:4 En vind gunst en goed verstand,
in de ogen Gods en der mensen.
3:5 Vertrouw op den HEERE met uw
ganse hart, en steun op uw
verstand niet.
3:6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij
zal uw paden recht maken.
3:7 Zijt niet wijs in uw ogen; vrees
den HEERE, en wijk van het kwade.
3:8 Het zal een medicijn voor uw
navel zijn, en een bevochtiging voor
uw beenderen.
3:9 Vereer den HEERE van uw goed,
en van de eerstelingen al uwer
inkomsten;
3:10 Zo zullen uw schuren met
overvloed vervuld worden, en uw
perskuipen van most overlopen.
3:11 Mijn zoon! verwerp de tucht
des HEEREN niet, en wees niet
verdrietig over Zijn kastijding;
3:12 Want de HEERE kastijdt
dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk
een vader den zoon, [in]
[denwelken] hijeen welbehagen heeft.
3:13 Welgelukzalig is de mens, [die]
wijsheid vindt, en de mens, [die]
verstandigheid voortbrengt!
3:14 Want haar koophandel is beter
dan de koophandel van zilver, en
haar inkomst dan het
uitgegravengoud.

3:15 Zij is kostelijker dan robijnen;
en al wat u lusten mag, is met haar
niet te vergelijken.
3:16 Langheid der dagen is in haar
rechterhand, in haar linkerhand
rijkdom en eer.
3:17 Haar wegen zijn wegen der
liefelijkheid, en al haar paden vrede.
3:18 Zij is een boom des levens
dengenen, die ze aangrijpen, en
elkeen, die ze vast houdt,
wordtgelukzalig.
3:19 De HEERE heeft de aarde door
wijsheid gegrond, de hemelen door
verstandigheid bereid.
3:20 Door Zijn wetenschap zijn de
afgronden gekloofd, en de wolken
druipen dauw.
3:21 Mijn zoon! laat ze niet afwijken
van uw ogen; bewaar de bestendige
wijsheid en bedachtzaamheid.
3:22 Want zij zullen het leven voor
uw ziel zijn, en een aangenaamheid
voor uw hals.
3:23 Dan zult gij uw weg zeker
wandelen, en gij zult uw voet niet
stoten.
3:24 Zo gij nederligt, zult gij niet
schrikken; maar gij zult nederliggen
en uw slaap zal zoet wezen.
3:25 Vrees niet voor haastigen
schrik, noch voor de verwoesting
der goddelozen, als zij komt.
3:26 Want de HEERE zal met uw
hoop wezen, en Hij zal uw voet
bewaren van gevangen te worden.
3:27 Onthoud het goed van zijn
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meesters niet, als het in het
vermogen uwer hand is te doen.
3:28 Zeg niet tot uw naaste: Ga
heen, en kom weder, en morgen zal
ik geven, dewijl het bij u is.
3:29 Smeed geen kwaad tegen uw
naaste, aangezien hij met
vertrouwen bij u woont.
3:30 Twist met een mens niet
zonder oorzaak, zo hij u geen
kwaad gedaan heeft.
3:31 Zijt niet nijdig over een man
des gewelds, en verkies geen van
zijn wegen.
3:32 Want de afwijker is den HEERE
een gruwel; maar Zijn verborgenheid
is met den oprechte.
3:33 De vloek des HEEREN is in het
huis des goddelozen; maar de
woning der rechtvaardigen zal
Hijzegenen.
3:34 Zekerlijk, de spotters zal Hij
bespotten, maar den zachtmoedigen
zal Hij genade geven.
3:35 De wijzen zullen eer beerven;
maar elk een der zotten neemt
schande op zich.
4:1 Hoort, gij kinderen! de tucht des
vaders, en merkt op, om verstand
te weten.
4:2 Dewijl ik ulieden goede leer
geve, verlaat mijn wet niet.
4:3 Want ik was mijns vaders zoon,
teder, en een enige voor het
aangezicht mijner moeder.
4:4 Hij nu leerde mij, en zeide tot

mij: Uw hart houde mijn woorden
vast, onderhoud mijn geboden, en
leef.
4:5 Verkrijg wijsheid, verkrijg
verstand; vergeet niet, en wijk niet
van de redenen mijns monds.
4:6 Verlaat ze niet, en zij zal u
behoeden; heb ze lief, en zij zal u
bewaren.
4:7 De wijsheid is het voornaamste;
verkrijg [dan] wijsheid, en verkrijg
verstand met al uw bezitting.
4:8 Verhef ze, en zij zal u verhogen;
zij zal u vereren, als gij haar
omhelzen zult.
4:9 Zij zal uw hoofd een
aangenaam toevoegsel geven, een
sierlijke kroon zal zij u leveren.
4:10 Hoor, mijn zoon! en neem mijn
redenen aan, en de jaren des
levens zullen u vermenigvuldigd
worden.
4:11 Ik onderwijs u in den weg der
wijsheid; ik doe u treden in de
rechte sporen.
4:12 In uw gaan zal uw tred niet
benauwd worden, en indien gij
loopt, zult gij niet struikelen.
4:13 Grijp de tucht aan, laat niet af;
bewaar ze, want zij is uw leven.
4:14 Kom niet op het pad der
goddelozen, en treed niet op den
weg der bozen.
4:15 Verwerp dien, ga er niet door;
wijk er van, en ga voorbij.
4:16 Want zij slapen niet, zo zij
geen kwaad gedaan hebben; en hun
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slaap wordt weggenomen, zo zij
niet[iemand] hebben doen struikelen.
4:17 Want zij eten brood der
goddeloosheid, en drinken wijn van
enkel geweld.
4:18 Maar het pad der
rechtvaardigen is gelijk een
schijnend licht, voortgaande en
lichtende tot den vollendag toe.
4:19 De weg der goddelozen is als
donkerheid, zij weten niet, waarover
zij struikelen zullen.
4:20 Mijn zoon! merk op mijn
woorden, neig uw oor tot mijn
redenen.
4:21 Laat ze niet wijken van uw
ogen, behoud ze in het midden uws
harten.
4:22 Want zij zijn het leven
dengenen, die ze vinden, en een
medicijn voor hun gehele vlees.
4:23 Behoed uw hart boven al wat
te bewaren is, want daaruit zijn de
uitgangen des levens.
4:24 Doe de verkeerdheid des
monds van u weg, en doe de
verdraaidheid der lippen verre van
u.
4:25 Laat uw ogen rechtuit zien, en
uw oogleden zich recht voor u heen
houden.
4:26 Weeg den gang uws voets, en
laat al uw wegen wel gevestigd zijn.
4:27 Wijk niet ter rechter [hand] of
ter linkerhand, wend uw voet af van
het kwade.

5:1 Mijn zoon! merk op mijn
wijsheid, neig uw oor tot mijn
verstand;
5:2 Opdat gij alle bedachtzaamheid
behoudt, en uw lippen wetenschap
bewaren.
5:3 Want de lippen der vreemde
[vrouw] druppen honigzeem, en haar
gehemelte is gladder dan olie.
5:4 Maar het laatste van haar is
bitter als alsem, scherp als een
tweesnijdend zwaard.
5:5 Haar voeten dalen naar den
dood, haar treden houden de hel
vast.
5:6 Opdat gij het pad des levens
niet zoudt wegen, zijn haar gangen
ongestadig, [dat] gij het niet merkt.
5:7 Nu dan, gij kinderen! hoort naar
mij, en wijkt niet van de redenen
mijns monds.
5:8 Maak uw weg verre van haar,
en nader niet tot de deur van haar
huis;
5:9 Opdat gij anderen uw eer niet
geeft, en uw jaren den wrede;
5:10 Opdat de vreemden zich niet
verzadigen van uw vermogen, en al
uw smartelijke arbeid niet [kome]
inhet huis des onbekenden;
5:11 En gij in uw laatste brult, als
uw vlees, en uw lijf verteerd is;
5:12 En zegt: Hoe heb ik de tucht
gehaat, en mijn hart de bestraffing
versmaad!
5:13 En heb niet gehoord naar de
stem mijner onderwijzers, noch mijn
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oren geneigd tot mijn leraars!
5:14 Ik ben bijna in alle kwaad
geweest, in het midden der
gemeente en der vergadering!
5:15 Drink water uit uw bak, en
vloeden uit het midden van uw
bornput;
5:16 Laat uw fonteinen zich buiten
verspreiden, [en] de waterbeken op
de straten;
5:17 Laat ze de uwe alleen zijn, en
van geen vreemde met u.
5:18 Uw springader zij gezegend; en
verblijd u vanwege de huisvrouw
uwer jeugd;
5:19 Een zeer liefelijke hinde, en
een aangenaam steengeitje; laat u
haar borsten te allen tijd
dronkenmaken; dool steeds in haar
liefde.
5:20 En waarom zoudt gij, mijn
zoon, in een vreemde dolen, en den
schoot der onbekende omvangen?
5:21 Want eens iegelijks wegen zijn
voor de ogen des HEEREN, en Hij
weegt al zijne gangen.
5:22 Den goddeloze zullen zijn
ongerechtigheden vangen, en met
de banden zijner zonden zal
hijvastgehouden worden.
5:23 Hij zal sterven, omdat hij
zonder tucht geweest is, en in de
grootheid zijner dwaasheid zal
hijverdwalen.
6:1 Mijn zoon! zo gij voor uw
naaste borg geworden zijt, voor een

vreemde uw hand toegeklapt hebt;
6:2 Gij zijt verstrikt met de redenen
uws monds; gij zijt gevangen met
de redenen uws monds.
6:3 Doe nu dit, mijn zoon! en red u,
dewijl gij in de hand uws naasten
gekomen zijt; ga, onderwerp
uzelven,en sterk uw naaste.
6:4 Laat uw ogen geen slaap toe,
noch uw oogleden sluimering;
6:5 Red u, als een ree uit de hand
[des] [jagers], en als een vogel uit
de hand des vogelvangers.
6:6 Ga tot de mier, gij luiaard! zie
haar wegen, en word wijs;
6:7 Dewelke, geen overste, ambtman
noch heerser hebbende,
6:8 Haar brood bereidt in den
zomer, haar spijs vergadert in den
oogst.
6:9 Hoe lang zult gij, luiaard,
nederliggen? Wanneer zult gij van
uw slaap opstaan?
6:10 Een weinig slapens, een weinig
sluimerens, een weinig handvouwens,
al nederliggende;
6:11 Zo zal uw armoede [u]
overkomen als een wandelaar, en
uw gebrek als een gewapend man.
6:12 Een Belialsmens, een
ondeugdzaam man gaat met
verkeerdheid des monds om;
6:13 Wenkt met zijn ogen, spreekt
met zijn voeten, leert met zijn
vingeren;
6:14 In zijn hart zijn verkeerdheden,
hij smeedt te aller tijd kwaad; hij
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werpt twisten in.
6:15 Daarom zal zijn verderf
haastelijk komen; hij zal schielijk
verbroken worden, dat er geen
genezen aanzij.
6:16 Deze zes haat de HEERE; ja,
zeven zijn Zijn ziel een gruwel:
6:17 Hoge ogen, een valse tong, en
handen, die onschuldig bloed
vergieten;
6:18 Een hart, dat ondeugdzame
gedachten smeedt; voeten, die zich
haasten, om tot kwaad te lopen;
6:19 Een vals getuige, [die] leugenen
blaast; en die tussen broederen
krakelen inwerpt.
6:20 Mijn zoon, bewaar het gebod
uws vaders, en verlaat de wet uwer
moeder niet.
6:21 Bind ze steeds aan uw hart,
hecht ze aan uw hals.
6:22 Als gij wandelt, zal dat u
geleiden; als gij nederligt, zal het
over u de wacht houden; als gij
wakkerwordt, zal hetzelve [met] u
spreken.
6:23 Want het gebod is een lamp,
en de wet is een licht, en de
bestraffingen der tucht zijn de weg
deslevens;
6:24 Om u te bewaren voor de
kwade vrouw, voor het gevlei der
vreemde tong.
6:25 Begeer haar schoonheid niet in
uw hart, en laat ze u niet vangen
met haar oogleden.
6:26 Want door een vrouw, [die]

een hoer is, komt men tot een stuk
broods; en eens mans huisvrouw
jaagtde kostelijke ziel.
6:27 Zal iemand vuur in zijn boezem
nemen, dat zijn klederen niet
verbrand worden?
6:28 Zal iemand op kolen gaan, dat
zijn voeten niet branden?
6:29 Alzo die tot zijns naasten
huisvrouw ingaat; al wie haar
aanroert, zal niet onschuldig
gehoudenworden.
6:30 Men doet een dief geen
verachting aan, als hij steelt om zijn
ziel te vullen, dewijl hij honger
heeft;
6:31 En gevonden zijnde, vergeldt
hij het zevenvoudig; hij geeft al het
goed van zijn huis.
6:32 [Maar] die met een vrouw
overspel doet, is verstandeloos; hij
verderft zijn ziel, die dat doet;
6:33 Plage en schande zal hij
vinden, en zijn smaad zal niet
uitgewist worden.
6:34 Want jaloersheid is een
grimmigheid des mans; en in den
dag der wraak zal hij niet
verschonen.
6:35 Hij zal geen verzoening
aannemen; en hij zal niet bewilligen,
ofschoon gij het geschenk vergroot.
7:1 Mijn zoon, bewaar mijn redenen,
en leg mijn geboden bij u weg.
7:2 Bewaar mijn geboden, en leef,
en mijn wet als den appel uwer
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ogen.
7:3 Bind ze aan uw vingeren, schrijf
ze op de tafels uws harten.
7:4 Zeg tot de wijsheid: Gij zijt mijn
zuster; en heet het verstand uw
bloedvriend;
7:5 Opdat zij u bewaren voor een
vreemde vrouw, voor de onbekende,
[die] met haar redenen vleit.
7:6 Want door het venster van mijn
huis, door mijn tralie keek ik uit;
7:7 En ik zag onder de slechten; ik
merkte onder de jonge gezellen een
verstandelozen jongeling;
7:8 Voorbijgaande op de straat,
nevens haar hoek, en hij trad op
den weg van haar huis.
7:9 In de schemering, in den avond
des daags, in den zwarten nacht en
de donkerheid;
7:10 En ziet, een vrouw ontmoette
hem in hoerenversiersel, en met het
hart op haar hoede;
7:11 Deze was woelachtig en
wederstrevig, haar voeten bleven in
haar huis niet;
7:12 Nu buiten, dan op de straten
zijnde, en bij alle hoeken loerende;
7:13 En zij greep hem aan, en kuste
hem; zij sterkte haar aangezicht, en
zeide tot hem:
7:14 Dankoffers zijn bij mij, ik heb
heden mijn geloften betaald;
7:15 Daarom ben ik uitgegaan u
tegemoet, om uw aangezicht
naarstiglijk te zoeken, en ik heb u
gevonden.

7:16 Ik heb mijn bedstede met
tapijtsieraad toegemaakt, met
uitgehouwen werken, met fijn linnen
vanEgypte;
7:17 Ik heb mijn leger met mirre,
aloe en kaneel welriekende
gemaakt;
7:18 Kom, laat ons dronken worden
van minnen tot den morgen toe;
laat ons ons vrolijk maken in
groteliefde.
7:19 Want de man is niet in zijn
huis, hij is een verren weg getogen;
7:20 Hij heeft een bundel gelds in
zijn hand genomen; ten bestemden
dage zal hij naar zijn huis komen.
7:21 Zij bewoog hem door de
veelheid van haar onderricht, zij
dreef hem aan door het gevlei
harer lippen.
7:22 Hij ging haar straks achterna,
gelijk een os ter slachting gaat, en
gelijk een dwaas tot de tuchtiging
derboeien.
7:23 Totdat hem de pijl zijn lever
doorsneed; gelijk een vogel zich
haast naar den strik, en niet weet,
datdezelve tegen zijn leven is.
7:24 Nu dan, kinderen, hoort naar
mij, en luistert naar de redenen
mijns monds.
7:25 Laat uw hart tot haar wegen
niet wijken, dwaalt niet op haar
paden.
7:26 Want zij heeft veel gewonden
nedergeveld, en al haar gedoden
zijn machtig vele.
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7:27 Haar huis zijn wegen des grafs,
dalende naar de binnenkameren des
doods.
8:1 Roept de Wijsheid niet, en
verheft [niet] de Verstandigheid Haar
stem?
8:2 Op de spits der hoge plaatsen,
aan den weg, ter plaatse, waar
paden zijn, staat Zij;
8:3 Aan de zijde der poorten, voor
aan de stad, [aan] den ingang der
deuren roept Zij overluid:
8:4 Tot u, o mannen! roep Ik, en
Mijn stem is tot de mensenkinderen.
8:5 Gij slechten! verstaat
kloekzinnigheid, en gij zotten!
verstaat [met] [het] hart.
8:6 Hoort, want ik zal vorstelijke
dingen spreken, en de opening
Mijner lippen zal enkel billijkheid
zijn.
8:7 Want Mijn gehemelte zal de
waarheid bedachtelijk uitspreken, en
de goddeloosheid is Mijn lippen
eengruwel.
8:8 Al de redenen Mijns monds zijn
in gerechtigheid; er is niets
verdraaids, noch verkeerds in.
8:9 Zij zijn alle recht voor dengene,
die verstandig is, en rechtmatig
voor degenen, die wetenschap
vinden.
8:10 Neemt Mijn tucht aan, en niet
zilver, en wetenschap, meer dan het
uitgelezen uitgegraven goud.
8:11 Want wijsheid is beter dan

robijnen, en al wat men begeren
mag, is met haar niet te vergelijken.
8:12 Ik, Wijsheid, woon [bij] de
kloekzinnigheid, en vinde de kennis
van alle bedachtzaamheid.
8:13 De vreze des HEEREN is, te
haten het kwade, de hovaardigheid,
en den hoogmoed, en den
kwadenweg; Ik haat ook den mond
der verkeerdheden.
8:14 Raad en het wezen zijn Mijne;
Ik ben het Verstand, Mijne is de
Sterkte.
8:15 Door Mij regeren de koningen,
en de vorsten stellen gerechtigheid.
8:16 Door Mij heersen de heersers,
en de prinsen, al de rechters der
aarde.
8:17 Ik heb lief, die Mij liefhebben;
en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij
vinden.
8:18 Rijkdom en eer is bij Mij,
duurachtig goed en gerechtigheid.
8:19 Mijn vrucht is beter dan
uitgegraven goud, en dan dicht
goud; en Mijn inkomen dan
uitgelezen zilver.
8:20 Ik doe wandelen op den weg
der gerechtigheid, in het midden
van de paden des rechts;
8:21 Opdat Ik Mijn liefhebbers doe
beerven dat bestendig is, en Ik zal
hun schatkameren vervullen.
8:22 De HEERE bezat Mij [in] [het]
beginsel Zijns wegs, voor Zijn
werken, van toen aan.
8:23 Ik ben van eeuwigheid af
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gezalfd geweest; van den aanvang,
van de oudheden der aarde aan.
8:24 Ik was geboren, als de
afgronden nog niet waren, als nog
geen fonteinen waren, zwaar van
water;
8:25 Aleer de bergen ingevest
waren, voor de heuvelen was Ik
geboren.
8:26 Hij had de aarde nog niet
gemaakt, noch de velden, noch de
aanvang van de stofjes der wereld.
8:27 Toen Hij de hemelen bereidde,
was Ik daar; toen Hij een cirkel over
het vlakke des afgrondsbeschreef;
8:28 Toen Hij de opperwolken van
boven vestigde; toen Hij de
fonteinen des afgronds vastmaakte;
8:29 Toen Hij der zee haar perk
zette, opdat de wateren Zijn bevel
niet zouden overtreden; toen Hij
degrondvesten der aarde stelde;
8:30 Toen was Ik een voedsterling
bij Hem, en Ik was dagelijks [Zijn]
vermakingen, te aller tijd voor
Zijnaangezicht spelende;
8:31 Spelende in de wereld Zijns
aardrijks, en Mijn vermakingen zijn
met de mensenkinderen.
8:32 Nu dan, kinderen! hoort naar
Mij; want welgelukzalig zijn zij, [die]
Mijn wegen bewaren.
8:33 Hoort de tucht, en wordt wijs,
en verwerpt [die] niet.
8:34 Welgelukzalig is de mens, die
naar Mij hoort, dagelijks wakende
aan Mijn poorten, waarnemende

deposten Mijner deuren.
8:35 Want die Mij vindt, vindt het
leven, en trekt een welgevallen van
den HEERE.
8:36 Maar die [tegen] Mij zondigt,
doet zijn ziel geweld aan; allen, die
Mij haten, hebben den dood lief.
9:1 De opperste Wijsheid heeft Haar
huis gebouwd; Zij heeft Haar zeven
pilaren gehouwen.
9:2 Zij heeft Haar slachtvee
geslacht. Zij heeft Haar wijn
gemengd; ook heeft Zij Haar tafel
toegericht.
9:3 Zij heeft Haar dienstmaagden
uitgezonden; Zij nodigt op de tinnen
van de hoogten der stad:
9:4 Wie is slecht? Hij kere zich
herwaarts! Tot de verstandeloze
zegt Zij:
9:5 Komt, eet van Mijn brood, en
drinkt van den wijn, [dien] Ik
gemengd heb.
9:6 Verlaat de slechtigheden, en
leeft; en treedt in den weg des
verstands.
9:7 Wie den spotter tuchtigt,
behaalt zich schande; en die den
goddeloze bestraft, zijn schandvlek.
9:8 Bestraf den spotter niet, opdat
hij u niet hate; bestraf den wijze, en
hij zal u liefhebben.
9:9 Leer den wijze, zo zal hij nog
wijzer worden; onderwijs den
rechtvaardige, zo zal hij in leer
toenemen.
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9:10 De vreze des HEEREN is het
beginsel der wijsheid, en de
wetenschap der heiligen is verstand.
9:11 Want door Mij zullen uw dagen
vermenigvuldigen, en de jaren des
levens zullen u toegedaan worden.
9:12 Indien gij wijs zijt, gij zijt wijs
voor uzelven; en zijt gij een spotter,
gij zult het alleen dragen.
9:13 Een zotte vrouw is woelachtig,
de slechtigheid [zelve], en weet niet
met al.
9:14 En zij zit aan de deur van
haar huis, op een stoel, [op] de
hoge plaatsen der stad;
9:15 Om te roepen degenen, die
[op] den weg voorbijgaan, die hun
paden recht maken, [zeggende]:
9:16 Wie is slecht? Hij kere zich
herwaarts; en tot den verstandeloze
zegt zij:
9:17 De gestolen wateren zijn zoet,
en het verborgen brood is liefelijk.
9:18 Maar hij weet niet, dat aldaar
doden zijn; haar genoden zijn in de
diepten der hel.
10:1 De spreuken van Salomo. Een
wijs zoon verblijdt den vader; maar
een zot zoon is zijner
moederdroefheid.
10:2 Schatten der goddeloosheid
doen geen nut; maar de
gerechtigheid redt van den dood.
10:3 De HEERE laat de ziel des
rechtvaardigen niet hongeren; maar
de have der goddelozen stoot Hij

weg.
10:4 Die met een bedriegelijke hand
werkt, wordt arm; maar de hand der
vlijtigen maakt rijk.
10:5 Die in den zomer vergadert, is
een verstandig zoon; [maar] die in
den oogst vast slaapt, is een
zoondie beschaamd maakt.
10:6 Zegeningen zijn op het hoofd
des rechtvaardigen; maar het
geweld bedekt den mond der
goddelozen.
10:7 De gedachtenis des
rechtvaardigen zal tot zegening zijn;
maar de naam der goddelozen zal
verrotten.
10:8 Die wijs van hart is, neemt de
geboden aan; maar die dwaas is
van lippen, zal omgeworpen worden.
10:9 Die in oprechtheid wandelt,
wandelt zeker; maar die zijn wegen
verkeert, zal bekend worden.
10:10 Die met het oog wenkt, richt
smart aan; en een dwaas van lippen
zal omgeworpen worden.
10:11 De mond des rechtvaardigen
is een springader des levens; maar
het geweld bedekt den mond
dergoddelozen.
10:12 Haat verwekt krakelen; maar
de liefde dekt alle overtredingen
toe.
10:13 In de lippen des verstandigen
wordt wijsheid gevonden; maar op
den rug des verstandelozen
deroede.
10:14 De wijzen leggen wetenschap
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weg; maar den mond des dwazen is
de verstoring nabij.
10:15 Des rijken goed is een stad
zijner sterkte; de armoede der
geringen is hun verstoring.
10:16 Het werk des rechtvaardigen
is ten leven; de inkomst des
goddelozen is ter zonde.
10:17 Het pad tot het leven is
desgenen die de tucht bewaart;
maar die de bestraffing verlaat,
doet dwalen.
10:18 Die den haat bedekt, is van
valse lippen, en die een kwaad
gerucht voortbrengt, is een zot.
10:19 In de veelheid der woorden
ontbreekt de overtreding niet; maar
die zijn lippen weerhoudt, is
kloekverstandig.
10:20 De tong des rechtvaardigen is
uitgelezen zilver; het hart der
goddelozen is weinig [waard].
10:21 De lippen des rechtvaardigen
voeden er velen; maar de dwazen
sterven door gebrek van verstand.
10:22 De zegen des HEEREN, die
maakt rijk; en Hij voegt er geen
smart bij.
10:23 Het is voor den zot als spel
schandelijkheid te doen; maar voor
een man van verstand, wijsheid
[te][plegen].
10:24 De vreze des goddelozen, die
zal hem overkomen; maar de
begeerte der rechtvaardigen zal
[God]geven.
10:25 Gelijk een wervelwind

voorbijgaat, alzo is de goddeloze
niet [meer]; maar de rechtvaardige
is eeneeuwige grondvest.
10:26 Gelijk edik den tanden, en
gelijk rook den ogen is, zo is de
luie dengenen, die hem uitzenden.
10:27 De vreze des HEEREN
vermeerdert de dagen; maar de
jaren der goddelozen worden
verkort.
10:28 De hoop der rechtvaardigen
is blijdschap; maar de verwachting
der goddelozen zal vergaan.
10:29 De weg des HEEREN is voor
den oprechte sterkte; maar voor de
werkers der
ongerechtigheidverstoring.
10:30 De rechtvaardige zal in
eeuwigheid niet bewogen worden;
maar de goddelozen zullen de
aarde nietbewonen.
10:31 De mond des rechtvaardigen
brengt overvloediglijk wijsheid voort;
maar de tong der verkeerdhedenzal
uitgeroeid worden.
10:32 De lippen des rechtvaardigen
weten wat welgevallig is; maar de
mond der goddelozen
enkelverkeerdheid.
11:1 Een bedriegelijke weegschaal is
den HEERE een gruwel; maar een
volkomen weegsteen is
Zijnwelgevallen.
11:2 Als de hovaardigheid komt, zal
de schande ook komen; maar met
de ootmoedigen is wijsheid.
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11:3 De oprechtheid der oprechten
leidt hen; maar de verkeerdheden
der trouwelozen verstoort hen.
11:4 Goed doet geen nut ten dage
der verbolgenheid; maar de
gerechtigheid redt van den dood.
11:5 De gerechtigheid des
oprechten maakt zijn weg recht;
maar de goddeloze valt door
zijngoddeloosheid.
11:6 De gerechtigheid der vromen
zal hen redden; maar de
trouwelozen worden gevangen in
[hun]verkeerdheid.
11:7 Als de goddeloze mens sterft,
vergaat zijn verwachting; zelfs is de
allersterkste hoop vergaan.
11:8 De rechtvaardige wordt uit
benauwdheid bevrijd; en de
goddeloze komt in zijn plaats.
11:9 De huichelaar verderft zijn
naaste door den mond; maar door
wetenschap worden de
rechtvaardigenbevrijd.
11:10 Een stad springt op van
vreugde over het welvaren der
rechtvaardigen; en als de
goddelozenvergaan, is er gejuich.
11:11 Door den zegen der
oprechten wordt een stad verheven;
maar door den mond der
goddelozen wordtzij verbroken.
11:12 Die verstandeloos is, veracht
zijn naaste; maar een man van
groot verstand zwijgt stil.
11:13 Die [als] een achterklapper
wandelt, openbaart het heimelijke;

maar die getrouw is van geest,
bedektde zaak.
11:14 Als er geen wijze raadslagen
zijn, vervalt het volk; maar de
behoudenis is in de veelheid
derraadslieden.
11:15 Als [iemand] voor een
vreemde borg geworden is, hij zal
zekerlijk verbroken worden; maar
wiedegenen haat, die [in] [de] [hand]
klappen, is zeker.
11:16 Een aangename huisvrouw
houdt de eer vast, gelijk de
geweldigen den rijkdom vasthouden.
11:17 Een goedertieren mens doet
zijn ziel wel; maar die wreed is,
beroert zijn vlees.
11:18 De goddeloze doet een vals
werk; maar [voor] dengene, die
gerechtigheid zaait, is trouwe loon.
11:19 Alzo is de gerechtigheid ten
leven, gelijk die het kwade najaagt,
naar zijn dood [jaagt].
11:20 De verkeerden van hart zijn
den HEERE een gruwel; maar de
oprechten van weg zijn
Zijnwelgevallen.
11:21 Hand aan hand zal de boze
niet onschuldig zijn; maar het zaad
der rechtvaardigen zal ontkomen.
11:22 Een schone vrouw, die van
rede afwijkt, is een gouden bagge in
een varkenssnuit.
11:23 De begeerte der
rechtvaardigen is alleenlijk het
goede; maar de verwachting der
goddelozen isverbolgenheid.
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11:24 Er is een, die uitstrooit,
denwelken nog meer toegedaan
wordt; en een, die meer inhoudt
dan recht is,maar het is tot gebrek.
11:25 De zegenende ziel zal vet
gemaakt worden; en die bevochtigt,
zal ook zelf een vroege regen
worden.
11:26 Wie koren inhoudt, dien
vloekt het volk; maar zegening zal
zijn over het hoofd des verkopers.
11:27 Wie het goede vroeg nazoekt,
zoekt welgevalligheid; maar wie het
kwade natracht, dien zal
hetoverkomen.
11:28 Wie op zijn rijkdom vertrouwt,
die zal vallen; maar de
rechtvaardigen zullen groenen als
loof.
11:29 Wie zijn huis beroert, zal wind
erven; en de dwaas zal een knecht
zijn desgenen, die wijs van hart is.
11:30 De vrucht des rechtvaardigen
is een boom des levens; en wie
zielen vangt, is wijs.
11:31 Ziet, den rechtvaardige wordt
vergolden op de aarde, hoeveel te
meer den goddeloze en zondaar!
12:1 Wie de tucht liefheeft, die
heeft de wetenschap lief; maar wie
de bestraffing haat, is onvernuftig.
12:2 De goede zal een welgevallen
trekken van den HEERE; maar een
man van schandelijke
verdichtselenzal Hij verdoemen.
12:3 De mens zal niet bevestigd

worden door goddeloosheid; maar
de wortel der rechtvaardigen zal
nietbewogen worden.
12:4 Een kloeke huisvrouw is een
kroon haars heren; maar die
beschaamt maakt, is als verrotting
in zijnbeenderen.
12:5 Der rechtvaardigen gedachten
zijn recht; der goddelozen
raadslagen zijn bedrog.
12:6 De woorden der goddelozen
zijn om op bloed te loeren; maar
de mond der oprechten zal ze
redden.
12:7 De goddelozen worden
omgekeerd, dat zij niet [meer] zijn;
maar het huis der rechtvaardigen
zalbestaan.
12:8 Een ieder zal geprezen worden,
naardat zijn verstandigheid is; maar
die verkeerd van hart is, zal
totverachting wezen.
12:9 Beter is, die zich gering acht,
en een knecht heeft, dan die
zichzelven eert, en des broods
gebrekheeft.
12:10 De rechtvaardige kent het
leven van zijn beest; maar de
barmhartigheden der goddelozen
zijn wreed.
12:11 Die zijn land bouwt, zal van
brood verzadigd worden; maar die
ijdele [mensen] volgt,
isverstandeloos.
12:12 De goddeloze begeert het net
der bozen; maar de wortel der
rechtvaardigen zal uitgeven.
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12:13 In de overtreding der lippen
is de strik des bozen; maar de
rechtvaardige zal uit de
benauwdheiduitkomen.
12:14 Een ieder wordt van de
vrucht des monds met goed
verzadigd; en de vergelding van des
mensenhanden zal hij tot zich
wederbrengen.
12:15 De weg des dwazen is recht
in zijn ogen; maar die naar raad
hoort, is wijs.
12:16 De toorn des dwazen wordt
ten zelven dage bekend; maar die
kloekzinnig is, bedekt de schande.
12:17 Die waarheid voortbrengt,
maakt gerechtigheid bekend; maar
een getuige der valsheden, bedrog.
12:18 Daar is een, die [woorden] als
steken van een zwaard
onbedachtelijk uitspreekt; maar de
tong derwijzen is medicijn.
12:19 Een waarachtige lip zal
bevestigd worden in eeuwigheid;
maar een valse tong is [maar] voor
eenogenblik.
12:20 Bedrog is in het hart
dergenen, die kwaad smeden; maar
degenen die vrede raden,
hebbenblijdschap.
12:21 Den rechtvaardigen zal geen
leed wedervaren; maar de
goddelozen zullen met kwaad
vervuldworden.
12:22 Valse lippen zijn den HEERE
een gruwel; maar die trouwelijk
handelen, zijn Zijn welgevallen.

12:23 Een kloekzinnig mens bedekt
de wetenschap; maar het hart der
zotten roept dwaasheid uit.
12:24 De hand der vlijtigen zal
heersen; maar de bedriegers zullen
onder cijns wezen.
12:25 Bekommernis in het hart des
mensen buigt het neder; maar een
goed woord verblijdt het.
12:26 De rechtvaardige is
voortreffelijker dan zijn naaste; maar
de weg der goddelozen doet hen
dwalen.
12:27 Een bedrieger zal zijn
jachtvang niet braden; maar het
kostelijk goed des mensen is des
vlijtigen.
12:28 In het pad der gerechtigheid
is het leven; en [in] den weg [van]
[haar] voetpad is de dood niet.
13:1 Een wijs zoon [hoort] de tucht
des vaders; maar een spotter hoort
de bestraffing niet.
13:2 Een ieder zal van de vrucht
des monds het goede eten; maar
de ziel der trouwelozen het geweld.
13:3 Die zijn mond bewaart,
behoudt zijn ziel; maar voor hem is
verstoring, die zijn lippen wijd
opendoet.
13:4 De ziel des luiaards is begerig,
doch er is niets; maar de ziel der
vlijtigen zal vet gemaakt worden.
13:5 De rechtvaardige haat
leugentaal; maar de goddeloze
maakt zich stinkende, en doet zich
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schaamteaan.
13:6 De gerechtigheid bewaart den
oprechte van weg; maar de
goddeloosheid zal den zondaar
omkeren.
13:7 Er is een, die zichzelven rijk
maakt, en niet met al [heeft], en
een, die zichzelven arm maakt, en
[heeft]veel goed.
13:8 Het rantsoen van ieders ziel is
zijn rijkdom; maar de arme hoort
het schelden niet.
13:9 Het licht der rechtvaardigen zal
zich verblijden; maar de lamp der
goddelozen zal uitgeblust worden.
13:10 Door hovaardigheid maakt
men niet dan gekijf; maar bij de
beradenen is wijsheid.
13:11 Goed, van ijdelheid [gekomen],
zal verminderd worden; maar die
met de hand vergadert, zal
hetvermeerderen.
13:12 De uitgestelde hoop krenkt
het hart; maar de begeerte, die
komt, is een boom des levens.
13:13 Die het woord veracht, die
zal verdorven worden; maar wie het
gebod vreest, dien zal
vergoldenworden.
13:14 Des wijzen leer is een
springader des levens, om af te
wijken van de strikken des doods.
13:15 Goed verstand geeft
aangenaamheid; maar de weg der
trouwelozen is streng.
13:16 Al wie kloekzinnig is, handelt
met wetenschap; maar een zot

breidt dwaasheid uit.
13:17 Een goddeloze bode zal in
het kwaad vallen; maar een trouw
gezant is medicijn.
13:18 Armoede en schande is
desgenen, die de tucht verwerpt;
maar die de bestraffing waarneemt;
zalgeeerd worden.
13:19 De begeerte, die geschiedt, is
zoet voor de ziel; maar het is den
zotten een gruwel van het kwade
afte wijken.
13:20 Die met de wijzen omgaat,
zal wijs worden; maar die der
zotten metgezel is, zal verbroken
worden.
13:21 Het kwaad zal de zondaars
vervolgen; maar den rechtvaardige
zal men goed vergelden.
13:22 De goede zal zijner kinders
kinderen doen erven; maar het
vermogen des zondaars is voor
denrechtvaardige weggelegd.
13:23 Het ploegen der armen [geeft]
veelheid der spijze; maar daar is
een, die verteerd wordt door
gebrekvan oordeel.
13:24 Die zijn roede inhoudt, haat
zijn zoon; maar die hem liefheeft,
zoekt hem vroeg [met] tuchtiging.
13:25 De rechtvaardige eet tot
verzadiging zijner ziel toe; maar de
buik der goddelozen zal gebrek
hebben.
14:1 Elke wijze vrouw bouwt haar
huis; maar die zeer dwaas is, breekt
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het af met haar handen.
14:2 Die in zijn oprechtheid wandelt,
vreest den HEERE; maar die afwijkt
in zijn wegen, veracht Hem.
14:3 In den mond des dwazen is
een roede des hoogmoeds; maar de
lippen der wijzen bewaren hen.
14:4 Als er geen ossen zijn, zo is
de krib rein; maar door de kracht
van den os is der inkomsten veel.
14:5 Een waarachtig getuige zal niet
liegen; maar een vals getuige blaast
leugens.
14:6 De spotter zoekt wijsheid, en
er is gene; maar de wetenschap is
voor den verstandige licht.
14:7 Ga weg van de
tegenwoordigheid eens zotten mans;
want gij zoudt [bij] [hem] geen
lippen derwetenschap merken.
14:8 De wijsheid des kloekzinnigen
is zijn weg te verstaan; maar
dwaasheid der zotten is bedriegerij.
14:9 Elke dwaas zal de schuld
verbloemen; maar onder de
oprechten is goedwilligheid.
14:10 Het hart kent zijn eigen
bittere droefheid; en een vreemde
zal zich met deszelfs blijdschap
nietvermengen.
14:11 Het huis der goddelozen zal
verdelgd worden; maar de tent der
oprechten zal bloeien.
14:12 Er is een weg, die iemand
recht schijnt; maar het laatste van
dien zijn wegen des doods.
14:13 Het hart zal ook in het

lachen smart hebben; en het laatste
van die blijdschap is droefheid.
14:14 Die afkerig van hart is, zal
van zijn wegen verzadigd worden;
maar een goed man van zich
zelven.
14:15 De slechte gelooft alle woord;
maar de kloekzinnige merkt op zijn
gang.
14:16 De wijze vreest, en wijkt van
het kwade; maar de zot is
oplopende toornig, en zorgeloos.
14:17 Die haastig is tot toorn, zal
dwaasheid doen; en een man van
schandelijke verdichtselen zal
gehaatworden.
14:18 De slechten erven dwaasheid;
maar de kloekzinnigen zullen zich
met wetenschap kronen.
14:19 De kwaden buigen voor het
aangezicht der goeden neder, en de
goddelozen voor de poorten
desrechtvaardigen.
14:20 De arme wordt zelfs van zijn
vriend gehaat; maar de liefhebbers
des rijken zijn vele.
14:21 Die zijn naaste veracht,
zondigt; maar die zich der
nederigen ontfermt, die is
welgelukzalig.
14:22 Dwalen zij niet, die kwaad
stichten? Maar weldadigheid en
trouw is voor degenen, die goed
stichten.
14:23 In allen smartelijken arbeid is
overschot; maar het woord der
lippen [strekt] alleen tot gebrek.
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14:24 Der wijzen kroon is hun
rijkdom; de dwaasheid der zotten is
dwaasheid.
14:25 Een waarachtig getuige redt
de zielen; maar die leugens blaast,
is een bedrieger.
14:26 In de vreze des HEEREN is
een sterk vertrouwen, en Hij zal Zijn
kinderen een Toevlucht wezen.
14:27 De vreze des HEEREN is een
springader des levens, om af te
wijken van de strikken des doods.
14:28 In de menigte des volks is
des konings heerlijkheid; maar in
gebrek van volk is eens
vorstenverstoring.
14:29 De lankmoedige is groot van
verstand; maar die haastig is van
gemoed, verheft de dwaasheid.
14:30 Een gezond hart is het leven
des vleses; maar nijd is verrotting
der beenderen.
14:31 Die den arme verdrukt,
smaadt deszelfs Maker; maar die
zich des nooddruftigen ontfermt,
eert Hem.
14:32 De goddeloze zal
heengedreven worden in zijn kwaad;
maar de rechtvaardige betrouwt
[zelfs] in zijndood.
14:33 Wijsheid rust in het hart des
verstandigen; maar wat in het
binnenste der zotten is, wordt
bekend.
14:34 Gerechtigheid verhoogt een
volk, maar de zonde is een
schandvlek der natien.

14:35 Het welbehagen des konings
is over een verstandigen knecht;
maar zijn verbolgenheid zal zijn
[over]dengene, die beschaamd
maakt.
15:1 Een zacht antwoord keert de
grimmigheid af; maar een smartend
woord doet den toorn oprijzen.
15:2 De tong der wijzen maakt de
wetenschap goed; maar de mond
der zotten stort
overvloediglijkdwaasheid uit.
15:3 De ogen des HEEREN zijn in
alle plaatsen, beschouwende de
kwaden en de goeden.
15:4 De medicijn der tong is een
boom des levens; maar de
verkeerdheid in dezelve is een breuk
in dengeest.
15:5 Een dwaas zal de tucht zijns
vaders versmaden; maar die de
bestraffing waarneemt, zal
kloekzinniglijkhandelen.
15:6 [In] het huis des rechtvaardigen
is een grote schat; maar in des
goddelozen inkomst is beroerte.
15:7 De lippen der wijzen zullen de
wetenschap uitstrooien; maar het
hart der zotten niet alzo.
15:8 Het offer der goddelozen is
den HEERE een gruwel; maar het
gebed der oprechten is Zijn
welgevallen.
15:9 De weg der goddelozen is den
HEERE een gruwel; maar dien, die
de gerechtigheid najaagt, zal
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Hijliefhebben.
15:10 De tucht is onaangenaam
voor dengene die het pad verlaat;
[en] die de bestraffing haat, zal
sterven.
15:11 De hel en het verderf zijn
voor den HEERE; hoeveel te meer
de harten van des mensen
kinderen?
15:12 De spotter zal niet liefhebben,
die hem bestraft; hij zal niet gaan
tot de wijzen.
15:13 Een vrolijk hart zal het
aangezicht blijde maken; maar door
de smart des harten wordt de
geestverslagen.
15:14 Een verstandig hart zal de
wetenschap opzoeken; maar de
mond der zotten zal met
dwaasheidgevoed worden.
15:15 Al de dagen des bedrukten
zijn kwaad; maar een vrolijk hart is
een gedurige maaltijd.
15:16 Beter is weinig met de vreze
des HEEREN, dan een grote schat,
en onrust daarbij.
15:17 Beter is een gerecht van
groen moes, waar ook liefde is, dan
een gemeste os, en haat daarbij.
15:18 Een grimmig man zal gekijf
verwekken; maar de lankmoedige zal
den twist stillen.
15:19 De weg des luiaards is als
een doornheg; maar het pad der
oprechten is welgebaand.
15:20 Een wijs zoon zal den vader
verblijden; maar een zot mens

veracht zijn moeder.
15:21 De dwaasheid is den
verstandeloze blijdschap; maar een
man van verstand zal recht
wandelen.
15:22 De gedachten worden
vernietigd, als er geen raad is; maar
door veelheid der raadslieden zal
elkeenbestaan.
15:23 Een man heeft blijdschap in
het antwoord zijns monds; en hoe
goed is een woord op zijn tijd!
15:24 De weg des levens is den
verstandige naar boven; opdat hij
afwijke van de hel, beneden.
15:25 Het huis der hovaardigen zal
de HEERE afrukken; maar de
landpale der weduwe zal Hij
vastzetten.
15:26 Des bozen gedachten zijn den
HEERE een gruwel; maar der reinen
zijn liefelijke redenen.
15:27 Die gierigheid pleegt, beroert
zijn huis; maar die geschenken haat,
zal leven.
15:28 Het hart des rechtvaardigen
bedenkt zich, om te antwoorden;
maar de mond der goddelozen
zalovervloediglijk kwade dingen
uitstorten.
15:29 De HEERE is ver van de
goddelozen; maar het gebed der
rechtvaardigen zal Hij verhoren.
15:30 Het licht der ogen verblijdt
het hart; een goed gerucht maakt
het gebeente vet.
15:31 Het oor, dat de bestraffing
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des levens hoort, zal in het midden
der wijzen vernachten.
15:32 Die de tucht verwerpt, die
versmaadt zijn ziel; maar die de
bestraffing hoort, krijgt verstand.
15:33 De vreze des HEEREN is de
tucht der wijsheid; en de
nederigheid [gaat] voor de eer.
16:1 De mens heeft schikkingen des
harten; maar het antwoord der tong
is van den HEERE.
16:2 Alle wegen des mans zijn
zuiver in zijn ogen; maar de HEERE
weegt de geesten.
16:3 Wentel uw werken op den
HEERE, en uw gedachten zullen
bevestigd worden.
16:4 De HEERE heeft alles gewrocht
om Zijns Zelfs wil; ja, ook den
goddeloze tot den dag des kwaads.
16:5 Al wie hoog is van hart, is den
HEERE een gruwel; hand aan hand,
zal hij niet onschuldig zijn.
16:6 Door goedertierenheid en
trouw wordt de misdaad verzoend;
en door de vreze des HEEREN wijkt
menaf van het kwade.
16:7 Als iemands wegen den HEERE
behagen, zo zal Hij ook zijn
vijanden met hem bevredigen.
16:8 Beter is een weinig met
gerechtigheid, dan de veelheid der
inkomsten zonder recht.
16:9 Het hart des mensen
overdenkt zijn weg; maar de HEERE
stiert zijn gang.

16:10 Waarzegging is op de lippen
des konings; zijn mond zal niet
overtreden in het gericht.
16:11 Een rechte waag en
weegschaal zijn des HEEREN; alle
weegstenen des zaks zijn Zijn werk.
16:12 Het is der koningen gruwel
goddeloosheid te doen; want door
gerechtigheid wordt de troon
bevestigd.
16:13 De lippen der gerechtigheid
zijn het welgevallen der koningen;
en elkeen van hen zal liefhebben
dien,die rechte dingen spreekt.
16:14 De grimmigheid des konings
is [als] de boden des doods; maar
een wijs man zal die verzoenen.
16:15 In het licht van des konings
aangezicht is leven; en zijn
welgevallen is als een wolk des
spadenregens.
16:16 Hoeveel beter is het wijsheid
te bekomen, dan uitgegraven goud,
en uitnemender, verstand
tebekomen, dan zilver!
16:17 De baan der oprechten is van
het kwaad af te wijken; hij behoedt
zijn ziel, die zijn weg bewaart.
16:18 Hovaardigheid is voor de
verbreking, en hoogheid des geestes
voor den val.
16:19 Het is beter nederig van
geest te zijn met de zachtmoedigen,
dan roof te delen met de
hovaardigen.
16:20 Die op het woord
verstandelijk let, zal het goede
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vinden; en die op den HEERE
vertrouwt, iswelgelukzalig.
16:21 De wijze van hart zal
verstandig genoemd worden; en de
zoetheid der lippen zal de
leringvermeerderen.
16:22 Het verstand dergenen, die
het bezitten, is een springader des
levens; maar de tucht der dwazen
isdwaasheid.
16:23 Het hart eens wijzen maakt
zijn mond verstandig, en zal op zijn
lippen de lering vermeerderen.
16:24 Liefelijke redenen zijn een
honigraat, zoet voor de ziel, en
medicijn voor het gebeente.
16:25 Er is een weg, die iemand
recht schijnt; maar het laatste van
dien zijn wegen des doods.
16:26 De ziel des arbeidzamen
arbeidt voor zichzelven; want zijn
mond buigt zich voor hem.
16:27 Een Belialsman graaft kwaad;
en op zijn lippen is als brandend
vuur.
16:28 Een verkeerd man zal krakeel
inwerpen; en een oorblazer scheidt
den voornaamsten vriend.
16:29 Een man des gewelds verlokt
zijn naaste, en hij leidt hem in een
weg, die niet goed is.
16:30 Hij sluit zijn ogen, om
verkeerdheden te bedenken; zijn
lippen bijtende, volbrengt hij het
kwaad.
16:31 De grijsheid is een sierlijke
kroon; zij wordt op den weg der

gerechtigheid gevonden.
16:32 De lankmoedige is beter dan
de sterke; en die heerst over zijn
geest, dan die een stad inneemt.
16:33 Het lot wordt in den schoot
geworpen; maar het gehele beleid
daarvan is van den HEERE.
17:1 Een droge bete, en rust
daarbij, is beter, dan een huis vol
van geslachte beesten met twist.
17:2 Een verstandig knecht zal
heersen over een zoon, die
beschaamd maakt, en in het midden
derbroederen zal hij erfenis delen.
17:3 De smeltkroes is voor het
zilver, en de oven voor het goud;
maar de HEERE proeft de harten.
17:4 De boosdoener merkt op de
ongerechtige lip; een leugenaar
neigt het oor tot de verkeerde tong.
17:5 Die den arme bespot, smaadt
deszelfs Maker; die zich verblijdt in
het verderf, zal niet onschuldig zijn.
17:6 De kroon de ouden zijn de
kindskinderen, en der kinderen
sieraad zijn hun vaderen.
17:7 Een voortreffelijke lip past een
dwaze niet, veelmin een prins een
leugenachtige lip.
17:8 Het geschenk is in de ogen
zijner heren een aangenaam
gesteente; waarhenen het zich zal
wenden,zal het wel gedijen.
17:9 Die de overtreding toedekt,
zoekt liefde; maar die de zaak
weder ophaalt, scheidt den
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voornaamstenvriend.
17:10 De bestraffing gaat dieper in
den verstandige, dan den zot
honderdmaal te slaan.
17:11 Zekerlijk, de wederspannige
zoekt het kwaad; maar een wrede
bode zal tegen hem
gezondenworden.
17:12 Dat een beer, die van jongen
beroofd is, een man tegemoet
kome, maar niet een zot in
zijndwaasheid.
17:13 Die kwaad voor goed
vergeldt, het kwaad zal van zijn huis
niet wijken.
17:14 Het begin des krakeels is
[gelijk] een, die het water opening
geeft; daarom verlaat den twist, eer
hijzich vermengt.
17:15 Wie den goddeloze
rechtvaardigt, en den rechtvaardige
verdoemt, zijn den HEERE een
gruwel, ja,die beiden.
17:16 Waarom toch zou in de hand
des zots het koopgeld zijn, om
wijsheid te kopen, dewijl hij
geenverstand heeft?
17:17 Een vriend heeft te aller tijd
lief; en een broeder wordt in de
benauwdheid geboren.
17:18 Een verstandeloos mens klapt
in de hand, zich borg stellende bij
zijn naaste.
17:19 Die het gekijf liefheeft, heeft
de overtreding lief; die zijn deur
verhoogt, zoekt verbreking.
17:20 Wie verdraaid is van hart, zal

het goede niet vinden; en die
verkeerd is met zijn tong, zal in het
kwaadvallen.
17:21 Wie een zot genereert, [die]
zal hem tot droefheid zijn; en de
vader des dwazen zal zich
nietverblijden.
17:22 Een blij hart zal een medicijn
goed maken; maar een verslagen
geest zal het gebeente verdrogen.
17:23 De goddeloze zal het
geschenk uit den schoot nemen, om
de paden des rechts te buigen.
17:24 In het aangezicht des
verstandigen is wijsheid; maar de
ogen des zots zijn in het einde der
aarde.
17:25 Een zotte zoon is een
verdriet voor zijn vader, en bittere
droefheid voor degene, die hem
gebaardheeft.
17:26 Het is niet goed, den
rechtvaardige ook te doen boeten,
dat de prinsen [iemand] slaan
zouden omhetgeen recht is.
17:27 Wie wetenschap weet, houdt
zijn woorden in; [en] een man van
verstand is kostelijk van geest.
17:28 Een dwaas zelfs, die zwijgt,
zal wijs geacht worden, [en] die zijn
lippen toesluit, verstandig.
18:1 Die zich afzondert, tracht naar
wat begeerlijks; hij vermengt zich in
alle bestendige wijsheid.
18:2 De zot heeft geen lust aan
verstandigheid, maar daarin, dat zijn
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hart zich ontdekt.
18:3 Als de goddeloze komt, komt
ook de verachting en met schande
versmaadheid.
18:4 De woorden van den mond
eens mans zijn diepe wateren; en
de springader der wijsheid is
eenuitstortende beek.
18:5 Het is niet goed, het
aangezicht des goddelozen aan te
nemen, om den rechtvaardige in het
gericht tebuigen.
18:6 De lippen des zots komen in
twist, en zijn mond roept naar
slagen.
18:7 De mond des zots is
hemzelven een verstoring, en zijn
lippen een strik zijner ziel.
18:8 De woorden des oorblazers
zijn als dergenen, die geslagen zijn,
en die dalen in het binnenste
desbuiks.
18:9 Ook die zich slap aanstelt in
zijn werk, die is een broeder van
een doorbrenger.
18:10 De Naam des HEEREN is een
Sterke Toren; de rechtvaardige zal
daarhenen lopen, en in een
HoogVertrek gesteld worden.
18:11 Des rijken goed is de stad
zijner sterkte, en als een verheven
muur in zijn inbeelding.
18:12 Voor de verbreking zal des
mensen hart zich verheffen; en de
nederigheid gaat voor de eer.
18:13 Die antwoord geeft, eer hij
zal gehoord hebben, dat is hem

dwaasheid en schande.
18:14 De geest eens mans zal zijn
krankheid ondersteunen; maar een
verslagen geest, wie zal
dienopheffen?
18:15 Het hart der verstandigen
bekomt wetenschap, en het oor der
wijzen zoekt wetenschap.
18:16 De gift des mensen maakt
hem ruimte, en zij geleidt hem voor
het aangezicht der groten.
18:17 Die de eerste is in zijn
twistzaak, [schijnt] rechtvaardig te
zijn; maar zijn naaste komt, en
hijonderzoekt hem.
18:18 Het lot doet de geschillen
ophouden, en maakt scheiding
tussen machtigen.
18:19 Een broeder is
wederspanniger dan een sterke
stad; en de geschillen zijn als een
grendel van eenpaleis.
18:20 Van de vrucht van ieders
mond zal zijn buik verzadigd
worden; hij zal verzadigd worden
van deinkomst zijner lippen.
18:21 Dood en leven zijn in het
geweld der tong; en een ieder, die
ze liefheeft, zal haar vrucht eten.
18:22 Die een vrouw gevonden
heeft, heeft een goede zaak
gevonden, en hij heeft welgevallen
getrokkenvan den HEERE.
18:23 De arme spreekt smekingen;
maar de rijke antwoordt harde
dingen.
18:24 Een man, die vrienden heeft,
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heeft zich vriendelijk te houden;
want er is een liefhebber, die
meeraankleeft dan een broeder.
19:1 De arme, in zijn oprechtheid
wandelende, is beter dan de
verkeerde van lippen, en die een
zot is.
19:2 Ook is de ziel zonder
wetenschap niet goed; en die met
de voeten haastig is, zondigt.
19:3 De dwaasheid des mensen zal
zijn weg verkeren; en zijn hart zal
zich tegen den HEERE vergrammen.
19:4 Het goed brengt veel vrienden
toe; maar de arme wordt van zijn
vriend gescheiden.
19:5 Een vals getuige zal niet
onschuldig zijn; en die leugenen
blaast, zal niet ontkomen.
19:6 Velen smeken het aangezicht
des prinsen; en een ieder is een
vriend desgenen, die giften geeft.
19:7 Al de broeders des armen
haten hem; hoeveel te meer gaan
zijn vrienden verre van hem! Hij
loopt henna [met] woorden, die
niets zijn.
19:8 Die verstand bekomt, heeft zijn
ziel lief; hij neemt de verstandigheid
waar, om het goede te vinden.
19:9 Een vals getuige zal niet
onschuldig zijn; en die leugenen
blaast, zal vergaan.
19:10 De weelde staat een zot niet
wel; hoeveel te min een knecht te
heersen over vorsten!

19:11 Het verstand des mensen
vertraagt zijn toorn; en zijn sieraad
is de overtreding voorbij te gaan.
19:12 Des konings gramschap is als
het brullen eens jongen leeuws;
maar zijn welgevallen is als dauw
ophet kruid.
19:13 Een zotte zoon is zijn vader
grote ellende; en de kijvingen ener
vrouw [als] een gestadig druipen.
19:14 Huis en goed is een erve van
de vaderen; maar een verstandige
vrouw is van den HEERE.
19:15 Luiheid doet in diepen slaap
vallen; en een bedriegelijke ziel zal
hongeren.
19:16 Die het gebod bewaart,
bewaart zijn ziel; die zijn wegen
veracht, zal sterven.
19:17 Die zich des armen ontfermt,
leent den HEERE, en Hij zal hem
zijn weldaad vergelden.
19:18 Tuchtig uw zoon, als er nog
hoop is; maar verhef uw ziel niet,
om hem te doden.
19:19 Die groot is van grimmigheid,
zal straf dragen; want zo gij [hem]
uitredt, zo zult gij nog
moetenvoortvaren.
19:20 Hoor raad, en ontvang tucht,
opdat gij in uw laatste wijs zijt.
19:21 In het hart des mans zijn veel
gedachten; maar de raad des
HEEREN, die zal bestaan.
19:22 De wens des mensen is zijn
weldadigheid; maar de arme is
beter dan een leugenachtig man.
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19:23 De vreze des HEEREN is ten
leven; want men zal verzadigd zijnde
vernachten; met het kwaad zalmen
niet bezocht worden.
19:24 Een luiaard verbergt de hand
in den boezem, en hij zal ze niet
weder aan zijn mond brengen.
19:25 Sla den spotter, zo zal de
slechte kloekzinnig worden; en
bestraf den verstandige, hij zal
wetenschapbegrijpen.
19:26 Wie den vader verwoest, [of]
de moeder verjaagt, is een zoon,
die beschaamd maakt, en
schandeaandoet.
19:27 Laat af, mijn zoon, horende
de tucht, af te dwalen van de
redenen der wetenschap.
19:28 Een Belialsgetuige bespot het
recht; en de mond der goddelozen
slokt de ongerechtigheid in.
19:29 Gerichten zijn voor de
spotters bereid, en slagen voor den
rug der zotten.
20:1 De wijn is een spotter, de
sterke drank is woelachtig; al wie
daarin dwaalt, zal niet wijs zijn.
20:2 De schrik des konings is als
het brullen eens jongen leeuws; die
zich tegen hem vergramt,
zondigttegen zijn ziel.
20:3 Het is eer voor een man, van
twist af te blijven; maar ieder dwaas
zal er zich in mengen.
20:4 Om den winter zal de luiaard
niet ploegen; daarom zal hij bedelen

in den oogst, maar er zal niet zijn.
20:5 De raad in het hart eens mans
is [als] diepe wateren; maar een
man van verstand zal dien uithalen.
20:6 Elk van de menigte der
mensen roept zijn weldadigheid uit;
maar wie zal een recht trouwen
manvinden?
20:7 De rechtvaardige wandelt
steeds in zijn oprechtheid;
welgelukzalig zijn zijn kinderen na
hem.
20:8 Een koning, zittende op den
troon des gerichts, verstrooit alle
kwaad met zijn ogen.
20:9 Wie kan zeggen: Ik heb mijn
hart gezuiverd, ik ben rein van mijn
zonde?
20:10 Tweeerlei weegsteen, tweeerlei
efa is den HEERE een gruwel, ja die
beide.
20:11 Een jongen zal ook door zijn
handelingen zich bekend maken, of
zijn werk zuiver, en of het recht
zalwezen.
20:12 Een horend oor, en een ziend
oog heeft de HEERE gemaakt, ja,
die beide.
20:13 Heb den slaap niet lief, opdat
gij niet arm wordt; open uw ogen,
verzadig u met brood.
20:14 Het is kwaad, het is kwaad!
zal de koper zeggen; maar als hij
weggegaan is, dan zal hij
zichberoemen.
20:15 Goud is er, en menigte van
robijnen; maar de lippen de
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wetenschap zijn een kostelijk
kleinood.
20:16 Als [iemand] [voor] een
vreemde borg geworden is, neem
zijn kleed; en pand hem voor
deonbekenden.
20:17 Het brood der leugen is den
mens zoet; maar daarna zal zijn
mond vol van zandsteentjes worden.
20:18 Elke gedachte wordt door
raad bevestigd, daarom voer oorlog
met wijze raadslagen.
20:19 Die [als] een achterklapper
wandelt, openbaart het heimelijke;
vermeng u dan niet met hem, die
metzijn lippen verlokt.
20:20 Wie zijn vader of zijn moeder
vloekt, diens lamp zal uitgeblust
worden in zwarte duisternis.
20:21 Als een erfenis in het eerste
verhaast wordt, zo zal haar laatste
niet gezegend worden.
20:22 Zeg niet: Ik zal het kwaad
vergelden; wacht op den HEERE, en
Hij zal u verlossen.
20:23 Tweeerlei weegsteen is den
HEERE een gruwel, en de
bedriegelijke weegschaal is niet
goed.
20:24 De treden des mans zijn van
den HEERE; hoe zou dan een mens
zijn weg verstaan?
20:25 Het is een strik des mensen,
dat hij het heilige verslindt, en na
[gedane] geloften, onderzoek te
doen.
20:26 Een wijs koning verstrooit de

goddelozen, en hij brengt het rad
over hen.
20:27 De ziel des mensen is een
lamp des HEEREN, doorzoekende al
de binnenkameren des buiks.
20:28 Weldadigheid en waarheid
bewaren den koning; en door
weldadigheid ondersteunt hij zijn
troon.
20:29 Der jongelingen sieraad is
hun kracht, en der ouden
heerlijkheid is de grijsheid.
20:30 Gezwellen der wonde zijn in
den boze een zuivering, mitsgaders
de slagen van het binnenste
desbuiks.
21:1 Des konings hart is in de hand
des HEEREN [als] waterbeken. Hij
neigt het tot al wat Hij wil.
21:2 Alle weg des mensen is recht
in zijn ogen; maar de HEERE weegt
de harten.
21:3 Gerechtigheid en recht te doen
is bij den HEERE uitgelezener dan
offer.
21:4 Hoogheid der ogen, en
trotsheid des harten, [en] de
ploeging der goddelozen, zijn zonde.
21:5 De gedachten des vlijtigen zijn
alleen tot overschot; maar van een
ieder, die haastig is, alleen
totgebrek.
21:6 Te arbeiden om schatten met
een valse tong, is een
voortgedrevene ijdelheid dergenen,
die den doodzoeken.
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21:7 De verwoesting der goddelozen
zal hen doorsnijden, omdat zij
weigeren recht te doen.
21:8 De weg des mensen is gans
verkeerd en vreemd; maar het werk
des zuiveren is recht.
21:9 Het is beter te wonen op een
hoek van het dak, dan met een
kijfachtige huisvrouw, en dat [in] een
huisvan gezelschap.
21:10 De ziel des goddelozen
begeert het kwaad; zijn naaste krijgt
geen genade in zijn ogen.
21:11 Als men den spotter straft,
wordt de slechte wijs; en als men
den wijze onderricht, neemt
hijwetenschap aan.
21:12 De rechtvaardige let
verstandelijk op des goddelozen
huis, als [God] de goddelozen in het
kwaadstort.
21:13 Die zijn oor stopt voor het
geschrei des armen, die zal ook
roepen, en niet verhoord worden.
21:14 Een gift in het verborgene
houdt den toorn onder, en een
geschenk in den schoot de
sterkegrimmigheid.
21:15 Het is den rechtvaardige een
blijdschap recht te doen; maar voor
de werkers der ongerechtigheid
ishet verschrikking.
21:16 Een mens, die van den weg
des verstands afdwaalt, zal in de
gemeente der doden rusten.
21:17 Die blijdschap liefheeft, die
zal gebrek lijden; die wijn en olie

liefheeft, zal niet rijk worden.
21:18 De goddeloze is een rantsoen
voor de rechtvaardigen, en de
trouweloze voor de oprechten.
21:19 Het is beter te wonen in een
woest land, dan bij een zeer
kijfachtige en toornige huisvrouw.
21:20 In des wijzen woning is een
gewenste schat, en olie; maar een
zot mens verslindt zulks.
21:21 Die rechtvaardigheid en
weldadigheid najaagt, zal het leven,
rechtvaardigheid en eer vinden.
21:22 De wijze beklimt de stad der
geweldigen, en werpt de sterkte
huns vertrouwens neder.
21:23 Die zijn mond en zijn tong
bewaart, bewaart zijn ziel van
benauwdheden.
21:24 Die een hovaardig pocher is,
zijn naam is spotter; hij gaat met
hovaardige verbolgenheid te werk.
21:25 De begeerte des luiaards zal
hem doden, want zijn handen
weigeren te werken.
21:26 Den gansen dag begeert hij
begeerlijke dingen; maar de
rechtvaardige zal geven, en niet
inhouden.
21:27 Het offer der goddelozen is
een gruwel; hoeveel te meer, als zij
het met een schandelijk
voornemenbrengen!
21:28 Een leugenachtig getuige zal
vergaan; en een man, die hoort, zal
spreken tot overwinning.
21:29 Een goddeloos man sterkt
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zich in zijn aangezicht; maar de
oprechte, die maakt zijn weg vast.
21:30 Er is geen wijsheid, en er is
geen verstand, en er is geen raad
tegen den HEERE.
21:31 Het paard wordt bereid tegen
den dag des strijds; maar de
overwinning is des HEEREN.
22:1 De naam is uitgelezener dan
grote rijkdom, de goede gunst dan
zilver en dan goud.
22:2 Rijken en armen ontmoeten
elkander; de HEERE heeft hen allen
gemaakt.
22:3 Een kloekzinnig mens ziet het
kwaad, en verbergt zich; maar de
slechten gaan henen door, en
wordengestraft.
22:4 Het loon der nederigheid, [met]
de vreze des HEEREN, is rijkdom, en
eer, en leven.
22:5 Doornen [en] strikken zijn in
den weg des verkeerden; die zijn
ziel bewaart, zal zich verre van
diemaken.
22:6 Leer den jongen de eerste
beginselen naar den eis zijns wegs;
als hij ook oud zal geworden zijn,
zal hijdaarvan niet afwijken.
22:7 De rijke heerst over de armen;
en die ontleent, is des leners
knecht.
22:8 Die onrecht zaait, zal moeite
maaien; en de roede zijner
verbolgenheid zal een einde nemen.
22:9 Die goed van oog is, die zal

gezegend worden; want hij heeft van
zijn brood den armen gegeven.
22:10 Drijf den spotter uit, en het
gekijf zal weggaan, en het geschil
met de schande zal ophouden.
22:11 Die de reinheid des harten
liefheeft, wiens lippen aangenaam
zijn, diens vriend is de koning.
22:12 De ogen des HEEREN bewaren
de wetenschap; maar de zaken des
trouwelozen zal Hij omkeren.
22:13 De luiaard zegt: Er is een
leeuw buiten; ik mocht op het
midden der straten gedood worden!
22:14 De mond der vreemde
vrouwen is een diepe gracht; op
welken de HEERE vergramd is, zal
daarinvallen.
22:15 De dwaasheid is in het hart
des jongen gebonden; de roede der
tucht zal ze verre van hem
wegdoen.
22:16 Die den arme verdrukt, om
het zijne te vermeerderen, [en] den
rijke geeft, [komt] zekerlijk tot
gebrek.
22:17 Neig uw oor, en hoor de
woorden der wijzen, en stel uw hart
tot mijn wetenschap;
22:18 Want het is liefelijk, als gij
die in uw binnenste bewaart; zij
zullen samen op uw lippen gepast
worden.
22:19 Opdat uw vertrouwen op den
HEERE zij, maak ik u [die] heden
bekend; gij ook [maak] [ze] [bekend].
22:20 Heb ik u niet heerlijke dingen
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geschreven van allerlei raad en
wetenschap?
22:21 Om u bekend te maken de
zekerheid van de redenen der
waarheid; opdat gij de redenen
derwaarheid antwoorden moogt
dengenen, die u zenden.
22:22 Beroof den arme niet, omdat
hij arm is; en verbrijzel den
ellendige niet in de poort.
22:23 Want de HEERE zal hun
twistzaak twisten, en Hij zal
dengenen, die hen beroven, de ziel
roven.
22:24 Vergezelschap u niet met een
grammoedige, en ga niet om met
een zeer grimmig man;
22:25 Opdat gij zijn paden niet
leert, en een strik over uw ziel
haalt.
22:26 Wees niet onder degenen, die
in de hand klappen, onder degenen,
die voor schulden borg zijn.
22:27 Zo gij niet hadt om te
betalen, waarom zou men uw bed
van onder u wegnemen?
22:28 Zet de oude palen niet terug,
die uw vaderen gemaakt hebben.
22:29 Hebt gij een man gezien, die
vaardig in zijn werk is? Hij zal voor
het aangezicht der koningen
gesteldworden; voor het aangezicht
der ongeachte lieden zal hij niet
gesteld worden.
23:1 Als gij aangezeten zult zijn om
met een heerser te eten, zo zult gij

scherpelijk letten op dengene,
dievoor uw aangezicht is.
23:2 En zet een mes aan uw keel,
indien gij een gulzig mens zijt;
23:3 Laat u niet gelusten zijner
smakelijke spijzen, want het is een
leugenachtig brood.
23:4 Vermoei u niet om rijk te
worden; sta af van uw vernuft.
23:5 Zult gij uw ogen laten vliegen
op hetgeen niets is? Want het zal
zich gewisselijk vleugelen maken
gelijkeen arend, die naar den hemel
vliegt.
23:6 Eet het brood niet desgenen,
die boos is van oog, en wees niet
belust op zijn smakelijke spijzen;
23:7 Want gelijk hij bedacht heeft in
zijn ziel, alzo zal hij tot u zeggen:
Eet en drink! maar zijn hart is niet
metu;
23:8 Uw bete, die gij gegeten hebt,
zoudt gij uitspuwen; en gij zoudt uw
liefelijke woorden verderven.
23:9 Spreek niet voor het oor van
een zot, want hij zou het verstand
uwer woorden verachten.
23:10 Zet de oude palen niet terug;
en kom op de akkers der wezen
niet;
23:11 Want hun Verlosser is sterk;
Die zal hun twistzaak tegen u
twisten.
23:12 Begeef uw hart tot de tucht,
en uw oren tot de redenen der
wetenschap.
23:13 Weer de tucht van den
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jongen niet; als gij hem met de
roede zult slaan, zal hij niet sterven.
23:14 Gij zult hem met de roede
slaan, en zijn ziel van de hel
redden.
23:15 Mijn zoon! zo uw hart wijs is,
mijn hart zal blijde zijn, ja, ik.
23:16 En mijn nieren zullen van
vreugde opspringen, als uw lippen
billijkheden spreken zullen.
23:17 Uw hart zij niet nijdig over de
zondaren; maar zijt te allen dage in
de vreze des HEEREN.
23:18 Want zekerlijk, er is een
beloning; en uw verwachting zal niet
afgesneden worden.
23:19 Hoor gij, mijn zoon! en word
wijs, en richt uw hart op den weg.
23:20 Zijt niet onder de wijnzuipers,
noch onder de vleesvreters;
23:21 Want een zuiper en vraat zal
arm worden; en de sluimering doet
verscheurde klederen dragen.
23:22 Hoor naar uw vader, die u
gewonnen heeft; en veracht uw
moeder niet, als zij oud geworden
is.
23:23 Koop de waarheid, en
verkoop ze niet, [mitsgaders]
wijsheid, en tucht, en verstand.
23:24 De vader des rechtvaardigen
zal zich zeer verheugen; en die een
wijzen [zoon] gewint, zal zich
overhem verblijden.
23:25 Laat uw vader zich verblijden,
ook uw moeder; en laat haar zich
verheugen, die u gebaard heeft.

23:26 Mijn zoon! geef mij uw hart,
en laat uw ogen mijn wegen
bewaren.
23:27 Want een hoer is een diepe
gracht, en een vreemde vrouw is
een enge put.
23:28 Ook loert zij als een rover;
en zij vermenigvuldigt de
trouwelozen onder de mensen.
23:29 Bij wien is wee? bij wien och
arme? bij wien gekijf? bij wien het
beklag? bij wien wonden
zonderoorzaak? bij wien de
roodheid der ogen?
23:30 Bij degenen, die bij den wijn
vertoeven; bij degenen, die komen
om gemengden drank na te zoeken.
23:31 Zie den wijn niet aan, als hij
zich rood vertoont, als hij in den
beker zijn verve geeft, [als] hij
rechtopgaat;
23:32 [In] zijn einde zal hij als een
slang bijten, en steken als een
adder.
23:33 Uw ogen zullen naar vreemde
vrouwen zien, en uw hart zal
verkeerdheden spreken.
23:34 En gij zult zijn, gelijk een, die
in het hart van de zee slaapt; en
gelijk een, die in het opperste van
denmast slaapt.
23:35 Men heeft mij geslagen, [zult]
[gij] [zeggen], ik ben niet ziek
geweest; men heeft mij gebeukt, ik
hebhet niet gevoeld; wanneer zal ik
opwaken? Ik zal hem nog meer
zoeken!
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24:1 Zijt niet nijdig over de boze
lieden, en laat u niet gelusten, om
bij hen te zijn.
24:2 Want hun hart bedenkt
verwoesting, en hun lippen spreken
moeite.
24:3 Door wijsheid wordt een huis
gebouwd, en door verstandigheid
bevestigd;
24:4 En door wetenschap worden
de binnenkameren vervuld met alle
kostelijk en liefelijk goed.
24:5 Een wijs man is sterk; en een
man van wetenschap maakt de
kracht vast.
24:6 Want door wijze raadslagen
zult gij voor u den krijg voeren, en
in de veelheid der raadgevers is
deoverwinning.
24:7 Alle wijsheid is voor den dwaze
te hoog; hij zal in de poort zijn
mond niet opendoen.
24:8 Die denkt om kwaad te doen,
dien zal men een meester van
schandelijke verdichtselen noemen.
24:9 De gedachte der dwaasheid is
zonde; en een spotter is den mens
een gruwel.
24:10 Vertoont gij u slap ten dage
der benauwdheid, uw kracht is
nauw.
24:11 Red degenen, die ter dood
gegrepen zijn; want zij wankelen ter
doding, zo gij u onthoudt.
24:12 Wanneer gij zegt: Ziet, wij
weten dat niet; zal Hij, Die de
harten weegt, [dat] niet merken? En

Die uweziel gadeslaat, zal Hij het
niet weten? Want Hij zal den mens
vergelden naar zijn werk.
24:13 Eet honig, mijn zoon! want hij
is goed, en honigzeem is zoet voor
uw gehemelte.
24:14 Zodanig is de kennis der
wijsheid voor uw ziel; als gij ze
vindt, zo zal er beloning wezen, en
uwverwachting zal niet afgesneden
worden.
24:15 Loer niet, o goddeloze! op de
woning des rechtvaardigen; verwoest
zijn legerplaats niet.
24:16 Want de rechtvaardige zal
zevenmaal vallen, en opstaan; maar
de goddelozen zullen in het
kwaadnederstruikelen.
24:17 Verblijd u niet, als uw vijand
valt; en als hij nederstruikelt, laat
uw hart zich niet verheugen;
24:18 Opdat het de HEERE niet zie,
en het kwaad zij in Zijn ogen en Hij
Zijn toorn van hem afkere.
24:19 Ontsteek u niet over de
boosdoeners; zijt niet nijdig over de
goddelozen.
24:20 Want de kwade zal geen
beloning hebben, de lamp der
goddelozen zal uitgeblust worden.
24:21 Mijn zoon! vrees den HEERE
en den koning; vermeng u niet met
hen, die naar verandering staan;
24:22 Want hun verderf zal
haastelijk ontstaan; en wie weet hun
beider ondergang?
24:23 Deze [spreuken] zijn ook van
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de wijzen. Het aangezicht in het
gericht te kennen, is niet goed.
24:24 Die tot den goddeloze zegt:
Gij zijt rechtvaardig; dien zullen de
volken vervloeken, de natien
zullenhem gram zijn.
24:25 Maar voor degenen, die [hem]
bestraffen, zal liefelijkheid zijn; en
de zegen des goeds zal op
henkomen.
24:26 Men zal de lippen kussen
desgenen, die rechte woorden
antwoordt.
24:27 Beschik uw werk daarbuiten,
en bereid het voor u op den akker,
en bouw daarna uw huis.
24:28 Wees niet zonder oorzaak
getuige tegen uw naaste; want
zoudt gij verleiden met uw lip?
24:29 Zeg niet: Gelijk als hij mij
gedaan heeft, zo zal ik hem doen;
ik zal een ieder vergelden naar zijn
werk.
24:30 Ik ging voorbij den akker
eens luiaards, en voorbij den
wijngaard van een verstandeloos
mens;
24:31 En ziet, hij was gans
opgeschoten van distelen; zijn
gedaante was [met] netelen bedekt,
en zijnstenen scheidsmuur was
afgebroken.
24:32 Als ik dat aanschouwde, nam
ik het ter harte; ik zag het, [en]
nam onderwijzing aan;
24:33 Een weinig slapens, een
weinig sluimerens, en weinig

handvouwens, al nederliggende;
24:34 Zo zal uw armoede [u]
overkomen, [als] een wandelaar, en
uw velerlei gebrek als een
gewapendman.
25:1 Dit zijn ook spreuken van
Salomo, die de mannen van Hizkia,
den koning van Juda,
uitgeschrevenhebben.
25:2 Het is Gods eer een zaak te
verbergen; maar de eer der
koningen een zaak te doorgronden.
25:3 Aan de hoogte des hemels, en
aan de diepte der aarde, en [aan]
het hart der koningen is
geendoorgronding.
25:4 Doe het schuim van het zilver
weg, en er zal een vat voor den
smelter uitkomen;
25:5 Doe den goddelozen weg van
het aangezicht des konings, en zijn
troon zal door
gerechtigheidbevestigd worden.
25:6 Praal niet voor het aangezicht
des konings, en sta niet in de
plaats der groten;
25:7 Want het is beter, dat men tot
u zegge: Kom hier bovenaan, dan
dat men u vernedere voor
hetaangezicht eens prinsen, dien uw
ogen gezien hebben.
25:8 Vaar niet haastelijk voort om
te twisten, opdat gij misschien in
het laatste daarvan niet wat doet,
als uwnaaste u zou mogen
beschaamd hebben.
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25:9 Twist uw twistzaak met uw
naaste; maar openbaar het
heimelijke van een ander niet;
25:10 Opdat degene, die het hoort,
u niet smade; want uw kwaad
gerucht zou niet afgekeerd worden.
25:11 Een rede, op zijn pas
gesproken, is [als] gouden appelen
in zilveren gebeelde schalen.
25:12 Een wijs bestraffer bij een
horend oor, is een gouden
oorsiersel, en een halssieraad van
het fijnstegoud.
25:13 Een trouw gezant is
dengenen, die hem zenden, als de
koude der sneeuw ten dage des
oogstes;want hij verkwikt zijns heren
ziel.
25:14 Een man, die zichzelven
beroemt over een valse gift, is [als]
wolken en wind, waar geen regen bij
is.
25:15 Een overste wordt door
lankmoedigheid overreed; en een
zachte tong breekt het gebeente.
25:16 Hebt gij honig gevonden, eet
dat u genoeg is; opdat gij misschien
daarvan niet zat wordt, en
dienuitspuwt.
25:17 Spaar uw voet van het huis
uws naasten, opdat hij niet zat van
u worde, en u hate.
25:18 Een man, tegen zijn naaste
een valse getuigenis sprekende, is
een hamer, en zwaard, en
scherpepijl.
25:19 Het vertrouwen op een

trouweloze, ten dage der
benauwdheid, is [als] een gebroken
tand enverstuikte voet.
25:20 Die liederen zingt bij een
treurig hart, is gelijk hij, die een
kleed aflegt ten dage der koude,
[en] [als]edik op salpeter.
25:21 Indien dengene, die u haat,
hongert, geef hem brood te eten;
en zo hij dorstig is, geef hem water
tedrinken;
25:22 Want gij zult vurige kolen op
zijn hoofd hopen, en de HEERE zal
het u vergelden.
25:23 De noordenwind verdrijft den
regen, en een vergramd aangezicht
de verborgen tong.
25:24 Het is beter te wonen op een
hoek van het dak, dan met een
kijfachtige huisvrouw, en dat in een
huisvan gezelschap.
25:25 Een goede tijding uit een ver
land is als koud water op een
vermoeide ziel.
25:26 De rechtvaardige, wankelende
voor het aangezicht des
goddelozen, is een beroerde fontein,
enverdorven springader.
25:27 Veel honigs te eten is niet
goed; maar de onderzoeking van de
heerlijkheid van zulke dingen is eer.
25:28 Een man, die zijn geest niet
wederhouden kan, is een
opengebrokene stad zonder muur.
26:1 Gelijk de sneeuw in den zomer,
en gelijk de regen in den oogst,
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alzo past den zot de eer niet.
26:2 Gelijk de mus is tot
wegzweven, gelijk een zwaluw tot
vervliegen, alzo zal een vloek, die
zonderoorzaak is, niet komen.
26:3 Een zweep is voor het paard,
een toom voor den ezel, en een
roede voor den rug der zotten.
26:4 Antwoord den zot naar zijn
dwaasheid niet, opdat gij ook hem
niet gelijk wordt.
26:5 Antwoord den zot naar zijn
dwaasheid, opdat hij in zijn ogen
niet wijs zij.
26:6 Hij snijdt [zich] de voeten af,
[en] drinkt geweld, die
boodschappen zendt door de hand
van een zot.
26:7 Hef de benen van den
kreupele op; alzo is een spreuk in
den mond der zotten.
26:8 Gelijk hij, die een [edel]
gesteente in een slinger bindt, alzo
is hij, die den zot eer geeft.
26:9 [Gelijk] een doorn gaat in de
hand eens dronkaards, alzo is een
spreuk in den mond der zotten.
26:10 De groten doen een iegelijk
verdriet aan, en huren de zotten, en
huren de overtreders.
26:11 Gelijk een hond tot zijn
uitspuwsel wederkeert, [alzo]
herneemt de zot zijn dwaasheid.
26:12 Hebt gij een man gezien, die
wijs in zijn ogen is! Van een zot is
meer verwachting dan van hem.
26:13 De luiaard zegt: Er is een

felle leeuw op den weg, een leeuw
is op de straten.
26:14 Een deur keert om op haar
herre, alzo de luiaard op zijn bed.
26:15 De luiaard verbergt zijn hand
in den boezem, hij is te moede, om
die weder tot zijn mond te brengen.
26:16 De luiaard is wijzer in zijn
ogen, dan zeven, die [met] rede
antwoorden.
26:17 De voorbijgaande, die zich
vertoornt in een twist, [die] hem niet
aangaat, is [gelijk] die een hond bij
deoren grijpt.
26:18 Gelijk een, die zich veinst te
razen, die vuursprankelen, pijlen en
dodelijke dingen werpt;
26:19 Alzo is een man, die zijn
naaste bedriegt, en zegt: Jok ik er
niet mede?
26:20 Als er geen hout is, gaat het
vuur uit; en als er geen oorblazer
is, wordt het gekijf gestild.
26:21 De dove kool is om de vurige
kool, en het hout om het vuur; alzo
is een kijfachtig man, om twist
teontsteken.
26:22 De woorden des oorblazers
zijn als dergenen, die geslagen zijn,
en die dalen in het binnenste
desbuiks.
26:23 Brandende lippen, en een
boos hart, zijn [als] een potscherf
met schuim van zilver overtogen.
26:24 Die haat draagt, houdt zich
vreemd met zijn lippen; maar in zijn
binnenste stelt hij bedrog aan.
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26:25 Als hij met zijn stem smeekt,
geloof hem niet, want zeven
gruwelen zijn in zijn hart.
26:26 [Wiens] haat door bedrog
bedekt is, diens boosheid zal in de
gemeente geopenbaard worden.
26:27 Die een kuil graaft, zal er in
vallen, en die een steen wentelt, op
hem zal hij wederkeren.
26:28 Een valse tong haat degenen,
die zij verbrijzelt; en een gladde
mond maakt omstoting.
27:1 Beroem u niet over den dag
van morgen; want gij weet niet, wat
de dag zal baren.
27:2 Laat u een vreemde prijzen, en
niet uw mond; een onbekende, en
niet uw lippen.
27:3 Een steen is zwaar, en het
zand gewichtig; maar de toornigheid
des dwazen is zwaarder dan
diebeide.
27:4 Grimmigheid en overloping van
toorn is wreedheid; maar wie zal
voor nijdigheid bestaan?
27:5 Openbare bestraffing is beter
dan verborgene liefde.
27:6 De wonden des liefhebbers zijn
getrouw; maar de kussingen des
haters zijn af te bidden.
27:7 Een verzadigde ziel vertreedt
het honigzeem; maar aan een
hongerige ziel is alle bitter zoet.
27:8 Gelijk een vogel is, die uit zijn
nest omdoolt, alzo is een man, die
omdoolt uit zijn plaats.

27:9 Olie en reukwerk verblijdt het
hart; alzo is de zoetigheid van
iemands vriend, vanwege den raad
derziel.
27:10 Verlaat uw vriend, noch den
vriend uws vaders niet; en ga ten
huize uws broeders niet op den
dagvan uw tegenspoed. Beter is een
gebuur die nabij is, dan een
broeder, die verre is.
27:11 Zijt wijs, mijn zoon, en verblijd
mijn hart; opdat ik mijn smader wat
te antwoorden heb.
27:12 De kloekzinnige ziet het
kwaad, [en] verbergt zich; de
slechten gaan henen door, [en]
wordengestraft.
27:13 Als [iemand] voor een
vreemde borg geworden is, neem
zijn kleed, en pand hem voor
eenonbekende [vrouw].
27:14 Die zijn vriend zegent met
luider stem, zich des morgens vroeg
opmakende, het zal hem tot
eenvloek gerekend worden.
27:15 Een gedurige druiping ten
dage des slagregens en een
kijfachtige huisvrouw zijn even gelijk.
27:16 Elkeen, die haar verbergt, zou
den wind verbergen, en de olie
zijner rechterhand, [die] roept.
27:17 Ijzer scherpt men met ijzer;
alzo scherpt een man het
aangezicht zijns naasten.
27:18 Die den vijgeboom bewaart,
zal zijn vrucht eten; en die zijn heer
waarneemt, zal geeerd worden.
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27:19 Gelijk [in] [het] water het
aangezicht is tegen het aangezicht,
alzo is des mensen hart tegen
denmens.
27:20 De hel en het verderf worden
niet verzadigd; alzo worden de ogen
des mensen niet verzadigd.
27:21 De smeltkroes is voor het
zilver, en de oven voor het goud;
alzo is een man naar zijn lof
[te][proeven].
27:22 Al stiet gij den dwaas in een
mortier met een stamper, in het
midden van het gestoten graan,
zijndwaasheid zou van hem niet
afwijken.
27:23 Zijt naarstig, om het
aangezicht uwer schapen te kennen;
zet uw hart op de kudden.
27:24 Want de schat is niet tot in
eeuwigheid; of zal de kroon van
geslacht tot geslacht zijn?
27:25 Als het gras zich openbaart,
en de grasscheuten gezien worden,
laat de kruiden der bergenverzameld
worden.
27:26 De lammeren zullen zijn tot
uw kleding, en de bokken de prijs
des velds.
27:27 Daartoe zult gij
genoegzaamheid van geitenmelk
[hebben] tot uw spijze, tot spijze
van uw huis, enleeftocht uwer
maagden.
28:1 De goddelozen vlieden, waar
geen vervolger is; maar elk

rechtvaardige is moedig, als een
jongeleeuw.
28:2 Om de overtreding des lands
zijn deszelfs vorsten vele; maar om
verstandige [en] wetende mensenzal
insgelijks verlenging wezen.
28:3 Een arm man, die de geringen
verdrukt, is een wegvagende regen,
zodat er geen brood zij.
28:4 Die de wet verlaten, prijzen de
goddelozen; maar die de wet
bewaren, mengen zich [in] [strijd]
tegenhen.
28:5 De kwade lieden verstaan het
recht niet; maar die den HEERE
zoeken, verstaan alles.
28:6 De arme, wandelende in zijn
oprechtheid, is beter, dan die
verkeerd is van wegen, al is hij rijk.
28:7 Die de wet bewaart, is een
verstandig zoon; maar die der
vraten metgezel is, beschaamt zijn
vader.
28:8 Die zijn goed vermeerdert met
woeker en met overwinst, vergadert
dat voor dengene, die zich
desarmen ontfermt.
28:9 Die zijn oor afwendt van de
wet te horen, diens gebed zelfs zal
een gruwel zijn.
28:10 Die de oprechten doet dwalen
op een kwaden weg, zal zelf in zijn
gracht vallen; maar de vromenzullen
het goede beerven.
28:11 Een rijk man is wijs in zijn
ogen; maar de arme, die verstandig
is, doorzoekt hem.
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28:12 Als de rechtvaardigen
opspringen van vreugde, is er grote
heerlijkheid; maar als de
goddelozenopkomen, wordt de mens
nauw gezocht.
28:13 Die zijn overtredingen bedekt,
zal niet voorspoedig zijn; maar die
ze bekent en laat, zalbarmhartigheid
verkrijgen.
28:14 Welgelukzalig is de mens, die
geduriglijk vreest; maar die zijn hart
verhardt, zal in het kwaad vallen.
28:15 De goddeloze, heersende over
een arm volk, is een brullende
leeuw, en een beer, die ginds
enweder loopt.
28:16 Een vorst, die van alle
verstand gebrek heeft, is ook
veelvoudig in verdrukkingen; [maar]
die degierigheid haat, zal de dagen
verlengen.
28:17 Een mens, gedrukt om het
bloed ener ziel, zal naar den kuil
toevlieden; men ondersteune hem
niet!
28:18 Die oprecht wandelt, zal
behouden worden; maar die zich
verkeerdelijk gedraagt in twee
wegen, zalin den enen vallen.
28:19 Die zijn land bouwt, zal met
brood verzadigd worden; maar die
ijdele [mensen] volgt, zal
metarmoede verzadigd worden.
28:20 Een gans getrouw man zal
veelvoudig zijn in zegeningen; maar
die haastig is, om rijk te worden,
zalniet onschuldig wezen.

28:21 De aangezichten te kennen, is
niet goed; want een man zal om
een stuk broods overtreden.
28:22 Die zich haast naar goed, is
een man van een boos oog; maar
hij weet niet, dat het gebrek
hemoverkomen zal.
28:23 Die een mens bestraft, zal
achterna gunst vinden, meer dan
die met de tong vleit.
28:24 Wie zijn vader of zijn moeder
berooft, en zegt: Het is geen
overtreding; die is des verdervenden
mansgezel.
28:25 Die grootmoedig is, verwekt
gekijf; maar die op den HEERE
vertrouwt, zal vet worden.
28:26 Die op zijn hart vertrouwt, die
is een zot; maar die in wijsheid
wandelt, die zal ontkomen.
28:27 Die den armen geeft, zal
geen gebrek hebben; maar die zijn
ogen verbergt, zal veel
vervloektworden.
28:28 Als de goddelozen opkomen,
verbergt zich de mens; maar als zij
omkomen, vermenigvuldigen
derechtvaardigen.
29:1 Een man, die, dikwijls bestraft
zijnde, den nek verhardt, zal
schielijk verbroken worden, zodat er
geengenezen aan is.
29:2 Als de rechtvaardigen groot
worden, verblijdt zich het volk; maar
als de goddeloze heerst, zucht
hetvolk.
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29:3 Een man, die de wijsheid
bemint, verblijdt zijn vader; maar die
een metgezel der hoeren is, brengt
hetgoed door.
29:4 Een koning houdt het land
staande door het recht; maar een,
die tot geschenken genegen is,
verstoorthetzelve.
29:5 Een man, die zijn naaste vleit,
spreidt een net uit voor deszelfs
gangen.
29:6 In de overtreding eens bozen
mans is een strik; maar de
rechtvaardige juicht en is blijde.
29:7 De rechtvaardige neemt kennis
van de rechtzaak der armen; [maar]
de goddeloze begrijpt dewetenschap
niet.
29:8 Spotdrijvende lieden blazen
een stad aan [brand]; maar de
wijzen keren den toorn af.
29:9 Een wijs man, met een dwaas
man in rechten zich begeven
hebbende, hetzij dat hij beroerd is
of lacht,zo is er toch geen rust.
29:10 Bloedgierige lieden haten den
vrome; maar de oprechten zoeken
zijn ziel.
29:11 Een zot laat zijn gansen
geest uit, maar de wijze wederhoudt
dien achterwaarts.
29:12 Een heerser, die op
leugentaal acht geeft, al zijn
dienaars zijn goddeloos.
29:13 De arme en de bedrieger
ontmoeten elkander; de HEERE
verlicht hun beider ogen.

29:14 Een koning, die de armen in
trouw recht doet, diens troon zal in
eeuwigheid bevestigd worden.
29:15 De roede, en de bestraffing
geeft wijsheid; maar een kind, dat
[aan] [zich] [zelf] gelaten is,
beschaamtzijn moeder.
29:16 Als de goddelozen velen
worden, wordt de overtreding veel;
maar de rechtvaardigen zullen hun
valaanzien.
29:17 Tuchtig uw zoon, en hij zal u
gerustheid aandoen, en hij zal uw
ziel vermakelijkheden geven.
29:18 Als er geen profetie is, wordt
het volk ontbloot; maar
welgelukzalig is hij, die de wet
bewaart.
29:19 Een knecht zal door de
woorden niet getuchtigd worden;
hoewel hij [u] verstaat, nochtans zal
hij nietantwoorden.
29:20 Hebt gij een man gezien, die
haastig in zijn woorden is? Van een
zot is meer verwachting dan
vanhem.
29:21 Als men zijn knecht van jongs
op weeldig houdt, hij zal in zijn
laatste een zoon [willen] zijn.
29:22 Een toornig man verwekt
gekijf; en de grammoedige is
veelvoudig in overtreding.
29:23 De hoogmoed des mensen
zal hem vernederen; maar de
nederige van geest zal de eer
vasthouden.
29:24 Die met een dief deelt, haat
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zijn ziel; hij hoort een vloek, en hij
geeft het niet te kennen.
29:25 De siddering des mensen legt
een strik; maar die op den HEERE
vertrouwt, zal in een hoog
vertrekgesteld worden.
29:26 Velen zoeken het aangezicht
des heersers; maar een ieders recht
is van den HEERE.
29:27 Een ongerechtig man is den
rechtvaardige een gruwel; maar die
recht is van weg, is den
goddelozeeen gruwel.
30:1 De woorden van Agur, den
zoon van Jake; een last. De man
spreekt tot Ithiel, tot Ithiel en Uchal.
30:2 Voorwaar, ik ben onvernuftiger
dan iemand; en ik heb geen
mensenverstand;
30:3 En ik heb geen wijsheid
geleerd, noch de wetenschap der
heiligen gekend.
30:4 Wie is ten hemel
opgeklommen, en nedergedaald?
Wie heeft den wind in Zijn vuisten
verzameld?Wie heeft de wateren in
een kleed gebonden? Wie heeft al
de einden der aarde gesteld? Hoe
is Zijn Naam, enhoe is de Naam
Zijns Zoons, zo gij het weet?
30:5 Alle rede Gods is doorlouterd;
Hij is een Schild dengenen, die op
Hem betrouwen.
30:6 Doe niet tot Zijn woorden,
opdat Hij u niet bestraffe, en gij
leugenachtig bevonden wordt.

30:7 Twee dingen heb ik van U
begeerd, onthoud ze mij niet, eer ik
sterve;
30:8 Ijdelheid en leugentaal doe
verre van mij; armoede of rijkdom
geef mij niet; voed mij met het
broodmijns bescheiden deels;
30:9 Opdat ik, zat zijnde, [U] dan
niet verloochene, en zegge: Wie is
de HEERE? of dat ik, verarmd
zijnde,dan niet stele, en den Naam
mijns Gods aantaste.
30:10 Achterklap niet van den
knecht bij zijn heer, opdat hij u niet
vloeke, en gij schuldig wordt.
30:11 Daar is een geslacht, dat zijn
vader vervloekt, en zijn moeder niet
zegent;
30:12 Een geslacht, dat rein in zijn
ogen is, en van zijn drek niet
gewassen is;
30:13 Een geslacht, welks ogen
hoog zijn, en welks oogleden
verheven zijn;
30:14 Een geslacht, welks tanden
zwaarden, en welks baktanden
messen zijn, om de ellendigen van
deaarde en de nooddruftigen van
onder de mensen te verteren.
30:15 De bloedzuiger heeft twee
dochters: Geef, geef! Deze drie
dingen worden niet verzadigd; [ja],
vierzeggen niet: Het is genoeg!
30:16 Het graf, de gesloten
baarmoeder, de aarde, [die] van
water niet verzadigd wordt, en het
vuur zegtniet: Het is genoeg!
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30:17 Het oog, [dat] den vader
bespot, of de gehoorzaamheid der
moeder veracht, dat zullen de raven
derbeek uitpikken, en des arends
jongen zullen het eten.
30:18 Deze drie dingen zijn voor mij
te wonderlijk, ja, vier, die ik niet
weet:
30:19 De weg eens arends in den
hemel; de weg ener slang op een
rotssteen; de weg van een schip in
hethart der zee; en de weg eens
mans bij een maagd.
30:20 Alzo is de weg ener
overspelige vrouw; zij eet en wist
haar mond, en zegt: Ik heb
geenongerechtigheid gewrocht!
30:21 Om drie dingen ontroert zich
de aarde, ja, om vier, [die] zij niet
dragen kan:
30:22 Om een knecht, als hij
regeert; en een dwaas, als hij van
brood verzadigd is;
30:23 Om een hatelijke [vrouw], als
zij getrouwd wordt; en een
dienstmaagd, als zij erfgenaam is
van haarvrouw.
30:24 Deze vier zijn van de kleinste
der aarde; doch dezelve zijn wijs,
met wijsheid wel voorzien.
30:25 De mieren zijn een onsterk
volk; evenwel bereiden zij in de
zomer haar spijs.
30:26 De konijnen zijn een
machteloos volk; nochtans stellen zij
hun huis in den rotssteen.
30:27 De sprinkhanen hebben geen

koning; nochtans gaan zij allen uit,
zich verdelende [in] [hopen].
30:28 De spinnekop grijpt met de
handen, en is in de paleizen der
koningen.
30:29 Deze drie maken een goeden
tred; ja, vier zijn er, die een goeden
gang maken;
30:30 De oude leeuw geweldig
onder de gedierten, die voor
niemand zal wederkeren;
30:31 Een windhond van goede
lenden, of een bok; en een koning,
die niet tegen te staan is.
30:32 Zo gij dwaselijk gehandeld
hebt, met u te verheffen, en zo gij
kwaad bedacht hebt, de hand op
denmond!
30:33 Want de drukking der melk
brengt boter voort, en de drukking
van den neus brengt bloed voort,
en dedrukking des toorns brengt
twist voort.
31:1 De woorden van den koning
Lemuel; de last, maarmede zijn
moeder hem onderwees.
31:2 Wat, o mijn zoon, en wat, o
zoon mijns buiks? ja, wat, o zoon
mijner geloften?
31:3 Geeft aan de vrouwen uw
vermogen niet, noch uw wegen, om
koningen te verdelgen.
31:4 Het komt den koningen niet
toe, o Lemuel! het komt den
koningen niet toe wijn te drinken,
en denprinsen, sterken drank te
1110

Spreuken
begeren;
31:5 Opdat hij niet drinke, en het
gezette vergete, en de rechtzaak
van alle verdrukten verandere.
31:6 Geeft sterken drank dengene,
die verloren gaat, en wijn dengenen,
die bitterlijk bedroefd van ziel zijn;
31:7 Dat hij drinke, en zijn armoede
vergete, en zijner moeite niet meer
gedenke.
31:8 Open uw mond voor den
stomme, voor de rechtzaak van
allen, die omkomen zouden.
31:9 Open uw mond; oordeel
gerechtelijk, en doe den verdrukte
en nooddruftige recht.
31:10 [Aleph]. Wie zal een
deugdelijke huisvrouw vinden? Want
haar waardij is verre boven de
robijnen.
31:11 [Beth]. Het hart haars heren
vertrouwt op haar, zodat hem geen
goed zal ontbreken.
31:12 [Gimel]. Zij doet hem goed en
geen kwaad, al de dagen haars
levens.
31:13 [Daleth]. Zij zoekt wol en vlas,
en werkt met lust harer handen.
31:14 [He]. Zij is als de schepen
eens koopmans; zij doet haar brood
van verre komen.
31:15 [Vau]. En zij staat op, als het
nog nacht is, en geeft haar huis
spijze, en haar dienstmaagden
hetbescheiden deel.
31:16 [Zain]. Zij denkt om een
akker, en krijgt hem; van de vrucht

harer handen plant zij een
wijngaard.
31:17 [Cheth]. Zij gordt haar lenden
met kracht, en zij versterkt haar
armen.
31:18 [Teth]. Zij smaakt, dat haar
koophandel goed is; haar lamp gaat
des nachts niet uit.
31:19 [Jod]. Zij steekt haar handen
uit naar de spil, en haar
handpalmen vatten den spinrok.
31:20 [Caph]. Zij breidt haar
handpalm uit tot den ellendige; en
zij steekt haar handen uit tot
dennooddruftige.
31:21 [Lamed]. Zij vreest voor haar
huis niet vanwege de sneeuw; want
haar ganse huis is met
dubbeleklederen gekleed.
31:22 [Mem]. Zij maakt voor zich
tapijtsieraad; haar kleding is fijn
linnen en purper.
31:23 [Nun]. Haar man is bekend in
de poorten, als hij zit met de
oudsten des lands.
31:24 [Samech]. Zij maakt fijn
lijnwaad en verkoopt het; en zij
levert den koopman gordelen.
31:25 [Ain]. Sterkte en heerlijkheid
zijn haar kleding; en zij lacht over
den nakomenden dag.
31:26 [Pe]. Zij doet haar mond open
met wijsheid; en op haar tong is
leer der goeddadigheid.
31:27 [Tsade]. Zij beschouwt de
gangen van haar huis; en het brood
der luiheid eet zij niet.
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31:28 [Koph]. Haar kinderen staan
op, en roemen haar welgelukzalig;
[ook] haar man, en hij prijst
haar,[zeggende]:
31:29 [Resch]. Vele dochteren
hebben deugdelijke gehandeld; maar
gij gaat die allen te boven.
31:30 [Schin]. De bevalligheid is

bedrog, en de schoonheid ijdelheid;
[maar] een vrouw, die den
HEEREvreest, die zal geprezen
worden.
31:31 [Thau]. Geef haar van de
vrucht harer handen, en laat haar
werken haar prijzen in de poorten.

Prediker
1:1 De woorden van den prediker,
den zoon van David, den koning te
Jeruzalem.
1:2 Ijdelheid der ijdelheden, zegt de
prediker; ijdelheid der ijdelheden,
het is al ijdelheid.
1:3 Wat voordeel heeft de mens
van al zijn arbeid, dien hij arbeidt
onder de zon?
1:4 Het ene geslacht gaat, en het
andere geslacht komt; maar de
aarde staat in der eeuwigheid.
1:5 Ook rijst de zon op, en de zon
gaat onder, en zij hijgt naar haar
plaats, waar zij oprees.
1:6 Zij gaat naar het zuiden, en zij
gaat om naar het noorden; de wind
gaat steeds omgaande, en de
windkeert weder tot zijn omgangen.
1:7 Al de beken gaan in de zee,
nochtans wordt de zee niet vol;
naar de plaats, waar de beken
heengaan,derwaarts gaande keren

zij weder.
1:8 Al deze dingen worden [zo]
moede, dat het niemand zou
kunnen uitspreken; het oog wordt
nietverzadigd met zien; en het oor
wordt niet vervuld van horen.
1:9 Hetgeen er geweest is, hetzelve
zal er zijn, en hetgeen er gedaan
is, hetzelve zal er gedaan
worden;zodat er niets nieuws is
onder de zon.
1:10 Is er enig ding, waarvan men
zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is
nieuw? Het is alreeds geweest in
deeeuwen, die voor ons geweest
zijn.
1:11 Er is geen gedachtenis van de
voorgaande dingen; en van de
navolgende dingen, die zijn zullen,
vandezelve zal ook geen
gedachtenis zijn bij degenen, die
namaals wezen zullen.
1:12 Ik, prediker, was koning over
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Israel te Jeruzalem.
1:13 En ik begaf mijn hart om met
wijsheid te onderzoeken, en na te
speuren al wat er geschiedt onder
denhemel. Deze moeilijke bezigheid
heeft God den kinderen der
mensen gegeven, om zich daarin te
bekommeren.
1:14 Ik zag al de werken aan, die
onder de zon geschieden; en ziet,
het was al ijdelheid en kwelling
desgeestes.
1:15 Het kromme kan niet recht
gemaakt worden; en hetgeen
ontbreekt, kan niet geteld worden.
1:16 Ik sprak met mijn hart,
zeggende: Zie, ik heb wijsheid
vergroot en vermeerderd, boven
allen, die voormij te Jeruzalem
geweest zijn; en mijn hart heeft
veel wijsheid en wetenschap gezien.
1:17 En ik begaf mijn hart om
wijsheid en wetenschap te weten,
onzinnigheden en dwaasheid; ik
bengewaar geworden, dat ook dit
een kwelling des geestes is.
1:18 Want in veel wijsheid is veel
verdriet; en die wetenschap
vermeerdert, vermeerdert smart.
2:1 Ik zeide in mijn hart: Nu,
welaan, ik zal u beproeven door
vreugde; derhalve zie het goede
aan; maarzie, ook dat was ijdelheid.
2:2 Tot het lachen zeide ik: Gij zijt
onzinnig, en tot de vreugde: Wat
maakt deze?

2:3 Ik heb in mijn hart nagespeurd,
om mijn vlees op te houden in den
wijn, (nochtans leidende mijn hart
inwijsheid) en om de dwaasheid
vast te houden, totdat ik zou zien
wat den kinderen der mensen het
best ware,dat zij doen zouden
onder den hemel, [gedurende] het
getal der dagen huns levens.
2:4 Ik maakte mij grote werken, ik
bouwde mij huizen, ik plantte mij
wijngaarden.
2:5 Ik maakte mij hoven en
lusthoven, en ik plantte bomen in
dezelve, van allerlei vrucht.
2:6 Ik maakte mij vijvers van
wateren, om daarmede te
bewateren het woud, dat met
bomen groende.
2:7 Ik kreeg knechten en maagden,
en ik had kinderen des huizes; ook
had ik een groot bezit van
runderenen schapen, meer dan
allen, die voor mij te Jeruzalem
geweest waren.
2:8 Ik vergaderde mij ook zilver en
goud, en kleinoden der koningen
en der landschappen; ik bestelde
mijzangers en zangeressen, en
wellustigheden der mensenkinderen,
snarenspel, ja, allerlei snarenspel.
2:9 En ik werd groot, en nam toe,
meer dan iemand, die voor mij te
Jeruzalem geweest was; ook bleef
mijnwijsheid mij bij.
2:10 En al wat mijn ogen
begeerden, dat onttrok ik hun niet;
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ik wederhield mijn hart niet van
enigeblijdschap, maar mijn hart was
verblijd vanwege al mijn arbeid; en
dit was mijn deel van al mijn
arbeid.
2:11 Toen wendde ik mij tot al mijn
werken, die mijn handen gemaakt
hadden, en tot den arbeid, dien
ikwerkende gearbeid had; ziet, het
was al ijdelheid en kwelling des
geestes, en daarin was geen
voordeel onderde zon.
2:12 Daarna wendde ik mij, om te
zien wijsheid, ook onzinnigheden en
dwaasheid; want hoe zou eenmens,
die den koning nakomen zal, [doen]
hetgeen alrede gedaan is?
2:13 Toen zag ik, dat de wijsheid
uitnemendheid heeft boven de
dwaasheid, gelijk het licht
uitnemendheidheeft boven de
duisternis.
2:14 De ogen des wijzen zijn in zijn
hoofd, maar de zot wandelt in de
duisternis. Toen bemerkte ik ook,
datenerlei geval hun allen bejegent.
2:15 Dies zeide ik in mijn hart:
Gelijk het den dwaze bejegent, zal
het ook mijzelven bejegenen;
waaromheb ik dan toen meer naar
wijsheid gestaan? Toen sprak ik in
mijn hart, dat ook hetzelve ijdelheid
was.
2:16 Want er zal in eeuwigheid niet
meer gedachtenis van een wijze,
dan van een dwaas zijn;
aangezienhetgeen nu is, in de

toekomende dagen altemaal
vergeten wordt; en hoe sterft de
wijze met den zot?
2:17 Daarom haatte ik dit leven,
want dit werk dacht mij kwaad, dat
onder de zon geschiedt; want het
is alijdelheid en kwelling des
geestes.
2:18 Ik haatte ook al mijn arbeid,
dien ik bearbeid had onder de zon,
dat ik dien zou achterlaten aan
eenmens, die na mij wezen zal.
2:19 Want wie weet, of hij wijs zal
zijn, of dwaas? Evenwel zal hij
heersen over al mijn arbeid, dien
ikbearbeid heb en dien ik wijselijk
beleid heb onder de zon. Dat is
ook ijdelheid.
2:20 Daarom keerde ik mij om, om
mijn hart te doen wanhopen over
al den arbeid, dien ik bearbeid
hebonder de zon.
2:21 Want er is een mens, wiens
arbeid in wijsheid, en in
wetenschap, en in geschiktheid is;
nochtans zalhij dien overgeven tot
zijn deel, aan een mens, die
daaraan niet gearbeid heeft. Dit is
ook ijdelheid en een grootkwaad.
2:22 Wat heeft toch die mens van
al zijn arbeid, en van de kwellingen
zijns harten, dien hij is
bearbeidendeonder de zon?
2:23 Want al zijn dagen zijn
smarten, en zijn bezigheid is
verdriet; zelfs des nachts rust zijn
hart niet.Datzelve is ook ijdelheid.
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2:24 Is het [dan] niet goed voor
den mens, dat hij ete en drinke, en
dat hij zijn ziel het goede doe
genietenin zijn arbeid? Ik heb ook
gezien, dat zulks van de hand Gods
is.
2:25 (Want wie zou er van eten, of
wie zou zich [daartoe] haasten,
meer dan ik zelf?)
2:26 Want Hij geeft wijsheid, en
wetenschap, en vreugde den mens,
die goed is voor Zijn aangezicht;
maarden zondaar geeft Hij
bezigheid om te verzamelen en te
vergaderen, opdat Hij het geve
dien, die goed is voorGods
aangezicht. Dit is ook ijdelheid en
kwelling des geestes.
3:1 Alles heeft een bestemden tijd,
en alle voornemen onder den
hemel heeft zijn tijd.
3:2 Er is een tijd om geboren te
worden, en een tijd om te sterven;
een tijd om te planten, en een tijd
om hetgeplante uit te roeien;
3:3 Een tijd om te doden, en een
tijd om te genezen; een tijd om af
te breken, en een tijd om te
bouwen;
3:4 Een tijd om te wenen, en een
tijd om te lachen; een tijd om te
kermen, en een tijd om op te
springen;
3:5 Een tijd om stenen weg te
werpen, en een tijd om stenen te
vergaderen; een tijd om te

omhelzen, eneen tijd om verre te
zijn van omhelzen;
3:6 Een tijd om te zoeken, en een
tijd om verloren te laten gaan; een
tijd om te bewaren, en een tijd
omweg te werpen;
3:7 Een tijd om te scheuren, en
een tijd om toe te naaien; een tijd
om te zwijgen, en een tijd om te
spreken;
3:8 Een tijd om lief te hebben, en
een tijd om te haten; een tijd van
oorlog, en een tijd van vrede.
3:9 Wat voordeel heeft hij, die
werkt, van hetgeen hij bearbeidt?
3:10 Ik heb gezien de bezigheid,
die God den kinderen der mensen
gegeven heeft, om
zichzelvendaarmede te bekommeren.
3:11 Hij heeft ieder ding schoon
gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij
de eeuw in hun hart gelegd, zonder
dateen mens het werk, dat God
gemaakt heeft, kan uitvinden, van
het begin tot het einde toe.
3:12 Ik heb gemerkt, dat er niets
beters voor henlieden is, dan zich
te verblijden, en goed te doen in
zijnleven.
3:13 Ja ook, dat ieder mens ete en
drinke, en het goede geniete van al
zijn arbeid, [Dit] is een gave Gods.
3:14 Ik weet, dat al wat God doet,
dat zal in der eeuwigheid zijn, en
er is niet toe te doen, noch is er
af tedoen; en God doet [dat],
opdat men vreze voor Zijn
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aangezicht.
3:15 Hetgeen geweest is, dat is nu,
en wat wezen zal, dat is alrede
geweest; en God zoekt
hetweggedrevene;
3:16 Verder heb ik ook gezien
onder de zon, ter plaatse des
gerichts, aldaar was goddeloosheid;
en terplaatse der gerechtigheid,
aldaar was goddeloosheid.
3:17 Ik zeide in mijn hart: God zal
den rechtvaardige en den
goddeloze oordelen; want aldaar is
de tijd vooralle voornemen, en over
alle werk.
3:18 Ik zeide in mijn hart van de
gelegenheid der mensenkinderen,
dat God hen zal verklaren, en dat
zijzullen zien, dat zij [als] de
beesten zijn aan zichzelven.
3:19 Want wat den kinderen der
mensen wedervaart, dat wedervaart
ook den beesten; en
enerleiwedervaart hun [beiden];
gelijk die sterft, alzo sterft deze, en
zij allen hebben enerlei adem, en
de uitnemendheidder mensen boven
de beesten is geen; want allen zijn
zij ijdelheid.
3:20 Zij gaan allen naar een plaats;
zij zijn allen uit het stof, en zij
keren allen weder tot het stof.
3:21 Wie merkt, dat de adem van
de kinderen der mensen opvaart
naar boven, en de adem der
beestennederwaarts vaart in de
aarde?

3:22 Dies heb ik gezien, dat er
niets beters is, dan dat de mens
zich verblijde in zijn werken, want
dat is zijndeel; want wie zal hem
daarhenen brengen, dat hij ziet,
hetgeen na hem geschieden zal?
4:1 Daarna wende ik mij, en zag
aan al de onderdrukkingen, die
onder de zon geschieden; en ziet,
erwaren de tranen der verdrukten,
en dergenen, die geen trooster
hadden; en aan de zijde hunner
verdrukkerswas macht, zij
daarentegen hadden geen
vertrooster.
4:2 Dies prees ik de doden, die
alrede gestorven waren, boven de
levenden, die tot nog toe levend
zijn.
4:3 Ja, hij is beter dan die beiden,
die nog niet geweest is, die niet
gezien heeft het boze werk, dat
onder dezon geschiedt.
4:4 Verder zag ik al den arbeid en
alle geschikkelijkheid des werks, dat
het den mens nijd van zijn
naaste[aanbrengt]. Dat is ook
ijdelheid en kwelling des geestes.
4:5 De zot vouwt zijn handen
samen, en eet zijn eigen vlees.
4:6 Een hand vol [met] rust is
beter, dan beide de vuisten vol
[met] arbeid en kwelling des
geestes.
4:7 Ik wendde mij wederom, en ik
zag een ijdelheid onder de zon;
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4:8 Daar is er een, en geen
tweede; hij heeft ook geen kind,
noch broeder; nochtans is van al
zijn arbeidgeen einde; ook wordt
zijn oog niet verzadigd van den
rijkdom, en [zegt] [niet]: Voor wien
arbeide ik toch, en doemijn ziel
gebrek hebben van het goede? Dit
is ook ijdelheid, en het is een
moeilijke bezigheid.
4:9 Twee zijn beter dan een; want
zij hebben een goede beloning van
hun arbeid;
4:10 Want indien zij vallen, de een
richt zijn metgezel op; maar wee
den ene, die gevallen is, want er
isgeen tweede om hem op te
helpen.
4:11 Ook, indien twee te zamen
liggen, zo hebben zij warmte; maar
hoe zou een [alleen] warm worden?
4:12 En indien iemand den een
mocht overweldigen, zo zullen de
twee tegen hem bestaan; en
eendrievoudig snoer wordt niet
haast gebroken.
4:13 Beter is een arm en wijs
jongeling, dan een oud en zot
koning, die niet weet van meer
vermaand teworden.
4:14 Want een komt uit het
gevangenhuis, om koning te zijn;
daar ook een, die in zijn koninkrijk
geboren is,verarmt.
4:15 Ik zag al de levenden
wandelen onder de zon, met den
jongeling, den tweede, die in diens

plaatsstaan zal.
4:16 Er is geen einde van al het
volk, van allen, die voor hen
geweest zijn; de nakomelingen
zullen zich ookover hem niet
verblijden; gewisselijk, dat is ook
ijdelheid en kwelling des geestes.
5:1 Bewaar uw voet, als gij tot het
huis Gods ingaat, en zijt liever nabij
om te horen, dan om der
zottenslachtoffer te geven; want zij
weten niet, dat zij kwaad doen.
5:2 Wees niet te snel met uw
mond, en uw hart haaste niet een
woord voort te brengen voor
Godsaangezicht; want God is in den
hemel, en gij zijt op de aarde;
daarom laat uw woorden weinig
zijn.
5:3 Want [gelijk] de droom komt
door veel bezigheid, alzo de stem
des zots door de veelheid der
woorden.
5:4 Wanneer gij een gelofte aan
God zult beloofd hebben, stel niet
uit dezelve te betalen; want Hij
heeftgeen lust aan zotten; wat gij
zult beloofd hebben, betaal het.
5:5 Het is beter, dat gij niet
belooft, dan dat gij belooft en niet
betaalt.
5:6 Laat uw mond niet toe, dat hij
uw vlees zou doen zondigen; en
zeg niet voor het aangezicht
desengels, dat het een dwaling was;
waarom zou God grotelijks toornen,
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om uwer stemme wille, en
verderven hetwerk uwer handen?
5:7 Want gelijk in de veelheid der
dromen ijdelheden zijn, alzo [in]
veel woorden; maar vrees gij God!
5:8 Indien gij de onderdrukking des
armen, en de beroving des gerichts
en der gerechtigheid ziet in
eenlandschap, verwonder u niet
over zulk een voornemen; want die
hoger is dan de hoge, neemt er
acht op; endaar zijn hogen boven
henlieden.
5:9 Het voordeel des aardrijks is
voor allen: de koning zelfs wordt
van het veld gediend.
5:10 Die het geld liefheeft, wordt
van het geld niet zat; en wie den
overvloed liefheeft, wordt van
hetinkomen niet [zat]. Dit is ook
ijdelheid.
5:11 Waar het goed
vermenigvuldigt, daar
vermenigvuldigen ook die het eten;
wat nuttigheid hebben dande
bezitters daarvan, dan het gezicht
hunner ogen?
5:12 De slaap des arbeiders is
zoet, hij hebbe weinig of veel
gegeten; maar de zatheid des rijken
laat hemniet slapen.
5:13 Er is een kwaad, dat
krankheid aanbrengt, [hetwelk] ik
zag onder de zon: rijkdom van zijn
bezittersbewaard tot hun eigen
kwaad.
5:14 Of de rijkdom zelf vergaat

door een moeilijke bezigheid; en hij
gewint een zoon, en er is niet met
al inzijn hand.
5:15 Gelijk als hij voortgekomen is
uit zijner moeders buik, [alzo] zal
hij naakt wederkeren, gaande gelijk
hijgekomen was; en hij zal niet
medenemen van zijn arbeid, dat hij
met zijn hand zou wegdragen.
5:16 Daarom is dit ook een kwaad,
dat krankheid aanbrengt; dat hij in
alle manier, gelijk hij gekomen
is,alzo heen gaat; en wat voordeel
is het hem, dat hij in den wind
gearbeid heeft?
5:17 Dat hij ook al zijn dagen in
duisternis gegeten heeft; en dat hij
veel verdriets gehad heeft, ook
zijnkrankheid, en onstuimigen toorn?
5:18 Ziet, wat ik gezien heb, een
goede zaak, die schoon is: te eten
en te drinken, en te genieten
hetgoede van al zijn arbeid, dien
hij bearbeid heeft onder de zon,
[gedurende] het getal der dagen
zijns levens,hetwelk God hem geeft;
want dat is zijn deel.
5:19 Ook een iegelijk mens, aan
denwelken God rijkdom en
goederen gegeven heeft, en Hij
geeft hem demacht, om daarvan te
eten, en om zijn deel te nemen, en
om zich te verheugen van zijn
arbeid, datzelve is eengave van
God.
5:20 Want hij zal niet veel
gedenken aan de dagen zijns
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levens, dewijl [hem] God verhoort in
de blijdschapzijns harten.
6:1 Er is een kwaad, dat ik gezien
heb onder de zon, en het is veel
onder de mensen:
6:2 Een man, denwelken God
gegeven heeft rijkdom, en
goederen, en eer; en hij heeft voor
zijn ziel aangeen ding gebrek, van
alles wat hij begeert; en God geeft
hem de macht niet, om daarvan te
eten, maar dat eenvreemd man dat
opeet. Dit is [ook] ijdelheid en een
kwade smart.
6:3 Indien een man honderd
[kinderen] gewon, en vele jaren
leefde, zodat de dagen zijner jaren
veelwaren, doch zijn ziel niet
verzadigd werd van het goed, en hij
ook geen begrafenis had; ik zeg,
dat eenmisdracht beter is dan hij.
6:4 Want met ijdelheid komt zij, en
in duisternis gaat zij weg, en met
duisternis wordt haar naam bedekt.
6:5 Ook heeft zij de zon niet
gezien, noch bekend; zij heeft meer
rust, dan hij.
6:6 Ja, al leefde hij schoon
tweemaal duizend jaren, en het
goede niet zag; gaan zij niet allen
naar eenplaats?
6:7 Al de arbeid des mensen is
voor zijn mond; en nochtans wordt
de begeerlijkheid niet vervuld.
6:8 Want wat heeft de wijze meer
dan de zot? Wat heeft de arme

[meer], die voor de levenden weet
tewandelen?
6:9 Beter is het aanzien der ogen,
dan het wandelen der
begeerlijkheid. Dit is ook ijdelheid
en kwelling desgeestes.
6:10 Wat ook iemand zij, alrede is
zijn naam genoemd, en het is
bekend, dat hij een mens is; en dat
hij nietkan rechten met dien, die
sterker is dan hij.
6:11 Voorwaar, er zijn veel dingen,
die de ijdelheid vermeerderen; wat
heeft de mens te meer [daarvan]?
6:12 Want wie weet, wat goed is
voor den mens in dit leven,
[gedurende] het getal der dagen
van het levenzijner ijdelheid, welke
hij doorbrengt als een schaduw?
Want wie kan den mens aanzeggen,
wat na hem wezenzal onder de
zon?
7:1 Beter is een [goede] naam, dan
goede olie, en de dag des doods,
dan de dag, dat iemand
geborenwordt.
7:2 Het is beter te gaan in het
klaaghuis, dan te gaan in het huis
des maaltijds; [want] in hetzelve is
heteinde aller mensen, en de
levende legt het in zijn hart.
7:3 Het treuren is beter dan het
lachen; want door de droefheid des
aangezichts wordt het hart
gebeterd.
7:4 Het hart der wijzen is in het
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klaaghuis; maar het hart der zotten
in het huis der vreugde.
7:5 Het is beter te horen het
bestraffen des wijzen, dan dat
iemand hore het gezang der
dwazen.
7:6 Want gelijk het geluid der
doornen onder een pot is, alzo is
het lachen eens zots. Dit is ook
ijdelheid.
7:7 Voorwaar, de onderdrukking
zou wel een wijze dol maken; en
het geschenk verderft het hart.
7:8 Het einde van een ding is beter
dan zijn begin; de lankmoedige is
beter dan de hoogmoedige.
7:9 Zijt niet haastig in uw geest om
te toornen; want de toorn rust in
den boezem der dwazen.
7:10 Zeg niet: Wat is er, dat de
vorige dagen beter geweest zijn,
dan deze? Want gij zoudt naar
zulks nietuit wijsheid vragen.
7:11 De wijsheid is goed met een
erfdeel; en degenen, die de zon
aanschouwen, hebben
voordeel[daarvan].
7:12 Want de wijsheid is tot een
schaduw, [en] het geld is tot een
schaduw; maar de uitnemendheid
derwetenschap is, dat de wijsheid
haar bezitters het leven geeft.
7:13 Aanmerk het werk Gods; want
wie kan recht maken, dat Hij krom
gemaakt heeft?
7:14 Geniet het goede ten dage
des voorspoeds, maar ten dage

des tegenspoeds, zie toe; [want]
Godmaakt ook den een tegenover
den ander, ter oorzake dat de
mens niet zou vinden iets, dat na
hem zal zijn.
7:15 Dit alles heb ik gezien in de
dagen mijner ijdelheid; er is een
rechtvaardige, die in zijn
gerechtigheidomkomt; daarentegen
is er een goddeloze, die in zijn
boosheid [zijn] [dagen] verlengt.
7:16 Wees niet al te rechtvaardig,
noch houd uzelven al te wijs;
waarom zoudt gij verwoesting over
ubrengen?
7:17 Wees niet al te goddeloos,
noch wees [al] te dwaas; waarom
zoudt gij sterven buiten uw tijd?
7:18 Het is goed, dat gij daaraan
vasthoudt, en trek ook uw hand
van dit niet af; want die God
vreest, dienontgaat dat al.
7:19 De wijsheid versterkt den wijze
meer dan tien heerschappers, die
in een stad zijn.
7:20 Voorwaar, er is geen mens
rechtvaardig op aarde, die goed
doet, en niet zondigt.
7:21 Geef ook uw hart niet tot alle
woorden, die men spreekt, opdat gij
niet hoort, dat uw knecht u vloekt.
7:22 Want uw hart heeft ook
veelmalen bekend, dat gij ook
anderen gevloekt hebt.
7:23 Dit alles heb ik met wijsheid
verzocht; ik zeide: Ik zal wijsheid
bekomen, maar zij was [nog] verre
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vanmij.
7:24 Hetgeen verre af is, en zeer
diep, wie zal dat vinden?
7:25 Ik keerde mij om, en mijn
hart, om te weten, en om na te
sporen, en te zoeken wijsheid en
eensluitrede; en om te weten de
goddeloosheid der zotheid, en de
dwaasheid der onzinnigheden.
7:26 En ik vond een bitterder ding,
dan de dood: een vrouw, welker
hart netten en garen, [en] haar
handenbanden zijn; wie goed is
voor Gods aangezicht, zal van haar
ontkomen; daarentegen de zondaar
zal van haargevangen worden.
7:27 Ziet, dit heb ik gevonden, zegt
de prediker, het ene bij het andere,
om de sluitrede te vinden;
7:28 Dewelke mijn ziel nog zoekt,
maar ik heb haar niet gevonden:
een man uit duizend heb ik
gevonden;maar een vrouw onder
die allen heb ik niet gevonden.
7:29 Alleenlijk ziet, dit heb ik
gevonden, dat God den mens recht
gemaakt heeft, maar zij hebben
veelvonden gezocht.
8:1 Wie is gelijk de wijze, en wie
weet de uitlegging der dingen? De
wijsheid der mensen verlicht
zijnaangezicht, en de stuursheid
zijns aangezichts wordt [daardoor]
veranderd.
8:2 Ik [zeg]: Neem acht op den
mond des konings; doch naar de

gelegenheid van den eed Gods.
8:3 Haast u niet weg te gaan van
zijn aangezicht; blijf niet staande in
een kwade zaak; want al wat
hemlust, doet hij.
8:4 Waar het woord des konings is,
daar is heerschappij; en wie zal tot
hem zeggen: Wat doet gij?
8:5 Wie het gebod onderhoudt, zal
niets kwaads gewaar worden; en
het hart eens wijzen zal tijd en
wijzeweten.
8:6 Want een ieder voornemen
heeft tijd en wijze, dewijl het kwaad
des mensen veel is over hem.
8:7 Want hij weet niet, wat er
geschieden zal; want wie zal het
hem te kennen geven, wanneer
hetgeschieden zal?
8:8 Er is geen mens, die
heerschappij heeft over den geest,
om den geest in te houden; en hij
heeft geenheerschappij over den
dag des doods; ook geen geweer
in dezen strijd; ook zal de
goddeloosheid haarmeesters niet
verlossen.
8:9 Dit alles heb ik gezien, toen ik
mijn hart begaf tot alle werk, dat
onder de zon geschiedt: er is een
tijd,dat de [ene] mens over den
[anderen] mens heerst, hem ten
kwade.
8:10 Alzo heb ik ook gezien de
goddelozen, die begraven waren, en
[degenen], [die] kwamen, en uit
deplaats des Heiligen gingen, die
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werden vergeten in die stad, [in]
dewelke zij recht gedaan hadden.
Dit is ookijdelheid.
8:11 Omdat niet haastelijk het
oordeel [over] de boze daad
geschiedt, daarom is het hart van
de kinderender mensen in hen vol
om kwaad te doen.
8:12 Hoewel een zondaar honderd
[maal] kwaad doet, en [God] hem
[de] [dagen] verlengt; zo weet ik
toch,dat het dien zal welgaan, die
God vrezen, die voor Zijn
aangezicht vrezen.
8:13 Maar den goddeloze zal het
niet welgaan, en hij zal de dagen
niet verlengen; hij zal zijn gelijk
eenschaduw, omdat hij voor Gods
aangezicht niet vreest.
8:14 Er is [nog] een ijdelheid, die
op aarde geschiedt: dat er zijn
rechtvaardigen, dien het wedervaart
naarhet werk der goddelozen, en er
zijn goddelozen, dien het
wedervaart naar het werk der
rechtvaardigen. Ik zeg,dat dit ook
ijdelheid is.
8:15 Daarom prees ik de blijdschap,
dewijl de mens niets beters heeft
onder de zon, dan te eten, en
tedrinken, en blijde te zijn; want
dat zal hem aankleven van zijn
arbeid, de dagen zijns levens, die
hem God geeftonder de zon.
8:16 Als ik mijn hart begaf, om
wijsheid te weten, en om aan te
zien de bezigheid, die op de

aardegeschiedt, dat men ook, des
daags of des nachts, den slaap
niet ziet met zijne ogen;
8:17 Toen zag ik al het werk Gods,
dat de mens niet kan uitvinden, het
werk, dat onder de zon
geschiedt,om hetwelk een mens
arbeidt om te zoeken, maar hij zal
het niet uitvinden; ja, indien ook
een wijze zeide, dat hijhet zou
weten, zo zal hij het [toch] niet
kunnen uitvinden.
9:1 Zekerlijk, dit alles heb ik in mijn
hart gelegd, opdat ik dit alles
klaarlijk mocht verstaan, dat
derechtvaardigen, en de wijzen, en
hun werken in de hand Gods zijn;
ook liefde, ook haat, weet de mens
niet [uit]al hetgeen voor zijn
aangezicht is.
9:2 Alle ding [wedervaart] [hun],
gelijk aan alle [anderen]; enerlei
wedervaart den rechtvaardige en
dengoddeloze, den goede en den
reine, als den onreine; zo dien, die
offert, als dien, die niet offert; gelijk
den goede,alzo [ook] den zondaar,
dien, die zweert, gelijk dien, die
den eed vreest.
9:3 Dit is een kwaad onder alles,
wat onder de zon geschiedt, dat
enerlei ding allen wedervaart, en
dat ookhet hart der
mensenkinderen vol boosheid is, en
dat er in hun leven onzinnigheden
zijn in hun hart; en daarna[moeten]
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zij naar de doden toe.
9:4 Want voor dengene, die
vergezelschapt is bij alle levenden,
is er hoop; want een levende hond
is beterdan een dode leeuw.
9:5 Want de levenden weten, dat
zij sterven zullen, maar de doden
weten niet met al; zij hebben ook
geenloon meer, maar hun
gedachtenis is vergeten.
9:6 Ook is alrede hun liefde, ook
hun haat, ook hun nijdigheid
vergaan; en zij hebben geen deel
meer in[deze] eeuw in alles, wat
onder de zon geschiedt.
9:7 Ga [dan] heen, eet uw brood
met vreugde, en drink uw wijn van
goeder harte; want God heeft
alredeeen behagen aan uw werken.
9:8 Laat uw klederen te allen tijd
wit zijn, en laat op uw hoofd geen
olie ontbreken.
9:9 Geniet het leven met de vrouw,
die gij liefhebt, al de dagen uws
ijdelen levens, welke [God] u
gegevenheeft onder de zon, al uw
ijdele dagen; want dit is uw deel in
dit leven, en van uw arbeid, dien
gij arbeidt onderde zon.
9:10 Alles, wat uw hand vindt om
te doen, doe [dat] met uw macht;
want er is geen werk, noch
verzinning,noch wetenschap, noch
wijsheid in het graf, daar gij
heengaat.
9:11 Ik keerde mij, en zag onder
de zon, dat de loop niet is der

snellen, noch de strijd der helden,
noch ookde spijs der wijzen, noch
ook de rijkdom der verstandigen,
noch ook de gunst der
welwetenden, maar dat tijd entoeval
aan alle dezen wedervaart;
9:12 Dat ook de mens zijn tijd niet
weet, gelijk de vissen, die gevangen
worden met het boze net; en
gelijkde vogelen, die gevangen
worden met den strik; gelijk die,
[alzo] worden de kinderen der
mensen verstrikt, terbozer tijd,
wanneer derzelve haastelijk over
hen valt.
9:13 Ook heb ik onder de zon
deze wijsheid gezien, en zij was
groot bij mij;
9:14 Er was een kleine stad, en
weinig lieden waren daarin; en een
groot koning kwam tegen haar, en
hijomsingelde ze, en hij bouwde
grote vastigheden tegen haar.
9:15 En men vond daar een armen
wijzen man in, die de stad verloste
door zijn wijsheid; maar geen
mensgedacht denzelven armen man.
9:16 Toen zeide ik: Wijsheid is
beter dan kracht, hoewel de
wijsheid des armen veracht, en zijn
woordenniet waren gehoord
geweest.
9:17 De woorden der wijzen
moeten in stilheid aangehoord
worden, meer dan het geroep
desgenen, dieover de zotten heerst.
9:18 De wijsheid is beter dan de
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krijgswapenen, maar een enig
zondaar verderft veel goeds.
10:1 Een dode vlieg doet de zalf
des apothekers stinken [en]
opwellen; [alzo] een weinig
dwaasheid een[man], die kostelijk is
van wijsheid [en] van eer.
10:2 Het hart des wijzen is tot zijn
rechter [hand], maar het hart eens
zots is tot zijn linkerhand.
10:3 En ook wanneer de dwaas op
den weg wandelt, zijn hart
ontbreekt [hem], en hij zegt tot een
iegelijk,dat hij dwaas is.
10:4 Als de geest des heersers
tegen u oprijst, verlaat uw plaats
niet; want het is medicijn, het stilt
grotezonden.
10:5 Er is [nog] een kwaad, [dat] ik
gezien heb onder de zon, als een
dwaling, die van het aangezicht
desoversten voortkomt.
10:6 Een dwaas wordt gezet in
grote hoogheden, maar de rijken
zitten in de laagte.
10:7 Ik heb knechten te paard
gezien, en vorsten, gaande als
knechten op de aarde.
10:8 Wie een kuil graaft, zal daarin
vallen; en wie een muur doorbreekt,
een slang zal hem bijten.
10:9 Wie stenen wegdraagt, zal
smart daardoor lijden; wie hout
klieft, zal daardoor in gevaar zijn.
10:10 Indien hij het ijzer heeft
stomp gemaakt, en hij slijpt de

snede niet, dan moet hij meerder
kracht tewerk stellen; maar de
wijsheid is een uitnemende zaak,
om [iets] recht te maken.
10:11 Indien de slang gebeten
heeft, eer der bezwering geschied
is, dan is er geen nuttigheid voor
denallerwelsprekendsten
[bezweerder].
10:12 De woorden van een wijzen
mond zijn aangenaam; maar de
lippen van een zot
verslindenhemzelven.
10:13 Het begin der woorden zijns
monds is dwaasheid, en het einde
zijns monds is boze dolligheid.
10:14 De dwaas maakt wel veel
woorden; [maar] de mens weet niet,
wat het zij, dat geschieden zal; en
watna hem geschieden zal, wie zal
het hem te kennen geven?
10:15 De arbeid der zotten maakt
een iegelijk van hen moede; dewijl
zij niet weten naar de stad te
gaan.
10:16 Wee u, land! welks koning
een kind is, en welks vorsten tot in
den morgenstond eten!
10:17 Welgelukzalig zijt gij, land!
welks koning een zoon der edelen
is, en welks vorsten ter rechter
tijdeten, tot sterkte en niet tot
drinkerij.
10:18 Door grote luiheid verzwakt
het gebint, en door slapheid der
handen wordt het huis
doorlekkende.
1124

Prediker
10:19 Men maakt maaltijden om te
lachen, en de wijn verheugt de
levenden, en het geld
verantwoordtalles.
10:20 Vloek den koning niet, zelfs
in uw gedachten, en vloek den rijke
niet in het binnenste
uwerslaapkamer; want het gevogelte
des hemels zou de stem
wegvoeren, en het gevleugelde zou
het woord tekennen geven.
11:1 Werp uw brood uit op het
water, want gij zult het vinden na
vele dagen.
11:2 Geef een deel aan zeven, ja,
ook aan acht; want gij weet niet,
wat kwaad op de aarde wezen zal.
11:3 Als de wolken vol geworden
zijn, zo storten zij plasregen uit op
de aarde; en als de boom naar
hetzuiden, of als hij naar het
noorden valt, in de plaats, waar de
boom valt, daar zal hij wezen.
11:4 Wie op den wind acht geeft,
die zal niet zaaien, en wie op de
wolken ziet, die zal niet maaien.
11:5 Gelijk gij niet weet, welke de
weg des winds zij, [of] hoedanig de
beenderen zijn in den buik van
eenzwangere [vrouw], alzo weet gij
het werk Gods niet, Die het alles
maakt.
11:6 Zaai uw zaad in den
morgenstond, en trek uw hand des
avonds niet af; want gij weet niet,
wat rechtwezen zal, of dit of dat,

of dat die beide te zamen goed
zijn zullen.
11:7 Verder, het licht is zoet, en
het is den ogen goed de zon te
aanschouwen;
11:8 Maar indien de mens veel
jaren leeft, [en] verblijdt zich in die
allen, zo laat hem ook gedenken
aan dedagen der duisternis, want
die zullen veel zijn; [en] al wat
gekomen is, is ijdelheid.
11:9 Verblijd u, o jongeling! in uw
jeugd, en laat uw hart zich
vermaken in de dagen uwer
jongelingschap,en wandel in de
wegen uws harten, en in de
aanschouwingen uwer ogen; maar
weet, dat God, om al dezedingen, u
zal doen komen voor het gericht.
11:10 Zo doe dan de toornigheid
wijken van uw hart, en doe het
kwade weg van uw vlees, want de
jeugd,en de jonkheid is ijdelheid.
12:1 En gedenk aan uw Schepper
in de dagen uwer jongelingschap,
eer dat de kwade dagen komen, en
dejaren naderen, van dewelke gij
zeggen zult: Ik heb geen lust in
dezelve.
12:2 Eer dan de zon, en het licht,
en de maan, en de sterren
verduisterd worden, en de
wolkenwederkomen na den regen.
12:3 In den dag, wanneer de
wachters des huizes zullen beven,
en de sterke mannen zichzelven
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zullenkrommen, en de maalsters
zullen stilstaan, omdat zij minder
geworden zijn, en die door de
vensteren zien,verduisterd zullen
worden;
12:4 En de twee deuren naar de
straat zullen gesloten worden, als
er is een nederig geluid der maling,
enhij opstaat op de stem van het
vogeltje, en al de zangeressen
nedergebogen zullen worden.
12:5 Ook [wanneer] zij voor de
hoogte zullen vrezen, en dat er
verschrikkingen zullen zijn op den
weg, ende amandelboom zal
bloeien, en dat de sprinkhaan
zichzelven een last zal wezen, en
dat de lust zal vergaan;want de
mens gaat naar zijn eeuwig huis,
en de rouwklagers zullen in de
straat omgaan.
12:6 Eer dat het zilveren koord
ontketend wordt, en de gulden
schaal in stukken gestoten wordt,
en de kruikaan de springader
gebroken wordt, en het rad aan
den bornput in stukken gestoten
wordt;
12:7 En dat het stof wederom tot
aarde keert, als het geweest is; en
de geest weder tot God keert, Die

hemgegeven heeft.
12:8 Ijdelheid der ijdelheden, zegt
de prediker; het is al ijdelheid!
12:9 En voorts, dewijl de prediker
wijs geweest is, zo leerde hij het
volk nog wetenschap, en merkte op,
enonderzocht; hij stelde vele
spreuken in orde.
12:10 De prediker zocht
aangename woorden uit te vinden,
en het geschrevene is recht,
woorden derwaarheid.
12:11 De woorden der wijzen zijn
gelijk prikkelen, en gelijk nagelen,
diep ingeslagen [van] de meesters
derverzamelingen, [die] gegeven zijn
van den enigen Herder.
12:12 En wat boven dezelve is, mijn
zoon! wees gewaarschuwd; van vele
boeken te maken is geen einde,en
veel lezens is vermoeiing des
vleses.
12:13 Van alles, wat gehoord is, is
het einde van de zaak: Vrees God,
en houd Zijn geboden, want
dit[betaamt] allen mensen.
12:14 Want God zal ieder werk in
het gericht brengen, met al wat
verborgen is, hetzij goed, of hetzij
kwaad.
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1:1 Het Hooglied, hetwelk van
Salomo is.
1:2 Hij kusse mij met de kussen
Zijns monds; want Uw uitnemende
liefde is beter dan wijn.
1:3 Uw olien zijn goed tot reuk, Uw
naam is een olie, die uitgestort
wordt; daarom hebben U de
maagdenlief.
1:4 Trek mij, wij zullen U nalopen!
De Koning heeft mij gebracht in Zijn
binnenkameren; wij zullen
onsverheugen en in U verblijden; wij
zullen Uw uitnemende liefde
vermelden, meer dan den wijn; de
oprechtenhebben U lief.
1:5 Ik ben zwart, doch liefelijk (gij
dochteren van Jeruzalem!), gelijk de
tenten van Kedar, gelijk de
gordijnenvan Salomo.
1:6 Ziet mij niet aan, dat ik
zwartachtig ben, omdat mij de zon
heeft beschenen; de kinderen mijner
moederwaren tegen mij ontstoken,
zij hebben mij gezet tot een
hoederin der wijngaarden. Mijn
wijngaard, dien ik heb,heb ik niet
gehoed.
1:7 Zeg mij aan, [Gij], Dien mijn ziel
liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij
[de] [kudde] legert in den
middag;want waarom zou ik zijn als
een, die zich bedekt bij de kudden
Uwer metgezellen?

1:8 Indien gij het niet weet, o gij
schoonste onder de vrouwen! zo ga
uit op de voetstappen der schapen,
enweid uw geiten bij de woningen
der herderen.
1:9 Mijn vriendin! Ik vergelijk u bij
de paarden aan de wagens van
Farao.
1:10 Uw wangen zijn liefelijk in de
spangen, uw hals in de
parelsnoeren.
1:11 Wij zullen u gouden spangen
maken, met zilveren stipjes.
1:12 Terwijl de Koning aan Zijn
ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn
reuk.
1:13 Mijn Liefste is mij een
bundeltje mirre, [dat] tussen mijn
borsten vernacht.
1:14 Mijn Liefste is mij een tros van
Cyprus, in de wijngaarden van Engedi.
1:15 Zie, gij zijt schoon, Mijn
vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw
ogen zijn duiven [ogen].
1:16 Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste,
ja, liefelijk; ook groent onze
bedstede.
1:17 De balken onzer huizen zijn
cederen, onze galerijen zijn
cipressen.
2:1 Ik ben een Roos van Saron, een
Lelie der dalen.
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2:2 Gelijk een lelie onder de
doornen, alzo is Mijn vriendin onder
de dochteren.
2:3 Als een appelboom onder de
bomen des wouds, zo is mijn Liefste
onder de zonen; ik heb groten lust
inZijn schaduw, en zit er [onder], en
Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet.
2:4 Hij voert mij in het wijnhuis, en
de liefde is Zijn banier over mij.
2:5 Ondersteunt gijlieden mij met de
flessen, versterkt mij met de
appelen, want ik ben krank van
liefde.
2:6 Zijn linkerhand zij onder mijn
hoofd, en Zijn rechterhand omhelze
mij.
2:7 Ik bezweer u, gij, dochteren van
Jeruzalem! [die] bij de reeen, of bij
de hinden des velds zijt, dat gij
dieliefde niet opwekt, noch wakker
maakt, totdat het [dezelve] luste!
2:8 [Dat] is de stem mijns Liefsten,
ziet Hem, Hij komt, springende op
de bergen, huppelende op
deheuvelen!
2:9 Mijn Liefste is gelijk een ree, of
een welp der herten; ziet, Hij staat
achter onzen muur, kijkende uit
devensteren, blinkende uit de tralien.
2:10 Mijn Liefste antwoordt, en zegt
tot mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn
schone, en kom!
2:11 Want zie, de winter is voorbij,
de plasregen is over, hij is
overgegaan;
2:12 De bloemen worden gezien in

het land, de zangtijd genaakt, en de
stem der tortelduif wordt gehoord
inons land.
2:13 De vijgeboom brengt zijn jonge
vijgjes voort, en de wijnstokken
geven reuk [met] [hun] jonge
druifjes.Sta op, Mijn vriendin! Mijn
schone, en kom!
2:14 Mijn duive, zijnde in de kloven
der steenrotsen, in het verborgene
ener steile plaats, toon Mij
uwgedaante, doe Mij uw stem
horen; want uw stem is zoet, en uw
gedaante is liefelijk.
2:15 Vangt gijlieden ons de vossen,
de kleine vossen, die de
wijngaarden verderven, want
onzewijngaarden [hebben] jonge
druifjes.
2:16 Mijn Liefste is mijn, en ik ben
Zijn, Die weidt onder de lelien,
2:17 Totdat de dag aankomt, en de
schaduwen vlieden; keer om, mijn
Liefste! wordt Gij gelijk een ree,
ofeen welp der herten, op de
bergen van Bether.
3:1 Ik zocht des nachts op mijn
leger Hem, Dien mijn ziel liefheeft;
ik zocht Hem, maar ik vond Hem
niet; [ik][zeide]:
3:2 Ik zal nu opstaan, en in de stad
omgaan, in de wijken en in de
straten; ik zal Hem zoeken, Dien
mijn zielliefheeft; ik zocht Hem,
maar ik vond Hem niet.
3:3 De wachters, die in de stad
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omgingen, vonden mij: [ik] [zeide]:
Hebt gij Dien gezien, Dien mijn
zielliefheeft?
3:4 Toen ik een weinigje van hen
weggegaan was, vond ik Hem, Dien
mijn ziel liefheeft; ik hield Hem
vast,en liet Hem niet gaan, totdat ik
Hem in mijner moeders huis
gebracht had, en in de binnenste
kamer vandegene, die mij gebaard
heeft.
3:5 Ik bezweer u, gij dochteren van
Jeruzalem! die bij de reeen of bij
de hinden des velds zijt, dat gij
deliefde niet opwekt, noch wakker
maakt, totdat het [haar] luste!
3:6 Wie is zij, die daar opkomt uit
de woestijn, als rookpilaren, berookt
met mirre en wierook, [en] met
allerleipoeder des kruideniers?
3:7 Ziet, het bed, dat Salomo heeft,
daar zijn zestig helden rondom van
de helden van Israel;
3:8 Die altemaal zwaarden houden,
geleerd ten oorlog, elk hebbende
zijn zwaard aan zijn heup,
vanwegeden schrik des nachts.
3:9 De koning Salomo heeft zich
een koets gemaakt van het hout
van Libanon.
3:10 De pilaren derzelve maakte hij
[van] zilver, haar vloer [van] goud,
haar gehemelte [van] purper;
hetbinnenste was bespreid met de
liefde van de dochteren van
Jeruzalem.
3:11 Gaat uit, en aanschouwt, gij,

dochteren van Sion! den koning
Salomo, met de kroon, waarmede
HemZijn moeder kroonde op den
dag Zijner bruiloft, en op den dag
der vreugde Zijns harten.
4:1 Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin!
zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn
duiven [ogen] tussen uw vlechten;
uwhaar is als een kudde geiten, die
[het] [gras] van den berg Gileads
afscheren.
4:2 Uw tanden zijn als een kudde
[schapen], die geschoren zijn, die uit
de wasstede opkomen; die al
tezamen tweelingen voortbrengen,
en geen onder hen is jongeloos.
4:3 Uw lippen zijn als een
scharlaken snoer, en uw spraak is
liefelijk; de slaap uws hoofds is als
een stukvan een granaatappel
tussen uw vlechten.
4:4 Uw hals is als Davids toren, die
gebouwd is tot ophanging van
wapentuig, waar duizend rondassen
aanhangen, altemaal zijnde schilden
der helden.
4:5 Uw twee borsten zijn gelijk twee
welpen, tweelingen van een ree, die
onder de lelien weiden.
4:6 Totdat de dag aankomt, en de
schaduwen vlieden, zal Ik gaan tot
den mirreberg, en tot
denwierookheuvel.
4:7 Geheel zijt gij schoon, Mijn
vriendin, en er is geen gebrek aan
u.
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4:8 Bij Mij van den Libanon af, o
bruid! kom bij Mij van den Libanon
af; zie van den top van Amana, van
dentop van Senir en van Hermon,
van de woningen der leeuwinnen,
van de bergen der luipaarden.
4:9 Gij hebt Mij het hart genomen,
Mijn zuster, o bruid! gij hebt Mij het
hart genomen, met een van uw
ogen,met een keten van uw hals.
4:10 Hoe schoon is uw uitnemende
liefde, Mijn zuster, o bruid! hoeveel
beter is uw uitnemende liefde
danwijn, en de reuk uwer olien dan
alle specerijen!
4:11 Uw lippen, o bruid! druppen
van honigzeem; honig en melk is
onder uw tong, en de reuk uwer
klederenis als de reuk van Libanon.
4:12 Mijn zuster, o bruid! gij zijt een
besloten hof, een besloten wel, een
verzegelde fontein.
4:13 Uw scheuten zijn een paradijs
van granaatappelen, met edele
vruchten, cyprus met nardus;
4:14 Nardus en saffraan, kalmus en
kaneel, met allerlei bomen van
wierook, mirre en aloe, mitsgaders
allevoornaamste specerijen.
4:15 O fontein der hoven, put der
levende wateren, die uit Libanon
vloeien!
4:16 Ontwaak, noordenwind! en
kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn
hof, dat zijn specerijen uitvloeien.
O,dat mijn Liefste tot Zijn hof
kwame, en ate zijn edele vruchten!

5:1 Ik ben in Mijn hof gekomen, o
Mijn zuster, o bruid! Ik heb Mijn
mirre geplukt met Mijn specerij; Ik
hebMijn honigraten met Mijn honig
gegeten; Ik heb Mijn wijn, mitsgaders
Mijn melk gedronken. Eet, vrienden!
drinkt,en wordt dronken, o liefsten!
5:2 Ik sliep, maar mijn hart waakte,
de stem mijns Liefsten, Die klopte,
was: Doe Mij open, Mijn zuster,
Mijnvriendin, Mijn duive, Mijn
volmaakte! want Mijn hoofd is
vervuld met dauw, Mijn haarlokken
met nachtdruppen.
5:3 Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe
zal ik hem weder aantrekken? Ik
heb mijn voeten gewassen, hoe zal
ikze weder bezoedelen?
5:4 Mijn Liefste trok Zijn hand van
het gat [der] [deur]; en mijn
ingewand werd ontroerd om
Zijnentwil.
5:5 Ik stond op, om mijn Liefste
open te doen; en mijn handen
drupten [van] mirre, en mijn vingers
[van]vloeiende mirre, op de
handvaten des slots.
5:6 Ik deed mijn Liefste open, maar
mijn Liefste was geweken, Hij was
doorgegaan; mijn ziel ging
uitvanwege Zijn spreken; ik zocht
Hem, maar ik vond Hem niet, ik
riep Hem, doch Hij antwoordde mij
niet.
5:7 De wachters, die in de stad
omgingen, vonden mij, zij sloegen
mij, zij verwondden mij; de wachters
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opde muren namen mijn sluier van
mij.
5:8 Ik bezweer u, gij dochters van
Jeruzalem! indien gij mijn Liefste
vindt, wat zult gij Hem aanzeggen?
Datik krank ben van liefde.
5:9 Wat is uw Liefste meer dan een
[ander] liefste, o gij schoonste
onder de vrouwen! wat is uw
Liefstemeer dan een [ander] liefste,
dat gij ons zo bezworen hebt!
5:10 Mijn Liefste is blank en rood,
Hij draagt de banier boven tien
duizend.
5:11 Zijn hoofd is van het fijnste
goud, van het dichtste goud; Zijn
haarlokken zijn gekruld, zwart als
eenraaf.
5:12 Zijn ogen zijn als der duiven
bij de waterstromen, met melk
gewassen, staande [als] in kasjes
[der][ringen].
5:13 Zijn wangen zijn als een bed
van specerijen, [als] welriekende
torentjes; Zijn lippen zijn [als]
lelien,druppende van vloeiende
mirre.
5:14 Zijn handen zijn [als] gouden
ringen, gevuld met turkoois; Zijn
buik is als blinkend
elpenbeen,overtogen met saffieren.
5:15 Zijn schenkelen zijn [als]
marmeren pilaren, gegrond op
voeten van het dichtste goud; Zijn
gestalte isals de Libanon,
uitverkoren als de cederen.
5:16 Zijn gehemelte is enkel

zoetigheid, en al wat aan Hem is, is
gans begeerlijk. Zulk een is mijn
Liefste; ja,zulk een is mijn Vriend, gij
dochters van Jeruzalem!
6:1 Waar is uw Liefste heengegaan,
o gij schoonste onder de vrouwen?
Waarheen heeft uw Liefste
hetaangezicht gewend, opdat wij
Hem met u zoeken?
6:2 Mijn Liefste is afgegaan in Zijn
hof, tot de specerijbedden, om te
weiden in de hoven, en om de
lelien teverzamelen.
6:3 Ik ben mijns Liefsten, en mijn
Liefste is mijn, Die onder de lelien
weidt.
6:4 Gij zijt schoon, Mijn vriendin,
gelijk Thirza, liefelijk als Jeruzalem,
schrikkelijk als [slagorden]
metbanieren.
6:5 Wend uw ogen van Mij af, want
zij doen Mij geweld aan; uw haar is
als een kudde geiten, die [het]
[gras]van Gilead afscheren.
6:6 Uw tanden zijn als een kudde
schapen, die uit de wasstede
opkomen, die al te zamen
tweelingenvoortbrengen, en onder
dezelve is geen jongeloos.
6:7 Uw wangen zijn als een stuk
van een granaatappel tussen uw
vlechten.
6:8 Er zijn zestig koninginnen en
tachtig bijwijven, en maagden
zonder getal.
6:9 Een enige is Mijn duive, Mijn
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volmaakte, de enige harer moeder,
zij is de zuivere dergenen, die
haargebaard heeft; als de dochters
haar zien, zo zullen zij haar
welgelukzalig roemen, de
koninginnen en debijwijven; en zij
zullen haar prijzen.
6:10 Wie is zij, die er uitziet als de
dageraad, schoon, gelijk de maan,
zuiver als de zon, schrikkelijk
als[slagorden] met banieren?
6:11 Ik ben tot den notenhof
afgegaan om de groene vruchten
der vallei te zien; om te zien, of de
wijnstokbloeide, de granaatbomen
uitbotten.
6:12 Eer ik het wist, zette mij mijn
ziel [op] de wagens van mijn
vrijwillig volk.
6:13 Keer weder, keer weder, o
Sulammith! Keer weder, keer weder,
dat wij u mogen aanzien. Wat
zietgijlieden de Sulammith aan? Zij
is als een rei van twee heiren.
7:1 Hoe schoon zijn uw gangen in
de schoenen, gij prinsendochter! de
omdraaiingen uwer heupen zijn
alskostelijke ketens, zijnde het werk
van de handen eens kunstenaars.
7:2 Uw navel is [als] een ronde
beker, dien geen drank ontbreekt;
uw buik is [als] een hoop tarwe,
rondombezet met lelien.
7:3 Uw twee borsten zijn als twee
welpen, tweelingen van een ree.
7:4 Uw hals is als een elpenbenen

toren, uw ogen zijn [als] de vijvers
te Hesbon, bij de poort van
Bathrabbim;uw neus is als de toren
van Libanon, die tegen Damaskus
ziet.
7:5 Uw hoofd op u is als Karmel,
en de haarband uws hoofds als
purper; de koning is [als] gebonden
op degalerijen.
7:6 Hoe schoon zijt gij, en hoe
liefelijk zijt gij, o liefde, in wellusten!
7:7 Deze uw lengte is te vergelijken
bij een palmboom, en uw borsten
bij [druif] trossen.
7:8 Ik zeide: Ik zal op den
palmboom klimmen, ik zal zijn
takken grijpen; zo zullen dan uw
borsten zijn als[druif] trossen aan
den wijnstok, en de reuk van uw
neus als appelen.
7:9 En uw gehemelte als goede wijn,
die recht tot mijn Beminde gaat,
doende de lippen der
slapendenspreken.
7:10 Ik ben mijns Liefsten, en Zijn
genegenheid is tot mij.
7:11 Kom, mijn Liefste! laat ons
uitgaan in het veld, laat ons
vernachten op de dorpen.
7:12 Laat ons vroeg ons opmaken
naar de wijnbergen, laat ons zien,
of de wijnstok bloeit, de jonge
druifjeszich opendoen, de
granaatappelbomen uitbotten; daar
zal ik U mijn uitnemende liefde
geven.
7:13 De dudaim geven reuk, en aan
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onze deuren zijn allerlei edele
vruchten, nieuwe en oude; o mijn
Liefste!die heb ik voor U weggelegd.
8:1 Och, dat Gij mij als een Broeder
waart, zuigende de borsten mijner
moeder! dat ik U op de straat
vond,ik zou U kussen, ook zouden
zij mij niet verachten.
8:2 Ik zou U leiden, ik zou U
brengen in mijner moeders huis, Gij
zoudt mij leren; ik zou U van
specerijwijnte drinken geven, en van
het sap van mijn granaatappelen.
8:3 Zijn linkerhand zij onder mijn
hoofd, en Zijn rechterhand omhelze
mij.
8:4 Ik bezweer u, gij dochteren van
Jeruzalem! dat gij die liefde niet
opwekt, noch wakker maakt, totdat
het[dezelve] lust!
8:5 Wie is zij, die daar opklimt uit
de woestijn, en liefelijk leunt op
haar Liefste? Onder den appelboom
hebik u opgewekt, daar heeft u uw
moeder met smart voortgebracht,
daar heeft zij [u] met smart
voortgebracht, [die]u gebaard heeft.
8:6 Zet mij als een zegel op Uw
hart, als een zegel op Uw arm;
want de liefde is sterk als de dood;
de ijveris hard als het graf; haar
kolen zijn vurige kolen, vlammen
des HEEREN.
8:7 Vele wateren zouden deze liefde
niet kunnen uitblussen; ja, de
rivieren zouden ze niet verdrinken;

al gafiemand al het goed van zijn
huis voor deze liefde, men zou hem
te enenmale verachten.
8:8 Wij hebben een kleine zuster,
die nog geen borsten heeft; wat
zullen wij onze zuster doen in dien
dag,als men van haar spreken zal?
8:9 Zo zij een muur is, wij zullen
een paleis van zilver op haar
bouwen; en zo zij een deur is, wij
zullen haarrondom bezetten met
cederen planken.
8:10 Ik ben een muur en mijn
borsten zijn als torens. Toen was ik
in Zijn ogen als een, die vrede
vindt.
8:11 Salomo had een wijngaard, te
Baal-hamon; hij gaf dezen wijngaard
aan de hoeders, een ieder
brachtvoor deszelfs vrucht duizend
zilverlingen.
8:12 Mijn wijngaard, dien ik heb, is
voor mijn aangezicht; de duizend
[zilverlingen] zijn voor u, o
Salomo!maar tweehonderd zijn voor
de hoeders van deszelfs vrucht.
8:13 O gij bewoonster der hoven!
de metgezellen merken op uw stem;
doe ze Mij horen.
8:14 Kom haastelijk, mijn Liefste! en
wees Gij gelijk een ree, of gelijk een
welp der herten op de bergen
derspecerijen.Isa 1:1 Het gezicht van
Jesaja, den zoon van Amoz, hetwelk
hij zag over Juda en Jeruzalem, in
de dagen vanUzzia, Jotham, Achaz
[en] Hizkia, de koningen van
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Juda.Isa 1:2 Hoort, gij hemelen! en
neem ter ore, gij aarde! want de
HEERE spreekt: Ik heb kinderen
groot gemaakten verhoogd; maar zij
hebben tegen Mij overtreden.Isa 1:3
Een os kent zijn bezitter, en een
ezel de krib zijns heren; [maar]
Israel heeft geen kennis, Mijn
volkverstaat niet.Isa 1:4 Wee het
zondige volk, het volk van zware
ongerechtigheid, het zaad der
boosdoeners, de
verdervendekinderen! Zij hebben den
HEERE verlaten, zij hebben den
Heilige Israels gelasterd, zij hebben
zich vervreemd,[wijkende]
achterwaarts.Isa 1:5 Waartoe zoudt
gij meer geslagen worden? Gij zoudt
des afvals des te meer maken; het
ganse hoofd iskrank, en het ganse
hart is mat.Isa 1:6 Van de voetzool
af tot het hoofd toe is er niets
geheels aan hetzelve; [maar]

wonden, en striemen, enetterbuilen,
[die] niet uitgedrukt noch verbonden
zijn, en geen derzelve is met olie
verzacht.Isa 1:7 Uw aardrijk is een
verwoesting, uw steden zijn met het
vuur verbrand; uw land verteren de
vreemden inuw tegenwoordigheid, en
een verwoesting is er, als een
omkering door de vreemden.Isa 1:8
En de dochter van Sion is
overgebleven als een hutje in den
wijngaard, als een nachthutje in
denkomkommerhof, als een
belegerde stad.Isa 1:9 Zo niet de
HEERE der heirscharen ons nog een
weinig overblijfsel had gelaten, als
Sodom zouden wijgeworden zijn; wij
zouden Gomorra gelijk zijn
geworden.Isa 1:10 Hoort des
HEEREN woord, gij oversten van
Sodom! neemt ter ore de wet onzes
Gods, gij volk vanGomorra!

Jesaja
1:11 Waartoe zal Mij zijn de
veelheid uwer slachtoffers? zegt de
HEERE; Ik ben zat van de
brandoffers derrammen, en het
smeer der vette [beesten], en heb
geen lust aan het bloed der varren,
noch der lammeren, nochder
bokken.

1:12 Wanneer gijlieden voor Mijn
aangezicht komt te verschijnen, wie
heeft zulks van uw hand geeist, dat
gijMijn voorhoven betreden zoudt?
1:13 Brengt niet meer vergeefs
offer, het reukwerk is Mij een
gruwel; de nieuwe maanden, en
sabbatten,[en] het bijeenroepen der
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vergaderingen vermag Ik niet, het is
ongerechtigheid, zelfs de
verbodsdagen.
1:14 Uw nieuwe maanden en uw
gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij
zijn Mij tot een last; Ik ben
moedegeworden, [die] te dragen.
1:15 En als gijlieden uw handen
uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor
u; ook wanneer gij het
gebedvermenigvuldigt, hoor Ik niet;
[want] uw handen zijn vol bloed.
1:16 Wast u, reinigt u, doet de
boosheid uwer handelingen van voor
Mijn ogen weg, laat af van kwaad
tedoen.
1:17 Leert goed te doen, zoekt het
recht, helpt den verdrukte, doet den
wees recht, handelt de twistzaak
derweduwe.
1:18 Komt dan, en laat ons samen
rechten, zegt de HEERE; al waren
uw zonden als scharlaken, zij
zullenwit worden als sneeuw, al
waren zij rood als karmozijn, zij
zullen worden als [witte] wol.
1:19 Indien gijlieden willig zijt en
hoort, zo zult gij het goede dezes
lands eten;
1:20 Maar indien gij weigert, en
wederspannig zijt, zo zult gij van het
zwaard gegeten worden; want de
monddes HEEREN heeft [het]
gesproken.
1:21 Hoe is de getrouwe stad tot
een hoer geworden! Zij was vol
recht, gerechtigheid herbergde

daarin,maar nu doodslagers.
1:22 Uw zilver is geworden tot
schuim; uw wijn is vermengd met
water.
1:23 Uw vorsten zijn afvalligen, en
metgezellen der dieven, een ieder
van hen heeft geschenken lief, en
zijjagen de vergeldingen na; den
wezen doen zij geen recht, en de
twistzaak der weduwen komt voor
hen niet.
1:24 Daarom spreekt de Heere,
HEERE der heirscharen, de Machtige
Israels: O wee! Ik zal Mij troosten
vanMijn wederpartijders. Ik zal Mij
wreken van Mijn vijanden.
1:25 En Ik zal Mijn hand tegen u
keren, en Ik zal uw schuim op het
allerreinste afzuiveren, en Ik zal al
uw tinwegnemen.
1:26 En Ik zal [u] uw rechters
wedergeven, als in het eerste, en
uw raadslieden als in den beginne;
daarnazult gij een stad der
gerechtigheid, een getrouwe stad,
genoemd worden.
1:27 Sion zal door recht verlost
worden, en haar wederkerenden
door gerechtigheid.
1:28 Maar er zal verbreking zijn der
overtreders, en der zondaars te
zamen; en die den HEERE
verlaten,zullen omkomen.
1:29 Want zij zullen beschaamd
worden om der eiken wil, die
gijlieden begeerd hebt, en gij zult
schaamroodworden, om der hoven
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wil, die gij verkoren hebt.
1:30 Want gij zult zijn als een eik,
welks bladeren afvallen, en als een
hof, die geen water heeft.
1:31 En de sterke zal wezen tot
grof vlas, en zijn werkmeester tot
een vonk, en zij zullen beiden te
zamenbranden, en er zal geen
uitblusser wezen.
2:1 Het woord, dat Jesaja, de zoon
van Amoz, gezien heeft over Juda
en Jeruzalem.
2:2 En het zal geschieden in het
laatste der dagen, dat de berg van
het huis des HEEREN zal
vastgesteldzijn op den top der
bergen, en dat hij zal verheven
worden boven de heuvelen, en tot
denzelven zullen alleheidenen
toevloeien.
2:3 En vele volken zullen heengaan
en zeggen: Komt, laat ons opgaan
tot den berg des HEEREN, tot
hethuis van den God Jakobs, opdat
Hij ons lere van Zijn wegen, en dat
wij wandelen in Zijn paden; want uit
Sion zalde wet uitgaan, en des
HEEREN woord uit Jeruzalem.
2:4 En Hij zal rechten onder de
heidenen, en bestraffen vele volken;
en zij zullen hun zwaarden slaan
totspaden, en hun spiesen tot
sikkelen; het [ene] volk zal tegen
het [andere] volk geen zwaard
opheffen, en zijzullen geen oorlog
meer leren.

2:5 Komt, gij huis van Jakob, en
laat ons wandelen in het licht des
HEEREN.
2:6 Maar Gij hebt Uw volk, het huis
van Jakob, verlaten, want zij zijn
vervuld [met] [goddeloosheid],
meerdan het oosten, en zij zijn
guichelaars gelijk de Filistijnen, en
aan de kinderen der vreemden
tonen zij hunbehagen.
2:7 En hun land is vervuld met
zilver en goud, en hunner schatten
is geen einde; hun land is ook
vervuldmet paarden, en hunner
wagenen is geen einde.
2:8 Ook is hun land vervuld met
afgoden; voor het werk hunner
handen buigen zij zich neder, voor
hetgeenhun vingeren gemaakt
hebben.
2:9 Daar bukt zich de gemene man,
en de aanzienlijke man vernedert
zich; daarom zult Gij het hun
nietvergeven.
2:10 Ga in den rotssteen, en
verberg u in het stof, vanwege den
schrik des HEEREN, en om de
heerlijkheidZijner majesteit.
2:11 De hoge ogen der mensen
zullen vernederd worden, en de
hoogheid der mannen zal
nedergebogenworden; en de HEERE
alleen zal in dien dag verheven zijn.
2:12 Want de dag des HEEREN der
heirscharen zal zijn tegen allen
hovaardige en hoge, en tegen
allenverhevene, opdat hij vernederd
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worde;
2:13 En tegen alle hoge en
verhevene cederen van Libanon, en
tegen alle eiken van Basan;
2:14 En tegen alle hoge bergen, en
tegen alle verhevene heuvelen;
2:15 En tegen allen hogen toren, en
tegen allen vasten muur;
2:16 En tegen alle schepen van
Tarsis, en tegen alle gewenste
schilderijen.
2:17 En de hoogheid der mensen
zal gebogen, en de hoogheid der
mannen zal vernederd worden; en
deHEERE alleen zal in die dag
verheven zijn.
2:18 En elkeen der afgoden zal
ganselijk vergaan.
2:19 Dan zullen zij in de spelonken
der rotsstenen gaan, en in de holen
der aarde, vanwege den schrik
desHEEREN, en vanwege de
heerlijkheid Zijner majesteit, wanneer
Hij Zich opmaken zal, om de aarde
teverschrikken.
2:20 In dien dag zal de mens zijn
zilveren afgoden, en zijn gouden
afgoden, welke zij zich gemaakt
hadden,om zich [daarvoor] neder te
buigen, wegwerpen voor de mollen
en de vledermuizen;
2:21 Gaande in de reten der rotsen,
en in de kloven der steenrotsen,
vanwege den schrik des HEEREN,
envanwege de heerlijkheid Zijner
majesteit, wanneer Hij Zich opmaken
zal, om de aarde geweldiglijk

teverschrikken.
2:22 Laat gijlieden [dan] af van den
mens, wiens adem in zijn neus is,
want waarin is hij te achten?
3:1 Want ziet, de Heere, HEERE der
heirscharen, zal van Jeruzalem en
van Juda wegnemen den stok
enden staf, allen stok des broods,
en allen stok des waters;
3:2 Den held en den krijgsman, den
rechter en den profeet, en den
waarzegger, en den oude;
3:3 Den overste van vijftig, en den
aanzienlijke, en den raadsman, en
den wijze onder de werkmeesters,
endien, die kloek ter tale is.
3:4 En Ik zal jongelingen stellen [tot]
hun vorsten, en kinderen zullen over
hen heersen;
3:5 En het volk zal gedrongen
worden, de een zal zijn tegen den
ander, en een iegelijk tegen zijn
naaste; dejongeling zal stout zijn
tegen den oude, de verachte tegen
den eerlijke.
3:6 Wanneer iemand zijn broeder uit
het huis zijns vaders zal aangrijpen,
[zeggende]: Gij hebt een kleed,wees
ons ten overste, laat toch dezen
aanstoot onder uw hand wezen;
3:7 [Zo] zal hij in dien dag [zijn]
[hand] opheffen, zeggende: Ik kan
geen heelmeester wezen; er is ook
geenbrood en geen kleed in mijn
huis; zet mij niet tot een overste
des volks.
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3:8 Want Jeruzalem heeft
aangestoten, en Juda is gevallen,
dewijl hun tong en zijn handelingen
tegen denHEERE zijn, om de ogen
Zijner heerlijkheid te verbitteren.
3:9 Het gelaat huns aangezichts
getuigt tegen hen, en hun zonden
spreken zij vrij uit, gelijk Sodom;
zijverbergen ze niet. Wee hunlieder
ziel; want zij doen zichzelven kwaad.
3:10 Zegt den rechtvaardige, dat
het [hem] wel gaan zal; dat zij de
vrucht hunner werken zullen eten.
3:11 Wee den goddeloze, het zal
[hem] kwalijk gaan, want de
vergelding zijner handen zal hem
geschieden.
3:12 De drijvers Mijns volks zijn
kinderen, en vrouwen heersen over
hetzelve. O Mijn volk! die u
leiden,verleiden [u], en den weg
uwer paden slokken zij in.
3:13 De HEERE stelt Zich om te
pleiten, en Hij staat, om de volken
te richten.
3:14 De HEERE komt ten gerichte
tegen de oudsten Zijns volks en
deszelfs vorsten, want gijlieden
hebtdezen wijngaard verteerd; de
roof des ellendigen is in uwe
huizen.
3:15 Wat is ulieden, dat gij Mijn
volk verbrijzelt, en de aangezichten
der ellendigen vermaalt? spreekt
deHeere, HEERE der heirscharen.
3:16 Verder zegt de HEERE: Daarom
dat de dochteren van Sion zich

verheffen, en gaan met
uitgestrektenhals, en lonken met de
ogen, al gaande en trippelende
daarhenen treden, en alsof haar
voeten gebondenwaren.
3:17 Zo zal de HEERE den schedel
der dochteren van Sion schurftig
maken, en de HEERE zal
haarschaamte ontbloten.
3:18 Ten zelfden dage zal de HEERE
wegnemen het sieraad der
kousebanden, en de netjes, en
demaantjes,
3:19 De reukdoosjes, en de kleine
ketentjes, en de glinsterende
kledingen,
3:20 De hoofdkroning, en de
armversierselen, en de bindselen, en
de reukballetjes, en de oorringen,
3:21 De ringen en de
voorhoofdsierselen,
3:22 De wisselklederen, en de
manteltjes, en de hoedjes, en de
buidels,
3:23 De spiegels, en de fijn-linnen
deksels, en de hulledoeken, en de
sluiers.
3:24 En het zal geschieden, dat er
voor specerij stank zal zijn, en
lossigheid voor een gordel, en
kaalheid inplaats van haarvlechten,
en omgording eens zaks in plaats
van een wijden rok, en verbranding
in plaats vanschoonheid.
3:25 Uw mannen zullen door het
zwaard vallen, en uw helden in den
strijd.
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3:26 En haar poorten zullen treuren,
en leed dragen, en zij zal, ledig
gemaakt zijnde, op de aarde zitten.
4:1 En te dien dage zullen zeven
vrouwen een man aangrijpen,
zeggende: Ons brood zullen wij
eten, enmet onze klederen zullen wij
bekleed zijn, laat ons alleenlijk naar
uw naam genoemd worden, neem
onzesmaadheid weg.
4:2 Te dien dage zal des HEEREN
SPRUIT zijn tot sieraad en
heerlijkheid, en de vrucht der aarde
totvoortreffelijkheid en tot versiering
dengenen, die het ontkomen zullen
in Israel.
4:3 En het zal geschieden, dat de
overgeblevene in Sion, en de
overgelatene in Jeruzalem zal
heiliggeheten worden, een iegelijk,
die geschreven is ten leven te
Jeruzalem;
4:4 Als de Heere zal afgewassen
hebben den drek der dochteren van
Sion, en de bloedschulden
vanJeruzalem zal verdreven hebben
uit derzelver midden, door den
Geest des oordeels, en door den
Geest deruitbranding.
4:5 En de HEERE zal over alle
woning van den berg Sions, en over
haar vergaderingen, scheppen een
wolkdes daags, en een rook, en den
glans eens vlammenden vuurs des
nachts; want over alles wat heerlijk
is, zaleen beschutting wezen.

4:6 En daar zal een hut zijn tot een
schaduw des daags tegen de hitte,
en tot een toevlucht, en tot
eenverberging tegen den vloed en
tegen den regen.
5:1 Nu zal ik mijn Beminde een lied
mijns Liefsten zingen van Zijn
wijngaard; Mijn Beminde heeft
eenwijngaard op een vetten heuvel.
5:2 En Hij heeft dien omtuind, en
van stenen gezuiverd, en Hij heeft
hem beplant [met] edele
wijnstokken;en Hij heeft in deszelfs
midden een toren gebouwd, en ook
een wijnbak daarin uitgehouwen; en
Hij heeftverwacht, dat hij [goede]
druiven zou voortbrengen, maar hij
heeft stinkende druiven
voortgebracht.
5:3 Nu dan, gij inwoners van
Jeruzalem, en gij mannen van Juda,
oordeelt toch tussen Mij en tussen
Mijnwijngaard.
5:4 Wat is er meer te doen aan
Mijn wijngaard, hetwelk Ik aan hem
niet gedaan heb? Waarom heb
Ikverwacht, dat hij [goede] druiven
voortbrengen zou, en hij heeft
stinkende druiven voortgebracht?
5:5 Nu dan, Ik zal ulieden nu
bekend maken, wat Ik Mijn wijngaard
doen zal; Ik zal zijn tuin
wegnemen,opdat hij zij tot afweiding;
zijn muur zal Ik verscheuren, opdat
hij zij tot vertreding.
5:6 En Ik zal hem [tot] woestheid
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maken; hij zal niet besnoeid, noch
omgehakt worden, maar distelen
endoornen zullen [daarin] opgaan;
en Ik zal den wolken gebieden, dat
zij geen regen daarop regenen.
5:7 Want de wijngaard van den
HEERE der heirscharen is het huis
van Israel, en de mannen van Juda
zijneen plant zijner verlustigingen; en
Hij heeft gewacht naar recht, maar
ziet, het is schurftheid, naar
gerechtigheid,maar ziet, het is
geschreeuw.
5:8 Wee dengenen, die huis aan
huis trekken, akker aan akker
brengen, totdat er geen plaats meer
zij, endat gijlieden alleen inwoners
gemaakt wordt in het midden des
lands!
5:9 Voor mijn oren [heeft] de HEERE
der heirscharen [gesproken]: Zo niet
vele huizen tot verwoesting
zullenworden, de grote en de
treffelijke zonder inwoner!
5:10 Ja, tien bunderen wijngaards
zullen een enig bath geven, en een
homer zaads zal een efa geven.
5:11 Wee dengenen, die, zich vroeg
opmakende in den morgenstond,
sterken drank najagen, [en]
vertoeventot in de schemering,
[totdat] de wijn hen heeft verhit!
5:12 En harpen en luiten, trommelen
en pijpen, en wijn zijn [in] hun
maaltijden; maar zij aanschouwen
hetwerk des HEEREN niet, en zij zien
niet op het maaksel Zijner handen.

5:13 Daarom zal mijn volk
gevankelijk weggevoerd worden,
omdat het geen wetenschap heeft;
en deszelfsheerlijken zullen honger
lijden, en hun menigte zal verdorren
van dorst.
5:14 Daarom zal het graf zichzelf
wijd opensperren, en zijn mond
opendoen, zonder maat; opdat
nederdalehaar heerlijkheid, en haar
menigte, met haar gedruis, en die in
haar van vreugde opspringt.
5:15 Dan zal de gemene man
nedergebogen worden, en de
aanzienlijke man zal vernederd
worden, en deogen der hovaardigen
zullen vernederd worden.
5:16 Doch de HEERE der
heirscharen zal verhoogd worden
door het recht; en God, die Heilige,
zalgeheiligd worden door
gerechtigheid.
5:17 En de lammeren zullen weiden
naar hun wijze, en de vreemdelingen
zullen de woeste plaatsen dervetten
eten.
5:18 Wee dengenen, die de
ongerechtigheid trekken met
koorden der ijdelheid, en de zonde
als [met] dikkewagenzelen!
5:19 Die daar zeggen: Dat Hij
haaste, dat Hij Zijn werk
bespoedige, opdat wij het zien; en
laat naderen enkomen den raadslag
des Heiligen van Israel, dat wij [het]
vernemen!
5:20 Wee dengenen, die het kwade
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goed heten, en het goede kwaad;
die duisternis tot licht stellen, en
hetlicht tot duisternis; die het bittere
tot zoet stellen, en het zoete tot
bitterheid!
5:21 Wee dengenen, die in hun
ogen wijs, en bij zichzelven
verstandig zijn!
5:22 Wee dengenen, die helden zijn
om wijn te drinken, en die kloeke
mannen zijn om sterken drank
temengen!
5:23 Die den goddeloze
rechtvaardigen om een geschenk, en
de gerechtigheid der rechtvaardigen
vandezelven afwenden.
5:24 Daarom, gelijk de tong des
vuurs den stoppel verteert, en het
kaf door de vlam verdaan wordt,
[alzo]zal hun wortel als een uittering
wezen; en hun bloem zal als stof
opvaren; omdat zij verwerpen de
wet desHEEREN der heirscharen, en
de rede des Heiligen van Israel
versmaden.
5:25 Daarom is de toorn des
HEEREN ontstoken tegen Zijn volk,
en Hij heeft tegen hetzelve Zijn
handuitgestrekt, en Hij heeft het
geslagen, zodat de bergen hebben
gebeefd, en hun dode lichamen zijn
gewordenals drek in het midden der
straten. Om dit alles keert zich Zijn
toorn niet af, maar Zijn hand is nog
uitgestrekt.
5:26 Want Hij zal een banier
opwerpen onder de heidenen van

verre, en Hij zal hen [herwaarts]
sissen vanhet einde der aarde; en
ziet, haastelijk, snellijk zullen zij
aankomen.
5:27 Geen moede, en geen
struikelende zal onder hen wezen;
niemand zal sluimeren noch slapen,
noch degordel zijner lendenen
ontbonden worden, noch de
schoenriem zijner schoenen
afgescheurd worden.
5:28 Welker pijlen scherp zullen zijn,
en al hun bogen gespannen; hunner
paarden hoeven zullen als eenrots
geacht zijn, en hun raderen als een
wervelwind.
5:29 Hun gebrul zal zijn als van een
ouden leeuw, en zij zullen brullen
als de jonge leeuwen, en zij
zullenbriesen, en den roof
aangrijpen en wegvoeren; en er zal
geen verlosser zijn.
5:30 En zij zullen tegen hetzelve te
dien dage bruisen, als het bruisen
der zee. Dan zal men de
aardeaanzien, maar ziet, er zal
duisternis [en] benauwdheid zijn, en
het licht zal verduisterd worden in
hunverwoestingen.
6:1 In het jaar, toen de koning
Uzzia stierf, zo zag ik den Heere,
zittende op een hogen en verheven
troon,en Zijn zomen vervullende den
tempel.
6:2 De serafs stonden boven Hem;
een iegelijk had zes vleugelen; met
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twee bedekte [ieder] zijn
aangezicht,en met twee bedekte hij
zijn voeten, en met twee vloog hij.
6:3 En de een riep tot den ander,
en zeide: Heilig, heilig, heilig is de
HEERE der heirscharen! De
ganseaarde is van Zijn heerlijkheid
vol!
6:4 Zodat de posten der dorpels
zich bewogen van de stem des
roependen; en het huis werd vervuld
metrook.
6:5 Toen zeide ik: Wee mij, want ik
verga! dewijl ik een man van
onreine lippen ben, en ik woon in
hetmidden eens volks, dat onrein
van lippen is; want mijn ogen
hebben den Koning, den HEERE der
heirscharengezien.
6:6 Maar een van de serafs vloog
tot mij, en had een gloeiende kool
in zijn hand, [die] hij met de tang
vanhet altaar genomen had.
6:7 En hij roerde mijn mond
daarmede aan, en zeide: Zie, deze
heeft uw lippen aangeroerd; alzo is
uwmisdaad [van] [u] geweken, en uw
zonde is verzoend.
6:8 Daarna hoorde ik de stem des
Heeren, dewelke zeide: Wien zal Ik
zenden, en wie zal voor
Onshenengaan? Toen zeide ik: Zie,
[hier] ben ik, zend mij henen.
6:9 Toen zeide Hij: Ga henen, en
zeg tot dit volk: Horende hoort,
maar verstaat niet, en ziende ziet,
maarmerkt niet.

6:10 Maak het hart dezes volks vet,
en maak hun oren zwaar, en sluit
hun ogen, opdat het niet zie met
zijnogen, noch met zijn oren hore,
noch met zijn hart versta, noch zich
bekere, en Hij het geneze.
6:11 Toen zeide ik: Hoe lang,
Heere? En Hij zeide: Totdat de
steden verwoest worden, zodat er
geeninwoner zij, en de huizen, dat
er geen mens zij, en dat het land
met verwoesting verstrooid worde.
6:12 Want de HEERE zal die
mensen verre wegdoen, en de
verlating zal groot wezen in het
binnenste deslands.
6:13 Doch nog een tiende deel zal
daarin zijn, en het zal wederkeren,
en zijn om af te weiden; [maar]
gelijkde eik, en gelijk de haageik, in
dewelke na de afwerping [der]
[bladeren] [nog] steunsel is, [alzo]
zal het heiligezaad het steunsel
daarvan zijn.
7:1 Het geschiedde nu in de dagen
van Achaz, den zoon van Jotham,
den zoon van Uzzia, den koning
vanJuda, dat Rezin, de koning van
Syrie, en Pekah, de zoon van
Remalia, de koning van Israel,
optoog naarJeruzalem, ten oorlog
tegen haar; maar hij vermocht met
strijden niet tegen haar.
7:2 Als men den huize Davids
boodschapte, zeggende: De Syriers
rusten op Efraim, zo bewoog zich
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zijnhart en het hart zijns volks,
gelijk de bomen des wouds
bewogen worden van den wind.
7:3 En de HEERE zeide tot Jesaja:
Ga nu uit, Achaz tegemoet, gij en
uw zoon, Schear-jaschub, aan
heteinde van den watergang des
oppersten vijvers, aan den hogen
weg van het veld des vollers;
7:4 En zeg tot hem: Wacht u, en
zijt gerust, vrees niet, en uw hart
worde niet week, vanwege die
tweestaarten dezer rokende
vuurbranden; vanwege de ontsteking
des toorns van Rezin en der Syriers,
en van denzoon van Remalia;
7:5 Omdat de Syrier kwaad tegen u
beraadslaagd heeft, [met] Efraim en
den zoon van Remalia, zeggende:
7:6 Laat ons optrekken tegen Juda,
en het verdriet aandoen, en het
onder ons delen, en den zoon
vanTabeal koning maken in het
midden van hen.
7:7 Alzo zegt de Heere HEERE: Het
zal niet bestaan, en het zal niet
geschieden.
7:8 Maar Damaskus zal het hoofd
van Syrie zijn, en Rezin het hoofd
van Damaskus; en in nog vijf en
zestigjaren zal Efraim verbroken
worden, dat het geen volk zij.
7:9 Ondertussen zal Samaria
Efraims hoofd zijn, en de zoon van
Remalia het hoofd van Samaria.
Indiengijlieden niet gelooft, zekerlijk,
gij zult niet bevestigd worden.

7:10 En de HEERE voer voort te
spreken tot Achaz, zeggende:
7:11 Eis u een teken van den
HEERE, uw God; eis beneden in de
diepte, of eis boven uit de hoogte.
7:12 Doch Achaz zeide: Ik zal het
niet eisen, en ik zal den HEERE niet
verzoeken.
7:13 Toen zeide hij: Hoort gijlieden
nu, gij, huis van David! is het
ulieden te weinig, dat gij de mensen
moedemaakt, dat gij ook mijn God
moede maakt?
7:14 Daarom zal de Heere Zelf
ulieden een teken geven; ziet, een
maagd zal zwanger worden, en zij
zaleen Zoon baren, en Zijn naam
IMMANUEL heten.
7:15 Boter en honig zal Hij eten,
totdat Hij wete te verwerpen het
kwade, en te verkiezen het goede.
7:16 Zekerlijk, eer dit Knechtje weet
te verwerpen het kwade, en te
verkiezen het goede, zal dat
land,waarover gij verdrietig zijt,
verlaten zijn van zijn twee koningen.
7:17 [Doch] de HEERE zal over u,
en over uw volk, en over uws
vaders huis, dagen doen
komen,hoedanige niet gekomen zijn
van dien dag af, dat Efraim van
Juda is afgeweken, [door] den
koning van Assyrie.
7:18 Want het zal te dien dage
geschieden, dat de HEERE zal
toesissen de vliegen, die aan het
einde derrivieren van Egypte zijn, en
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de bijen die in het land van Assur
zijn.
7:19 En zij zullen komen, en zij
allen zullen rusten in de woeste
dalen, en in de kloven der
steenrotsen, en inal de doornhagen,
en in alle geprezene plaatsen.
7:20 Te dien dage zal de Heere
door een gehuurd scheermes,
[hetwelk] aan gene zijde der rivier
is, doorden koning van Assyrie,
afscheren het hoofd, en het haar
der voeten; ja, het zal ook den
baard gans wegnemen.
7:21 En het zal geschieden te dien
dage, dat iemand een koetje in het
leven zal behouden hebben, en
tweeschapen;
7:22 En het zal geschieden, dat hij
vanwege de veelheid der melk, die
zij geven zullen, boter zal eten;
ja,een ieder, die overgebleven zal
zijn in het midden des lands, die
zal boter en honig eten.
7:23 Ook zal het te dienzelfden
dage geschieden, dat iedere plaats,
alwaar duizend wijnstokken
geweestzijn, van duizend zilverlingen,
tot doornen en distelen zal zijn;
7:24 Dat men met pijlen en met
den boog aldaar zal moeten gaan;
want het ganse land zal doornen
endistelen zijn.
7:25 Ook al de bergen, die men
met houwelen pleegt om te hakken,
daar zal men niet komen [uit] vrees
derdoornen en der distelen; maar

die zullen wezen tot inzending van
den os, en tot vertreding van het
kleinvee.
8:1 Verder zeide de HEERE tot mij:
Neem u een grote rol, en schrijf
daarop met eens mensen
griffel:Haastende tot den roof, is hij
spoedig tot den buit!
8:2 Toen nam ik mij getrouwe
getuigen, Uria, den priester, en
Zacharia, den zoon van Jeberechja.
8:3 En ik was tot de profetesse
genaderd, die werd zwanger, en
baarde een zoon; en de HEERE
zeide totmij: Noem zijn naam
MAHER-SCHALAL, CHAZBAZ.
8:4 Want eer dat knechtje zal
kunnen roepen: Mijn vader! of, mijn
moeder! zal men den rijkdom
vanDamaskus, en den buit van
Samaria dragen voor het aangezicht
van den koning van Assur.
8:5 En de HEERE sprak nog verder
tot mij, zeggende:
8:6 Dewijl dit volk veracht de
wateren van Siloa, die zachtjes
gaan, en er vreugde is bij Rezin en
den zoonvan Remalia;
8:7 Daarom ziet, zo zal de Heere
over hen doen opkomen die sterke
en geweldige wateren der rivier,
denkoning van Assyrie en al zijn
heerlijkheid; en hij zal opkomen over
al zijn stromen, en gaan over al zijn
oevers;
8:8 En hij zal doortrekken in Juda,
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hij zal het overstromen, en er
doorgaan, hij zal tot aan den hals
reiken; ende uitstrekkingen zijner
vleugelen zullen vervullen de
breedte uws lands, o Immanuel!
8:9 Vergezelt u te zamen, gij volken!
doch wordt verbroken; en neemt ter
ore, allen gij, die in verre landenzijt,
omgordt u, doch wordt verbroken;
omgordt u, doch wordt verbroken!
8:10 Beraadslaagt een raad, doch
hij zal vernietigd worden; spreekt
een woord, doch het zal niet
bestaan;want God is met ons!
8:11 Want alzo heeft de HEERE tot
mij gezegd, met een sterke hand,
en Hij onderwees mij van niet
tewandelen op den weg dezes volks,
zeggende:
8:12 Gijlieden zult niet zeggen: Een
verbintenis, van alles, waar dit volk
van zegt: Het is een verbintenis;
envreest gijlieden hun vreze niet, en
verschrikt niet.
8:13 Den HEERE der heirscharen,
Dien zult gijlieden heiligen, en Hij zij
uw vreze, en Hij zij uwverschrikking.
8:14 Dan zal Hij [ulieden] tot een
Heiligdom zijn; maar tot een steen
des aanstoots en tot een rotssteen
derstruikeling den twee huizen van
Israel, tot een strik en tot een net
den inwoners te Jeruzalem.
8:15 En velen onder hen zullen
struikelen, en vallen, en verbroken
worden, en zullen verstrikt en
gevangenworden.

8:16 Bind de getuigenis toe;
verzegel de wet onder mijn
leerlingen.
8:17 Daarom zal ik den Heere
verbeiden, Die Zijn aangezicht
verbergt voor het huis van Jakob,
en ik zalHem verwachten.
8:18 Ziet, ik en de kinderen, die mij
de HEERE gegeven heeft, zijn tot
tekenen en tot wonderen in Israel,
vanden HEERE der heirscharen, Die
op den berg Sion woont.
8:19 Wanneer zij dan tot ulieden
zeggen zullen: Vraagt waarzeggers
en duivelskunstenaars, die
daarpiepen, en binnensmonds
mompelen; [zo] [zegt]: Zal niet een
volk zijn God vragen? zal men voor
de levendende doden [vragen]?
8:20 Tot de wet en tot de
getuigenis! zo zij niet spreken naar
dit woord, het zal zijn, dat zij geen
dageraadzullen hebben.
8:21 En een ieder van hen zal daar
doorgaan, hard gedrukt en hongerig;
en het zal geschieden, wanneerhem
hongert, en hij zeer toornig zal zijn,
dan zal hij vloeken op zijn koning
en op zijn God, als hij opwaarts
zalzien;
8:22 Als hij de aarde aanschouwen
zal, ziet, er zal benauwdheid en
duisternis zijn; hij zal verduisterd
zijndoor angst, en voortgedreven
door donkerheid.
9:1 Maar [het] [land], dat beangstigd
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was, zal niet [gans] verduisterd
worden; gelijk als Hij het in den
eerstentijd verachtelijk gemaakt
heeft, naar het land van Zebulon
aan, en naar het land van Nafthali
aan, alzo heeft Hijhet in het laatste
heerlijk gemaakt, naar den weg
zeewaarts aan [gelegen] over de
Jordaan, aan Galilea derheidenen.
9:2 Het volk, dat in duisternis
wandelt, zal een groot licht zien;
degenen, die wonen in het land van
deschaduw des doods, over dezelve
zal een licht schijnen.
9:3 Gij hebt dit volk
vermenigvuldigd, [maar] Gij hebt de
blijdschap niet groot gemaakt; zij
zullen [nochtans]blijde wezen voor
Uw aangezicht, gelijk men zich
verblijdt in den oogst, gelijk men
verheugd is, wanneer men debuit
uitdeelt.
9:4 Want het juk van hun last, en
den stok hunner schouders, en den
staf desgenen, die hen dreef, hebt
Gijverbroken, gelijk ten dage der
Midianieten;
9:5 Toen de ganse strijd dergenen,
die streden, met gedruis geschiedde,
en de klederen in het
bloedgewenteld en verbrand werden,
[tot] een voedsel des vuurs.
9:6 Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij is op Zijn schouder;
enmen noemt Zijn naam Wonderlijk,
Raad, Sterke God, Vader der

eeuwigheid, Vredevorst;
9:7 Der grootheid dezer
heerschappij en des vredes zal geen
einde zijn op den troon van David
en in zijnkoninkrijk, om dat te
bevestigen, en dat te sterken met
gericht en met gerechtigheid, van
nu aan tot ineeuwigheid toe. De
ijver des HEEREN der heirscharen
zal zulks doen.
9:8 De Heere heeft een woord
gezonden in Jakob, en het is
gevallen in Israel.
9:9 En al dit volk zal het gewaar
worden, Efraim en de inwoner van
Samaria; in hoogmoed en
grootsheiddes harten, zeggende:
9:10 De tichelstenen zijn gevallen,
maar [met] uitgehouwen stenen
zullen wij [wederom] bouwen; de
wildevijgebomen zijn afgehouwen,
maar wij zullen ze in cederen
veranderen;
9:11 Want de HEERE zal Rezins
tegenpartijders tegen hem verheffen,
en Hij zal zijn vijanden
samenvermengen:
9:12 De Syriers van voren, en de
Filistijnen van achteren, dat zij Israel
opeten met vollen mond. Om
ditalles keert Zijn toorn zich niet af,
maar Zijn hand is nog uitgestrekt.
9:13 Want dit volk keert zich niet
tot Dien, Die het slaat, en den
HEERE der heirscharen zoeken zij
niet.
9:14 Daarom zal de HEERE
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afhouwen uit Israel den kop en den
staart, den tak en de bieze, op een
dag.
9:15 (De oude en aanzienlijke, die
is de kop; maar de profeet, die
valsheid leert, die is de staart.)
9:16 Want de leiders dezes volks
zijn verleiders, en die van hen
geleid worden, worden ingeslokt.
9:17 Daarom zal zich de Heere niet
verblijden over hun jongelingen, en
hunner wezen en hunner
weduwenzal Hij zich niet ontfermen,
want zij zijn allen te zamen
huichelaars en boosdoeners, en alle
mond spreektdwaasheid. Om dit
alles keert Zijn toorn zich niet af,
maar Zijn hand is nog uitgestrekt.
9:18 Want de goddeloosheid brandt
als vuur, doornen en distelen zal zij
verteren, en zal aansteken
deverwarde struiken des wouds, die
zich verheven hebben [als] de
verheffing des rooks.
9:19 Vanwege de verbolgenheid des
HEEREN der heirscharen, zal het
land verduisterd worden; en hetvolk
zal zijn als een voedsel des vuurs:
de een zal den ander niet
verschonen.
9:20 Zo hij ter rechterhand snijdt,
zal hij toch hongeren, en zo hij ter
linkerhand eet, zal hij toch
nietverzadigd worden; een iegelijk
zal het vlees zijns arms eten;
9:21 Manasse Efraim, en Efraim
Manasse, [en] zij zullen te zamen

tegen Juda zijn. Om dit alles keert
Zijntoorn zich niet af, maar Zijn
hand is nog uitgestrekt.
10:1 Wee dengenen, die ongerechte
inzettingen inzetten, en den
schrijvers, die moeite voorschrijven;
10:2 Om de armen van het recht af
te wenden, en om het recht der
ellendigen Mijns volks te roven,
opdat deweduwen hun buit worden,
en opdat zij de wezen mogen
plunderen!
10:3 Maar wat zult gijlieden doen
ten dage der bezoeking, en der
verwoesting, [die] van verre komen
zal?Tot wien zult gij vlieden om
hulp, en waar zult gij uw heerlijkheid
laten?
10:4 Dat elkeen zich niet zou
buigen onder de gevangenen, en
vallen onder de gedoden? Om dit
alles keertZijn toorn zich niet af,
maar Zijn hand is nog uitgestrekt.
10:5 Wee den Assyrier, [die] de
roede Mijns toorns is, en Mijn
grimmigheid is een stok in hun
hand!
10:6 Ik zal hem zenden tegen een
huichelachtig volk, en Ik zal hem
bevel geven tegen het volk
Mijnerverbolgenheid; opdat hij den
roof rove, en plundere de
plundering, en stelle het ter
vertreding, gelijk het slijk derstraten.
10:7 Hoewel hij het zo niet meent,
en zijn hart alzo niet denkt, maar
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hij zal in zijn hart hebben te
verdelgen,en uit te roeien niet
weinige volken.
10:8 Want hij zegt: Zijn niet mijn
vorsten al te zamen koningen?
10:9 Is niet Kalno gelijk Karchemis?
Is Hamath niet gelijk Arfad? Is niet
Samaria gelijk Damaskus?
10:10 Gelijk als mijn hand gevonden
heeft de koninkrijken der afgoden,
ofschoon hun gesneden
beeldenbeter zijn, dan [die] van
Jeruzalem, en dan [die] van
Samaria;
10:11 Gelijk als ik gedaan heb aan
Samaria en aan haar afgoden, zou
ik alzo niet kunnen doen
aanJeruzalem en aan haar afgoden?
10:12 Want het zal geschieden, als
de HEERE een einde zal gemaakt
hebben van al Zijn werk op den
bergSion en te Jeruzalem, dan zal
Ik te huis zoeken de vrucht van de
grootsheid des harten van den
koning vanAssyrie, en de pracht van
de hoogheid zijner ogen.
10:13 Omdat hij gezegd heeft: Door
de kracht mijner hand heb ik het
gedaan, en door mijn wijsheid, want
ikben verstandig; en ik heb de
landpalen der volken weggenomen,
en heb hun voorraad geroofd, en
heb als eengeweldige de inwoners
doen nederdalen;
10:14 En mijn hand heeft gevonden
het vermogen der volken, als een
nest, en ik heb het ganse

aardrijksamengeraapt, gelijk men de
eieren die verlaten zijn, samenraapt;
en er is niemand geweest, die een
vleugelverroerde, of den bek
opendeed, of piepte.
10:15 Zal een bijl zich beroemen
tegen dien, die daarmede houwt?
Zal een zaag pochen tegen dien,
die zetrekt? Alsof een staf bewoog
degenen, die hem opheffen? Als
men een stok opheft, is het geen
hout?
10:16 Daarom zal de Heere HEERE
der heirscharen onder zijn vetten
een magerheid zenden; en onder
zijnheerlijkheid zal Hij een brand
doen branden, als den brand des
vuurs.
10:17 Want het Licht van Israel zal
tot een vuur zijn, en zijn Heilige tot
een vlam, welke in brand steken
enverteren zal zijn doornen en zijn
distelen, op een dag.
10:18 Ook zal Hij verteren de
heerlijkheid zijns wouds en zijns
vruchtbaren velds; van de ziel af,
tot het vleestoe; en hij zal zijn,
gelijk als wanneer een vaandrager
versmelt.
10:19 En de overgebleven bomen
zijns wouds zullen weinig in getal
zijn, ja, een jongen zou ze
opschrijven.
10:20 En het zal geschieden te dien
dage, dat het overblijfsel van Israel,
en de ontkomenen van het
huisJakobs niet meer steunen zullen
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op dien, die ze geslagen heeft;
maar zij zullen steunen op den
HEERE, denHeilige Israels,
oprechtelijk.
10:21 Het overblijfsel zal
wederkeren, het overblijfsel van
Jakob, tot den sterken God!
10:22 Want ofschoon uw volk, o
Israel! is gelijk het zand der zee, zo
zal [toch] [maar] het
overblijfseldaarvan wederkeren; de
verdelging is vastelijk besloten,
overvloeiende met gerechtigheid.
10:23 Want een verdelging, die
vastelijk besloten is, zal de Heere
HEERE der heirscharen doen in
hetmidden dezes gansen lands.
10:24 Daarom zegt de Heere HEERE
der heirscharen alzo: Vreest niet, gij
Mijn volk, dat te Sion woont!
voorAssur, als hij u met de roede
zal slaan, en hij zijn staf tegen u
zal opheffen, naar de wijze der
Egyptenaren;
10:25 Want nog een klein weinig, zo
zal volbracht worden de gramschap,
en Mijn toorn tot hun vernieling.
10:26 Want de HEERE der
heirscharen zal tegen hem een
gesel verwekken, gelijk de slachting
van Midianwas aan de rots van
Oreb; en [gelijk] Zijn staf over de
zee was, denwelken Hij verheffen
zal, naar de wijze derEgyptenaren.
10:27 En het zal geschieden ten
zelfden dage, dat zijn last zal
afwijken van uw schouder, en zijn

juk van uwhals; en het juk zal
verdorven worden, om des
Gezalfden wil.
10:28 Hij komt te Ajath, hij trekt
door Migron; te Michmas legt hij
zijn gereedschap af.
10:29 Zij trekken door den
doorgang, te Geba houden zij hun
vernachting; Rama beeft, Gibea
Sauls vlucht.
10:30 Roep luide met uw stem, gij
dochter van Gallim! laat ze horen
tot Lais toe, o ellendige Anathoth!
10:31 Madmena vliedt weg, de
inwoners van Gebim vluchten met
hopen.
10:32 Nog een dag blijft hij te Nob;
hij zal er zijn hand bewegen [tegen]
den berg der dochter van Sion,
denheuvel van Jeruzalem.
10:33 [Doch] ziet, de Heere HEERE
der heirscharen zal met geweld de
takken afkappen, en die hoog
vangestalte zijn, zullen
nedergehouwen worden; en de
verhevenen zullen vernederd worden.
10:34 En Hij zal met ijzer de
verwarde struiken des wouds
omhouwen; en de Libanon zal vallen
door denHeerlijke.
11:1 Want er zal een Rijsje
voortkomen uit den afgehouwen
tronk van Isai, en een Scheut uit
zijn wortelenzal Vrucht voortbrengen.
11:2 En op Hem zal de Geest des
HEEREN rusten, de Geest der
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wijsheid en des verstands, de Geest
desraads en der sterkte, de Geest
der kennis en der vreze des
HEEREN.
11:3 En Zijn rieken zal zijn in de
vreze des HEEREN; en Hij zal naar
het gezicht Zijner ogen niet richten;
Hijzal ook naar het gehoor Zijner
oren niet bestraffen.
11:4 Maar Hij zal de armen met
gerechtigheid richten, en de
zachtmoedigen des lands met
rechtmatigheidbestraffen; doch Hij
zal de aarde slaan met de roede
Zijns monds, en met den adem
Zijner lippen zal Hij dengoddeloze
doden.
11:5 Want gerechtigheid zal de
gordel Zijner lendenen zijn; ook zal
de waarheid de gordel Zijner
lendenenzijn.
11:6 En de wolf zal met het lam
verkeren, en de luipaard bij den
geitenbok nederliggen; en het kalf,
en dejonge leeuw, en het mestvee
te zamen, en een klein jongske zal
ze drijven.
11:7 De koe en de berin zullen te
zamen weiden, haar jongen zullen
[te] [zamen] nederliggen, en de
leeuwzal stro eten, gelijk de os.
11:8 En een zoogkind zal zich
vermaken over het hol van een
adder; en een gespeend kind zal
zijn handuitsteken in de kuil van
den basilisk.
11:9 Men zal nergens leed doen

noch verderven op den gansen berg
Mijner heiligheid; want de aarde
zalvol van kennis des HEEREN zijn,
gelijk de wateren [den] [bodem] der
zee bedekken.
11:10 Want het zal geschieden ten
zelven dage, dat de heidenen naar
den Wortel van Isai, Die staan zal
toteen banier der volken, zullen
vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn.
11:11 Want het zal geschieden te
dien dage, dat de Heere ten
anderen male Zijn hand aanleggen
zal omweder te verwerven het
overblijfsel Zijns volks, hetwelk
overgebleven zal zijn van Assyrie, en
van Egypte, en vanPathros, en van
Morenland, en van Elam, en van
Sinear, en van Hamath, en van de
eilanden der zee.
11:12 En Hij zal een banier
oprichten onder de heidenen, en Hij
zal de verdrevenen van Israel
verzamelen,en de verstrooiden uit
Juda vergaderen, van de vier
eilanden des aardrijks.
11:13 En de nijd van Efraim zal
wegwijken, en de tegenpartijders van
Juda zullen uitgeroeid worden;
Efraimzal Juda niet benijden, en
Juda zal Efraim niet benauwen.
11:14 Maar zij zullen den Filistijnen
op den schouder vliegen tegen het
westen, [en] zij zullen te zamen
dievan het oosten beroven; [aan]
Edom en Moab zullen zij hun
handen slaan, en de kinderen
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Ammons zullen hungehoorzaam zijn.
11:15 Ook zal de HEERE den inham
der zee van Egypte verbannen, en
Hij zal Zijn hand bewegen tegen
derivier, door de sterkte Zijns winds;
en Hij zal dezelve slaan in de zeven
stromen, en Hij zal maken, dat men
metschoenen daardoor zal gaan.
11:16 En er zal een gebaande weg
zijn voor het overblijfsel Zijns volks,
dat overgebleven zal zijn van
Assur,gelijk als Israel geschiedde ten
dage, toen het uit Egypteland
optoog.
12:1 En te dienzelfden dage zult gij
zeggen: Ik dank U, HEERE! dat Gij
toornig op mij geweest zijt,
[maar]Uw toorn is afgekeerd, en Gij
troost mij.
12:2 Ziet, God is mijn Heil, ik zal
vertrouwen en niet vrezen; want de
Heere HEERE is mijn Sterkte en
mijnPsalm, en Hij is mij tot Heil
geworden.
12:3 En gijlieden zult water
scheppen met vreugde uit de
fonteinen des heils;
12:4 En zult te dienzelfden dage
zeggen: Dankt den HEERE, roept Zijn
Naam aan, maakt Zijn dadenbekend
onder de volken! vermeldt, dat Zijn
Naam verhoogd is.
12:5 Psalmzingt den HEERE, want Hij
heeft heerlijke dingen gedaan; zulks
zij bekend op den
gansenaardbodem.

12:6 Juich en zing vrolijk, gij
inwoners van Sion! want de Heilige
Israels is groot in het midden van
u.
13:1 De last van Babel, dien Jesaja,
de zoon van Amoz, gezien heeft.
13:2 Heft op een banier, op een
hogen berg; verheft een stem tot
hen; beweegt de hand omhoog, dat
zijintrekken door de deuren der
prinsen.
13:3 Ik heb aan Mijn geheiligden
bevel gegeven; ook heb Ik tot Mijn
toorn geroepen Mijn helden, de
vrolijkenMijner hoogheid.
13:4 Er is een ruisende stem op de
bergen, gelijk eens groten volks; een
stem van gedruis der
koninkrijken,der verzamelde
heidenen; de HEERE der heirscharen
monstert het krijgsheir.
13:5 Zij komen uit verren lande, van
het einde des hemels; de HEERE en
de instrumenten Zijnergramschap,
om dat ganse land te verderven.
13:6 Huilt gijlieden, want de dag
des HEEREN is nabij; hij komt als
een verwoesting van den
Almachtige.
13:7 Daarom zullen alle handen
slap worden, en aller mensen hart
zal versmelten;
13:8 En zij zullen verschrikt worden,
smarten en weeen zullen hen
aangrijpen, zij zullen bang zijn als
eenbarende vrouw; een iegelijk zal
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over zijn naaste verbaasd zijn; hun
aangezichten zullen
vlammendeaangezichten zijn.
13:9 Ziet, de dag des HEEREN komt,
gruwelijk, met verbolgenheid en
hittigen toorn, om het land te
stellentot verwoesting, en deszelfs
zondaars daaruit te verdelgen.
13:10 Want de sterren des hemels
en zijn gesternten zullen haar licht
niet laten lichten; de zon
zalverduisterd worden, wanneer zij
zal opgaan, en de maan zal haar
licht niet laten schijnen.
13:11 Want Ik zal over de wereld
de boosheid bezoeken, en over de
goddelozen hun ongerechtigheid; en
Ikzal den hoogmoed der stouten
doen ophouden, en de hovaardij
der tirannen zal Ik vernederen.
13:12 Ik zal maken, dat een man
dierbaarder zal zijn dan dicht goud,
en een mens dan fijn goud van
Ofir.
13:13 Daarom zal Ik den hemel
beroeren, en de aarde zal bewogen
worden van haar plaats, vanwege
deverbolgenheid des HEEREN der
heirscharen, en vanwege den dag
Zijns hittigen toorns.
13:14 En [een] [iegelijk] zal zijn als
een verjaagde ree, en als een
schaap, dat niemand vergadert;
eeniegelijk zal naar zijn volk omzien,
en een iegelijk zal naar zijn land
vluchten.
13:15 Al wie gevonden wordt, zal

doorstoken worden, en al wie
daarbij gevoegd is, zal door het
zwaardvallen.
13:16 Ook zullen hun kinderkens
voor hun ogen verpletterd worden;
hun huizen zullen geplunderd, en
hunvrouwen geschonden worden.
13:17 Ziet, Ik zal de Meden tegen
hen verwekken, die het zilver niet
zullen achten, en aan het goud
zullen zijgeen lust hebben.
13:18 Maar [hun] bogen zullen de
jongelingen verpletteren, en zij
zullen zich niet ontfermen over de
vruchtdes buiks; hun oog zal de
kinderen niet verschonen.
13:19 Alzo zal Babel, het sieraad
der koninkrijken, de heerlijkheid, de
hovaardigheid der Chaldeen,
zijngelijk als God Sodom en
Gomorra omgekeerd heeft.
13:20 Daar zal geen woonplaats zijn
in der eeuwigheid, en zij zal niet
bewoond worden van geslacht
totgeslacht; en de Arabier zal daar
geen tent spannen, en de herders
zullen er niet legeren.
13:21 Maar daar zullen nederliggen
de wilde dieren der woestijnen, en
hun huizen zullen vervuld
wordenmet schrikkelijke gedierten,
en daar zullen de jonge struisen
wonen, en de duivelen zullen er
huppelen.
13:22 En wilde dieren der eilanden
zullen in zijn verlaten plaatsen
elkander toeroepen, mitsgaders
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dedraken in de wellustige paleizen;
hun tijd toch is nabij om te komen,
en hun dagen zullen niet vertogen
worden.
14:1 Want de HEERE zal Zich over
Jakob ontfermen, en Hij zal Israel
nog verkiezen, en Hij zal hen in
hunland zetten; en de vreemdeling
zal zich tot hen vervoegen, en zij
zullen het huis van Jakob
aanhangen.
14:2 En de volken zullen hen
aannemen, en in hun plaats
brengen; en het huis Israels zal hen
erfelijkbezitten in het land des
HEEREN tot knechten en tot
maagden; en zij zullen gevangen
houden degenen, die hengevangen
hielden, en zij zullen heersen over
hun drijvers.
14:3 En het zal geschieden ten
dage, wanneer u de HEERE rust
geven zal van uw smart, en van
uwberoering, en van de harde
dienstbaarheid, waarin men u heeft
doen dienen;
14:4 Dan zult gij deze spreuk
opnemen tegen den koning van
Babel, en zeggen: Hoe houdt de
drijver op?[Hoe] houdt de goudene
op?
14:5 De HEERE heeft den stok der
goddelozen gebroken, den scepter
der heersers.
14:6 Die de volken plaagde in
verbolgenheid met een plaag zonder

ophouden, die in toorn over de
heidenenheerste, die wordt vervolgd,
zonder dat het iemand afweren kan.
14:7 De ganse aarde rust, zij is stil;
zij maken groot geschal met gejuich.
14:8 Ook verheugen zich de dennen
over u, [en] de cederen van
Libanon, [zeggende]: Sinds dat gij
daarnederligt, komt niemand tegen
ons op, die ons afhouwe.
14:9 De hel van onderen was
beroerd om uwentwil, om [u]
tegemoet te gaan, als gij kwaamt;
zij wekt omuwentwil de doden op, al
de bokken der aarde; zij doet al de
koningen der heidenen van hun
tronen opstaan.
14:10 Die altegader zullen
antwoorden, en tot u zeggen: Gij zijt
ook krank geworden, gelijk wij, gij
zijt onsgelijk geworden.
14:11 Uw hovaardij is in de hel
nedergestort, [met] het geklank uwer
luiten; de maden zullen onder
ugestrooid worden, en de wormen
zullen u bedekken.
14:12 Hoe zijt gij uit den hemel
gevallen, o morgenster, gij zoon des
dageraads! [hoe] zijt gij ter
aardenedergehouwen, gij, die de
heidenen krenktet!
14:13 En zeidet in uw hart: Ik zal
ten hemel opklimmen, ik zal mijn
troon boven de sterren Gods
verhogen;en ik zal mij zetten op
den berg der samenkomst aan de
zijden van het noorden.
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14:14 Ik zal boven de hoogten der
wolken klimmen, ik zal den
Allerhoogste gelijk worden.
14:15 Ja, in de hel zult gij
nedergestoten worden, aan de
zijden van den kuil!
14:16 Die u zien zullen, zullen u
aanschouwen, zij zullen op u letten,
[en] [zeggen]: Is dat die man, die
deaarde beroerde, die de
koninkrijken deed beven?
14:17 Die de wereld als een
woestijn stelde, en derzelver steden
verstoorde, die zijn gevangenen niet
lietlos [gaan] naar huis toe?
14:18 Al de koningen der heidenen,
zij allen liggen neder met eer, een
iegelijk in zijn huis;
14:19 Maar gij zijt verworpen van
uw graf, als een gruwelijke scheut,
[als] een kleed der gedoden, die
methet zwaard doorstoken zijn; [als]
die nederdalen in een steenkuil, als
een vertreden dood lichaam.
14:20 Gij zult bij dezelve niet
gevoegd worden in de begrafenis;
want gij hebt uw land verdorven,
[en] uwvolk gedood; het zaad der
boosdoeners zal in der eeuwigheid
niet genoemd worden.
14:21 Maakt de slachting voor zijn
kinderen gereed, om hunner
vaderen ongerechtigheid wil; dat zij
nietopstaan, en de aarde erven, en
de wereld vervullen met steden;
14:22 Want Ik zal tegen hen
opstaan, spreekt de HEERE der

heirscharen, en Ik zal van Babel
uitroeien dennaam en het
overblijfsel, en den zoon en den
zoonszoon, spreekt de HEERE.
14:23 En Ik zal hen stellen tot een
erve der nachtuilen, en [tot]
waterpoelen; en Ik zal hen met een
bezemdes verderfs uitvagen, spreekt
de HEERE der heirscharen.
14:24 De HEERE der heirscharen
heeft gezworen, zeggende: Indien
niet, gelijk Ik gedacht heb, het
alzogeschiede, en gelijk Ik
beraadslaagd heb, het bestaan zal!
14:25 Dat Ik Assur in Mijn land zal
verbreken, en hem op Mijn bergen
vertreden; opdat zijn juk van
henafwijke, en zijn last van hun
schouder wijke.
14:26 Dit is de raadslag, die
beraadslaagd is over dat ganse
land; en dit is de hand, die
uitgestrekt is overalle volken.
14:27 Want de HEERE der
heirscharen heeft het in Zijn raad
besloten, wie zal het dan verbreken?
en Zijnhand is uitgestrekt, wie zal ze
dan keren?
14:28 In het jaar, toen de koning
Achaz stierf, geschiedde deze last.
14:29 Verheug u niet, gij gans
Palestina! dat de roede die u sloeg,
gebroken is; want uit de wortel der
slangzal een basilisk voortkomen, en
haar vrucht zal een vurige vliegende
draak zijn.
14:30 En de eerstgeborenen der
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armen zullen weiden, en de
nooddruftigen zullen zeker
nederliggen; uwwortel daarentegen
zal Ik door den honger doden, en
uw overblijfsel zal hij ombrengen.
14:31 Huil, gij poort, schreeuw, gij
stad! gij zijt gesmolten, gij gans
Palestina! want van het noorden
komteen rook, en er is geen
eenzame in zijn samenkomsten.
14:32 Wat zal men dan antwoorden
den boden des volks? Dat de HEERE
Sion gegrond heeft, opdat
debedrukten Zijns volks een
toevlucht daarin hebben zouden.
15:1 De last van Moab. Zekerlijk, in
den nacht is Ar-moabs verwoest, zij
is uitgeroeid; zekerlijk, in den
nachtis Kir-moabs verwoest, zij is
uitgeroeid!
15:2 Hij gaat op naar Baith en
Dibon, [en] [naar] Bamoth, om te
wenen; over Nebo en over Medeba
zalMoab huilen; op al hun hoofden
is kaalheid, aller baard is
afgesneden.
15:3 Op hun wijken hebben zij
zakken aangegord; op hun daken
en op hun straten huilen zij
altemaal,afgaande met geween.
15:4 Zo Hesbon als Eleale
schreeuwt, hun stem wordt gehoord
tot Jahaz toe; daarom maken
detoegerusten van Moab een
geschrei, eens iegelijks ziel in hem
is kwalijk gesteld.

15:5 Mijn hart schreeuwt over Moab,
haar grendelen zijn naar Zoar toe,
de driejarige vaars; want hij gaat
opmet geween naar den opgang
van Luhith, want op den weg naar
Horonaim verwekken zij een
jammergeschrei.
15:6 Want de wateren van Nimrim
zullen enkel verwoesting wezen;
want het gras is verdord, het tedere
grasis vergaan, er is geen groente.
15:7 Daarom zullen zij den
overvloed, [dien] zij vergaderd
hebben, en hetgeen zij weggelegd
hebben, aande beek der wilgen
voeren.
15:8 Want dat geschreeuw zal
omgaan door de landpale van
Moab, haar gehuil tot Eglaim toe, ja,
tot Beerelimtoe zal haar gehuil zijn.
15:9 Want de wateren van Dimon
zijn vol bloeds, want Ik zal Dimon
nog meer toeschikken: [te]
[weten]leeuwen over de ontkomenen
van Moab, mitsgaders over het
overblijfsel des lands.
16:1 Zendt de lammeren van den
heerser des lands van Sela af, naar
de woestijn henen, tot den berg
derdochter van Sion.
16:2 Anderszins zal het geschieden,
dat de dochteren van Moab aan de
veren van Arnon zullen zijn, als
eenzwervende vogel, [uit] het nest
gedreven zijnde.
16:3 Brengt een raad aan, houdt
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gericht, maakt uw schaduw op het
midden van den middag, gelijk van
dennacht; verbergt de verdrevenen,
[en] meldt den omzwervende niet.
16:4 Laat mijn verdrevenen onder u
verkeren, o Moab! wees gij hun een
schuilplaats voor het aangezichtdes
verstoorders; want de onderdrukker
heeft een einde, de verstoring is te
niet geworden, de vertreders zijnvan
de aarde verdaan.
16:5 Want er zal een troon
bevestigd worden in
goedertierenheid, en op denzelven
zal bestendig een zittenin de tent
van David, een, die oordeelt en het
recht zoekt, en vaardig is ter
gerechtigheid.
16:6 Wij hebben gehoord de
hovaardij van Moab, hij is zeer
hovaardig; zijn hoogmoed, en zijn
hovaardij, enzijn verbolgenheid, zijn
alzo zijn grendelen niet.
16:7 Daarom zal Moab over Moab
huilen, altemaal zullen zij huilen;
over de fondamenten van Kirharesethzult gijlieden zuchten,
gewisselijk, zij zijn gebroken.
16:8 Want de velden van Hesbon
zijn verflauwd, [ook] de wijnstok van
Sibma, de heren der
heidenenhebben zijn uitgelezen
planten verpletterd; zij reiken tot
Jaezer toe, zij dwalen [door] de
woestijn; hun scheutenzijn
uitgespreid, zij zijn gegaan over zee.
16:9 Daarom beween ik, in de

wening over Jaezer, den wijnstok
van Sibma, ik maak u doornat met
mijntranen, o Hesbon en Eleale!
want het vreugdegeschrei over uw
zomervruchten en over uw oogst is
gevallen;
16:10 Alzo dat de blijdschap en
vrolijkheid weggenomen is van het
vruchtbare veld, en in de
wijngaardenwordt niet gezongen,
[noch] enig gejuich gemaakt; de
[druiven] treder treedt geen wijn uit
in de wijnbakken, ikheb het
vreugdegeschrei doen ophouden.
16:11 Daarom rommelt mijn
ingewand over Moab, als een harp,
en mijn binnenste over Kir-heres.
16:12 En het zal geschieden, als
men zien zal, dat Moab vermoeid is
geworden op de hoogten, dan zal
hij inzijn heiligdom gaan om te
aanbidden, maar hij zal niet
vermogen.
16:13 Dit is het woord, dat de
HEERE tegen Moab gesproken heeft,
van toen af.
16:14 Maar nu spreekt de HEERE,
zeggende: Binnen drie jaren (als de
jaren eens huurlings), dan zal de
eervan Moab verachtzaam gemaakt
worden, met al die grote menigte;
en het overblijfsel zal klein,
weinig,onmachtig wezen.
17:1 De last van Damaskus. Ziet,
Damaskus zal weggenomen worden,
dat zij geen stad meer zij, maar
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zijzal een vervallen steenhoop zijn.
17:2 De steden van Aroer zullen
verlaten worden; voor de kudden
zullen zij wezen, die zullen
[daar]nederliggen, en niemand zal
ze verschrikken.
17:3 En de vesting zal ophouden
van Efraim, en het koninkrijk van
Damaskus, en het overblijfsel
derSyriers; zij zullen zijn gelijk de
heerlijkheid der kinderen Israels,
spreekt de HEERE der heirscharen.
17:4 En het zal geschieden te dien
dage, dat de heerlijkheid van Jakob
verdund zal worden, en dat
devettigheid van zijn vlees mager
worden zal.
17:5 Want hij zal zijn, gelijk
[wanneer] een maaier het staande
koren verzamelt, en zijn arm aren
afmaait; ja,hij zal zijn, gelijk
[wanneer] iemand aren leest in het
dal Refraim.
17:6 Doch een nalezing zal daarin
overig blijven, gelijk [in] de
afschudding eens olijfbooms, twee
[of] driebezien in den top der
opperste twijg, en vier [of] vijf aan
zijn vruchtbare takken, spreekt de
HEERE, de GodIsraels.
17:7 Te dien dage zal de mens zien
naar Dien, Die hem gemaakt heeft,
en zijn ogen zullen op den
HeiligeIsraels zien.
17:8 En hij zal niet aanschouwen de
altaren, het werk zijner handen, ook
hetgeen zijn vingeren

gemaakthebben, zal hij niet aanzien,
noch de bossen, noch de
zonnebeelden.
17:9 Te dien dage zullen zijn sterke
steden zijn, als een verlaten struik,
en opperste tak, welke zij
verlatenhebben, om der kinderen
Israels wil, hoewel daar verwoesting
zal wezen.
17:10 Want gij hebt den God uws
heils vergeten, en niet gedacht aan
den Rotssteen uwer sterkte;
daaromzult gij wel liefelijke planten
planten, en gij zult hem met
uitlandse ranken bezetten;
17:11 Ten dage, als gij ze zult
geplant hebben, zult gij [die] doen
wassen, en in den morgenstond zult
gij uwzaad doen bloeien; [doch] het
zal maar een hoop van het
gemaaide zijn, in den dag der
krankheid en derpijnlijke smart.
17:12 Wee der veelheid der grote
volken, die daar bruisen, gelijk de
zeeen bruisen; en [wee] het geruis
dernatien, die daar ruisen, gelijk de
geweldige wateren ruisen!
17:13 De natien zullen [wel] ruisen,
gelijk grote wateren ruisen; doch Hij
zal hem schelden, zo zal hij
verrewegvlieden, ja, hij zal gejaagd
worden, als het kaf der bergen van
den wind, en gelijk een kloot van
denwervelwind.
17:14 Ten tijde des avonds, ziet, zo
is er verschrikking, eer het morgen
is, is hij er niet meer. Dit is het
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deeldergenen, die ons beroven, en
het lot dergenen, die ons plunderen.
18:1 Wee het land, dat
schaduwachtig is aan de frontieren,
dat aan de zijde der rivieren van
Morenland is;
18:2 Dat gezanten zendt over de
zee, en in schepen van biezen op
de wateren! Gaat henen, gij
snelleboden! tot een volk, dat
getrokken is en geplukt, tot een
volk, dat vreselijk is van dat het
was en voortaan; eenvolk van regel
en regel, en van vertreding, welks
land de rivieren beroven.
18:3 Allen gij ingezetenen der
wereld, en gij inwoners der aarde!
als men de banier zal oprichten
[op] debergen, zult gijlieden [het]
zien, en als de bazuin zal blazen,
zult gijlieden [het] horen.
18:4 Want alzo heeft de HEERE tot
mij gezegd: Ik zal stil zijn, en zien
in Mijn woning, als de
glinsterendehitte op den regen, als
een wolk des dauws in de hitte des
oogstes;
18:5 Want voor den oogst, als de
botte volkomen is, en de onrijpe
druif rijp wordt [na] den bloesem,
zo zalHij de ranken met
snoeimessen afsnijden, en de takken
wegdoen [en] afkappen.
18:6 Zij zullen te zamen gelaten
worden den roofvogelen der bergen,
en den dieren der aarde; en

deroofvogelen zullen op hen
overzomeren, en alle dieren der
aarde zullen daarop overwinteren.
18:7 Te dien tijd zal den HEERE der
heirscharen een geschenk gebracht
worden [van] het volk, datgetrokken
is en geplukt, en van het volk, dat
vreselijk is van dat het was en
voortaan; een volk van regel
[en]regel, en van vertreding, welks
land de rivieren beroven; tot de
plaats van den Naam des HEEREN
derheirscharen, tot den berg Sion.
19:1 De last van Egypte. Ziet, de
HEERE rijdt op een snelle wolk, en
Hij zal in Egypte komen; en de
afgodenvan Egypte zullen bewogen
worden van Zijn aangezicht, en het
hart der Egyptenaren zal smelten in
hetbinnenste van hen.
19:2 Want Ik zal de Egyptenaren
tegen de Egyptenaren verwarren, dat
zij zullen strijden een iegelijk
tegenzijn broeder, en een iegelijk
tegen zijn naaste, stad tegen stad,
koninkrijk tegen koninkrijk.
19:3 En de geest der Egyptenaren
zal uitgeledigd worden in het
binnenste van hen, en hun raad zal
Ikverslinden; dan zullen zij hun
afgoden vragen, en den
bezweerders, en den waarzeggers,
en denduivelskunstenaars.
19:4 En Ik zal de Egyptenaars
besluiten in de hand van harde
heren, en een strenge koning zal
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over henheersen, spreekt de Heere
HEERE der heirscharen.
19:5 En zij zullen de wateren uit de
zee doen vergaan, en de rivier zal
verzijpen en verdrogen.
19:6 Zij zullen ook de rivieren verre
terugdrijven, zij zullen ze uithozen,
en de gedamde stromen
opdrogen;het riet en het schilf
zullen verwelken.
19:7 Het papiergewas bij de
stromen, aan de oevers der
stromen, en al het gezaaide aan de
stromen, zalverdrogen; het zal
weggestoten worden, en niet [meer]
zijn.
19:8 En de vissers zullen treuren,
en allen, die den angel in de
stromen werpen, zullen rouw maken;
en diehet werpnet uitbreiden op de
wateren, zullen kwijnen.
19:9 En de werkers in het fijne vlas
zullen beschaamd worden, ook de
wevers van de witte stof.
19:10 En zij zullen [met] hun
fondamenten verbrijzeld worden,
allen, die [voor] loon lustige staande
waterenmaken.
19:11 Gewisselijk, de vorsten van
Zoan zijn dwazen, de raad der
wijzen, der raadgevers van Farao,
isonvernuftig geworden; hoe kunt
gijlieden [dan] zeggen tot Farao; Ik
ben een zoon der wijzen, een zoon
der oudekoningen?
19:12 Waar zijn nu uw wijzen? Dat
zij u nu te kennen geven of

vernemen, wat de HEERE der
heirscharenberaadslaagd heeft tegen
Egypte.
19:13 De vorsten van Zoan zijn zot
geworden, de vorsten van Nof zijn
bedrogen; zij zullen ook Egypte
doendwalen, [tot] den uitersten hoek
zijner stammen.
19:14 De HEERE heeft een zeer
verkeerden geest ingeschonken in
het midden van hen, en zij
hebbenEgypte doen dwalen in al zijn
doen, gelijk een dronkaard zich om
en om wentelt in zijn uitspuwsel.
19:15 En er zal geen werk wezen
voor de Egyptenaren, hetwelk het
hoofd of de staart, de tak of de
biezedoen mag.
19:16 Te dien dage zullen de
Egyptenaars zijn als de vrouwen; en
zij zullen beven en vrezen vanwege
debeweging van de hand des
HEEREN der heirscharen, welke Hij
tegen hen bewegen zal.
19:17 En het land van Juda zal den
Egyptenaren tot een schrik zijn; zo
wie het vermelden zal, die zal
inzichzelven bevreesd wezen
vanwege den raad des HEEREN der
heirscharen, dien Hij tegen hen
beraadslaagdheeft.
19:18 Te dien dage zullen er vijf
steden in Egypteland zijn, sprekende
de spraak van Kanaan, en
zwerendeden HEERE der heirscharen;
een zal genoemd zijn een stad der
verstoring.
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19:19 Te dien dage zal de HEERE
een altaar hebben in het midden
van Egypteland, en een opgericht
tekenaan haar landpalen voor den
HEERE.
19:20 En het zal zijn tot een teken,
en tot een getuigenis den HEERE
der heirscharen in Egypteland,
wantzij zullen tot den HEERE roepen
vanwege de verdrukkers, en Hij zal
hun een Heiland en Meester
zenden, Diezal hen verlossen.
19:21 En de HEERE zal den
Egyptenaren bekend worden, en de
Egyptenaars zullen den HEERE
kennen tedien dage; en zij zullen
[Hem] dienen [met] slachtoffer, en
spijsoffer, en zij zullen den HEERE
een geloftebeloven en betalen.
19:22 En de HEERE zal de
Egyptenaars dapper slaan, en
genezen; en zij zullen zich tot den
HEEREbekeren, en Hij zal Zich van
hen verbidden laten, en Hij zal hen
genezen.
19:23 Te dien dage zal er een
gebaande weg wezen van Egypte in
Assyrie, dat de Assyriers in Egypte,
ende Egyptenaars in Assyrie komen
zullen; en de Egyptenaars zullen
met de Assyriers [den] [Heere]
dienen.
19:24 Te dien dage zal Israel de
derde wezen met de Egyptenaren
en met de Assyriers, een zegen in
hetmidden van het land.
19:25 Want de HEERE der

heirscharen zal hen zegenen,
zeggende: Gezegend zij Mijn volk,
deEgyptenaars, en de Assyriers, het
werk Mijner handen, en Israel, Mijn
erfdeel!
20:1 In het jaar, toen Tartan naar
Asdod kwam, als hem Sargon, de
koning van Assyrie gezonden had,
toenhij krijg voerde tegen Asdod, en
het innam;
20:2 Ter zelfder tijd sprak de
HEERE, door den dienst van Jesaja,
den zoon van Amoz, zeggende: Ga
heen,en ontbind den zak van uw
lendenen, en doe uw schoenen van
uw voeten. En hij deed alzo, gaande
naakt enbarrevoets.
20:3 Toen zeide de HEERE: Gelijk
als Mijn knecht Jesaja naakt en
barrevoets wandelt, drie jaren, [tot]
eenteken en wonder over Egypte en
over Morenland;
20:4 Alzo zal de koning van Assyrie
voortdrijven de gevangenen der
Egyptenaren, en de Moren,
dieweggevoerd zullen worden,
jongen en ouden, naakt en
barrevoets, en met blote billen, den
Egyptenaren [tot]schaamte.
20:5 En zij zullen verschrikken en
beschaamd zijn van de Moren, op
dewelke zij zagen, en van
deEgyptenaars, hun roem.
20:6 En de inwoners van dit eiland
zullen te dien dage zeggen: Ziet,
alzo is het [gegaan] dien, op welken
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wijzagen, werwaarts wij henenvloden
om hulp, om gered te worden van
het aangezicht des konings van
Assyrie;hoe zullen wij dan
ontkomen?
21:1 De last der woestijn aan de
zee. Gelijk de wervelwinden in het
zuiden henen doorgaan, zal hij uit
dewoestijn komen, uit een vreselijk
land.
21:2 Een hard gezicht is mij te
kennen gegeven: die trouweloze
handelt trouwelooslijk, en die
verstoorderverstoort; trek op, o
Elam! beleger ze, o Media! Ik heb al
haar zuchting doen ophouden.
21:3 Daarom zijn mijn lendenen vol
van grote krankheid, bange weeen
hebben mij aangegrepen, gelijk
debange weeen van een, die baart;
ik krom mij van horen, ik word
ontsteld van het aanzien.
21:4 Mijn hart dwaalt, gruwen
verschrikt mij, de schemering, waar
ik naar verlangd heb, stelt Hij mij
totbeving.
21:5 Bereid de tafel, zie toe, gij
wachter! eet, drink; maakt u op, gij
vorsten, bestrijkt het schild!
21:6 Want aldus heeft de Heere tot
mij gezegd: Ga heen, zet een
wachter, laat hem aanzeggen, wat
hij ziet.
21:7 En hij zag een wagen, een
paar ruiters, een wagen [met] ezels,
een wagen [met] kemels; en hij

merktezeer nauw op, met grote
opmerking.
21:8 En hij riep: Een leeuw, Heere!
ik sta op den wachttoren geduriglijk
bij dag, en op mijn hoede zet ik
mijganse nachten.
21:9 En zie nu, daar komt een
wagen mannen, [en] een paar
ruiters! Toen antwoordde hij, en
zeide: Babelis gevallen, zij is
gevallen! en al de gesneden beelden
harer goden heeft Hij verbroken
tegen de aarde.
21:10 O mijn dorsing, en de tarwe
mijns dorsvloers! wat ik gehoord
heb van den HEERE der
heirscharen,den God Israels, dat heb
ik ulieden aangezegd.
21:11 De last van Duma. Men roept
tot mij uit Seir: Wachter! wat is er
van den nacht? Wachter! wat is
ervan den nacht?
21:12 De wachter zeide: De
morgenstond is gekomen, en het is
nog nacht; wilt gijlieden vragen,
vraagt;keert weder, komt.
21:13 De last tegen Arabie. In het
woud van Arabie zult gijlieden
vernachten, o gij reizende
gezelschappenvan Dedanieten!
21:14 Komt den dorstige tegemoet
[met] water; de inwoners des lands
van Thema zijn den vluchtende
metzijn brood bejegend.
21:15 Want zij vluchten voor de
zwaarden, voor het uitgetrokken
zwaard, en voor den gespannen
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boog, envoor de zwarigheid des
krijgs.
21:16 Want alzo heeft de HEERE tot
mij gezegd: Nog binnen een jaar,
gelijk de jaren eens dagloners
zijn,zo zal de heerlijkheid van Kedar
ten ondergaan.
21:17 En het overgebleven getal der
schutters, de helden der Kedarenen,
zullen minder worden, want
deHEERE, de God Israels heeft het
gesproken.
22:1 De last van het dal des
gezichts. Wat is u nu, dat gij
altegader op de daken klimt?
22:2 Gij, die vol van groot gedruis
waart, gij woelige stad, gij, vrolijk
huppelende stad, Uw verslagenen
zijnniet verslagen met het zwaard,
noch gestorven in den strijd.
22:3 Al uw oversten zijn te zamen
weggevlucht; zij zijn van de
schutters gebonden, allen, die in u
gevondenzijn, zijn samengebonden,
zij zijn van verre gevloden.
22:4 Daarom zeg ik: Wendt het
gezicht van mij af; laat mij bitterlijk
wenen; dringt niet aan, om mij te
troostenover de verstoring der
dochteren mijns volks.
22:5 Want het is een dag van
beroering, en van vertreding, en van
verwarring van den Heere, den
HEEREder heirscharen, in het dal
des gezichts, [een] [dag] van
ontmuring des muurs, en van

geschreeuw naar hetgebergte toe.
22:6 Want Elam heeft den pijlkoker
genomen, de man is op den wagen,
er zijn ruiters; en Kir ontbloot
hetschild.
22:7 En het zal geschieden, dat uw
uitgelezen dalen vol wagenen zullen
zijn, en dat de ruiters zichgewisselijk
zullen zetten ter poorten aan.
22:8 En hij zal het deksel van Juda
ontdekken; en te dien dage zult gij
zien naar de wapenen in het huis
deswouds.
22:9 En gijlieden zult bezien de
reten der stad Davids, omdat zij
vele zijn; en gij zult de wateren
desondersten vijvers vergaderen.
22:10 Gij zult ook de huizen van
Jeruzalem tellen; en gij zult huizen
afbreken, om de muren te
bevestigen.
22:11 Ook zult gij een gracht
maken tussen beide de muren, voor
de wateren des ouden vijvers; maar
gijzult niet opwaarts zien op Dien,
Die zulks gedaan heeft, noch
aanmerken Dien, Die dat van [verre]
[tijden]geformeerd heeft.
22:12 En te dien dage zal de
Heere, de HEERE der heirscharen,
roepen tot geween, en tot
rouwklage, entot kaalheid, en tot
omgording des zaks.
22:13 Maar ziet, er is vreugde en
blijdschap met runderen te doden,
en schapen te kelen, vlees te eten,
enwijn te drinken, [en] [te] [zeggen]:
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Laat ons eten en drinken, want
morgen zullen wij sterven.
22:14 Maar de HEERE der
heirscharen heeft Zich voor mijn
oren geopenbaard, [zeggende]:
Indien uliedendeze ongerechtigheid
verzoend wordt, totdat gij sterft!
zegt de Heere, de HEERE der
heirscharen.
22:15 Alzo zegt de Heere, de HEERE
der heirscharen: Ga heen, ga in tot
dien schatmeester, tot Sebna,
denhofmeester, [en] [spreek]:
22:16 Wat hebt gij hier, of wien
hebt gij hier, dat gij u hier een graf
uitgehouwen hebt [als] die zijn graf
in dehoogte uithouwt, die een
woning voor zich op een rotssteen
laat aftekenen?
22:17 Zie, de HEERE zal u
wegwerpen met een mannelijke
wegwerping, en Hij zal u ganselijk
overdekken.
22:18 Hij zal u gewisselijk
voortrollen, gelijk men een bal rolt,
in een land, wijd van begrip; aldaar
zult gijsterven, en aldaar zullen uw
heerlijke wagenen zijn, o gij
schandvlek van het huis uws heren!
22:19 En Ik zal u afstoten van uw
staat, en van uw stand zal Hij u
verstoren.
22:20 En het zal te dien dage
geschieden, dat Ik Mijn knecht,
Eljakim, den zoon van Hilkia, roepen
zal.
22:21 En Ik zal hem met uw rok

bekleden, en Ik zal hem met uw
gordel sterken, en uw heerschappij
zal Ik inzijn hand geven; en hij zal
den inwoneren te Jeruzalem en den
huize van Juda tot een vader zijn.
22:22 En Ik zal den sleutel van het
huis van David op zijn schouder
leggen; en hij zal opendoen, en
niemandzal sluiten, en hij zal
sluiten, en niemand zal opendoen.
22:23 En Ik zal hem [als] een nagel
inslaan in een vaste plaats; en hij
zal wezen tot een stoel der eer
voorhet huis zijns vaders.
22:24 En men zal aan hem hangen
alle heerlijkheid van het huis zijns
vaders, der uitspruitelingen en
derafkomelingen, [ook] alle kleine
vaten, van de vaten der bekers af,
zelfs tot al de vaten der flessen.
22:25 Te dien dage, spreekt de
HEERE der heirscharen, zal die
nagel, die aan een vaste plaats
gestokenwas, weggenomen worden;
en hij zal afgehouwen worden, en
hij zal vallen, en de last, die
daaraan is, zalafgesneden worden;
want de HEERE heeft het gesproken.
23:1 De last van Tyrus. Huilt, gij
schepen van Tarsis! want zij is
verwoest, dat er geen huis meer is,
datniemand er meer ingaat; uit het
land Chittim is het aan hen
openbaar geworden.
23:2 Zwijgt, gij inwoners des eilands!
gij, die de kooplieden van Sidon,
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over zee varende, vervulden,
23:3 En wiens inkomst was het zaad
van Sichor over de grote wateren,
de oogst der rivier; en zij was
demarkt der heidenen.
23:4 Word beschaamd, o Sidon!
want de zee spreekt, [ja], de sterkte
der zee, zeggende: Ik heb
geenbarensnood gehad, ik heb ook
niet gebaard, en ik heb geen
jongelingen groot gemaakt, [en]
geen jongedochters opgebracht.
23:5 Gelijk als geweest is de tijding
van Egypte, zal men ook in weedom
zijn, als men van Tyrus horen zal.
23:6 Vaart over naar Tarsis, huilt,
gij inwoners des eilands!
23:7 Is dit uw vrolijk huppelende
[stad]? welker oudheid [wel] van
oude dagen af is; [maar] haar
eigenvoeten zullen haar verre
wegdragen, om in vreemdelingschap
te verkeren.
23:8 Wie heeft dit beraadslaagd
over Tyrus, die kronende [stad],
welker kooplieden vorsten zijn,
welkerhandelaars de heerlijkste in
het land zijn?
23:9 De HEERE der heirscharen
heeft het beraadslaagd, opdat Hij
ontheilige de hovaardij van alle
sieraad,om al de heerlijksten der
aarde verachtelijk te maken.
23:10 Ga door [naar] uw land, als
een rivier, gij dochter van Tarsis! er
is geen gordel meer.
23:11 Hij heeft Zijn hand uitgestrekt

over de zee, Hij heeft de
koninkrijken beroerd; de HEERE
heeft bevelgegeven tegen Kanaan,
om haar sterkten te verdelgen.
23:12 En Hij heeft gezegd: Gij zult
niet meer vrolijk huppelen, o gij
verdrukte maagd, gij dochter van
Sidon!Naar Chittim toe, maak u op,
vaar over; ook zult gij aldaar geen
rust hebben.
23:13 Ziet, het land der Chaldeen;
dit volk was er niet; Assur heeft het
gefondeerd voor degenen, die in
dewildernissen woonden; zij richtten
hun sterkten op, [en] bouwden hun
paleizen, [maar] Hij heeft het tot
eenvervallen hoop gesteld.
23:14 Huilt, gij schepen van Tarsis!
want ulieder sterkte is verstoord.
23:15 En het zal geschieden te dien
dage, dat Tyrus zal vergeten
worden zeventig jaren, gelijk eens
koningsdagen; [maar] ten einde van
zeventig jaren zal in Tyrus als een
hoerenlied zijn:
23:16 Neem de harp, ga in de stad
rondom, gij vergeten hoer! speel
wel, zing veel liederen, opdat
uwergedacht worde!
23:17 Want het zal geschieden ten
einde van zeventig jaren, dat de
HEERE Tyrus zal bezoeken, en dat
zijwederkeren zal tot haar
hoerenloon, en zij zal hoererij
bedrijven met alle koninkrijken der
aarde, die op denaardbodem zijn.
23:18 En haar koophandel en haar
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hoerenloon zal den HEERE heilig
zijn, het zal niet ten schat
vergaderdnoch opgesloten worden;
maar haar koophandel zal wezen
voor hen, die voor den HEERE
wonen, opdat zij etentot verzadiging,
en dat zij durig deksel hebben.
24:1 Ziet, de HEERE maakt het land
ledig, en Hij maakt het woest; en
Hij keert deszelfs gestaltenis om,
enHij verstrooit zijn inwoners.
24:2 En gelijk het volk, alzo zal de
priester wezen; gelijk de knecht,
alzo zijn heer; gelijk de
dienstmaagd,alzo haar vrouw; gelijk
de koper, alzo de verkoper; gelijk
de lener, alzo de ontlener; gelijk de
woekeraar, alzo die,van welken hij
woeker ontvangt.
24:3 Dat land zal ganselijk ledig
gemaakt worden, en het zal
ganselijk beroofd worden; want de
HEEREheeft dit woord gesproken.
24:4 Het land treurt, het verwelkt;
het aardrijk kweelt, het verwelkt; de
hoogsten van het volk des
landskwelen.
24:5 Want het land is bevlekt
vanwege zijn inwoners; want zij
overtreden de wetten, zij veranderen
deinzettingen, zij vernietigen het
eeuwig verbond.
24:6 Daarom verteert de vloek het
land, en die daarin wonen, zullen
verwoest worden; daarom zullen
deinwoners des lands verbrand

worden, en er zullen weinig mensen
overblijven.
24:7 De most treurt, de wijnstok
kweelt, allen die blijhartig waren,
zuchten.
24:8 De vreugde der trommelen
rust; het geluid der vrolijk
huppelenden houdt op, de vreugde
der harp rust.
24:9 Zij zullen geen wijn drinken
met gezang; de sterke drank zal
bitter zijn dengenen, die hem
drinken.
24:10 De woeste stad is verbroken,
al de huizen staan gesloten, dat er
niemand inkomen kan.
24:11 Er is een klagelijk geroep op
de straten, om des wijns wil; alle
blijdschap is verduisterd, de
vreugdedes lands is heengevaren.
24:12 Verwoesting is in de stad
overgebleven, en met gekraak wordt
de poort in stukken verbroken.
24:13 Want in het binnenste van
het land, in het midden dezer
volken, zal het alzo wezen, gelijk
deafschudding des olijfbooms, gelijk
de nalezingen, wanneer de wijnoogst
geeindigd is.
24:14 Die zullen hun stem opheffen,
zij zullen vrolijk zingen; vanwege de
heerlijkheid des HEEREN zullen
zijjuichen van de zee af.
24:15 Daarom eert den HEERE in de
valleien, in de eilanden der zee den
Naam des HEEREN, des Godsvan
Israel.
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24:16 Van het uiterste einde der
aarde horen wij psalmen, [tot]
verheerlijking des Rechtvaardigen.
Doch [nu]zeg ik: Ik word mager, ik
word mager, wee mij! de
trouwelozen handelen trouwelooslijk,
en met trouweloosheidhandelen de
trouwelozen trouwelooslijk.
24:17 De vrees, en de kuil, en de
strik over u, o inwoners des lands!
24:18 En het zal geschieden, zo wie
voor de stem der vreze vlieden zal,
die zal in den kuil vallen; en die
uitden kuil opklimt, die zal in den
strik gevangen worden; want de
sluizen in de hoogte zijn
opengedaan, en defondamenten der
aarde zullen beven.
24:19 De aarde zal ganselijk
verbroken worden, de aarde zal
ganselijk vaneen gescheurd worden,
de aardezal ganselijk bewogen
worden.
24:20 De aarde zal ganselijk
waggelen, gelijk een dronkaard, en
zij zal heen en weder bewogen
worden,gelijk een nachthut; en haar
overtreding zal zwaar op haar zijn,
en zij zal vallen, en niet weder
opstaan.
24:21 En het zal geschieden te dien
dage, dat de HEERE bezoeking doen
zal over de heirscharen deshogen in
de hoogte, en over de koningen
des aardbodems op den
aardbodem.
24:22 En zij zullen samenvergaderd

worden, [gelijk] de gevangenen in
een put, en zij zullen
beslotenworden in een gevangenis,
maar na vele dagen [weder] bezocht
worden.
24:23 En de maan zal schaamrood
worden, en de zon zal beschaamd
worden, als de HEERE
derheirscharen regeren zal op den
berg Sion en te Jeruzalem, en voor
zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.
25:1 HEERE! Gij zijt mijn God, U zal
ik verhogen, Uw Naam zal ik loven,
want Gij hebt wonder gedaan;
[Uw]raadslagen van verre zijn
waarheid [en] vastigheid.
25:2 Want Gij hebt van de stad een
steenhoop gemaakt; de vaste stad
tot een vervallen hoop; het paleis
dervreemdelingen, dat het geen stad
meer zij, in eeuwigheid zal zij niet
herbouwd worden.
25:3 Daarom zal U een machtig
volk eren, de stad der tirannische
volken zal U vrezen.
25:4 Want Gij zijt den arme een
Sterkte geweest, een Sterkte den
nooddruftige, als hem bange was;
eenToevlucht tegen den vloed, een
Schaduw tegen de hitte; want het
blazen der tirannen is als een vloed
[tegen]een wand.
25:5 Gelijk de hitte in een dorre
plaats, zult Gij de onstuimigheid der
vreemdelingen nederdrukken;
[gelijk]de hitte door de schaduw
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ener dikke wolk, zal het gezang der
tirannen vernederd worden.
25:6 En de HEERE der heirscharen
zal op dezen berg allen volken een
vetten maaltijd maken, een
maaltijdvan reinen wijn, van vet vol
mergs, van reine wijnen, die
gezuiverd zijn.
25:7 En Hij zal op dezen berg
verslinden het bewindsel des
aangezichts, waarmede alle volken
bewondenzijn, en het deksel,
waarmede alle natien bedekt zijn.
25:8 Hij zal den dood verslinden tot
overwinning, en de Heere HEERE zal
de tranen van alle
aangezichtenafwissen; en Hij zal de
smaadheid Zijns volks van de ganse
aarde wegnemen; want de HEERE
heeft hetgesproken.
25:9 En men zal te dien dage
zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij
hebben Hem verwacht, en Hij zal
onszalig maken. Deze is de HEERE,
wij hebben Hem verwacht, wij zullen
ons verheugen en verblijden in
Zijnzaligheid.
25:10 Want de hand des HEEREN
zal op dezen berg rusten; maar
Moab zal onder Hem verdorst
worden,gelijk het stro verdorst wordt
tot mest.
25:11 En Hij zal Zijn handen
uitbreiden in het midden van hen,
gelijk als een zwemmer [die]
uitbreidt om tezwemmen, en Hij zal
hun hoogmoed vernederen met de

lagen hunner handen.
25:12 En Hij zal de hoge vesten
uwer muren buigen, vernederen, [ja],
Hij zal ze ter aarde tot het stof
toedoen reiken.
26:1 Te dien dage zal dit lied
gezongen worden in het land van
Juda; Wij hebben een sterke stad,
[God]stelt heil tot muren en
voorschansen.
26:2 Doet de poorten open, dat het
rechtvaardige volk daarin ga,
hetwelk de getrouwigheden bewaart.
26:3 Het is een bevestigd
voornemen, Gij zult allerlei vrede
bewaren, want men heeft op U
vertrouwd.
26:4 Vertrouwt op den HEERE tot in
der eeuwigheid; want in den Heere
HEERE is een eeuwige rotssteen.
26:5 Want Hij buigt de
hooggezetenen neder, de verheven
stad; Hij vernedert ze, Hij vernedert
ze tot deaarde toe, Hij doet ze tot
aan het stof reiken.
26:6 De voet zal ze vertreden, de
voeten des ellendigen, de treden
der armen.
26:7 Het pad des rechtvaardigen is
geheel effen, den gang des
rechtvaardigen weegt Gij recht.
26:8 Wij hebben ook in den weg
Uwer gerichten, U, o HEERE!
verwacht; tot Uw Naam en tot
Uwgedachtenis is de begeerte
[onzer] ziel.
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26:9 [Met] mijn ziel heb ik U
begeerd in den nacht, ook zal ik
[met] mijn geest, [die] in het
binnenste van mijis, U vroeg zoeken;
want wanneer Uw gerichten op de
aarde zijn, zo leren de inwoners der
wereld gerechtigheid.
26:10 Wordt den goddeloze genade
bewezen, hij leert [evenwel] geen
gerechtigheid, hij drijft onrecht in
eengans richtig land, en hij ziet de
hoogheid des HEEREN niet aan.
26:11 HEERE! is Uw hand verhoogd,
zij zien het niet; [maar] zij zullen
het zien, en beschaamd
worden,[vanwege] den ijver [over]
[Uw] volk, ook zal het vuur Uw
wederpartijders verteren.
26:12 HEERE! Gij zult ons vrede
bestellen, want Gij hebt ons ook al
onze zaken uitgericht.
26:13 HEERE, onze God! [andere]
heren, behalve Gij, hebben over ons
geheerst; [doch] door U
alleengedenken wij Uws Naams.
26:14 Dood zijnde zullen zij niet
[weder] leven, overleden zijnde
zullen zij niet opstaan; daarom hebt
Gij henbezocht, en hebt hen
verdelgd, en Gij hebt al hun
gedachtenis doen vergaan.
26:15 Gij, o HEERE! hadt dit volk
vermeerderd, Gij hadt dit volk
vermeerderd; Gij waart
verheerlijktgeworden; [maar] Gij hebt
hen [in] al de einden des aardrijks
verre weggedaan.

26:16 HEERE! in benauwdheid
hebben zij U bezocht; zij hebben
[hun] stil gebed uitgestort, als
Uwtuchtiging over hen was.
26:17 Gelijk een bevruchte vrouw,
als zij nadert tot het baren, smarten
heeft, en schreeuwt in haar
weeen,alzo zijn wij geweest, o
HEERE! vanwege Uw aangezicht.
26:18 Wij waren bevrucht, wij
hadden de smarten, [maar] wij
hebben [niet] dan wind gebaard; wij
deden hetland geen behoudenis
aan, en de inwoners der wereld
vielen niet neder.
26:19 Uw doden zullen leven, [ook]
mijn dood lichaam, zij zullen
opstaan; waakt op en juicht, gij, die
in hetstof woont! want uw dauw zal
zijn [als] een dauw der moeskruiden,
en het land zal de overledenen
uitwerpen.
26:20 Ga henen, mijn volk! ga in uw
binnenste kamers, en sluit uw
deuren na u toe; verberg u als een
kleinogenblik, totdat de gramschap
overga.
26:21 Want ziet, de HEERE zal uit
Zijn plaats uitgaan, om de
ongerechtigheid van de inwoners
der aardeover hen te bezoeken; en
de aarde zal haar bloed ontdekken,
en zal haar doodgeslagenen niet
langer bedekthouden.
27:1 Te dien dage zal de HEERE
met Zijn hard, en groot, en sterk
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zwaard bezoeken den Leviathan,
delangwemelende slang, ja, den
Leviathan, de kromme slomme
slang; en Hij zal den draak, die in
de zee is,doden.
27:2 Te dien dage zal er een
wijngaard van roden wijn zijn; zingt
van denzelven bij beurte.
27:3 Ik, de HEERE, behoede dien,
alle ogenblik zal Ik hem
bevochtigen; opdat [de] [vijand] hem
nietbezoeke, zal Ik hem bewaren
nacht en dag.
27:4 Grimmigheid is bij Mij niet; wie
zou Mij [als] een doorn [en] distel in
oorlog stellen, dat Ik tegen hem
zouaanvallen, [en] hem te gelijk
verbranden zou?
27:5 Of hij moest Mijn sterkte
aangrijpen, hij zal vrede met Mij
maken; vrede zal hij met Mij maken.
27:6 In het toekomende zal Jakob
wortelen schieten, Israel zal bloeien
en groeien; en zij zullen de
wereldmet inkomsten vervullen.
27:7 Heeft Hij hem geslagen, gelijk
Hij dien geslagen heeft, die hem
sloeg? Is hij gedood, gelijk
zijngedoden gedood zijn geworden?
27:8 Met mate hebt Gij met hem
getwist, wanneer Gij hem wegstiet;
[als] Hij [hem] wegnam door Zijn
hardenwind, in den dag des
oostenwinds.
27:9 Daarom zal daardoor de
ongerechtigheid van Jakob verzoend
worden, en dit is de ganse vrucht,

dat Hijdeszelfs zonde zal wegdoen,
wanneer Hij al de stenen des
altaars maken zal als verstrooide
kalkstenen, debossen en de
zonnebeelden zullen niet bestaan.
27:10 Want de vaste stad zal
eenzaam, de woonstede zal
verstoten en verlaten worden, gelijk
een woestijn;daar zullen de kalveren
weiden, en daar zullen zij
nederliggen, en zullen haar takken
verslinden.
27:11 Als haar takken verdord
zullen zijn, zullen zij afgebroken
worden, [en] de vrouwen, komende,
zullenze aansteken; want het is
geen volk van enig verstand;
daarom zal Hij, Die het gemaakt
heeft, Zich deszelvenniet ontfermen,
en Die het geformeerd heeft, zal
aan hetzelve geen genade bewijzen.
27:12 En het zal te dien dage
geschieden, dat de HEERE dorsen
zal, van den stroom der rivier af tot
aan derivier van Egypte; doch
gijlieden zult opgelezen worden, een
bij een, o gij kinderen Israels!
27:13 En het zal te dien dage
geschieden, dat er met een grote
bazuin geblazen zal worden; dan
zullen diekomen, die in het land van
Assur verloren zijn, en de
heengedrevenen in het land van
Egypte; en zij zullen denHEERE
aanbidden op den heiligen berg te
Jeruzalem.
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28:1 Wee de hovaardige kroon der
dronkenen van Efraim, welker
heerlijk sieraad is een afvallende
bloem,die daar is op het hoofd der
zeer vette vallei, der geslagenen van
den wijn.
28:2 Ziet, de Heere heeft een sterke
en machtige, er is gelijk een
hagelvloed, een poort des verderfs;
gelijkeen vloed der sterke wateren;
die overvloeien, zal Hij ze ter aarde
nederwerpen met de hand.
28:3 De hovaardige kronen der
dronkenen van Efraim zullen met
voeten vertreden worden.
28:4 En de afvallende bloem zijns
heerlijken sieraads, die op het
hoofd der zeer vette vallei is, zal
zijn gelijkeen vroegrijpe vrucht voor
den zomer, welke, wanneer ze
iemand ziet, terwijl zij nog in zijn
hand is, slokt hij zeop.
28:5 Te dien dage zal de HEERE
der heirscharen tot een heerlijke
Kroon en tot een sierlijken Krans
zijn denovergeblevenen Zijns volks;
28:6 En tot een Geest des oordeels
dien, die ten oordeel zit, en tot een
sterkte dengenen, die den
strijdafkeren tot de poort toe.
28:7 En ook dwalen dezen van den
wijn, en zij dolen van den sterken
drank; de priester en de
profeetdwalen van den sterken
drank; zij zijn verslonden van den
wijn, zij dolen van sterken drank; zij
dwalen in hetgezicht; zij waggelen in

het gericht.
28:8 Want alle tafels zijn vol van
uitspuwsel [en] van drek, zodat er
geen plaats [schoon] is.
28:9 Wien zou Hij [dan] de kennis
leren, en wien zou Hij het gehoorde
te verstaan geven? Den
gespeendenvan de melk, den
afgetrokkenen van de borsten?
28:10 Want het is gebod op gebod,
gebod op gebod, regel op regel,
regel op regel, hier een weinig,
daareen weinig.
28:11 Daarom zal Hij door
belachelijke lippen, en door een
andere tong tot dit volk spreken;
28:12 Tot dewelken Hij gezegd
heeft: Dit is de rust, geeft den
moeden rust, en dit is de
verkwikking; doch zijhebben niet
willen horen.
28:13 Zo zal hun het woord des
HEEREN zijn; gebod op gebod,
gebod op gebod, regel op regel,
regel opregel, hier een weinig, daar
een weinig; opdat zij heengaan, en
achterwaarts vallen, en verbreken,
en verstrikten gevangen worden.
28:14 Daarom, hoort des HEEREN
woord, gij bespotters, gij heersers
over dit volk, dat te Jeruzalem is!
28:15 Omdat gijlieden zegt: Wij
hebben een verbond met den dood
gemaakt, en met de hel hebben wij
eenvoorzichtig verdrag gemaakt;
wanneer de overvloeiende gesel
doortrekken zal, zal hij tot ons niet
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komen; wantwij hebben de leugen
ons tot een toevlucht gesteld, en
onder de valsheid hebben wij ons
verborgen.
28:16 Daarom, alzo zegt de Heere
HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen
in Sion, een beproefden steen,
eenkostelijken hoeksteen, die wel
vast gegrondvest is; wie gelooft, die
zal niet haasten.
28:17 En Ik zal het gericht stellen
naar het richtsnoer, en de
gerechtigheid naar het paslood; en
de hagel zalde toevlucht der leugen
wegvagen, en de wateren zullen de
schuilplaats overlopen.
28:18 En ulieder verbond met den
dood zal te niet worden, en uw
voorzichtig verdrag met de hel zal
nietbestaan; wanneer de
overvloeiende gesel doortrekken zal,
dan zult gijlieden van denzelven
vertreden worden.
28:19 Van den tijd af, als hij
doortrekt, zal hij ulieden wegnemen,
want allen morgen zal hij
doortrekken, bijdag en bij nacht; en
het zal geschieden, dat het gerucht
te verstaan, enkel beroering wezen
zal.
28:20 Want het bed zal korter zijn,
dan dat men zich daarop
uitstrekken kunne; en het deksel zal
te smalwezen, als men zich
[daaronder] voegt.
28:21 Want de HEERE zal Zich
opmaken, gelijk op den berg

Perazim, Hij zal beroerd zijn, gelijk
[in] het dalvan Gibeon, om Zijn werk
te doen, Zijn werk zal vreemd zijn;
en om Zijn daad te doen, Zijn daad
zal vreemd zijn!
28:22 Nu dan, drijft den spot niet,
opdat uw banden niet vaster
gemaakt worden; want ik heb van
den HeereHEERE der heirscharen
gehoord een verdelging, ja, een, die
vast besloten is over het ganse
land.
28:23 Neemt ter ore en hoort mijn
stem, merkt op en hoort mijn rede!
28:24 Ploegt de ploeger den
gehelen dag om te zaaien? Opent
en egt hij zijn land [den] [gehelen]
[dag]?
28:25 Is het niet alzo? Wanneer hij
het bovenste van hetzelve effen
gemaakt heeft, dan strooit hij
wikken, enspreidt komijn, of hij
werpt er van de beste tarwe in, of
uitgelezen gerst, of spelt, elk aan
zijn plaats.
28:26 En zijn God onderricht hem
van de wijze, Hij leert hem.
28:27 Want men dorst de wikken
niet met den dorswagen, en men
laat het wagenrad niet rondom over
hetkomijn gaan; maar de wikken
slaat men uit met een staf, en het
komijn met een stok;
28:28 Het brood [koren] moet
verbrijzeld worden, maar hij dorst
het niet geduriglijk dorsende; noch
hij breekt[het] [met] het wiel zijns
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wagens, noch hij verbrijzelt het met
zijn paarden.
28:29 Zulks komt ook voort van den
HEERE der heirscharen; Hij is
wonderlijk van raad, Hij is groot
vandaad.
29:1 Wee Ariel, Ariel! de stad,
[waarin] David gelegerd heeft; doet
jaar tot jaar; laat ze feestofferen
slachten.
29:2 Evenwel zal Ik Ariel
beangstigen, en er zal treuring en
droefheid wezen, en [die] [stad] zal
Mij gelijkAriel zijn.
29:3 Want Ik zal een leger in het
rond om u slaan, en Ik zal u
belegeren met bolwerken, en Ik zal
vestingentegen u opwerpen.
29:4 Dan zult gij vernederd worden,
gij zult uit de aarde spreken, en uw
spraak zal uit het stof
zachtjesvoortkomen; en uw stem zal
zijn uit de aarde als van een
tovenaar, en uw spraak zal uit het
stof piepen.
29:5 En de menigte uwer vreemde
[soldaten] zal zijn gelijk dun stof, en
de menigte der tirannen
alsvoorbijvliegend kaf; en het zal in
een ogenblik haastelijk geschieden.
29:6 Gij zult van den HEERE der
heirscharen bezocht worden met
donder, en met aardbeving, en
grootgeluid, [met] wervelwind, en
onweder, en de vlam eens
verterenden vuurs.

29:7 En gelijk de droom van een
nachtgezicht is, [alzo] zal de
veelheid aller heidenen zijn, die
tegen Arielstrijden zullen; zelfs allen,
die tegen haar en haar vestingen
strijden, en haar beangstigen zullen.
29:8 Het zal alzo zijn, gelijk
wanneer een hongerige droomt, en
ziet, hij eet; maar als hij ontwaakt,
zo is zijnziel ledig; of, gelijk als
wanneer een dorstige droomt, en
ziet, hij drinkt; maar als hij
ontwaakt, ziet, zo is hij nogmat, en
zijn ziel is begerig; alzo zal de
menigte aller heidenen zijn, die
tegen den berg Sion krijgen.
29:9 Zij vertoeven, daarom
verwondert u; zij zijn vrolijk,
derhalve roept gijlieden; zij zijn
dronken, maar nietvan wijn; zij
waggelen, maar niet van sterken
drank.
29:10 Want de HEERE heeft over
ulieden uitgegoten een geest des
diepen slaaps, en Hij heeft uw
ogentoegesloten; de profeten, en uw
hoofden, [en] de zieners heeft Hij
verblind.
29:11 Daarom is ulieden alle gezicht
geworden als de woorden van een
verzegeld boek, hetwelk men
geeftaan een, die lezen kan,
zeggende: Lees toch dit; en hij zegt:
Ik kan niet, want het is verzegeld.
29:12 Of men geeft het boek aan
een, die niet lezen kan, zeggende:
Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan
1172

Jesaja
nietlezen.
29:13 Want de Heere heeft gezegd:
Daarom dat dit volk [tot] [Mij]
nadert met zijn mond, en zij Mij
met hunlippen eren, doch hun hart
verre van Mij doen; en hun vreze,
[waarmede] [zij] Mij [vrezen],
mensengeboden zijn,die hun geleerd
zijn;
29:14 Daarom, ziet, Ik zal voorts
wonderlijk handelen met dit volk,
wonderlijk en wonderbaarlijk; want
dewijsheid zijner wijzen zal vergaan,
en het verstand zijner verstandigen
zal zich verbergen.
29:15 Wee dengenen, die zich diep
versteken willen voor den HEERE,
[hun] raad verbergende; en
welkerwerken in duisterheid
geschieden, en zij zeggen: Wie ziet
ons, en wie kent ons?
29:16 Ulieder omkeren is, alsof de
pottenbakker geacht werd als leem,
dat het maaksel zeide van
zijnmaker: Hij heeft mij niet
gemaakt; en het geformeerde vat
van zijn pottenbakker zeide: Hij
verstaat het niet.
29:17 Is het niet nog om een klein
weinig, dat de Libanon in een
vruchtbaar veld zal veranderd
worden, enhet vruchtbare veld voor
een woud geacht zal worden?
29:18 En te dien dage zullen de
doven horen de woorden des
Boeks; en de ogen der blinden,
zijnde uit dedonkerheid en uit de

duisternis, zullen zien.
29:19 En de zachtmoedigen zullen
vreugde op vreugde hebben in den
HEERE; en de behoeftigen onder
demensen zullen zich in den Heilige
Israels verheugen.
29:20 Wanneer de tiran een einde
zal hebben, en dat het met den
bespotter uit zal zijn, en dat allen,
die totongerechtigheid waken,
uitgeroeid zullen zijn;
29:21 Die een mens schuldig maken
om een woord, en leggen dien
strikken, die [hen] bestraft in de
poort;en die den rechtvaardige
verdrijven in het woeste.
29:22 Daarom zegt de HEERE, Die
Abraham verlost heeft, tot het huis
van Jakob alzo: Jakob zal nu
niet[meer] beschaamd worden, en
nu zal zijn aangezicht niet [meer]
bleek worden;
29:23 Want als hij zijn kinderen, het
werk Mijner handen, zien zal in het
midden van hen, zullen zij MijnNaam
heiligen; en zij zullen den Heilige
Jakobs heiligen, en den God van
Israel vrezen.
29:24 En die dwalende van geest
zijn, zullen tot verstand komen, en
de murmureerders zullen de
leringaannemen.
30:1 Wee den kinderen, die afvallen,
spreekt de HEERE, om een raadslag
te maken, maar niet uit Mij, enom
[zich] met een bedekking te
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bedekken, maar niet [uit] Mijn Geest,
om zonde tot zonde te doen;
30:2 Die gaan, om af te trekken in
Egypte, en vragen Mijn mond niet;
om zich te sterken met de macht
vanFarao, en om hun toevlucht te
nemen onder de schaduw van
Egypte.
30:3 Want de sterkte van Farao zal
ulieden tot schaamte zijn, en die
toevlucht onder de schaduw
vanEgypte tot schande.
30:4 Wanneer zijn vorsten zullen
geweest zijn tot Zoan, en zijn
gezanten zullen gekomen zijn tot
nabijChanes;
30:5 Hij zal hen allen beschaamd
maken door een volk, dat hun geen
nut kan doen, noch tot hulp, noch
totvoordeel, maar tot schande en
ook tot smaadheid zijn zal.
30:6 De last der beesten, van het
zuiden, naar het land des angstes,
en der benauwdheid, van waar
desterke leeuw en de oude leeuw
is, de basilisk en de vurige
vliegende draak; hun goederen
zullen zij voeren opden rug der
veulens, en hun schatten op de
bulten der kemelen, tot het volk,
[dat] [hun] geen nut zal doen.
30:7 Want Egypte zal ijdellijk en te
vergeefs helpen; daarom heb Ik
hierover geroepen; Stilzitten zal
hunsterkte zijn.
30:8 Nu [dan], ga henen, schrijf
voor hen op een tafel, en teken het

in een boek, opdat het blijve tot
denlaatsten dag, voor altoos, tot in
eeuwigheid.
30:9 Want het is een wederspannig
volk; het zijn leugenachtige kinderen;
kinderen, die des HEEREN wetniet
horen willen.
30:10 Die daar zeggen tot de
zieners: Ziet niet; en tot de
schouwers: Schouwt ons niet, wat
recht is; spreekttot ons zachte
dingen, schouwt ons bedriegerijen.
30:11 Wijkt af van den weg, maakt
u van de baan; laat den Heilige
Israels van ons ophouden!
30:12 Daarom, zo zegt de Heilige
Israels: Omdat gijlieden dit woord
verwerpt, en vertrouwt
oponderdrukking en verkeerdheid, en
steunt daarop:
30:13 Daarom zal ulieden deze
misdaad zijn gelijk een vallende
scheur, uitwaarts gebogen in een
hogenmuur, welks breuk haastelijk in
een ogenblik komen zal.
30:14 Ja, Hij zal ze verbreken, gelijk
een pottenbakkerskruik verbroken
wordt; in het brijzelen zal Hij
nietverschonen; alzo dat van haar
verbrijzeling niet een scherf zal
gevonden worden, om vuur uit den
haard tenemen, of om water te
scheppen uit een gracht.
30:15 Want alzo zegt de Heere
HEERE, de Heilige Israels: Door
wederkering en rust zoudt
gijliedenbehouden worden, in stilheid
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en in vertrouwen zou uw sterkte
zijn; doch gij hebt niet gewild.
30:16 En gij zegt: Neen, maar op
paarden zullen wij vlieden; daarom
zult gij vlieden! En: Op snelle
[paarden]zullen wij rijden; daarom
zullen uw vervolgers [ook] snel zijn!
30:17 Een duizend van het schelden
van enige, van het schelden van vijf
zult gij [allen] vlieden; totdat
gijovergelaten wordt, gelijk een mast
op den top van een berg, en als
een banier op een heuvel.
30:18 En daarom zal de HEERE
wachten, opdat Hij u genadig zij, en
daarom zal Hij verhoogd
worden,opdat Hij Zich over ulieden
ontferme, want de HEERE is een
God des gerichts; welgelukzalig zijn
die allen, dieHem verwachten.
30:19 Want het volk zal in Sion
wonen, te Jeruzalem; gij zult
ganselijk niet wenen; gewisselijk zal
Hij ugenadig zijn op de stem uws
geroeps; zo haast Hij die horen zal,
zal Hij u antwoorden.
30:20 De Heere zal ulieden [wel]
brood der benauwdheid, en wateren
der verdrukking geven; maar
uwleraars zullen niet meer als met
vleugelen wegvliegen, maar uw ogen
zullen uw leraars zien;
30:21 En uw oren zullen horen het
woord [desgenen], [die] achter u is,
zeggende: Dit is de weg, wandelt
indenzelven; als gij zoudt afwijken
ter rechter [hand] of ter linkerhand.

30:22 En gijlieden zult voor onrein
houden het deksel uwer zilveren
gesneden beelden, en het
overtrekseluwer gouden gegoten
beelden; gij zult ze wegwerpen gelijk
een maanstondig kleed, en tot elk
van die zeggen:Henen uit!
30:23 Dan zal Hij uw zaad,
waarmede gij het land bezaaid hebt,
regen geven, en brood van des
landsinkomen, en hetzelve zal vet
en smoutig zijn; uw vee zal te dien
dage [in] een wijde landouwe
weiden.
30:24 En de ossen, en ezelveulens,
die het land bouwen, zullen zuiver
voeder eten, hetwelk verschud is
metde werpschoffel en met de wan.
30:25 En er zullen op allen hogen
berg, en op allen verhevenen heuvel
beekjes [en] watervlieten zijn, in
dendag der grote slachting, wanneer
de torens vallen zullen.
30:26 En het licht der maan zal zijn
als het licht der zon, en het licht
der zon zal zevenvoudig zijn als het
lichtvan zeven dagen; ten dage als
de HEERE de breuk Zijns volks zal
verbinden, en de wonde, waarmede
hetgeslagen is, genezen.
30:27 Ziet, de Naam des HEEREN
komt van verre, Zijn toorn brandt,
en de last is zwaar; Zijn lippen zijn
volgramschap, en Zijn tong, als een
verterend vuur;
30:28 En Zijn adem is als een
overlopende beek, [die] tot aan den
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hals toe raakt; om de heidenen
teschudden met een schudding der
ijdelheid, en als een misleidende
toom in de kinnebakkens der
volken.
30:29 Er zal een lofzang bij ulieden
zijn, gelijk in den nacht, wanneer
het feest geheiligd wordt; en
blijdschapdes harten, gelijk van een,
die met pijpen wandelt, om te
komen tot den berg des HEEREN,
tot den Rotssteenvan Israel.
30:30 En de HEERE zal Zijn heerlijke
stem doen horen, en de nederlating
Zijns arms doen zien,
metgrimmigheid van toorn, en een
vlam van verterend vuur, stralen, en
een vloed, en hagelstenen.
30:31 Want door de stem des
HEEREN zal Assur te morzel
geslagen worden, [die] met de
roede sloeg.
30:32 En alwaar die gegrondveste
staf doorgegaan zal zijn (op welken
de HEERE dien zal hebben
doenrusten), [daar] zal men met
trommelen en harpen zijn; want met
bewegende bestrijdingen zal Hij
tegen henstrijden.
30:33 Want Tofeth is van gisteren
bereid; [ja], hij is ook voor den
koning bereid; Hij heeft hem diep
[en] wijdgemaakt, het vuur en hout
van zijn brandstapel is veel; de
adem des HEEREN zal hem
aansteken als eenzwavelstroom.

31:1 Wee dengenen, die in Egypte
om hulp aftrekken, en steunen op
paarden, en vertrouwen op
wagenen,omdat er vele zijn, en op
ruiters, omdat die zeer machtig zijn;
en zien niet op den Heilige Israels,
en zoeken denHEERE niet.
31:2 Nochtans is Hij ook wijs, en Hij
doet het kwaad komen, en trekt Zijn
woorden niet terug; maar Hij zalZich
opmaken tegen het huis der
boosdoeners, en tegen de hulp
dergenen, die ongerechtigheid
werken.
31:3 Want de Egyptenaren zijn
mensen, en geen God, en hun
paarden zijn vlees, en geen geest;
en deHEERE zal Zijn hand
uitstrekken, dat de helper struikelen
zal, en die geholpen wordt, zal
nedervallen, en zijzullen al te zamen
te niet komen.
31:4 Want alzo heeft de HEERE tot
mij gezegd: Gelijk als een leeuw, en
een jonge leeuw over zijn roof
brult,wanneer ook een volle menigte
der herderen samengeroepen wordt
tegen hem, verschrikt hij voor hun
stemniet, en vernedert zich niet
vanwege hun veelheid; alzo zal de
HEERE der heirscharen nederdalen,
om testrijden voor den berg Sions
en voor haar heuvel.
31:5 Gelijk vliegende vogelen, alzo
zal de HEERE der heirscharen
Jeruzalem beschutten, beschuttende
zalHij haar ook verlossen,
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doorgaande zal Hij haar ook
uithelpen.
31:6 Bekeert u tot [Hem], van
Denwelken de kinderen Israels diep
afgeweken zijn.
31:7 Want te dien dage zullen zij
verwerpen, een ieder zijn zilveren
afgoden en zijn gouden afgoden,
welkeu uw handen [tot] zonde
gemaakt hadden;
31:8 En Assur zal vallen door het
zwaard, niet eens mans, en het
zwaard, niet eens mensen, zal
hemverteren; en hij zal voor het
zwaard vlieden, en zijn jongelingen
zullen versmelten.
31:9 En hij zal van vreze doorgaan
[naar] zijn rotssteen, en zijn vorsten
zullen voor de banier
verschrikken,spreekt de HEERE, die
te Sion vuur, en te Jeruzalem een
oven heeft.
32:1 Ziet, een koning zal regeren in
gerechtigheid, en de vorsten zullen
heersen naar recht.
32:2 En [die] man zal zijn als een
verberging tegen den wind, en een
schuilplaats tegen den vloed,
alswaterbeken in een dorre plaats,
als de schaduw van een zwaren
rotssteen in een dorstig land.
32:3 En de ogen dergenen, die zien,
zullen niet terugzien, en de oren
dergenen, die horen,
zullenopmerken.
32:4 En het hart der

onbedachtzamen zal de wetenschap
verstaan, en de tong der
stamelenden zal vaardigzijn, om
bescheidenlijk te spreken.
32:5 De dwaas zal niet meer
genoemd worden milddadig, en de
gierige zal niet [meer] mild geheten
worden.
32:6 Want een dwaas spreekt
dwaasheid, en zijn hart doet
ongerechtigheid, om huichelarij te
plegen, en omdwaling te spreken
tegen den HEERE, om de ziel des
hongerigen ledig te laten, en den
dorstige drank te doenontbreken.
32:7 En eens gierigaards ganse
gereedschap is kwaad; hij
beraadslaagt schandelijke
verdichtselen, om deellendigen te
bederven met valse redenen, en het
recht, als de arme spreekt.
32:8 Maar een milddadige
beraadslaagt milddadigheden, en
staat op milddadigheden.
32:9 Staat op, gij geruste vrouwen,
hoort mijn stem; gij dochters, die zo
zeker zijt, neemt mijn redenen
terore.
32:10 [Vele] dagen over het jaar
zult gij beroerd zijn, gij [dochters],
die zo zeker zijt, want de wijnoogst
zal uitzijn, er zal geen inzameling
komen.
32:11 Beeft, gij geruste [vrouwen];
weest beroerd, [dochters], die zo
zeker zijt; trekt u uit, en ontbloot u,
engordt [zakken] om uw lendenen.
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32:12 Men zal rouwklagen over de
borsten, over de gewenste akkers,
over de vruchtbare wijnstokken.
32:13 Op het land mijns volks zal
de doorn [en] de distel opgaan; ja,
op alle vreugdehuizen, [in] de
vrolijkhuppelende stad.
32:14 Want het paleis zal verlaten
zijn, het gewoel der stad zal
ophouden; Ofel en de wachttorens
zullen totspelonken zijn, tot in der
eeuwigheid, een vreugde der
woudezelen, een weide der kudden.
32:15 Totdat over ons uitgegoten
worde de Geest uit de hoogte; dan
zal de woestijn tot een vruchtbaar
veldworden, en het vruchtbare veld
zal voor een woud geacht worden.
32:16 En het recht zal in de
woestijn wonen, en de gerechtigheid
zal op het vruchtbare veld verblijven.
32:17 En het werk der gerechtigheid
zal vrede zijn; en de werking der
gerechtigheid zal zijn gerustheid
enzekerheid tot in eeuwigheid.
32:18 En mijn volk zal in een
woonplaats des vredes wonen, en in
welverzekerde woningen, en in
stillegeruste plaatsen.
32:19 Maar het zal hagelen, waar
men afgaat in het woud, en de stad
zal laag worden in de laagte.
32:20 Welgelukzalig zijt gijlieden, die
aan alle wateren zaait; gij, die den
voet des osses en des
ezels[derwaarts] henenzendt!

33:1 Wee u, gij verwoester, die niet
verwoest zijt, en gij, die
trouwelooslijk handelt, waar men
niettrouwelooslijk tegen u gehandeld
heeft! Als gij het verwoesten zult
volbracht hebben, zult gij verwoest
worden;als gij het trouweloos
handelen zult voleind hebben, zal
men trouwelooslijk tegen u
handelen.
33:2 HEERE, wees ons genadig, wij
hebben op U gewacht; wees hun
arm allen morgen, daartoe
onzebehoudenis ten tijde der
benauwdheid.
33:3 Van het geluid des rumoers
zullen de volken wegvlieden; van Uw
verhoging zullen de
heidenenverstrooid worden.
33:4 Dan zal ulieder buit verzameld
worden, gelijk de kevers verzameld
worden; men zal daarin ginds
enweder huppelen, gelijk de
sprinkhanen ginds en weder
huppelen.
33:5 De HEERE is verheven, want Hij
woont [in] de hoogte; Hij heeft Sion
vervuld met gericht engerechtigheid.
33:6 En het zal geschieden, dat de
vastigheid uwer tijden, de sterkte
van [uw] behoudenissen zal
zijnwijsheid en kennis; de vreze des
HEEREN zal zijn schat zijn.
33:7 Ziet, hun allersterksten roepen
daar buiten; de boden des vredes
wenen bitterlijk.
33:8 De gebaande wegen zijn
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verwoest, die door de paden gaat,
houdt op; hij vernietigt het verbond,
hijveracht de steden, hij acht geen
mens.
33:9 Het land treurt, het kweelt; de
Libanon schaamt zich, hij verwelkt;
Saron is geworden als een
woestijn;zo Basan als Karmel zijn
geschud.
33:10 Nu zal Ik opstaan, zegt de
HEERE, nu zal Ik verhoogd worden,
nu zal Ik verheven worden.
33:11 Gijlieden gaat met stro
zwanger, gij zult stoppelen baren;
uw geest zal u [als] vuur verslinden.
33:12 En de volken zullen zijn [als]
de verbrandingen des kalks; [als]
afgehouwen doornen zullen zij met
hetvuur verbrand worden.
33:13 Hoort gijlieden, die verre zijt,
wat Ik gedaan heb; en gijlieden, die
nabij zijt, bekent Mijn macht!
33:14 De zondaren te Sion zijn
verschrikt; beving heeft de
huichelaren aangegrepen; [zij]
[zeggen]: Wie is eronder ons, die bij
een verterend vuur wonen kan? Wie
is er onder ons, die bij een
eeuwigen gloed wonen kan?
33:15 Die in gerechtigheden
wandelt, en die billijkheden spreekt;
die het gewin der
onderdrukkingenverwerpt; die zijn
handen uitschudt, dat zij geen
geschenken behouden; die zijn oor
stopt, dat hij geenbloedschulden
hore, en zijn ogen toesluit; dat hij

het kwade niet aanzie;
33:16 Die zal in de hoogten wonen,
de sterkten der steenrotsen zullen
zijn hoog vertrek zijn; zijn
broodwordt hem gegeven, zijn
wateren zijn gewis.
33:17 Uw ogen zullen den Koning
zien in Zijn schoonheid; zij zullen
een ver gelegen land zien.
33:18 Uw hart zal de verschrikking
overdenken, [zeggende]: Waar is de
schrijver? Waar is de
betaalsheer?Waar is hij, die de
torens telt?
33:19 Gij zult niet [meer] dat
stuurse volk zien, het volk, dat zo
diep van spraak is, dat men het
niet horenkan, van belachelijke tong,
hetwelk men niet verstaan kan.
33:20 Schouwt Sion aan, de stad
onzer bijeenkomsten; uw ogen zullen
Jeruzalem zien, een
gerustewoonplaats, een tent, die
niet ter neder geworpen zal worden,
welker pinnen in der eeuwigheid niet
zullenuitgetogen worden, en van
welker zelen geen verscheurd
worden.
33:21 Maar de HEERE zal aldaar bij
ons heerlijk zijn, het zal zijn een
plaats van rivieren, van wijde
stromen;geen roeischuit zal daar
doorvaren, en geen treffelijk schip
zal daar overvaren.
33:22 Want de HEERE is onze
Rechter, de HEERE is onze
Wetgever, de HEERE is onze Koning.
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Hij zalons behouden.
33:23 Uw touwen zijn slap
geworden, zij zullen hun mastboom
niet kunnen recht stijf houden, zij
zullen hetzeil niet uitspannen; dan
zal de roof van een overvloedigen
buit uitgedeeld worden, [zelfs] zullen
de lammen denroof roven.
33:24 En geen inwoner zal zeggen:
Ik ben ziek, [want] het volk, dat
daarin woont, zal vergeving
vanongerechtigheid hebben.
34:1 Nadert, gij heidenen, om te
horen, en gij volken! luistert toe; de
aarde hore, en haar volheid, de
werelden al wat daaruit voortkomt.
34:2 Want de verbolgenheid des
HEEREN is over al de heidenen, en
grimmigheid over al hun heir; Hij
heefthen verbannen, Hij heeft ze ter
slachting overgegeven.
34:3 En hun verslagenen zullen
weggeworpen worden, en van hun
dode lichamen zal hun stank
opgaan; ende bergen zullen smelten
van hun bloed.
34:4 En al het heir der hemelen zal
uitteren, en de hemelen zullen
toegerold worden, gelijk een boek,
en alhun heir zal afvallen, gelijk een
blad van den wijnstok afvalt, en
gelijk [een] [vijg] afvalt van den
vijgeboom.
34:5 Want Mijn zwaard is dronken
geworden in den hemel; ziet, het zal
ten oordeel nederdalen op Edom,

enop het volk, hetwelk Ik verbannen
heb.
34:6 Het zwaard des HEEREN is vol
van bloed, het is vet geworden van
smeer, van het bloed der
lammerenen der bokken, van het
smeer der nieren van de rammen;
want de HEERE heeft een slachtoffer
te Bozra, eneen grote slachting in
het land der Edomieten.
34:7 En de eenhoornen zullen met
hen afgaan, en de varren met de
stieren; en hun land zal
doordronkenzijn van het bloed, en
hun stof zal van het smeer vet
gemaakt worden.
34:8 Want het zal zijn de dag der
wraak des HEEREN, een jaar der
vergeldingen, om Sions twistzaak.
34:9 En hun beken zullen in pek
verkeerd worden, en hun stof in
zwavel; ja, hun aarde zal tot
brandend pekworden.
34:10 Het zal des nachts of des
daags niet uitgeblust worden, tot in
der eeuwigheid zal zijn rook
opgaan;van geslacht tot geslacht zal
het woest zijn, tot in eeuwigheid der
eeuwigheden zal niemand daar
doorgaan.
34:11 Maar de roerdomp en de
nachtuil zullen het erfelijk bezitten,
en de schuifuit, en de raaf zal
daarinwonen; want Hij zal een
richtsnoer der woestigheid over hen
trekken, en een richtlood der
ledigheid.
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34:12 Hun edelen (doch zij zijn er
niet) zullen zij [tot] het koninkrijk
roepen, maar al hun vorsten zullen
nietszijn.
34:13 En in hun paleizen zullen
doornen opgaan, netelen en distelen
in hun vestingen; en het zal
eenwoning der draken zijn, een zaal
voor de jongen der struisen.
34:14 En de wilde dieren der
woestijnen zullen de wilde dieren
der eilanden [daar] ontmoeten, en
de duivelzal zijn metgezel
toeroepen; ook zal het
nachtgedierte zich aldaar
nederzetten, en het zal een
rustplaats voorzich vinden.
34:15 Daar zal de wilde meerle
nestelen en leggen, en haar jongen
uitbikken, en onder haar
schaduwvergaderen; ook zullen
aldaar de gieren met elkaar
verzameld worden.
34:16 Zoekt in het boek des
HEEREN, en leest; niet een van
dezen zal er feilen, het een noch
het ander zalmen missen; want mijn
mond zelf heeft het geboden, en
Zijn Geest Zelf zal ze samenbrengen.
34:17 Want Hij Zelf heeft voor hen
het lot geworpen, en Zijn hand
heeft het hun uitgedeeld met
hetrichtsnoer; tot in der eeuwigheid
zullen zij dat erfelijk bezitten, van
geslacht tot geslacht zullen zij
daarin wonen.

35:1 De woestijn en de dorre
plaatsen zullen hierover vrolijk zijn,
en de wildernis zal zich verheugen,
en zalbloeien als een roos.
35:2 Zij zal lustig bloeien, en zich
verheugen, ja, [met] verheuging, en
juichen; de heerlijkheid van Libanon
ishaar gegeven, het sieraard van
Karmel en Saron; zij zullen zien de
heerlijkheid des HEEREN, het sieraad
onzesGods.
35:3 Versterkt de slappe handen, en
stelt de struikelende knieen vast.
35:4 Zegt den onbedachtzamen van
harte: Weest sterk, en vreest niet;
ziet, ulieder God zal [ter]
wrakekomen [met] de vergelding
Gods. Hij zal komen en ulieden
verlossen.
35:5 Alsdan zullen der blinden ogen
opengedaan worden, en der doven
oren zullen geopend worden.
35:6 Alsdan zal de kreupele
springen als een hert, en de tong
des stommen zal juichen; want in
de woestijnzullen wateren uitbarsten,
en beken in de wildernis.
35:7 En het dorre land zal tot
staand water worden, en het
dorstige land tot springaders der
wateren; in dewoningen der draken,
waar zij gelegen hebben, zal gras
met riet en biezen zijn.
35:8 En aldaar zal een verheven
baan, en een weg zijn, welke de
heilige weg zal genaamd worden;
deonreine zal er niet doorgaan,
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maar hij zal voor deze zijn; die
[dezen] weg wandelt, zelfs de
dwazen zullen nietdwalen.
35:9 Er zal geen leeuw zijn, en geen
verscheurend gedierte zal daarop
komen, noch aldaar
gevondenworden; maar de verlosten
zullen [daarop] wandelen.
35:10 En de vrijgekochten des
HEEREN zullen wederkeren, en [tot]
Sion komen met gejuich, en
eeuwigeblijdschap zal op hun hoofd
wezen; vrolijkheid en blijdschap
zullen zij verkrijgen, maar droefenis
en zuchtingzullen wegvlieden.
36:1 En het geschiedde in het
veertiende jaar van den koning
Hizkia, dat Sanherib, de koning van
Assyrie,optoog tegen alle vaste
steden van Juda, en nam ze in.
36:2 En de koning van Assyrie zond
Rabsake van Lachis naar Jeruzalem
tot den koning Hizkia, met eenzwaar
heir; en hij stond aan den
watergang des oppersten vijvers,
aan den hogen weg van het veld
des vollers.
36:3 Toen ging tot hem uit Eljakim,
de zoon van Hilkia, de hofmeester,
en Sebna, de schrijver, en Joah,
dezoon van Asaf, de kanselier.
36:4 En Rabsake zeide tot hen: Zegt
nu tot Hizkia: Zo zegt de grote
koning, de koning van Assyrie:
Watvertrouwen is dit, waarmede gij
vertrouwt;

36:5 Ik mocht zeggen (doch het is
een woord der lippen): Er is raad
en macht tot den oorlog; op
wienvertrouwt gij nu, dat gij tegen
mij rebelleert?
36:6 Zie, gij vertrouwt op dien
gebrokenen rietstaf, op Egypte; op
denwelken zo iemand leunt, zo zal
hij inzijn hand gaan en die
doorboren; alzo is Farao, de koning
van Egypte, al dengenen, die op
hem vertrouwen.
36:7 Maar zo gij tot mij zegt: Wij
vertrouwen op den HEERE, onzen
God; is Hij Die niet, Wiens hoogten
enWiens altaren Hizkia weggenomen
heeft, en [Die] tot Juda en tot
Jeruzalem gezegd heeft: Voor dit
altaar zult giju nederbuigen?
36:8 Nu dan, wed toch met mijn
heer, den koning van Assyrie; en ik
zal u twee duizend paarden geven,
zogij voor u de ruiters daarop zult
kunnen geven.
36:9 Hoe zoudt gij dan het
aangezicht van een enigen vorst,
van de geringste knechten mijns
heren, afkeren? Maar gij vertrouwt
op Egypte, om de wagenen en om
de ruiteren.
36:10 En nu ben ik zonder den
HEERE opgetogen tegen dit land,
om dat te verderven. De HEERE
heeft totmij gezegd: Trek op tegen
dat land, en verderf het.
36:11 Toen zeide Eljakim, en Sebna,
en Joah tot Rabsake: Spreek toch
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tot uw knechten in het Syrisch,
wantwij verstaan het [wel]; en spreek
niet met ons in het Joods, voor de
oren des volks, dat op den muur is.
36:12 Maar Rabsake zeide: Heeft
mijn heer mij tot uw heer en tot u
gezonden, om deze woorden te
spreken? Is het niet tot de mannen,
die op den muur zitten, dat zij met
ulieden hun drek eten, en hun water
drinkenzullen?
36:13 Alzo stond Rabsake, en riep
met luider stem in het Joods, en
zeide: Hoort de woorden des
grotenkonings, des konings van
Assyrie!
36:14 Alzo zegt de koning: Dat
Hizkia u niet bedriege, want hij zal
u niet kunnen redden.
36:15 Daartoe, dat Hizkia u niet
doe vertrouwen op den HEERE,
zeggende: De HEERE zal ons
zekerlijkredden; deze stad zal niet in
de hand des konings van Assyrie
gegeven worden.
36:16 Hoort naar Hizkia niet; want
alzo zegt de koning van Assyrie:
Handelt met mij door een geschenk,
enkomt tot mij uit, en eet, een
ieder [van] zijn wijnstok, en een
ieder [van] zijn vijgeboom, en drinkt
een ieder hetwater zijns bornputs;
36:17 Totdat ik kom en u haal in
een land, als ulieder land is, een
land van koren en most, een land
vanbrood en van wijngaarden.
36:18 Dat Hizkia ulieden niet

verleide, zeggende: De HEERE zal
ons redden; hebben de goden der
volken,een ieder zijn land, gered uit
de hand des konings van Assyrie?
36:19 Waar zijn de goden van
Hamath en Arpad? Waar zijn de
goden van Sefarvaim? Hebben zij
ookSamaria van mijn hand gered?
36:20 Welke zijn ze onder al de
goden dezer landen, die hun land
uit mijn hand gered hebben, dat
deHEERE Jeruzalem uit mijn hand
zou redden?
36:21 Doch zij zwegen stil, en
antwoordden hem niet een woord;
want het gebod des konings
was,zeggende: Gij zult hem niet
antwoorden.
36:22 Toen kwam Eljakim, de zoon
van Hilkia, de hofmeester, en Sebna,
de schrijver, en Joah, de zoon
vanAsaf, de kanselier, tot Hizkia met
gescheurde klederen; en zij gaven
hem de woorden van Rabsake te
kennen.
37:1 En het geschiedde, als de
koning Hizkia [dat] hoorde, zo
scheurde hij zijn klederen, en
bedekte zichmet een zak, en ging in
het huis des HEEREN.
37:2 Daarna zond hij Eljakim, den
hofmeester, en Sebna, den schrijver,
en de oudsten der priesteren,
metzakken bedekt, tot Jesaja, den
profeet, den zoon van Amoz;
37:3 En zij zeiden tot hem: Alzo
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zegt Hizkia: Deze dag is een dag
der benauwdheid, en der schelding,
ender lastering; want de kinderen
zijn gekomen tot aan de geboorte,
en er is geen kracht om te baren.
37:4 Misschien zal de HEERE, uw
God, horen de woorden van
Rabsake, denwelken zijn heer, de
koningvan Assyrie, gezonden heeft,
om den levenden God te honen, en
te schelden met woorden, die de
HEERE, uwGod, gehoord heeft; hef
dan een gebed op voor het
overblijfsel, dat gevonden wordt.
37:5 En de knechten van den
koning Hizkia kwamen tot Jesaja.
37:6 En Jesaja zeide tot hen: Zo
zult gijlieden tot uw heer zeggen: Zo
zegt de HEERE: Vrees niet voor
dewoorden, die gij gehoord hebt,
waarmede Mij de dienaars des
konings van Assyrie gelasterd
hebben.
37:7 Zie, Ik zal een geest in hem
geven, dat hij een gerucht horen
zal, en weder in zijn land keren; en
Ik zalhem door het zwaard in zijn
land vellen.
37:8 Zo kwam Rabsake weder, en
hij vond den koning van Assyrie
strijdende tegen Libna; want hij
hadgehoord, dat hij van Lachis
vertrokken was.
37:9 Als hij nu hoorde van Tirhaka,
den koning van Cusch, zeggen: Hij
is uitgetogen, om tegen u te
strijden;toen hij zulks hoorde, zo

zond hij [weder] boden tot Hizkia,
zeggende:
37:10 Zo zult gijlieden spreken tot
Hizkia, den koning van Juda,
zeggende: Laat u uw God niet
bedriegen,op Welken gij vertrouwt,
zeggende: Jeruzalem zal in de hand
des konings van Assyrie niet
gegeven worden.
37:11 Zie, gij hebt gehoord, wat de
koningen van Assyrie aan alle
landen gedaan hebben, die
verbannende;en zoudt gij gered
worden?
37:12 Hebben de goden der volken
die mijn vaders verdorven hebben,
dezelven gered, [als] Gozan,
enHaran, en Rezef, en de kinderen
van Eden, die in Telasser waren?
37:13 Waar is de koning van
Hamath, en de koning van Arpad,
en de koning der stad Sefarvaim,
Hena enIvva?
37:14 Als nu Hizkia de brieven uit
der boden hand ontvangen, en die
gelezen had, ging hij op in het huis
desHEEREN; en Hizkia breidde die
uit voor het aangezicht des HEEREN.
37:15 En Hizkia bad tot den HEERE,
zeggende:
37:16 O HEERE der heirscharen, Gij,
God van Israel, Die tussen de
cherubim woont! Gij Zelf, Gij alleen
zijtde God van alle koninkrijken der
aarde; Gij hebt den hemel en de
aarde gemaakt!
37:17 O HEERE! neig Uw oor en
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hoor, HEERE! doe Uw ogen open, en
zie; en hoor al de woorden
vanSanherib, die gezonden heeft om
den levenden God te honen.
37:18 Waarlijk, HEERE! hebben de
koningen van Assyrie al de landen,
mitsgaders derzelver
landerijenverwoest;
37:19 En hebben hun goden in het
vuur geworpen; want zij waren geen
goden, maar het werk
vanmensenhanden, hout en steen;
daarom hebben zij die verdorven.
37:20 Nu dan, HEERE, onze God,
verlos ons uit zijn hand, zo zullen
alle koninkrijken der aarde weten,
datGij alleen de HEERE zijt.
37:21 Toen zond Jesaja, de zoon
van Amoz, tot Hizkia, om te zeggen:
Alzo zegt de HEERE, de God
Israels:Dat gij tot Mij gebeden hebt
tegen Sanherib, den koning van
Assyrie, [heb] [Ik] [gehoord].
37:22 Dit is het woord, dat de
HEERE over hem gesproken heeft:
De jonkvrouw, de dochter van
Sion,veracht u, zij bespot u, de
dochter van Jeruzalem schudt het
hoofd achter u.
37:23 Wien hebt gij gehoond, en
gelasterd, en tegen Wien hebt gij de
stem verheven, en uw ogen
omhoogopgeheven? Tegen den
Heilige Israels!
37:24 Door middel uwer
dienstknechten hebt gij den HEERE
gehoond, en gezegd: Ik heb met de

menigtemijner wagenen beklommen
de hoogte der bergen, de zijden
van Libanon; en ik zal zijn hoge
cederbomen enzijn uitgelezen
dennebomen afhouwen; en zal
komen tot zijn uiterste hoogte, in
het woud zijns schonen velds.
37:25 Ik heb gegraven en de
wateren gedronken; en ik heb met
mijn voetzolen alle rivieren der
belegerdeplaatsen verdroogd.
37:26 Hebt gij niet gehoord, dat Ik
zulks lang te voren gedaan heb, en
dat van de oude dagen af
geformeerdheb? Nu heb Ik dat doen
komen, dat gij zoudt zijn, om de
vaste steden te verstoren tot
woeste hopen.
37:27 Daarom waren haar inwoners
handeloos, zij waren verslagen en
beschaamd; zij waren [als] het
grasdes velds en de groene
grasscheutjes, [als] het hooi der
daken, en het brandkoren, eer het
overeind staat.
37:28 Maar Ik weet uw zitten, en uw
uitgaan, en uw inkomen, en uw
woeden tegen Mij.
37:29 Om uw woeden tegen Mij, en
dat uw woeling voor Mijn oren
opgekomen is, zo zal Ik Mijn haak
in uwneus leggen, en Mijn gebit in
uw lippen, en Ik zal u doen
wederkeren door dien weg, door
denwelken gijgekomen zijt.
37:30 En dat zij u een teken, dat
men [in] dit jaar, wat van zelf
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gewassen is, eten zal, en in het
tweede jaar,wat daarvan weder
uitspruit; maar zaait in het derde
jaar, en maait, en plant wijngaarden,
en eet hun vruchten.
37:31 Want het ontkomene, dat
overgebleven is van het huis van
Juda, zal wederom nederwaarts
wortelen,en het zal opwaarts vrucht
dragen.
37:32 Want van Jeruzalem zal het
overblijfsel uitgaan, en het
ontkomene van den berg Sion; de
ijver desHEEREN der heirscharen zal
dit doen.
37:33 Daarom, zo zegt de HEERE
van den koning van Assyrie: Hij zal
in deze stad niet komen, noch
daareen pijl inschieten; ook zal hij
[met] geen schild daarvoor komen,
en zal geen wal daartegen
opwerpen.
37:34 Door den weg, dien hij
gekomen is, door dien zal hij
wederkeren; maar in deze stad zal
hij niet komen,zegt de HEERE.
37:35 Want Ik zal deze stad
beschermen, om die te verlossen,
om Mijnentwil, en om Davids, Mijns
knechtswil.
37:36 Toen voer de engel des
HEEREN uit, en sloeg in het leger
van Assyrie honderd vijf en
tachtigduizend. En toen zij zich des
morgens vroeg opmaakten, ziet, die
allen waren dode lichamen.
37:37 Zo vertrok Sanherib, de

koning van Assyrie, en toog henen,
en keerde weder; en hij bleef te
Nineve.
37:38 Het geschiedde nu, als hij in
het huis van Nisroch, zijn god, zich
nederboog, dat Adramelech
enSarezer, zijn zonen, hem met het
zwaard versloegen; doch zij
ontkwamen in het land van Ararat;
en Esarhaddon,zijn zoon, werd
koning in zijn plaats.
38:1 In die dagen werd Hizkia krank
tot stervens toe; en de profeet
Jesaja, de zoon van Amoz, kwam
tothem, en zeide tot hem: Alzo zegt
de HEERE: Geef bevel aan uw huis;
want gij zult sterven, en niet leven.
38:2 Toen keerde Hizkia zijn
aangezicht om naar den wand, en
hij bad tot den HEERE.
38:3 En hij zeide: Och HEERE,
gedenk toch, dat ik voor Uw
aangezicht in waarheid en met een
volkomenhart gewandeld, en wat
goed in Uw ogen is, gedaan heb.
En Hizkia weende gans zeer.
38:4 Toen geschiedde het woord
des HEEREN tot Jesaja, zeggende:
38:5 Ga henen, en zeg tot Hizkia:
Zo zegt de HEERE, de God van uw
vader David: Ik heb uw
gebedgehoord, Ik heb uw tranen
gezien; zie, Ik zal vijftien jaren tot
uw dagen toedoen;
38:6 En Ik zal u uit de hand des
konings van Assyrie verlossen,
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mitsgaders deze stad; en Ik zal
deze stadbeschermen.
38:7 En dit zal u een teken zijn van
den HEERE, dat de HEERE het
woord, dat Hij gesproken heeft,
doenzal:
38:8 Zie, Ik zal de schaduw der
graden, die met de zon in de
graden van Achaz' [zonnewijzer]
nederwaartsgegaan is, tien graden
achterwaarts doen keren. Dies is de
zon tien graden teruggekeerd, in de
graden, die zijnederwaarts gegaan
was.
38:9 [Dit] is het schrift van Hizkia,
koning van Juda, toen hij ziek
geweest en van zijn ziekte genezen
was.
38:10 Ik zeide: Vanwege de
afsnijding mijner dagen, zal ik tot
de poorten des grafs heengaan, ik
wordberoofd van het overige mijner
jaren.
38:11 Ik zeide: Ik zal den HEERE
niet [meer] zien, den HEERE, in het
land der levenden; ik zal de
mensenniet meer aanschouwen met
de inwoners der wereld.
38:12 Mijn levenstijd is weggetogen,
en van mij weggevoerd gelijk eens
herders hut; ik heb mijn
levenafgesneden, gelijk een wever
[zijn] [web]; Hij zal mij afsnijden,
[als] van den drom; van den dag
tot den nacht zultGij mij ten einde
gebracht hebben.
38:13 Ik stelde mij voor tot den

morgenstond toe; gelijk een leeuw,
alzo zal Hij al mijn beenderen
breken;van den dag tot den nacht
zult Gij mij ten einde gebracht
hebben.
38:14 Gelijk een kraan [of] zwaluw,
alzo piepte ik; ik kirde als een duif;
mijn ogen verhieven zich omhoog;
oHEERE! ik word onderdrukt, wees
Gij mijn Borg.
38:15 Wat zal ik spreken? Gelijk Hij
het mij heeft toegezegd, alzo heeft
Hij het gedaan; ik zal [nu] al
zoetjesvoorttreden al mijn jaren,
vanwege de bitterheid mijner ziel.
38:16 Heere, bij deze dingen leeft
men, en in dit alles is het leven van
mijn geest; want Gij hebt mij
gezondgemaakt en mij genezen.
38:17 Zie, in vrede is mij de
bitterheid bitter geweest; maar Gij
hebt mijn ziel liefelijk omhelsd, dat
zij in degroeve der vertering niet
kwame; want Gij hebt al mijn
zonden achter Uw rug geworpen.
38:18 Want het graf zal U niet
loven, de dood zal U [niet] prijzen;
die in den kuil nederdalen, zullen
op Uwwaarheid niet hopen.
38:19 De levende, de levende, die
zal U loven, gelijk ik heden [doe];
de vader zal den kinderen Uw
waarheidbekend maken.
38:20 De HEERE was [gereed] om
mij te verlossen; daarom zullen wij
op mijn snarenspel spelen; al
dedagen onzes levens, in het huis
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des HEEREN.
38:21 Jesaja nu had gezegd: Laat
men nemen een klomp vijgen, en
tot een pleister op het gezwel
maken,en hij zal genezen.
38:22 En Hizkia had gezegd: Welk
zal het teken zijn, dat ik ten huize
des HEEREN zal opgaan?
39:1 Te dien tijd zond Merodach
Baladan, de zoon van Baladan, de
koning van Babel, brieven en
eengeschenk aan Hizkia; want hij
had gehoord dat hij krank geweest
en [weder] sterk geworden was.
39:2 En Hizkia verblijdde zich over
hen, en hij toonde hun zijn
schathuis, het zilver, en het goud,
en despecerijen, en de beste olie,
en zijn ganse wapenhuis, en al wat
gevonden werd in zijn schatten; er
was geending in zijn huis, noch in
zijn ganse heerschappij, dat Hizkia
hun niet toonde.
39:3 Toen kwam de profeet Jesaja
tot den koning Hizkia, en zeide tot
hem: Wat hebben die
mannengezegd, en van waar zijn zij
tot u gekomen? En Hizkia zeide: Zij
zijn uit verren lande tot mij
gekomen, uit Babel.
39:4 En hij zeide: Wat hebben zij
gezien in uw huis? En Hizkia zeide:
Zij hebben alles gezien, wat in
mijnhuis is; geen ding is er in mijn
schatten, dat ik hun niet getoond
heb.

39:5 Toen zeide Jesaja tot Hizkia:
Hoor het woord des HEEREN der
heirscharen.
39:6 Zie, de dagen komen, dat al
wat in uw huis is, en wat uw vaders
opgelegd hebben tot een schat tot
opdezen dag, naar Babel
weggevoerd zal worden; er zal niets
overgelaten worden, zegt de HEERE.
39:7 Daartoe zullen zij van uw
zonen, die uit u zullen voortkomen,
die gij gewinnen zult, nemen, dat
zijhovelingen zijn in het paleis des
konings van Babel.
39:8 Maar Hizkia zeide tot Jesaja:
Het woord des HEEREN, dat gij
gesproken hebt, is goed. Ook zeide
hij:Doch het zij vrede en waarheid
in mijn dagen!
40:1 Troost, troost Mijn volk, zal
ulieder God zeggen.
40:2 Spreekt naar het hart van
Jeruzalem, en roept haar toe, dat
haar strijd vervuld is, dat
haarongerechtigheid verzoend is, dat
zij van de hand des HEEREN dubbel
ontvangen heeft voor al haar
zonden.
40:3 Een stem des roependen in de
woestijn: Bereidt den weg des
HEEREN, maakt recht in de
wilderniseen baan voor onzen God!
40:4 Alle dalen zullen verhoogd
worden, en alle bergen en heuvelen
zullen vernederd worden; en wat
kromis, dat zal recht, en wat
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hobbelachtig is, dat zal tot een
vallei gemaakt worden.
40:5 En de heerlijkheid des HEEREN
zal geopenbaard worden; en alle
vlees te gelijk zal zien, dat [het]
demond des HEEREN gesproken
heeft.
40:6 Een stem zegt: Roept! En hij
zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees
is gras, en al zijn goedertierenheid
alseen bloem des velds.
40:7 Het gras verdort, de bloem
valt af, als de Geest des HEEREN
daarin blaast; voorwaar, het volk is
gras.
40:8 Het gras verdort, de bloem
valt af; maar het Woord onzes Gods
bestaat in der eeuwigheid.
40:9 O Sion, gij verkondigster van
goede boodschap, klim op een
hogen berg; o Jeruzalem,
gijverkondigster van goede
boodschap, hef uw stem op met
macht, hef ze op, vrees niet, zeg
den steden vanJuda: Zie [hier] is uw
God!
40:10 Ziet, de Heere HEERE zal
komen tegen den sterke, en Zijn
arm zal heersen; ziet, Zijn loon is
bij Hem,en Zijn arbeidsloon is voor
Zijn aangezicht.
40:11 Hij zal Zijn kudde weiden
gelijk een herder; Hij zal de
lammeren in Zijn armen vergaderen,
en in Zijnschoot dragen; de
zogenden zal Hij zachtjes leiden.
40:12 Wie heeft de wateren met Zijn

vuist gemeten, en van de hemelen
met de span de maat genomen,
enheeft met een drieling het stof
der aarde begrepen, en de bergen
gewogen in een waag, en de
heuvelen in eenweegschaal?
40:13 Wie heeft den Geest des
HEEREN bestierd, en [wie] heeft Hem
[als] Zijn raadsman onderwezen?
40:14 Met wien heeft Hij raad
gehouden, die Hem verstand zou
geven, en Hem zou leren van het
pad desrechts, en Hem wetenschap
zou leren, en Hem zou bekend
maken den weg des veelvoudigen
verstands?
40:15 Ziet, de volken zijn geacht als
een druppel van een emmer, en als
een stofje van de weegschaal;
ziet,Hij werpt de eilanden henen als
dun stof!
40:16 En de Libanon is niet
genoegzaam om te branden, en zijn
gedierte is niet genoegzaam ten
brandoffer.
40:17 Alle volken zijn als niets voor
Hem; en zij worden bij Hem geacht
minder dan niet, en ijdelheid.
40:18 Bij wien dan zult gij God
vergelijken, of wat gelijkenis zult gij
op Hem toepassen?
40:19 De werkmeester giet een
beeld, en de goudsmid overtrekt het
met goud, en giet er zilveren
ketenen[toe].
40:20 Die verarmd is, dat hij niet te
offeren heeft, die kiest een hout uit,
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[dat] niet verrotte; hij zoekt zich
eenwijzen werkmeester, om een
beeld te bereiden, [dat] niet
wankele.
40:21 Weet gijlieden niet? Hoort gij
niet? Is het u van den beginne aan
niet bekend gemaakt! Hebt gij op
degrondvesten der aarde niet gelet?
40:22 Hij is het, Die daar zit boven
den kloot der aarde, en derzelver
inwoners zijn als sprinkhanen; Hij
ishet, Die de hemelen uitspant als
een dunnen doek, en breidt ze uit
als een tent, om te bewonen;
40:23 Die de vorsten te niet maakt;
de richters der aarde maakt Hij tot
ijdelheid.
40:24 Ja, zij worden niet geplant, ja,
zij worden niet gezaaid, ja, hun
afgehouwen stam wortelt niet in
deaarde; ook als Hij op hen blazen
zal, zo zullen zij verdorren, en een
stormwind zal hen als een
stoppelwegnemen.
40:25 Bij wien dan zult gijlieden Mij
vergelijken, dien Ik gelijk zij? zegt de
Heilige.
40:26 Heft uw ogen op omhoog, en
ziet, Wie deze dingen geschapen
heeft; Die in getal hun
heirvoortbrengt; Die ze alle bij name
roept, vanwege de grootheid [Zijner]
krachten, en [omdat] Hij sterk
vanvermogen is; er wordt er niet
een gemist.
40:27 Waarom zegt gij [dan], o
Jakob! en spreekt, o Israel! mijn

weg is voor den HEERE verborgen,
en mijnrecht gaat van mijn God
voorbij?
40:28 Weet gij het niet? Hebt gij
niet gehoord, dat de eeuwige God,
de HEERE, de Schepper van de
eindender aarde, noch moede noch
mat wordt? Er is geen doorgronding
van Zijn verstand.
40:29 Hij geeft den moeden kracht,
en Hij vermenigvuldigt de sterkte
dien, die geen krachten heeft.
40:30 De jongen zullen moede en
mat worden, en de jongelingen
zullen gewisselijk vallen;
40:31 Maar dien den HEERE
verwachten, zullen de kracht
vernieuwen; zij zullen opvaren met
vleugelen,gelijk de arenden; zij
zullen lopen, en niet moede worden;
zij zullen wandelen, en niet mat
worden.
41:1 Zwijgt voor Mij, gij eilanden! en
laat de volken de kracht
vernieuwen; laat ze toetreden, laat
ze danspreken; laat ons samen ten
gerichte naderen.
41:2 Wie heeft van den opgang
dien rechtvaardige verwekt? heeft
hem geroepen op zijn voet?
deheidenen voor zijn aangezicht
gegeven, en gemaakt, dat hij [over]
koningen heerste? heeft ze zijn
zwaardgegeven als stof, zijn boog
als een voortgedreven stoppel?
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41:3 Dat hij ze najaagde [en]
doortrok [met] vrede, door een pad,
[hetwelk] hij met zijn voeten niet
gegaanhad?
41:4 Wie heeft [dit] gewrocht en
gedaan, roepende de geslachten
van den beginne? Ik, de HEERE, Die
deEerste ben, en met den Laatste
ben Ik Dezelfde.
41:5 De eilanden zagen het, en zij
vreesden; de einden der aarde
beefden; zij naderden en kwamen
toe;
41:6 De een hielp den ander, en
zeide tot zijn metgezel: Wees sterk!
41:7 En de werkmeester versterkte
den goudsmid; die met den hamer
glad maakt, dien, die op
hetaambeeld slaat, zeggende van
het soldeersel: Het is goed; daarna
maakt hij het vast met nagelen, dat
het nietwankele.
41:8 Maar gij, Israel, Mijn knecht! gij
Jakob, dien Ik verkoren heb! het
zaad van Abraham, Mijn liefhebber!
41:9 Gij, welken Ik gegrepen heb
van de einden der aarde, en uit
haar bijzonderste geroepen heb; en
zeidetot u: Gij zijt Mijn knecht; u
heb Ik uitverkoren, en heb u niet
verworpen.
41:10 Vrees niet, want Ik ben met
u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw
God; Ik sterk u, ook help Ik u,
ookondersteun Ik u met de
rechterhand Mijner gerechtigheid.
41:11 Ziet, zij zullen beschaamd en

te schande worden, allen, die tegen
u ontstoken zijn; zij zullen
wordenals niet, en die lieden, die
met u twisten, zullen vergaan.
41:12 Gij zult hen zoeken, maar zult
hen niet vinden; de lieden, die met
u kijven, zullen worden als niet,
endie lieden, die met u oorlogen,
als een nietig ding.
41:13 Want Ik, de HEERE, uw God,
grijp uw rechterhand aan, Die tot u
zeg: Vrees niet, Ik help u.
41:14 Vrees niet, gij wormpje
Jakobs, gij volkje Israels! Ik help u,
spreekt de HEERE, en uw Verlosser
is deHeilige Israels!
41:15 Ziet, Ik heb u tot een scherpe
nieuwe dorsslede gesteld, die
scherpe pinnen heeft; gij zult
bergendorsen en vermalen, en
heuvelen zult gij stellen gelijk kaf.
41:16 Gij zult ze wannen, en de
wind zal ze wegnemen, en de
stormwind zal ze verstrooien; maar
gij zult uverheugen in den HEERE; in
den Heilige Israels zult gij u
roemen.
41:17 De ellendigen en
nooddruftigen zoeken water, maar
er is geen, hun tong versmacht van
dorst; Ik, deHEERE zal hen verhoren,
Ik, de God Israels, zal hen niet
verlaten.
41:18 Ik zal rivieren op de hoge
plaatsen openen, en fonteinen in
het midden der valleien; Ik zal de
woestijntot een waterpoel zetten, en
1191

Jesaja
het dorre land tot watertochten.
41:19 Ik zal in de woestijn den
cederboom, den sittimboom, en den
mirteboom, en den olieachtigen
boomzetten; Ik zal in de wildernis
stellen den denneboom, den beuk,
en den busboom te gelijk;
41:20 Opdat zij zien, en bekennen,
en overleggen, en te gelijk verstaan,
dat de hand des HEEREN
zulksgedaan, en dat de Heilige
Israels zulks geschapen heeft.
41:21 Brengt ulieder twistzaak voor,
zegt de HEERE; brengt uw vaste
bewijsredenen bij, zegt de Koning
vanJakob.
41:22 Laat hen voortbrengen en
ons verkondigen de dingen, die
gebeuren zullen; verkondigt de
vorigedingen, welke die geweest zijn,
opdat wij het ter harte nemen, en
het einde daarvan weten; of doet
ons detoekomende dingen horen.
41:23 Verkondigt dingen, die hierna
komen zullen, opdat wij weten, dat
gij goden zijt; ja, doet goed, en
doetkwaad, dat wij verbaasd staan,
en te zamen toezien.
41:24 Ziet, gijlieden zijt minder dan
niet, en ulieder werk is erger dan
een adder; hij is een gruwel,
dieulieden verkiest.
41:25 Ik verwek [een] van het
noorden, en hij zal opkomen van
den opgang der zon; hij zal Mijn
Naamaanroepen; en hij zal komen
[over] de overheden als [over] leem,

en gelijk een pottenbakker het slijk
treedt.
41:26 Wie heeft [wat] verkondigd
van den beginne aan, dat wij het
weten mogen, of van te voren, dat
wijzeggen mogen: Hij is rechtvaardig;
maar er is niemand, die het
verkondigt, ook niemand, die [wat]
horen doet,ook niemand, die ulieder
woorden hoort.
41:27 [Ik], de Eerste [zeg] tot Sion:
Zie, zie ze [daar]! en tot Jeruzalem:
Ik zal een blijden
boodschappergeven.
41:28 Want Ik zag toe, maar er was
niemand, zelfs onder dezen, maar
er was geen raadgever, dat Ik
henzou vragen, en zij Mij antwoord
geven zouden.
41:29 Ziet, zij zijn altemaal ijdelheid,
hun werken zijn een nietig ding, hun
gegoten beelden zijn wind, en
eenijdel ding.
42:1 Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik
ondersteun, Mijn Uitverkorene, [in]
[Denwelken] Mijn ziel een
welbehagenheeft! Ik heb Mijn geest
op Hem gegeven; Hij zal het recht
den heidenen voortbrengen.
42:2 Hij zal niet schreeuwen, noch
Zijn [stem] verheffen, noch Zijn stem
op de straat horen laten.
42:3 Het gekrookte riet zal Hij niet
verbreken, en de rokende vlaswiek
zal Hij niet uitblussen; met
waarheidzal Hij het recht
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voortbrengen.
42:4 Hij zal niet verdonkerd worden,
en Hij zal niet verbroken worden,
totdat Hij het recht op aarde
zalhebben besteld; en de eilanden
zullen naar Zijn leer wachten.
42:5 Alzo zegt God, de HEERE, Die
de hemelen geschapen, en dezelve
uitgebreid heeft, Die de
aardeuitgespannen heeft, en wat
daaruit voortkomt; Die den volke,
[dat] daarop is, den adem geeft, en
den geestdengenen, die daarop
wandelen:
42:6 Ik, de HEERE, heb u geroepen
in gerechtigheid, en Ik zal [u] bij uw
hand grijpen; en Ik zal u
behoeden,en Ik zal u geven tot een
Verbond des volks, tot een Licht
der heidenen.
42:7 Om te openen de blinde ogen,
om de gebondenen uit te voeren uit
de gevangenis, [en] uit
hetgevangenhuis, die in duisternis
zitten.
42:8 Ik ben de HEERE, dat is Mijn
Naam; en Mijn eer zal Ik geen
anderen geven, noch Mijn lof
dengesneden beelden.
42:9 Ziet, de voorgaande dingen zijn
gekomen, en nieuwe dingen
verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten,
doe Ikulieden die horen.
42:10 Zingt den HEERE een nieuw
lied, Zijn lof van het einde der
aarde; gij, die ter zee vaart, en al
watdaarin is, gij eilanden en hun

inwoners.
42:11 Laat de woestijn en haar
steden [de] [stem] verheffen, met de
dorpen, [die] Kedar bewoont; laat
henjuichen, die in de rotsstenen
wonen, [en] van den top der bergen
af schreeuwen.
42:12 Laat ze den HEERE de eer
geven, en Zijn lof in de eilanden
verkondigen.
42:13 De HEERE zal uittrekken als
een held; Hij zal den ijver opwekken
als een krijgsman; Hij zal juichen,ja,
Hij zal een groot getier maken; Hij
zal Zijn vijanden overweldigen.
42:14 Ik heb van ouds gezwegen, Ik
heb Mij stil gehouden [en] Mij
ingehouden; Ik zal uitschreeuwen,
alseen, die baart, Ik zal ze
verwoesten, en te zamen opslokken.
42:15 Ik zal bergen en heuvelen
woest maken, en al hun gras zal Ik
doen verdorren; en Ik zal de
rivieren toteilanden maken, en de
poelen uitdrogen.
42:16 En Ik zal de blinden leiden
door den weg, [dien] zij niet
geweten hebben, Ik zal ze doen
treden doorde paden, [die] zij niet
geweten hebben; Ik zal de duisternis
voor hun aangezicht ten licht
maken, en het krommetot recht;
deze dingen zal Ik hun doen, en Ik
zal hen niet verlaten.
42:17 [Maar] die zich op gesneden
beelden verlaten, die tot de gegoten
beelden zeggen: Gij zijt onzegoden;
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die zullen achterwaarts keren, [en]
met schaamte beschaamd worden.
42:18 Hoort, gij doven! en schouwt
aan, gij blinden! om te zien.
42:19 Wie is er blind als Mijn
knecht, en doof, gelijk Mijn bode,
[dien] Ik zende? Wie is blind, gelijk
devolmaakte, en blind, gelijk de
knecht des HEEREN?
42:20 Gij ziet [wel] veel dingen,
maar gij bewaart ze niet; of
[schoon] hij de oren opendoet, zo
hoort hij tochniet.
42:21 De HEERE had lust [aan]
[hem], om Zijner gerechtigheid wil;
Hij maakte [hem] groot [door] de
wet, enHij maakte [hem] heerlijk.
42:22 Maar [nu] is het een beroofd
en geplunderd volk; zij zijn allen
verstrikt in de holen, en verstoken
in degevangenhuizen; zij zijn tot een
roof geworden, en er is niemand,
die ze redt; [tot] een plundering, en
niemandzegt: Geeft [ze] weder.
42:23 Wie onder ulieden neemt
zulks ter oren? [Wie] merkt op en
hoort, wat hierna zijn zal?
42:24 Wie heeft Jakob tot een
plundering overgegeven, en Israel
den rovers? Is het niet de HEERE,
Hij,tegen Wien wij gezondigd
hebben? Want zij wilden niet
wandelen in Zijn wegen, en zij
hoorden niet naar Zijnwet.
42:25 Daarom heeft Hij over hen
uitgestort de grimmigheid Zijns
toorns en de macht des oorlogs; en

Hijheeft ze rondom in vlam gezet,
doch zij merken het niet; en Hij
heeft ze in brand gestoken, doch zij
nemen hetniet ter harte.
43:1 Maar nu, alzo zegt de HEERE,
uw Schepper, o Jakob! en uw
Formeerder, o Israel! vrees niet,
want Ikheb u verlost; Ik heb u bij
uw naam geroepen, gij zijt Mijn.
43:2 Wanneer gij zult gaan door het
water, Ik zal bij u zijn, en door de
rivieren, zij zullen u niet
overstromen;wanneer gij door het
vuur zult gaan, zult gij niet
verbranden, en de vlam zal u niet
aansteken.
43:3 Want Ik ben de HEERE, uw
God, de Heilige Israels, uw Heiland;
Ik heb Egypte, Morenland en
Sebagegeven [tot] uw losgeld in uw
plaats.
43:4 Van toen af, dat gij kostelijk
zijt geweest in Mijn ogen, zijt gij
verheerlijkt geweest, en Ik heb u
liefgehad;daarom heb Ik mensen in
uw plaats gegeven, en volken in
plaats van uw ziel.
43:5 Vrees niet, want Ik ben met u;
Ik zal uw zaad van den opgang
brengen, en Ik zal u verzamelen van
denondergang.
43:6 Ik zal zeggen tot het noorden:
Geef; en tot het zuiden: Houd niet
terug; breng Mijn zonen van verre,
enMijn dochters van het einde der
aarde;
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43:7 Een ieder, die naar Mijn Naam
genoemd is, en dien Ik geschapen
heb tot Mijn eer, dien Ik
geformeerdheb, dien Ik ook gemaakt
heb.
43:8 Breng voort het blinde volk,
hetwelk ogen heeft, en de doven,
die oren hebben.
43:9 Laat al de heidenen samen
vergaderd worden, en laat de
volken verzameld worden; wie onder
hen zaldit verkondigen? Of laat hen
ons doen horen de vorige dingen,
laat hen hun getuigen voortbrengen,
opdat zijgerechtvaardigd worden, en
men het hore en zegge: Het is de
waarheid.
43:10 Gijlieden zijt Mijn getuigen,
spreekt de HEERE, en Mijn knecht,
dien Ik uitverkoren heb; opdat gij
hetweet, en Mij gelooft, en verstaat,
dat Ik Dezelve ben, [dat] voor Mij
geen God geformeerd is, en na Mij
geen zijnzal.
43:11 Ik, Ik ben de HEERE, en er is
geen Heiland behalve Mij.
43:12 Ik heb verkondigd, en Ik heb
verlost, en Ik heb [het] doen horen,
en geen vreemd [god] was
onderulieden; en gij zijt Mijn
getuigen, spreekt de HEERE, dat Ik
God ben.
43:13 Ook eer de dag was, ben Ik,
en er is niemand, die uit Mijn hand
redden kan; Ik zal werken, en wie
zalhet keren?
43:14 Alzo zegt de HEERE, uw

Verlosser, de Heilige Israels: Om
ulieder wil heb Ik naar Babel
gezonden, enheb hen allen vluchtig
doen nederdalen, te weten de
Chaldeen, in de schepen, op welke
zij juichten.
43:15 Ik ben de HEERE, uw Heilige;
de Schepper van Israel, ulieder
Koning.
43:16 Alzo zegt de HEERE, Die in
de zee een weg, en in de sterke
wateren een pad maakte;
43:17 Die wagenen en paarden, heir
en macht voortbracht; te zamen zijn
zij nedergelegen, zij zullen nietweder
opstaan, zij zijn uitgeblust, gelijk een
vlaswiek zijn zij uitgegaan.
43:18 Gedenkt der vorige [dingen]
niet, en overlegt de oude dingen
niet.
43:19 Ziet, Ik zal wat nieuws maken,
nu zal het uitspruiten, zult gijlieden
dat niet weten? Ja, Ik zal in
dewoestijn een weg leggen, [en]
rivieren in de wildernis.
43:20 Het gedierte des velds zal Mij
eren, de draken en de jonge
struisen; want Ik zal in de woestijn
waterengeven, [en] rivieren in de
wildernis, om Mijn volk, Mijn
uitverkorenen drinken te geven.
43:21 Dit volk heb Ik Mij
geformeerd, zij zullen Mijn lof
vertellen.
43:22 Doch gij hebt Mij niet
aangeroepen, o Jakob! als gij u
tegen Mij vermoeid hebt, o Israel!
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43:23 Mij hebt gij niet gebracht het
kleine vee uwer brandofferen, en
[met] uw slachtofferen hebt gij Mij
nietgeeerd; Ik heb u [Mij] niet doen
dienen met spijsoffer, en Ik heb u
niet vermoeid met wierook.
43:24 Mij hebt gij geen kalmus voor
geld gekocht, en met het vette uwer
slachtoffers hebt gij Mij nietgedrenkt;
maar gij hebt Mij arbeid gemaakt,
met uw zonden, gij hebt Mij
vermoeid met uw ongerechtigheden.
43:25 Ik, Ik ben het, Die uw
overtredingen uitdelg, om Mijnentwil,
en Ik gedenk uwer zonden niet.
43:26 Maakt Mij indachtig, laat ons
te zamen richten, vertelt gij [uw]
[redenen], opdat gij
moogtgerechtvaardigd worden.
43:27 Uw eerste vader heeft
gezondigd, en uw uitleggers hebben
tegen Mij overtreden.
43:28 Daarom zal Ik de oversten
des heiligdoms ontheiligen, en
Jakob ten ban overgeven, en Israel
totbeschimpingen.
44:1 Maar hoor nu Mijn knecht
Jakob, en Israel, dien Ik verkoren
heb!
44:2 Zo zegt de HEERE, uw Maker,
en uw Formeerder van den buik af,
Die u helpt: Vrees niet, o Jakob,Mijn
knecht, en gij, Jeschurun, dien Ik
uitverkoren heb!
44:3 Want Ik zal water gieten op de
dorstigen, en stromen op het droge;

Ik zal Mijn Geest op uw zaadgieten,
en Mijn zegen op uw nakomelingen.
44:4 En zij zullen uitspruiten tussen
in het gras, als de wilgen aan de
waterbeken.
44:5 Deze zal zeggen: Ik ben des
HEEREN; en die zal [zich] noemen
met den naam van Jakob; en gene
zal[met] zijn hand schrijven: [Ik]
[ben] des HEEREN, en zich
toenoemen met den naam van
Israel.
44:6 Zo zegt de HEERE, de Koning
van Israel, en zijn Verlosser, de
HEERE der heirscharen: Ik ben
deEerste, en Ik ben de Laatste, en
behalve Mij is er geen God.
44:7 En wie zal, gelijk als Ik, roepen
en het verkondigen, en het
ordentelijk voor Mij stellen, sedert
dat Ik eeneeuwig volk gesteld heb?
en laat ze de toekomstige dingen,
en die komen zullen, hun
verkondigen.
44:8 Verschrikt niet, en vreest niet;
heb Ik het u van toen af niet doen
horen en verkondigd? Want
gijliedenzijt Mijn getuigen: is er ook
een God behalve Mij? Immers, is er
geen [andere] rotssteen: Ik ken er
geen?
44:9 De formeerders van gesneden
beelden zijn al te zamen ijdelheid,
en hun gewenste dingen doen
geennut; ja, zij zelven zijn hun
getuigen; zij zien niet, en zij weten
niet, daarom zullen zij beschaamd
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worden.
44:10 Wie formeert een god, en
giet een beeld, dat geen nut doet?
44:11 Ziet, al hun medegenoten
zullen beschaamd worden, want de
werkmeesters zijn uit de mensen;
datzij zich altemaal vergaderen, dat
zij opstaan, zij zullen verschrikken,
zij zullen te zamen beschaamd
worden.
44:12 De ijzersmid [maakt] een bijl,
en werkt in den gloed, en formeert
het met hamers, en werkt het met
zijnsterken arm; ook lijdt hij honger,
totdat hij krachteloos wordt, hij
drinkt geen water, totdat hij
amechtig wordt.
44:13 De timmerman trekt het
richtsnoer uit, hij tekent het af met
den draad, hij maakt het [effen] met
deschaven, en tekent het met den
passer, en maakt het naar de
beeltenis eens mans, naar de
schoonheid van eenmens, dat het in
het huis blijve.
44:14 Als hij zich cederen afhouwt,
zo neemt hij een cypressenboom of
een eik, en hij versterkt zich
onderde bomen des wouds; hij plant
een olmboom, en de regen maakt
[dien] groot.
44:15 Dan is het voor den mens
om te verbranden, dan neemt hij
daarvan, en warmt er zich bij;
ookontsteekt hij het, en bakt er
brood bij; daarenboven maakt hij er
een god van, en buigt zich

[daarvoor], hij maakter een
gesneden beeld van, en knielt er
voor neder.
44:16 Zijn helft brandt hij in het
vuur, bij de [andere] helft daarvan
eet hij vlees; hij braadt een
gebraad, en hijwordt verzadigd; ook
warmt hij zichzelven, en hij zegt:
Hei! ik ben warm geworden, ik heb
het vuur gezien!
44:17 Het overige nu daarvan
maakt hij tot een god, tot zijn
gesneden beeld; hij knielt er voor
neder, enbuigt zich, en bidt het aan,
en zegt: Red mij, want gij zijt mijn
god!
44:18 Zij weten niet, en verstaan
niet, want het heeft hun ogen
bestreken, dat zij niet zien, [en] hun
harten,dat zij niet verstaan.
44:19 En niemand [van] [hen] brengt
het in zijn hart, en er is noch
kennis noch verstand, dat hij
zeggen zou:De helft daarvan heb ik
verbrand in het vuur, ja, ook op de
kolen daarvan heb ik brood
gebakken, ik heb vlees[daarbij]
gebraden, en heb het gegeten; en
zou ik het overblijfsel daarvan tot
een gruwel maken, zou
iknederknielen voor hetgeen van een
boom gekomen is?
44:20 Hij voedt zich met as, het
bedrogen hart heeft hem [ter] [zijde]
afgeleid; zodat hij zijn ziel niet
reddenkan, noch zeggen: Is er niet
een leugen in mijn rechterhand?
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44:21 Gedenk aan deze dingen, o
Jakob, en Israel! Want gij zijt Mijn
knecht, Ik heb u geformeerd; gij
zijtMijn knecht, Israel, gij zult van Mij
niet vergeten worden.
44:22 Ik delg uw overtredingen uit
als een nevel, en uw zonden als
een wolk; keer weder tot Mij, want
Ik hebu verlost.
44:23 Zingt met vreugde, gij
hemelen! want de HEERE heeft het
gedaan; juicht, gij benedenste delen
deraarde! gij bergen! maakt een
groot gedreun met vreugdegezang,
gij bossen, en alle geboomte daarin!
Want deHEERE heeft Jakob verlost,
en Zich heerlijk gemaakt in Israel.
44:24 Alzo zegt de HEERE, uw
Verlosser, en Die u geformeerd
heeft van den buik af: Ik ben de
HEERE,Die alles doet, Die den hemel
uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde
uitspant door Mijzelven;
44:25 Die de tekenen der
leugendichters vernietigt, en de
waarzeggers dol maakt; Die de
wijzenachterwaarts doet keren, en
[Die] hun wetenschap verdwaast;
44:26 Die het woord Zijns knechts
bevestigt, en den raad Zijner boden
volbrengt; Die tot Jeruzalem zegt:
Gijzult bewoond worden; en tot de
steden van Juda: Gij zult herbouwd
worden, en Ik zal haar verwoeste
plaatsenoprichten.
44:27 Die tot de diepte zegt:
Verdroog, en uw rivieren zal Ik

verdrogen.
44:28 Die van Cores zegt: Hij is
Mijn herder, en hij zal al Mijn
welgevallen volbrengen; zeggende
ook totJeruzalem: Word gebouwd;
en [tot] den tempel: Word gegrond.
45:1 Alzo zegt de HEERE tot Zijn
gezalfde, tot Cores, wiens
rechterhand Ik vat, om de volken
voor zijnaangezicht neder te werpen;
en Ik zal de lendenen der koningen
ontbinden, om voor zijn aangezicht
de deurente openen, en de poorten
zullen niet gesloten worden:
45:2 Ik zal voor uw aangezicht
gaan, en Ik zal de kromme wegen
recht maken; de koperen deuren zal
Ikverbreken, en de ijzeren grendelen
zal Ik in stukken slaan.
45:3 En Ik zal u geven de schatten,
die in de duisternissen zijn, en de
verborgene rijkdommen; opdat
gijmoogt weten, dat Ik de HEERE
ben, Die [u] bij uw naam roept, de
God van Israel;
45:4 Om Jakobs, Mijns knechts wil,
en Israels, Mijns uitverkorenen; ja, Ik
riep u bij uw naam, Ik noemde utoe,
hoewel gij Mij niet kendet.
45:5 Ik ben de HEERE, en niemand
meer, buiten Mij is er geen God; Ik
zal u gorden, hoewel gij Mij
nietkent.
45:6 Opdat men wete, van den
opgang der zon en van den
ondergang, dat er buiten Mij niets
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is, Ik ben deHEERE, en niemand
meer.
45:7 Ik formeer het licht, en schep
de duisternis; Ik maak den vrede en
schep het kwaad, Ik, de HEERE,
doeal deze dingen.
45:8 Drupt, gij hemelen! van boven
af, en dat de wolken vloeien van
gerechtigheid; en de aarde opene
zich,en dat allerlei heil uitwasse, en
gerechtigheid te zamen uitspruiten;
Ik, de HEERE, heb ze geschapen.
45:9 Wee dien, die met zijn
Formeerder twist, gelijk een
potscherf met aarden potscherven!
Zal ook hetleem tot zijn formeerder
zeggen: Wat maakt gij? of [zal] uw
werk [zeggen]: Hij heeft geen
handen?
45:10 Wee dien, die tot den vader
zegt: Wat genereert gij? en tot de
vrouw: Wat baart gij?
45:11 Alzo zegt de HEERE, de
Heilige Israels, en deszelfs
Formeerder: Zij hebben Mij van
toekomendedingen gevraagd; van
Mijn kinderen, zoudt gij Mij van het
werk Mijner handen bevel geven?
45:12 Ik heb de aarde gemaakt, en
Ik heb den mens daarop geschapen;
Ik ben het! Mijn handen hebben
dehemelen uitgebreid, en Ik heb al
hun heir bevel gegeven.
45:13 Ik heb hem verwekt in
gerechtigheid, en al zijn wegen zal
Ik recht maken; hij zal Mijn stad
bouwen, enhij zal Mijn gevangenen

loslaten, niet voor prijs, noch voor
geschenk, zegt de HEERE der
heirscharen.
45:14 Alzo zegt de HEERE: De
arbeid der Egyptenaren en de
koophandel der Moren en der
Sabeers, dermannen van grote
lengte, zullen tot u overkomen, en
zij zullen de uwe zijn, zij zullen u
navolgen, in boeien zullenzij
overkomen; en zij zullen zich voor u
buigen, zij zullen u smeken,
[zeggende]: Gewisselijk, God is in u,
en er isanders geen God meer.
45:15 Voorwaar, Gij zijt een God,
Die Zich verborgen houdt, de God
Israels, de Heiland.
45:16 Zij zullen beschaamd en ook
tot schande worden, zij allen; te
zamen zullen zij met
schandeheengaan, die de afgoden
maken.
45:17 [Maar] Israel wordt verlost
door den HEERE, [met] een eeuwige
verlossing; gijlieden zult
nietbeschaamd noch tot schande
worden, tot in alle eeuwigheden.
45:18 Want alzo zegt de HEERE, Die
de hemelen geschapen heeft, Die
God, Die de aarde geformeerd,
enDie ze gemaakt heeft; Hij heeft ze
bevestigd, Hij heeft ze niet
geschapen, dat zij ledig zijn zou,
[maar] heeft zegeformeerd, opdat
men daarin wonen zou: Ik ben de
HEERE, en niemand meer.
45:19 Ik heb niet in het verborgene
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gesproken, in een donkere plaats
der aarde; Ik heb tot het zaad
vanJakob niet gezegd: Zoekt Mij te
vergeefs; Ik ben de HEERE, Die
gerechtigheid spreekt, Die
rechtmatige dingenverkondigt.
45:20 Verzamelt u, en komt, treedt
hier toe samen, gijlieden, die van
de heidenen ontkomen zijt! Zij
wetenniets, die hun houten
gesneden beelden dragen, en een
god aanbidden, [die] niet verlossen
kan.
45:21 Verkondigt en treedt hier toe,
ja, beraadslaagt samen: wie heeft
dat laten horen van ouds her?
[Wie]heeft dat van toen af
verkondigd? Ben Ik het niet, de
HEERE? en er is geen God meer
behalve Mij, eenrechtvaardig God, en
een Heiland, niemand is er dan Ik.
45:22 Wendt U naar Mij toe, wordt
behouden, alle gij einden der aarde!
want Ik ben God, en niemand meer.
45:23 Ik heb gezworen bij Mijzelven,
er is een woord der gerechtigheid
uit Mijn mond gegaan, en het zal
nietwederkeren: dat Mij alle knie zal
gebogen worden, alle tong [Mij] zal
zweren.
45:24 Men zal van Mij zeggen:
Gewisselijk, in den HEERE zijn
gerechtigheden en sterkte; tot Hem
zal menkomen; maar zij zullen
beschaamd worden allen, die tegen
Hem ontstoken zijn.
45:25 [Maar] in den HEERE zullen

gerechtvaardigd worden en zich
beroemen, het ganse zaad van
Israel.
46:1 Bel is gekromd, Nebo wordt
nedergebogen, hun afgoden zijn
geworden voor de dieren en voor
debeesten; uw opgeladen pakken
zijn een last voor de vermoeide
[beesten].
46:2 Samen zijn zij nedergebogen,
zij zijn gekromd, zij hebben den last
niet kunnen redden, maar
zijzelvenzijn in de gevangenis
gegaan.
46:3 Hoor naar Mij, o huis van
Jakob, en het ganse overblijfsel van
het huis Israels! die [van] [Mij]
gedragenzijt van den buik aan, [en]
opgenomen van de baarmoeder af.
46:4 En tot den ouderdom toe zal
Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid
toe zal Ik [ulieden] dragen; Ik heb
hetgedaan, en Ik zal [u] opnemen,
en Ik zal dragen en redden.
46:5 Wien zoudt gijlieden Mij
nabeelden, en evengelijk maken, en
Mij vergelijken, dat wij elkander
gelijkenzouden?
46:6 Zij verkwisten het goud uit de
beurs, en wegen het zilver met de
waag; zij huren een goudsmid, en
diemaakt het tot een god, zij
knielen neder, ook buigen zij zich
[daarvoor].
46:7 Zij nemen hem op den
schouder, zij dragen hem, en zetten
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hem aan zijn plaats; daar staat hij,
hij wijktvan zijn stede niet; ja, roept
[iemand] tot hem, zo antwoordt hij
niet, hij verlost hem niet uit zijn
benauwdheid.
46:8 Gedenkt hieraan, en houdt u
kloekelijk, brengt het weder in het
hart, o gij overtreders!
46:9 Gedenkt der vorige dingen van
oude tijden af, dat Ik God ben, en
er is geen God meer, en er is
nietgelijk Ik;
46:10 Die van den beginne aan
verkondigt het einde, en van ouds
af die dingen, die nog niet geschied
zijn;Die zegt: Mijn raad zal bestaan,
en Ik zal al Mijn welbehagen doen.
46:11 Die een roofvogel roept van
het oosten, een man Mijns raads uit
verren lande; ja, Ik heb
[het]gesproken, Ik zal het ook doen
komen; Ik heb [het] geformeerd, Ik
zal het ook doen.
46:12 Hoort naar Mij, gij stijven van
harte, gij, die verre van de
gerechtigheid zijt!
46:13 Ik breng Mijn gerechtigheid
nabij, zij zal niet verre wezen, en
Mijn heil zal niet vertoeven; maar Ik
zalheil geven in Sion, aan Israel Mijn
heerlijkheid.
47:1 Daal af, en zit in het stof, gij
jonkvrouw, dochter van Babel! zit op
de aarde, er is geen troon [meer],
gijdochter der Chaldeen! want gij
zult niet meer genaamd worden de

tedere, noch de wellustige.
47:2 Neem de molen, en maal meel;
ontdek uw vlechten, ontbloot de
enkelen, ontdek de schenkelen,
gadoor de rivieren.
47:3 Uw schaamte zal ontdekt
worden, ook zal uw schande gezien
worden; Ik zal wraak nemen, en Ik
zal[op] [u] niet aanvallen [als] een
mens.
47:4 Onzes Verlossers Naam is
HEERE der heirscharen, de Heilige
Israels.
47:5 Zit stilzwijgende, en ga in de
duisternis, gij dochter der Chaldeen!
want gij zult niet meer
genoemdworden koningin der
koninkrijken.
47:6 Ik was op Mijn volk zeer
toornig, Ik ontheiligde Mijn erve, en
Ik gaf hen over in uw hand; [doch]
gijbeweest hun geen
barmhartigheden, [ja], [zelfs] over
den oude maaktet gij uw juk zeer
zwaar.
47:7 En gij zeidet: Ik zal koningin
zijn in eeuwigheid; tot nog toe hebt
gij deze dingen niet in uw
hartgenomen, gij hebt aan het einde
daarvan niet gedacht.
47:8 Nu dan, hoor dit, gij
weelderige! die zo zeker woont, die
in haar hart zegt: Ik ben het, en
niemand meerdan ik: ik zal geen
weduwe zitten, noch de beroving
van kinderen kennen.
47:9 Doch deze beide dingen zullen
1201

Jesaja
u in een ogenblik overkomen, op
een dag, de beroving van kinderen
enweduwschap; volkomenlijk zullen
zij u overkomen, vanwege de
veelheid uwer toverijen, vanwege de
menigteuwer bezweringen.
47:10 Want gij hebt op uw boosheid
vertrouwd; gij hebt gezegd: Niemand
ziet mij; uw wijsheid en
uwwetenschap heeft u afkerig
gemaakt; en gij hebt in uw hart
gezegd: Ik ben het, en niemand
meer dan ik.
47:11 Daarom zal er over u een
kwaad komen, gij zult den dageraad
daarvan niet weten; en een verderf
zaler op u vallen, hetwelk gij niet
zult kunnen verzoenen; want er zal
snellijk een onstuimige verwoesting
over ukomen, dat gij het niet weten
zult.
47:12 Sta nu met uw bezweringen,
en met de veelheid uwer toverijen,
waarin gij gearbeid hebt van uw
jeugdaf; of gij misschien voordeel
kondet doen, of gij misschien u
[kondet] sterken.
47:13 Gij zijt moede geworden in de
veelheid uwer raadslagen; laat nu
opstaan, die den hemel
waarnemen,die in de sterren kijken,
die naar de nieuwe manen
voorzeggen; en laat ze u verlossen
van die dingen, die over ukomen
zullen.
47:14 Ziet, zij zullen zijn als
stoppelen, het vuur zal ze

verbranden, zij zullen zichzelven niet
kunnen rukkenuit de macht der
vlam; het zal geen kool zijn om [bij]
te warmen, [geen] vuur om daarvoor
neder te zitten.
47:15 Alzo zullen zij u zijn, met
dewelke gij gearbeid hebt, uw
handelaars van uw jeugd aan, elk
zal zijnsweegs dwalen, niemand zal
u verlossen.
48:1 Hoort dit, gij huis van Jakob,
die genoemd wordt met den naam
van Israel, en uit de wateren van
Judavoortgekomen zijt! die daar
zweert bij den Naam des HEEREN,
en vermeldt den God Israels, [maar]
niet inwaarheid, noch in
gerechtigheid.
48:2 Ja, van de heilige stad worden
zij genoemd, en zij steunen op den
God Israels; HEERE derheirscharen is
Zijn Naam.
48:3 De vorige dingen heb Ik
verkondigd van toen af, en uit Mijn
mond zijn zij voortgekomen, en Ik
heb zedoen horen; Ik heb ze snellijk
gedaan, en zij zijn gekomen;
48:4 Omdat Ik wist, dat gij hard zijt,
en uw nek een ijzeren zenuw is, en
uw voorhoofd koper;
48:5 Daarom heb Ik het u van toen
af verkondigd, eer dat het kwam,
heb Ik het u doen horen; opdat gij
nietmisschien zoudt zeggen: Mijn
afgod heeft die dingen gedaan, of
mijn gesneden beeld, of mijn
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gegoten beeldheeft ze bevolen.
48:6 Gij hebt [het] gehoord,
aanmerkt dat alles; zult gijlieden het
ook niet verkondigen? Van nu af
doe Ik unieuwe dingen horen, en
verborgen dingen, en die gij niet
geweten hebt.
48:7 Nu zijn zij geschapen, en niet
van toen af, en voor [dezen] dag
hebt gij ze ook niet gehoord; opdat
gijniet misschien zeggen zoudt: Ziet,
ik heb ze geweten.
48:8 Ook hebt gij ze niet gehoord,
ook hebt gij ze niet geweten, ook
van toen af is uw oor niet
geopendgeweest; want Ik heb
geweten, dat gij gans trouwelooslijk
handelen zoudt, en dat gij van den
buik af eenovertreder genaamd zijt.
48:9 Om Mijns Naams wil zal Ik Mijn
toorn langer uitstellen, en om Mijns
roems [wil] zal Ik, u ten goede,
[Mij]bedwingen, opdat Ik u niet
afhouwe.
48:10 Ziet, Ik heb u gelouterd, doch
niet als zilver, Ik heb u gekeurd in
den smeltkroes der ellende.
48:11 Om Mijnentwil, om Mijnentwil
zal Ik het doen, want hoe zou Hij
ontheiligd worden? en Ik zal Mijn
eeraan geen ander geven.
48:12 Hoor naar Mij, o Jakob! en
gij Israel, Mijn geroepene! Ik ben
Dezelfde; Ik ben de Eerste, ook ben
Ik deLaatste.
48:13 Ook heeft Mijn hand de
aarde gegrond, en Mijn rechterhand

heeft de hemelen met de
palmafgemeten; wanneer Ik ze roep,
staan zij daar te zamen.
48:14 Vergadert u, gij allen, en
hoort; wie onder hen heeft deze
dingen verkondigd? De HEERE heeft
hemlief, Hij zal Zijn welbehagen
tegen Babel doen, en Zijn arm zal
[tegen] de Chaldeen zijn.
48:15 Ik, Ik heb [het] gesproken,
ook heb Ik hem geroepen; Ik zal
hem doen komen, en hij zal
voorspoedigzijn [op] zijn weg.
48:16 Nadert gijlieden tot Mij, hoort
dit: Ik heb van den beginne niet in
het verborgene gesproken, [maar]
vandien tijd af, dat het geschied is,
ben Ik daar; en nu, de Heere
HEERE, en Zijn Geest heeft Mij
gezonden.
48:17 Alzo zegt de HEERE, uw
Verlosser, de Heilige Israels: Ik ben
de HEERE, uw God, Die u leert, wat
nutis, Die u leidt op den weg, [dien]
gij gaan moet.
48:18 Och, dat gij naar Mijn
geboden geluisterd hadt! zo zou uw
vrede geweest zijn als een rivier, en
uwgerechtigheid als de golven der
zee.
48:19 Ook zou uw zaad geweest
zijn als het zand, en die uit uw
ingewanden voortkomen als
deszelfssteentjes; wiens naam niet
zou worden afgehouwen, noch
verdelgd van voor Mijn aangezicht.
48:20 Gaat uit van Babel, vliedt van
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de Chaldeen, verkondigt met de
stemme des gejuichs, doet
zulkshoren, brengt het uit tot aan
het einde der aarde, zegt: De
HEERE heeft Zijn knecht Jakob
verlost!
48:21 En: Zij hadden geen dorst,
[toen] Hij hen leidde door de
woeste plaatsen; Hij deed hun water
uit denrotssteen vlieten; als Hij den
rotssteen kliefde, zo vloeiden de
wateren daarhenen.
48:22 [Maar] de goddelozen hebben
geen vrede, zegt de HEERE.
49:1 Hoort naar Mij, gij eilanden! en
luistert toe, gij volken van verre! De
HEERE heeft Mij geroepen van
denbuik af, van Mijner moeders
ingewand af heeft Hij Mijn Naam
gemeld.
49:2 En Hij heeft Mijn mond
gemaakt als een scherp zwaard,
onder de schaduw Zijner hand heeft
Hij Mijbedekt; en Hij heeft Mij tot
een zuiveren pijl gesteld, in Zijn
pijlkoker heeft Hij Mij verborgen.
49:3 En Hij heeft tot Mij gezegd: Gij
zijt Mijn Knecht, Israel, door Welken
Ik verheerlijkt zal worden.
49:4 Doch Ik zeide: Ik heb te
vergeefs gearbeid, Ik heb Mijn
kracht onnuttelijk en ijdellijk
toegebracht;gewisselijk, Mijn recht is
bij den HEERE, en Mijn werkloon is
bij Mijn God.
49:5 En nu zegt de HEERE, Die Mij

Zich van [moeders] buik af tot een
Knecht geformeerd heeft, dat
IkJakob tot Hem wederbrengen zou;
maar Israel zal zich niet verzamelen
laten; nochtans zal Ik verheerlijkt
wordenin de ogen des HEEREN, en
Mijn God zal Mijn Sterkte zijn.
49:6 Verder zeide Hij: Het is te
gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt
zijn, om op te richten de stammen
vanJakob, en om weder te brengen
de bewaarden in Israel; Ik heb U
ook gegeven tot een Licht der
heidenen, omMijn heil te zijn tot
aan het einde der aarde.
49:7 Alzo zegt de HEERE, de
Verlosser van Israel, Zijn Heilige, tot
de verachte ziel, tot Dien, aan
Welkenhet volk een gruwel heeft, tot
den Knecht dergenen, die heersen:
Koningen zullen het zien en
opstaan, [ook]vorsten, en zij zullen
zich [voor] [U] buigen; om des
HEEREN wil, Die getrouw is, om den
Heilige Israels, Die Uverkoren heeft.
49:8 Alzo zegt de HEERE: In dien
tijd des welbehagens heb Ik U
verhoord, en ten dage des heils heb
Ik Ugeholpen; en Ik zal U bewaren,
en Ik zal U geven tot een verbond
des volks, om het aardrijk op te
richten, om deverwoeste erfenissen
te doen beerven;
49:9 Om te zeggen tot de
gebondenen: Gaat uit; tot hen, die
in duisternis zijn: Komt te
voorschijn; zij zullenop de wegen
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weiden, en op alle hoge plaatsen
zal hun weide wezen.
49:10 Zij zullen niet hongeren, noch
dorsten, en de hitte en de zon zal
hen niet steken; want hun
Ontfermerzal ze leiden, en Hij zal
hen aan de springaders der wateren
zachtjes leiden.
49:11 En Ik zal al Mijn bergen tot
een weg maken, en Mijn banen
zullen verhoogd zijn.
49:12 Zie, dezen zullen van verre
komen; en zie, die van het noorden
en van het westen, en geen uit
hetland van Sinim.
49:13 Juicht, gij hemelen! en
verheug u, gij aarde! en gij bergen!
maakt gedreun met gejuich; want
deHEERE heeft Zijn volk vertroost,
en Hij zal Zich over Zijn ellendigen
ontfermen.
49:14 Doch Sion zegt: De HEERE
heeft mij verlaten, en de HEERE
heeft mij vergeten.
49:15 Kan ook een vrouw haar
zuigeling vergeten, dat zij zich niet
ontferme over den zoon haars
buiks?Ofschoon deze vergate, zo zal
Ik toch u niet vergeten.
49:16 Zie, Ik heb u in de beide
handpalmen gegraveerd; uw muren
zijn steeds voor Mij.
49:17 Uw zonen zullen zich haasten;
[maar] uw verstoorders en uw
verwoesters zullen van u uitgaan.
49:18 Hef uw ogen op rondom, en
zie, alle deze vergaderen zich, zij

komen tot u; [Zo] [waarachtig] [als]
Ikleef, spreekt de HEERE, zekerlijk,
gij zult u met alle dezen als met
een sieraad bekleden, en gij zult ze
[u]aanbinden, gelijk een bruid.
49:19 Want [in] uw woeste en uw
eenzame plaatsen, en uw verstoord
land, gewisselijk, nu zult gij
benauwdworden van inwoners; en
die u verslonden, zullen zich verre
van u maken.
49:20 Nog zullen de kinderen,
waarvan gij beroofd waart, zeggen
voor uw oren: De plaats is mij te
nauw,wijk van mij, dat ik wonen
moge.
49:21 En gij zult zeggen in uw hart:
Wie heeft mij dezen gegenereerd,
aangezien ik van kinderen beroofd
eneenzaam was? Ik was in de
gevangenis gegaan, en weggeweken;
wie heeft mij dan dezen opgevoed?
Ziet, ikwas alleen overgelaten, waar
waren dezen?
49:22 Alzo zegt de Heere HEERE:
Ziet, Ik zal Mijn hand opheffen tot
de heidenen, en tot de volken zal
IkMijn banier opsteken; dan zullen
zij uw zonen in de armen brengen,
en uw dochters zullen op den
schoudergedragen worden.
49:23 En koningen zullen uw
voedsterheren zijn, hun vorstinnen
uw zoogvrouwen; zij zullen zich voor
ubuigen met het aangezicht ter
aarde, en zij zullen het stof uwer
voeten lekken; en gij zult weten, dat
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Ik deHEERE ben, dat zij niet
beschaamd zullen worden die Mij
verwachten.
49:24 Zou ook een machtige de
vangst ontnomen worden, of zouden
de gevangenen eens
rechtvaardigenontkomen?
49:25 Doch alzo zegt de HEERE: Ja,
de gevangenen des machtigen
zullen [hem] ontnomen worden, en
devangst des tirans zal ontkomen;
want met uw twisters zal Ik twisten,
en uw kinderen zal Ik verlossen.
49:26 En Ik zal uw verdrukkers
spijzen met hun eigen vlees, en van
hun eigen bloed zullen zij
dronkenworden, als van zoeten wijn;
en alle vlees zal gewaar worden,
dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben,
en uwVerlosser, de Machtige Jakobs.
50:1 Alzo zegt de HEERE: Waar is
de scheidbrief van ulieder moeder,
waarmede Ik haar weggezonden
heb? Of wie is er van Mijn
schuldeisers, aan wien Ik u verkocht
heb? Ziet, om uw ongerechtigheden
zijt gij verkocht,en om uw
overtredingen is uw moeder
weggezonden.
50:2 Waarom kwam Ik, en er was
niemand, [waarom] riep Ik, en
niemand antwoordde? Is Mijn hand
dusgans kort geworden, dat zij niet
verlossen kan, of is er in Mij geen
kracht om uit te redden? Ziet, door
Mijnschelding maak Ik de zee droog,

Ik stel de rivieren [tot] een woestijn,
dat haar vis stinkt, omdat er geen
water is,en sterft van dorst.
50:3 Ik bekleed den hemel met
zwartheid, en stel een zak [tot] zijn
deksel.
50:4 De Heere HEERE heeft Mij een
tong der geleerden gegeven, opdat
Ik wete met den moede een
woordter rechter tijd te spreken; Hij
wekt allen morgen, Hij wekt Mij het
oor, dat Ik hore, gelijk die geleerd
worden.
50:5 De Heere HEERE heeft Mij het
oor geopend, en Ik ben niet
wederspannig, Ik wijk niet
achterwaarts.
50:6 Ik geef Mijn rug dengenen, die
[Mij] slaan, en Mijn wangen
dengenen, die [Mij] het haar
uitplukken; Mijnaangezicht verberg Ik
niet voor smaadheden en speeksel.
50:7 Want de Heere HEERE helpt
Mij, daarom word Ik niet te
schande; daarom heb Ik Mijn
aangezichtgesteld als een keisteen,
want Ik weet, dat Ik niet zal
beschaamd worden.
50:8 Hij is nabij, Die Mij
rechtvaardigt, wie zal met Mij
twisten? Laat ons te zamen staan;
wie heeft eenrechtzaak tegen Mij?
hij kome herwaarts tot Mij.
50:9 Ziet, de Heere HEERE helpt Mij,
wie is het, [die] Mij zal verdoemen?
Ziet, zij zullen altemaal als eenkleed
verouden, de mot zal hen eten.
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50:10 Wie is er onder ulieden, die
den HEERE vreest, die naar de stem
Zijns Knechts hoort? Als hij in
deduisternissen wandelt, en geen
licht heeft, dat hij betrouwe op den
Naam des HEEREN, en steune op
zijn God.
50:11 Ziet, gij allen, die een vuur
aansteekt, die u met spranken
omgordt! wandelt in de vlam van uw
vuur,en in de spranken, [die] gij
ontstoken hebt. Dat geschiedt u van
Mijn hand, in smart zult gijlieden
liggen.
51:1 Hoort naar Mij, gij, die de
gerechtigheid najaagt, gij, die den
HEERE zoekt! aanschouwt den
rotssteen,[waaruit] gijlieden
gehouwen zijt, en de holligheid des
bornputs, [waaruit] gij gegraven zijt.
51:2 Aanschouwt Abraham, ulieder
vader, en Sara, [die] ulieden
gebaard heeft; want Ik riep hem,
toen hij[nog] alleen was, en Ik
zegende hem, en Ik
vermenigvuldigde hem.
51:3 Want de HEERE zal Sion
troosten, Hij zal troosten al haar
woeste plaatsen, en Hij zal haar
woestijnmaken als Eden, en haar
wildernis als den hof des HEEREN;
vreugde en blijdschap zal daarin
gevondenworden, dankzegging en
een stem des gezangs.
51:4 Luistert naar Mij, Mijn volk! en
Mijn lieden, neigt naar Mij het oor!

want een wet zal van Mij uitgaan,
enIk zal Mijn recht doen rusten tot
een licht der volken.
51:5 Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn
heil trekt uit, en Mijn armen zullen
de volken richten; op Mij zullen
deeilanden wachten, en op Mijn arm
zullen zij hopen.
51:6 Heft ulieder ogen op naar den
hemel, en aanschouwt de aarde
beneden; want de hemel zal als
eenrook verdwijnen, en de aarde zal
als een kleed verouden, en haar
inwoners zullen van gelijken sterven;
maarMijn heil zal in eeuwigheid zijn,
Mijn gerechtigheid zal niet verbroken
worden.
51:7 Hoort naar Mij, gijlieden, die
de gerechtigheid kent, gij volk, in
welks hart Mijn wet is! vreest niet
desmaadheid van den mens, en
voor hun smaadredenen ontzet u
niet.
51:8 Want de mot zal ze opeten als
een kleed, en het schietwormpje zal
ze opeten als wol; maar
Mijngerechtigheid zal in eeuwigheid
zijn, en Mijn heil van geslacht tot
geslachten.
51:9 Ontwaak, ontwaak, trek sterkte
aan, Gij arm des HEEREN! ontwaak
als in de verledene dagen, [als][in]
de geslachten van ouds; zijt Gij het
niet, Die Rahab uitgehouwen hebt,
Die den zeedraak verwond hebt?
51:10 Zijt Gij het niet, Die de zee,
de wateren des groten afgronds,
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droog gemaakt hebt? Die de
diepten derzee gemaakt hebt tot
een weg, opdat de verlosten
daardoor gingen?
51:11 Alzo zullen de vrijgekochten
des HEEREN wederkeren, en met
gejuich tot Sion komen; en
eeuwigeblijdschap zal op hun hoofd
wezen; vreugde en blijdschap zullen
zij aangrijpen, treuring en zuchting
zullenwegvlieden.
51:12 Ik, Ik ben het, Die u troost;
wie zijt gij, dat gij vreest voor den
mens, die sterven zal? en voor
eensmensen kind, [dat] hooi worden
zal?
51:13 En vergeet den HEERE, Die u
gemaakt heeft, Die de hemelen
heeft uitgebreid, en de aarde
gegrondheeft, en vreest geduriglijk
den gansen dag, vanwege de
grimmigheid des benauwers,
wanneer hij zich bereidtom te
verderven? Waar is dan de
grimmigheid des benauwers?
51:14 De omzwevende gevangene
zal haastelijk los gelaten worden; en
hij zal in den kuil niet sterven,
enzijn brood zal [hem] niet
ontbreken.
51:15 Want Ik ben de HEERE, uw
God, Die de zee klieft, dat haar
golven bruisen; HEERE der
heirscharenis Zijn Naam.
51:16 En Ik leg Mijn woorden in uw
mond, en bedek u onder de
schaduw Mijner hand; om den

hemel teplanten, en om de aarde te
gronden, en om te zeggen tot Sion:
Gij zijt Mijn volk.
51:17 Waak op, waak op, sta op,
Jeruzalem! gij, die gedronken hebt
van de hand des HEEREN den
bekerZijner grimmigheid; den
droesem van den beker der
zwijmeling hebt gij gedronken, [ja],
uitgezogen.
51:18 Er is niemand van al de
kinderen, [die] zij gebaard heeft, die
haar zachtjes leidt; en niemand van
al dekinderen, [die] zij opgevoed
heeft, die haar bij de hand grijpt.
51:19 Deze twee dingen zijn u
wedervaren, wie heeft medelijden
met u? Er is verwoesting, en
verbreking,en honger, en zwaard,
[door] wien zal Ik u troosten?
51:20 Uw kinderen zijn in
bezwijming gevallen, zij liggen
vooraan op alle straten, gelijk een
wilde os in hetnet; zij zijn vol van
de grimmigheid des HEEREN, van de
schelding uws Gods.
51:21 Daarom hoort nu dit, gij
bedrukten! en gij dronkenen, maar
niet van wijn!
51:22 Alzo zegt de Heere, de HEERE
en uw God, [Die] Zijns volks zaak
twisten zal: Zie, Ik neem den
bekerder zwijmeling van uw hand,
den droesem van den beker Mijner
grimmigheid; gij zult dien voortaan
niet meerdrinken.
51:23 Maar Ik zal hem dien, die u
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bedroefd hebben, in de hand zetten,
die tot uw ziel zeiden: Buig u
neder,dat wij over [u] gaan; en gij
legdet uw rug neder als aarde, en
als een straat dergenen, die
daarover gaan.
52:1 Waak op, waak op, trek uw
sterkte aan, o Sion! trek uw sierlijke
klederen aan, o Jeruzalem, gij
heiligestad? want in u zal voortaan
geen onbesnedene noch onreine
meer komen.
52:2 Schud u uit het stof, maak u
op, zit neder, o Jeruzalem! maak u
los [van] de banden van uw hals,
gijgevangene dochter van Sion!
52:3 Want zo zegt de HEERE;
Gijlieden zijt om niet verkocht, gij
zult ook zonder geld gelost worden.
52:4 Want zo zegt de Heere HEERE:
In vorige tijden trok Mijn volk af in
Egypte, om als vreemdeling aldaarte
verkeren; en Assur heeft hetzelve
om niet onderdrukt.
52:5 En nu, wat heb Ik hier te
[doen]? spreekt de HEERE, dewijl
Mijn volk om niet weggenomen is,
[en]degenen die over hetzelve
heersen, [het] doen huilen, spreekt
de HEERE, en Mijn Naam geduriglijk
den gansendag gelasterd wordt;
52:6 Daarom [zal] Mijn volk, daarom
zal het Mijn Naam in dien dag
kennen, dat Ik het Zelf ben, Die
spreekt:Zie, [hier] ben Ik.
52:7 Hoe liefelijk zijn op de bergen

de voeten desgenen, die het goede
boodschapt, die den vrede
doethoren; desgenen, die goede
boodschap brengt van het goede,
die heil doet horen; desgenen, die
tot Sion zegt:Uw God is Koning.
52:8 Er is een stem uwer wachters;
zij verheffen de stem, zij juichen te
zamen; want zij zullen oog aan
oogzien, als de HEERE Sion
wederbrengen zal.
52:9 Maakt een geschal, juicht te
zamen, gij woeste plaatsen van
Jeruzalem! want de HEERE heeft Zijn
volkgetroost, Hij heeft Jeruzalem
verlost.
52:10 De HEERE heeft Zijn heiligen
arm ontbloot voor de ogen aller
heidenen; en al de einden der
aardezullen zien het heil onzes
Gods.
52:11 Vertrekt, vertrekt, gaat uit van
daar, raakt het onreine niet aan;
gaat uit het midden van hen, reinigt
u,gij, die de vaten des HEEREN
draagt!
52:12 Want gijlieden zult niet met
haast uitgaan, noch met der vlucht
henengaan; want de HEERE zal
voorulieder aangezicht henentrekken,
en de God van Israel zal uw
achtertocht wezen.
52:13 Ziet, Mijn Knecht zal
verstandelijk handelen; Hij zal
verhoogd en verheven, ja, zeer hoog
worden.
52:14 Gelijk als velen zich over u
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ontzet hebben, alzo verdorven was
Zijn gelaat, meer dan van iemand,
enZijn gedaante, meer dan van
[andere] mensenkinderen;
52:15 Alzo zal Hij vele heidenen
besprengen, [ja], de koningen zullen
hun mond over Hem toehouden;
wantdenwelken het niet verkondigd
was, die zullen het zien, en welken
het niet gehoord hebben, die zullen
hetverstaan.
53:1 Wie heeft onze prediking
geloofd, en aan wien is de arm des
HEEREN geopenbaard?
53:2 Want Hij is als een rijsje voor
Zijn aangezicht opgeschoten, en als
een wortel uit een dorre aarde;
Hijhad geen gedaante noch
heerlijkheid; als wij Hem aanzagen,
zo was er geen gestalte, dat wij
Hem zoudenbegeerd hebben.
53:3 Hij was veracht, en de
onwaardigste onder de mensen, een
Man van smarten, en verzocht
inkrankheid; en [een] [iegelijk] was
als verbergende het aangezicht voor
Hem; Hij was veracht, en wij hebben
Hemniet geacht.
53:4 Waarlijk, Hij heeft onze
krankheden op Zich genomen, en
onze smarten heeft Hij gedragen;
doch wijachtten Hem, dat Hij
geplaagd, van God geslagen en
verdrukt was.
53:5 Maar Hij is om onze
overtredingen verwond, om onze

ongerechtigheden is Hij verbrijzeld;
de straf, dieons den vrede
aanbrengt, was op Hem, en door
Zijn striemen is ons genezing
geworden.
53:6 Wij dwaalden allen als
schapen, wij keerden ons een
iegelijk naar zijn weg; doch de
HEERE heeftonzer aller
ongerechtigheid op Hem doen
aanlopen.
53:7 [Als] dezelve geeist werd, toen
werd Hij verdrukt; doch Hij deed
Zijn mond niet open; als een lam
werdHij ter slachting geleid, en als
een schaap, dat stom is voor het
aangezicht zijner scheerders, alzo
deed Hij Zijnmond niet open.
53:8 Hij is uit den angst en uit het
gericht weggenomen; en wie zal Zijn
leeftijd uitspreken? Want Hij
isafgesneden uit het land der
levenden; om de overtreding Mijns
volks is de plage op Hem geweest.
53:9 En men heeft Zijn graf bij de
goddelozen gesteld, en Hij is bij
den rijke in Zijn dood geweest,
omdat Hijgeen onrecht gedaan
heeft, noch bedrog in Zijn mond
geweest is.
53:10 Doch het behaagde den
HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft
[Hem] krank gemaakt; als Zijn ziel
Zich[tot] een schuldoffer gesteld zal
hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal
de dagen verlengen; en het
welbehagendes HEEREN zal door
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Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.
53:11 Om den arbeid Zijner ziel zal
Hij het zien, [en] verzadigd worden;
door Zijn kennis zal Mijn Knecht,
deRechtvaardige, velen rechtvaardig
maken, want Hij zal hun
ongerechtigheden dragen.
53:12 Daarom zal Ik Hem een deel
geven van velen, en Hij zal de
machtigen als een roof delen,
omdat HijZijn ziel uitgestort heeft in
den dood, en met de overtreders is
geteld geweest, en Hij veler zonden
gedragenheeft, en voor de
overtreders gebeden heeft.
54:1 Zing vrolijk, gij onvruchtbare,
[die] niet gebaard hebt! maak
geschal met vrolijk gezang, en juich,
[die]geen barensnood gehad hebt!
want de kinderen der eenzame zijn
meer, dan de kinderen der
getrouwde, zegtde HEERE.
54:2 Maak de plaats uwer tenten
wijd, en dat men de gordijnen uwer
woningen uitbreide, verhinder het
niet;maak uw koorden lang, en
steek uw pinnen vast in.
54:3 Want gij zult uitbreken ter
rechter [hand] en ter linkerhand; en
uw zaad zal de heidenen erven, en
zijzullen de verwoeste steden doen
bewonen.
54:4 Vrees niet, want gij zult niet
beschaamd worden, en word niet
schaamrood, want gij zult niet
teschande worden; maar gij zult de

schaamte uwer jonkheid vergeten,
en den smaad uws weduwschaps
zult gijniet meer gedenken.
54:5 Want uw Maker is uw Man,
HEERE der heirscharen is Zijn Naam;
en de Heilige Israels is uw
Verlosser;Hij zal de God des gansen
aardbodems genaamd worden.
54:6 Want de HEERE heeft u
geroepen, als een verlaten vrouw en
bedroefde van geest; nochtans zijt
gij dehuisvrouw der jeugd, hoewel
gij versmaad zijt geweest, zegt uw
God.
54:7 Voor een klein ogenblik heb Ik
u verlaten; maar met grote
ontfermingen zal Ik u vergaderen.
54:8 In een kleinen toorn heb Ik
Mijn aangezicht van u een ogenblik
verborgen; maar met
eeuwigegoedertierenheid zal Ik Mij
uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw
Verlosser.
54:9 Want dat zal Mij zijn [als] de
wateren van Noach, toen Ik zwoer,
dat de wateren van Noach niet
meerover de aarde zouden gaan;
alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet
[meer] op u toornen, noch u
schelden zal.
54:10 Want bergen zullen wijken, en
heuvelen wankelen; maar Mijn
goedertierenheid zal van u niet
wijken,en het verbond Mijns vredes
zal niet wankelen, zegt de HEERE,
uw Ontfermer.
54:11 Gij verdrukte, door onweder
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voortgedrevene, ongetrooste! zie, Ik
zal uw stenen gans sierlijk leggen,en
Ik zal u op saffieren grondvesten.
54:12 En uw glasvensters zal Ik
kristallijnen maken, en uw poorten
van robijnstenen, en uw ganse
landpalevan aangename stenen.
54:13 En al uw kinderen zullen van
den HEERE geleerd zijn, en de vrede
uwer kinderen zal groot zijn.
54:14 Gij zult door gerechtigheid
bevestigd worden; wees verre van
verdrukking, want gij zult niet
vrezen; en[verre] van verschrikking,
want zij zal tot u niet naken.
54:15 Ziet, zij zullen zich zekerlijk
vergaderen, [doch] niet uit Mij; wie
zich tegen u vergaderen zal, die zal
omuwentwil vallen.
54:16 Zie, Ik heb den smid
geschapen, die de kolen in het vuur
opblaast, en die het instrument
voortbrengttot zijn werk; ook heb Ik
den verderver geschapen, om te
vernielen.
54:17 Alle instrument, dat tegen u
bereid wordt, zal niet gelukken, en
alle tong, [die] in het gericht tegen
uopstaat, zult gij verdoemen; dit is
de erve der knechten des HEEREN,
en hun gerechtigheid is uit Mij,
spreekt deHEERE.
55:1 O alle gij dorstigen! komt tot
de wateren, en gij, die geen geld
hebt, komt, koopt en eet, ja komt,
kooptzonder geld, en zonder prijs,

wijn en melk!
55:2 Waarom weegt gijlieden geld
uit voor hetgeen geen brood is, en
uw arbeid voor hetgeen
nietverzadigen kan? Hoort
aandachtiglijk naar Mij, en eet het
goede, en laat uw ziel in vettigheid
zich verlustigen.
55:3 Neigt uw oor, en komt tot Mij,
hoort en uw ziel zal leven; want Ik
zal met u een eeuwig verbond
maken,[en] [u] [geven] de gewisse
weldadigheden van David.
55:4 Ziet, Ik heb hem [tot] een
getuige der volken gegeven, een
vorst en gebieder der volken.
55:5 Ziet, gij zult een volk roepen,
dat gij niet kendet, en het volk, dat
u niet kende, zal tot u lopen, om
desHEEREN uws Gods wil, en om
des Heiligen Israels wil, want Hij
heeft u verheerlijkt.
55:6 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te
vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij
nabij is.
55:7 De goddeloze verlate zijn weg,
en de ongerechtige man zijn
gedachten; en hij bekere zich tot
denHEERE, zo zal Hij Zich Zijner
ontfermen, en tot onzen God, want
Hij vergeeft menigvuldiglijk.
55:8 Want Mijn gedachten zijn niet
ulieder gedachten, en uw wegen zijn
niet Mijn wegen, spreekt deHEERE.
55:9 Want [gelijk] de hemelen hoger
zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn
wegen hoger dan uw wegen, en
1212

Jesaja
Mijngedachten dan ulieder
gedachten.
55:10 Want gelijk de regen en de
sneeuw van den hemel nederdaalt,
en derwaarts niet wederkeert;
maardoorvochtigt de aarde, en
maakt, dat zij voortbrenge en
uitspruite, en zaad geve den zaaier,
en brood den eter;
55:11 Alzo zal Mijn woord, dat uit
Mijn mond uitgaat, [ook] zijn, het
zal niet ledig tot Mij wederkeren;
maarhet zal doen, hetgeen Mij
behaagt, en het zal voorspoedig zijn
[in] hetgeen, waartoe Ik het zende.
55:12 Want in blijdschap zult
gijlieden uittrekken, en met vrede
voortgeleid worden; de bergen en
heuvelenzullen geschal maken [met]
vrolijk gezang voor uw aangezicht,
en alle bomen des velds zullen de
handensamenklappen.
55:13 Voor een doorn zal een
denneboom opgaan, voor een distel
zal een mirteboom opgaan; en het
zalden HEERE wezen tot een naam,
tot een eeuwig teken, [dat] niet
uitgeroeid zal worden.
56:1 Alzo zegt de HEERE: Bewaart
het recht, en doet gerechtigheid;
want Mijn heil is nabij om te komen,
enMijn gerechtigheid om
geopenbaard te worden.
56:2 Welgelukzalig is de mens, [die]
zulks doet, en des mensen kind,
[dat] daaraan vasthoudt; die

densabbat houdt, zodat gij dien niet
ontheiligt, en die zijn hand bewaart
van enig kwaad te doen.
56:3 En de vreemde, die zich tot
den HEERE gevoegd heeft, spreke
niet, zeggende: De HEERE heeft
mijgans en al van Zijn volk
gescheiden; en de gesnedene zegge
niet: Ziet, ik ben een dorre boom.
56:4 Want alzo zegt de HEERE van
de gesnedenen, die Mijn sabbatten
houden, en verkiezen
hetgeen,waartoe Ik lust heb, en
vasthouden aan Mijn verbond;
56:5 Ik zal hen ook in Mijn huis en
binnen Mijn muren een plaats en
een naam geven, beter dan der
zonenen dan der dochteren; een
eeuwigen naam zal Ik een ieder van
hen geven, die niet uitgeroeid zal
worden.
56:6 En de vreemden, die zich tot
den HEERE voegen, om Hem te
dienen, en om den Naam des
HEERENlief te hebben, om Hem tot
knechten te zijn; al wie den sabbat
houdt, dat hij dien niet ontheilige,
en die aan Mijnverbond vasthouden;
56:7 Die zal Ik ook brengen tot Mijn
heiligen berg, en Ik zal hen
verheugen in Mijn bedehuis; hun
brandoffersen hun slachtoffers
zullen aangenaam wezen op Mijn
altaar; want Mijn huis zal een
bedehuis genoemd wordenvoor alle
volken.
56:8 De Heere HEERE, Die de
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verdrevenen van Israel vergadert,
spreekt: Ik zal tot hem nog
meervergaderen, nevens hen, die tot
hem vergaderd zijn.
56:9 Al gij gedierten des velds,
komt om te eten, [ja], al gij
gedierten in het woud!
56:10 Hun wachters zijn allen blind,
zij weten niet; zij allen zijn stomme
honden, zij kunnen niet bassen;
zijzijn slaperig, zij liggen neder, zij
hebben het sluimeren lief.
56:11 En deze honden zijn sterk
van begeerte, zij kunnen niet
verzadigd worden, ja, het zijn
herders, dieniet verstaan kunnen; zij
allen keren zich naar hun weg,
elkeen naar zijn gewin, [elk] uit zijn
einde.
56:12 Komt herwaarts, [zeggen] [zij]:
ik zal wijn halen, en wij zullen
sterken drank zuipen; en de dag
vanmorgen zal zijn als deze, [ja],
groter, veel treffelijker.
57:1 De rechtvaardige komt om, en
er is niemand, die het ter harte
neemt; en de weldadige lieden
wordenweggeraapt, zonder dat er
iemand op let, dat de rechtvaardige
weggeraapt wordt voor het kwaad.
57:2 Hij zal ingaan [in] den vrede;
zij zullen rusten op hun
slaapsteden, een iegelijk, die [in] zijn
oprechtheidgewandeld heeft.
57:3 Doch nadert gijlieden hier toe,
gij kinderen der guichelares! gij

overspelig zaad, en gij, die
hoererijbedrijft!
57:4 Over wien maakt gij u lustig,
over wien spert gij den mond wijd
open [en] steekt de tong lang uit?
Zijtgij niet kinderen der overtreding,
een zaad der valsheid?
57:5 Die hittig zijt in de
eikenbossen, onder allen groenen
boom; slachtende de kinderen aan
de beken,onder de hoeken der
steenrotsen.
57:6 Aan de gladde [stenen] der
beken is uw deel, die, die zijn uw
lot; ook stort gij denzelven
drankoffer uit,gij offert hun
spijsoffer; zou Ik Mij over deze
dingen troosten laten?
57:7 Gij stelt uw leger op een
hogen en verhevenen berg; ook
klimt gij derwaarts op, om
slachtoffer teofferen.
57:8 En achter de deur en posten
zet gij uw gedenkteken; want van
Mij [wijkende] ontdekt gij [u], en
klimtop; gij maakt uw leger wijd, en
maakt u [een] [verbond] [met]
[enigen] uit dezelve, gij hebt hun
leger lief [in] elkeplaats, [die] gij
ziet.
57:9 En gij trekt met olie tot den
koning, en gij vermenigvuldigt uw
welriekende zalven; en gij zendt
uwgezanten verre weg, en vernedert
u tot de hel toe.
57:10 Gij zijt vermoeid door uw
grote reis, [maar] gij zegt niet: Het
1214

Jesaja
is buiten hoop; gij hebt het leven
uwerhand gevonden, daarom wordt
gij niet ziek.
57:11 Maar voor wien hebt gij
geschroomd of gevreesd? Want gij
hebt gelogen, en zijt Mijner niet
gedachtiggeweest, gij hebt [Mij] op
uw hart niet gelegd; is het niet,
[om] dat Ik zwijg, en dat van ouds
af, en gij vreest Mijniet?
57:12 Ik zal uw gerechtigheid
bekend maken, en uw werken, dat
zij u geen nut doen zullen.
57:13 Wanneer gij roepen zult, zo
laat die, die van u vergaderd zijn, u
redden; doch de wind zal hen
allenwegvoeren, de ijdelheid zal hen
wegnemen. Maar die op Mij
betrouwt, die zal het aardrijk erven,
en Mijn heiligenberg erfelijk bezitten.
57:14 En men zal zeggen: Verhoogt
[de] [baan], verhoogt [de] [baan],
bereidt den weg, neemt den
aanstootuit den weg Mijns volks.
57:15 Want alzo zegt de Hoge en
Verhevene, Die in de eeuwigheid
woont, en Wiens Naam heilig is:
Ikwoon [in] de hoogte en [in] het
heilige, en bij dien, die van een
verbrijzelden en nederigen geest is,
opdat Iklevend make den geest der
nederigen, en opdat Ik levend make
het hart der verbrijzelden.
57:16 Want Ik zal niet eeuwiglijk
twisten, en Ik zal niet geduriglijk
verbolgen zijn; want de geest zou
van voorMijn aangezicht overstelpt

worden, en de zielen, die Ik
gemaakt heb.
57:17 Ik was verbolgen over de
ongerechtigheid hunner gierigheid,
en sloeg hen; Ik verborg Mij, en
wasverbolgen; evenwel gingen zij
afkerig henen in den weg huns
harten.
57:18 Ik zie hun wegen, en Ik zal
hen genezen; en Ik zal hen
geleiden, en hun vertroostingen
wedergeven,namelijk aan hun
treurigen.
57:19 Ik schep de vrucht der lippen,
vrede, vrede dengenen, die verre
zijn, en dengenen, die nabij zijn,
zegtde HEERE, en Ik zal hen
genezen.
57:20 Doch de goddelozen zijn als
een voortgedreven zee, want die
kan niet rusten, en haar
waterenwerpen slijk en modder op.
57:21 De goddelozen, zegt mijn
God, hebben geen vrede.
58:1 Roep uit de keel, houd niet in,
verhef uw stem als een bazuin, en
verkondig Mijn volk hun
overtreding,en het huis Jakobs hun
zonden.
58:2 Hoewel zij Mij dagelijks zoeken,
en een lust hebben aan de kennis
Mijner wegen, als een volk,
datgerechtigheid doet en het recht
zijns Gods niet verlaat, vragen zij
Mij naar de rechten der
gerechtigheid; zijhebben een lust tot
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God te naderen;
58:3 [Zeggende]: Waarom vasten wij,
en Gij ziet het niet aan, [waarom]
kwellen wij onze ziel, en Gij weet
hetniet? Ziet, ten dage, wanneer
gijlieden vast, zo vindt gij [uw] lust,
en gij eist gestrengelijk al uw
arbeid.
58:4 Ziet, tot twist en gekijf vast
gijlieden, en om goddelooslijk met
de vuist te slaan; vast niet gelijk
heden,om uw stem te doen horen
in de hoogte.
58:5 Zou het zulk een vasten zijn,
dat Ik verkiezen zou, dat de mens
zijn ziel een dag kwelle, dat hij
zijnhoofd kromme gelijk een bieze,
en een zak en as onder [zich]
spreide? Zoudt gij dat een vasten
heten, en eendag den HEERE
aangenaam?
58:6 Is niet dit het vasten, dat Ik
verkies: dat gij losmaakt de knopen
der goddeloosheid, dat gij ontdoet
debanden des juks, en dat gij vrij
loslaat de verpletterden, en alle juk
verscheurt?
58:7 Is het niet, dat gij den
hongerige uw brood mededeelt, en
de armen, verdrevenen in huis
brengt? Alsgij een naakte ziet, dat
gij hem dekt, en dat gij u voor uw
vlees niet verbergt?
58:8 Dan zal uw licht voortbreken
als de dageraad, en uw genezing
zal snellijk uitspruiten; en
uwgerechtigheid zal voor uw

aangezicht heengaan, [en] de
heerlijkheid des HEEREN zal uw
achtertocht wezen.
58:9 Dan zult gij roepen, en de
HEERE zal antwoorden; gij zult
schreeuwen, en Hij zal zeggen: Ziet,
[hier]ben Ik. Zo gij uit het midden
van u wegdoet het juk, het
uitsteken des vingers, en het
spreken derongerechtigheid;
58:10 En zo gij uw ziel opent voor
den hongerige, en de bedrukte ziel
verzadigt; dan zal uw licht in
deduisternis opgaan, en uw
donkerheid zal zijn als de middag.
58:11 En de HEERE zal u geduriglijk
leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen
in grote droogten, en uwbeenderen
vaardig maken; en gij zult zijn als
een gewaterde hof, en als een
springader der wateren,
welkerwateren niet ontbreken.
58:12 En die uit u [voortkomen],
zullen bouwen de oude verwoeste
plaatsen; de fondamenten, van
geslachttot geslacht [verwoest], zult
gij oprichten; en gij zult genaamd
worden: Die de bressen toemuurt,
die de padenweder opmaakt, om te
bewonen.
58:13 Indien gij uw voet van den
sabbat afkeert, [van] te doen uw
lust op Mijn heiligen dag; en [indien]
gijden sabbat noemt een
verlustiging, opdat de HEERE
geheiligd worde, Die te eren is; en
[indien] gij dien eert, datgij uw
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wegen niet doet, [en] uw eigen lust
niet vindt, noch een woord
[daarvan] spreekt;
58:14 Dan zult gij u verlustigen in
den HEERE, en Ik zal u doen rijden
op de hoogten der aarde, en Ik zal
uspijzigen met de erve van uw
vader Jakob; want de mond des
HEEREN heeft [het] gesproken.
59:1 Ziet, de hand des HEEREN is
niet verkort, dat zij niet zou kunnen
verlossen; en Zijn oor is niet
zwaargeworden, dat het niet zou
kunnen horen.
59:2 Maar uw ongerechtigheden
maken een scheiding tussen ulieden
en tussen uw God, en uw
zondenverbergen het aangezicht van
ulieden, dat Hij niet hoort.
59:3 Want uw handen zijn met
bloed bevlekt; en uw vingeren met
ongerechtigheid; uw lippen
sprekenvalsheid, uw tong dicht
onrecht.
59:4 Er is niemand, die voor de
gerechtigheid roept, en niemand, die
voor de waarheid in het gericht
zichbegeeft; zij vertrouwen op
ijdelheid, en spreken leugen; met
moeite zijn zij zwanger, en zij
barenongerechtigheid.
59:5 Zij broeden basiliskus-eieren
uit, en zij weven spinnewebben; die
van hun eieren eet, moet sterven,
enals het in stukken gedrukt wordt,
er berst een adder uit.

59:6 Hun webben deugen niet tot
klederen, en zij zullen zichzelven
niet kunnen dekken met hun
werken;hun werken zijn werken der
ongerechtigheid, en een maaksel
des wrevels is in hun handen.
59:7 Hun voeten lopen tot het
kwade, en zij haasten om
onschuldig bloed te vergieten; hun
gedachten zijngedachten der
ongerechtigheid, verstoring en
verbreking is op hun banen.
59:8 Den weg des vredes kennen zij
niet; en er is geen recht in hun
gangen; hun paden maken zij
verkeerdvoor zich zelven, al wie
daarop gaat, die kent den vrede
niet.
59:9 Daarom is het recht verre van
ons, en de gerechtigheid achterhaalt
ons niet; wij wachten op het
licht,maar ziet, er is duisternis, op
een groten glans, [maar] wij
wandelen in donkerheden.
59:10 Wij tasten naar den wand,
gelijk de blinden, en, gelijk die geen
ogen hebben, tasten wij; wij stoten
onsop den middag, als in de
schemering, wij zijn in woeste
plaatsen gelijk de doden.
59:11 Wij brommen allen gelijk als
de beren, en wij kirren doorgaans
gelijk de duiven; wij wachten
naarrecht, maar er is geen, naar
heil, [maar] het is verre van ons.
59:12 Want onze overtredingen zijn
vele voor U, en onze zonden
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getuigen tegen ons; want
onzeovertredingen zijn bij ons, en
onze ongerechtigheden kennen wij;
59:13 Het overtreden en het liegen
tegen den HEERE, en het
achterwaarts wijken van onzen God;
hetspreken van onderdrukking en
afval, het ontvangen en het dichten
van valse woorden uit het hart.
59:14 Daarom is het recht
achterwaarts geweken, en de
gerechtigheid staat van verre; want
de waarheidstruikelt op de straat,
en wat recht is, kan er niet ingaan.
59:15 Ja, de waarheid ontbreekt er,
en wie van het boze wijkt, stelt zich
tot een roof; en de HEERE zag
het,en het was kwaad in Zijn ogen,
dat er geen recht was.
59:16 Dewijl Hij zag, dat er niemand
was, zo ontzette Hij Zich, omdat er
geen voorbidder was; daarombracht
Hem Zijn arm heil aan, en Zijn
gerechtigheid ondersteunde Hem.
59:17 Want Hij trok gerechtigheid
aan als een pantser, en den helm
des heils [zette] [Hij] op Zijn hoofd,
ende klederen der wraak trok Hij
aan [tot] kleding, en Hij deed den
ijver aan als een mantel.
59:18 Even naar de werken, even
daarnaar zal Hij vergelden,
grimmigheid aan Zijn
wederpartijders,vergelding aan Zijn
vijanden; den eilanden zal Hij [het]
loon vergelden.
59:19 Dan zullen zij den Naam des

HEEREN vrezen van den nedergang,
en Zijn heerlijkheid van denopgang
der zon; als de vijand zal komen
gelijk een stroom, zal de Geest des
HEEREN de banier tegen
henoprichten.
59:20 En er zal een Verlosser tot
Sion komen, namelijk voor hen, die
zich bekeren van de overtreding
inJakob, spreekt de HEERE.
59:21 Mij aangaande, dit is Mijn
Verbond met hen, zegt de HEERE:
Mijn Geest, Die op u is, en
Mijnwoorden, die Ik in uw mond
gelegd heb, die zullen van uw mond
niet wijken, noch van den mond van
uw zaad,noch van den mond van
het zaad uws zaads, zegt de HEERE,
van nu aan tot in eeuwigheid toe.
60:1 Maak u op, word verlicht, want
uw Licht komt, en de heerlijkheid
des HEEREN gaat over u op.
60:2 Want zie, de duisternis zal de
aarde bedekken, en donkerheid de
volken; doch over u zal de
HEEREopgaan, en Zijn heerlijkheid
zal over u gezien worden.
60:3 En de heidenen zullen tot uw
licht gaan, en koningen tot den
glans, die u is opgegaan.
60:4 Hef uw ogen rondom op, en
zie, die allen zijn vergaderd, zij
komen tot u; uw zonen zullen van
verrekomen, en uw dochters zullen
aan [uw] zijde gevoedsterd worden.
60:5 Dan zult gij het zien en
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samenvloeien, en uw hart zal
vervaard zijn en verwijd worden;
want de menigteder zee zal tot u
gekeerd worden, het heir der
heidenen zal tot u komen.
60:6 Een hoop kemelen zal u
bedekken, de snelle kemelen van
Midian en Hefa; zij allen uit Scheba
zullenkomen; goud en wierook zullen
zij aanbrengen, en zij zullen den
overvloedigen lof des HEEREN
boodschappen.
60:7 Al de schapen van Kedar
zullen tot u verzameld worden; de
rammen van Nebajoth zullen u
dienen; zijzullen met welgevallen
komen op Mijn altaar, en Ik zal het
huis Mijner heerlijkheid heerlijk
maken.
60:8 Wie zijn deze, [die] daar
komen gevlogen als een wolk, en
als duiven tot haar vensters?
60:9 Want de eilanden zullen Mij
verwachten, en de schepen van
Tarsis vooreerst, om uw kinderen
vanverre te brengen, hun zilver en
hun goud met hen, tot den Naam
des HEEREN uws Gods, en tot den
HeiligeIsraels, dewijl Hij u heerlijk
gemaakt heeft.
60:10 En de vreemden zullen uw
muren bouwen, en hun koningen
zullen u dienen; want in
Mijnverbolgenheid heb Ik u geslagen,
maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij
over u ontfermd.
60:11 En uw poorten zullen steeds

openstaan, zij zullen des daags of
des nachts niet toegesloten
worden;opdat men tot u inbrenge
het heir der heidenen, en hun
koningen [tot] [u] geleid worden.
60:12 Want het volk en het
koninkrijk, welke u niet zullen
dienen, die zullen vergaan; en die
volken zullengans verwoest worden.
60:13 De heerlijkheid van Libanon
zal tot u komen, de denneboom, de
beuke [boom] en de busboom
tegelijk, om te versieren de plaats
Mijns heiligdoms, en Ik zal de plaats
Mijner voeten heerlijk maken.
60:14 Ook zullen, zich buigende, tot
u komen de kinderen dergenen, die
u onderdrukt hebben, en allen, dieu
gelasterd hebben zullen zich
nederbuigen aan de planten uwer
voeten; en zij zullen u noemen de
stad desHEEREN, het Sion van den
Heilige Israels.
60:15 In plaats dat gij verlaten en
gehaat zijt geweest, zodat niemand
door [u] henen ging, zo zal Ik u
stellentot een eeuwige heerlijkheid,
[tot] een vreugde van geslacht tot
geslacht.
60:16 En gij zult de melk der
heidenen zuigen, en gij zult de
borsten der koningen zuigen; en gij
zult weten,dat Ik de HEERE ben, uw
Heiland, en uw Verlosser, de
Machtige Jakobs.
60:17 Voor koper zal Ik goud
brengen, en voor ijzer zal Ik zilver
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brengen, en voor hout koper, en
voor stenenijzer; en zal uw
opzieners vreedzaam maken, en uw
drijvers rechtvaardigen.
60:18 Er zal geen geweld meer
gehoord worden in uw land,
verstoring noch verbreking in uw
landpale; maaruw muren zult gij Heil
heten, en uw poorten Lof.
60:19 De zon zal u niet meer
wezen tot een licht des daags, en
tot een glans zal u de maan niet
lichten;maar de HEERE zal u wezen
tot een eeuwig Licht, en uw God tot
uw Sierlijkheid.
60:20 Uw zon zal niet meer
ondergaan, en uw maan zal haar
[licht] niet intrekken; want de HEERE
zal u toteen eeuwig licht wezen, en
de dagen uwer treuring zullen een
einde nemen.
60:21 En uw volk zullen allen te
zamen rechtvaardigen zijn, zij zullen
in eeuwigheid de aarde
erfelijkbezitten; zij zullen zijn een
spruit Mijner plantingen, een werk
Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt
worde.
60:22 De kleinste zal tot duizend
worden, en de minste tot een
machtig volk; Ik, de HEERE, zal zulks
tezijner tijd snellijk doen komen.
61:1 De Geest des Heeren HEEREN
is op Mij, omdat de Heere Mij
gezalfd heeft, om een blijde
boodschapte brengen den

zachtmoedigen; Hij heeft Mij
gezonden om te verbinden de
gebrokenen van harte, om
dengevangenen vrijheid uit te
roepen, en den gebondenen opening
der gevangenis;
61:2 Om uit te roepen het jaar van
het welbehagen des HEEREN, en
den dag der wraak onzes Gods;
omalle treurigen te troosten;
61:3 Om den treurigen Sions te
beschikken dat hun gegeven worde
sieraad voor as, vreugdeolie
voortreurigheid, het gewaad des lofs
voor een benauwden geest; opdat
zij genaamd worden eikebomen
dergerechtigheid, een planting des
HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde.
61:4 En zij zullen de oude
verwoeste plaatsen bouwen, de
vorige verstoringen weder oprichten,
en deverwoeste steden vernieuwen,
die verstoord waren van geslacht
tot geslacht.
61:5 En uitlanders zullen staan, en
uw kudden weiden; en vreemden
zullen uw akkerlieden en
uwwijngaardeniers zijn.
61:6 Doch gijlieden zult priesters
des HEEREN heten, men zal u
dienaren onzes Gods noemen; gij
zult hetvermogen der heidenen eten,
en in hun heerlijkheid zult gij u
roemen.
61:7 Voor uw dubbele schaamte en
schande zullen zij juichen over hun
deel; daarom zullen zij in hun
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landerfelijk het dubbele bezitten; zij
zullen eeuwige vreugde hebben.
61:8 Want Ik, de HEERE, heb het
recht lief, Ik haat den roof in het
brandoffer, en Ik zal geven, dat hun
werkin der waarheid zal zijn; en Ik
zal een eeuwig verbond met hen
maken.
61:9 En hun zaad zal onder de
heidenen bekend worden, en hun
nakomelingen in het midden der
volken;allen, die hen zien zullen,
zullen hen kennen, dat zij zijn een
zaad, dat de HEERE gezegend heeft.
61:10 Ik ben zeer vrolijk in den
HEERE, mijn ziel verheugt zich in
mijn God, want Hij heeft mij bekleed
metde klederen des heils, den
mantel der gerechtigheid heeft Hij
mij omgedaan; gelijk een bruidegom
zich metpriesterlijk sieraad versiert,
en als een bruid zich versiert met
haar gereedschap.
61:11 Want gelijk de aarde haar
spruit voortbrengt, en gelijk een hof,
hetgeen in hem gezaaid is,
doetuitspruiten; alzo zal de Heere
HEERE gerechtigheid en lof doen
uitspruiten voor al de volken.
62:1 Om Sions wil zal ik niet
zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik
niet stil zijn; totdat haar
gerechtigheidvoortkome als een
glans, en haar heil als een fakkel,
die brandt.
62:2 En de heidenen zullen uw

gerechtigheid zien, en alle koningen
uw heerlijkheid; en gij zult met
eennieuwen naam genoemd worden,
welken des HEEREN mond
uitdrukkelijk noemen zal.
62:3 En gij zult een sierlijke kroon
zijn in de hand des HEEREN, en een
koninklijke hoed in de hand
uwsGods.
62:4 Tot u zal niet meer gezegd
worden: De verlatene, en tot uw
land zal niet meer gezegd worden:
Hetverwoeste; maar gij zult
genoemd worden: Mijn lust is aan
haar! en uw land: Het getrouwde;
want de HEEREheeft een lust aan u,
en uw land zal getrouwd worden.
62:5 Want [gelijk] een jongeling een
jonkvrouw trouwt, [alzo] zullen uw
kinderen u trouwen; en [gelijk]
debruidegom vrolijk is over de
bruid, [alzo] zal uw God over u
vrolijk zijn.
62:6 O Jeruzalem! Ik heb wachters
op uw muren besteld, die geduriglijk
al den dag en al den nacht
nietzullen zwijgen. O gij, die des
HEEREN doet gedenken, laat geen
stilzwijgen bij ulieden wezen!
62:7 En zwijgt niet stil voor Hem,
totdat Hij bevestige, en totdat Hij
Jeruzalem stelle [tot] een lof op
aarde.
62:8 De HEERE heeft gezworen bij
Zijn rechterhand, en bij den arm
Zijner sterkte: indien Ik uw koren
meerzal geven [tot] spijs voor uw
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vijanden, en indien de vreemden
zullen drinken van uw most,
waaraan gij gearbeidhebt!
62:9 Maar die het inzamelen zullen,
die zullen het eten, en zij zullen
den HEERE prijzen; en die
hemvergaderen zullen, zullen hem
drinken in de voorhoven Mijns
heiligdoms.
62:10 Gaat door, gaat door, door
de poorten, bereidt den weg des
volks; verhoogt, verhoogt een baan,
ruimtde stenen weg, steekt een
banier omhoog tot de volken!
62:11 Ziet, de HEERE heeft doen
horen, tot aan het einde der aarde:
zegt der dochter van Sion: Zie, uw
Heilkomt; zie, Zijn loon is met Hem,
en Zijn arbeidsloon is voor Zijn
aangezicht.
62:12 En zij zullen hen noemen het
heilige volk, de verlosten des
HEEREN; en gij zult genoemd
worden degezochte, de stad, die
niet verlaten is.
63:1 Wie is Deze, Die van Edom
komt met besprenkelde klederen,
van Bozra? Deze, Die versierd is in
Zijngewaad? Die voorttrekt in Zijn
grote kracht? Ik ben het, Die in
gerechtigheid spreek, Die machtig
ben teverlossen.
63:2 Waarom zijt Gij rood aan Uw
gewaad, en Uw klederen als van
een, die in de wijnpers treedt?
63:3 Ik heb de pers alleen getreden,

en er was niemand van de volken
met Mij; en Ik heb hen getreden
inMijn toorn, en heb hen vertrapt in
Mijn grimmigheid; en hun kracht is
gesprengd op Mijn klederen, en al
Mijngewaad heb Ik bezoedeld.
63:4 Want de dag der wraak was in
Mijn hart, en het jaar Mijner
verlosten was gekomen.
63:5 En Ik zag toe, en er was
niemand die hielp; en Ik ontzette
Mij, en er was niemand, die
ondersteunde;daarom heeft Mijn arm
Mij heil beschikt, en Mijn
grimmigheid heeft Mij ondersteund,
63:6 En Ik heb de volken vertreden
in Mijn toorn, en Ik heb hen
dronken gemaakt in Mijn
grimmigheid; en Ikheb hun kracht
ter aarde doen nederdalen.
63:7 Ik zal de goedertierenheden
des HEEREN vermelden, den
veelvoudigen lof des HEEREN, naar
alles,wat de HEERE ons heeft
bewezen, en de grote goedigheid
aan het huis van Israel, die Hij hun
bewezen heeft,naar Zijn
barmhartigheden, en naar de
veelheid Zijner goedertierenheden.
63:8 Want Hij zeide: Zij zijn immers
Mijn volk, kinderen, [die] niet liegen
zullen? Alzo is Hij hun geworden
toteen Heiland.
63:9 In al hun benauwdheid was Hij
benauwd, en de Engel Zijns
aangezichts heeft hen behouden;
door Zijnliefde en door Zijn genade
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heeft Hij hen verlost; en Hij nam
hen op, en Hij droeg hen al de
dagen van ouds.
63:10 Maar zij zijn wederspannig
geworden, en zij hebben Zijn
Heiligen Geest smarten aangedaan;
daaromis Hij hun in een vijand
verkeerd, Hij Zelf heeft tegen hen
gestreden.
63:11 Nochtans dacht Hij aan de
dagen van ouds, aan Mozes [en]
Zijn volk; [maar] [nu], waar is Hij,
Die henuit de zee opgebracht heeft,
met de herders Zijner kudde? Waar
is Hij, Die Zijn Heiligen Geest in het
middenvan hen stelde?
63:12 Die den arm Zijner
heerlijkheid heeft doen gaan aan de
rechterhand van Mozes; Die de
wateren voorhunlieder aangezichten
kliefde opdat Hij Zich een eeuwigen
Naam maakte?
63:13 Die hen leidde door de
afgronden; als een paard in de
woestijn, struikelden zij niet.
63:14 Gelijk een beest, [dat] afgaat
in de valleien, heeft hun de Geest
des HEEREN rust gegeven. Alzo
hebtGij Uw volk geleid, opdat Gij U
een heerlijken Naam zoudt maken.
63:15 Zie van den hemel af, en
aanschouw van Uw heilige en Uw
heerlijke woning; waar zijn Uw ijver
en Uwmogendheden, het gerommel
Uws ingewands en Uwer
barmhartigheden? Zij houden zich
tegen mij in.

63:16 Gij zijt toch onze Vader, want
Abraham weet van ons niet, en
Israel kent ons niet; Gij, o HEERE!
zijtonze Vader, onze Verlosser van
ouds af is Uw Naam.
63:17 HEERE! waarom doet Gij ons
van Uw wegen dwalen, [waarom]
verstokt Gij ons hart, dat wij U
nietvrezen? Keer weder om Uwer
knechten wil, de stammen Uws
erfdeels.
63:18 Uw heilig volk heeft [het]
[maar] een weinig tijds bezeten;
onze wederpartijders hebben Uw
heiligdomvertreden.
63:19 Wij zijn geworden [als] [die],
over welke Gij van ouds niet hebt
geheerst, en die naar Uw Naam
nietzijn genoemd.
64:1 Och, dat Gij de hemelen
scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat
de bergen van Uw aangezicht
vervloten;
64:2 Gelijk een smeltvuur brandt,
[en] het vuur de wateren doet
opbobbelen, om Uw Naam aan
Uwwederpartijders bekend te maken!
Laat [alzo] de heidenen voor Uw
aangezicht beven.
64:3 Toen Gij vreselijke dingen
deedt, [die] wij niet verwachtten; Gij
kwaamt neder, van Uw
aangezichtvervloten de bergen.
64:4 Ja, van ouds heeft men het
niet gehoord, noch met oren
vernomen, en geen oog heeft het
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gezien,behalve Gij, o God! [wat] Hij
doen zal dien, die op Hem wacht.
64:5 Gij ontmoet den vrolijke, en
die gerechtigheid doet dengenen,
die Uwer gedenken op Uw wegen;
zie,Gij waart verbolgen, omdat wij
gezondigd hebben; in dezelve is de
eeuwigheid, opdat wij behouden
wierden.
64:6 Doch wij allen zijn als een
onreine, en al onze gerechtigheden
zijn als een wegwerpelijk kleed; en
wijallen vallen af als een blad, en
onze misdaden voeren ons henen
weg als een wind.
64:7 En er is niemand, die Uw
Naam aanroept, die zich opwekt,
dat hij U aangrijpe; want Gij
verbergt Uwaangezicht voor ons, en
Gij doet ons smelten, door middel
van onze ongerechtigheden.
64:8 Doch nu, HEERE! Gij zijt onze
Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze
pottenbakker, en wij allen zijn
Uwerhanden werk.
64:9 HEERE! wees niet zo zeer
verbolgen, en gedenk niet eeuwiglijk
der ongerechtigheid; zie,
aanschouwtoch, wij allen zijn Uw
volk.
64:10 Uw heilige steden zijn een
woestijn geworden, Sion is een
woestijn geworden, Jeruzalem
eenverwoesting.
64:11 Ons heilig en ons heerlijk
huis, waarin onze vaders U loofden,
is met vuur verbrand; en al

onzegewenste dingen zijn tot
woestheid geworden.
64:12 HEERE! zoudt Gij U over deze
dingen inhouden, zoudt Gij
stilzwijgen, en ons zozeer
bedrukken?
65:1 Ik ben gevonden van hen, die
[naar] [Mij] niet vraagden; Ik ben
gevonden van degenen, die Mij
nietzochten; tot het volk, dat naar
Mijn Naam niet genoemd was, heb
Ik gezegd: Ziet, [hier] ben Ik, ziet,
[hier] ben Ik.
65:2 Ik heb Mijn handen uitgebreid,
den gansen dag tot een
wederstrevig volk, die wandelen op
een weg,die niet goed is, naar hun
[eigen] gedachten.
65:3 Een volk, Mij geduriglijk
tergende in Mijn aangezicht, in
hoven offerende, en rokende op
tichelstenen;
65:4 Zittende bij de graven, zo
vernachten zij bij degenen, die
bewaard worden, etende
zwijnenvlees, en eris sap van
gruwelijke dingen in hun vaten.
65:5 Die daar zeggen: Houd u tot
uzelven, en naak tot mij niet, want
ik ben heiliger dan gij. Deze zijn
eenrook in Mijn neus, een vuur, den
gansen dag brandende.
65:6 Ziet, het is voor Mijn
aangezicht geschreven; Ik zal niet
zwijgen, maar Ik zal vergelden, ja, in
hunboezem zal Ik vergelden;
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65:7 Uw ongerechtigheden, en uwer
vaderen ongerechtigheden tegelijk,
zegt de HEERE, die gerookthebben
op de bergen, en Mij smaadheid
aangedaan hebben op de heuvelen;
daarom zal Ik hun vorig werkloonin
hun boezem weder toemeten.
65:8 Alzo zegt de HEERE: Gelijk
wanneer men most in een bos
druiven vindt, men zegt: Verderf ze
niet,want er is een zegen in; alzo
zal Ik het om Mijner knechten wil
doen, dat Ik hen niet allen verderve.
65:9 En Ik zal zaad uit Jakob
voortbrengen, en uit Juda een
erfbezitter van Mijn bergen; en
Mijnuitverkorenen zullen het erfelijk
bezitten, en Mijn knechten zullen
aldaar wonen.
65:10 En Saron zal tot een
schaapskooi worden, en het dal van
Achor tot een runderleger, voor Mijn
volk,dat Mij gezocht heeft.
65:11 Maar gij verlaters des
HEEREN, gij vergeters van den berg
Mijner heiligheid, gij aanrichters ener
tafelvoor die bende, en gij opvullers
des dranks voor dat getal!
65:12 Ik zal ulieden ook ten
zwaarde tellen, dat gij allen u ter
slachting zult krommen, omdat Ik
geroepenheb, maar gij hebt niet
geantwoord, Ik gesproken heb, maar
gij hebt niet gehoord, maar hebt
gedaan, dat kwaadwas in Mijn ogen,
en hebt verkoren hetgeen, waaraan
Ik geen lust heb.

65:13 Daarom zegt de Heere HEERE
alzo: Ziet, Mijn knechten zullen eten,
doch gijlieden zult hongeren;ziet,
Mijn knechten zullen drinken, doch
gijlieden zult dorsten; ziet, Mijn
knechten zullen blijde zijn, doch
gijliedenzult beschaamd zijn.
65:14 Ziet, Mijn knechten zullen
juichen van goeder harte, maar
gijlieden zult schreeuwen van
weedom desharten, en van
verbreking des geestes zult gij
huilen.
65:15 En gijlieden zult uw naam
Mijn uitverkorenen tot een
vervloeking laten; en de Heere
HEERE zalulieden doden, maar Zijn
knechten zal Hij met een anderen
naam noemen;
65:16 Zodat, wie zich zegenen zal
op aarde, die zal zich zegenen in
den God der waarheid; en wie
zalzweren op aarde, die zal zweren
bij den God der waarheid, omdat de
vorige benauwdheden zullen
vergeten zijn,en omdat zij voor Mijn
ogen verborgen zijn.
65:17 Want ziet, Ik schep nieuwe
hemelen en een nieuwe aarde; en
de vorige dingen zullen niet
[meer]gedacht worden, en zullen in
het hart niet opkomen.
65:18 Maar weest gijlieden vrolijk,
en verheugt u tot in der eeuwigheid
[in] hetgeen Ik schep; want ziet,
Ikschep Jeruzalem een verheuging,
en haar volk een vrolijkheid.
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65:19 En Ik zal Mij verheugen over
Jeruzalem, en vrolijk zijn over Mijn
volk; en in haar zal niet meer
gehoordworden de stem der wening,
noch de stem des geschreeuws.
65:20 Van daar zal niet meer wezen
een zuigeling van [weinig] dagen,
noch een oud man, die zijn
dagenniet zal vervullen; want een
jongeling zal sterven, honderd jaren
oud zijnde, maar een zondaar,
honderd jarenoud zijnde, zal
vervloekt worden.
65:21 En zij zullen huizen bouwen
en bewonen, en zij zullen
wijngaarden planten, en derzelver
vrucht eten.
65:22 Zij zullen niet bouwen, dat
het een ander bewone; zij zullen
niet planten, dat het een ander ete,
wantde dagen Mijns volks zullen zijn
als de dagen eens booms, en Mijn
uitverkorenen zullen het werk
hunner handenverslijten.
65:23 Zij zullen niet tevergeefs
arbeiden, noch baren ter verstoring;
want zij zijn het zaad der
gezegendendes HEEREN, en hun
nakomelingen met hen.
65:24 En het zal geschieden, eer zij
roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl
zij nog spreken, zo zal Ik horen.
65:25 De wolf en het lam zullen te
zamen weiden, en de leeuw zal stro
eten als een rund, en stof zal
despijze der slang zijn; zij zullen
geen kwaad doen noch verderven

op Mijn gansen heiligen berg, zegt
de HEERE.
66:1 Alzo zegt de HEERE: De hemel
is Mijn troon, en de aarde is de
voetbank Mijner voeten; waar zou
dathuis zijn, dat gijlieden Mij zoudt
bouwen, en waar is de plaats Mijner
rust?
66:2 Want Mijn hand heeft al deze
dingen gemaakt, en al deze dingen
zijn geweest, spreekt de HEERE;maar
op dezen zal Ik zien, op den arme
en verslagene van geest, en die
voor Mijn woord beeft.
66:3 Wie een os slacht, slaat een
man; wie een lam offert, breekt een
hond den hals; wie spijsoffer offert,
is[als] [die] zwijnenbloed [offert]; wie
wierook brandt ten gedenkoffer, is
[als] die een afgod zegent.
Dezenverkiezen ook hun wegen, en
hun ziel heeft lust aan hun
verfoeiselen.
66:4 Ik zal ook verkiezen [het] [loon]
hunner handelingen, en hun vreze
zal Ik over hen doen komen,
omdatIk geroepen heb, en niemand
antwoordde, Ik gesproken heb en zij
niet hoorden, maar deden dat
kwaad is inMijn ogen, en verkoren
hetgeen waartoe Ik geen lust had.
66:5 Hoort des HEEREN woord, gij,
die voor Zijn woord beeft! Uw
broeders, die u haten, die u
verreafzonderen, om Mijns Naams
wil, zeggen: Dat de HEERE heerlijk
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worde! Doch Hij zal verschijnen tot
uliedervreugde, zij daarentegen
zullen beschaamd worden.
66:6 Er zal een stem van een groot
rumoer uit de stad zijn, een stem
uit den tempel, de stem des
HEEREN,Die Zijn vijanden de
verdiensten vergeldt.
66:7 Eer zij barensnood had, heeft
zij gebaard, eer haar smart
overkwam, zo is zij van een
knechtje verlost.
66:8 Wie heeft [ooit] zulks gehoord?
Wie heeft dergelijks gezien? Zou een
land kunnen geboren worden opeen
enigen dag? Zou een volk kunnen
geboren worden op een enige reize?
Maar Sion heeft weeen gekregen,en
zij heeft haar zonen gebaard.
66:9 Zou Ik de baarmoeder
openbreken, en niet genereren? zegt
de HEERE; zou Ik, Die
genereer,voortaan toesluiten? zegt
uw God.
66:10 Verblijdt u met Jeruzalem, en
verheugt u over haar, al haar
liefhebbers! Weest vrolijk over haar
metvreugde, gij allen, die over haar
zijt treurig geweest!
66:11 Opdat gij moogt zuigen, en
verzadigd worden van de borsten
harer vertroostingen; opdat gij
moogtuitzuigen, en u verlusten met
den glans harer heerlijkheid.
66:12 Want alzo zegt de HEERE:
Ziet, Ik zal den vrede over haar
uitstrekken als een rivier, en

deheerlijkheid der heidenen als een
overlopende beek; dan zult gijlieden
zuigen; gij zult op de zijden
gedragenworden, en op de knieen
zeer vriendelijk getroeteld worden.
66:13 Als een, dien zijn moeder
troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij
zult te Jeruzalem getroost worden.
66:14 En gij zult [het] zien, en uw
hart zal vrolijk zijn, en uw
beenderen zullen groenen als het
tedere gras;dan zal de hand des
HEEREN bekend worden aan Zijn
knechten, en Hij zal Zijn vijanden
gram worden.
66:15 Want ziet, de HEERE zal met
vuur komen, en Zijn wagenen als
een wervelwind; om met
grimmigheidZijn toorn hiertoe te
wenden, en Zijn schelding met
vuurvlammen.
66:16 Want met vuur, en met Zijn
zwaard zal de HEERE in het recht
treden met alle vlees; en
deverslagenen des HEEREN zullen
vermenigvuldigd zijn.
66:17 Die zichzelven heiligen, en
zichzelven reinigen in de hoven,
achter een in het midden [derzelve],
diezwijnenvlees eten, en verfoeisel,
en muizen; te zamen zullen zij
verteerd worden, spreekt de HEERE.
66:18 Hun werken en hun
gedachten! Het komt, dat Ik
vergaderen zal alle heidenen en
tongen, en zij zullenkomen, en zij
zullen Mijn heerlijkheid zien.
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66:19 En Ik zal een teken aan hen
zetten, en uit hen, die het
ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden
tot deheidenen [naar] Tarsis, Pul, en
Lud, de boogschutters, [naar] Tubal
en Javan, tot de ver gelegen
eilanden, dieMijn gerucht niet
gehoord, noch Mijn heerlijkheid
gezien hebben; en zij zullen Mijn
heerlijkheid onder deheidenen
verkondigen.
66:20 En zij zullen al uw broeders
uit alle heidenen den HEERE [ten]
spijsoffer brengen, op paarden, en
opwagenen, en op rosbaren, en op
muildieren, en op snelle lopers, naar
Mijn heiligen berg toe, [naar]
Jeruzalem,zegt de HEERE, gelijk als
de kinderen Israels het spijsoffer in
een rein vat brengen ten huize des
HEEREN.
66:21 En ook zal Ik uit dezelve

enigen tot priesters [en] tot Levieten
nemen, zegt de HEERE.
66:22 Want gelijk als die nieuwe
hemel en die nieuwe aarde, die Ik
maken zal, voor Mijn aangezicht
zullenstaan, spreekt de HEERE, alzo
zal [ook] ulieder zaad en ulieder
naam staan.
66:23 En het zal geschieden, dat
van de ene nieuwe maan tot de
andere, en van den enen sabbat tot
denanderen, alle vlees komen zal
om aan te bidden voor Mijn
aangezicht, zegt de HEERE.
66:24 En zij zullen henen uitgaan,
en zij zullen de dode lichamen der
lieden zien, die tegen Mij
overtredenhebben; want hun worm
zal niet sterven, en hun vuur zal
niet uitgeblust worden, en zij zullen
allen vlees eenafgrijzing wezen.

Jeremia
1:1 De woorden van Jeremia, den
zoon van Hilkia, uit de priesteren,
die te Anathoth waren, in het land
vanBenjamin;
1:2 Tot welken het woord des
HEEREN geschiedde, in de dagen
van Josia, zoon van Amon, koning
vanJuda, in het dertiende jaar zijner
regering.

1:3 Ook geschiedde het [tot] [hem]
in de dagen van Jojakim, zoon van
Josia, koning van Juda, totdat
voleindwerd het elfde jaar van
Zedekia, zoon van Josia, koning van
Juda; totdat Jeruzalem gevankelijk
werdweggevoerd in de vijfde maand.
1:4 Het woord des HEEREN dan
geschiedde tot mij, zeggende:
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1:5 Eer Ik u in [moeders] buik
formeerde, heb Ik u gekend, en eer
gij uit de baarmoeder voortkwaamt,
heb Iku geheiligd; Ik heb u den
volken tot een profeet gesteld.
1:6 Toen zeide ik: Ach, Heere
HEERE! zie, ik kan niet spreken,
want ik ben jong.
1:7 Maar de HEERE zeide tot mij:
Zeg niet: Ik ben jong; want overal,
waarhenen Ik u zenden zal, zult
gijgaan, en alles, wat Ik u gebieden
zal, zult gij spreken.
1:8 Vrees niet voor hun aangezicht,
want Ik ben met u, om u te redden,
spreekt de HEERE.
1:9 En de HEERE stak Zijn hand uit,
en roerde mijn mond aan; en de
HEERE zeide tot mij: Zie, Ik geef
Mijnwoorden in uw mond.
1:10 Zie, Ik stel u te dezen dage
over de volken en over de
koninkrijken, om uit te rukken, en af
te breken,en te verderven, en te
verstoren; [ook] om te bouwen en
te planten.
1:11 Wijders geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
Wat ziet gij, Jeremia? En ik zeide: Ik
zieeen amandelroede.
1:12 En de HEERE zeide tot mij: Gij
hebt wel gezien; want Ik zal wakker
zijn over Mijn woord, om dat
tedoen.
1:13 En des HEEREN woord
geschiedde ten tweeden male tot
mij, zeggende: Wat ziet gij? En ik

zeide: Ikzie een ziedenden pot,
welks voorste deel tegen het
noorden is.
1:14 En de HEERE zeide tot mij:
Van het noorden zal zich dit kwaad
opdoen over alle inwoners des
lands.
1:15 Want zie, Ik roep alle
geslachten der koninkrijken van het
noorden, spreekt de HEERE; en zij
zullenkomen, en zetten een iegelijk
zijn troon [voor] de deur der
poorten van Jeruzalem, en tegen al
haar murenrondom, en tegen alle
steden van Juda.
1:16 En Ik zal Mijn oordelen tegen
hen uitspreken over al hun
boosheid; dat zij Mij verlaten
hebben, enanderen goden gerookt,
en zich gebogen hebben voor de
werken hunner handen.
1:17 Gij dan, gord uw lendenen, en
maakt u op, en spreek tot hen
alles, wat Ik u gebieden zal; wees
nietverslagen voor hun aangezicht,
opdat Ik u voor hun aangezicht niet
versla.
1:18 Want zie, Ik stel u heden tot
een vaste stad, en tot een ijzeren
pilaar, en tot koperen muren tegen
hetganse land; tegen de koningen
van Juda, tegen haar vorsten, tegen
haar priesteren, en tegen het volk
van hetland.
1:19 En zij zullen tegen u strijden,
maar tegen u niet vermogen; want
Ik ben met u, spreekt de HEERE, om
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uuit te helpen.
2:1 En des HEEREN woord
geschiedde tot mij, zeggende:
2:2 Ga en roep voor de oren van
Jeruzalem, zeggende: Zo zegt de
HEERE: Ik gedenk der
weldadigheiduwer jeugd, der liefde
uwer ondertrouw, toen gij Mij
nawandeldet in de woestijn, in
onbezaaid land.
2:3 Israel was den HEERE een
heiligheid, de eerstelingen Zijner
inkomste; allen, die hem opaten,
werdenvoor schuldig gehouden;
kwaad kwam hun over, spreekt de
HEERE.
2:4 Hoort des HEEREN woord, gij
huis van Jakob, en alle geslachten
van het huis Israels!
2:5 Zo zegt de HEERE: Wat voor
onrecht hebben uw vaders aan Mij
gevonden, dat zij verre van
Mijgeweken zijn, en hebben de
ijdelheid nagewandeld, en zij zijn
ijdel geworden?
2:6 En zeiden niet: Waar is de
HEERE, Die ons opvoerde uit
Egypteland, Die ons leidde in de
woestijn, ineen land van wildernissen
en kuilen, in een land van dorheid
en schaduw des doods, in een land,
waar niemanddoorging, en waar
geen mens woonde?
2:7 En Ik bracht u in een
vruchtbaar land, om de vrucht van
hetzelve en het goede er van te

eten; maar toengij daarin kwaamt,
verontreinigdet gij Mijn land, en
steldet Mijn erfenis tot een gruwel.
2:8 De priesters zeiden niet: Waar is
de HEERE? en die de wet
handelden, kenden Mij niet; en de
herdersovertraden tegen Mij; en de
profeten profeteerden door Baal, en
wandelden [naar] [dingen], [die] geen
nut doen.
2:9 Daarom zal Ik nog met ulieden
twisten, spreekt de HEERE; ja, met
uw kindskinderen zal Ik twisten.
2:10 Want, gaat over in de eilanden
der Chitteers, en ziet toe, en zendt
[naar] Kedar, en merkt er wel op;
enziet, of diesgelijks geschied zij?
2:11 Heeft ook een volk de goden
veranderd, hoewel dezelve geen
goden zijn? Nochtans heeft Mijn
volkzijn Eer veranderd in [hetgeen]
geen nut doet.
2:12 Ontzet u hierover, gij hemelen,
en zijt verschrikt, wordt zeer woest,
spreekt de HEERE.
2:13 Want Mijn volk heeft twee
boosheden gedaan; Mij, den
Springader des levenden waters,
hebben zijverlaten, om zichzelven
bakken uit te houwen, gebroken
bakken, die geen water houden.
2:14 Is dan Israel een knecht, of is
hij een ingeborene des huizes?
Waarom is hij [dan] ten roof
geworden?
2:15 De jonge leeuwen hebben over
hem gebruld, zij hebben hun stem
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verheven; en zij hebben zijn
landgezet in verwoesting; zijn steden
zijn verbrand, dat er niemand in
woont.
2:16 Ook hebben u de kinderen van
Nof en Tachpanhes den schedel
afgeweid.
2:17 Doet gij dit niet zelven,
[doordien] gij den HEERE, uw God,
verlaat, ten tijde als Hij u op den
weg leidt?
2:18 En nu, wat hebt gij te doen
met den weg van Egypte, om de
wateren van Sihor te drinken? En
wathebt gij te doen met den weg
van Assur, om de wateren der rivier
te drinken?
2:19 Uw boosheid zal u kastijden,
en uw afkeringen zullen u straffen;
weet dan en ziet, dat het kwaad
enbitter is, dat gij den HEERE, uw
God, verlaat, en Mijn vreze niet bij u
is, spreekt de Heere, de HEERE
derheirscharen.
2:20 Als Ik van ouds uw juk
verbroken, [en] uw banden
verscheurd had, zo zeidet gij: Ik zal
niet dienen;maar op allen hogen
heuvel en onder allen groenen
boom loopt gij om, hoererende.
2:21 Ik had u toch geplant, een
edelen wijnstok, een geheel getrouw
zaad; hoe zijt gij Mij dan veranderd
[in]verbasterde ranken van een
vreemden wijnstok?
2:22 Want, al wiest gij u met
salpeter, en naamt u veel zeep, zo

is [toch] uw ongerechtigheid voor
Mijnaangezicht getekend, spreekt de
Heere HEERE.
2:23 Hoe zegt gij: Ik ben niet
verontreinigd, ik heb de Baals niet
nagewandeld? Zie uw weg in het
dal, ken,wat gij gedaan hebt, gij
lichte, snelle kemelin, die haar
wegen verdraait!
2:24 Zij is een woudezelin, gewend
in de woestijn, naar den lust harer
ziel schept zij den wind, wie zou
haarontmoeting afkeren? Allen, die
haar zoeken, zullen niet moede
worden, in haar maand zullen zij
haar vinden.
2:25 Bedwing uw voet van
ontschoeiing, en uw keel van dorst;
maar gij zegt: Het is buiten hoop;
neen, wantik heb de vreemden lief,
en die zal ik nawandelen!
2:26 Gelijk een dief beschaamd
wordt, wanneer hij gevonden wordt,
alzo zijn die van het huis
Israelsbeschaamd; zij, hun koningen,
hun vorsten, en hun priesters, en
hun profeten;
2:27 Die tot een hout zeggen: Gij
zijt mijn vader; en tot een steen: Gij
hebt mij gegenereerd; want zij
kerenMij den nek toe, en niet het
aangezicht; maar ten tijde huns
kwaads zeggen zij: Sta op en verlos
ons.
2:28 Waar zijn dan uw goden, die
gij u gemaakt hebt? Laat ze
opstaan, of zij u ten tijde uws
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kwaads zullenverlossen; want [naar]
het getal uwer steden zijn uw
goden, o Juda!
2:29 Waarom twist gij tegen Mij? Gij
hebt allen tegen Mij overtreden,
spreekt de HEERE.
2:30 Tevergeefs heb Ik uw kinderen
geslagen; zij hebben de tucht niet
aangenomen; ulieder zwaard heeftuw
profeten verteerd, als een
verdervende leeuw.
2:31 O geslacht, aanmerkt [toch]
gijlieden des HEEREN woord! Ben Ik
Israel een woestijn geweest, of
eenland der uiterste donkerheid?
Waarom zegt [dan] Mijn volk: Wij
zijn heren, wij zullen niet meer tot
U komen?
2:32 Vergeet ook een jonkvrouw
haar versiersel, [of] een bruid haar
bindselen? Nochtans heeft Mijn
volkMij vergeten, dagen zonder
getal.
2:33 Wat maakt gij uw weg goed,
daar gij boelering zoekt? Waarom
gij ook de booste [hoeren] uw
wegengeleerd hebt.
2:34 Ja, het bloed van de zielen
der onschuldige nooddruftigen is in
uw zomen gevonden; Ik heb dat
nietmet opgraven gevonden, maar
aan alle die.
2:35 Nog zegt gij: Zeker, ik ben
onschuldig; Zijn toorn is immers van
mij afgekeerd. Ziet, Ik zal met
urechten, omdat gij zegt: Ik heb niet
gezondigd.

2:36 Wat reist gij veel uit,
veranderende uw weg? Gij zult ook
van Egypte beschaamd worden,
gelijk als gijvan Assur beschaamd
zijt.
2:37 Gij zult ook van hier uitgaan
met uw handen op uw hoofd; want
de HEERE heeft al uw
vertrouwenverworpen, zodat gij
daarmede niet zult gedijen.
3:1 Men zegt: Zo een man zijn
huisvrouw verlaat, en zij gaat van
hem, en wordt eens anderen mans,
zal hijook tot haar nog wederkeren?
Zou datzelve land niet grotelijks
ontheiligd worden? Gij nu hebt [met]
veelboeleerders gehoereerd, keer
nochtans weder tot Mij, spreekt de
HEERE.
3:2 Hef uw ogen op naar de hoge
plaatsen, en zie toe, waar zijt gij
niet beslapen? Gij hebt voor
hengezeten aan de wegen, als een
Arabier in de woestijn; alzo hebt gij
het land ontheiligd met uw
hoererijen en metuw boosheid.
3:3 Daarom zijn de regendruppelen
ingehouden, en er is geen spade
regen geweest. Maar gij hebt
eenhoerenvoorhoofd, gij weigert
schaamrood te worden.
3:4 Zult gij niet van nu af tot Mij
roepen: Mijn Vader! Gij zijt de
leidsman mijner jeugd!
3:5 Zal Hij in eeuwigheid [den]
[toorn] behouden? Zal Hij [dien]
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gestadig bewaren? Zie, gij spreekt
en doetdie boosheden, en neemt de
overhand.
3:6 Voorts zeide de HEERE tot mij,
in de dagen van den koning Josia:
Hebt gij gezien, wat de
afgekeerdeIsrael gedaan heeft? Zij
ging henen op allen hogen berg, en
tot onder allen groenen boom, en
hoereerdealdaar.
3:7 En Ik zeide, nadat zij zulks alles
gedaan had: Bekeer u tot Mij; maar
zij bekeerde zich niet. Dit zag
detrouweloze, haar zuster Juda.
3:8 En Ik zag, als Ik ter oorzake
van alles, waarin de afgekeerde
Israel overspel bedreven had,
haarverlaten, en haar haar
scheidbrief gegeven had, dat de
trouweloze, haar zuster Juda, niet
vreesde, maar ginghenen, en
hoereerde zelve ook.
3:9 Ja, het geschiedde, vanwege het
gerucht harer hoererij, dat zij het
land ontheiligde; want zij
bedreefoverspel met steen en met
hout.
3:10 En zelfs in dit alles heeft zich
haar trouweloze zuster Juda tot Mij
niet bekeerd met haar ganse
hart,maar valselijk, spreekt de
HEERE.
3:11 Dies de HEERE tot mij zeide:
De afgekeerde Israel heeft haar ziel
gerechtvaardigd, meer dan
detrouweloze Juda.
3:12 Ga henen, en roep deze

woorden uit tegen het noorden, en
zeg: Bekeer u, gij afgekeerde
Israel!spreekt de HEERE, zo zal Ik
Mijn toorn op ulieden niet doen
vallen; want Ik ben goedertieren,
spreekt deHEERE. Ik zal [den] [toorn]
niet in eeuwigheid behouden.
3:13 Alleen ken uw ongerechtigheid,
dat gij tegen den HEERE, uw God,
hebt overtreden, en uw
wegenverstrooid hebt tot de
vreemden, onder allen groenen
boom, maar gij zijt Mijner stem niet
gehoorzaam geweest,spreekt de
HEERE.
3:14 Bekeert u, gij afkerige kinderen!
spreekt de HEERE, want Ik heb u
getrouwd, en Ik zal u aannemen,een
uit een stad, en twee uit een
geslacht, en zal u brengen te Sion.
3:15 En Ik zal ulieden herders geven
naar Mijn hart; die zullen u weiden
[met] wetenschap en verstand.
3:16 En het zal geschieden, wanneer
gij vermenigvuldigd en vruchtbaar
zult geworden zijn in het land, in
diedagen, spreekt de HEERE, zullen
zij niet meer zeggen: De ark des
verbonds des HEEREN, ook zal zij in
hethart niet opkomen; en zij zullen
aan haar niet gedenken, en [haar]
niet bezoeken, en zij zal niet weder
gemaaktworden.
3:17 Te dier tijd zullen zij Jeruzalem
noemen, des HEEREN troon; en al
de heidenen zullen tot
haarvergaderd worden, om des
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HEEREN Naams wil, te Jeruzalem; en
zij zullen niet meer wandelen naar
hetgoeddunken van hun boos hart.
3:18 In die dagen zal het huis van
Juda gaan tot het huis van Israel;
en zij zullen te zamen komen uit
hetland van het noorden, in het
land, dat Ik uw vaderen ten erve
gegeven heb.
3:19 Ik zeide wel: Hoe zal Ik u
onder de kinderen zetten, en u
geven het gewenste land, de
sierlijke erfenisvan de heirscharen
der heidenen? Maar Ik zeide: Gij zult
tot Mij roepen: Mijn Vader! en gij
zult van achter Mijniet afkeren.
3:20 Waarlijk, [gelijk] een vrouw
trouwelooslijk scheidt van haar
vriend, alzo hebt gijlieden
trouwelooslijktegen Mij gehandeld, gij
huis Israels! spreekt de HEERE.
3:21 Er is een stem gehoord op de
hoge plaatsen, een geween [en]
smekingen der kinderen Israels,
omdatzij hun weg verkeerd, [en] den
HEERE, hun God, vergeten hebben.
3:22 Keert weder, gij afkerige
kinderen! Ik zal uw afkeringen
genezen. Zie, [hier] zijn wij, wij
komen tot U,want Gij zijt de HEERE,
onze God!
3:23 Waarlijk, tevergeefs [verwacht]
[men] [het] van de heuvelen [en] de
menigte der bergen; waarlijk, in
denHEERE, onzen God, is Israels
heil!
3:24 Want de schaamte heeft den

arbeid onzer vaderen opgegeten,
van onze jeugd aan; hun schapen
enhun runderen, hun zonen en hun
dochteren.
3:25 Wij liggen in onze schaamte,
en onze schande overdekt ons,
want wij hebben tegen den
HEERE,onzen God, gezondigd, wij en
onze vaderen, van onze jeugd aan
tot op dezen dag; en wij zijn der
stem desHEEREN, onzes Gods, niet
gehoorzaam geweest.
4:1 Zo gij u bekeren zult, Israel!
spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij;
en zo gij uw verfoeiselen van
Mijnaangezicht zult wegdoen, zo
zwerft niet om.
4:2 Maar zweer: [Zo] [waarachtig]
[als] de HEERE leeft! in waarheid, in
recht en in gerechtigheid; zo
zullenzich de heidenen in Hem
zegenen, en zich in Hem beroemen.
4:3 Want zo zegt de HEERE tot de
mannen van Juda, en tot Jeruzalem:
Braakt ulieden een braakland,
enzaait niet onder de doornen.
4:4 Besnijdt u den HEERE en doet
weg de voorhuiden uwer harten, gij
mannen van Juda en inwoners
vanJeruzalem! opdat Mijner
grimmigheid niet uitvare als een
vuur, en brande, dat niemand
blussen kunne, vanwegede boosheid
uwer handelingen.
4:5 Verkondigt in Juda, en laat het
horen te Jeruzalem, en zegt het; ja,
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blaast de bazuin in het land;
roeptmet volle [stem] en zegt:
Verzamelt ulieden, en laat ons
ingaan in de vaste steden!
4:6 Werpt de banier op naar Sion,
vlucht met hopen, blijft niet staan!
want Ik breng een kwaad aan van
hetnoorden, en een grote breuk.
4:7 De leeuw is opgekomen uit zijn
haag, en de verderver der heidenen
is opgetrokken, hij is uitgegaan
uitzijn plaats, om uw land te stellen
in verwoesting; uw steden zullen
verstoord worden, dat er niemand
in wone.
4:8 Hierom, gordt zakken aan,
bedrijft misbaar en huilt; want de
hittigheid van des HEEREN toorn is
niet vanons afgekeerd.
4:9 En het zal te dier tijd
geschieden, spreekt de HEERE, [dat]
het hart des konings en het hart
der vorstenvergaan zal; en de
priesters zullen zich ontzetten, en
de profeten zich verwonderen.
4:10 Toen zeide ik: Ach, Heere
HEERE! waarlijk, Gij hebt dit volk en
Jeruzalem grotelijks
bedrogen,zeggende: Gijlieden zult
vrede hebben; daar het zwaard tot
aan de ziel raakt.
4:11 Te dier tijd zal tot dit volk en
tot Jeruzalem gezegd worden: Een
dorre wind van de hoge plaatsen in
dewoestijn, van den weg der
dochter Mijns volks; niet om te
wannen, noch om te zuiveren.

4:12 Er zal Mij een wind komen, die
hun te sterk zal zijn. Nu zal Ik ook
oordelen tegen hen uitspreken.
4:13 Ziet, hij komt op als wolken,
en zijn wagenen zijn als een
wervelwind, zijn paarden zijn sneller
danarenden; wee ons, want wij zijn
verwoest!
4:14 Was uw hart van boosheid, o
Jeruzalem! opdat gij behouden
wordt; hoe lang zult gij de
gedachtenuwer ijdelheid in het
binnenste van u laten vernachten?
4:15 Want een stem verkondigt van
Dan af, en doet ellende horen van
het gebergte van Efraim.
4:16 Vermeldt den volke, ziet, doet
het horen tegen Jeruzalem; daar
komen hoeders uit verren lande; en
zijverheffen hun stem tegen de
steden van Juda.
4:17 Als de wachters der velden zijn
zij rondom tegen haar; omdat zij
tegen Mij wederspannig geweest
is,spreekt de HEERE.
4:18 Uw weg en uw handelingen
hebben u deze dingen gedaan; dit
is uw boosheid, dat het [zo] bitter
is, dathet tot aan uw hart raakt.
4:19 O mijn ingewand, mijn
ingewand! ik heb barenswee, o
wanden mijns harten! mijn hart
maakt getier inmij, ik kan niet
zwijgen; want gij, mijn ziel! hoort het
geluid der bazuin [en] het
krijgsgeschrei.
4:20 Breuk op breuk wordt er
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uitgeroepen; want het ganse land is
verstoord; haastelijk zijn mijn
tentenverstoord, mijn gordijnen in
een ogenblik!
4:21 Hoe lang zal ik de banier zien,
het geluid der bazuin horen?
4:22 Zekerlijk, Mijn volk is dwaas,
Mij kennen zij niet; het zijn zotte
kinderen, en zij zijn niet verstandig;
wijszijn zij om kwaad te doen, maar
goed te doen weten zij niet.
4:23 Ik zag het land aan, en ziet,
het was woest en ledig; ook naar
den hemel, en zijn licht was er niet.
4:24 Ik zag de bergen aan, en ziet,
zij beefden; en al de heuvelen
schudden.
4:25 Ik zag, en ziet, er was geen
mens; en alle vogelen des hemels
waren weggevlogen.
4:26 Ik zag, en ziet, het vruchtbare
land was een woestijn, en al zijn
steden waren afgebroken,
vanwegeden HEERE, vanwege de
hittigheid Zijns toorns.
4:27 Want zo zegt de HEERE: Dit
ganse land zal een woestijn zijn
(doch Ik zal geen voleinding maken);
4:28 Hierom zal de aarde treuren,
en de hemel daarboven zwart zijn;
omdat Ik het heb gesproken, Ik
hebhet voorgenomen en het zal Mij
niet rouwen, en Ik zal Mij daarvan
niet afkeren.
4:29 Van het geroep der ruiteren en
boogschutters vluchten al de
steden; zij gaan in de wolken, en

klimmenop de rotsen; al de steden
zijn verlaten, zodat niemand in
dezelve woont.
4:30 Wat zult gij dan doen, gij
verwoeste? Al kleeddet gij u met
scharlaken, al versierdet gij u met
goudensieraad, al schuurdet gij uw
ogen met blanketsel, zo zoudt gij u
[toch] tevergeefs oppronken; de
boelenversmaden u, zij zullen uw
ziel zoeken.
4:31 Want ik hoor een stem als van
een [vrouw], die in arbeid is, een
benauwdheid als van een, die in
deseersten kinds nood is, de stem
van de dochter Sions; zij hijgt, zij
breidt haar handen uit, [zeggende]:
O, wee mijnu, want mijn ziel is
moede vanwege de doodslagers!
5:1 Gaat om door de wijken van
Jeruzalem, en ziet nu toe, en
verneemt, en zoekt op haar straten,
of gijiemand vindt, of er een is, die
recht doet, die waarheid zoekt, zo
zal Ik haar genadig zijn.
5:2 En of zij al zeggen: [Zo]
[waarachtig] [als] de HEERE leeft! zo
zweren zij toch valselijk.
5:3 O HEERE! [zien] Uw ogen niet
naar waarheid? Gij hebt hen
geslagen, maar zij hebben geen
pijngevoeld; Gij hebt hen verteerd,
[maar] zij hebben geweigerd de
tucht aan te nemen; zij hebben
hunaangezichten harder gemaakt
dan een steenrots, zij hebben
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geweigerd zich te bekeren.
5:4 Doch ik zeide: Zekerlijk, deze
zijn arm; zij handelen zottelijk,
omdat zij den weg des HEEREN, het
rechthun Gods niet weten.
5:5 Ik zal gaan tot de groten, en
met hen spreken, want die weten
den weg des HEEREN, het recht
hunsGods; maar zij hadden te
zamen het juk verbroken, [en] de
banden verscheurd.
5:6 Daarom heeft hen een leeuw uit
het woud verslagen, een wolf der
wildernissen zal hen verwoesten;
eenluipaard waakt tegen hun
steden; al wie uit dezelve uitgaat,
zal verscheurd worden; want hun
overtredingen zijnvermenigvuldigd,
hun afkeringen zijn machtig veel
geworden.
5:7 Hoe zou Ik over zulks u
vergeven? Uw kinderen verlaten Mij,
en zweren bij hen, die geen God
zijn; alsIk hen verzadigd heb, zo
bedrijven zij overspel, en verzamelen
bij hopen in het hoerenhuis.
5:8 [Als] welgevoederde hengsten
zijn zij vroeg op; zij hunkeren een
iegelijk naar zijns naasten huisvrouw.
5:9 Zou Ik over die dingen geen
bezoeking doen? spreekt de HEERE.
Of zou Mijn ziel zich niet wreken
aanzulk een volk, als dit is?
5:10 Beklimt haar muren, en
verderft ze (doch maakt geen
voleinding); doet haar spitsen weg,
want zij zijndes HEEREN niet.

5:11 Want het huis van Israel en
het huis van Juda hebben gans
trouwelooslijk tegen Mij gehandeld,
spreektde HEERE.
5:12 Zij verloochenen den HEERE,
en zeggen: Hij is het niet, en ons
zal geen kwaad overkomen, wij
zullennoch zwaard noch honger
zien.
5:13 Ja, die profeten zullen tot wind
worden, want het woord is niet bij
hen; hun zelven zal zo geschieden.
5:14 Daarom zegt de HEERE, de
God der heirscharen, alzo, omdat
gijlieden dit woord spreekt: Ziet, Ik
zalMijn woorden in uw mond tot
vuur maken, en dit volk [tot] hout,
en het zal hen verteren.
5:15 Ziet, Ik zal over ulieden een
volk van verre brengen, o huis
Israels! spreekt de HEERE; het is
een sterkvolk, het is een zeer oud
volk, een volk, welks spraak gij niet
zult kennen, en niet horen, wat het
spreken zal.
5:16 Zijn pijlkoker is als een open
graf; zij zijn altemaal helden.
5:17 En het zal uw oogst en uw
brood opeten, [dat] uw zonen en uw
dochteren zouden eten; het zal
uwschapen en uw runderen opeten;
het zal uw wijnstok en uw
vijgeboom opeten; uw vaste steden,
op dewelke gijvertrouwt, zal het arm
maken, door het zwaard.
5:18 Nochtans zal Ik ook in die
dagen, spreekt de HEERE, geen
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voleinding met ulieden maken.
5:19 En het zal geschieden, wanneer
gij zult zeggen: Waarom heeft ons
de HEERE, onze God, al dezedingen
gedaan? dat gij tot hen zeggen zult:
Gelijk als gijlieden Mij hebt verlaten,
en vreemde goden in uw
landgediend, alzo zult gij de
uitlandse dienen, in een land, dat
het uwe niet is.
5:20 Verkondigt dit in het huis van
Jakob, en laat het horen in Juda,
zeggende:
5:21 Hoort nu dit, gij dwaas en
harteloos volk! die ogen hebben,
maar zien niet, die oren hebben,
maarhoren niet.
5:22 Zult gijlieden Mij niet vrezen?
spreekt de HEERE; zult gij voor Mijn
aangezicht niet beven? Die derzee
het zand tot een paal gesteld heb,
met een eeuwige inzetting, dat zij
daarover niet zal gaan; ofschoon
haargolven zich bewegen, zo zullen
zij toch niet vermogen, ofschoon zij
bruisen, zo zullen zij toch daarover
nietgaan.
5:23 Maar dit volk heeft een afvallig
en wederspannig hart; zij zijn
afgevallen en heengegaan;
5:24 En zij zeggen niet in hun hart:
Laat ons nu den HEERE, onzen God,
vrezen, Die den regen geeft,
zovroegen regen als spaden regen,
op Zijn tijd; [Die] ons de weken, de
gezette tijden van den oogst,
bewaart.

5:25 Uw ongerechtigheden wenden
die dingen af, en uw zonden weren
dat goede van ulieden.
5:26 Want onder Mijn volk worden
goddelozen gevonden; een ieder
van hen loert, gelijk zich
devogelvangers schikken; zij zetten
een verderfelijken strik, zij vangen
de mensen.
5:27 Gelijk een kouw vol is van
gevogelte, alzo zijn hun huizen vol
van bedrog; daarom zijn zij groot
en rijkgeworden.
5:28 Zij zijn vet, zij zijn glad, zelfs
de daden der bozen gaan zij te
boven; de rechtzaak richten zij niet,
[zelfs]de rechtzaak des wezen,
nochtans zijn zij voorspoedig; ook
oordelen zij het recht der
nooddruftigen niet.
5:29 Zou Ik over die dingen geen
bezoeking doen? spreekt de HEERE;
zou Mijn ziel zich niet wreken
aanzulk een volk als dit is?
5:30 Een schrikkelijke en
afschuwelijke zaak geschiedt er in
het land.
5:31 De profeten profeteren valselijk,
en de priesters heersen door hun
handen; en Mijn volk heeft
hetgaarne alzo; maar wat zult gij
ten einde van dien maken?
6:1 Vlucht met hopen, gij kinderen
van Benjamin! uit het midden van
Jeruzalem, en blaast de bazuin
teThekoa, en heft een vuurteken op
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te Beth-cherem; want er kijkt een
kwaad uit van het noorden, en een
grotebreuk.
6:2 Ik heb [wel] de dochter Sions bij
een schone en wellustige [vrouw]
vergeleken;
6:3 [Maar] er zullen herders tot
haar komen met hun kudden; zij
zullen tenten rondom tegen haar
opslaan;zij zullen een iegelijk zijn
ruimte afweiden.
6:4 Heiligt den krijg tegen haar,
maakt u op, en laat ons optrekken
op den middag; o, wee ons! want
de dagheeft zich gewend, want de
avondschaduwen neigen zich.
6:5 Maakt u op, en laat ons
optrekken in den nacht, en haar
paleizen verderven!
6:6 Want zo zegt de HEERE der
heirscharen: Houwt bomen af, en
werpt een wal op tegen Jeruzalem;
zij isde stad, die bezocht zal
worden; in het midden van haar is
enkel verdrukking.
6:7 Gelijk een bornput zijn water
opgeeft, alzo geeft zij haar
boosheid op; geweld en verstoring
wordt in haargehoord, weedom en
plaging is steeds voor Mijn
aangezicht.
6:8 Laat u tuchtigen, Jeruzalem!
opdat Mijn ziel niet van u
afgetrokken worde, opdat Ik u niet
stelle [tot] eenwoestheid, [tot] een
onbewoond land.
6:9 Zo zegt de HEERE der

heirscharen: Zij zullen Israels
overblijfsel vlijtiglijk nalezen, gelijk
een wijnstok;breng uw hand weder,
gelijk een wijnlezer, aan de korven.
6:10 Tot wie zal ik spreken en
betuigen, dat zij het horen? Ziet,
hun oor is onbesneden, dat zij niet
kunnentoeluisteren; ziet, het woord
des HEEREN is hun tot een smaad,
zij hebben geen lust daartoe.
6:11 Daarom ben ik vol van des
HEEREN grimmigheid, ik ben moede
geworden van inhouden; ik zal
zeuitstorten over de kinderkens op
de straat, en over de vergadering
der jongelingen te zamen; want zelfs
de manmet de vrouw zullen
gevangen worden, de oude met
dien, die vol is van dagen.
6:12 En hun huizen zullen
omgewend worden tot anderen, met
te zamen de akkers en vrouwen;
want Ik zalMijn hand uitstrekken
tegen de inwoners dezes lands,
spreekt de HEERE.
6:13 Want van hun kleinste aan tot
hun grootste toe pleegt een ieder
van hen gierigheid, en van den
profeetaan tot den priester toe
bedrijft een ieder van hen valsheid.
6:14 En zij genezen de breuk van
de dochter Mijns volks op het
lichtste, zeggende: Vrede, vrede!
doch daaris geen vrede.
6:15 Zijn zij beschaamd, omdat zij
gruwel bedreven hebben? Ja, zij
schamen zich in het minste niet,
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wetenook niet van schaamrood te
maken; daarom zullen zij vallen
onder de vallenden, ten tijde als Ik
hen bezoekenzal, zullen zij
struikelen, zegt de HEERE.
6:16 Zo zegt de HEERE: Staat op de
wegen, en ziet toe, en vraagt naar
de oude paden, waar toch degoede
weg zij, en wandelt daarin; zo zult
gij rust vinden voor uw ziel; maar zij
zeggen: Wij zullen [daarin]
nietwandelen.
6:17 Ik heb ook wachters over
ulieden gesteld, [zeggende]: Luistert
naar het geluid der bazuin; maar
zijzeggen: Wij zullen niet luisteren.
6:18 Daarom hoort, gij heidenen! en
verneem, o gij vergadering! wat
onder hen is.
6:19 Hoor toe, gij aarde! Zie, Ik zal
een kwaad brengen over dit volk,
de vrucht hunner gedachten; want
zijmerken niet op Mijn woorden, en
Mijn wet verwerpen zij.
6:20 Waartoe zal dan de wierook
voor Mij uit Scheba komen, en de
beste kalmus uit verren lande?
Uwbrandofferen zijn [Mij] niet
behagelijk, en uw slachtofferen zijn
Mij niet zoet.
6:21 Daarom zegt de HEERE alzo:
Ziet, Ik zal dit volk allerlei aanstoot
stellen; en daaraan zullen zich
stotente zamen vaders en kinderen,
de nabuur en zijn metgezel, en
zullen omkomen.

6:22 Zo zegt de HEERE: Ziet, er
komt een volk uit het land van het
noorden, en een grote natie
zalopgewekt worden uit de zijden
der aarde.
6:23 Boog en spies zullen zij
voeren, het is een wreed [volk], en
zij zullen niet barmhartig zijn; hun
stem zalbruisen als de zee, en op
paarden zullen zij rijden; het is
toegerust, als een man ten oorlog
tegen u, o dochtervan Sion!
6:24 Wij hebben zijn gerucht
gehoord, onze handen zijn slap
geworden; benauwdheid heeft
onsaangegrepen, weedom als van
een barende [vrouw].
6:25 Gaat niet uit in het veld, noch
wandelt op den weg; want des
vijands zwaard is er, schrik van
rondom!
6:26 O dochter Mijns volks! gord
een zak aan, en wentel u in de as,
maak u rouw eens enigen [zoons],
eenzeer bitter misbaar; want de
verstoorder zal ons snellijk
overkomen.
6:27 Ik heb u onder Mijn volk
gesteld, [tot] een wachttoren, [tot]
een vesting; opdat gij hun weg
zoudt wetenen proeven.
6:28 Zij zijn allen de afvalligsten der
afvalligen, wandelende [in]
achterklap; zij zijn koper en ijzer; zij
zijnaltemaal verdervers.
6:29 De blaasbalg is verbrand, het
lood is van het vuur verteerd; te
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vergeefs heeft [de] [smelter] zo
vlijtiglijkgesmolten, dewijl de bozen
niet afgetrokken zijn.
6:30 Men noemt ze een verworpen
zilver; want de HEERE heeft hen
verworpen.
7:1 Het woord, dat tot Jeremia
geschied is, van den HEERE,
zeggende:
7:2 Sta in de poort van des
HEEREN huis, en roep aldaar dit
woord uit, en zeg: Hoort des
HEEREN woord,o gans Juda! gij, die
door deze poorten ingaat, om den
HEERE aan te bidden.
7:3 Zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: Maakt
uw wegen en uw handelingen goed,
zo zal Ikulieden doen wonen in
deze plaats.
7:4 Vertrouwt niet op valse
woorden, zeggende: Des HEEREN
tempel, des HEEREN tempel, des
HEERENtempel, zijn deze!
7:5 Maar indien gij uw wegen en uw
handelingen waarlijk zult goed
maken; indien gij waarlijk zult recht
doentussen den man en tussen zijn
naaste;
7:6 De vreemdeling, wees en
weduwe niet zult verdrukken, en
geen onschuldig bloed in deze
plaatsvergieten; en andere goden
niet zult nawandelen, ulieden ten
kwade;
7:7 Zo zal Ik u in deze plaats, in

het land, dat Ik uw vaderen gegeven
heb, doen wonen van eeuw tot
eeuw.
7:8 Ziet, gij vertrouwt u op valse
woorden, die geen nut doen.
7:9 Zult gij stelen, doodslaan en
overspel bedrijven, en valselijk
zweren, en Baal roken, en andere
godennawandelen, die gij niet kent?
7:10 En [dan] komen en staan voor
Mijn aangezicht in dit huis, dat naar
Mijn Naam genoemd is, en
zeggen:Wij zijn verlost, om al deze
gruwelen te doen?
7:11 Is dan dit huis, dat naar Mijn
Naam genoemd is, in uw ogen een
spelonk der moordenaren? Ziet,
Ikheb [het] ook gezien, spreekt de
HEERE.
7:12 Want gaat nu henen naar Mijn
plaats, die te Silo was, alwaar Ik
Mijn Naam in het eerst had
doenwonen; en ziet, wat Ik daaraan
gedaan heb vanwege de boosheid
van Mijn volk Israel.
7:13 En nu, omdat gijlieden al deze
werken doet, spreekt de HEERE, en
Ik tot u gesproken heb, vroeg
opzijnde en sprekende, maar gij niet
gehoord hebt, en Ik u geroepen,
maar gij niet geantwoord hebt;
7:14 Zo zal Ik aan dit huis, dat
naar Mijn Naam genoemd is,
waarop gij vertrouwt, en aan deze
plaats, die Iku en uw vaderen
gegeven heb, doen, gelijk als Ik aan
Silo gedaan heb.
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7:15 En Ik zal ulieden van Mijn
aangezicht wegwerpen, gelijk als Ik
al uw broederen, het ganse zaad
vanEfraim, weggeworpen heb.
7:16 Gij dan, bid niet voor dit volk,
en hef geen geschrei noch gebed
voor hen op, en loop Mij niet aan;
wantIk zal u niet horen.
7:17 Ziet gij niet, wat zij doen in de
steden van Juda, en op de straten
van Jeruzalem?
7:18 De kinderen lezen hout op, en
de vaders steken het vuur aan, en
de vrouwen kneden het deeg,
omgebeelde koeken te maken voor
de Melecheth des hemels, en
anderen goden drankofferen te
offeren, om Mijverdriet aan te doen.
7:19 Doen zij Mij verdriet aan?
spreekt de HEERE. [Doen] [zij] [het]
zichzelven niet aan, tot
beschaminghuns aangezichts?
7:20 Daarom zegt de Heere HEERE
alzo: Ziet, Mijn toorn en Mijn
grimmigheid zal uitgestort worden
overdeze plaats, over de mensen en
over de beesten, en over het
geboomte des velds, en over de
vrucht desaardrijks; en zal branden,
en niet uitgeblust worden.
7:21 Zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: Doet
uw brandofferen tot uw
slachtofferen, en eetvlees.
7:22 Want Ik heb met uw vaderen,
ten dage als Ik hen uit Egypteland
uitvoerde, niet gesproken, noch

hungeboden van zaken des
brandoffers of slachtoffers.
7:23 Maar deze zaak heb Ik hun
geboden, zeggende: Hoort naar Mijn
stem, zo zal Ik u tot een God zijn,
engij zult Mij tot een volk zijn; en
wandelt in al den weg, dien Ik u
gebieden zal, opdat het u welga.
7:24 Doch zij hebben niet gehoord,
noch hun oor geneigd, maar
gewandeld in de raadslagen, in
hetgoeddunken van hun boos hart;
en zij zijn achterwaarts gekeerd, en
niet voorwaarts.
7:25 Van dien dag af, dat uw
vaders uit Egypteland zijn uitgegaan,
tot op dezen dag, zo heb Ik tot
ugezonden al Mijn knechten, de
profeten, dagelijks vroeg op zijnde
en zendende.
7:26 Doch zij hebben naar Mij niet
gehoord, noch hun oor geneigd;
maar zij hebben hun nek verhard,
zijhebben het erger gemaakt dan
hun vaders.
7:27 Ook zult gij al deze woorden
tot hen spreken, maar zij zullen
naar u niet horen; gij zult wel tot
henroepen, maar zij zullen u niet
antwoorden.
7:28 Daarom zeg tot hen: Dit is het
volk, dat naar de stem des HEEREN,
zijns Gods, niet hoort, en de
tuchtniet aanneemt; de waarheid is
ondergegaan, en uitgeroeid van hun
mond.
7:29 Scheer uw hoofdhaar af, [o]
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[Jeruzalem]! en werp het weg, en
verhef een weeklacht op de
hogeplaatsen; want de HEERE heeft
het geslacht Zijner verbolgenheid
verworpen en verlaten.
7:30 Want de kinderen van Juda
hebben gedaan, dat kwaad is in
Mijn ogen, spreekt de HEERE; zij
hebbenhun verfoeiselen gesteld in
het huis, dat naar Mijn Naam
genoemd is, om dat te
verontreinigen.
7:31 En zij hebben gebouwd de
hoogten van Tofeth, dat in het dal
des zoons van Hinnom is, om hun
zonenen hun dochteren met vuur te
verbranden; hetwelk Ik niet heb
geboden, noch in Mijn hart is
opgekomen.
7:32 Daarom ziet, de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat het niet meer
zal geheten worden Tofeth, nochdal
des zoons van Hinnom, maar
moorddal; en zij zullen ze in Tofeth
begraven, omdat er geen plaats zal
zijn.
7:33 En de dode lichamen dezes
volks zullen het gevogelte des
hemels, en het gedierte der aarde
tot spijzezijn, en niemand zal ze
afschrikken.
7:34 En Ik zal uit de steden van
Juda en uit de straten van
Jeruzalem doen ophouden de stem
dervrolijkheid en de stem der
vreugde, de stem des bruidegoms
en de stem der bruid; want het

land zal tot eenverwoesting worden.
8:1 Ter zelfder tijd, spreekt de
HEERE, zullen zij de beenderen der
koningen van Juda, en de
beenderenhunner vorsten, en de
beenderen der priesteren, en de
beenderen der profeten, en de
beenderen der inwonersvan
Jeruzalem, uit hun graven uithalen.
8:2 En zij zullen ze uitspreiden voor
de zon, en voor de maan, en voor
het ganse heir des hemels, die
zijliefgehad, en die zij gediend, en
die zij nagewandeld, en die zij
gezocht hebben, en voor dewelke zij
zichnedergebogen hebben; zij zullen
niet verzameld noch begraven
worden; tot mest op den
aardbodem zullen zijzijn.
8:3 En de dood zal voor het leven
verkoren worden, bij het ganse
overblijfsel der overgeblevenen uit
ditboze geslacht, in al de plaatsen
der overgeblevenen, waar Ik hen
henengedreven zal hebben, spreekt
deHEERE der heirscharen.
8:4 Zeg wijders tot hen: Zo zegt de
HEERE: Zal men vallen, en niet
weder opstaan? Zal men afkeren,
enniet wederkeren?
8:5 Waarom keert [dan] dit volk te
Jeruzalem af [met] een
altoosdurende afkering? Zij houden
vast aanbedrog, zij weigeren weder
te keren.
8:6 Ik heb geluisterd en toegehoord,
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zij spreken dat niet recht is, er is
niemand, die berouw heeft over
zijnboosheid, zeggende: Wat heb ik
gedaan? Een ieder keert zich om in
zijn loop, gelijk een onbesuisd paard
inden strijd.
8:7 Zelfs een ooievaar aan den
hemel weet zijn gezette tijden, en
een tortelduif, en kraan, en
zwaluw,nemen den tijd hunner
aankomst waar; maar Mijn volk weet
het recht des HEEREN niet.
8:8 Hoe zegt gij dan: Wij zijn wijs
en de wet des HEEREN is bij ons!
Ziet, waarlijk tevergeefs werkt de
valsepen der schriftgeleerden.
8:9 De wijzen zijn beschaamd,
verschrikt en gevangen; ziet, zij
hebben des HEEREN woord
verworpen, watwijsheid zouden zij
dan hebben?
8:10 Daarom zal Ik hun vrouwen
aan anderen geven, hun akkers aan
[andere] bezitters; want van
denkleinste aan tot den grootste
toe pleegt een ieder van hen
gierigheid; van den profeet aan tot
den priester toebedrijft een ieder
van hen valsheid.
8:11 En zij genezen de breuk van
de dochter Mijns volks op het
lichtste, zeggende: Vrede, vrede!
doch daaris geen vrede.
8:12 Zijn zij beschaamd, omdat zij
gruwel bedreven hebben? Ja, zij
schamen zich in het minste niet,
enweten niet schaamrood te

worden; daarom zullen zij vallen
onder de vallenden; ten tijde hunner
bezoekingzullen zij struikelen, zegt
de HEERE.
8:13 Ik zal hen voorzeker wegrapen,
spreekt de HEERE; er zijn geen
druiven aan den wijnstok, en
geenvijgen aan den vijgeboom, ja,
het blad is afgevallen; en [de]
[geboden], [die] Ik hun gegeven heb,
die overtredenzij.
8:14 Waarom blijven wij zitten?
Verzamelt u, en laat ons ingaan in
de vaste steden, en aldaar
stilzwijgen;immers heeft ons de
HEERE, onze God, doen stilzwijgen,
en ons met gallewater gedrenkt,
omdat wij tegen denHEERE
gezondigd hebben.
8:15 Men wacht naar vrede, maar
er is niets goeds, naar tijd van
genezing, maar ziet, er is
verschrikking.
8:16 Van Dan af wordt het gesnuif
zijner paarden gehoord; het ganse
land beeft van het geluid
derbriesingen zijner sterken; en zij
komen daarhenen, dat zij het land
opeten en diens volheid, de stad en
die daarinwonen.
8:17 Want ziet, Ik zend slangen,
basilisken onder ulieden, tegen
dewelke geen bezwering is; die
zullen ubijten, spreekt de HEERE.
8:18 Mijn verkwikking is in droefenis;
mijn hart is flauw in mij.
8:19 Ziet, de stem van het geschrei
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der dochteren mijns volks is uit
zeer verren lande: Is dan de HEERE
niette Sion, is haar koning niet bij
haar? Waarom hebben zij Mij
vertoornd met hun gesneden
beelden, metijdelheden der
vreemden?
8:20 De oogst is voorbijgaande, de
zomer is ten einde; nog zijn wij niet
verlost.
8:21 Ik ben gebroken vanwege de
breuk der dochter mijns volks; ik ga
in het zwart, ontzetting heeft
mijaangegrepen.
8:22 Is er geen balsem in Gilead? Is
er geen heelmeester aldaar? Want
waarom is de gezondheid
derdochter mijns volks niet gerezen?
9:1 Och, dat mijn hoofd water ware,
en mijn oog een springader van
tranen! zo zou ik dag en
nachtbewenen de verslagenen van
de dochter mijns volks.
9:2 Och, dat ik in de woestijn een
herberg der wandelaars had, zo zou
ik mijn volk verlaten, en van
hentrekken; want zij zijn allen
overspelers, een trouweloze hoop.
9:3 En zij spannen hun tong [als]
hun boog [tot] leugen; zij worden
geweldig in het land, doch niet
totwaarheid; want zij gaan voort van
boosheid tot boosheid, maar Mij
kennen zij niet, spreekt de HEERE.
9:4 Wacht u, een iegelijk van zijn
vriend, en vertrouwt niet op enigen

broeder; want elk broeder doet niet
danbedriegen, en elk vriend wandelt
[in] achterklap.
9:5 En zij handelen bedriegelijk, een
ieder met zijn vriend, en spreken de
waarheid niet; zij leren hun
tongleugen spreken, zij maken zich
moede met verkeerdelijk te
handelen.
9:6 Uw woning is in het midden van
bedrog; door bedrog weigeren zij
Mij te kennen, spreekt de HEERE.
9:7 Daarom zegt de HEERE der
heirscharen alzo: Ziet, Ik zal hen
smelten en zal hen beproeven; want
hoezou Ik [anders] doen ten
aanzien der dochter Mijns volks?
9:8 Hun tong is een moordpijl, zij
spreekt bedrog; een ieder spreekt
met zijn naaste [van] vrede met
zijnmond, maar in zijn binnenste
legt hij lagen.
9:9 Zou Ik hen om deze dingen niet
bezoeken? spreekt de HEERE; zou
Mijn ziel zich niet wreken aan
zulkeen volk, als dit is?
9:10 Ik zal een geween en een
weeklage opheffen over de bergen,
en een klaaglied over de
herdershuttender woestijn; want zij
zijn afgebrand, dat er niemand
doorgaat, en men hoort er geen
stem van vee; van devogelen des
hemels aan tot de beesten toe zijn
zij weggezworven, doorgegaan!
9:11 En Ik zal Jeruzalem stellen tot
[steen] hopen, [tot] een woning der
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draken; en de steden van Juda zal
Ikstellen [tot] een verwoesting,
zonder inwoner.
9:12 Wie is de wijze man, die dit
versta? En tot wien heeft de mond
des HEEREN gesproken, dat hij
hetverkondige, waarom het land
vergaan [en] afgebrand zij als een
woestijn, dat er niemand doorgaat?
9:13 En de HEERE zeide: Omdat zij
Mijn wet, die Ik voor hun aangezicht
gegeven had, verlaten hebben,
ennaar Mijn stem niet gehoord,
noch daarnaar gewandeld hebben;
9:14 Maar hebben gewandeld naar
het goeddunken huns harten, en
naar de Baals, hetwelk hun vaders
hungeleerd hadden.
9:15 Daarom zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels, alzo:
Ziet, Ik zal dit volk spijzen met
alsem,en Ik zal hen drenken met
gallewater;
9:16 En Ik zal hen verstrooien
onder de heidenen, die zij niet
gekend hebben, zij noch hun
vaders; en Ik zalhet zwaard achter
hen zenden, totdat Ik hen verteerd
zal hebben.
9:17 Zo zegt de HEERE der
heirscharen: Merkt daarop, en roept
klaagvrouwen, dat zij komen; en
zendthenen naar de wijze [vrouwen],
dat zij komen.
9:18 En haasten, en een weeklage
over ons opheffen, dat onze ogen
van tranen nederdalen, en

onzeoogleden van water vlieten.
9:19 Want er is een stem van
weeklage gehoord uit Sion: Hoe zijn
wij verstoord! wij zijn zeer
beschaamd,omdat wij het land
hebben verlaten, omdat zij onze
woningen hebben omgeworpen.
9:20 Hoort dan des HEEREN woord,
gij vrouwen! en uw oor ontvange
het woord Zijns monds, en leert
uwdochters weeklagen, en elke een
haar metgezellin klaagliederen.
9:21 Want de dood is geklommen
in onze vensteren, hij is in onze
paleizen gekomen, om de
kinderkens uitte roeien van de
wijken, de jongelingen van de
straten.
9:22 Spreek: Zo spreekt de HEERE:
Ja, een dood lichaam des mensen
zal liggen, als mest op het
openveld, en als een garve achter
den maaier, die niemand opzamelt.
9:23 Zo zegt de HEERE: Een wijze
beroeme zich niet in zijn wijsheid,
en de sterke beroeme zich niet in
zijnsterkheid; een rijke beroeme zich
niet in zijn rijkdom;
9:24 Maar die zich beroemt,
beroeme zich hierin, dat hij verstaat,
en Mij kent, dat Ik de HEERE ben,
doendeweldadigheid, recht en
gerechtigheid op de aarde, want in
die dingen heb Ik lust, spreekt de
HEERE.
9:25 Ziet, de dagen komen, spreekt
de HEERE, dat Ik bezoeking zal
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doen over alle besnedenen,
metdegenen, die de voorhuid
hebben;
9:26 Over Egypte, en over Juda, en
over Edom, en over de kinderen
Ammons, en over Moab, en over
allen,die aan de hoeken afgekort
zijn, die in de woestijn wonen; want
al de heidenen hebben de voorhuid,
maar hetganse huis Israels heeft de
voorhuid des harten.
10:1 Hoort het woord, dat de
HEERE tot ulieden spreekt, o huis
Israels!
10:2 Zo zegt de HEERE: Leert den
weg der heidenen niet, en ontzet u
niet voor de tekenen des
hemels,dewijl zich de heidenen voor
dezelve ontzetten.
10:3 Want de inzettingen der volken
zijn ijdelheid; want het is hout, dat
men uit het woud gehouwen
heeft,een werk van des
werkmeesters handen met de bijl.
10:4 Men pronkt het op met zilver
en met goud; zij hechten ze met
nagelen en met hameren, opdat het
nietwaggele.
10:5 Zij zijn gelijk een palmboom
van dicht werk, maar kunnen niet
spreken; zij moeten gedragen
worden,want zij kunnen niet gaan;
vreest niet voor hen, want zij
kunnen geen kwaad doen, ook is er
geen goeddoen bijhen.
10:6 Omdat niemand U gelijk is, o

HEERE! zo zijt Gij groot, en groot is
Uw Naam in mogendheid.
10:7 Wie zou U niet vrezen, Gij
Koning der heidenen? Want het
komt U toe; omdat toch onder alle
wijzender heidenen, en in hun ganse
koninkrijk, niemand U gelijk is.
10:8 In een ding zijn zij toch
onvernuftig en zot: een hout is een
onderwijs der ijdelheden.
10:9 Uitgerekt zilver wordt van
Tarsis gebracht, en goud van Ufaz,
[tot] [een] werk des werkmeesters
en vande handen des goudsmids;
hemelsblauw en purper is hun
kleding, een werk der wijzen zijn zij
al te zamen.
10:10 Maar de HEERE God is de
Waarheid, Hij is de levende God, en
een eeuwig Koning; van
Zijnverbolgenheid beeft de aarde, en
de heidenen kunnen Zijn gramschap
niet verdragen.
10:11 (Aldus zult gijlieden tot hen
zeggen: De goden, die den hemel
en de aarde niet gemaakt
hebben,zullen vergaan van de aarde,
en van onder dezen hemel.)
10:12 Die de aarde gemaakt heeft
door Zijn kracht, Die de wereld
bereid heeft door Zijn wijsheid, en
denhemel uitgebreid door Zijn
verstand.
10:13 Als Hij Zijn stem geeft, zo is
er een gedruis van wateren in den
hemel, en Hij doet de
dampenopklimmen van het einde
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der aarde; Hij maakt de bliksemen
met den regen, en doet den wind
voortkomen uitZijn schatkameren.
10:14 Een ieder mens is onvernuftig
geworden, zodat hij geen
wetenschap heeft, een ieder
goudsmid isbeschaamd van het
gesneden beeld; want zijn gegoten
beeld is leugen; en er is geen geest
in hen.
10:15 Ijdelheid zijn zij, een werk van
verleidingen; ten tijde hunner
bezoeking zullen zij vergaan.
10:16 Jakobs deel is niet gelijk die,
want Hij is de Formeerder van alles,
en Israel is de roede Zijner
erfenis;HEERE der heirscharen is Zijn
Naam.
10:17 Raap uw kramerij weg uit het
land, gij inwoneres der vesting!
10:18 Want zo zegt de HEERE: Ziet,
Ik zal de inwoners des lands op
ditmaal wegslingeren, en zal
zebenauwen, opdat zij het vinden.
10:19 O, wee mij over mijn breuk!
mijn plage is smartelijk; en ik had
gezegd: Dit is immers een
krankheid,die ik wel dragen zal!
10:20 Mijn tent is verstoord, en al
mijn zelen zijn verscheurd; mijn
kinderen zijn van mij uitgegaan, en
zij zijner niet; er is niemand meer,
die mijn tent uitspant, en mijn
gordijnen opricht.
10:21 Want de herders zijn
onvernuftig geworden, en hebben
den HEERE niet gezocht; daarom

hebben zijniet verstandiglijk
gehandeld, en hun ganse weide is
verstrooid.
10:22 Ziet, er komt een stem des
geruchts, en een groot beven uit
het land van het noorden; dat men
desteden van Juda zal stellen tot
een verwoesting, een woning der
draken.
10:23 Ik weet, o HEERE! dat bij den
mens zijn weg niet is; het is niet bij
een man, die wandelt, dat hij
zijngang richte.
10:24 Kastijd mij, HEERE! doch met
mate; niet in Uw toorn, opdat Gij
mij niet te niet maakt.
10:25 Stort Uw grimmigheid uit over
de heidenen, die U niet kennen, en
over de geslachten, die Uw
Naamniet aanroepen; want zij
hebben Jakob opgegeten, ja, zij
hebben hem opgegeten, en hem
verteerd, en zijnwoning verwoest.
11:1 Het woord, dat tot Jeremia
geschied is, van den HEERE,
zeggende:
11:2 Hoort gijlieden de woorden
dezes verbonds, en spreekt tot de
mannen van Juda, en tot de
inwonersvan Jeruzalem;
11:3 Zeg dan tot hen: Zo zegt de
HEERE, de God Israels: Vervloekt zij
de man, die niet hoort de
woordendezes verbonds.
11:4 Dat Ik uw vaderen geboden
heb, ten dage als Ik hen uit
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Egypteland, uit den ijzeroven,
uitvoerde,zeggende: Zijt Mijner stem
gehoorzaam, en doet dezelve, naar
alles wat Ik ulieden gebiede; zo zult
gij Mij toteen volk zijn, en Ik zal u
tot een God zijn;
11:5 Opdat Ik den eed bevestige,
dien Ik uw vaderen gezworen heb,
hun te geven een land, vloeiende
vanmelk en honig, als het is te
dezen dage. Toen antwoordde ik en
zeide: Amen, o HEERE!
11:6 En de HEERE zeide tot mij:
Roep al deze woorden uit in de
steden van Juda, en in de straten
vanJeruzalem, zeggende: Hoort de
woorden dezes verbonds, en doet
dezelve.
11:7 Want Ik heb uw vaderen
ernstiglijk betuigd, ten dage als Ik
hen uit Egypteland opvoerde, tot op
dezendag, vroeg op zijnde en
betuigende, zeggende: Hoort naar
Mijn stem!
11:8 Maar zij hebben niet gehoord,
noch hun oor geneigd, maar hebben
gewandeld, een iegelijk naar
hetgoeddunken van hunlieder boos
hart; daarom heb Ik over hen
gebracht al de woorden dezes
verbonds, dat Ikgeboden heb te
doen, maar zij niet gedaan hebben.
11:9 Voorts zeide de HEERE tot mij:
Er is een verbintenis bevonden
onder de mannen van Juda, en
onderde inwoners van Jeruzalem.
11:10 Zij zijn wedergekeerd tot de

ongerechtigheden hunner
voorvaderen, die Mijn woorden
geweigerdhebben te horen; en zij
hebben andere goden nagewandeld,
om die te dienen; het huis Israels
en het huis vanJuda hebben Mijn
verbond gebroken, dat Ik met hun
vaderen gemaakt heb.
11:11 Daarom zegt de HEERE alzo:
Ziet, Ik zal een kwaad over hen
brengen, uit hetwelk zij niet
zullenkunnen uitkomen; als zij dan
tot Mij zullen roepen, zal Ik naar
hen niet horen.
11:12 Dan zullen de steden van
Juda en de inwoners van Jeruzalem
henengaan, en roepen tot de
goden,dien zij gerookt hebben; maar
zij zullen hen gans niet kunnen
verlossen ten tijde huns kwaads.
11:13 Want [naar] het getal uwer
steden zijn uw goden geweest, o
Juda! en [naar] het getal der
straten vanJeruzalem hebt gijlieden
altaren gesteld voor die schaamte,
altaren om den Baal te roken.
11:14 Gij dan, bid niet voor dit volk,
en hef geen geschrei noch gebed
voor hen op; want Ik zal niet
horen,ten tijde als zij over hun
kwaad tot Mij zullen roepen.
11:15 Wat heeft Mijn beminde in
Mijn huis [te] [doen], dewijl zij die
schandelijke daad [met] velen doet,
enhet heilige vlees van u geweken
is? Wanneer gij kwaad [doet], dan
springt gij op van vreugde.
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11:16 De HEERE had uw naam
genoemd een groenen olijfboom,
schoon van liefelijke vruchten;
[maar] [nu]heeft Hij met een geluid
van een groot geroep een vuur om
denzelven aangestoken, en zijn
takken zullenverbroken worden.
11:17 Want de HEERE der
heirscharen, Die u heeft geplant,
heeft een kwaad over u
uitgesproken; om derboosheid wil
van het huis Israels en van het huis
van Juda, die zij onder zich
bedrijven, om Mij te
vertoornen,rokende den Baal.
11:18 De HEERE nu heeft het mij te
kennen gegeven, dat ik het wete;
toen hebt Gij mij hun
handelingendoen zien.
11:19 En ik was als een lam, [als]
een os, die geleid wordt om te
slachten; want ik wist niet, dat
zijgedachten tegen mij dachten,
[zeggende]: Laat ons den boom met
zijn vrucht verderven, en laat ons
hem uit hetland der levenden
uitroeien, dat zijn naam niet meer
gedacht worde.
11:20 Maar, o HEERE der
heirscharen, Gij rechtvaardige
Rechter, Die de nieren en het hart
proeft! laat mijUw wraak van hen
zien; want aan U heb ik mijn
twistzaak ontdekt.
11:21 Daarom, zo zegt de HEERE
van de mannen van Anathoth, die
uw ziel zoeken, zeggende:

Profeteerniet in den Naam des
HEEREN, opdat gij van onze handen
niet sterft.
11:22 Daarom, zo zegt de HEERE
der heirscharen: Ziet, Ik zal
bezoeking over hen doen: de
jongelingenzullen door het zwaard
sterven, hun zonen en hun
dochteren zullen van honger
sterven.
11:23 En zij zullen geen overblijfsel
hebben; want Ik zal een kwaad
brengen over de mannen van
Anathoth,[in] het jaar hunner
bezoeking.
12:1 Gij zoudt rechtvaardig zijn, o
HEERE! wanneer ik tegen U zou
twisten; ik zal nochtans [van]
[Uw]oordelen met U spreken;
waarom is der goddelozen weg
voorspoedig, [waarom] hebben zij
rust, allen, dietrouwelooslijk
trouweloosheid bedrijven?
12:2 Gij hebt ze geplant, zij zijn ook
ingeworteld, zij gaan voort, ook
dragen zij vrucht; Gij zijt [wel] nabij
inhun mond, maar verre van hun
nieren.
12:3 Maar Gij, o HEERE! kent mij, Gij
ziet mij, en proeft mijn hart, [dat]
[het] met U is. Ruk ze uit als
schapenter slachting, en heilig ze
tot den dag der doding.
12:4 Hoe lang zal het land treuren,
en het kruid des gansen velds
verdorren? Vanwege de
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boosheiddergenen, die daarin
wonen, vergaan de beesten en het
gevogelte; dewijl zij zeggen: Hij ziet
ons einde niet.
12:5 Als gij loopt met de
voetgangers, zo maken zij u moede;
hoe zult gij u dan mengen met de
paarden?Zo gij [alleenlijk] vertrouwt
in een land van vrede, hoe zult gij
het dan maken in de verheffing van
de Jordaan?
12:6 Want ook uw broeders en uws
vaders huis, ook diezelve handelen
trouwelooslijk tegen u; ook
diezelveroepen u met volle [stem]
achterna; geloof hen niet, wanneer
zij vriendelijk tot u spreken.
12:7 Ik heb Mijn huis verlaten, Ik
heb Mijn erfenis laten varen; Ik heb
de beminde Mijner ziel in de
handharer vijanden gegeven.
12:8 Mijn erfenis is Mij geworden als
een leeuw in het woud; zij heeft
haar stem tegen Mij verheven,
daaromheb Ik haar gehaat.
12:9 Mijn erfenis is Mij een
gesprenkelde vogel; de vogelen zijn
rondom tegen haar; komt aan,
verzamelt, algij gedierte des velds,
komt om te eten!
12:10 Veel herders hebben Mijn
wijngaard verdorven, zij hebben Mijn
akker vertreden; zij hebben
Mijngewensten akker gesteld tot een
woeste wildernis.
12:11 Men heeft hem gesteld tot
een woestheid, verwoest zijnde

treurt hij tot Mij; het ganse land
isverwoest, omdat er niemand is,
die het ter harte neemt.
12:12 Op alle hoge plaatsen in de
woestijn zijn verstoorders gekomen;
want het zwaard des HEERENverteert
van het [ene] einde des lands tot
aan het [andere] einde des lands;
er is geen vrede voor enig vlees.
12:13 Zij hebben tarwe gezaaid,
maar doornen gemaaid; zij hebben
zich gepijnigd, [maar] niet
gevorderd;wordt alzo beschaamd
vanwege ulieder inkomsten, vanwege
de hittigheid van den toorn des
HEEREN.
12:14 Alzo zegt de HEERE:
Aangaande al Mijn boze naburen,
die Mijn erfenis aanroeren, dewelke
Ik Mijnvolke Israel erfelijk gegeven
heb; ziet, Ik zal hen uit hun land
uitrukken, maar het huis van Juda
zal Ik uithunlieder midden uitrukken.
12:15 En het zal geschieden, nadat
Ik hen zal uitgerukt hebben, zo zal
Ik wederkeren, en Mij
hunnerontfermen; en Ik zal hen
wederbrengen, een iegelijk tot zijn
erfenis, en een iegelijk tot zijn land.
12:16 En het zal geschieden, indien
zij de wegen Mijns volks vlijtiglijk
zullen leren, zwerende bij Mijn
Naam:[Zo] [waarachtig] [als] de
HEERE leeft! gelijk als zij Mijn volk
geleerd hebben te zweren bij Baal,
zo zullen zij inhet midden Mijns
volks gebouwd worden.
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12:17 Maar indien zij niet zullen
horen, zo zal Ik diezelve natie ten
enenmale uitrukken en verdoen,
spreektde HEERE.
13:1 Alzo heeft de HEERE tot mij
gezegd: Ga henen, en koop u een
linnen gordel, en doe dien aan
uwlenden, maar breng hem niet in
het water.
13:2 En ik kocht een gordel naar
het woord des HEEREN, en ik deed
dien aan mijn lenden.
13:3 Toen geschiedde des HEEREN
woord ten tweeden male tot mij,
zeggende:
13:4 Neem den gordel, dien gij
gekocht hebt, die aan uw lenden is,
en maak u op, [en] ga henen naar
denFrath, en versteek dien aldaar in
de klove ener steenrots.
13:5 Zo ging ik henen, en verstak
dien bij den Frath, gelijk als de
HEERE mij geboden had.
13:6 Het geschiedde nu ten einde
van vele dagen, dat de HEERE tot
mij zeide: Maak u op, ga henen
naarden Frath, en neem den gordel
van daar, dien Ik u geboden heb
aldaar te versteken.
13:7 Zo ging ik naar den Frath, en
groef, en nam den gordel van de
plaats, alwaar ik dien verstoken had;
enziet, de gordel was verdorven en
deugde nergens toe.
13:8 Toen geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:

13:9 Zo zegt de HEERE: Alzo zal Ik
verderven de hovaardij van Juda, en
die grote hovaardij van Jeruzalem.
13:10 Ditzelve boze volk, dat Mijn
woorden weigert te horen, dat in
het goeddunken zijns harten
wandelt, enandere goden navolgt,
om die te dienen, en voor die zich
neder te buigen; dat zal worden
gelijk deze gordel, dienergens toe
deugt.
13:11 Want gelijk als een gordel
kleeft aan de lenden eens mans,
alzo heb Ik het ganse huis Israels
en hetganse huis van Juda aan Mij
doen kleven, spreekt de HEERE, om
Mij te zijn tot een volk, en tot een
naam, entot lof, en tot heerlijkheid;
maar zij hebben niet gehoord.
13:12 Daarom zeg dit woord tot
hen: Zo zegt de HEERE, de God
Israels: Alle flessen zullen met wijn
gevuldworden. Dan zullen zij tot u
zeggen: Weten wij niet zeer wel, dat
alle flessen met wijn gevuld zullen
worden?
13:13 Maar gij zult tot hen zeggen:
Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal alle
inwoners deze lands, zelfs
dekoningen, die op Davids troon
zitten, en de priesters, en de
profeten, en alle inwoners van
Jeruzalem, opvullenmet
dronkenschap.
13:14 En Ik zal hen in stukken
slaan, den een tegen den ander, zo
de vaders als de kinderen te
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zamen,spreekt de HEERE; Ik zal niet
verschonen noch sparen, noch Mij
ontfermen, dat Ik hen niet zou
verderven.
13:15 Hoort en neemt ter ore,
verheft u niet; want de HEERE heeft
het gesproken.
13:16 Geeft eer den HEERE, uw
God, eer dat Hij het duister maakt,
en eer uw voeten zich stoten aan
deschemerende bergen; dat gij naar
licht wacht, en Hij datzelve tot een
schaduw des doods stelle, en tot
eendonkerheid zette.
13:17 Zult gijlieden dat dan nog
niet horen, zo zal mijn ziel in
verborgene plaatsen wenen vanwege
denhoogmoed, en mijn oog zal
bitterlijk tranen, ja, van tranen
nederdalen, omdat des HEEREN
kudde gevankelijk isweggevoerd.
13:18 Zeg tot den koning en tot de
koningin: Vernedert u, zet u neder;
want uw ganse hoofdsieraad,
dekroon uwer heerlijkheid, is
nedergedaald.
13:19 De steden van het zuiden zijn
toegesloten, en er is niemand, die
ze opent; het ganse Juda
isweggevoerd, het is geheel en al
weggevoerd.
13:20 Hef uw ogen op, en zie, die
daar van het noorden komen! waar
is de kudde, die u gegeven was,
deschapen uwer heerlijkheid?
13:21 Wat zult gij zeggen, wanneer
Hij bezoeking over u doen zal, daar

gij hem geleerd hebt [tot]
vorsten,tot een hoofd over u te zijn;
zullen u de smarten niet aangrijpen,
als een barende vrouw?
13:22 Wanneer gij dan in uw hart
zult zeggen: Waarom zijn mij deze
dingen bejegend? Om de
veelheiduwer ongerechtigheid, zijn
uw zomen ontdekt, [en] uw hielen
hebben geweld geleden.
13:23 Zal ook een Moorman zijn
huid veranderen? of een luipaard
zijn vlekken? [Zo] zult gijlieden
ookkunnen goed doen, die geleerd
zijt kwaad te doen.
13:24 Daarom zal Ik hen verstrooien
als een stoppel, die doorgaat, door
een wind der woestijn.
13:25 Dit zal uw lot, het deel uwer
maten zijn van Mij, spreekt de
HEERE; gij, die Mij hebt vergeten, en
opleugen vertrouwt.
13:26 Zo zal Ik ook uw zomen
ontbloten boven uw aangezicht, en
uw schande zal gezien worden.
13:27 Uw overspelen en uw
hunkeringen, de schandelijkheid uws
hoerdoms, op heuvelen, in het veld;
Ikheb uw verfoeiselen gezien; wee u,
Jeruzalem! zult gij niet rein worden?
Hoe lang nog na dezen?
14:1 Het woord des HEEREN, dat
tot Jeremia geschied is, over de
zaken der grote droogte.
14:2 Juda treurt en haar poorten
zijn verzwakt; zij zijn in het zwart
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gekleed ter aarde toe, en
Jeruzalemsgeschrei klimt op.
14:3 En hun voortreffelijken zenden
hun kleinen naar water; zij komen
tot de grachten, zij vinden
geenwater, zij komen [met] hun
vaten ledig weder; zij zijn
beschaamd, ja, worden schaamrood,
en bedekken hunhoofd.
14:4 Omdat het aardrijk gescheurd
is, dewijl er geen regen op de
aarde is; de akkerlieden zijn
beschaamd,zij bedekken hun hoofd.
14:5 Want ook de hinden in het
veld werpen jongen, en verlaten
[die], omdat er geen jong gras is.
14:6 En de woudezels staan op de
hoge plaatsen, zij scheppen den
wind gelijk de draken; hun
ogenversmachten, omdat er geen
kruid is.
14:7 Hoewel onze ongerechtigheden
tegen ons getuigen, o HEERE! doe
[het] om Uws Naams wil; wantonze
afkeringen zijn menigvuldig, wij
hebben tegen U gezondigd.
14:8 O Israels Verwachting, Zijn
Verlosser in tijd van benauwdheid!
waarom zoudt Gij zijn als
eenvreemdeling in het land, en als
een reiziger, [die] [slechts] inkeert
om te vernachten?
14:9 Waarom zoudt Gij zijn als een
versaagd man, als een held, [die]
niet kan verlossen? Gij zijt toch in
hetmidden van ons, o HEERE! en wij
zijn naar Uw Naam genoemd,

verlaat ons niet.
14:10 Alzo zegt de HEERE van dit
volk: Zij hebben zo liefgehad te
zwerven, zij hebben hun voeten
nietbedwongen; daarom heeft de
HEERE geen welgevallen aan hen, nu
zal Hij hunner
ongerechtighedengedenken, en hun
zonden bezoeken.
14:11 Wijders zeide de HEERE tot
mij: Bid niet voor dit volk ten
goede.
14:12 Ofschoon zij vasten, Ik zal
naar hun geschrei niet horen, en
ofschoon zij brandoffer en
spijsofferofferen, Ik zal aan hen
geen welgevallen hebben; maar door
het zwaard, en door den honger, en
door depestilentie zal Ik hen
verteren.
14:13 Toen zeide ik: Ach, Heere
HEERE! zie, die profeten zeggen hun:
Gij zult geen zwaard zien, en gij
zultgeen honger hebben; maar Ik zal
u een gewissen vrede geven in deze
plaats.
14:14 En de HEERE zeide tot mij:
Die profeten profeteren vals in Mijn
Naam; Ik heb hen niet
gezonden,noch hun bevel gegeven,
noch tot hen gesproken; zij
profeteren ulieden een vals gezicht,
en waarzegging, ennietigheid, en
bedriegerij huns harten.
14:15 Daarom zegt de HEERE alzo:
Aangaande de profeten, die in Mijn
Naam profeteren, daar Ik hen
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nietgezonden heb, en zij [dan] [nog]
zeggen: Er zal geen zwaard noch
honger in dit land zijn; diezelve
profetenzullen door het zwaard en
door den honger verteerd worden.
14:16 En het volk, tot hetwelk zij
profeteren, zullen op de straten van
Jeruzalem weggeworpen zijn
vanwegeden honger en het zwaard;
en er zal niemand zijn, die hen
begrave, hen, hun vrouwen, en hun
zonen, en hundochteren; alzo zal Ik
hun boosheid over hen uitstorten.
14:17 Daarom zult gij dit woord tot
hen zeggen: Mijn ogen zullen van
tranen nederdalen nacht en dag,
enniet ophouden; want de jonkvrouw
der dochter Mijns volks is gebroken
[met] een grote breuk, een plage,
diezeer smartelijk is.
14:18 Zo ik uitga in het veld, ziet
daar de verslagenen van het
zwaard, en zo ik in de stad kome,
ziet daar dekranken van honger! Ja,
zowel de profeten als de priesters
lopen om in het land, en weten
niet.
14:19 Hebt Gij dan Juda ganselijk
verworpen? Heeft Uw ziel een
walging aan Sion? Waarom hebt Gij
onsgeslagen, dat er geen genezing
voor ons is? Men wacht naar vrede,
maar daar is niets goeds, en naar
tijd vangenezing, maar ziet, daar is
verschrikking.
14:20 HEERE! wij kennen onze
goddeloosheid, [en] onzer vaderen

ongerechtigheid, want wij hebben
tegenU gezondigd.
14:21 Versmaad [ons] niet, om Uws
Naams wil; werp den troon Uwer
heerlijkheid niet neder;
gedenk,vernietig niet Uw verbond
met ons.
14:22 Zijn er onder de ijdelheden
der heidenen, die doen regenen, of
kan de hemel druppelen geven?
ZijtGij die niet, o HEERE, onze God?
Daarom zullen wij op U wachten,
want Gij doet al die dingen.
15:1 Maar de HEERE zeide tot mij:
Al stond Mozes en Samuel voor
Mijn aangezicht, zo zou [toch] Mijn
zieltot dit volk niet wezen; drijf ze
weg van Mijn aangezicht, en laat ze
uitgaan.
15:2 En het zal geschieden, wanneer
zij tot u zullen zeggen: Waarhenen
zullen wij uitgaan? dat gij tot
henzult zeggen: Zo zegt de HEERE:
Wie ten dood, ten dode; en wie tot
het zwaard, ten zwaarde, en wie tot
denhonger, ten honger; en wie ter
gevangenis, ter gevangenis!
15:3 Want Ik zal bezoeking over
hen doen [met] vier geslachten,
spreekt de HEERE: met het zwaard,
om tedoden; en met de honden,
om te slepen; en met het gevogelte
des hemels, en met het gedierte
der aarde, omop te eten en te
verderven.
15:4 En Ik zal hen overgeven tot
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een beroering aan alle koninkrijken
der aarde, vanwege Manasse,
zoonvan Jehizkia, koning van Juda,
om hetgeen hij te Jeruzalem
gedaan heeft.
15:5 Want wie zou u verschonen, o
Jeruzalem? of wie zou medelijden
met u hebben, of wie zou
aftreden,om u naar vrede te
vragen?
15:6 Gij hebt Mij verlaten, spreekt
de HEERE; gij zijt achterwaarts
gegaan; daarom zal Ik Mijn hand
tegen uuitstrekken en u verderven;
Ik ben des berouwens moede
geworden.
15:7 En Ik zal hen wannen met een
wan, in de poorten des lands; Ik
heb Mijn volk van kinderen beroofd
[en]verdaan; zij zijn van hun wegen
niet wedergekeerd.
15:8 Hun weduwen zijn Mij meerder
geworden dan zand der zeeen; Ik
heb hun over de moeder
doenkomen een jongeling, een
verwoester op den middag; Ik heb
[hem] haastelijk hen doen
overvallen, de stad
metverschrikkingen.
15:9 Zij, die zeven baarde, is zwak
geworden; zij heeft haar ziel
uitgeblazen, haar zon is
ondergegaan, alshet nog dag was;
zij is beschaamd en schaamrood
geworden; en hunlieder overblijfsel
zal Ik aan het zwaardovergeven,
voor het aangezicht hunner

vijanden, spreekt de HEERE.
15:10 Wee mij, mijn moeder, dat gij
mij gebaard hebt, een man van
twist, en een man van krakeel
dengansen lande! Ik heb [hun] niet
op woeker gegeven, ook hebben zij
mij niet op woeker gegeven, [nog]
vloekt mijeen ieder van hen.
15:11 De HEERE zeide: Zo niet uw
overblijfsel ten goede zal zijn! zo Ik
niet, in de tijd des kwaads en in
tijdder benauwdheid, bij den vijand
voor u tussenkome!
15:12 Zal ook [enig] ijzer het ijzer
van het noorden of koper
verbreken?
15:13 Ik zal uw vermogen en uw
schatten tot een roof geven, zonder
prijs; en dat om al uw zonden, en
in aluw landpalen.
15:14 En Ik zal [u] overvoeren met
uw vijanden, in een land, [dat] gij
niet kent; want een vuur is
aangestokenin Mijn toorn, het zal
over u branden.
15:15 O HEERE! Gij weet [het],
gedenk mijner, en bezoek mij, en
wreek mij van mijn vervolgers; neem
mijniet weg in Uw lankmoedigheid
[over] [hen]; weet, dat ik om
Uwentwil versmaadheid drage.
15:16 [Als] Uw woorden gevonden
zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw
woord is mij geweest tot vreugde
entot blijdschap mijns harten; want
ik ben naar Uw Naam genoemd, o
HEERE, God der heirscharen!
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15:17 Ik heb in den raad der
bespotters niet gezeten, noch ben
van vreugde opgesprongen; vanwege
Uwhand heb ik alleen gezeten, want
Gij hebt mij [met] gramschap
vervuld.
15:18 Waarom is mijn pijn steeds
durende, en mijn plage smartelijk?
Zij weigert geheeld te worden;
zoudtGij mij ganselijk zijn als een
leugenachtige, [als] wateren, [die]
niet bestendig zijn?
15:19 Daarom zegt de HEERE alzo:
Zo gij zult wederkeren, zo zal Ik u
doen wederkeren; gij zult voor
Mijnaangezicht staan; en zo gij het
kostelijke van het snode uittrekt,
zult gij als Mijn mond zijn; laat hen
tot uwederkeren, maar gij zult tot
hen niet wederkeren.
15:20 Want Ik heb u tegen dit volk
gesteld tot een koperen vasten
muur; zij zullen wel tegen u strijden,
maaru niet overmogen; want Ik ben
met u, om u te behouden en om u
uit te rukken, spreekt de HEERE.
15:21 Ja, Ik zal u rukken uit de
hand der bozen, en Ik zal u
verlossen uit de handpalm der
tirannen.
16:1 En des HEEREN woord
geschiedde tot mij, zeggende:
16:2 Gij zult u geen vrouw nemen,
en gij zult geen zonen noch
dochteren hebben in deze plaats.
16:3 Want zo zegt de HEERE van

de zonen en van de dochteren, die
in deze plaats geboren
worden;daartoe van hun moeders,
die ze baren, en van hun vaders,
die ze gewinnen in dit land:
16:4 Zij zullen pijnlijke doden
sterven, zij zullen niet beklaagd
noch begraven worden, zij zullen tot
mest opden aardbodem zijn, en zij
zullen door het zwaard en door den
honger verteerd worden, en hun
dode lichamenzullen het gevogelte
des hemels en het gedierte der
aarde tot spijze zijn.
16:5 Want zo zegt de HEERE: Ga
niet in het huis desgenen, die een
rouwmaaltijd houdt, en ga niet
henenom te rouwklagen, en heb
geen medelijden met hen; want Ik
heb van dit volk (spreekt de HEERE)
weggenomenMijn vrede,
goedertierenheid en
barmhartigheden;
16:6 Zodat groten en kleinen in dit
land zullen sterven, zij zullen niet
begraven worden; en men zal hen
nietbeklagen, noch zichzelven
insnijden, noch kaal maken om
hunnentwil.
16:7 Ook zal men hun niets
uitdelen over den rouw, om iemand
te troosten over een dode; noch
hun tedrinken geven uit den
troostbeker, over iemands vader of
over iemands moeder.
16:8 Ga ook niet in een huis des
maaltijds, om bij hen te zitten, om
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te eten en te drinken.
16:9 Want zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: Ziet, Ik
zal van deze plaats, voor
uliederogen en in ulieder dagen,
doen ophouden de stem der
vreugde en de stem der blijdschap,
de stem desbruidegoms en de stem
der bruid.
16:10 En het zal geschieden, als gij
dit volk al deze woorden zult
aanzeggen, en zij tot u zeggen:
Waaromspreekt de HEERE al dit
grote kwaad over ons, en welke is
onze misdaad, en welke is onze
zonde, die wij tegenden HEERE,
onzen God, gezondigd hebben?
16:11 Dat gij tot hen zult zeggen:
Omdat uw vaders Mij verlaten
hebben, spreekt de HEERE, en
hebbenandere goden nagewandeld,
en die gediend, en zich voor die
nedergebogen; maar Mij verlaten, en
Mijn wet nietgehouden hebben;
16:12 En gijlieden erger gedaan
hebt dan uw vaderen; want ziet,
gijlieden wandelt, een iegelijk naar
hetgoeddunken van zijn boos hart,
om naar Mij niet te horen.
16:13 Daarom zal Ik ulieden uit dit
land werpen, in een land, dat gij
niet gekend hebt, gij noch uw
vaders; enaldaar zult gij andere
goden dienen, dag en nacht, omdat
Ik u geen genade zal geven.
16:14 Daarom, ziet, de dagen
komen, spreekt de HEERE, dat er

niet meer zal gezegd worden:
[Zo][waarachtig] [als] de HEERE leeft,
Die de kinderen Israels uit
Egypteland heeft opgevoerd!
16:15 Maar: [Zo] [waarachtig] [als]
de HEERE leeft, Die de kinderen
Israels heeft opgevoerd uit het land
vanhet noorden, en uit al de landen
waarhenen Hij hen gedreven had!
want Ik zal hen wederbrengen in
hun land,dat Ik hun vaderen
gegeven heb.
16:16 Ziet, Ik zal zenden tot veel
vissers, spreekt de HEERE, die zullen
hen vissen; en daarna zal Ik
zendentot veel jagers, die zullen
hen jagen, van op allen berg, en
van op allen heuvel, ja, uit de
kloven der steenrotsen.
16:17 Want Mijn ogen zijn op al
hun wegen; zij zijn voor Mijn
aangezicht niet verborgen, noch
hunongerechtigheid verholen van
voor Mijn ogen.
16:18 Dies zal Ik eerst hun
ongerechtigheid en hun zonde
dubbel vergelden, omdat zij Mijn
land ontheiligdhebben; zij hebben
Mijn erfenis met de dode lichamen
hunner verfoeiselen en hunner
gruwelen vervuld.
16:19 O HEERE! Gij zijt mijn Sterkte,
en mijn Sterkheid, en mijn Toevlucht
ten dage der benauwdheid; tot
Uzullen de heidenen komen van de
einden der aarde, en zeggen:
Immers hebben onze vaders leugen
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erfelijkbezeten, [en] ijdelheid, waarin
toch niets was, dat nut deed.
16:20 Zal een mens zich goden
maken? Zij zijn toch geen goden.
16:21 Daarom, ziet, Ik zal hun
bekend maken op ditmaal; Ik zal
hun bekend maken Mijn hand en
Mijnmacht; en zij zullen weten, dat
Mijn Naam is HEERE.
17:1 De zonde van Juda is
geschreven met een ijzeren griffie,
met de punt eens diamants;
gegraven in detafel van hunlieder
hart, en aan de hoornen uwer
altaren;
17:2 Gelijk hun kinderen hunner
altaren gedenken, en hunner
bossen, bij het groen geboomte, op
de hogeheuvelen.
17:3 Ik zal Mijn berg met het veld,
uw vermogen [en] al uw schatten
ten roof geven, [mitsgaders]
uwhoogten, om de zonde in al uw
landpalen.
17:4 Alzo zult gij aflaten (en dat
om u zelven) van uw erfenis, die Ik
u gegeven heb, en Ik zal u uw
vijandendoen dienen in een land,
dat gij niet kent; want gijlieden hebt
een vuur aangestoken in Mijn toorn,
tot ineeuwigheid zal het branden.
17:5 Zo zegt de HEERE: Vervloekt is
de man, die op een mens vertrouwt,
en vlees [tot] zijn arm stelt, enwiens
hart van den HEERE afwijkt!
17:6 Want hij zal zijn als de heide

in de wildernis, die het niet gevoelt,
wanneer het goede komt; maar
blijft[in] dorre plaatsen in de
woestijn, [in] zout en onbewoond
land.
17:7 Gezegend [daarentegen] is de
man, die op den HEERE vertrouwt,
en wiens vertrouwen de HEERE is!
17:8 Want hij zal zijn als een boom,
die aan het water geplant is, en zijn
wortelen uitschiet aan een rivier,
engevoelt het niet, wanneer er een
hitte komt, maar zijn loof blijft
groen; en in een jaar van droogte
zorgt hij niet, enhoudt niet op van
vrucht te dragen.
17:9 Arglistig is het hart, meer dan
enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal
het kennen?
17:10 Ik, de HEERE, doorgrond het
hart, [en] proef de nieren; en dat,
om een iegelijk te geven naar
zijnwegen, naar de vrucht zijner
handelingen.
17:11 [Gelijk] een veldhoen [eieren]
vergadert, maar broedt ze niet uit,
[alzo] is hij, die rijkdom
vergadert,doch niet met recht; in de
helft zijner dagen zal hij dien
moeten verlaten, en in zijn laatste
een dwaas zijn.
17:12 Een troon der heerlijkheid,
een hoogheid van het eerste aan, is
de plaats onzes heiligdoms.
17:13 O HEERE, Israels Verwachting!
allen, die U verlaten, zullen
beschaamd worden; en die van
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mijafwijken, zullen in de aarde
geschreven worden; want zij verlaten
den HEERE, den Springader des
levendenwaters.
17:14 Genees mij, HEERE! zo zal ik
genezen worden, behoud mij, zo zal
ik behouden worden; want Gij
zijtmijn Lof.
17:15 Ziet, zij zeggen tot mij: Waar
is het woord des HEEREN? Laat het
nu komen!
17:16 Ik heb toch niet
aangedrongen, meer dan een herder
achter U [betaamde]; ook heb ik
den dodelijkendag niet begeerd, Gij
weet [het]; wat uit mijn lippen is
gegaan, is voor Uw aangezicht
geweest.
17:17 Wees Gij mij niet tot een
verschrikking; Gij zijt mijn Toevlucht
ten dage des kwaads.
17:18 Laat mijn vervolgers
beschaamd worden, maar laat mij
niet beschaamd worden; laat hen
verschriktworden, maar laat mij niet
verschrikt worden; breng over hen
den dag des kwaads, en verbreek
hen met eendubbele verbreking.
17:19 Alzo heeft de HEERE tot mij
gezegd: Ga henen en sta in de
poort van de kinderen des volks,
doordewelke de koningen van Juda
ingaan, en door dewelke zij uitgaan,
ja, in alle poorten van Jeruzalem;
17:20 En zeg tot hen: Hoort des
HEEREN woord, gij koningen van
Juda, en gans Juda, en alle

inwonersvan Jeruzalem, die door
deze poorten ingaat!
17:21 Zo zegt de HEERE: Wacht u
op uw zielen, en draagt geen last
op den sabbatdag, noch brengt in
doorde poorten van Jeruzalem.
17:22 Ook zult gijlieden geen last
uitvoeren uit uw huizen op den
sabbatdag, noch enig werk doen;
maar gijzult den sabbatdag heiligen,
gelijk als Ik uw vaderen geboden
heb.
17:23 Maar zij hebben niet gehoord,
noch hun oor geneigd; maar zij
hebben hun nek verhard, om niet
tehoren, en om de tucht niet aan
te nemen.
17:24 Het zal dan geschieden,
indien gij vlijtiglijk naar Mij zult
horen, spreekt de HEERE, dat gij
geen lastdoor de poorten dezer
stad op den sabbatdag inbrengt, en
gij den sabbatdag heiligt, dat gij
geen werk daaropdoet;
17:25 Zo zullen door de poorten
dezer stad ingaan koningen en
vorsten, zittende op den troon van
David,rijdende op wagenen en op
paarden, zij en hun vorsten, de
mannen van Juda en de inwoners
van Jeruzalem; endeze stad zal
bewoond worden in eeuwigheid.
17:26 En zij zullen komen uit de
steden van Juda, en uit de plaatsen
rondom Jeruzalem, en uit het land
vanBenjamin, en uit de laagte, en
van het gebergte, en van het
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zuiden, aanbrengende brandoffer, en
slachtoffer, enspijsoffer, en wierook,
en aanbrengende lofoffer, ten huize
des HEEREN.
17:27 Maar indien gij naar Mij niet
zult horen, om den sabbatdag te
heiligen, en om geen last te dragen
alsgij op den sabbatdag door de
poorten van Jeruzalem ingaat; zo
zal Ik een vuur in haar poorten
aansteken, datde paleizen van
Jeruzalem zal verteren, en niet
worden uitgeblust.
18:1 Het woord, dat tot Jeremia
geschied is van den HEERE,
zeggende:
18:2 Maak u op, en ga af [in] het
huis des pottenbakkers, en aldaar
zal Ik u Mijn woorden doen horen.
18:3 Zo ging ik af [in] het huis des
pottenbakkers; en ziet, hij maakte
een werk op de schijven.
18:4 En het vat, dat hij maakte,
werd verdorven, als leem, in de
hand des pottenbakkers; toen
maakte hijdaarvan weder een ander
vat, gelijk als het recht was in de
ogen des pottenbakkers te maken.
18:5 Toen geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:
18:6 Zal Ik ulieden niet kunnen
doen, gelijk deze pottenbakker, o
huis Israels? spreekt de HEERE;
ziet,gelijk leem in de hand des
pottenbakkers, alzo zijt gijlieden in
Mijn hand, o huis Israels!

18:7 [In] een ogenblik zal Ik spreken
over een volk en over een
koninkrijk, dat Ik het zal uitrukken,
enafbreken, en verdoen;
18:8 Maar [indien] datzelve volk,
over hetwelk Ik [zulks] gesproken
heb, zich van zijn boosheid bekeert,
zozal Ik berouw hebben over het
kwaad, dat Ik hetzelve gedacht te
doen.
18:9 Ook zal Ik [in] een ogenblik
spreken over een volk en over een
koninkrijk, dat Ik het zal bouwen
enplanten;
18:10 Maar [indien] het doet, dat
kwaad is in Mijn ogen, dat het naar
Mijn stem niet hoort, zo zal Ik
berouwhebben over het goede, [met]
hetwelk Ik gezegd had hetzelve te
zullen weldoen.
18:11 Nu dan, spreek nu tot de
mannen van Juda en tot de
inwoners van Jeruzalem, zeggende:
Zo zegt deHEERE: Ziet, Ik formeer
een kwaad tegen ulieden, en denk
tegen ulieden een gedachte; [zo]
bekeert u nu, eeniegelijk van zijn
bozen weg, en maakt uw wegen en
uw handelingen goed.
18:12 Doch zij zeggen: Het is buiten
hoop; maar wij zullen naar onze
gedachten wandelen, en wij
zullendoen, een iegelijk het
goeddunken van zijn boos hart.
18:13 Daarom, zo zegt de HEERE:
Vraagt nu onder de heidenen; wie
heeft alzulks gehoord? De
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jonkvrouwIsraels doet een zeer
afschuwelijke zaak.
18:14 Zal men ook om een
rotssteen des velds verlaten de
sneeuw van Libanon? Zullen ook de
vreemde,koude, vlietende wateren
verlaten worden?
18:15 Nochtans heeft Mijn volk Mij
vergeten, zij roken der ijdelheid;
want zij hebben hen doen aanstoten
ophun wegen, [op] de oude paden,
opdat zij mochten wandelen in
stegen van een weg, die niet
opgehoogd is;
18:16 Om hun land te stellen tot
een ontzetting, [tot] eeuwige
aanfluitingen; al wie daar
voorbijgaat, zal zichontzetten, en
met zijn hoofd schudden.
18:17 Als een oostenwind zal Ik hen
verstrooien voor het aangezicht des
vijands; Ik zal hun den nek en
niethet aangezicht laten zien, ten
dage huns verderfs.
18:18 Toen zeiden zij: Komt aan,
laat ons gedachten tegen Jeremia
denken; want de wet zal niet
vergaanvan den priester, noch de
raad van den wijze, noch het woord
van den profeet; komt aan, en laat
ons hem slaanmet de tong, en laat
ons niet luisteren naar enige zijner
woorden!
18:19 HEERE! luister naar mij, en
hoor naar de stem mijner twisters.
18:20 Zal dan kwaad voor goed
vergolden worden? want zij hebben

mijn ziel een kuil gegraven;
gedenk,dat ik voor Uw aangezicht
gestaan heb, om goed voor hen te
spreken, om Uw grimmigheid van
hen af tewenden.
18:21 Daarom, geef hun zonen den
honger over, en doe ze wegvloeien
door het geweld des zwaards,
enlaat hun vrouwen van kinderen
beroofd en weduwen worden, en
laat hun mannen door den dood
omgebracht,[en] hun jongelingen met
het zwaard geslagen worden in den
strijd.
18:22 Laat er een geschrei uit hun
huizen gehoord worden, wanneer Gij
haastelijk een bende over hen
zultbrengen; dewijl zij een kuil
gegraven hebben om mij te vangen,
en strikken verborgen voor mijn
voeten.
18:23 Doch Gij, HEERE! weet al hun
raad tegen mij ten dode; maak
geen verzoening over
hunongerechtigheid, en delg hun
zonde niet uit van voor Uw
aangezicht; maar laat hen
nedergeveld worden voorUw
aangezicht; handel [alzo] met hen,
ten tijde Uws toorns.
19:1 Zo zegt de HEERE: Ga henen
en koop een pottenbakkerskruik, en
[neem] [tot] [u] van de oudsten
desvolks, en van de oudsten der
priesteren.
19:2 En ga uit naar het dal des
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zoons van Hinnom, dat voor de
deur der Zonnepoort is, en roep
aldaar uit dewoorden, die Ik tot u
spreken zal;
19:3 En zeg: Hoort des HEEREN
woord, gij koningen van Juda en
inwoners van Jeruzalem! Alzo zegt
deHEERE der heirscharen, de God
Israels: Ziet, Ik zal een kwaad
brengen over deze plaats, [van]
hetwelk eenieder, die het hoort, zijn
oren klinken zullen;
19:4 Omdat zij Mij verlaten, en deze
plaats vervreemd, en anderen goden
daarin gerookt hebben die zij
nietgekend hebben, zij, noch hun
vaders, noch de koningen van Juda;
en hebben deze plaats vervuld met
bloed deronschuldigen.
19:5 Want zij hebben de hoogten
van Baal gebouwd, om hun zonen
met vuur te verbranden, aan Baal
[tot]brandofferen; hetwelk Ik niet
geboden, noch gesproken heb, noch
in Mijn hart is opgekomen?
19:6 Daarom, ziet, de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat deze plaats
niet meer zal genoemd worden
hetTofeth, of dal des zoons van
Hinnom, maar Moorddal.
19:7 Want Ik zal den raad van Juda
en Jeruzalem in deze plaats
verijdelen, en zal hen voor het
aangezichthunner vijanden doen
vallen door het zwaard, en door de
hand dergenen, die hun ziel zoeken;
en Ik zal hundode lichamen het

gevogelte des hemels en het
gedierte der aarde tot spijze geven.
19:8 En Ik zal deze stad zetten tot
een ontzetting en tot een
aanfluiting; al wie voorbij haar gaat,
zal zichontzetten en fluiten over al
haar plagen.
19:9 En Ik zal hunlieden het vlees
hunner zonen en het vlees hunner
dochteren doen eten, en zij
zulleneten, een iegelijk het vlees
zijns naasten, in de belegering en in
de benauwing, waarmede hen hun
vijanden, endie hun ziel zoeken,
benauwen zullen.
19:10 Dan zult gij de kruik
verbreken voor de ogen der
mannen, die met u gegaan zijn;
19:11 En gij zult tot hen zeggen: Zo
zegt de HEERE der heirscharen: Alzo
zal Ik dit volk en deze
stadverbreken, gelijk als men een
pottenbakkersvat verbreekt, dat niet
weder geheeld kan worden; en zij
zullen henin Tofeth begraven, omdat
er geen [andere] plaats zal zijn om
te begraven.
19:12 Zo zal Ik deze plaats doen,
spreekt de HEERE, en haar
inwoners; en dat om deze stad te
stellen alseen Tofeth.
19:13 En de huizen van Jeruzalem
en de huizen der koningen van
Juda zullen, gelijk alle plaatsen
vanTofeth, onrein worden, met al de
huizen, op welker daken zij aan al
het heir des hemels gerookt en aan
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vreemdegoden drankofferen geofferd
hebben.
19:14 Toen nu Jeremia van Tofeth
kwam, waarhenen hem de HEERE
gezonden had, om te
profeteren,stond hij in het voorhof
van des HEEREN huis, en zeide tot
al het volk:
19:15 Zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: Ziet, Ik
zal over deze stad, en over al
haarsteden, al het kwaad brengen,
dat Ik over haar gesproken heb;
omdat zij hun nek verhard hebben,
om Mijnwoorden niet te horen.
20:1 Als Pashur, de zoon van
Immer, de priester (deze nu was
bestelde voorganger in het huis
desHEEREN), Jeremia hoorde,
diezelve woorden profeterende,
20:2 Zo sloeg Pashur den profeet
Jeremia, en hij stelde hem in de
gevangenis, dewelke is in de
bovenstepoort van Benjamin, die
aan het huis des HEEREN is.
20:3 Maar het geschiedde des
anderen daags, dat Pashur Jeremia
uit de gevangenis voortbracht;
toenzeide Jeremia tot hem: De
HEERE noemt uw naam niet Pashur,
maar Magor-missabib.
20:4 Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik
stel u tot een schrik voor uzelven
en voor al uw liefhebbers; die
zullenvallen door het zwaard hunner
vijanden, dat het uw ogen aanzien;

en Ik zal gans Juda geven in de
hand deskonings van Babel, die hen
naar Babel gevankelijk zal
wegvoeren, en slaan hen met het
zwaard.
20:5 Ook zal Ik geven al het
vermogen dezer stad, en al haar
arbeid, en al haar kostelijkheid, en
alleschatten der koningen van Juda,
Ik zal ze geven in de hand hunner
vijanden, die zullen ze roven, zullen
zenemen, en zullen ze brengen naar
Babel.
20:6 En gij, Pashur, en alle inwoners
van uw huis! gijlieden zult gaan in
de gevangenis; en gij zult te
Babelkomen, en aldaar sterven, en
aldaar begraven worden, gij en al
uw vrienden, denwelken gij
valselijkgeprofeteerd hebt.
20:7 HEERE! Gij hebt mij overreed,
en ik ben overreed geworden; Gij
zijt mij te sterk geweest, en
hebtovermocht; ik ben den gansen
dag tot een belachen, een ieder
van hen bespot mij.
20:8 Want sinds ik spreke, roep ik
uit, ik roep geweld en verstoring;
omdat mij des HEEREN woord
dengansen dag tot smaad en tot
schimp is.
20:9 Dies zeide ik: Ik zal Zijner niet
gedenken, en niet meer in Zijn
Naam spreken; maar het werd in
mijnhart als een brandend vuur,
besloten in mijn beenderen; en ik
bemoeide mij om te verdragen,
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maar konde niet.
20:10 Want ik heb gehoord de
naspraak van velen, van Magormissabib, [zeggende]: Geef [ons] te
kennen,en wij zullen het te kennen
geven; al mijn vredegenoten nemen
acht op mijn hinking; [zij] [zeggen]:
Misschien zalhij overreed worden,
dan zullen wij hem overmogen, en
onze wraak van hem nemen.
20:11 Maar de HEERE is met mij als
een verschrikkelijk Held; daarom
zullen mijn vervolgers struikelen,
enniets vermogen; zij zijn zeer
beschaamd geworden, omdat zij niet
verstandiglijk gehandeld hebben; het
zal eeneeuwige schande zijn, zij zal
niet vergeten worden.
20:12 Gij dan, o HEERE der
heirscharen, Die den rechtvaardige
proeft, Die de nieren en het hart
ziet, laatmij Uw wraak van hen zien,
want ik heb U mijn twistzaak
ontdekt.
20:13 Zingt den HEERE, prijst den
HEERE; want Hij heeft de ziel des
nooddruftigen uit de hand
derboosdoeners verlost.
20:14 Vervloekt zij de dag, op
welken ik geboren ben; de dag, op
welken mijn moeder mij gebaard
heeft, zijniet gezegend!
20:15 Vervloekt zij de man, die mijn
vader geboodschapt heeft,
zeggende: U is een jonge zoon
geboren,verblijdende hem grotelijks!
20:16 Ja, dezelve man zij, als de

steden, die de HEERE heeft
omgekeerd, en het heeft Hem niet
berouwd;en hij hore in den
morgenstond een geroep, en op
den middagtijd een geschrei.
20:17 Dat Hij mij niet gedood heeft
van de baarmoeder af! Of mijn
moeder mijn graf geweest is, of
haarbaarmoeder [als] [van] [een], die
eeuwiglijk zwanger is!
20:18 Waarom ben ik toch uit de
baarmoeder voortgekomen, om
moeite en droefenis te zien, en dat
mijndagen in beschaamdheid
vergaan?
21:1 Het woord, dat van den HEERE
geschied is tot Jeremia, als koning
Zedekia tot hem zond Pashur,
denzoon van Malchia, en Zefanja,
den zoon van Maaseja, den priester,
zeggende:
21:2 Vraag toch den HEERE voor
ons, want Nebukadnezar, de koning
van Babel, strijdt tegen
ons;misschien zal de HEERE met ons
doen naar al Zijn wonderen, dat hij
van ons optrekke.
21:3 Toen zeide Jeremia tot hen:
Zo zult gijlieden tot Zedekia zeggen:
21:4 Zo zegt de HEERE, de God
Israels: Ziet, Ik zal de krijgswapenen
omwenden, die in ulieder hand
zijn,met dewelke gij strijdt tegen den
koning van Babel en tegen de
Chaldeen, die u belegeren, van
buiten aan denmuur; en Ik zal ze
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verzamelen in het midden van deze
stad.
21:5 En Ik Zelf zal tegen ulieden
strijden, met een uitgestrekte hand
en met een sterken arm, ja, met
toorn,en met grimmigheid, en met
grote verbolgenheid.
21:6 En Ik zal de inwoners dezer
stad slaan, zowel de mensen als de
beesten; door een grote
pestilentiezullen zij sterven.
21:7 En daarna, spreekt de HEERE,
zal Ik Zedekia, den koning van
Juda, en zijn knechten, en het volk,
endie in deze stad overgebleven zijn
van de pestilentie, van het zwaard
en van den honger, geven in de
hand vanNebukadnezar, den koning
van Babel, en in de hand hunner
vijanden, en in de hand dergenen,
die hun zielzoeken; en hij zal ze
slaan met de scherpte des zwaards;
hij zal ze niet sparen, noch
verschonen, noch zichontfermen.
21:8 En tot dit volk zult gij zeggen:
Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik stel voor
ulieder aangezicht den weg
deslevens en den weg des doods.
21:9 Die in deze stad blijft, zal
sterven door het zwaard, of door
den honger, of door de pestilentie;
maar dieer uitgaat en valt tot de
Chaldeen, die ulieden belegeren, die
zal leven, en zijn ziel zal hem tot
een buit zijn.
21:10 Want Ik heb Mijn aangezicht
tegen deze stad gesteld ten kwade

en niet ten goede, spreekt deHEERE;
zij zal gegeven worden in de hand
des konings van Babel, en hij zal ze
met vuur verbranden.
21:11 En aangaande het huis des
konings van Juda, hoort des
HEEREN woord.
21:12 O huis Davids! zo zegt de
HEERE: Richt des morgens recht, en
verlost den beroofde uit den
handdes verdrukkers; opdat Mijn
gramschap niet uitvare als een vuur,
en brande, dat niemand blussen
kunne,vanwege de boosheid uwer
handelingen.
21:13 Ziet, Ik [wil] aan u, gij
inwoneres des dals, gij rots van het
plein! spreekt de HEERE; gijlieden,
die zegt:Wie zou tegen ons
afkomen, of wie zou komen in onze
woningen?
21:14 En Ik zal over ulieden
bezoeking doen naar de vrucht
uwer handelingen, spreekt de HEERE;
en Ik zaleen vuur aansteken in haar
woud, dat zal verteren al wat
rondom haar is.
22:1 Alzo zegt de HEERE: Ga af [in]
het huis des konings van Juda, en
spreek aldaar dit woord.
22:2 En zeg: Hoor het woord des
HEEREN, gij koning van Juda, gij,
die zit op Davids troon, gij, en
uwknechten, en uw volk, die door
deze poorten ingaan!
22:3 Zo zegt de HEERE: Doet recht
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en gerechtigheid, en redt den
beroofde uit de hand des
verdrukkers; enonderdrukt den
vreemdeling niet, den wees noch de
weduwe; doet geen geweld en
vergiet geen onschuldigbloed in
deze plaats.
22:4 Want indien gijlieden deze
zaak ernstiglijk zult doen, zo zullen
door de poorten van dit huis
koningeningaan, zittende den David
op zijn troon, rijdende op wagens
en op paarden, hij, en zijn
knechten, en zijn volk.
22:5 Indien gij daarentegen deze
woorden niet zult horen, zo heb Ik
bij Mij gezworen, spreekt de
HEERE,dat dit huis tot een
woestheid worden zal.
22:6 Want zo zegt de HEERE van
het huis des konings van Juda: Gij
zijt Mij een Gilead, een hoogte
vanLibanon; [maar] zo Ik u niet
zette [als] een woestijn [en]
onbewoonde steden!
22:7 Want Ik zal verdervers tegen u
heiligen, elk met zijn gereedschap;
die zullen uw uitgelezen
cederenomhouwen, en in het vuur
werpen.
22:8 Dan zullen veel heidenen
voorbij deze stad gaan, en zullen
zeggen, een ieder tot zijn naaste:
Waaromheeft de HEERE alzo gedaan
aan deze grote stad?
22:9 En zij zullen zeggen: Omdat zij
het verbond des HEEREN, huns

Gods, hebben verlaten, en
hebbenzich voor andere goden
nedergebogen, en die gediend.
22:10 Weent niet over den dode, en
beklaagt hem niet; weent vrij over
dien, die weggegaan is, want hij
zalnimmermeer wederkomen, dat hij
het land zijner geboorte zie.
22:11 Want zo zegt de HEERE van
Sallum, den zoon van Josia, koning
van Juda, die in de plaats van
zijnvader Josia regeerde, die uit
deze plaats is uitgegaan: Hij zal
daar nimmermeer wederkomen.
22:12 Maar in de plaats, waarhenen
zij hem gevankelijk hebben
weggevoerd, zal hij sterven, en dit
land zalhij niet meer zien.
22:13 Wee dien, die zijn huis bouwt
met ongerechtigheid, en zijn
opperzalen met onrecht; die zijns
naastendienst om niet gebruikt, en
geeft hen zijn arbeidsloon niet!
22:14 Die daar zegt: Ik zal mij een
zeer hoog huis bouwen, en
doorluchtige opperzalen; en hij
houwt zichvensteren uit, en het is
bedekt met ceder, en aangestreken
met menie.
22:15 Zoudt gij regeren, omdat gij u
mengt met den ceder? Heeft niet
uw vader gegeten en gedronken,
enrecht en gerechtigheid gedaan,
[en] het ging hem toen wel?
22:16 Hij heeft de rechtzaak des
ellendigen en nooddruftigen gericht,
toen ging het [hem] wel; is dat niet
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Mijte kennen? spreekt de HEERE.
22:17 Maar uw ogen en uw hart zijn
niet dan op uw gierigheid, en op
onschuldig bloed, om dat te
vergieten,en op verdrukking en
overlast, om [die] te doen.
22:18 Daarom zegt de HEERE alzo
van Jojakim, zoon van Josia, koning
van Juda: Zij zullen hem
nietbeklagen: Och mijn broeder! of,
och zuster! Zij zullen hem niet
beklagen: Och, heer! of, och zijn
majesteit!
22:19 Met een ezelsbegrafenis zal
hij begraven worden; men zal [hem]
slepen en daarhenen werpen,
verreweg van de poorten van
Jeruzalem.
22:20 Klim op den Libanon en roep,
en verhef uw stem op den Basan;
roep ook van de veren; maar al
uwliefhebbers zijn verbroken.
22:21 Ik sprak u aan in uw groten
voorspoed, [maar] gij zeidet: Ik zal
niet horen. Dit is uw weg van uw
jeugdaf, dat gij Mijner stem niet
hebt gehoorzaamd.
22:22 De wind zal al uw herders
weiden, en uw liefhebbers zullen in
de gevangenis gaan; dan zult
gijzekerlijk beschaamd en te
schande worden, vanwege al uw
boosheid.
22:23 O gij, die nu op den Libanon
woont, [en] in de cederen nestelt!
hoe begenadigd zult gij zijn, als u
desmarten zullen aankomen, het

wee als ener barende [vrouw]!
22:24 [Zo] [waarachtig] [als] Ik leef,
spreekt de HEERE, ofschoon Chonia,
de zoon van Jojakim, den koningvan
Juda, een zegelring ware aan Mijn
rechterhand, zo zal Ik u toch van
daar wegrukken.
22:25 En Ik zal u geven in de hand
dergenen, die uw ziel zoeken, en in
de hand dergenen, voor
welkeraangezicht gij schrikt, namelijk
in de hand van Nebukadnezar, den
koning van Babel, en in de hand
derChaldeen.
22:26 En Ik zal u, en uw moeder,
die u gebaard heeft, uitwerpen in
een ander land, waarin gijlieden
nietgeboren zijt, en daar zult gij
sterven.
22:27 En in het land, naar hetwelk
hun ziel verlangt om daar weder te
komen, daarhenen zullen zij
nietwederkomen.
22:28 Is dan deze man Chonia een
veracht, verstrooid, afgodisch beeld?
Of is hij een vat, waaraan mengeen
lust heeft? Waarom zijn hij en zijn
zaad uitgeworpen, ja, weggeworpen
in een land, dat zij niet kennen?
22:29 O land, land, land! hoor des
HEEREN woord!
22:30 Zo zegt de HEERE: Schrijft
dezen zelfden man kinderloos, een
man, [die] niet voorspoedig zal zijn
inzijn dagen; want er zal niemand
van zijn zaad voorspoedig zijn,
zittende op den troon Davids, en
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heersendemeer in Juda.
23:1 Wee den herderen, die de
schapen Mijner weide ombrengen en
verstrooien! spreekt de HEERE.
23:2 Daarom zegt de HEERE, de
God Israels, alzo van de herderen,
die Mijn volk weiden: Gijlieden
hebtMijn schapen verstrooid, en
hebt ze verdreven, en hebt ze niet
bezocht; ziet, Ik zal over u
bezoeken de boosheiduwer
handelingen, spreekt de HEERE.
23:3 En Ik zal het overblijfsel Mijner
schapen Zelf vergaderen uit al de
landen, waarhenen Ik ze
verdrevenheb; en Ik zal ze
wederbrengen tot hun kooien, en zij
zullen vruchtbaar zijn, en
vermenigvuldigen.
23:4 En Ik zal herderen over hen
verwekken, die ze weiden zullen; en
zij zullen niet meer vrezen,
nochverschrikt worden, noch gemist
worden, spreekt de HEERE.
23:5 Ziet, de dagen komen, spreekt
de HEERE, dat Ik aan David een
rechtvaardige Spruit zal
verwekken;Die zal Koning zijnde
regeren, en voorspoedig zijn, en
recht en gerechtigheid doen op de
aarde.
23:6 In Zijn dagen zal Juda verlost
worden, en Israel zeker wonen; en
dit zal Zijn naam zijn, waarmede
menHem zal noemen: De HEERE:
ONZE GERECHTIGHEID.

23:7 Daarom, ziet, de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat zij niet meer
zullen zeggen: [Zo] [waarachtig][als]
de HEERE leeft, Die de kinderen
Israels uit Egypteland heeft
opgevoerd.
23:8 Maar: [Zo] [waarachtig] [als] de
HEERE leeft, Die het zaad van het
huis Israels heeft opgevoerd, en
Diehet aangebracht heeft uit het
land van het noorden, en uit al de
landen, waarheen Ik ze gedreven
had! want zijzullen wonen in hun
land.
23:9 Aangaande de profeten. Mijn
hart wordt in mijn binnenste
gebroken, al mijn beenderen
bewegen zich;ik ben als een
dronken man, en als een man, dien
de wijn te boven gaat; vanwege den
HEERE, en vanwege dewoorden
Zijner heiligheid.
23:10 Want het land is vol
overspelers, want het land treurt
vanwege den vloek, de weiden der
woestijnverdorren, omdat hun loop
boos is, en hun macht niet recht.
23:11 Want beiden profeten en
priesters zijn huichelaars; zelfs in
Mijn huis vind Ik hun boosheid,
spreekt deHEERE.
23:12 Daarom zal hun weg hun zijn
als zeer gladde plaatsen in de
donkerheid; zij zullen
aangedrevenworden en daarin
vallen; want Ik zal een kwaad over
hen brengen [in] het jaar hunner
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bezoeking, spreekt deHEERE.
23:13 Ik heb wel ongerijmdheid
gezien in de profeten van Samaria,
[die] door Baal, profeteerden, en
Mijnvolk Israel verleidden.
23:14 Maar in de profeten van
Jeruzalem zie Ik afschuwelijkheid; zij
bedrijven overspel, en gaan om
metvalsheid, en sterken de handen
der boosdoeners, opdat zij zich niet
bekeren, een iegelijk van zijn
boosheid; zijallen zijn Mij als
Sodom, en haar inwoners als
Gomorra.
23:15 Daarom zegt de HEERE der
heirscharen van deze profeten alzo:
Ziet, Ik zal hen met alsem
spijzigen,en met gallewater drenken;
want van Jeruzalems profeten is de
huichelarij uitgegaan in het ganse
land.
23:16 Zo zegt de HEERE der
heirscharen: Hoort niet naar de
woorden der profeten, die u
profeteren; zijmaken u ijdel; zij
spreken het gezicht huns harten,
niet uit des HEEREN mond.
23:17 Zij zeggen steeds tot
degenen, die Mij lasteren: De HEERE
heeft het gesproken, gijlieden zult
vredehebben; en [tot] al wie naar
zijns harten goeddunken wandelt,
zeggen zij: Ulieden zal geen kwaad
overkomen.
23:18 Want wie heeft in des
HEEREN raad gestaan, en Zijn woord
gezien of gehoord? Wie heeft

Zijnwoord aangemerkt en gehoord?
23:19 Ziet, een onweder des
HEEREN, een grimmigheid is
uitgegaan, ja, een pijnlijk onweder,
het zalblijven op der goddelozen
hoofd.
23:20 Des HEEREN toorn zal zich
niet afwenden, totdat Hij zal hebben
gedaan, en totdat Hij zal
hebbendaargesteld de gedachten
Zijns harten; in het laatste der
dagen zult gij [met] verstand daarop
letten.
23:21 Ik heb die profeten niet
gezonden, nochtans hebben zij
gelopen; Ik heb tot hen niet
gesproken,nochtans hebben zij
geprofeteerd.
23:22 Maar zo zij in Mijn raad
hadden gestaan, zo zouden zij Mijn
volk Mijn woorden hebben doen
horen, enzouden hen afgekeerd
hebben van hun bozen weg, en van
de boosheid hunner handelingen.
23:23 Ben Ik een God van nabij,
spreekt de HEERE, en niet een God
van verre?
23:24 Zou zich iemand in
verborgene plaatsen kunnen
verbergen, dat Ik hem niet zou
zien? spreekt deHEERE; vervul Ik niet
den hemel en de aarde? spreekt de
HEERE.
23:25 Ik heb gehoord, wat de
profeten zeggen, die in Mijn Naam
leugen profeteren, zeggende: Ik
hebgedroomd, ik heb gedroomd.
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23:26 Hoe lang? Is er dan [een]
[droom] in het hart der profeten,
die de leugen profeteren? Ja, het
zijnprofeten van huns harten
bedriegerij.
23:27 Die daar denken om Mijn volk
Mijn Naam te doen vergeten, door
hun dromen, die zij, een ieder
zijnnaaste, vertellen; gelijk als hun
vaders Mijn Naam vergeten hebben
door Baal.
23:28 De profeet, bij welken een
droom is, die vertelle den droom;
en bij welken Mijn woord is, die
sprekeMijn woord waarachtiglijk; wat
heeft het stro met het koren te
doen? spreekt de HEERE.
23:29 Is Mijn woord niet alzo, als
een vuur? spreekt de HEERE, en als
een hamer, [die] een steenrots
temorzel slaat?
23:30 Daarom, ziet, Ik [wil] aan de
profeten, spreekt de HEERE, die Mijn
woorden stelen, een ieder van
zijnnaaste;
23:31 Ziet, Ik [wil] aan de profeten,
spreekt de HEERE, die hun tong
nemen, en spreken: Hij heeft
[het]gesproken;
23:32 Ziet, Ik [wil] aan degenen, die
valse dromen profeteren, spreekt de
HEERE, en vertellen die, enverleiden
Mijn volk met hun leugenen en met
hun lichtvaardigheid; daar Ik hen
niet gezonden, en hun nietsbevolen
heb, en zij dit volk gans geen nut
doen, spreekt de HEERE.

23:33 Wanneer dan dit volk, of een
profeet, of priester u vragen zal,
zeggende: Wat is des HEEREN
last?Zo zult gij tot hen zeggen: Wat
last? Dat Ik ulieden verlaten zal,
spreekt de HEERE.
23:34 En aangaande den profeet, of
den priester, of het volk, dat zeggen
zal: Des HEEREN last; dat
Ikbezoeking zal doen over dien man
en over zijn huis.
23:35 Aldus zult gijlieden zeggen,
een iegelijk tot zijn naaste, en een
iegelijk tot zijn broeder: Wat heeft
deHEERE geantwoord, en wat heeft
de HEERE gesproken?
23:36 Maar des HEEREN last zult gij
niet meer gedenken; want een
iegelijk zal zijn eigen woord een
lastzijn, dewijl gij verkeert de
woorden van den levenden God,
den HEERE der heirscharen, onzen
God.
23:37 Aldus zult gij zeggen tot den
profeet: Wat heeft u de HEERE
geantwoord en wat heeft de
HEEREgesproken?
23:38 Maar dewijl gij zegt: Des
HEEREN last; daarom, zo zegt de
HEERE: Omdat gij dit woord zegt:
DesHEEREN last, daar Ik tot u
gezonden heb, zeggende: Gij zult
niet zeggen: Des HEEREN last;
23:39 Daarom, ziet, Ik zal u ook
ganselijk vergeten, en u, mitsgaders
de stad, die Ik u en uw
vaderengegeven heb, van Mijn
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aangezicht laten varen.
23:40 En Ik zal u eeuwige
smaadheid aandoen, en eeuwige
schande, die niet zal worden
vergeten.
24:1 De HEERE deed mij zien, en
ziet, er waren twee vijgenkorven,
gezet voor den tempel des
HEEREN;nadat Nebukadnezar, koning
van Babel, gevankelijk had
weggevoerd Jechonia, den zoon van
Jojakim, denkoning van Juda,
mitsgaders de vorsten van Juda, en
de timmerlieden, en de smeden van
Jeruzalem, en hen teBabel gebracht
had.
24:2 [In] den enen korf waren zeer
goede vijgen, als de eerste rijpe
vijgen zijn; maar [in] den anderen
korfwaren zeer boze vijgen, die
vanwege de boosheid niet konden
gegeten worden.
24:3 En de HEERE zeide tot mij:
Wat ziet gij, Jeremia? En ik zeide:
Vijgen; de goede vijgen zijn zeer
goed,en de boze zeer boos, die
vanwege de boosheid niet kunnen
gegeten worden.
24:4 Toen geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:
24:5 Zo zegt de HEERE, de God
Israels: Gelijk die goede vijgen, alzo
zal Ik kennen de
gevankelijkweggevoerden van Juda,
die Ik uit deze plaats naar het land
der Chaldeen heb weggeschikt, ten

goede.
24:6 En Ik zal Mijn oog op hen
stellen ten goede, en zal hen
wederbrengen in dit land; en Ik zal
henbouwen, en niet afbreken; en zal
hen planten, en niet uitrukken.
24:7 En Ik zal hun een hart geven
om Mij te kennen, dat Ik de HEERE
ben; en zij zullen Mij tot een volk
zijn,en Ik zal hun tot een God zijn;
want zij zullen zich tot Mij met hun
ganse hart bekeren.
24:8 En gelijk de boze vijgen, die
vanwege de boosheid niet kunnen
gegeten worden (want aldus zegt
deHEERE), alzo zal Ik maken
Zedekia, den koning van Juda,
mitsgaders zijn vorsten, en het
overblijfsel vanJeruzalem, die in dit
land zijn overgebleven, en die in
Egypteland wonen;
24:9 En Ik zal hen overgeven tot
een beroering ten kwade, allen
koninkrijken der aarde; tot
smaadheid, entot een spreekwoord,
tot een spotrede, en tot een vloek,
in al de plaatsen, waarhenen Ik hen
gedreven zalhebben;
24:10 En Ik zal onder hen zenden
het zwaard, den honger en de
pestilentie, totdat zij verteerd zullen
zijn uithet land, dat Ik hun en hun
vaderen gegeven had.
25:1 Het woord, dat tot Jeremia
geschied is over het ganse volk van
Juda, in het vierde jaar van
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Jojakim,zoon van Josia, koning van
Juda (dit was het eerste jaar van
Nebukadnezar, koning van Babel);
25:2 Hetwelk de profeet Jeremia
gesproken heeft tot het ganse volk
van Juda, en tot al de inwoners
vanJeruzalem, zeggende:
25:3 Van het dertiende jaar van
Josia, den zoon van Amon, den
koning van Juda, tot op dezen dag
toe (ditis het drie en twintigste jaar)
is het woord des HEEREN tot mij
geschied; en ik heb tot ulieden
gesproken, vroegop zijnde en
sprekende, maar gij hebt niet
gehoord.
25:4 Ook heeft de HEERE tot u
gezonden al Zijn knechten, de
profeten, vroeg op zijnde en
zendende (maargij hebt niet
gehoord, noch uw oor geneigd om
te horen);
25:5 Zeggende: Bekeert u toch, een
iegelijk van zijn bozen weg, en van
de boosheid uwer handelingen,
enwoont in het land, dat de HEERE
u en uw vaderen gegeven heeft, van
eeuw tot in eeuw;
25:6 En wandelt andere goden niet
na, om die te dienen, en u voor die
neder te buigen; en vertoornt Mij
nietdoor uwer handen werk, opdat
Ik u geen kwaad doe.
25:7 Maar gij hebt naar Mij niet
gehoord, spreekt de HEERE; opdat
gij Mij vertoorndet door het werk
uwerhanden, u zelven ten kwade.

25:8 Daarom, zo zegt de HEERE der
heirscharen: Omdat gij Mijn woorden
niet hebt gehoord;
25:9 Ziet, Ik zal zenden, en nemen
alle geslachten van het noorden,
spreekt de HEERE; en
totNebukadnezar, den koning van
Babel, Mijn knecht; en zal ze
brengen over dit land, en over de
inwoners vanhetzelve, en over al
deze volken rondom; en Ik zal ze
verbannen, en zal ze stellen tot een
ontzetting, en tot eenaanfluiting, en
tot eeuwige woestheden.
25:10 En Ik zal van hen doen
vergaan de stem der vrolijkheid en
de stem der vreugde, de stem
desbruidegoms en de stem der
bruid, het geluid der molens en het
licht der lamp.
25:11 En dit ganse land zal worden
tot een woestheid, tot een
ontzetting; en deze volken zullen
den koningvan Babel dienen
zeventig jaren.
25:12 Maar het zal geschieden, als
de zeventig jaren vervuld zijn, [dan]
zal Ik over den koning van Babel,
enover dat volk, spreekt de HEERE,
hun ongerechtigheid bezoeken,
mitsgaders over het land der
Chaldeen, en zaldat stellen tot
eeuwige verwoestingen.
25:13 En Ik zal over dat land
brengen al Mijn woorden, die Ik
daarover gesproken heb; al wat in
dit boekgeschreven is, wat Jeremia
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geprofeteerd heeft over al deze
volken.
25:14 Want van hen zullen zich
doen dienen, die ook machtige
volken en grote koningen zijn; alzo
zal Ikhun vergelden naar hun doen,
en naar het werk hunner handen.
25:15 Want alzo heeft de HEERE, de
God Israels, tot mij gezegd: Neem
dezen beker des wijns
dergrimmigheid van Mijn hand, en
geef dien te drinken al den volken,
tot welke Ik u zende;
25:16 Dat zij drinken, en beven, en
dol worden, vanwege het zwaard,
dat Ik onder hen zal zenden.
25:17 En ik nam den beker van des
HEEREN hand, en ik gaf te drinken
al den volken, tot welke de
HEEREmij gezonden had;
25:18 [Namelijk] Jeruzalem en de
steden van Juda, en haar koningen,
en haar vorsten; om die te stellen
toteen woestheid, tot een ontzetting,
tot een aanfluiting en tot een vloek,
gelijk het is te dezen dage;
25:19 Farao, den koning van Egypte,
en zijn knechten, en zijn vorsten, en
al zijn volk;
25:20 En den gansen gemengden
hoop, en allen koningen des lands
van Uz; en allen koningen van
derFilistijnen land, en Askelon, en
Gaza, en Ekron, en het overblijfsel
van Asdod;
25:21 Edom, en Moab, en den
kinderen Ammons;

25:22 En allen koningen van Tyrus,
en allen koningen van Sidon; en
den koningen der eilanden, die
aangene zijde der zee zijn.
25:23 Dedan, en Thema, en Buz, en
allen, die aan de hoeken afgekort
zijn;
25:24 En allen koningen van Arabie;
en allen koningen des gemengden
hoops, die in de woestijn wonen;
25:25 En allen koningen van Zimri,
en allen koningen van Elam, en
allen koningen van Medie;
25:26 En allen koningen van het
noorden, die nabij en die verre zijn,
den een met den anderen; ja,
allenkoninkrijken der aarde, die op
den aardbodem zijn. En de koning
van Sesach zal na hen drinken.
25:27 Gij zult dan tot hen zeggen:
Zo zegt de HEERE der heirscharen,
de God Israels: Drinkt, en
wordtdronken, en spuwt, en valt
neder, dat gij niet weder opstaat,
vanwege het zwaard, dat Ik onder u
zal zenden.
25:28 En het zal geschieden,
wanneer zij weigeren zullen den
beker van uw hand te nemen om te
drinken,dat gij tot hen zeggen zult:
Zo zegt de HEERE der heirscharen:
Gij zult zekerlijk drinken!
25:29 Want ziet, in de stad, die
naar Mijn Naam genoemd is, begin
Ik te plagen, en zoudt gij
enigszinsonschuldig gehouden
worden? Gij zult niet onschuldig
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worden gehouden; want Ik roep het
zwaard over alleinwoners der aarde,
spreekt de HEERE der heirscharen.
25:30 Gij zult dan al deze woorden
tot hen profeteren, en gij zult tot
hen zeggen: De HEERE zal brullen
uitde hoogte, en Zijn stem verheffen
uit de woning Zijner heiligheid; Hij
zal schrikkelijk brullen over Zijn
woonstede;Hij zal een
vreugdegeschrei, als de [druiven]
treders, uitroepen tegen alle
inwoners der aarde.
25:31 Het geschal zal komen tot
aan het einde der aarde; want de
HEERE heeft een twist met de
volken, Hijzal gericht houden met
alle vlees; de goddelozen heeft Hij
aan het zwaard overgegeven,
spreekt de HEERE.
25:32 Zo zegt de HEERE der
heirscharen: Ziet, een kwaad gaat er
uit van volk tot volk. en een
grootonweder zal er verwekt worden
van de zijden der aarde.
25:33 En de verslagenen des
HEEREN zullen te dien dage [liggen]
van het [ene] einde der aarde tot
aanhet [andere] einde der aarde; zij
zullen niet beklaagd, noch
opgenomen, noch begraven worden;
tot mest op denaardbodem zullen
zij zijn.
25:34 Huilt, gij herders! en
schreeuwt, en wentelt u [in] [de]
[as], gij heerlijken van de kudde!
want uw dagenzijn vervuld, dat men

slachten zal, en van uw
verstrooiingen, dan zult gij vervallen
als een kostelijk vat.
25:35 En de vlucht zal vergaan van
de herders, en de ontkoming van
de heerlijken der kudde.
25:36 Er zal zijn een stem des
geroeps der herderen, en een gehuil
der heerlijken van de kudde, omdat
deHEERE hun weide verstoort.
25:37 Want de landouwen des
vredes zullen uitgeroeid worden,
vanwege de hittigheid des toorns
desHEEREN.
25:38 Hij heeft, als een jonge leeuw,
Zijn hutte verlaten; want hunlieder
land is geworden tot
eenverwoesting, vanwege de
hittigheid des verdrukkers, ja,
vanwege de hittigheid Zijns toorns.
26:1 In het begin des koninkrijks
van Jojakim, den zoon van Josia,
koning van Juda, geschiedde dit
woordvan den HEERE, zeggende:
26:2 Zo zegt de HEERE: Sta in het
voorhof van het huis des HEEREN,
en spreek tot alle steden van
Juda,die komen om aan te bidden
[in] het huis des HEEREN, al de
woorden, die Ik u geboden heb tot
hen te spreken,doe er niet een
woord af.
26:3 Misschien zullen zij horen, en
zich bekeren, een iegelijk van zijn
bozen weg; zo zou Ik berouw
hebbenover het kwaad, dat Ik hun
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denk te doen vanwege de boosheid
hunner handelingen.
26:4 Zeg dan tot hen: Zo zegt de
HEERE: Zo gijlieden naar Mij niet
zult horen, dat gij wandelt in Mijn
wet,die Ik voor uw aangezicht
gegeven heb;
26:5 Horende naar de woorden
Mijner knechten, de profeten, die Ik
tot u zende, zelfs vroeg op zijnde
enzendende; doch gij niet gehoord
hebt;
26:6 Zo zal Ik dit huis stellen als
Silo, en deze stad zal Ik stellen tot
een vloek allen volken der aarde.
26:7 En de priesters, en de
profeten, en al het volk, hoorden
Jeremia deze woorden spreken in
het huis desHEEREN.
26:8 Zo geschiedde het, als Jeremia
geeindigd had te spreken alles, wat
de HEERE geboden had tot al
hetvolk te spreken, dat de priesters
en de profeten en al het volk hem
grepen, zeggende: Gij zult den dood
sterven!
26:9 Waarom hebt gij in den Naam
des HEEREN geprofeteerd, zeggende:
Dit huis zal worden als Silo, endeze
stad zal woest worden, dat er
niemand wone? En het ganse volk
werd vergaderd tegen Jeremia, in
hethuis des HEEREN.
26:10 Als nu de vorsten van Juda
deze woorden hoorden, gingen zij
op uit het huis des konings [naar]
[het]huis des HEEREN; en zij zetten

zich bij de deur der nieuwe poort
des HEEREN.
26:11 Toen spraken de priesters en
de profeten tot de vorsten en tot al
het volk, zeggende: Aan dezen
manis een oordeel des doods, want
hij heeft geprofeteerd tegen deze
stad, gelijk als gij met uw oren
gehoord hebt.
26:12 Maar Jeremia sprak tot al de
vorsten en tot al het volk,
zeggende: De HEERE heeft mij
gezonden, omtegen dit huis en
tegen deze stad te profeteren al de
woorden, die gij gehoord hebt;
26:13 Nu dan, maakt uw wegen en
uw handelingen goed, en
gehoorzaamt de stem des HEEREN,
uwsGods; zo zal het den HEERE
berouwen over het kwaad, dat Hij
tegen u gesproken heeft.
26:14 Doch ik, ziet, ik ben in uw
handen; doet mij, als het goed, en
als het recht is in uw ogen;
26:15 Maar weet voorzeker, dat gij,
zo gij mij doodt, gewisselijk
onschuldig bloed zult brengen op u,
en opdeze stad, en op haar
inwoners; want in der waarheid, de
HEERE heeft mij tot u gezonden, om
al deze woordenvoor uw oren te
spreken.
26:16 Toen zeiden de vorsten en al
het volk tot de priesteren en tot de
profeten: Aan dezen man is
geenoordeel des doods, want hij
heeft tot ons gesproken in den
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Naam des HEEREN, onzes Gods.
26:17 Ook stonden er mannen op,
van de oudsten des lands, en
spraken tot de ganse gemeente des
volks,zeggende:
26:18 Micha, de Morastiet, heeft in
de dagen van Hizkia, koning van
Juda, geprofeteerd, en tot al het
volkvan Juda gesproken, zeggende:
Zo zegt de HEERE des heirscharen:
Sion zal [als] een akker geploegd,
enJeruzalem [tot] [steen] hopen
worden, en de berg dezes huizes
tot hoogten des wouds.
26:19 Hebben ook Hizkia, de koning
van Juda, en gans Juda hem ooit
gedood? Vreesde hij niet denHEERE,
en smeekte des HEEREN aangezicht,
zodat het den HEERE berouwde over
het kwaad, dat Hij tegenhen
gesproken had? Wij dan doen een
groot kwaad tegen onze zielen.
26:20 Er was ook een man, die in
den Naam des HEEREN profeteerde,
Uria, de zoon van Semaja,
vanKirjath-jearim; die profeteerde
tegen deze stad en tegen dit land,
naar al de woorden van Jeremia.
26:21 En als de koning Jojakim,
mitsgaders al zijn geweldigen, en al
de vorsten zijn woorden hoorden,
zochtde koning hem te doden; als
Uria [dat] hoorde, zo vreesde hij, en
vluchtte, en kwam in Egypte;
26:22 Maar de koning Jojakim zond
mannen [naar] Egypte, Elnathan, den
zoon van Achbor, en

[andere]mannen met hem, in Egypte;
26:23 Die voerden Uria uit Egypte,
en brachten hem tot den koning
Jojakim, en hij sloeg hem met
hetzwaard, en hij wierp zijn dood
lichaam in de graven van de
kinderen des volks.
26:24 Maar de hand van Ahikam,
den zoon van Safan, was met
Jeremia, dat men hem niet overgaf
in dehand des volk, om hem te
doden.
27:1 In het begin des koninkrijks
van Jojakim, zoon van Josia, koning
van Juda, geschiedde dit woord
totJeremia, van den HEERE,
zeggende:
27:2 Alzo zeide de HEERE tot mij:
Maak u banden en jukken, en doe
die aan uw hals.
27:3 En zend ze tot den koning van
Edom, en tot den koning van Moab,
en tot den koning der
kinderenAmmons, en tot den koning
van Tyrus, en tot den koning van
Sidon; door de hand der boden, die
te Jeruzalemtot Zedekia, den koning
van Juda, komen.
27:4 En beveel hun aan hun heren
te zeggen: Zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: Zo
zultgij tot uw heren zeggen:
27:5 Ik heb gemaakt de aarde, den
mens en het vee, die op den
aardbodem zijn, door Mijn grote
kracht, endoor Mijn uitgestrekten
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arm, en Ik geef ze aan welken het
recht is in Mijn ogen.
27:6 En nu, Ik heb al deze landen
gegeven in de hand van
Nebukadnezar, den koning van
Babel, Mijnknecht; zelfs ook het
gedierte des velds heb Ik hem
gegeven, om hem te dienen.
27:7 En alle volken zullen hem, en
zijn zoon, en zijns zoons zoon
dienen, totdat ook de tijd zijns
eigenenlands kome; dan zullen zich
machtige volken en grote koningen
van hem doen dienen.
27:8 En het zal geschieden, het volk
en het koninkrijk, dat hem,
Nebukadnezar, den koning van
Babel, nietzal dienen, en dat zijn
hals niet zal geven onder het juk
des konings van Babel; over
datzelve volk zal Ik, spreektde
HEERE, bezoeking doen door het
zwaard, en door den honger, en
door de pestilentie, totdat Ik ze
zalverteerd hebben door zijn hand.
27:9 Gijlieden dan, hoort niet naar
uw profeten, en naar uw
waarzeggers, en naar uw dromers,
en naar uwguichelaars, en naar uw
tovenaars, dewelke tot u spreken,
zeggende: Gij zult den koning van
Babel niet dienen.
27:10 Want zij profeteren u
valsheid, om u verre uit uw land te
brengen, en dat Ik u uitstote, en gij
omkomt.
27:11 Maar het volk, dat zijn hals

zal brengen onder het juk des
konings van Babel, en hem
dienen,datzelve zal Ik in zijn land
laten, spreekt de HEERE, en het zal
dat bouwen en daarin wonen.
27:12 Daarna sprak ik tot Zedekia,
den koning van Juda, naar al deze
woorden, zeggende: Brengt uwhalzen
onder het juk des konings van
Babel, en dient hem en zijn volk, zo
zult gij leven.
27:13 Waarom zoudt gij sterven, gij
en uw volk door het zwaard, door
den honger en door de
pestilentie,gelijk als de HEERE
gesproken heeft van het volk, dat
den koning van Babel niet zal
dienen.
27:14 Hoort dan niet naar de
woorden der profeten, die tot u
spreken, zeggende: Gij zult den
koning vanBabel niet dienen; want
zij profeteren u valsheid.
27:15 Want Ik heb ze niet
gezonden, spreekt de HEERE, en zij
profeteren valselijk in Mijn Naam;
opdat Ik uuitstote, en gij omkomt,
gij en de profeten, die u profeteren.
27:16 Ook sprak ik tot de
priesteren, en tot dit ganse volk,
zeggende: Zo zegt de HEERE: Hoort
niet naar dewoorden uwer profeten,
die u profeteren, zeggende: Ziet, de
vaten van des HEEREN huis zullen
nu haast uitBabel wedergebracht
worden; want zij profeteren u
valsheid.
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27:17 Hoort niet naar hen, [maar]
dient den koning van Babel, zo zult
gijlieden leven; waarom zou deze
stad[tot] een woestheid worden?
27:18 Maar zo zij profeten zijn, en
zo des HEEREN woord bij hen is,
laat hen nu bij den HEERE
derheirscharen voorbidden, opdat de
vaten, die in het huis des HEEREN,
en in het huis des konings van
Juda, ente Jeruzalem zijn
overgebleven, niet naar Babel
komen.
27:19 Want zo zegt de HEERE der
heirscharen, van de pilaren, en van
de zee, en van de stellingen, en
vanhet overige der vaten, die in
deze stad zijn overgebleven.
27:20 Die Nebukadnezar, de koning
van Babel, niet heeft weggenomen,
als hij Jechonia, den zoon
vanJojakim, koning van Juda, van
Jeruzalem, naar Babel gevankelijk
wegvoerde, mitsgaders al de edelen
van Judaen Jeruzalem;
27:21 Ja, zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels, van de
vaten, die [in] het huis des
HEEREN,en in het huis des konings
van Juda, en te Jeruzalem zijn
overgebleven:
27:22 Naar Babel zullen zij gebracht
worden, en aldaar zullen zij zijn, tot
den dag toe, dat Ik ze bezoekenzal,
spreekt de HEERE; dan zal Ik ze
opvoeren, en zal ze wederbrengen
tot deze plaats.

28:1 Voorts geschiedde het in
hetzelfde jaar, in het begin des
koninkrijks van Zedekia, koning van
Juda, inhet vierde jaar, in de vijfde
maand, [dat] Hananja, zoon van
Azur, de profeet, die van Gibeon
was, tot mij sprak,in het huis des
HEEREN, voor de ogen der
priesteren en des gansen volks,
zeggende:
28:2 Zo spreekt de HEERE der
heirscharen, de God Israels,
zeggende: Ik heb het juk des
konings vanBabel verbroken.
28:3 In nog twee volle jaren zal Ik
tot deze plaats wederbrengen al de
vaten van het huis des HEEREN,
dieNebukadnezar, de koning van
Babel, uit deze plaats heeft
weggenomen, en dezelve [naar]
Babel gebracht.
28:4 Ook zal Ik Jechonia, den zoon
van Jojakim, koning van Juda, en
allen, die gevankelijk weggevoerd
zijnvan Juda, die te Babel gekomen
zijn, tot deze plaats wederbrengen,
spreekt de HEERE; want Ik zal het
juk deskonings van Babel verbreken.
28:5 Toen sprak de profeet Jeremia
tot den profeet Hananja, voor de
ogen der priesteren, en voor de
ogendes gansen volks, die in het
huis des HEEREN stonden;
28:6 En de profeet Jeremia zeide:
Amen, de HEERE doe alzo! de
HEERE bevestige uw woorden, die
gijgeprofeteerd hebt, dat Hij de
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vaten van des HEEREN huis, en
allen, die gevankelijk zijn
weggevoerd, van Babelwederbrenge
tot deze plaats!
28:7 Maar hoor nu dit woord, dat ik
spreek voor uw oren, en voor de
oren des gansen volks:
28:8 De profeten, die voor mij en
voor u van ouds geweest zijn, die
hebben tegen veel landen en
tegengrote koninkrijken geprofeteerd,
van krijg, en van kwaad, en van
pestilentie.
28:9 De profeet, die geprofeteerd
zal hebben van vrede, als het
woord van dien profeet komt, [dan]
zal dieprofeet bekend worden, dat
hem de HEERE in der waarheid
gezonden heeft.
28:10 Toen nam de profeet Hananja
het juk van den hals van den
profeet Jeremia, en verbrak het.
28:11 En Hananja sprak voor de
ogen des gansen volks, zeggende:
Zo zegt de HEERE: Alzo zal
Ikverbreken het juk van
Nebukadnezar, den koning van
Babel, in nog twee volle jaren, van
den hals al der volken.En de profeet
Jeremia ging zijns weegs.
28:12 Doch des HEEREN woord
geschiedde tot Jeremia (nadat de
profeet Hananja het juk van den
halsvan den profeet Jeremia
verbroken had), zeggende:
28:13 Ga henen en spreek tot
Hananja, zeggende: Zo zegt de

HEERE: Houten jukken hebt gij
verbroken,nu zult gij in plaats van
die, ijzeren jukken maken.
28:14 Want zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: Ik heb
een ijzeren juk gedaan aan den
halsvan al deze volken, om
Nebukadnezar, den koning van
Babel, te dienen, en zij zullen hem
dienen; ja, Ik hebhem ook het
gedierte des velds gegeven.
28:15 En de profeet Jeremia zeide
tot den profeet Hananja: Hoor nu,
Hananja! de HEERE heeft u
nietgezonden, maar gij hebt
gemaakt, dat dit volk op leugen
vertrouwt.
28:16 Daarom, zo zegt de HEERE:
Zie, Ik zal u wegwerpen van den
aardbodem; dit jaar zult gij
sterven,omdat gij een afval
gesproken hebt tegen den HEERE.
28:17 Alzo stierf de profeet Hananja
in datzelfde jaar, in de zevende
maand.
29:1 Voorts zijn dit de woorden des
briefs, dien de profeet Jeremia zond
van Jeruzalem tot de
overigeoudsten, die gevankelijk
waren weggevoerd, mitsgaders tot
de priesteren, en tot de profeten,
en tot het gansevolk, dat
Nebukadnezar van Jeruzalem
gevankelijk had weggevoerd naar
Babel.
29:2 (Nadat de koning Jechonia, en
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de koningin, en de kamerlingen, de
vorsten van Juda en
Jeruzalem,mitsgaders de
timmerlieden en smeden van
Jeruzalem waren uitgegaan);
29:3 Door de hand van Elasa, den
zoon van Safan, en Gemarja, den
zoon van Hilkia, die Zedekia,
dekoning van Juda, naar Babel
zond, tot Nebukadnezar, den koning
van Babel, zeggende:
29:4 Zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels, tot
allen, die gevankelijk zijn
weggevoerd, die Ikgevankelijk heb
doen wegvoeren van Jeruzalem naar
Babel:
29:5 Bouwt huizen en woont
[daarin], en plant hoven en eet de
vrucht daarvan;
29:6 Neemt vrouwen, en gewint
zonen en dochteren, en neemt
vrouwen voor uw zonen, en geeft
uwdochteren aan mannen, dat zij
zonen en dochteren baren; en
wordt aldaar vermenigvuldigd, en
wordt nietverminderd.
29:7 En zoekt den vrede der stad,
waarhenen Ik u gevankelijk heb
doen wegvoeren, en bidt voor haar
totden HEERE; want in haar vrede
zult gij vrede hebben.
29:8 Want zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: Laat uw
profeten en uw waarzeggers, die
inhet midden van u zijn, u niet
bedriegen, en hoort niet naar uw

dromers, die gij doet dromen.
29:9 Want zij profeteren u valselijk
in Mijn Naam; Ik heb hen niet
gezonden, spreekt de HEERE.
29:10 Want zo zegt de HEERE:
Zekerlijk, als zeventig jaren te Babel
zullen vervuld zijn, zal Ik
uliedenbezoeken, en Ik zal Mijn
goed woord over u verwekken, u
wederbrengende tot deze plaats.
29:11 Want Ik weet de gedachten,
die Ik over u denk, spreekt de
HEERE, gedachten des vredes, en
nietdes kwaads, dat Ik u geve het
einde en de verwachting.
29:12 Dan zult gij Mij aanroepen, en
henengaan, en tot Mij bidden; en Ik
zal naar u horen.
29:13 En gij zult Mij zoeken en
vinden, wanneer gij naar Mij zult
vragen met uw ganse hart.
29:14 En Ik zal van ulieden
gevonden worden, spreekt de
HEERE, en Ik zal uw gevangenis
wenden, en uvergaderen uit al de
volken, en uit al de plaatsen,
waarhenen Ik u gedreven heb,
spreekt de HEERE; en Ik zal
uwederbrengen tot de plaats, van
waar Ik u gevankelijk heb doen
wegvoeren.
29:15 Omdat gij zegt: de HEERE
heeft ons profeten naar Babel
verwekt;
29:16 Daarom zegt de HEERE alzo
van den koning, die op Davids
troon zit, en van al het volk, dat in
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dezestad woont, [te] [weten], uw
broederen, die met u niet zijn
uitgegaan in de gevangenis;
29:17 Alzo zegt de HEERE der
heirscharen: Ziet, Ik zal het zwaard,
den honger en de pestilentie onder
henzenden; en Ik zal ze maken als
de afschuwelijke vijgen, die vanwege
de boosheid niet kunnen gegeten
worden.
29:18 En Ik zal ze achterna jagen
met het zwaard, met den honger en
met de pestilentie; en Ik zal
zeovergeven tot een beroering, allen
koninkrijken der aarde, tot een
vloek, en tot een schrik, en tot een
aanfluiting,en tot een smaadheid,
onder al de volken, waar Ik ze
henengedreven zal hebben;
29:19 Omdat zij naar Mijn woorden
niet gehoord hebben, spreekt de
HEERE, als Ik Mijn knechten,
deprofeten, tot hen zond, vroeg op
zijnde en zendende; maar gijlieden
hebt niet gehoord, spreekt de
HEERE.
29:20 Gij dan, hoort des HEEREN
woord, gij allen, die gevankelijk zijt
weggevoerd, die Ik van
Jeruzalemnaar Babel heb
weggezonden!
29:21 Zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels, van
Achab, zoon van Kolaja, en van
Zedekia,zoon van Maaseja, die
ulieden in Mijn Naam valselijk
profeteren: Ziet, Ik zal hen geven in

de hand vanNebukadnezar, den
koning van Babel, en hij zal ze voor
uw ogen slaan.
29:22 En van hen zal een vloek
genomen worden bij al de
gevankelijk weggevoerden van Juda,
die in Babelzijn, dat men zegge: De
HEERE stelle u als Zedekia, en als
Achab, die de koning van Babel aan
het vuurbraadde;
29:23 Omdat zij een dwaasheid
deden in Israel, en overspel
bedreven met de vrouwen hunner
naasten, enspraken het woord
valselijk in Mijn Naam, dat Ik hun
niet geboden had; en Ik ben
Degene, Die het weet, en eengetuige
[daarvan], spreekt de HEERE.
29:24 Tot Semaja nu, den
Nechlamiet, zult gij spreken,
zeggende:
29:25 Zo spreekt de HEERE der
heirscharen, de God Israels,
zeggende: Omdat gij brieven in uw
naamgezonden hebt tot al het volk,
dat te Jeruzalem is, en tot Zefanja,
den zoon van Maaseja, den priester,
en tot alde priesteren, zeggende:
29:26 De HEERE heeft u tot priester
gesteld, in plaats van den priester
Jojada, dat gij opzieners zoudt
zijn[in] des HEEREN huis over allen
man, die onzinnig is, en zich voor
een profeet uitgeeft, dat gij dien
stelt in degevangenis en in den
stok.
29:27 Nu dan, waarom hebt gij
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Jeremia, den Anathothiet, niet
gescholden, die zich bij ulieden voor
eenprofeet uitgeeft?
29:28 Want daarom heeft hij tot
ons [naar] Babel gezonden,
zeggende: Het zal lang duren; bouwt
huizen, enwoont [daarin], en plant
hoven, en eet de vrucht daarvan.
29:29 Zefanja nu, de priester, had
dezen brief gelezen voor de oren
van den profeet Jeremia.
29:30 Daarom geschiedde des
HEEREN woord tot Jeremia,
zeggende:
29:31 Zend henen tot allen, die
gevankelijk weggevoerd zijn,
zeggende: Zo zegt de HEERE van
Semaja,den Nechlamiet: Omdat
Semaja ulieden geprofeteerd heeft,
daar Ik hem niet gezonden heb, en
heeft gemaakt,dat gij op leugen
vertrouwt;
29:32 Daarom zegt de HEERE alzo:
Ziet, Ik zal bezoeking doen over
Semaja, den Nechlamiet, en over
zijnzaad; hij zal niemand hebben,
die in het midden dezes volks
wone, en zal het goede niet zien,
dat Ik Mijn volkedoen zal, spreekt
de HEERE; want hij heeft een afval
gesproken tegen den HEERE.
30:1 Het woord, dat tot Jeremia
geschied is van den HEERE,
zeggende:
30:2 Zo spreekt de HEERE, de God
Israels, zeggende: Schrijf u al de

woorden, die Ik tot u gesproken
heb,in een boek.
30:3 Want zie, de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat Ik de
gevangenis van Mijn volk, Israel en
Juda,wenden zal, zegt de HEERE; en
Ik zal hen wederbrengen in het
land, dat Ik hun vaderen gegeven
heb, en zijzullen het erfelijk bezitten.
30:4 En dit zijn de woorden, die de
HEERE gesproken heeft van Israel en
van Juda.
30:5 Want zo zegt de HEERE: Wij
horen een stem der verschrikking;
er is vrees en geen vrede.
30:6 Vraagt toch en ziet, of een
manspersoon baart? Waarom zie Ik
[dan] eens iegelijken mans handen
opzijn lenden, als van een barende
[vrouw], en alle aangezichten
veranderd in bleekheid?
30:7 O wee! want die dag is zo
groot, dat zijns gelijke niet geweest
is; en het is een tijd van
benauwdheidvoor Jakob; nog zal hij
daaruit verlost worden.
30:8 Want het zal te dien dage
geschieden, spreekt de HEERE der
heirscharen, [dat] Ik zijn juk van uw
halsverbreken, en uw banden
verscheuren zal; en vreemden zullen
zich niet meer van hem doen
dienen.
30:9 Maar zij zullen dienen den
HEERE, hun God, en hun koning
David, dien Ik hun verwekken zal.
30:10 Gij dan, vrees niet, o Mijn
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knecht Jakob! spreekt de HEERE,
ontzet u niet, Israel! want zie, Ik zal
u uitverre [landen] verlossen, en uw
zaad uit het land hunner
gevangenis; en Jakob zal
wederkomen, en stil engerust zijn,
en er zal niemand zijn, die [hem]
verschrikke.
30:11 Want Ik ben met u, spreekt
de HEERE, om u te verlossen; want
Ik zal een voleinding maken met
alde heidenen, waarhenen Ik u
verstrooid heb; maar met u zal Ik
geen voleinding maken; maar Ik zal
u kastijdenmet mate, en u niet gans
onschuldig houden.
30:12 Want zo zegt de HEERE: Uw
breuk is dodelijk, uw plage is
smartelijk.
30:13 Er is niemand, die uw zaak
oordeelt, aangaande het gezwel; gij
hebt geen heelpleisters.
30:14 Al uw liefhebbers hebben u
vergeten, zij vragen niet naar u;
want Ik heb u geslagen [met]
eensvijands plage, [met] de
kastijding eens wreden; om de
grootheid uwer ongerechtigheid,
[omdat] uw zondenmachtig veel zijn.
30:15 Wat krijt gij over uw breuk,
[dat] uw smart dodelijk is? Om de
grootheid uwer ongerechtigheid,
[omdat]uw zonden machtig veel zijn,
heb Ik u deze dingen gedaan.
30:16 Daarom, allen, die u opeten,
zullen opgegeten worden, en al uw
wederpartijders, zij allen zullen

gaanin gevangenis; en die u
beroven, zullen ter beroving zijn, en
allen, die u plunderen, zal Ik ter
plunderingovergeven.
30:17 Want Ik zal u de gezondheid
doen rijzen, en u van uw plagen
genezen, spreekt de HEERE; omdat
ziju noemen: De verdrevene. Het is
Sion, [zeggen] [zij]; niemand vraagt
naar haar.
30:18 Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal
de gevangenis der tenten Jakobs
wenden, en Mij over hun
woningenontfermen; en de stad zal
herbouwd worden op haar hoop, en
het paleis zal liggen naar zijn wijze.
30:19 En van hen zal dankzegging
uitgaan, en een stem der spelenden;
en Ik zal hen vermeerderen, en
zijzullen niet verminderd worden, en
Ik zal hen verheerlijken, en zij zullen
niet gering worden.
30:20 En zijn zonen zullen zijn als
eertijds, en zijn gemeente zal voor
Mijn aangezicht bevestigd worden;
enIk zal bezoeking doen over al zijn
onderdrukkers.
30:21 En zijn Heerlijke zal uit hem
zijn, en zijn Heerser uit het midden
van hem voortkomen; en Ik zal
hemdoen naderen, en hij zal tot Mij
genaken; want wie is hij, die met
zijn hart borg worde, om tot Mij te
genaken?spreekt de HEERE.
30:22 En gij zult Mij tot een volk
zijn, en Ik zal u tot een God zijn.
30:23 Ziet, een onweder des
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HEEREN, een grimmigheid is
uitgegaan, een aanhoudend
onweder; het zalblijven op het hoofd
der goddelozen.
30:24 De hittigheid van des HEEREN
toorn zal zich niet afwenden, totdat
Hij gedaan, en totdat Hijdaargesteld
zal hebben de gedachten Zijns
harten; in het laatste der dagen zult
gij daarop letten.
31:1 Ter zelfder tijd, spreekt de
HEERE, zal Ik allen geslachten
Israels tot een God zijn; en zij
zullen Mij toteen volk zijn.
31:2 Zo zegt de HEERE: Het volk
der overgeblevenen van het zwaard
heeft genade gevonden in
dewoestijn, [namelijk] Israel, als Ik
henenging om hem tot rust te
brengen.
31:3 De HEERE is mij verschenen
van verre [tijden]! Ja, Ik heb u
liefgehad [met] een eeuwige
liefde;daarom heb Ik u getrokken
[met] goedertierenheid.
31:4 Ik zal u weder bouwen, en gij
zult gebouwd worden, o jonkvrouw
Israels! gij zult weder versierd zijn
metuw trommelen, en uitgaan met
den rei der spelenden.
31:5 Gij zult weder wijngaarden
planten op de bergen van Samaria;
de planters zullen planten, en de
vruchtgenieten.
31:6 Want er zal een dag zijn,
[waarin] de hoeders op Efraims

gebergte zullen roepen: Maakt
ulieden op, enlaat ons opgaan
[naar] Sion, tot den HEERE, onzen
God!
31:7 Want zo zegt de HEERE: Roept
luide over Jakob [met] vreugde, en
juicht vanwege het hoofd
derheidenen; doet het horen,
lofzingt, en zegt: O HEERE! behoud
Uw volk, het overblijfsel van Israel.
31:8 Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit
het land van het noorden, en zal
hen vergaderen van de zijden der
aarde;onder hen zullen zijn blinden
en lammen, zwangeren en barenden
te zamen; [met] een grote gemeente
zullen zijherwaarts wederkomen.
31:9 Zij zullen komen met geween,
en met smekingen zal Ik hen
voeren; Ik zal hen leiden aan
dewaterbeken, in een rechte weg,
waarin zij zich niet zullen stoten;
want Ik ben Israel tot een Vader, en
Efraim isMijn eerstgeborene.
31:10 Hoort des HEEREN woord, gij
heidenen! en verkondigt in de
eilanden, die verre zijn, en zegt: Hij,
DieIsrael verstrooid heeft, zal hem
weder vergaderen, en hem bewaren
als een herder zijn kudde.
31:11 Want de HEERE heeft Jakob
vrijgekocht, en Hij heeft hem verlost
uit de hand desgenen, die
sterkerwas dan hij.
31:12 Dies zullen zij komen, en op
de hoogte van Sion juichen, en
toevloeien tot des HEEREN goed, tot
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hetkoren, en tot den most, en tot
de olie, en tot de jonge schapen en
runderen; en hun ziel zal zijn als
eengewaterde hof, en zij zullen
voortaan niet meer treurig zijn.
31:13 Dan zal zich de jonkvrouw
verblijden in den rei, daartoe de
jongelingen en ouden te zamen;
want Ikzal hunlieder rouw in
vrolijkheid veranderen, en zal hen
troosten, en zal hen verblijden naar
hun droefenis.
31:14 En Ik zal de ziel der
priesteren [met] vettigheid dronken
maken; en Mijn volk zal met Mijn
goedverzadigd worden, spreekt de
HEERE.
31:15 Zo zegt de HEERE: Er is een
stem gehoord in Rama, een klage,
een zeer bitter geween; Rachelweent
over haar kinderen; zij weigert zich
te laten troosten over haar
kinderen, omdat zij niet zijn.
31:16 Zo zegt de HEERE: Bedwing
uw stem van geween, en uw ogen
van tranen; want er is loon voor
uwarbeid, spreekt de HEERE; want zij
zullen uit des vijands land
wederkomen.
31:17 En er is verwachting voor uw
nakomelingen, spreekt de HEERE;
want [uw] kinderen
zullenwederkomen tot hun landpale.
31:18 Ik heb wel gehoord, dat zich
Efraim beklaagt, [zeggende]: Gij hebt
mij getuchtigd, en ik ben
getuchtigdgeworden als een

ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik
bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE,
mijn God!
31:19 Zekerlijk, nadat ik bekeerd
ben, heb ik berouw gehad, en nadat
ik mijzelven ben bekend
gemaakt,heb ik op de heup geklopt,
ik ben beschaamd, ja, ook
schaamrood geworden, omdat ik de
smaadheid mijnerjeugd gedragen
heb.
31:20 Is [niet] Efraim Mij een
dierbare zoon, is hij [Mij] [niet] een
troetelkind? Want sinds Ik tegen
hemgesproken heb, denk Ik nog
ernstelijk aan hem; daarom rommelt
Mijn ingewand over hem; Ik zal Mij
zijnerzekerlijk ontfermen, spreekt de
HEERE.
31:21 Richt u merktekenen op, stel
u spitse pilaren, zet uw hart op de
baan, [op] den weg, [dien]
gijgewandeld hebt; keer weder, o
jonkvrouw Israels, keer weder tot
deze uw steden!
31:22 Hoe lang zult gij u
onttrekken, gij afkerige dochter?
Want de HEERE heeft wat nieuws op
de aardegeschapen: de vrouw zal
den man omvangen.
31:23 Zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: Dit
woord zullen zij nog zeggen in het
land vanJuda, en in zijn steden, als
Ik hun gevangenis wenden zal: De
HEERE zegene u, gij woning der
gerechtigheid,gij berg der heiligheid!
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31:24 En Juda, mitsgaders al zijn
steden, zullen te zamen daarin
wonen; de akkerlieden, en [die] met
dekudde reizen.
31:25 Want Ik heb de vermoeide
ziel dronken gemaakt, en Ik heb alle
treurige ziel vervuld.
31:26 (Hierop ontwaakte ik, en zag
toe, en mijn slaap was mij zoet.)
31:27 Ziet, de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat Ik het huis
van Israel en het huis van Juda
bezaaienzal [met] zaad van mensen
en zaad van beesten.
31:28 En het zal geschieden, gelijk
als Ik over hen gewaakt heb, om uit
te rukken, en af te breken, en
teverstoren, en te verderven, en
kwaad aan te doen; alzo zal Ik over
hen waken, om te bouwen en te
planten,spreekt de HEERE.
31:29 In die dagen zullen zij niet
meer zeggen: De vaders hebben
onrijpe druiven gegeten, en der
kinderentanden zijn stomp
geworden.
31:30 Maar een iegelijk zal om zijn
ongerechtigheid sterven; een ieder
mens, die de onrijpe druiven eet,
zijntanden zullen stomp worden.
31:31 Ziet, de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat Ik met het
huis van Israel en met het huis van
Judaeen nieuw verbond zal maken;
31:32 Niet naar het verbond, dat Ik
met hun vaderen gemaakt heb, ten
dage als Ik hun hand aangreep,

omhen uit Egypteland uit te voeren,
welk Mijn verbond zij vernietigd
hebben, hoewel Ik hen getrouwd
had, spreektde HEERE;
31:33 Maar dit is het verbond, dat
Ik na die dagen met het huis van
Israel maken zal, spreekt de HEERE:
Ikzal Mijn wet in hun binnenste
geven, en zal die in hun hart
schrijven; en Ik zal hun tot een God
zijn, en zij zullenMij tot een volk
zijn.
31:34 En zij zullen niet meer, een
iegelijk zijn naaste, en een iegelijk
zijn broeder, leren, zeggende: Kent
denHEERE! want zij zullen Mij allen
kennen, van hun kleinste af tot hun
grootste toe, spreekt de HEERE;
want Ik zalhun ongerechtigheid
vergeven, en hunner zonden niet
meer gedenken.
31:35 Zo zegt de HEERE, Die de
zon ten lichte geeft des daags, de
ordeningen der maan en der sterren
tenlichte des nachts, Die de zee
klieft, dat haar golven bruisen,
HEERE der heirscharen is Zijn Naam:
31:36 Indien deze ordeningen van
voor Mijn aangezicht zullen wijken,
spreekt de HEERE, zo zal ook
hetzaad Israels ophouden, dat het
geen volk zij voor Mijn aangezicht,
al de dagen.
31:37 Zo zegt de HEERE: Indien de
hemelen daarboven gemeten, en de
fondamenten der aarde
benedendoorgrond kunnen worden,
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zo zal Ik ook het ganse zaad
Israels verwerpen, om alles, wat zij
gedaan hebben,spreekt de HEERE.
31:38 Ziet, de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat deze stad
den HEERE zal herbouwd worden,
van dentoren Hananeel af tot aan
de Hoekpoort.
31:39 En het meetsnoer zal wijders
nevens dezelve uitgaan tot aan den
heuvel Gareb, en zich naar
Goathomwenden.
31:40 En het ganse dal der dode
lichamen en der as, en al de velden
tot aan de beek Kidron, tot aan
denhoek van de Paardenpoort tegen
het oosten, zal den HEERE een
heiligheid zijn; er zal niets weder
uitgerukt,noch afgebroken worden in
eeuwigheid.
32:1 Het woord, dat tot Jeremia
geschied is van den HEERE, in het
tiende jaar van Zedekia, koning
vanJuda; dit jaar was het achttiende
jaar van Nebukadnezar.
32:2 (Het heir nu des konings van
Babel belegerde toen Jeruzalem, en
de profeet Jeremia was besloten
inhet voorhof der bewaring, dat in
het huis des konings van Juda is.
32:3 Want Zedekia, de koning van
Juda, had hem besloten, zeggende:
Waarom profeteert gij, zeggende:
Zozegt de HEERE: Ziet, Ik geef deze
stad in de hand des konings van
Babel, en hij zal ze innemen;

32:4 En Zedekia, de koning van
Juda, zal van de hand der
Chaldeen niet ontkomen; maar hij
zal zekerlijkgegeven worden in de
hand des konings van Babel, en zijn
mond zal tot deszelfs mond
spreken, en zijn ogenzullen deszelfs
ogen zien;
32:5 En hij zal Zedekia naar Babel
voeren, en aldaar zal hij zijn, totdat
Ik hem bezoek, spreekt de
HEERE;ofschoon gijlieden tegen de
Chaldeen strijdt, gij zult [toch] geen
geluk hebben.)
32:6 Jeremia dan zeide: Des
HEEREN woord is tot mij geschied,
zeggende:
32:7 Zie, Hanameel, de zoon van
Sallum, uw oom, zal tot u komen,
zeggende: Koop u mijn veld, dat
bijAnathoth is, want gij hebt het
recht van lossing, om te kopen.
32:8 Alzo kwam Hanameel, mijns
ooms zoon, naar des HEEREN
woord, tot mij, in het voorhof
derbewaring, en zeide tot mij: Koop
toch mijn veld, hetwelk is bij
Anathoth, dat in het land van
Benjamin is; want gijhebt het
erfrecht, en gij hebt de lossing,
koop [het] voor u. Toen merkte ik,
dat het des HEEREN woord was.
32:9 Dies kocht ik van Hanameel,
mijns ooms zoon, het veld, dat bij
Anathoth is; en ik woog hem het
geldtoe, zeventien zilveren sikkelen.
32:10 En ik onderschreef den brief
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en verzegelde [dien], en deed [het]
getuigen betuigen, als ik het geld
opde weegschaal gewogen had.
32:11 En ik nam den koopbrief, die
verzegeld was [naar] het gebod en
de inzettingen, en den open [brief];
32:12 En ik gaf den koopbrief aan
Baruch, den zoon van Nerija, den
zoon van Machseja, voor de ogen
vanHanameel, mijns ooms [zoon], en
voor de ogen der getuigen die den
koopbrief hadden onderschreven;
voor deogen van al de Joden, die
in het voorhof der bewaring zaten.
32:13 En ik beval Baruch voor hun
ogen, zeggende:
32:14 Zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: Neem
deze brieven, dezen koopbrief, zo
denverzegelden als dezen open
brief, en doe ze in een aarden vat,
opdat zij vele dagen mogen
bestaan.
32:15 Want zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: Er
zullen nog huizen, en velden,
enwijngaarden in dit land gekocht
worden.
32:16 Voorts, nadat ik den
koopbrief aan Baruch, den zoon van
Nerija, gegeven had, bad ik tot den
HEERE,zeggende:
32:17 Ach, Heere HEERE! Zie, Gij
hebt de hemelen en de aarde
gemaakt, door Uw grote kracht en
door Uwuitgestrekten arm; geen
ding is U te wonderlijk.

32:18 Gij, Die goedertierenheid doet
aan duizenden, en de
ongerechtigheid der vaderen
vergeldt in denschoot hunner
kinderen na hen; Gij grote, Gij
geweldige God, Wiens Naam is
HEERE der heirscharen!
32:19 Groot van raad en machtig
van daad; want Uw ogen zijn open
over alle wegen der
mensenkinderen,om een iegelijk te
geven naar zijn wegen, en naar de
vrucht zijner handelingen.
32:20 Gij, Die tekenen en wonderen
gesteld hebt in Egypteland, tot op
dezen dag, zo in Israel, als
onder[andere] mensen, en hebt U
een Naam gemaakt, als Hij is te
dezen dage!
32:21 En hebt Uw volk Israel uit
Egypteland uitgevoerd, door tekenen
en door wonderen, en door een
sterkehand, en door een
uitgestrekten arm, en door grote
verschrikking.
32:22 En hebt hun dit land gegeven,
dat Gij hun vaderen gezworen hadt
hun te zullen geven, een
landvloeiende van melk en honig;
32:23 Zij zijn er ook ingekomen en
hebben het erfelijk bezeten, maar
hebben Uwer stem niet
gehoorzaamd,en in Uw wet niet
gewandeld; zij hebben niets gedaan
van alles, wat Gij hun geboden hadt
te doen; dies hebt Gijhun al dit
kwaad doen bejegenen.
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32:24 Zie, de wallen! zij zijn
gekomen aan de stad, om die in te
nemen, en de stad is gegeven in de
handder Chaldeen, die tegen haar
strijden; vanwege het zwaard en den
honger en de pestilentie; en wat
Gijgesproken hebt, is geschied, en
zie, Gij ziet [het].
32:25 Evenwel hebt Gij tot mij
gezegd, Heere HEERE! koop u dat
veld voor geld, en doe [het]
getuigenbetuigen; daar de stad in
der Chaldeen hand gegeven is.
32:26 Toen geschiedde des HEEREN
woord tot Jeremia, zeggende:
32:27 Zie, Ik ben de HEERE, de God
van alle vlees; zou Mij enig ding te
wonderlijk zijn?
32:28 Daarom zegt de HEERE alzo:
Zie, Ik geef deze stad in de hand
der Chaldeen, en in de hand
vanNebukadnezar, den koning van
Babel, en hij zal ze innemen.
32:29 En de Chaldeen, die tegen
deze stad strijden, zullen er
inkomen, en deze stad met vuur
aansteken,en zullen ze verbranden,
met de huizen, op welker daken zij
aan Baal gerookt, en anderen
goden drankofferengeofferd hebben,
om Mij te vertoornen.
32:30 Want de kinderen Israels en
de kinderen van Juda hebben van
hun jeugd aan alleenlijk gedaan,
datkwaad was in Mijn ogen; want de
kinderen Israels hebben Mij door het
werk hunner handen alleenlijk

vertoornd,spreekt de HEERE.
32:31 Want tot Mijn toorn en tot
Mijn grimmigheid is Mij deze stad
geweest, van den dag af, dat zij
haargebouwd hebben, tot op dezen
dag toe; opdat Ik haar van Mijn
aangezicht wegdeed;
32:32 Om al de boosheid der
kinderen Israels en der kinderen van
Juda, die zij gedaan hebben om Mij
tevertoornen, zij, hun koningen, hun
vorsten, hun priesteren, en hun
profeten, en de mannen van Juda,
en deinwoners van Jeruzalem;
32:33 Die Mij den nek hebben
toegekeerd en niet het aangezicht;
hoewel Ik hen leerde, vroeg op
zijnde enlerende, evenwel hoorden
zij niet, om tucht aan te nemen;
32:34 Maar zij hebben hun
verfoeiselen gesteld in het huis, dat
naar Mijn Naam genoemd is, om
dat teverontreinigen.
32:35 En zij hebben de hoogten van
Baal gebouwd, die in het dal des
zoons van Hinnom zijn, om
hunzonen en hun dochteren den
Molech door [het] [vuur] te laten
gaan; hetwelk Ik hun niet heb
geboden, noch inMijn hart is
opgekomen, dat zij dezen gruwel
zouden doen; opdat zij Juda
mochten doen zondigen.
32:36 En nu, daarom zegt de
HEERE, de God Israels, alzo van
deze stad, waar gij van zegt: Zij is
gegevenin de hand des konings van
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Babel, door het zwaard, en door
den honger, en door de pestilentie;
32:37 Ziet, Ik zal hen vergaderen uit
al de landen, waarhenen Ik hen zal
verdreven hebben in Mijn toorn,
enin Mijn grimmigheid, en in grote
verbolgenheid; en Ik zal hen tot
deze plaats wederbrengen, en zal
hen zekerdoen wonen.
32:38 Ja, zij zullen Mij tot een volk
zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.
32:39 En Ik zal hun enerlei hart en
enerlei weg geven, om Mij te vrezen
al de dagen, hun ten
goede,mitsgaders hun kinderen na
hen.
32:40 En Ik zal een eeuwig verbond
met hen maken, dat Ik van achter
hen niet zal afkeren, opdat Ik
hunweldoe; en Ik zal Mijn vreze in
hun hart geven, dat zij niet van Mij
afwijken.
32:41 En Ik zal Mij over hen
verblijden, dat Ik hun weldoe; en Ik
zal hen getrouwelijk in dat land
planten, metMijn ganse hart en met
Mijn ganse ziel.
32:42 Want zo zegt de HEERE:
Gelijk als Ik over dit volk gebracht
heb al dit grote kwaad, alzo zal Ik
overhen brengen al het goede, dat
Ik over hen spreke.
32:43 En er zullen velden gekocht
worden in dit land, waarvan gij zegt:
Het is woest, dat er geen mens
nochbeest in is; het is in der
Chaldeen hand gegeven.

32:44 Velden zal men voor geld
kopen, en de brieven onderschrijven,
en verzegelen, en getuigen
doenbetuigen, in het land van
Benjamin, en in de plaatsen rondom
Jeruzalem, en in de steden van
Juda, en in desteden van het
gebergte, en in de steden der
laagte, en in de steden van het
zuiden; want Ik zal hun
gevangeniswenden, spreekt de
HEERE.
33:1 Voorts geschiedde des HEEREN
woord ten tweeden male tot
Jeremia, als hij nog in het voorhof
derbewaring was opgesloten,
zeggende:
33:2 Zo zegt de HEERE, Die het
doet, de HEERE, Die dat formeert,
opdat Hij het bevestige, HEERE is
ZijnNaam;
33:3 Roep tot Mij, en Ik zal u
antwoorden, en Ik zal u bekend
maken grote en vaste dingen, die
gij niet weet.
33:4 Want zo zegt de HEERE, de
God Israels, van de huizen dezer
stad, en van de huizen der
koningenvan Juda, die door de
wallen en door het zwaard zijn
afgebroken:
33:5 Er zijn er [wel] ingekomen, om
te strijden tegen de Chaldeen, maar
het is om die te vullen met
dodelichamen van mensen, die Ik
verslagen heb in Mijn toorn en in
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Mijn grimmigheid; en omdat Ik Mijn
aangezichtvan deze stad verborgen
heb, om al hunlieder boosheid.
33:6 Zie, Ik zal haar de gezondheid
en de genezing doen rijzen, en zal
henlieden genezen, en zal
hunopenbaren overvloed van vrede
en waarheid.
33:7 En Ik zal de gevangenis van
Juda en de gevangenis van Israel
wenden, en zal ze bouwen als in
heteerste.
33:8 En Ik zal hen reinigen van al
hun ongerechtigheid, [met] dewelke
zij tegen Mij gezondigd hebben; en
Ikzal vergeven al hun
ongerechtigheden, [met] dewelke zij
tegen Mij gezondigd en [met]
dewelke zij tegen Mijovertreden
hebben.
33:9 En het zal Mij zijn tot een
vrolijken naam, tot een roem, en tot
een sieraad bij alle heidenen der
aarde;die al het goede zullen horen,
dat Ik hun doe; en zij zullen vrezen
en beroerd zijn over al het goede,
en over alden vrede, dien Ik hun
beschikke.
33:10 Alzo zegt de HEERE: In deze
plaats (waarvan gij zegt: Zij is
woest, dat er geen mens en geen
beestin is), in de steden van Juda,
en op de straten van Jeruzalem, die
[zo] verwoest zijn, dat er geen
mens, en geeninwoner, en geen
beest in is, zal wederom gehoord
worden,

33:11 De stem der vrolijkheid en de
stem der blijdschap, de stem des
bruidegoms en de stem der bruid,
destem dergenen, die zeggen: Looft
den HEERE der heirscharen, want de
HEERE is goed, want
Zijngoedertierenheid is in
eeuwigheid! [de] [stem] dergenen,
die lof aanbrengen ten huize des
HEEREN; want Ik zalde gevangenis
des lands wenden, als in het eerste,
zegt de HEERE.
33:12 Zo zegt de HEERE der
heirscharen: In deze plaats, die [zo]
woest is, dat er geen mens, zelfs
tot hetvee toe, in is, mitsgaders in
al derzelver steden, zullen wederom
woningen zijn van herderen, die de
kuddendoen legeren.
33:13 In de steden van het
gebergte, in de steden der laagte,
en in de steden van het zuiden, en
in het landvan Benjamin, en in de
plaatsen rondom Jeruzalem, en in
de steden van Juda, zullen de
kudden wederom onderde handen
des tellers doorgaan, zegt de
HEERE.
33:14 Ziet, de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat Ik het goede
woord verwekken zal, dat Ik tot het
huisvan Israel en over het huis van
Juda gesproken heb.
33:15 In die dagen, en te dier tijd
zal Ik David een SPRUIT der
gerechtigheid doen uitspruiten; en
Hij zalrecht en gerechtigheid doen
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op aarde.
33:16 In die dagen zal Juda verlost
worden, en Jeruzalem zeker wonen;
en deze is, die haar roepen zal:
DeHEERE, onze GERECHTIGHEID.
33:17 Want zo zegt de HEERE: Aan
David zal niet worden afgesneden
een Man, Die op den troon van
hethuis Israels zitte.
33:18 Ook zal den Levietischen
priesteren, van voor Mijn aangezicht,
niet worden afgesneden een Man,
Diebrandoffer offere, en spijsoffer
aansteke, en slachtoffer bereide al
de dagen.
33:19 En des HEEREN woord
geschiedde tot Jeremia, zeggende:
33:20 Alzo zegt de HEERE: Indien
gijlieden Mijn verbond van den dag;
en Mijn verbond van den
nachtkondt vernietigen, zodat dag
en nacht niet zijn op hun tijd;
33:21 Zo zal ook vernietigd kunnen
worden Mijn verbond met Mijn
knecht David, dat hij geen zoon
hebbe,die op zijn troon regere, en
met de Levieten, de priesteren, Mijn
dienaren.
33:22 Gelijk het heir des hemels
niet geteld, en het zand der zee
niet gemeten kan worden, alzo zal
Ikvermenigvuldigen het zaad van
Mijn knecht David, en de Levieten,
die Mij dienen.
33:23 Voorts geschiedde des
HEEREN woord tot Jeremia,
zeggende:

33:24 Hebt gij niet gezien, wat dit
volk spreekt, zeggende: De twee
geslachten, die de HEERE
verkorenhad, die heeft Hij nu
verworpen? Ja, zij versmaden Mijn
volk, zodat het geen volk meer is
voor hun aangezicht.
33:25 Zo zegt de HEERE: Indien Mijn
verbond niet is van dag en nacht;
[indien] Ik de ordeningen deshemels
en der aarde niet gesteld heb;
33:26 Zo zal Ik ook het zaad van
Jakob en van Mijn knecht David
verwerpen, dat Ik van zijn zaad niet
neme,die daar heerse over het zaad
van Abraham, Izak en Jakob; want
Ik zal hun gevangenis wenden en
Mij hunnerontfermen.
34:1 Het woord, dat tot Jeremia
geschied is van den HEERE (als
Nebukadnezar, koning van Babel, en
zijnganse heir, en alle koninkrijken
der aarde, die [onder] de
heerschappij zijner hand waren, en
al de volken tegenJeruzalem
streden, en tegen al haar steden),
zeggende:
34:2 Zo zegt de HEERE, de God
Israels: Ga henen en spreek tot
Zedekia, den koning van Juda, en
zeg tothem: Zo zegt de HEERE: Zie,
Ik geef deze stad in de hand des
konings van Babel, en hij zal ze
met vuurverbranden.
34:3 En gij zult van zijn hand niet
ontkomen, maar zekerlijk gegrepen,
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en in zijn hand gegeven worden;
enuw ogen zullen de ogen des
konings van Babel zien, en zijn
mond zal tot uw mond spreken, en
gij zult te Babelkomen.
34:4 Maar hoor des HEEREN woord,
o Zedekia, koning van Juda! zo zegt
de HEERE van u: Gij zult doorhet
zwaard niet sterven.
34:5 Gij zult sterven in vrede, en
naar de brandingen van uw
vaderen, de vorige koningen, die
voor ugeweest zijn, alzo zullen zij
over u branden, en u beklagen,
[zeggende]: Och heer! want Ik heb
het woordgesproken, spreekt de
HEERE.
34:6 En de profeet Jeremia sprak al
deze woorden tot Zedekia, den
koning van Juda, te Jeruzalem.
34:7 Als het heir des konings van
Babel streed tegen Jeruzalem, en
tegen al de overgeblevene steden
vanJuda, tegen Lachis en tegen
Azeka; want deze, [zijnde] vaste
steden, waren overgebleven onder
de steden vanJuda.
34:8 Het woord, dat tot Jeremia
geschied is van den HEERE, nadat
de koning Zedekia een
verbondgemaakt had met het ganse
volk, dat te Jeruzalem was, om
vrijheid voor hen uit te roepen.
34:9 Dat een iegelijk zijn knecht, en
een iegelijk zijn maagd, zijnde een
Hebreer of een Hebreinne, zou
latenvrijgaan; zodat niemand zich

van hen, van een Jood, zijn
broeder, zou doen dienen.
34:10 Nu hoorden al de vorsten en
al het volk, die het verbond hadden
ingegaan, dat zij, een iegelijk
zijnknecht, en een iegelijk zijn
maagd zouden laten vrijgaan, zodat
zij zich niet meer van hen zouden
doen dienen;zij hoorden dan, en
lieten hen gaan;
34:11 Maar zij keerden daarna
wederom, en deden de knechten en
maagden wederkomen, die zij
haddenlaten vrijgaan, en zij
brachten hen ten onder tot
knechten en tot maagden.
34:12 Daarom geschiedde des
HEEREN woord tot Jeremia, van den
HEERE, zeggende:
34:13 Zo zegt de HEERE, de God
Israels: Ik heb een verbond gemaakt
met uw vaderen, ten dage, als Ikhen
uit Egypteland, uit het diensthuis
uitvoerde, zeggende:
34:14 Ten einde van zeven jaren
zult gij laten gaan, een iegelijk zijn
broeder, een Hebreer, die u
zalverkocht zijn, en u zes jaren
gediend heeft; gij zult hem dan van
u laten vrijgaan; maar uw vaders
hoorden nietnaar Mij, en neigden
hun oor niet.
34:15 Gijlieden nu waart heden
wedergekeerd, en hadt gedaan, dat
recht is in Mijn ogen,
vrijheiduitroepende, een iegelijk voor
zijn naaste; en gij hadt een verbond
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gemaakt voor Mijn aangezicht, in
het huis, datnaar Mijn Naam
genoemd is.
34:16 Maar gij zijt weder
omgekeerd, en hebt Mijn Naam
ontheiligd, en doen wederkomen,
een iegelijk zijnknecht, en een
iegelijk zijn maagd, die gij hadt
laten vrijgaan naar hun lust; en gij
hebt hen ten ondergebracht,om
ulieden te wezen tot knechten en
tot maagden.
34:17 Daarom zegt de HEERE alzo:
Gijlieden hebt naar Mij niet gehoord,
om vrijheid uit te roepen, eeniegelijk
voor zijn broeder, en een iegelijk
voor zijn naaste; ziet, zo roep Ik uit
tegen ulieden, spreekt de HEERE,een
vrijheid ten zwaarde, ter pestilentie,
en ten honger, en zal u overgeven
ter beroering allen koninkrijken
deraarde.
34:18 En Ik zal de mannen
overgeven, die Mijn verbond hebben
overtreden, die niet bevestigd
hebben dewoorden des verbonds,
dat zij voor Mijn aangezicht
gemaakt hadden, [met] het kalf, dat
zij in tweeen haddengehouwen, en
waren tussen zijn stukken
doorgegaan:
34:19 De vorsten van Juda, en de
vorsten van Jeruzalem, de
kamerlingen, en de priesteren, en al
het volkdes lands, die door de
stukken des kalfs zijn doorgegaan.
34:20 Ja, Ik zal hen overgeven in

de hand hunner vijanden, en in de
hand dergenen, die hun ziel zoeken;
enhun dode lichamen zullen het
gevogelte des hemels en het
gedierte der aarde tot spijze zijn.
34:21 Zelfs Zedekia, den koning van
Juda, en zijn vorsten, zal Ik
overgeven in de hand hunner
vijanden, enin de hand dergenen,
die hun ziel zoeken, te weten, in de
hand van het heir des konings van
Babel, die vanulieden [nu] zijn
opgetogen.
34:22 Ziet, Ik zal bevel geven,
spreekt de HEERE, en zal hen weder
tot deze stad brengen, en zij
zullentegen haar strijden, en zullen
ze innemen, en zullen ze met vuur
verbranden; en Ik zal de steden van
Judastellen [tot] een verwoesting,
dat er niemand in wone.
35:1 Het woord, dat tot Jeremia
geschied is van den HEERE, in de
dagen van Jojakim, den zoon van
Josia,den koning van Juda,
zeggende:
35:2 Ga henen tot der Rechabieten
huis, en spreek met hen, en breng
hen in des HEEREN huis, in een
derkameren, en geef hun wijn te
drinken.
35:3 Toen nam ik Jaazanja, den
zoon van Jeremia, den zoon van
Habazzinja, mitsgaders zijn
broederen, enal zijn zonen, en het
ganse huis der Rechabieten;
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35:4 En bracht hen in des HEEREN
huis, in de kamer der zonen van
Hanan, den zoon van Jigdalia,
denman Gods; welke is bij de kamer
der oversten, die daar is boven de
kamer van Maaseja, den zoon van
Sallum,den dorpelbewaarder.
35:5 En ik zette den kinderen van
het huis der Rechabieten koppen vol
wijn en bekers voor; en ik zeide
tothen: Drinkt wijn.
35:6 Maar zij zeiden: Wij zullen
geen wijn drinken; want Jonadab, de
zoon van Rechab, onze vader,
heeftons geboden, zeggende:
Gijlieden zult geen wijn drinken, gij,
noch uw kinderen, tot in eeuwigheid.
35:7 Ook zult gijlieden geen huis
bouwen, noch zaad zaaien, noch
wijngaard planten, noch hebben;
maar gijzult in tenten wonen al uw
dagen; opdat gij veel dagen leeft in
het land, alwaar gij als vreemdeling
verkeert.
35:8 Zo hebben wij der stemme van
Jonadab, den zoon van Rechab,
onzen vader, gehoorzaamd in
alles,wat hij ons geboden heeft;
zodat wij geen wijn drinken al onze
dagen, wij, onze vrouwen, onze
zonen, en onzedochteren;
35:9 En dat wij geen huizen bouwen
tot onze woning; ook hebben wij
geen wijngaard, noch veld, noch
zaad;
35:10 En wij hebben in tenten
gewoond; alzo hebben wij gehoord

en gedaan naar alles, wat ons onze
vaderJonadab geboden heeft.
35:11 Maar het is geschied, als
Nebukadrezar, de koning van Babel,
naar dit land optoog, dat wij
zeiden:Komt, en laat ons naar
Jeruzalem trekken vanwege het heir
der Chaldeen, en vanwege het heir
der Syriers; alzozijn wij te Jeruzalem
gebleven.
35:12 Toen geschiedde des HEEREN
woord tot Jeremia, zeggende:
35:13 Zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: Ga
henen en zeg tot de mannen van
Juda en totde inwoners van
Jeruzalem: Zult gijlieden geen tucht
aannemen, dat gij hoort naar Mijn
woorden? spreekt deHEERE.
35:14 De woorden van Jonadab,
den zoon van Rechab, die hij zijn
kinderen geboden heeft, dat zij
geen wijnzouden drinken, zijn
bevestigd; want zij hebben geen
gedronken tot op dezen dag, maar
het gebod huns vadersgehoord; en
Ik heb tot ulieden gesproken, vroeg
op zijnde en sprekende, maar gij
hebt naar Mij niet gehoord.
35:15 En Ik heb tot u gezonden al
Mijn knechten, de profeten, vroeg
op zijnde en zendende, om te
zeggen:Bekeert u toch, een iegelijk
van zijn bozen weg, en maakt uw
handelingen goed, en wandelt
andere goden nietna, om hen te
dienen, zo zult gij in het land
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blijven, dat Ik u en uw vaderen
gegeven heb; maar gij hebt uw
oorniet geneigd, en naar Mij niet
gehoord.
35:16 Dewijl [dan] de kinderen van
Jonadab, den zoon van Rechab, het
gebod huns vaders, dat hij
hungeboden heeft, bevestigd
hebben, maar dit volk naar Mij niet
hoort;
35:17 Daarom alzo zegt de HEERE,
de God der heirscharen, de God
Israels: Ziet, Ik zal over Juda en
overalle inwoners van Jeruzalem
brengen al het kwaad, dat Ik tegen
hen gesproken heb; omdat Ik tot
hen gesprokenheb, maar zij niet
gehoord hebben, en Ik tot hen
geroepen heb, maar zij niet hebben
geantwoord.
35:18 Tot het huis nu der
Rechabieten zeide Jeremia: Zo zegt
de HEERE der heirscharen, de God
Israels:Omdat gijlieden het gebod
van uw vader Jonadab zijt
gehoorzaam geweest, en hebt al zijn
geboden bewaard,en gedaan naar
alles, wat hij ulieden geboden heeft;
35:19 Daarom alzo zegt de HEERE
der heirscharen, de God Israels: Er
zal Jonadab, den zoon van
Rechab,niet worden afgesneden een
man, die voor Mijn aangezicht sta,
al de dagen.
36:1 Het gebeurde ook in het vierde
jaar van Jojakim, den zoon van

Josia, den koning van Juda, [dat]
ditwoord tot Jeremia geschiedde
van den HEERE, zeggende:
36:2 Neem u een rol des boeks, en
schrijf daarop al de woorden, die Ik
tot u gesproken heb, over Israel,
enover Juda, en over al de volken,
van den dag aan, [dat] Ik tot u
gesproken heb, van de dagen van
Josia aan, totop dezen dag.
36:3 Misschien zullen die van het
huis van Juda horen al het kwaad,
dat Ik hun gedenk te doen; opdat
zijzich bekeren, een iegelijk van zijn
bozen weg, en Ik hun
ongerechtigheid en hun zonde
vergeve.
36:4 Toen riep Jeremia Baruch, den
zoon van Nerija; en Baruch schreef
uit den mond van Jeremia
allewoorden des HEEREN, die Hij tot
hem gesproken had, op een rol des
boeks.
36:5 En Jeremia gebood Baruch,
zeggende: Ik ben opgehouden, ik zal
in des HEEREN huis niet
kunnengaan.
36:6 Zo ga gij henen, en lees in de
rol, [in] dewelke gij uit mijn mond
geschreven hebt, de woorden
desHEEREN, voor de oren des volks,
in des HEEREN huis, op den
vastendag; en gij zult ze ook lezen
voor de orenvan gans Juda, die uit
hun steden komen.
36:7 Misschien zal hunlieder
smeking voor des HEEREN
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aangezicht nedervallen, en zij zullen
zich bekeren,een iegelijk van zijn
bozen weg; want groot is de toorn
en de grimmigheid, die de HEERE
tegen dit volk heeftuitgesproken.
36:8 En Baruch, de zoon van Nerija,
deed naar alles, wat hem de
profeet Jeremia geboden had,
lezende indat boek de woorden des
HEEREN, [in] het huis des HEEREN.
36:9 Want het geschiedde in het
vijfde jaar van Jojakim, den zoon
van Josia, den koning van Juda, in
denegende maand, [dat] zij een
vasten voor des HEEREN aangezicht
uitriepen, allen volke te
Jeruzalem,mitsgaders allen volke,
die uit de steden van Juda te
Jeruzalem kwamen.
36:10 Zo las Baruch in dat boek de
woorden van Jeremia [in] des
HEEREN huis, in de kamer van
Gemarja,den zoon van Safan, den
schrijver, in het bovenste voorhof,
[aan] de deur der nieuwe poort van
het huis desHEEREN, voor de oren
des gansen volks.
36:11 Als nu Michaja, de zoon van
Gemarja, den zoon van Safan, al de
woorden des HEEREN uit dat
boekgehoord had;
36:12 Zo ging hij af ten huize des
konings in de kamer des schrijvers;
en ziet, aldaar zaten al de
vorsten:Elisama, de schrijver, en
Delaja, de zoon van Semaja, en
Elnathan, de zoon van Achbor, en

Gemarja, de zoonvan Safan, en
Zedekia, de zoon van Hananja, en
al de vorsten.
36:13 En Michaja maakte hun
bekend al de woorden, die hij
gehoord had, als Baruch uit dat
boek las voorde oren des volks.
36:14 Toen zonden al de vorsten
Jehudi, den zoon van Nethanja, den
zoon van Selemja, den zoon
vanCuschi, tot Baruch, om te
zeggen: De rol, waarin gij voor de
oren des volks gelezen hebt, neem
die in uw hand,en kom. Alzo nam
Baruch, de zoon van Nerija, de rol
in zijn hand, en kwam tot hen.
36:15 En zij zeiden tot hem: Zit
toch neder, en lees ze voor onze
oren; en Baruch las voor hun oren.
36:16 En het geschiedde, als zij al
de woorden hoorden, [dat] zij
verschrikten, de een tegen den
ander; enzij zeiden tot Baruch:
Voorzeker zullen wij al deze
woorden den koning bekend maken.
36:17 En zij vraagden Baruch,
zeggende: Verklaar ons toch, hoe
hebt gij al deze woorden uit zijn
mondgeschreven?
36:18 En Baruch zeide tot hen: Uit
zijn mond las hij tot mij al deze
woorden, en ik schreef ze met inkt
in ditboek.
36:19 Toen zeiden de vorsten tot
Baruch: Ga henen, verberg u, gij en
Jeremia; en niemand wete,
waargijlieden zijt.
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36:20 Zij dan gingen in tot den
koning in het voorhof; maar de rol
leiden zij weg in de kamer van
Elisama,den schrijver; en zij
verklaarden al die woorden voor de
oren des konings.
36:21 Toen zond de koning Jehudi,
om de rol te halen; en hij haalde
ze uit de kamer van Elisama,
denschrijver; en Jehudi las ze voor
de oren des konings, en voor de
oren van al de vorsten, die omtrent
den koningstonden.
36:22 (De koning nu zat [in] het
winterhuis in de negende maand; en
er was [een] [vuur] voor zijn
aangezichtop den haard
aangestoken.)
36:23 En het geschiedde, als Jehudi
drie stukken, of vier gelezen had,
versneed hij ze met een
schrijfmes,en wierp ze in het vuur,
dat op den haard was, totdat de
ganse rol verteerd was in het vuur,
dat op den haardwas.
36:24 En zij verschrikten niet, en
scheurden hun klederen niet, de
koning noch al zijn knechten, die al
dezewoorden gehoord hadden.
36:25 Hoewel ook Elnathan, en
Delaja, en Gemarja bij den koning
daarvoor spraken, dat hij de rol niet
zouverbranden; doch hij hoorde niet
naar hen.
36:26 Daartoe gebood de koning
aan Jerahmeel, den zoon van
Hammelech, en Zeraja, den zoon

vanAzriel, en Selemja, den zoon van
Abdeel, om den schrijver Baruch en
den profeet Jeremia te vangen.
Maar deHEERE had hen verborgen.
36:27 Toen geschiedde des HEEREN
woord tot Jeremia, nadat de koning
de rol en de woorden, die
Baruchgeschreven had uit den mond
van Jeremia, verbrand had,
zeggende:
36:28 Neem u weder een andere
rol, en schrijf daarop al de eerste
woorden, die geweest zijn op de
eersterol, die Jojakim, de koning
van Juda, verbrand heeft.
36:29 En tot Jojakim, den koning
van Juda, zult gij zeggen: Zo zegt
de HEERE: Gij hebt deze rol
verbrand,zeggende: Waarom hebt gij
daarop geschreven, zeggende: De
koning van Babel zal zekerlijk
komen, en dit landverderven, en
maken, dat mens en beest daarin
ophouden?
36:30 Daarom zegt de HEERE alzo
van Jojakim, den koning van Juda:
Hij zal geen hebben, die op
Davidstroon zitte; en zijn dood
lichaam zal weggeworpen zijn, des
daags in de hitte, en des nachts in
de vorst.
36:31 En Ik zal over hem, en over
zijn zaad, en over zijn knechten
hunlieder ongerechtigheid bezoeken;
enIk zal over hen, en over de
inwoners van Jeruzalem, en over de
mannen van Juda, al het kwaad
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brengen, dat Iktot hen gesproken
heb; maar zij hebben niet gehoord.
36:32 Jeremia dan nam een andere
rol, en gaf ze aan den schrijver
Baruch, den zoon van Nerija;
dieschreef daarop, uit den mond
van Jeremia, al de woorden des
boeks, dat Jojakim, de koning van
Juda, met vuurverbrand had; en tot
dezelve werden nog veel dergelijke
woorden toegedaan.
37:1 En Zedekia, zoon van Josia,
regeerde, koning zijnde, in plaats
van Chonja, Jojakims zoon,
welken[Zedekia] Nebukadrezar, de
koning van Babel, koning gemaakt
had in het land van Juda.
37:2 Maar hij hoorde niet, hij, noch
zijn knechten, noch het volk des
lands, naar de woorden des
HEEREN,die Hij sprak door den
dienst van den profeet Jeremia.
37:3 Nochtans zond de koning
Zedekia Juchal, den zoon van
Selemja, en Sefanja, den zoon van
Maaseja,den priester, tot den
profeet Jeremia, om te zeggen: Bid
toch voor ons tot den HEERE,
onzen God!
37:4 (Want Jeremia was [nog]
ingaande en uitgaande in het
midden des volks, en zij hadden
hem [nog] inhet gevangenhuis niet
gesteld.
37:5 En Farao's heir was uit Egypte
uitgetogen; en de Chaldeen, die

Jeruzalem belegerden, als zij
hetgerucht van hen gehoord
hadden, zo waren zij van Jeruzalem
opgetogen).
37:6 Toen geschiedde des HEEREN
woord tot den profeet Jeremia,
zeggende:
37:7 Zo zegt de HEERE, de God
Israels: Zo zult gijlieden zeggen tot
den koning van Juda, die u tot
Mijgezonden heeft, om Mij te
vragen: Ziet, Farao's heir, dat u ter
hulpe uitgetogen is, zal wederkeren
in zijn land,[in] Egypte;
37:8 En de Chaldeen zullen
wederkeren, en tegen deze stad
strijden; en zij zullen ze innemen,
en zullen zemet vuur verbranden.
37:9 Zo zegt de HEERE: Bedriegt uw
zielen niet, zeggende: De Chaldeen
zullen zekerlijk van onswegtrekken;
want zij zullen niet wegtrekken.
37:10 Want al sloegt gijlieden het
ganse heir der Chaldeen, die tegen
u strijden, en er bleven van
hen[enige] verwonde mannen over,
zo zouden zich die, een iegelijk in
zijn tent, opmaken, en deze stad
met vuurverbranden.
37:11 Voorts geschiedde het, als
het heir der Chaldeen van
Jeruzalem was opgetogen, vanwege
Farao'sheir;
37:12 Dat Jeremia uit Jeruzalem
uitging, om te gaan [in] het land
van Benjamin, om van daar te
scheidendoor het midden des volks.
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37:13 Als hij in de poort van
Benjamin was, zo was daar de
wachtmeester, wiens naam was
Jerija, de zoonvan Selemja, den
zoon van Hananja; die greep den
profeet Jeremia, zeggende: Gij wilt
tot de Chaldeen vallen!
37:14 En Jeremia zeide: Het is vals,
ik wil niet tot de Chaldeen vallen.
Doch hij hoorde niet naar hem;
maarJerija greep Jeremia aan, en
bracht hem tot de vorsten.
37:15 En de vorsten werden zeer
toornig op Jeremia en sloegen hem;
en zij stelden hem in
hetgevangenhuis, ten huize van
Jonathan, den schrijver; want zij
hadden dat tot een gevangenhuis
gemaakt.
37:16 Als Jeremia in de plaats des
kuils, en in de kotjes gekomen was,
en Jeremia aldaar veel
dagengezeten had;
37:17 Zo zond de koning Zedekia
henen, en liet hem halen; en de
koning vraagde hem in zijn huis, in
hetverborgene, en zeide: Is er ook
een woord van den HEERE? En
Jeremia zeide: Er is; en hij zeide:
Gij zult in dehand des konings van
Babel gegeven worden.
37:18 Voorts zeide Jeremia tot den
koning Zedekia: Wat heb ik tegen u,
of tegen uw knechten, of tegen
ditvolk gezondigd, dat gijlieden mij
in het gevangenhuis gesteld hebt?
37:19 Waar zijn nu ulieder profeten,

die u geprofeteerd hebben,
zeggende: De koning van Babel zal
niettegen ulieden, noch tegen dit
land komen.
37:20 Nu dan, hoor toch, o mijn
heer koning! laat toch mijn smeking
voor uw aangezicht nedervallen,
enbreng mij niet weder [in] het huis
van Jonathan, den schrijver, opdat
ik aldaar niet sterve.
37:21 Toen gaf de koning Zedekia
bevel; en zij bestelden Jeremia in
het voorhof der bewaring, en men
gafhem des daags een bol broods
uit de Bakkerstraat, totdat al het
brood van de stad op was. Alzo
bleef Jeremia inhet voorhof der
bewaring.
38:1 Als Sefatja, de zoon van
Matthan, en Gedalia, de zoon van
Pashur, en Juchal, de zoon van
Selemja,en Pashur, de zoon van
Malchia, de woorden hoorden, die
Jeremia tot al het volk sprak,
zeggende:
38:2 Zo zegt de HEERE: Wie in deze
stad blijft, zal door het zwaard,
door den honger of door de
pestilentiesterven; maar wie tot de
Chaldeen uitgaat, die zal leven,
want hij zal zijn ziel tot een buit
hebben, en zal leven.
38:3 Zo zegt de HEERE: Deze stad
zal zekerlijk gegeven worden in de
hand van het heir des konings
vanBabel, datzelve zal ze innemen;
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38:4 Zo zeiden de vorsten tot den
koning: Laat toch dezen man
gedood worden; want aldus maakt
hij dehanden der krijgslieden, die in
deze stad zijn overgebleven, en de
handen des gansen volks slap,
alzulkewoorden tot hen sprekende;
want deze man zoekt den vrede
dezes volks niet, maar het kwaad.
38:5 En de koning Zedekia zeide:
Ziet, hij is in uw hand; want de
koning zou geen ding tegen u
vermogen.
38:6 Toen namen zij Jeremia en
wierpen hem in den kuil van
Malchia, den zoon van Hammelech,
die in hetvoorhof der bewaring was,
en zij lieten Jeremia af met zelen;
in den kuil nu was geen water,
maar slijk; enJeremia zonk in het
slijk.
38:7 Als nu Ebed-melech, de
Moorman, een der kamerlingen, die
toen in des konings huis was,
hoorde, datzij Jeremia in den kuil
gedaan hadden (de koning nu zat
in de poort van Benjamin);
38:8 Zo ging Ebed-melech uit het
huis des konings uit, en hij sprak
tot den koning, zeggende:
38:9 Mijn heer koning! deze mannen
hebben kwalijk gehandeld in alles,
wat zij gedaan hebben aan
denprofeet Jeremia, dien zij in den
kuil geworpen hebben; daar hij toch
in zijn plaats zou gestorven zijn
vanwegeden honger, dewijl geen

brood meer in de stad is.
38:10 Toen gebood de koning den
Moorman Ebed-melech, zeggende:
Neem van hier dertig mannen
onderuw hand, en haal den profeet
Jeremia op uit den kuil, eer dat hij
sterft.
38:11 Alzo nam Ebed-melech de
mannen onder zijn hand, en ging in
des konings huis tot onder
deschatkamer, en nam van daar
enige oude verscheurde en oude
versleten lompen; en hij liet ze met
zelen af totJeremia in den kuil.
38:12 En Ebed-melech, de Moorman,
zeide tot Jeremia: Leg nu deze
oude verscheurde en
versletenlompen onder de oksels
uwer armen, van onder aan de
zelen. En Jeremia deed alzo.
38:13 En zij trokken Jeremia bij de
zelen, en haalden hem op uit de
kuil; en Jeremia bleef in het voorhof
derbewaring.
38:14 Toen zond de koning Zedekia
henen, en liet den profeet Jeremia
tot zich halen, in den derden
ingang,die aan des HEEREN huis
was; en de koning zeide tot
Jeremia: Ik zal u een ding vragen,
verheel geen ding voormij.
38:15 En Jeremia zeide tot Zedekia:
Als ik [het] u verklaren zal, zult gij
mij niet zekerlijk doden? En als ik
uraad zal geven, gij zult [toch] naar
mij niet horen.
38:16 Toen zwoer de koning
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Zedekia aan Jeremia in het
verborgene, zeggende: [Zo]
[waarachtig] [als] deHEERE leeft, Die
ons deze ziel gemaakt heeft: Indien
ik u zal doden, of indien ik u zal
overgeven in de handdezer mannen,
die uw ziel zoeken!
38:17 Jeremia dan zeide tot
Zedekia: Zo zegt de HEERE, de God
der heirscharen, de God Israels:
Indien gijgewilliglijk tot de vorsten
des koning van Babel zult uitgaan,
zo zal uw ziel leven, en deze stad
zal niet verbrandworden met vuur;
en gij zult leven, gij en uw huis.
38:18 Maar indien gij tot de vorsten
des konings van Babel niet zult
uitgaan, zo zal deze stad
gegevenworden in de hand der
Chaldeen, en zij zullen ze met vuur
verbranden; ook zult gij van
hunlieder hand nietontkomen.
38:19 En de koning Zedekia zeide
tot Jeremia: Ik ben bevreesd voor
de Joden, die tot de Chaldeen
gevallenzijn, dat zij mij misschien in
derzelver hand overgeven, en zij
den spot met mij drijven.
38:20 En Jeremia zeide: Zij zullen
[u] niet overgeven; wees toch
gehoorzaam aan de stem des
HEEREN,naar dewelke ik tot u
spreek; zo zal het u welgaan, en uw
ziel zal leven.
38:21 Maar indien gij weigert uit te
gaan, [zo] is dit het woord, dat de
HEERE mij heeft doen zien;

38:22 Ziedaar, al de vrouwen, die in
het huis des konings van Juda zijn
overgebleven, zullen
uitgevoerdworden tot de vorsten des
konings van Babel; en dezelve
zullen zeggen: Uw vredegenoten
hebben u aangehitst,en hebben u
overmocht; uw voeten zijn in den
modder gezonken; zij zijn
achterwaarts gekeerd!
38:23 Zij zullen dan al uw vrouwen
en al uw zonen tot de Chaldeen
uitvoeren; ook zult gij zelf van hun
handniet ontkomen; maar gij zult
door de hand des konings van
Babel gegrepen worden, en gij zult
deze stad metvuur verbranden.
38:24 Toen zeide Zedekia tot
Jeremia: Dat niemand wete van
deze woorden, zo zult gij niet
sterven.
38:25 En als de vorsten zullen
horen, dat ik met u gesproken heb,
en tot u komen, en tot u zeggen:
Verklaarons nu, wat hebt gij tot den
koning gesproken? verheel het niet
voor ons, zo zullen wij u niet
doden; en watheeft de koning tot u
gesproken?
38:26 Zo zult gij tot hen zeggen: Ik
wierp mijn smeking voor des
konings aangezicht neder, dat hij
mij nietzou weder laten brengen in
Jonathans huis, om aldaar te
sterven.
38:27 Als dan al de vorsten tot
Jeremia kwamen, en hem vraagden,
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verklaarde hij hun, naar al
dezewoorden, die de koning
geboden had; en zij lieten van hem
af, omdat de zaak niet was
gehoord.
38:28 En Jeremia bleef in het
voorhof der bewaring tot op den
dag, dat Jeruzalem werd
ingenomen; en hijwas er [nog], als
Jeruzalem was ingenomen.
39:1 In het negende jaar van
Zedekia, koning van Juda, in de
tiende maand, kwam Nebukadrezar,
dekoning van Babel, en al zijn heir,
tegen Jeruzalem, en zij belegerden
haar.
39:2 In het elfde jaar van Zedekia,
in de vierde maand, op den
negenden der maand, werd de
staddoorgebroken.
39:3 En alle vorsten des konings
van Babel togen henen in, en
hielden bij de middelste poort;
[namelijk]Nergal-sarezer Samgarnebu, Sarsechim Rab-saris, Nergalsarezer Rab-mag, en al de overige
vorsten deskonings van Babel.
39:4 En het geschiedde, als Zedekia,
de koning van Juda, en al de
krijgslieden hen zagen, zo vloden zij,
entogen bij nacht uit de stad, [door]
den weg van des konings hof, door
de poort tussen de twee muren; en
hij tooguit [door] den weg des
vlakken velds.
39:5 Doch het heir der Chaldeen

jaagde hen achterna; en zij
achterhaalden Zedekia in de vlakke
velden vanJericho, en vingen hem,
en brachten hem opwaarts tot
Nebukadrezar, den koning van
Babel, naar Ribla, in hetland van
Hamath; die sprak oordelen tegen
hem uit.
39:6 En de koning van Babel
slachtte de zonen van Zedekia te
Ribla voor zijn ogen; ook slachtte
de koningvan Babel alle edelen van
Juda.
39:7 En hij verblindde de ogen van
Zedekia, en bond hem met twee
koperen ketenen, om hem naar
Babelte voeren.
39:8 En de Chaldeen verbrandden
het huis des konings en de huizen
des volks met vuur; en zij braken
demuren van Jeruzalem af.
39:9 Het overige nu des volks, die
in de stad waren overgebleven, en
de afvalligen, die tot hem
gevallenwaren, met het overige des
volks, die overgebleven waren,
voerde Nebuzaradan, de overste der
trawanten,gevankelijk [naar] Babel.
39:10 Maar van het volk, die arm
waren, die niet met al hadden, liet
Nebuzaradan, de overste
dertrawanten, [enigen] overig in het
land van Juda; en hij gaf hun te
dien dage wijngaarden en akkers.
39:11 Maar van Jeremia had
Nebukadrezar, de koning van Babel,
bevel gegeven in de hand
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vanNebuzaradan, den overste der
trawanten, zeggende:
39:12 Neem hem, en stel uw ogen
op hem, en doe hem niets kwaads;
maar gelijk als hij tot u spreken
zal,doe alzo met hem.
39:13 Zo zond Nebuzaradan, de
overste der trawanten, mitsgaders
Nebuschazban Rab-saris en
NergalsarezerRab-mag, en al de
oversten des konings van Babel;
39:14 Zij zonden dan henen en
namen Jeremia uit het voorhof der
bewaring, en gaven hem over
aanGedalia, den zoon van Ahikam,
den zoon van Safan, dat hij hem
henen uitbracht naar huis; alzo
bleef hij in hetmidden des volks.
39:15 Het woord des HEEREN was
ook tot Jeremia geschied, als hij in
het voorhof der bewaring
beslotenwas, zeggende:
39:16 Ga henen, en spreek tot
Ebed-melech, den Moorman,
zeggende: Zo zegt de HEERE der
heirscharen,de God Israels: Zie, Ik
zal Mijn woorden brengen over deze
stad, ten kwade en niet ten goede;
en zij zullen tedien dage voor uw
aangezicht zijn.
39:17 Maar Ik zal u te dien dage
redden, spreekt de HEERE; en gij
zult niet overgegeven worden in de
handder mannen, voor welker
aangezicht gij vreest.
39:18 Want Ik zal u zekerlijk
bevrijden, en gij zult door het

zwaard niet vallen; maar gij zult uw
ziel tot eenbuit hebben, omdat gij
op Mij vertrouwd hebt, spreekt de
HEERE.
40:1 Het woord, dat van den HEERE
geschied is tot Jeremia, nadat
Nebuzaradan, de overste
dertrawanten, hem had laten gaan
van Rama; als hij hem had laten
halen, daar hij met ketenen
gebonden was inhet midden aller
gevangenen van Jeruzalem en Juda,
die naar Babel gevankelijk werden
weggevoerd.
40:2 Want de overste der trawanten
liet Jeremia halen, en zeide tot
hem: De HEERE, uw God, heeft
ditkwaad over deze plaats
gesproken.
40:3 En de HEERE heeft het doen
komen, en gedaan, gelijk als Hij
gesproken had; want gijlieden
hebtgezondigd tegen den HEERE, en
Zijner stem niet gehoorzaamd;
daarom is ulieden deze zaak
geschied.
40:4 Nu dan, zie, ik heb u heden
losgemaakt van de ketenen, die aan
uw hand waren; indien het goed is
inuw ogen met mij naar Babel te
komen, zo kom, en ik zal mijn oog
op u stellen; maar indien het kwaad
is in uwogen met mij naar Babel te
komen, zo laat het; zie, het ganse
land is voor uw aangezicht,
waarhenen het goeden recht in uw
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ogen is te gaan, ga daar.
40:5 En dewijl hij nog niet zal
wederkeren, zo keer gij tot Gedalia,
den zoon van Ahikam, den zoon
vanSafan, dien de koning van Babel
over de steden van Juda gesteld
heeft; en woon bij hem in het
midden desvolks; of overal, waar
het in uw ogen recht is te gaan, ga
er henen. En de overste der
trawanten gaf hemreiskost en een
geschenk, en liet hem gaan.
40:6 Alzo kwam Jeremia tot
Gedalia, den zoon van Ahikam, te
Mizpa; en hij woonde bij hem in het
middendes volks, die in het land
waren overgelaten.
40:7 Toen nu alle oversten der
heiren, die in het veld waren, zij en
hun mannen, hoorden, dat de
koning vanBabel Gedalia, den zoon
van Ahikam, over het land gesteld
had, en dat hij aan hem bevolen
had de mannen, ende vrouwen, en
de kinderkens, en van de armsten
des lands, van degenen, die niet
naar Babel gevankelijkwaren
weggevoerd;
40:8 Zo kwamen zij tot Gedalia te
Mizpa, namelijk, Ismael, de zoon van
Nethanja, en Johanan en
Jonathan,de zonen van Kareah, en
Seraja, de zoon van Tanhumeth, en
de zonen van Efai, den Netofathiet,
en Jezanja,de zoon eens
Maachathiets, zij en hun mannen.
40:9 En Gedalia, de zoon van

Ahikam, den zoon van Safan, zwoer
hun en hun mannen, zeggende:
Vreestniet van de Chaldeen te
dienen; blijft in het land, en dient
den koning van Babel, zo zal het u
welgaan.
40:10 En ziet, ik woon te Mizpa, om
te staan voor het aangezicht der
Chaldeen, die tot ons zullen
komen;gijlieden dan verzamelt wijn,
en zomervruchten, en olie, en doet
ze in uw vaten, en woont in uw
steden, die gijhebt ingenomen.
40:11 Als ook al de Joden, die in
Moab, en onder de kinderen
Ammons, en in Edom, en die in al
die landenwaren, hoorden, dat de
koning van Babel in Juda een
overblijfsel gelaten had; en dat hij
Gedalia, den zoon vanAhikam, den
zoon van Safan, over hen gesteld
had;
40:12 Zo keerden al de Joden
weder uit al de plaatsen, waarhenen
zij gedreven waren, en kwamen in
hetland van Juda tot Gedalia te
Mizpa; en zij verzamelden zeer veel
wijns en zomervruchten.
40:13 Doch Johanan, de zoon van
Kareah, en alle oversten der heiren,
die in het veld waren, kwamen
totGedalia te Mizpa;
40:14 En zeiden tot hem: Weet gij
wel, dat Baalis, de koning der
kinderen Ammons, Ismael, den zoon
vanNethanja, uitgezonden heeft, om
u aan het leven te slaan? Maar
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Gedalia, de zoon van Ahikam,
geloofde henniet.
40:15 Johanan nochtans, de zoon
van Kareah, sprak tot Gedalia, in
het verborgene, te Mizpa,
zeggende:Laat mij toch henengaan,
en Ismael, den zoon van Nethanja,
slaan, en niemand zal het weten;
waarom zou hij uaan het leven
slaan, en gans Juda, die tot u
vergaderd zijn, verstrooid worden,
en het overblijfsel van Judaverloren
gaan?
40:16 Maar Gedalia, de zoon van
Ahikam, zeide tot Johanan, den
zoon van Kareah: Doe deze zaak
niet,want gij spreekt vals van Ismael.
41:1 Maar het geschiedde in de
zevende maand, [dat] Ismael, de
zoon van Nethanja, den zoon
vanElisama, van koninklijken zade,
en de oversten des konings, te
weten tien mannen, met hem
kwamen totGedalia, den zoon van
Ahikam, te Mizpa; en zij aten aldaar
brood te zamen, te Mizpa.
41:2 En Ismael, de zoon van
Nethanja, maakte zich op,
mitsgaders de tien mannen, die met
hem waren, enzij sloegen Gedalia,
den zoon van Ahikam, den zoon
van Safan, met het zwaard; alzo
doodde hij hem, dien dekoning van
Babel over het land gesteld had.
41:3 Ook sloeg Ismael al de Joden,
die met hem, [namelijk] met Gedalia,

te Mizpa waren, en de Chaldeen,de
krijgslieden, die aldaar gevonden
werden.
41:4 Het geschiedde nu op den
tweeden dag, nadat hij Gedalia
gedood had, en niemand [het] wist;
41:5 Zo kwamen er lieden van
Sichem, van Silo, en van Samaria,
tachtig man, hebbende den
baardafgeschoren, en de klederen
gescheurd, en zichzelven gesneden;
en spijsoffer en wierook waren in
hun hand,om ten huize des HEEREN
te brengen.
41:6 En Ismael, de zoon van
Nethanja, ging uit van Mizpa hun
tegemoet, al gaande en wenende;
en hetgeschiedde, als hij hen
aantrof dat hij zeide: Komt tot
Gedalia, den zoon van Ahikam!
41:7 Maar het geschiedde, als zij in
het midden der stad gekomen
waren, dat Ismael, de zoon van
Nethanja,hen keelde, [en] [wierp]
[hen] in het midden des kuils, hij en
de mannen, die met hem waren.
41:8 Doch onder hen werden tien
mannen gevonden, die tot Ismael
zeiden: Dood ons niet, want wij
hebbenverborgen schatten in het
veld, van tarwe, en gerst, en olie,
en honig. Zo liet hij af, en doodde
ze niet in hetmidden hunner
broederen.
41:9 De kuil nu, waarin Ismael al de
dode lichamen der mannen, die hij
aan de zijde van Gedalia
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geslagenhad, henenwierp, is
dezelfde, dien de koning Asa
maakte vanwege Baesa, den koning
Israels; dezen vuldeIsmael, de zoon
van Nethanja, met de verslagenen.
41:10 En Ismael voerde het ganse
overblijfsel des volks, dat te Mizpa
was, gevankelijk, [te] [weten]
deskonings dochteren, en al het
volk, die te Mizpa waren
overgelaten, die Nebuzaradan, de
overste der trawanten,aan Gedalia,
den zoon van Ahikam, bevolen had;
Ismael dan, den zoon van Nethanja,
voerde ze gevankelijkweg, en toog
henen, om over te gaan tot de
kinderen Ammons.
41:11 Toen nu Johanan, de zoon
van Kareah, en al de oversten der
heiren, die met hem waren, al
hetkwaad hoorden, dat Ismael, de
zoon van Nethanja, gedaan had;
41:12 Zo namen zij al de mannen,
en togen henen, om met Ismael,
den zoon van Nethanja, te strijden;
enzij vonden hem aan het grote
water, dat bij Gibeon is.
41:13 En het geschiedde, als al het
volk, dat met Ismael was, Johanan
zag, den zoon van Kareah, en al
deoversten der heiren, die met hem
waren, zo werden zij verblijd.
41:14 En al het volk, dat Ismael van
Mizpa gevankelijk had weggevoerd,
wendde zich om; en zij keerdenzich
en gingen over tot Johanan, den
zoon van Kareah.

41:15 Doch Ismael, de zoon van
Nethanja, ontkwam van Johanans
aangezicht, met acht mannen, en
hijtoog tot de kinderen Ammons.
41:16 Toen nam Johanan, de zoon
van Kareah, mitsgaders al de
oversten der heiren, die met hem
waren,het ganse overblijfsel des
volks, dat hij wedergebracht had
van Ismael, den zoon van Nethanja,
van Mizpa,(nadat hij Gedalia, den
zoon van Ahikam, geslagen had) [te]
[weten] de mannen, die krijgslieden
waren, en devrouwen, en kinderkens,
en kamerlingen, die hij van Gibeon
had wedergebracht;
41:17 En zij togen henen, en
sloegen zich neder te Geruthchimham, dat bij Bethlehem is, om
voort tetrekken, dat zij in Egypte
kwamen.
41:18 Voor het aangezicht der
Chaldeen; want zij vreesden voor
hunlieder aangezicht, omdat Ismael,
dezoon van Nethanja, Gedalia, den
zoon van Ahikam, geslagen had,
dien de koning van Babel over het
landgesteld had.
42:1 Toen traden toe alle oversten
der heiren, Johanan, de zoon van
Kareah, en Jezanja, de zoon
vanHosaja, en al het volk, van den
kleinste tot den grootste toe;
42:2 En zij zeiden tot den profeet
Jeremia: Laat toch onze smeking
voor uw aangezicht nedervallen, en
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bidvoor ons tot den HEERE, uw God,
voor dit ganse overblijfsel; want wij
zijn weinigen van velen overgelaten,
gelijkals uw ogen ons zien;
42:3 Dat ons de HEERE, uw God,
bekend make den weg, dien wij
zullen ingaan, en de zaak, die wij
zullendoen.
42:4 En de profeet Jeremia zeide
tot hen: Ik heb het gehoord; ziet, ik
zal tot den HEERE, uw God,
biddennaar uw woorden; en het zal
geschieden, het ganse woord, dat
de HEERE u zal antwoorden, zal ik
u bekendmaken, ik zal u niet een
woord onthouden.
42:5 Toen zeiden zij tot Jeremia:
De HEERE zij tussen ons tot een
waarachtig en gewis Getuige: indien
wijniet naar alle woord, [met]
hetwelk u de HEERE, uw God, tot
ons zal zenden, alzo zullen doen!
42:6 Hetzij dan goed of kwaad, wij
zullen der stem des HEEREN, onzes
Gods, tot Welken wij u
zenden,gehoorzaam zijn; opdat het
ons welga, wanneer wij der stem
des HEEREN, onzes Gods, zullen
gehoorzaamzijn.
42:7 En het gebeurde ten einde van
tien dagen, dat des HEEREN woord
tot Jeremia geschiedde.
42:8 Toen riep hij Johanan, den
zoon van Kareah, en alle oversten
der heiren, die met hem waren, en
al hetvolk, van den kleinste af tot
den grootste toe;

42:9 En hij zeide tot hen: Zo zegt
de HEERE, de God Israels, tot
Welken gij mij gezonden hebt, om
uwsmeking voor Zijn aangezicht
neder te werpen:
42:10 Indien gijlieden in dit land
zult blijven wonen, zo zal Ik u
bouwen en niet afbreken, en u
planten en nietuitrukken; want Ik
heb berouw over het kwaad, dat Ik
u aangedaan heb.
42:11 Vreest niet voor het
aangezicht des konings van Babel,
voor wiens aangezicht gij vreest;
vreest nietvoor hem, spreekt de
HEERE; want Ik zal met u zijn, om u
te behouden en u van zijn hand te
redden.
42:12 En Ik zal ulieden
barmhartigheid geven, dat hij zich
uwer erbarme, en u weder in uw
land brenge.
42:13 Maar zo gijlieden zult zeggen:
Wij zullen in dit land niet blijven;
opdat gij der stem des HEEREN,
uwsGods, niet gehoorzaam zijt,
42:14 Zeggende: Neen, maar wij
zullen gaan in Egypteland, alwaar
wij geen krijg zullen zien, noch
hetgeluid der bazuin horen, noch
naar brood hongeren, en daar
zullen wij blijven;
42:15 Nu dan, daarom hoort des
HEEREN woord, gij overblijfsel van
Juda! Zo zegt de HEERE
derheirscharen, de God Israels:
Indien gij ganselijk uw aangezichten
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zult stellen om in Egypte te gaan,
en zulthenen ingaan, om aldaar als
vreemdelingen te verkeren;
42:16 Zo zal het geschieden, dat
het zwaard, waar gij voor vreest, u
aldaar in Egypteland zal
achterhalen;en de honger, waar gij
voor zorgt, zal u aldaar [in] Egypte
achter aankleven, en gij zult aldaar
sterven.
42:17 Zo zullen al de mannen zijn,
die hun aangezichten stellen, om in
Egypte te gaan, om aldaar
alsvreemdelingen te verkeren; zij
zullen sterven door het zwaard,
door den honger en door de
pestilentie; en zijzullen niemand
hebben, die overblijve of ontkome
van het kwaad, dat Ik over hen zal
brengen.
42:18 Want zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: Gelijk
als Mijn toorn, en Mijn grimmigheid
isuitgestort over de inwoners van
Jeruzalem, alzo zal Mijn grimmigheid
over ulieden uitgestort worden, als
gij inEgypte zult gekomen zijn; en gij
zult wezen tot een vervloeking, en
tot een ontzetting, en tot een vloek,
en totsmaadheid, en zult deze
plaats niet meer zien.
42:19 De HEERE heeft tegen ulieden
gesproken, gij overblijfsel van Juda!
Gaat niet in Egypte; weetzekerlijk,
dat ik heden tegen u betuigd heb.
42:20 Gewisselijk, gij hebt uw zielen
verleid; want gij hebt mij tot den

HEERE, uw God, gezonden,zeggende:
Bid voor ons tot den HEERE, onzen
God, en naar alles, wat de HEERE,
onze God, zal zeggen, alzomaak het
ons bekend, en wij zullen het doen.
42:21 Nu heb ik het u heden
bekend gemaakt; maar gij hebt niet
gehoord naar de stem des HEEREN,
uwsGods, noch naar al hetgeen,
[met] hetwelk Hij mij tot u gezonden
heeft.
42:22 Zo weet nu zekerlijk, dat gij
door het zwaard, door den honger
en door de pestilentie sterven zult,
terplaatse, waar het u gelust heeft
henen te gaan, om aldaar als
vreemdelingen te verkeren.
43:1 En het geschiedde, als Jeremia
geeindigd had tot het ganse volk te
spreken al de woorden desHEEREN,
huns Gods, [met] dewelke hem de
HEERE, hun God, tot hen gezonden
had, [te] [weten] al diewoorden,
43:2 Zo sprak Azaria, de zoon van
Hosaja, en Johanan, de zoon van
Kareah, en al de trotse
mannen,zeggende tot Jeremia: Gij
spreekt leugen; de HEERE, onze
God, heeft u niet gezonden, om te
zeggen: Gijliedenzult niet gaan in
Egypte, om aldaar als vreemdelingen
te verkeren.
43:3 Maar Baruch, de zoon van
Nerija, hitst u tegen ons op, opdat
hij ons overgeve in de hand
derChaldeen, dat zij ons doden en
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ons gevankelijk [naar] Babel
wegvoeren.
43:4 Alzo gehoorzaamde Johanan,
de zoon van Kareah, en al de
oversten der heiren, en al het volk,
derstem des HEEREN niet, om in het
land van Juda te blijven.
43:5 Maar Johanan, de zoon van
Kareah, en al de oversten der
heiren namen het ganse overblijfsel
vanJuda, die van al de heidenen,
waar zij waren henengedreven,
wedergekeerd waren, om in het land
van Juda tewonen;
43:6 De mannen, en de vrouwen, en
de kinderkens, en des konings
dochteren, en alle ziel,
dieNebuzaradan, de overste der
trawanten, bij Gedalia, den zoon van
Ahikam, den zoon van Safan,
gelaten had,ook den profeet
Jeremia, en Baruch, den zoon van
Nerija;
43:7 En zij togen in Egypteland,
want zij waren der stem des
HEEREN niet gehoorzaam; en zij
kwamen totTachpanhes.
43:8 Toen geschiedde des HEEREN
woord tot Jeremia te Tachpanhes,
zeggende:
43:9 Neem grote stenen in uw
hand, en verberg ze in de klei in
den ticheloven, die bij de deur van
Farao'shuis te Tachpanhes is, voor
de ogen der Joodse mannen;
43:10 En zeg tot hen: Zo zegt de
HEERE der heirscharen, de God

Israels: Ziet, Ik zal henenzenden,
enNebukadrezar, den koning van
Babel, Mijn knecht, halen, en Ik zal
zijn troon zetten boven op deze
stenen, die Ikverborgen heb; en hij
zal zijn schone tent daarover
spannen.
43:11 En hij zal komen en
Egypteland slaan: wie ten dood, ten
dode; en wie ter gevangenis, ter
gevangenis;en wie ten zwaard, ten
zwaarde.
43:12 En Ik zal een vuur aansteken
in de huizen der goden van Egypte,
en hij zal ze verbranden,
engevankelijk wegvoeren; en hij zal
Egypteland aantrekken, gelijk als
een herder zijn kleed aantrekt, en
hij zal vandaar uittrekken in vrede.
43:13 En hij zal de opgerichte
beelden van Beth-semes, hetwelk in
Egypteland is, verbreken; en hij zal
dehuizen der goden van Egypte met
vuur verbranden.
44:1 Het woord, dat tot Jeremia
geschiedde aan al de Joden, die in
Egypteland woonden, die te
Migdolwoonden, en te Tachpanhes,
en te Nof, en in het land Pathros,
zeggende:
44:2 Alzo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: Gij hebt
gezien al het kwaad, dat Ik
gebrachtheb over Jeruzalem en over
alle steden van Juda; en ziet, zij
zijn een woestheid te deze dage, en
1311

Jeremia
niemandwoont daarin;
44:3 Vanwege hun boosheid, die zij
gedaan hebben, om Mij te tergen,
gaande om te roken [en]
anderegoden te dienen, die zij niet
kenden, zij, gij, noch uw vaders.
44:4 En Ik heb tot u gezonden al
Mijn knechten, de profeten, vroeg
op zijnde en zendende, om te
zeggen:Doet toch deze gruwelijke
zaak niet, die Ik haat.
44:5 Maar zij hebben niet gehoord,
noch hun oor geneigd, om zich van
hun boosheid te bekeren, dat
zijanderen goden niet roken.
44:6 Daarom is Mijn grimmigheid en
Mijn toorn uitgestort, en heeft
gebrand in de steden van Juda en
in destraten van Jeruzalem; zodat
zij tot eenzaamheid [en] tot
verwoesting geworden zijn, gelijk het
is te dezen dage.
44:7 En nu, zo zegt de HEERE, de
God der heirscharen, de God
Israels: Waarom doet gij [zulk] een
grootkwaad tegen uw zielen, opdat
gij u den man en de vrouw, het
kind en den zuigeling uit het
midden van Judauitroeit, opdat gij u
geen overblijfsel overlaat?
44:8 Tergende Mij door de werken
uwer handen, rokende anderen
goden in het land van Egypte,
alwaar gijgekomen zijt, om daar als
vreemdeling te verkeren; opdat gij
uzelven uitroeit, en opdat gij wordt
tot een vloek, entot een smaadheid

onder alle volken der aarde?
44:9 Hebt gij vergeten de
boosheden uwer vaderen, en de
boosheden der koningen van Juda,
en deboosheden hunner vrouwen,
en uw boosheden, en de boosheden
uwer vrouwen, die zij gedaan
hebben in hetland van Juda en in
de straten van Jeruzalem?
44:10 Zij zijn tot op dezen dag
[nog] niet verbrijzeld [van] [hart], en
zij hebben niet gevreesd,
nochgewandeld in Mijn wet en in
Mijn inzettingen, die Ik voor ulieder
aangezicht en voor het aangezicht
uwer vaderengegeven heb.
44:11 Daarom, zo zegt de HEERE
der heirscharen, de God Israels:
Ziet, Ik zal Mijn aangezicht
tegenulieden stellen ten kwade, en
om gans Juda uit te roeien.
44:12 En Ik zal het overblijfsel van
Juda wegnemen, die hun
aangezichten gesteld hebben, om
inEgypteland te gaan, om aldaar als
vreemdelingen te verkeren; en zij
zullen allen in Egypteland verteerd
worden;door het zwaard zullen zij
vallen, door den honger zullen zij
verteerd worden, van den kleinste
tot den grootstetoe; door het
zwaard en door den honger zullen
zij sterven; en zij zullen worden tot
een vervloeking, tot eenontzetting
en tot een vloek, en tot een
smaadheid.
44:13 Want Ik zal bezoeking doen
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over degenen, die in Egypteland
wonen, gelijk als Ik bezoeking
gedaanheb over Jeruzalem, door
het zwaard, door den honger en
door de pestilentie;
44:14 Zodat het overblijfsel van
Juda, die in Egypteland gekomen
zijn, om aldaar als vreemdelingen
teverkeren, geen zal hebben, die
ontkome, of overblijve; te weten om
weder te keren in het land van
Juda,waarnaar hun ziel verlangt
weder te keren, om aldaar te
wonen; maar zij zullen er niet
wederkeren, behalve dieontkomen
zullen.
44:15 Toen antwoordden aan
Jeremia al de mannen, die wisten,
dat hun vrouwen anderen goden
rookten,en al de vrouwen, die daar
stonden, zijnde een grote hoop,
mitsgaders al het volk, die in
Egypteland, in Pathros,woonde,
zeggende:
44:16 Aangaande het woord, dat gij
tot ons in des HEEREN Naam
gesproken hebt, wij zullen naar u
niethoren.
44:17 Maar wij zullen ganselijk doen
al hetgeen uit onzen mond is
uitgegaan, rokende aan Melecheth
deshemels, en haar drankofferen
offerende, gelijk als wij gedaan
hebben, wij en onze vaders, onze
koningen enonze vorsten, in de
steden van Juda en in de straten
van Jeruzalem; toen werden wij met

brood verzadigd, enwaren vrolijk, en
zagen geen kwaad.
44:18 Maar van toen af, dat wij
opgehouden hebben aan Melecheth
des hemels te roken, en
haardrankofferen te offeren, hebben
wij van alles gebrek gehad, en zijn
door het zwaard en door den
hongerverteerd.
44:19 Ook wanneer wij aan
Melecheth des hemels roken en
haar drankofferen offeren, maken wij
haargebeelde koeken, om haar af te
beelden, en offeren wij haar
drankofferen, zonder onze mannen?
44:20 Toen sprak Jeremia tot al het
volk, tot de mannen en tot de
vrouwen, en tot al het volk, die hem
zulksgeantwoord hadden, zeggende:
44:21 Het roken, dat gijlieden in de
steden van Juda en in de straten
van Jeruzalem gerookt hebt, gij en
uwvaderen, uw koningen en uw
vorsten, en het volk des lands,
heeft de HEERE daaraan niet
gedacht, en is het[niet] in Zijn hart
opgekomen?
44:22 Zodat het de HEERE niet
meer kon verdragen, vanwege de
boosheid uwer handelingen, vanwege
degruwelen, die gij deedt; daarom is
uw land geworden tot een
woestheid, en tot ontzetting, en tot
een vloek, dat erniemand in woont,
gelijk het is te dezen dage;
44:23 Vanwege dat gij gerookt hebt,
en dat gij tegen den HEERE
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gezondigd hebt, en des HEEREN
stemniet gehoorzaam zijt geweest,
en in Zijn wet en in Zijn inzettingen,
en in Zijn getuigenissen niet hebt
gewandeld;daarom is u dit kwaad
wedervaren, gelijk het is te dezen
dage.
44:24 Voorts zeide Jeremia tot al
het volk, en tot al de vrouwen:
Hoort des HEEREN woord, gij gans
Juda,die in Egypteland zijt!
44:25 Zo spreekt de HEERE der
heirscharen, de God Israels,
zeggende: [Aangaande] u en uw
vrouwen, zijhebben toch met uw
mond gesproken, en gij hebt het
met uw handen vervuld, zeggende:
Wij zullen onzegeloften, die wij
beloofd hebben, ganselijk houden,
rokende aan Melecheth des hemels,
en haar drankofferenofferende; [nu],
zij hebben uw geloften volkomenlijk
bevestigd en uw geloften
volkomenlijk gehouden.
44:26 Daarom hoort des HEEREN
woord, gij gans Juda, die in
Egypteland woont! Ziet, Ik zweer bij
Mijngroten Naam, zegt de HEERE, zo
Mijn Naam met den mond van enig
man van Juda in gans Egypteland
meerzal genoemd worden, die
zegge: [Zo] [waarachtig] [als] de
Heere HEERE leeft!
44:27 Ziet, Ik zal over hen waken
ten kwade en niet ten goede; en
alle mannen van Juda, die in
Egyptelandzijn, zullen door het

zwaard en door den honger
verteerd worden, totdat zij ten einde
zijn.
44:28 Maar die van het zwaard
ontkomen, zullen uit Egypteland
wederkeren in het land van Juda,
weinig ingetal; en het ganse
overblijfsel van Juda, die in
Egypteland gekomen zijn, om aldaar
als vreemdelingen teverkeren, zullen
weten, wiens woord bestaan zal, het
Mijn of het hunne.
44:29 En dit zal ulieden het teken
zijn, spreekt de HEERE, dat Ik in
deze plaats over u bezoeking zal
doen;opdat gij weet, dat Mijn
woorden zekerlijk over u bestaan
zullen ten kwade;
44:30 Alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik
zal Farao Hofra, den koning van
Egypte, geven in de hand
zijnervijanden, en in de hand
dergenen, die zijn ziel zoeken, gelijk
als Ik Zedekia, den koning van
Juda, gegeven hebin de hand van
Nebukadrezar, den koning van
Babel, zijn vijand, en die zijn ziel
zocht.
45:1 Het woord, dat de profeet
Jeremia gesproken heeft tot Baruch,
den zoon van Nerija, als hij die
woordenuit den mond van Jeremia
in een boek schreef, in het vierde
jaar van Jojakim, den zoon van
Josia, den koningvan Juda,
zeggende:
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45:2 Alzo zegt de HEERE, de God
Israels, van u, o Baruch!
45:3 Gij zegt: Wee nu mij, want de
HEERE heeft droefenis tot mijn
smart gedaan; ik ben moede van
mijnzuchten, en vind geen rust!
45:4 Zo zult gij tot hem zeggen: Zo
zegt de HEERE: Zie, dat Ik gebouwd
heb, breek Ik af, en dat Ik
geplantheb, ruk Ik uit, zelfs dit
ganse land.
45:5 En zoudt gij u grote dingen
zoeken? Zoek ze niet; want zie, Ik
breng een kwaad over alle
vlees,spreekt de HEERE; maar Ik zal
u uw ziel tot een buit geven, in alle
plaatsen, waar gij zult henentrekken.
46:1 Het woord des HEEREN, dat
tot den profeet Jeremia geschied is
tegen de heidenen.
46:2 Tegen Egypte; tegen het heir
van Farao Necho, koning van
Egypte, dat aan de rivier Frath,
bijKarchemis was, dat Nebukadrezar,
de koning van Babel, sloeg, in het
vierde jaar van Jojakim, den zoon
vanJosia, den koning van Juda.
46:3 Rust het schild en de rondas
toe, en nadert tot den strijd!
46:4 Spant de paarden aan, en
klimt op, gij ruiters! en stelt u met
helmen; veegt de spiesen, trekt
depantsiers aan!
46:5 Waarom zie Ik, [dat] zij
versaagd [en] achterwaarts gedreven
zijn? Zelfs hun helden zijn verslagen,

ennemen de vlucht, en zien niet
om; er is schrik van rondom,
spreekt de HEERE.
46:6 De snelle ontvliede niet, en de
held ontkome niet; tegen het
noorden, aan den oever der rivier
Frathzijn zij gestruikeld en gevallen.
46:7 Wie is deze, [die] optrekt als
een stroom, wiens wateren zich
bewegen als de rivieren?
46:8 Egypte trekt op als een
stroom, en [zijn] wateren bewegen
zich als de rivieren; en hij zegt: Ik
zaloptrekken, ik zal de aarde
bedekken, ik zal de stad, en die
daarin wonen, verderven.
46:9 Trekt op, gij paarden! en raast,
gij wagens! en laat de helden
uittrekken: de Moren, en de Puteers,
diehet schild handelen, en de
Lydiers, die den boog handelen [en]
spannen.
46:10 Maar deze dag is des
HEEREN, des HEEREN der
heirscharen, een dag der wrake, dat
Hij zich wrekevan Zijn
wederpartijders, en het zwaard zal
vreten, en verzadigd, en dronken
worden van hun bloed; want
deHeere, HEERE der heirscharen,
heeft een slachtoffer in het land
van het noorden, aan de rivier
Frath.
46:11 Ga henen op naar Gilead, en
haal balsem, gij jonkvrouw, dochter
van Egypte!
Tevergeefsvermenigvuldigt gij de
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medicijnen, er is geen heling voor u.
46:12 De volken hebben uw
schande gehoord, en het land is vol
van uw gekrijt; want zij hebben
zichgestoten, held tegen held, zij
zijn beiden te zamen gevallen.
46:13 Het woord, dat de HEERE tot
den profeet Jeremia sprak, van de
aankomst van Nebukadrezar,
denkoning van Babel, om Egypteland
te slaan.
46:14 Verkondigt in Egypte, en doet
het horen te Migdol; doet het ook
horen te Nof en Tachpanhes;
zegt:Stelt er u naar, en maakt u
gereed, want het zwaard heeft
verteerd, wat rondom u is.
46:15 Waarom zijn uw sterken
weggeveegd? Zij stonden niet,
omdat hen de HEERE voortdreef.
46:16 Hij maakte der struikelenden
veel; ja, de een viel op den ander;
zodat zij zeiden: Staat op en laat
onswederkeren tot ons volk, en tot
het land onzer geboorte, vanwege
het verdrukkende zwaard.
46:17 Daar riepen zij: Farao, de
koning van Egypte, is [maar] een
gedruis; hij heeft den gezetten tijd
latenvoorbijgaan.
46:18 [Zo] [waarachtig] [als] Ik leef,
spreekt de Koning, Wiens Naam is
HEERE der heirscharen; hij
zalvoorzeker, als Thabor onder de
bergen, en als Karmel bij de zee,
aankomen!
46:19 Maak voor u gereedschap der

gevankelijke wegvoering, gij
inwoneres, gij dochter van Egypte!
wantNof zal ter verwoesting worden,
en zal verbrand worden, dat er
niemand in wone.
46:20 Egypte is een zeer schone
vaarze; de slachter komt, hij komt
van het noorden.
46:21 Zelfs haar gehuurden in haar
midden zijn als gemeste kalveren;
maar die hebben zich ook
gewend,zij zijn te zamen gevlucht, zij
hebben niet gestaan; want de dag
huns verderfs is over hen gekomen,
de tijdhunner bezoeking.
46:22 Haar stem zal gaan als van
een slang; want zij zullen met
krijgsmacht daarhenen trekken, en
tot haarmet bijlen komen, gelijk
houthouwers.
46:23 Zij hebben haar woud
afgehouwen, spreekt de HEERE,
hoewel het niet is te onderzoeken;
want zijzijn meerder dan de
sprinkhanen, zodat men hen niet
tellen kan.
46:24 De dochter van Egypte is
beschaamd; zij is gegeven in de
hand des volks van het noorden.
46:25 De HEERE der heirscharen, de
God Israels, zegt: Ziet, Ik zal
bezoeking doen over de menigte
vanNo, en over Farao, en over
Egypte, en over haar goden, en
over haar koningen, ja, over Farao,
en overdegenen, die op hem
vertrouwen.
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46:26 En Ik zal hen geven in de
hand dergenen, die hunlieder ziel
zoeken, en in de hand van
Nebukadrezar,den koning van Babel,
en in de hand zijner knechten. Maar
daarna zal zij bewoond worden als
[in] de dagen vanouds, spreekt de
HEERE.
46:27 Maar gij, Mijn knecht Jakob!
vrees niet, en ontzet u niet, o
Israel! want zie, Ik zal u verlossen
uit verre[landen], en uw zaad uit het
land hunner gevangenis; en Jakob
zal wederkomen, en stil en gerust
zijn, enniemand zal [hem]
verschrikken.
46:28 Gij [dan] Mijn knecht Jakob!
vrees niet, spreekt de HEERE; want
Ik ben met u; want Ik zal
eenvoleinding maken met al de
heidenen, waarhenen Ik u gedreven
zal hebben, doch met u zal Ik geen
voleindingmaken, maar u kastijden
met mate, en u niet gans
onschuldig houden.
47:1 Het woord des HEEREN, dat
tot den profeet Jeremia geschiedde,
tegen de Filistijnen; eer dat
FaraoGaza sloeg.
47:2 Zo zegt de HEERE: Ziet,
wateren komen op van het noorden,
en zullen worden tot een
overlopendebeek, en overlopen het
land en de volheid van hetzelve, de
stad en die daarin wonen; en de
mensen zullenschreeuwen, en al de

inwoners des lands zullen huilen;
47:3 Vanwege het geluid van het
geklater der hoeven zijner sterke
[paarden], vanwege het geraas
zijnerwagenen, [en] het bulderen
zijner raderen; de vaders zien niet
om naar de kinderen, vanwege de
slappigheidder handen;
47:4 Vanwege den dag, die er komt
om alle Filistijnen te verstoren, om
Tyrus en Sidon allenovergeblevenen
helper af te snijden; want de HEERE
zal de Filistijnen, het overblijfsel des
eilands van Kafthor,verstoren.
47:5 Kaalheid is op Gaza gekomen;
Askelon is uitgeroeid, [met] het
overblijfsel huns dals; hoe lang zult
gijuzelven insnijdingen maken?
47:6 O wee, gij zwaard des HEEREN!
Hoe lang zult gij niet stil houden?
Vaar in uw schede, rust en weesstil!
47:7 Hoe zoudt gij stil houden? De
HEERE heeft toch aan het [zwaard]
bevel gegeven; tegen Askelon
entegen de zeehaven, aldaar heeft
Hij het besteld.
48:1 Tegen Moab zegt de HEERE
der heirscharen, de God Israels,
alzo: Wee over Nebo, want zij
isverstoord; Kirjathaim is
beschaamd, zij is ingenomen; [de]
[stad] des hogen vertreks is
beschaamd en verschrikt.
48:2 Moabs roem van Hesbon is er
niet meer; zij hebben kwaad tegen
haar gedacht, [zeggende]: Komt,
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enlaat ons haar uitroeien, dat zij
geen volk [meer] zij; ook gij, o
Madmen! zult nedergehouwen
worden, het zwaardzal achter u
heengaan.
48:3 Er is een stem des gekrijts van
Horonaim; verstoring en een grote
breuk!
48:4 Moab is verbroken; haar kleine
[kinderen] hebben een gekrijt laten
horen.
48:5 Want [in] den opgang van
Luhith zal geween bij geween
opgaan, want in den afgang van
Horonaimhebben [Moabs]
wederpartijders een jammergeschrei
gehoord.
48:6 Vlucht, redt ulieder ziel! en
wordt als de heide in de woestijn;
48:7 Want om uw vertrouwen op uw
werken, en op uw schatten, zult gij
ook ingenomen worden; en
Kamoszal henen uitgaan in
gevangenis, zijn priesteren en zijn
vorsten te zamen.
48:8 Want de verstoorder zal
komen over elke stad, dat niet een
stad ontkomen zal; en het dal
zalverderven, en het effen veld
verdelgd worden; want de HEERE
heeft het gezegd.
48:9 Geeft Moab vederen, want al
vliegende zal zij uitgaan; en haar
steden zullen ter verwoesting
worden,dat niemand in dezelve
wone.
48:10 Vervloekt zij, die des HEEREN

werk bedriegelijk doet; ja, vervloekt
zij, die zijn zwaard van het
bloedonthoudt!
48:11 Moab is van zijn jeugd aan
gerust geweest, en hij heeft op zijn
heffe stil gelegen, en is van vat in
vatniet geledigd, en heeft niet
gewandeld in gevangenis; daarom is
zijn smaak in hem gebleven, en zijn
reuk nietveranderd.
48:12 Daarom, ziet, de dagen
komen, spreekt de HEERE, dat Ik
hem vreemde gasten zal
toeschikken, diehem in vreemde
plaatsen zullen voeren, en zijn vaten
ledigen, en hunlieder flessen in
stukken slaan.
48:13 En Moab zal beschaamd
worden vanwege Kamos, gelijk als
het huis Israels beschaamd is
gewordenvanwege Beth-el, hunlieder
vertrouwen.
48:14 Hoe zult gij zeggen: Wij zijn
helden en dappere mannen ten
strijde?
48:15 Moab is verstoord, en [uit]
zijn steden opgegaan, en de keur
zijner jongelingen is ter
slachtingafgegaan, spreekt de
Koning, Wiens Naam is HEERE der
heirscharen.
48:16 Moabs verderf is nabij om te
komen, en zijn kwaad haast zeer.
48:17 Beklaagt hem, gij allen, die
rondom hem zijt, en allen, die zijn
naam kent; zegt: Hoe is de sterke
staf,de sierlijke stok verbroken?
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48:18 Daal neder uit [uw]
heerlijkheid, en woon in dorst, gij
inwoneres, gij dochter van Dibon!
want Moabsverstoorder is tegen u
opgetogen, hij heeft uw vestingen
verdorven.
48:19 Sta aan den weg, en zie toe,
gij inwoneres van Aroer! Vraag den
vluchtenden [man] en de
ontkomene[vrouw]; zeg: Wat is er
geschied?
48:20 Moab is beschaamd, want hij
is verslagen; huilt en krijt! verkondigt
te Arnon, dat Moab verstoord is.
48:21 En het oordeel is gekomen
over het vlakke land; over Holon, en
over Jahza, en over Mefaath,
48:22 En over Dibon, en over Nebo,
en over Beth-diblathaim,
48:23 En over Kirjathaim, en over
Beth-gamul, en over Beth-meon,
48:24 En over Kerioth, en over
Bozra; ja, over alle steden van
Moabs land, die verre en die nabij
zijn.
48:25 Moabs hoorn is afgesneden,
en zijn arm verbroken, spreekt de
HEERE.
48:26 Maak hem dronken, omdat hij
zich groot gemaakt heeft tegen den
HEERE; zo zal Moab [met]
[de][handen] klappen in zijn
uitspuwsel, en hij zelf zal ook ter
belaching zijn.
48:27 Want is u niet Israel ter
belaching geweest? Was hij onder
de dieven gevonden, dat gij u

[zo]bewoogt, van den tijd af, dat uw
woorden van hem waren?
48:28 Verlaat de steden, en woont
in de steenrots, gij inwoners van
Moab! en wordt gelijk een duif, die
in dedoorgangen van den mond
eens hols nestelt.
48:29 Wij hebben Moabs hovaardij
gehoord (hij is zeer hovaardig), zijn
trotsheid, en zijn hovaardij, en
zijnhoogmoed, en zijns harten
hoogheid.
48:30 Ik ken zijn verbolgenheid,
spreekt de HEERE, maar niet alzo;
zijn grendelen doen het zo niet.
48:31 Daarom zal Ik over Moab
huilen, ja, om gans Moab zal Ik
krijten; over de lieden van Kir-heres
zal menzuchten.
48:32 Boven het geween van Jaezer
zal Ik u bewenen, gij wijnstok van
Sibma! uw wijnranken zijn over
zeegegaan, zij hebben gereikt tot
aan Jaezers zee; [maar] de
verstoorder is gevallen op uw
zomervruchten en opuw wijnoogst;
48:33 Zodat de blijdschap en
verheuging uit het vruchtbare veld,
namelijk uit Moabs land,
weggenomen is;want Ik heb den wijn
doen ophouden uit de kuipen; men
zal geen [druiven] treden met
vreugdegeschrei; hetvreugdegeschrei
zal geen vreugdegeschrei zijn.
48:34 Vanwege Hesbons gekrijt tot
Eleale toe, tot Jahaz toe, hebben zij
hun stem verheven, van Zoar totaan
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Horonaim, die driejarige vaarze;
want ook de wateren van Nimrim
zullen tot verwoestingen worden.
48:35 En Ik zal in Moab doen
ophouden, spreekt de HEERE, dien,
die [op] de hoogte offert, en die
zijngoden rookt.
48:36 Daarom zal Mijn hart over
Moab getier maken als de fluiten;
ook zal Mijn hart over de lieden
van Kirheresgetier maken als de
fluiten, omdat het overschot, [dat]
hij gemaakt had, verloren is.
48:37 Want alle hoofden zijn kaal,
en alle baarden afgekort; op alle
handen zijn insnijdingen, en op
delenden is een zak.
48:38 Op alle daken van Moab, en
op al haar straten is overal
misbaar; want Ik heb Moab
verbroken als eenvat, waar men
geen lust aan heeft, spreekt de
HEERE.
48:39 Hoe is hij verslagen! zij
huilen; hoe heeft Moab den nek
[met] schaamte gewend! Alzo zal
Moab allen,die rondom hem zijn, tot
belaching en tot een ontzetting
worden.
48:40 Want zo zegt de HEERE: Ziet,
hij zal snel vliegen als een arend,
en hij zal zijn vleugelen over
Moabuitbreiden.
48:41 Elk een der steden is
gewonnen, en elk een der
vastigheden is ingenomen; en het
hart van Moabshelden zal te dien

dage wezen, als het hart ener
vrouw, die in nood is.
48:42 Want Moab zal verdelgd
worden, dat hij geen volk zij, omdat
hij zich groot gemaakt heeft tegen
denHEERE.
48:43 De vreze, en de kuil, en de
strik, over u, gij inwoner van Moab!
spreekt de HEERE.
48:44 Die van de vreze ontvliedt,
zal in den kuil vallen, en die uit
den kuil opkomt, zal in den strik
gevangenworden; want Ik zal over
haar, over Moab, het jaar van
hunlieder bezoeking brengen,
spreekt de HEERE.
48:45 Die voor [des] [vijands] macht
vluchtten, bleven staan in de
schaduw van Hesbon; maar een
vuur isuitgegaan van Hesbon, en
een vlam van tussen Sihon, en
heeft de hoeken van Moab en den
schedel derkinderen van het gedruis
verteerd.
48:46 Wee u, Moab! het volk van
Kamos is verloren; want uw zonen
zijn weggenomen in gevangenis;
ookzijn uw dochters in gevangenis.
48:47 Maar in het laatste der
dagen, zal Ik Moabs gevangenis
wenden, spreekt de HEERE. Tot
hiertoe isMoabs oordeel.
49:1 Tegen de kinderen Ammons
zegt de HEERE alzo: Heeft dan
Israel geen kinderen? Heeft hij
geenerfgenaam? Waarom is dan
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Malcham erfgenaam van Gad, en
[waarom] woont zijn volk in deszelfs
steden?
49:2 Daarom ziet, de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat Ik over
Rabba der kinderen Ammons
eenkrijgsgeschrei zal doen horen, en
zij zal tot een woesten hoop
worden, en haar onderhorige
plaatsen zullen metvuur aangestoken
worden; en Israel zal erven
degenen, die hem geerfd hadden,
zegt de HEERE.
49:3 Huil, o Hesbon! want Ai is
verstoord; krijt, gij dochteren van
Rabba, gordt zakken aan, drijft
misbaar, enloopt om bij de tuinen;
want Malcham zal wandelen in
gevangenis, zijn priesteren en zijn
vorsten te zamen.
49:4 Wat roemt gij op [uw] dalen?
Uw dal is weggevloten, gij afkerige
dochter! die op haar
schattenvertrouwt, [zeggende]: Wie
zou tegen mij komen?
49:5 Ziet, Ik zal vreze over u
brengen, spreekt de Heere, de
HEERE der heirscharen, van allen,
die rondomu zijn, en gijlieden zult,
een iegelijk voor zich henen,
uitgedreven worden, en niemand zal
den omdolendevergaderen.
49:6 Maar daarna zal Ik de
gevangenis der kinderen Ammons
wenden, spreekt de HEERE.
49:7 Tegen Edom zegt de HEERE
der heirscharen alzo: Is er dan geen

wijsheid meer te Theman? Is deraad
vergaan van de verstandigen? Is
hunlieder wijsheid onnut geworden?
49:8 Vliedt, wendt u, woont in diepe
[plaatsen], gij inwoners van Dedan!
want Ik heb Ezau's verderf overhem
gebracht, den tijd, [dat] Ik hem
bezocht heb.
49:9 Zo er wijnlezers tot u gekomen
waren, zouden zij niet een nalezing
hebben overgelaten? Zo er dievenbij
nacht [gekomen] [waren], zouden zij
[niet] verdorven hebben zoveel hun
genoeg ware?
49:10 Maar Ik heb Ezau ontbloot, Ik
heb zijn verborgene plaatsen
ontdekt, dat hij zich niet zal
kunnenversteken; zijn zaad is
verstoord, ook zijn broeders, en zijn
naburen, en hij is er niet [meer].
49:11 Laat uw wezen achter, en Ik
zal hen in het leven behouden, en
laat uw weduwen op Mij vertrouwen.
49:12 Want zo zegt de HEERE: Ziet,
degenen, welker oordeel het niet is
den beker te drinken, zullenganselijk
drinken; en zoudt gij enigszins
onschuldig gehouden worden? Gij
zult niet onschuldig
wordengehouden, maar gij zult
ganselijk drinken.
49:13 Want Ik heb bij Mijzelven
gezworen, spreekt de HEERE, dat
Bozra worden zal tot een ontzetting,
toteen smaadheid, tot een
woestheid, en tot een vloek; en al
haar steden zullen worden tot
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eeuwige woestheden.
49:14 Ik heb een gerucht gehoord
van den HEERE, en er is een gezant
geschikt onder de heidenen, [om][te]
[zeggen]: Vergadert u, en komt aan
tegen haar, en maakt u op ten
strijde.
49:15 Want zie, Ik heb u klein
gemaakt onder de heidenen, veracht
onder de mensen.
49:16 Uw schrikkelijkheid heeft u
bedrogen, [en] de trotsheid uws
harten, gij, die woont in de kloven
dersteenrotsen, die u houdt op de
hoogte der heuvelen! Al zoudt gij
uw nest [zo] hoog maken als de
arend, zo zal Iku van daar
nederstoten, spreekt de HEERE.
49:17 Alzo zal Edom worden tot
een ontzetting; al wie voorbij haar
gaat, zal zich ontzetten, en fluiten
over alhaar plagen.
49:18 Gelijk de omkering van
Sodom en Gomorra en haar
naburen, zal het zijn, zegt de
HEERE; niemandzal daar wonen, en
geen mensenkind daarin verkeren.
49:19 Ziet, gelijk een leeuw van de
verheffing der Jordaan, zal hij
opkomen tegen de sterke woning;
want Ikzal hem in een ogenblik
daaruit doen lopen; en wie [daartoe]
verkoren is, [dien] zal Ik tegen haar
bestellen; wantwie is Mij gelijk, en
wie zou Mij dagvaarden, en wie is
die herder, die voor Mijn aangezicht
bestaan zou?

49:20 Daarom hoort des HEEREN
raadslag, dien Hij over Edom heeft
beraadslaagd, en Zijn gedachten,
dieHij gedacht heeft over de
inwoners van Theman: Zo de
geringsten van de kudde hen niet
zullen nedertrekken!Indien hij
hunlieder woning niet boven hen zal
verwoesten!
49:21 De aarde heeft gebeefd van
het geluid huns vals, [van] het
gekrijt, welks geluid gehoord is bij
deSchelfzee.
49:22 Ziet, hij zal opkomen en snel
vliegen, als een arend, en zijn
vleugelen over Bozra uitbreiden; en
hethart van Edoms helden zal te
dien dage wezen, als het hart ener
vrouw, die in nood is.
49:23 Tegen Damaskus. Beschaamd
is Hamath en Arpad; omdat zij een
boos gerucht gehoord hebben,
zijnzij gesmolten; bij de zee is
bekommernis, men kan er niet
rusten.
49:24 Damaskus is slap geworden,
zij heeft zich gewend, om te
vluchten, en siddering heeft
haaraangegrepen; benauwdheid en
smarten als van een barende
[vrouw] hebben haar bevangen;
49:25 Hoe is de beroemde stad niet
gelaten, de stad Mijner vrolijkheid!
49:26 Daarom zullen haar
jongelingen vallen op haar straten;
en al [haar] krijgslieden zullen te
dien dagenedergehouwen worden,
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spreekt de HEERE der heirscharen.
49:27 En Ik zal een vuur aansteken
in den muur van Damaskus, en het
zal Benhadads paleizen verteren.
49:28 Tegen Kedar, en tegen de
koninkrijken van Hazor, die
Nebukadrezar, de koning van Babel,
sloeg,zegt de HEERE alzo: Maakt u
op, trekt op tegen Kedar, en
verstoort de kinderen van het
oosten.
49:29 Zij zullen hun tenten en hun
kudden nemen, hun gordijnen en al
hun gereedschap, en hun
kemelenvoor zich wegnemen; en zij
zullen tegen hen uitroepen: Schrik
van rondom!
49:30 Vliedt, zwerft fluks henen weg,
woont in diepe [plaatsen], gij
inwoners van Hazor! spreekt de
HEERE;want Nebukadrezar, de koning
van Babel, heeft een raadslag tegen
ulieden beraadslaagd, en een
gedachtetegen hen gedacht.
49:31 Maakt u op, trekt op tegen
het volk, dat rust heeft, dat in
zekerheid woont, spreekt de HEERE;
datgeen deuren noch grendel heeft,
[die] alleen wonen.
49:32 En hun kemelen zullen ten
roof zijn, en de menigte van hun
vee zal ten buit zijn; en Ik zal
henverstrooien in alle winden, [te]
[weten] degenen, die aan de hoeken
afgekort zijn; en Ik zal hunlieder
verderf vanal zijn zijden aanbrengen,
spreekt de HEERE.

49:33 En Hazor zal worden tot een
drakenwoning, een verwoesting tot
in eeuwigheid; niemand zal
daarwonen, en geen mensenkind
daarin verkeren.
49:34 Het woord des HEEREN, dat
tot den profeet Jeremia geschied is
tegen Elam, in het begin
deskoninkrijks van Zedekia, den
koning van Juda, zeggende:
49:35 Zo zegt de HEERE der
heirscharen: Ziet, Ik zal verbreken
Elams boog, het voornaamste
vanhunlieder geweld.
49:36 En Ik zal de vier winden uit
de vier hoeken des hemels over
Elam aanbrengen, en zal hen in
aldiezelve winden verstrooien; en er
zal geen volk zijn, waarhenen Elams
verdrevenen niet zullen komen.
49:37 En Ik zal Elam versaagd
maken voor het aangezicht hunner
vijanden, en voor het
aangezichtdergenen, die hun ziel
zoeken, en zal een kwaad over hen
brengen, de hittigheid mijns toorns,
spreekt deHEERE; en Ik zal het
zwaard achter hen zenden, totdat Ik
hen verteerd zal hebben.
49:38 En Ik zal Mijn troon in Elam
stellen; en zal den koning en de
vorsten van daar vernielen, spreekt
deHEERE;
49:39 Maar het zal geschieden in
het laatste der dagen, dat Ik Elams
gevangenis wenden zal, spreekt
deHEERE.
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50:1 Het woord, dat de HEERE
gesproken heeft tegen Babel, tegen
het land der Chaldeen, door den
dienstvan den profeet Jeremia.
50:2 Verkondigt onder de heidenen,
en doet horen, en werpt een banier
op, laat horen, verbergt het
niet;zegt: Babel is ingenomen, Bel is
beschaamd, Merodach is verpletterd,
haar afgoden zijn beschaamd,
haardrekgoden zijn verpletterd!
50:3 Want een volk komt tegen
haar op van het noorden; dat zal
haar land zetten in verwoesting, dat
ergeen inwoner in zal zijn; van de
mensen aan tot de beesten toe zijn
zij weggezworven, doorgegaan!
50:4 In dezelve dagen en ter zelver
tijd, spreekt de HEERE, zullen de
kinderen Israels komen, zij en
dekinderen van Juda te zamen;
wandelende en wenende zullen zij
henengaan, en den HEERE, hun God,
zoeken.
50:5 Zij zullen naar Sion vragen; op
den weg herwaarts zullen hun
aangezichten zijn; zij zullen komen
enden HEERE toegevoegd worden,
[met] een eeuwig verbond, [dat] niet
zal worden vergeten.
50:6 Mijn volk waren verloren
schapen, hun herders hadden hen
verleid, zij hadden hen gevoerd
[naar] debergen, zij gingen van berg
tot heuvel, zij vergaten hun legering.
50:7 Allen, die hen vonden, aten
hen op, en hun wederpartijders

zeiden: Wij zullen geen schuld
hebben;daarom dat zij gezondigd
hebben tegen den HEERE, [in] de
woning der gerechtigheid, ja, [tegen]
den HEERE,de Verwachting hunner
vaderen.
50:8 Vliedt weg uit het midden van
Babel, en gaat uit der Chaldeen
land; en weest als de bokken voor
dekudde henen.
50:9 Want ziet, Ik zal een
verzameling van grote volken uit het
land van het noorden verwekken, en
tegenBabel opbrengen; die zullen
zich tegen haar rusten; van daar zal
zij ingenomen worden; hun pijlen
zullen zijn alseens kloeken helds,
geen zal ledig wederkeren.
50:10 En Chaldea zal ten roof zijn;
allen, die het beroven, zullen
verzadigd worden, spreekt de HEERE.
50:11 Omdat gij u verblijd hebt,
omdat gij van vreugde hebt
opgesprongen, gij plunderaars Mijner
erfenis!omdat gij geil geworden zijt
als een grazige vaars, [en] hebt
gebriest als de sterke [paarden];
50:12 Zo is uw moeder zeer
beschaamd; die u gebaard heeft, is
schaamrood geworden; ziet, zij
isgeworden de achterste der
heidenen, een woestijn, dorheid en
wildernis.
50:13 Vanwege de verbolgenheid
des HEEREN zal zij niet bewoond
worden, maar zij zal geheel
eenverwoesting worden; al wie aan
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Babel voorbijgaat, zal zich ontzetten,
en fluiten over al haar plagen.
50:14 Rust u tegen Babel rondom,
gij allen, die den boog spant! schiet
in haar, en spaart de pijlen niet;
wantzij heeft tegen den HEERE
gezondigd.
50:15 Juicht over haar rondom, zij
heeft haar hand gegeven; haar
fondamenten zijn gevallen, haar
murenzijn afgebroken; want dat is
des HEEREN wraak, wreekt u aan
haar, doet haar, gelijk als zij
gedaan heeft!
50:16 Roeit uit van Babel den
zaaier, en dien, die de sikkel
handelt in den oogsttijd; laat hen
vanwege hetverdrukkende zwaard,
zich keren, een iegelijk tot zijn volk,
en vlieden, een iegelijk naar zijn
land.
50:17 Israel is een verbijsterd lam,
[dat] de leeuwen verjaagd hebben;
de eerste, [die] hem heeft
opgegeten,was de koning van Assur,
en deze de laatste, Nebukadrezar,
de koning van Babel, heeft hem de
beenderenverbrijzeld.
50:18 Daarom, zo zegt de HEERE
der heirscharen, de God Israels:
Ziet, Ik zal bezoeking doen over
denkoning van Babel en over zijn
land, gelijk als Ik bezoeking gedaan
heb over den koning van Assur.
50:19 En Ik zal Israel weder tot zijn
woning brengen, en hij zal weiden
[op] den Karmel en [op] den

Basan;en zijn ziel zal op het
gebergte van Efraim en Gilead
verzadigd worden.
50:20 In die dagen en te dier tijd,
spreekt de HEERE, zal Israels
ongerechtigheid gezocht worden,
maar zijzal er niet zijn, en de
zonden van Juda, maar zullen niet
gevonden worden; want Ik zal ze
dengenen vergeven,die Ik zal doen
overblijven.
50:21 Tegen het land Merathaim,
trek tegen hetzelve op, en tegen de
inwoners van Pekod; verwoest
enverban achter hen, spreekt de
HEERE, en doe naar alles, wat Ik u
geboden heb.
50:22 Er is een krijgsgeschrei in het
land, en een grote breuk.
50:23 Hoe is de hamer der ganse
aarde [zo] afgehouwen en
verbroken! Hoe is Babel geworden
tot eenontzetting onder de
heidenen.
50:24 Ik heb u een strik gesteld,
dies zijt gij ook gevangen, o Babel!
dat gij het niet wist; gij zijt
gevonden, enook gegrepen, omdat
gij u tegen den HEERE [in] [strijd]
gemengd hebt.
50:25 De HEERE heeft Zijn
schatkamer opengedaan, en de
instrumenten Zijner gramschap
voortgebracht;want dat is een werk
van den Heere, den HEERE der
heirscharen, in het land der
Chaldeen.
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50:26 Komt aan tegen haar van het
uiterste, opent haar schuren,
vertreedt haar als korenhopen, en
verbantze; laat ze geen overblijfsel
hebben.
50:27 Doodt met het zwaard al
haar varren, laat ze afgaan ter
slachting; wee over hen, want hun
dag isgekomen, de tijd hunner
bezoeking!
50:28 Er is een stem der gevluchten
en ontkomenen uit het land van
Babel, om in Sion te verkondigen
dewraak des HEEREN, onzes Gods,
de wraak Zijns tempels.
50:29 Laat [u] horen tegen Babel,
gij schutters! gij allen, die den boog
spant! legert u tegen haar
rondom,laat niemand van hen
ontkomen; vergeldt haar naar haar
werk, doet haar naar alles, wat zij
gedaan heeft; wantzij heeft trotselijk
gehandeld tegen den HEERE, tegen
den Heilige Israels.
50:30 Daarom zullen haar
jongelingen vallen op haar straten,
en al haar krijgslieden te dien dage
uitgeroeidworden, spreekt de HEERE.
50:31 Ziet, Ik [wil] aan u, gij trotse!
spreekt de Heere, de HEERE der
heirscharen; want uw dag is
gekomen,de tijd, dat Ik u bezoeken
zal.
50:32 Dan zal de trotse aanstoten
en vallen, en er zal niemand zijn,
die hem opricht; ja, Ik zal een
vuuraansteken in zijn steden, dat

zal alle plaatsen rondom hem
verteren.
50:33 Zo zegt de HEERE der
heirscharen: De kinderen Israels en
de kinderen van Juda zijn te
zamenverdrukt geweest; en allen,
die hen gevangen hadden, hebben
hen vast gehouden; zij hebben hen
geweigerdlos te laten.
50:34 [Maar] hun Verlosser is sterk,
HEERE der heirscharen is Zijn Naam;
Hij zal hun twist zekerlijk
twisten,opdat Hij het land in rust
brenge, maar de inwoners van Babel
beroere.
50:35 Het zwaard zal zijn over de
Chaldeen, spreekt de HEERE; en
over de inwoners van Babel, en
overhaar vorsten, en over haar
wijzen.
50:36 Het zwaard zal zijn over de
leugenaars, dat zij zot worden; het
zwaard zal zijn over haar helden,
datzij versagen;
50:37 Het zwaard zal zijn over zijn
paarden en over zijn wagenen, en
over den gansen gemengden
hoop,die in het midden van hen is,
dat zij tot wijven worden; het
zwaard zal zijn over haar schatten,
dat zij geplunderdworden.
50:38 Droogte zal zijn over haar
wateren, dat zij uitdrogen; want het
is een land van gesneden beelden,
enzij razen naar de schrikkelijke
[afgoden].
50:39 Daarom zo zullen de wilde
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dieren der woestijnen met de wilde
dieren der eilanden [daarin]
wonen;ook zullen de jonge struisen
daarin wonen; en men zal er geen
verblijf meer hebben in eeuwigheid,
en zij zal nietbewoond worden van
geslacht tot geslacht.
50:40 Gelijk God Sodom en
Gomorra en haar naburen heeft
omgekeerd, spreekt de HEERE, [alzo]
zalniemand aldaar wonen, en geen
mensenkind in haar verkeren.
50:41 Ziet, daar komt een volk uit
het noorden; en een grote natie, en
geweldige koningen zullen van
dezijden der aarde opgewekt
worden.
50:42 Boog en spies zullen zij
voeren; wreed zijn zij, en zullen niet
barmhartig zijn; hun stem zal
bruisen alsde zee, en op paarden
zullen zij rijden; het is toegerust als
een man ten oorlog, tegen u, o
dochter van Babel!
50:43 De koning van Babel heeft
hunlieder gerucht gehoord, en zijn
handen zijn slap
geworden;benauwdheid heeft hem
aangegrepen, weedom als van een
barende [vrouw].
50:44 Ziet, gelijk een leeuw van de
verheffing der Jordaan, zal hij
opkomen tegen de sterke woning;
want Ikzal hen in een ogenblik
daaruit doen lopen; en wie [daartoe]
verkoren is, [dien] zal Ik tegen haar
bestellen; wantwie is Mij gelijk, en

wie zou Mij dagvaarden? En wie is
de herder, die voor Mijn aangezicht
bestaan zou?
50:45 Daarom hoort den raadslag
des HEEREN, dien Hij over Babel
heeft beraadslaagd, en Zijn
gedachten,die Hij gedacht heeft over
het land der Chaldeen: Zo de
geringsten van de kudde hen niet
zullen nedertrekken!Zo hij de woning
boven hen niet zal verwoesten!
50:46 De aarde is bevende
geworden van het geluid der
inneming van Babel, en het gekrijt is
gehoordonder de volken.
51:1 Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal
een verdervenden wind opwekken
tegen Babel, en tegen degenen,
diedaar wonen in het hart van
degenen, die tegen Mij opstaan.
51:2 En Ik zal Babel wanners
toeschikken, die haar wannen, en
haar land uitledigen zullen; want zij
zullenten dage des kwaads van
rondom tegen haar zijn.
51:3 De schutter spanne zijn boog
tegen [dien], die spant, en tegen
[dien], die zich verheft in zijn
pantsier;en verschoont haar
jongelingen niet, verbant al haar
heir;
51:4 Dat de verslagenen liggen in
het land der Chaldeen, en de
doorstokenen op haar straten.
51:5 Want Israel of Juda zal niet in
weduwschap gelaten worden van zijn
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God, van den HEERE derheirscharen
(hoewel hunlieder land vol van
schuld is), van den Heilige Israels.
51:6 Vliedt uit het midden van
Babel, en redt, een iegelijk zijn ziel;
wordt niet uitgeroeid in
haarongerechtigheid; want dit is de
tijd der wraak des HEEREN, Die haar
de verdienste betaalt.
51:7 Babel was een gouden beker
in de hand des HEEREN, die de
ganse aarde dronken maakte; de
volkenhebben van haar wijn
gedronken, daarom zijn de volken
dol geworden.
51:8 Schielijk is Babel gevallen en
verbroken; huilt over haar, neemt
balsem tot haar pijn, misschien zal
zijgenezen worden.
51:9 Wij hebben Babel gemeesterd,
maar zij is niet genezen; verlaat
haar [dan], en laat ons een iegelijk
inzijn land trekken; want haar
oordeel reikt tot aan den hemel, en
is verheven tot aan de bovenste
wolken.
51:10 De HEERE heeft onze
gerechtigheden hervoor gebracht;
komt en laat ons te Sion het werk
desHEEREN, onzes Gods, vertellen!
51:11 Zuivert de pijlen, rust de
schilden volkomenlijk toe; de HEERE
heeft den geest der koningen
vanMedie opgewekt; want Zijn
voornemen is tegen Babel, dat Hij
haar verderve; want dit is de wraak
des HEEREN,de wraak Zijns tempels.

51:12 Verheft de banier op de
muren van Babel, versterkt de
wacht, stelt wachters, bereidt de
lagen; wantgelijk de HEERE heeft
voorgenomen, alzo heeft Hij gedaan,
wat Hij over de inwoners van Babel
gesprokenheeft.
51:13 Gij, die aan vele wateren
woont, die machtig zijt van schatten!
uw einde is gekomen, de maat
uwergierigheid.
51:14 De HEERE der heirscharen
heeft gezworen bij Zijn ziel:
Ofschoon Ik u met mensen als
[met] keversvervuld heb, nochtans
zullen zij elkander een
vreugdegeschrei over u toeroepen!
51:15 Die de aarde gemaakt heeft
door Zijn kracht, Die de wereld
bereid heeft door Zijn wijsheid, en
denhemel uitgebreid door Zijn
verstand;
51:16 Als Hij Zijn stem geeft, zo is
er een gedruis van wateren in den
hemel, en Hij doet de
dampenopklimmen van het einde
der aarde; Hij maakt de bliksemen
met den regen, en doet den wind
voortkomen uitZijn schatkameren.
51:17 Een ieder mens is onvernuftig
geworden, zodat hij geen
wetenschap heeft; een ieder
goudsmid isbeschaamd van het
gesneden beeld; want zijn gegoten
beeld is leugen, en er is geen geest
in hen.
51:18 Ijdelheid zijn zij, een werk van
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verleidingen; ten tijde hunner
bezoeking zullen zij vergaan.
51:19 Jakobs deel is niet gelijk die;
want Hij is de Formeerder van alles,
en [Israel] is de roede Zijner
erfenis;HEERE der heirscharen is Zijn
Naam.
51:20 Gij zijt Mij een voorhamer,
[en] krijgswapenen; en door u zal Ik
volken in stukken slaan, en door u
zalIk koninkrijken verderven.
51:21 En door u zal Ik in stukken
slaan het paard en zijn ruiter; en
door u zal Ik in stukken slaan den
wagenen zijn ruiter.
51:22 En door u zal Ik in stukken
slaan den man en de vrouw; en
door u zal Ik in stukken slaan den
oude enden jonge; en door u zal Ik
in stukken slaan den jongeling en
de jonkvrouw.
51:23 En door u zal Ik in stukken
slaan den herder en zijn kudde; en
door u zal Ik in stukken slaan
denakkerman en zijn juk [ossen]; en
door u zal Ik in stukken slaan
landvoogden en overheden.
51:24 Maar Ik zal Babel en allen
inwoneren van Chaldea vergelden al
hun boosheid, die zij gedaan
hebbenaan Sion, voor ulieder ogen,
spreekt de HEERE.
51:25 Ziet, Ik [wil] aan u, gij
verdervende berg! spreekt de HEERE,
gij, die de ganse aarde verderft, en
Ik zalMijn hand tegen u uitstrekken,
en u van de steenrotsen afwentelen,

en zal u stellen tot een berg des
brands.
51:26 En zij zullen uit u geen steen
nemen tot een hoek, ook [geen]
steen tot fondamenten; want gij zult
[tot]eeuwige woestheden zijn, spreekt
de HEERE.
51:27 Verheft de banier in het land,
blaast de bazuin onder de
heidenen, heiligt de heidenen tegen
haar,roept tegen haar bijeen de
koninkrijken van Ararat, Minni en
Askenaz; bestelt een krijgsoverste
tegen haar,brengt paarden opwaarts,
als ruige kevers!
51:28 Heiligt tegen haar de
heidenen, de koningen van Medie,
haar landvoogden en al haar
overheden, ja,het ganse land harer
heerschappij.
51:29 Dan zal het land beven en
pijn lijden; want elk een van des
HEEREN gedachten staat vast
tegenBabel, om Babels land te
stellen tot een verwoesting, dat er
geen inwoner zij.
51:30 Babels helden hebben
opgehouden te strijden, zij zijn
gebleven in de vestingen, hun macht
isbezweken, zij zijn tot wijven
geworden; zij hebben hun woningen
aangestoken, hun grendels zijn
verbroken.
51:31 De loper zal den loper
tegemoet lopen, en de
kondschapper den kondschapper
tegemoet, om denkoning van Babel
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bekend te maken, dat zijn stad van
het einde is ingenomen;
51:32 En [dat] de veren ingenomen,
en de rietpoelen met vuur verbrand
zijn; en [dat] de krijgsliedenverbaasd
zijn.
51:33 Want zo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: De
dochter van Babel is als een
dorsvloer,het is tijd, dat men ze
trede; nog een weinig, dan zal haar
de tijd des oogstes overkomen.
51:34 Nebukadrezar, de koning van
Babel, heeft mij opgegeten, hij heeft
mij verpletterd, hij heeft mij
gesteld[als] een ledig vat, hij heeft
mij verslonden als een draak, hij
heeft zijn balg gevuld van mijn
lekkernijen; hij heeftmij verdreven.
51:35 Het geweld, dat mij en mijn
vlees is aangedaan, zij op Babel!
zegge de inwoneres van Sion; en
mijnbloed zij op de inwoners van
Chaldea! zegge Jeruzalem.
51:36 Daarom, zo zegt de HEERE:
Ziet, Ik zal uw twist twisten, en uw
wraak wreken; en Ik zal haar
zeedroog maken, en haar
springader opdrogen.
51:37 En Babel zal worden tot
[steen] hopen, een woning der
draken, een ontzetting en
aanfluiting, dat ergeen inwoner zij.
51:38 Zij zullen te zamen brullen als
jonge leeuwen, briesen als
leeuwenwelpen.
51:39 Als zij verhit zijn, zal Ik hun

drank opzetten, en zal hen dronken
maken, opdat zij opspringen; maar
zijzullen een eeuwigen slaap slapen,
en niet opwaken, spreekt de HEERE.
51:40 Ik zal hen afvoeren als
lammeren om te slachten, als
rammen met bokken.
51:41 Hoe is Sesach [zo] veroverd,
en de roem der ganse aarde
ingenomen! Hoe is Babel geworden
tot eenontzetting onder de
heidenen!
51:42 Een zee is over Babel
gerezen, door de veelheid harer
golven is zij bedekt.
51:43 Haar steden zijn geworden tot
verwoesting, een dor land en
wildernis; een land, waarin
niemandwoont, en waar geen
mensenkind doorgaat.
51:44 En Ik zal bezoeking doen
over Bel te Babel, en Ik zal uit zijn
muil uithalen, wat hij verslonden
heeft; ende heidenen zullen niet
meer tot hem toevloeien, [want] ook
Babels muur is gevallen.
51:45 Gaat uit, Mijn volk, uit het
midden van haar, en redt een
iegelijk zijn ziel, vanwege de
hittigheid vanden toorn des HEEREN.
51:46 En opdat ulieder hart
misschien niet week worde, en gij
vreest van het gerucht, dat gehoord
zalworden in het land; want er zal
een gerucht komen in het [ene]
jaar, en daarna een gerucht in het
[andere] jaar;en er zal geweld zijn in
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het land, heer over heer.
51:47 Daarom ziet, de dagen
komen, dat Ik bezoeking zal doen
over de gesneden beelden van
Babel; enhaar ganse land zal
beschaamd worden, en al haar
verslagenen zullen in het midden
van haar liggen.
51:48 En de hemel en de aarde,
mitsgaders al wat daarin is, zullen
juichen over Babel; want van
hetnoorden zullen haar de
verstoorders aankomen, spreekt de
HEERE.
51:49 Gelijk Babel geweest is tot
een val der verslagenen van Israel,
alzo zullen te Babel de
verslagenendes gansen lands vallen.
51:50 Gij ontkomenen van het
zwaard, gaat weg, en blijft niet
staan; gedenkt des HEEREN van
verre, enlaat Jeruzalem in ulieder
hart opkomen.
51:51 [Gij] [moogt] [zeggen]: Wij zijn
beschaamd geworden, want wij
hebben versmaadheid
gehoord,schaamroodheid heeft ons
aangezicht bedekt; omdat uitlandsen
over de heiligdommen van des
HEEREN huisgekomen zijn;
51:52 Daarom ziet, de dagen
komen, spreekt de HEERE, dat Ik
bezoeking doen zal over haar
gesnedenbeelden; en de dodelijk
verwonde zal kermen in haar ganse
land.
51:53 Al klom Babel ten hemel op,

en al maakte zij vast de hoogte
harer sterkte, zo zullen haar
[toch]verstoorders van Mij
overkomen, spreekt de HEERE.
51:54 Er is een stem des gekrijts
uit Babel, en een grote breuk uit
het land der Chaldeen.
51:55 Want de HEERE verstoort
Babel, en zal de grootse stem uit
haar doen vergaan; want
hunliedergolven zullen bruisen als
grote wateren; het geruis van
hunlieder geluid zal zich verheffen.
51:56 Want de verstoorder komt
over haar, over Babel, en haar
helden zullen gevangen worden;
hunliederbogen zijn verbroken; want
de HEERE, de God der vergelding,
zal [hun] zekerlijk betalen.
51:57 En Ik zal haar vorsten, en
haar wijzen, haar landvoogden, en
haar overheden, en haar
heldendronken maken; en zij zullen
een eeuwigen slaap slapen, en niet
opwaken, spreekt de Koning, Wiens
Naam isHEERE der heirscharen.
51:58 Zo zegt de HEERE der
heirscharen: Die brede muur van
Babel zal ten enemale ontbloot
worden, enhaar hoge poorten zullen
met vuur aangestoken worden;
zodat de volken tevergeefs, en de
natien ten vurezullen gearbeid
hebben, dat zij mat worden.
51:59 Het woord, dat de profeet
Jeremia beval aan Seraja, den zoon
van Nerija, den zoon van
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Machseja,als hij van Zedekia, den
koning van Juda, naar Babel toog,
in het vierde jaar zijner regering; en
Seraja was eenvreemdzaam vorst.
51:60 Jeremia nu schreef al het
kwaad, dat over Babel komen zou,
in een boek, [te] [weten] al
dezewoorden, die tegen Babel
geschreven zijn.
51:61 En Jeremia zeide tot Seraja:
Als gij te Babel komt, zo zult gij
zien en lezen al deze woorden;
51:62 En gij zult zeggen: O HEERE,
Gij hebt over deze plaats gesproken,
dat Gij ze zult uitroeien, zodat
ergeen inwoner in zij, van den mens
tot op het beest, maar dat zij
worden zal [tot] eeuwige
woestheden.
51:63 En het zal geschieden, als gij
geeindigd zult hebben dit boek te
lezen, [dan] zult gij een steen
daaraanbinden, en werpen het in
het midden van den Frath;
51:64 En zult zeggen: Alzo zal Babel
zinken, en niet weder opkomen,
vanwege het kwaad, dat Ik over
haarzal brengen, en zij zullen mat
worden. Tot hiertoe zijn de woorden
van Jeremia.
52:1 Zedekia was een en twintig
jaren oud, als hij koning werd, en
hij regeerde elf jaren te Jeruzalem;
en denaam zijner moeder was
Hamutal, een dochter van Jeremia,
van Libna.

52:2 En hij deed, dat kwaad was in
de ogen des HEEREN, naar alles,
wat Jojakim gedaan had.
52:3 Want het geschiedde, om den
toorn des HEEREN tegen Jeruzalem
en Juda, totdat Hij hen van
Zijnaangezicht weggeworpen had; en
Zedekia rebelleerde tegen den
koning van Babel.
52:4 En het geschiedde in het
negende jaar zijner regering, in de
tiende maand, op den tienden der
maand,[dat] Nebukadrezar, de
koning van Babel, kwam tegen
Jeruzalem, hij en zijn ganse heir, en
zij legerden zichtegen haar, en zij
bouwden tegen haar sterkten
rondom.
52:5 Alzo kwam de stad in
belegering, tot in het elfde jaar van
den koning Zedekia.
52:6 In de vierde maand, op den
negenden der maand, als de honger
in de stad sterk werd, en het volk
deslands geen brood had;
52:7 Toen werd de stad
doorgebroken, en al de krijgslieden
vloden, en trokken uit des nachts,
uit de stad,door den weg der poort
tussen de twee muren, die aan des
konings hof waren (de Chaldeen nu
waren tegen destad rondom), en zij
togen [door] den weg des vlakken
velds.
52:8 Doch het heir der Chaldeen
jaagde den koning na, en zij
achterhaalden Zedekia in de vlakke
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veldenvan Jericho; en al zijn heir
werd van bij hem verstrooid.
52:9 Zij dan grepen den koning, en
voerden hem opwaarts tot den
koning van Babel naar Ribla, in het
landvan Hamath; die sprak oordelen
tegen hem.
52:10 En de koning van Babel
slachtte de zonen van Zedekia voor
zijn ogen; en hij slachtte ook al
devorsten van Juda te Ribla.
52:11 En hij verblindde de ogen van
Zedekia, en hij bond hem met twee
koperen ketenen; alzo bracht hemde
koning van Babel naar Babel, en
stelde hem in het gevangenhuis, tot
den dag zijns doods toe.
52:12 Daarna, in de vijfde maand,
op den tienden der maand (dit jaar
was het negentiende jaar van
denkoning Nebukadrezar, den koning
van Babel), als Nebuzaradan, de
overste der trawanten, die voor
hetaangezicht des konings van
Babel stond, te Jeruzalem gekomen
was;
52:13 Zo verbrandde hij het huis
des HEEREN en het huis des
konings; mitsgaders alle huizen
vanJeruzalem en alle huizen der
groten verbrandde hij met vuur.
52:14 En het ganse heir der
Chaldeen, dat met den overste der
trawanten was, brak alle muren
vanJeruzalem rondom af.
52:15 Van de armsten nu des volks
en het overige des volks, die in de

stad overgelaten waren, en
deafvalligen, die tot den koning van
Babel gevallen waren, en het
overige der menigte, voerde
Nebuzaradan, deoverste der
trawanten, gevankelijk weg.
52:16 Maar van de armsten des
lands liet Nebuzaradan, de overste
der trawanten, [enigen] over
totwijngaardeniers en tot
akkerlieden.
52:17 Verder braken de Chaldeen
de koperen pilaren, die in het huis
des HEEREN waren, en de
stellingen,en de koperen zee, die in
het huis des HEEREN was; en zij
voerden al het koper daarvan naar
Babel.
52:18 Ook namen zij de potten en
de schoffelen, en de gaffelen, en de
sprengbekkens, en de
rookschalen,en al de koperen vaten,
waar men den dienst mede deed.
52:19 En de overste der trawanten
nam weg de schalen, en de
wierookvaten, en de sprengbekkens,
en depotten, en de kandelaars, en
de rookschalen, en de kroezen; wat
geheel goud, en wat geheel zilver
was.
52:20 De twee pilaren, de ene zee,
en de twaalf koperen runderen, die
in de plaats der stellingen waren,
diede koning Salomo voor het huis
des HEEREN gemaakt had; het
koper daarvan, [te] [weten] van al
deze vaten,was zonder gewicht.
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52:21 Aangaande de pilaren,
achttien ellen was de hoogte eens
pilaars, en een draad van twaalf
ellenomving hem; en zijn dikte was
vier vingeren, [en] hij was hol.
52:22 En het kapiteel daarop was
koper, en de hoogte des enen
kapiteels was vijf ellen, en een net,
engranaatappelen op het kapiteel
rondom, alles koper; en dezen gelijk
had de andere pilaar, met
granaatappelen.
52:23 En de granaatappelen waren
zes en negentig, [gezet] naar den
wind; alle granaatappelen
warenhonderd, over het net rondom.
52:24 Ook nam de overste der
trawanten Seraja, den hoofdpriester,
en Zefanja, den tweeden priester, en
dedrie dorpelbewaarders.
52:25 En uit de stad nam hij een
hoveling, die over de krijgslieden
gesteld was, en zeven mannen
uitdegenen, die des konings
aangezicht zagen, die in de stad
gevonden werden, mitsgaders den
oversten schrijverdes heirs, die het
volk des lands ten oorlog opschreef,
en zestig mannen van het volk des
lands, die in hetmidden der stad
gevonden werden.
52:26 Als Nebuzaradan, de overste
der trawanten, dezen genomen had,
zo bracht hij hen tot den koningvan
Babel naar Ribla.
52:27 En de koning van Babel sloeg
hen en doodde hen te Ribla, in het

land van Hamath. Alzo werd Judauit
zijn land gevankelijk weggevoerd.
52:28 Dit is het volk, dat
Nebukadrezar gevankelijk heeft
weggevoerd; in het zevende jaar,
drie duizend drieen twintig Joden;
52:29 In het achttiende jaar van
Nebukadrezar, [voerde] [hij]
[gevankelijk] [weg] achthonderd twee
en dertigzielen uit Jeruzalem;
52:30 In het drie en twintigste jaar
van Nebukadrezar voerde
Nebuzaradan, de overste der
trawanten,gevankelijk weg van de
Joden zevenhonderd vijf en veertig
zielen. Alle zielen zijn vier duizend
en zeshonderd.
52:31 Het geschiedde daarna, in het
zeven en dertigste jaar der
gevankelijke wegvoering van
Jojachin, denkoning van Juda, in de
twaalfde maand, op den vijf en
twintigsten der maand, dat
Evilmerodach, de koning vanBabel,
in het [eerste] jaar zijns koninkrijks,
het hoofd van Jojachin, den koning
van Juda, verhief, en hem uit
hetgevangenhuis uitbracht.
52:32 En hij sprak vriendelijk met
hem, en stelde zijn stoel boven den
stoel der koningen, die bij hem
teBabel waren.
52:33 En hij veranderde de klederen
zijner gevangenis; en hij at
geduriglijk brood voor zijn
aangezicht, al dedagen zijns levens.
52:34 En aangaande zijn tering, een
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gedurige tering werd hem van den
koning van Babel gegeven,
elkdagelijks bestemde deel op zijn

dag, tot op den dag zijns doods, al
de dagen zijns levens.

Klaagliederen van Jeremia
1:1 [Aleph]. Hoe zit die stad [zo]
eenzaam, die vol volks was, zij is
als een weduwe geworden, zij, die
grootwas onder de heidenen, een
vorstin onder de landschappen, is
cijnsbaar geworden.
1:2 [Beth]. Zij weent steeds des
nachts, en haar tranen [lopen] over
haar kinnebakken; zij heeft
geentrooster onder al haar
liefhebbers; al haar vrienden hebben
trouwelooslijk met haar gehandeld,
zij zijn haar totvijanden geworden.
1:3 [Gimel]. Juda is in gevangenis
gegaan vanwege de ellende, en
vanwege de veelheid
derdienstbaarheid; zij woont onder
de heidenen, zij vindt geen rust; al
haar vervolgers achterhalen ze
tussen deengten.
1:4 [Daleth]. De wegen Sions
treuren, omdat niemand op het
feest komt; al haar poorten zijn
woest, haarpriesters zuchten: haar
jonkvrouwen zijn bedroefd, en zij
zelve is in bitterheid.
1:5 [He]. Haar tegenpartijders zijn
ten hoofd geworden, haar vijanden

zijn gerust; omdat haar de
HEEREbedroefd heeft, vanwege de
veelheid harer overtredingen; haar
kinderkens gaan henen [in] de
gevangenis voorhet aangezicht des
tegenpartijders.
1:6 [Vau]. En van de dochter Sions
is al haar sieraad weggegaan; haar
vorsten zijn als de herten, [die]geen
weide vinden, en zij gaan
krachteloos henen voor het
aangezicht des vervolgers.
1:7 [Zain]. Jeruzalem is, [in] de
dagen harer ellende en harer
veelvuldige ballingschap, indachtig
aan alhaar gewenste dingen, die zij
van oude dagen af gehad heeft;
dewijl haar volk door de hand des
tegenpartijdersvalt, en zij geen
helper heeft; de tegenpartijders zien
haar aan, zij spotten met haar
rustdagen.
1:8 [Cheth]. Jeruzalem heeft
zwaarlijk gezondigd, daarom is zij
als een afgezonderde [vrouw]
geworden;allen, die haar eerden,
achten haar onwaard, dewijl zij haar
naaktheid gezien hebben; zij zucht
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ook, en zij isachterwaarts gekeerd.
1:9 [Teth]. Haar onreinheid is in
haar zomen, zij heeft niet gedacht
aan haar uiterste, daarom is
zijwonderbaarlijk omlaag gedaald; zij
heeft geen trooster. HEERE, zie mijn
ellende aan, want de vijand maakt
zichgroot.
1:10 [Jod]. De tegenpartijder heeft
zijn hand aan al haar gewenste
dingen uitgebreid; immers heeft
zijaangezien, dat de heidenen in
haar heiligdom gingen, waarvan Gij
geboden hadt, dat zij in Uw
gemeente nietkomen zouden.
1:11 [Caph]. Al haar volk zucht,
brood zoekende, zij hebben hun
gewenste dingen voor spijs gegeven,
omde ziel te verkwikken. Zie, HEERE,
en aanschouw, dat ik onwaard
geworden ben.
1:12 [Lamed]. Gaat het ulieden niet
aan, gij allen, die over weg gaat?
Schouwt het aan en ziet, of er
eensmart zij gelijk mijn smart, die
mij aangedaan is, waarmede de
HEERE [mij] bedroefd heeft ten dage
derhittigheid Zijns toorns.
1:13 [Mem]. Van de hoogte heeft Hij
een vuur in mijn beenderen
gezonden, waarover Hij geheerst
heeft;Hij heeft voor mijn voeten een
net uitgebreid, Hij heeft mij
achterwaarts doen keren, Hij heeft
mij woest en ziekgemaakt den
gansen dag.
1:14 [Nun]. Het juk mijner

overtredingen is aangebonden door
Zijn hand, zij zijn samengevlochten,
zij zijnop mijn hals geklommen; Hij
heeft mijn kracht doen vervallen; de
HEERE heeft mij in [hun] handen
gegeven, ikkan niet opstaan.
1:15 [Samech]. De Heere heeft al
mijn sterken in het midden van mij
vertreden; Hij heeft een
bijeenkomstover mij uitgeroepen, om
mijn jongelingen te verbreken; de
Heere heeft de wijnpers der
jonkvrouw, der dochtervan Juda,
aangetreden.
1:16 [Ain]. Om dezer dingen wille
ween ik; mijn oog, mijn oog vliet af
van water, omdat de trooster, die
mijnziel zou verkwikken, verre van
mij is; mijn kinderen zijn verwoest,
omdat de vijand de overhand heeft.
1:17 [Pe]. Sion breidt haar handen
uit, daar is geen trooster voor haar;
de HEERE heeft van Jakobgeboden,
dat die rondom hem zijn, zijn
tegenpartijders zouden zijn;
Jeruzalem is als een afgezonderde
[vrouw]onder hen.
1:18 [Tsade]. De HEERE is
rechtvaardig, want ik ben Zijn mond
wederspannig geweest; hoort toch,
alle gijvolken, en ziet mijn smart;
mijn jonkvrouwen en mijn
jongelingen zijn in de gevangenis
gegaan.
1:19 [Koph]. Ik riep tot mijn
liefhebbers, [maar] zij hebben mij
bedrogen; mijn priesters en mijn
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oudstenhebben in de stad den
geest gegeven, als zij spijze voor
zich zochten, opdat zij hun ziel
mochten verkwikken.
1:20 [Resch]. Aanzie, HEERE, want
mij is bange; mijn ingewand is
beroerd, mijn hart heeft
zichomgekeerd in het binnenste van
mij, want ik ben zeer wederspannig
geweest; van buiten heeft [mij] het
zwaardvan kinderen beroofd, van
binnen is als de dood.
1:21 [Schin]. Zij horen, dat ik zucht,
[maar] ik heb geen trooster; al mijn
vijanden horen mijn kwaad; [en]
zijzijn vrolijk, dat Gij het gedaan
hebt; [als] Gij den dag zult
voortgebracht hebben, [dien] Gij
uitgeroepen hebt, zozullen zij zijn,
gelijk ik ben.
1:22 [Thau]. Laat al hun kwaad voor
Uw aangezicht komen, en doe hun,
gelijk als Gij mij gedaan
hebtvanwege al mijn overtredingen;
want mijn zuchtingen zijn vele, en
mijn hart is mat.
2:1 [Aleph]. Hoe heeft de Heere de
dochter Sions in Zijn toorn bewolkt?
Hij heeft de heerlijkheid van
Israelvan den hemel [op] de aarde
nedergeworpen; en Hij heeft aan de
voetbank Zijner voeten niet gedacht
in dendag Zijns toorns.
2:2 [Beth]. De Heere heeft al de
woningen Jakobs verslonden, en
heeft ze niet verschoond; Hij heeft

devastigheden der dochter van Juda
afgebroken in Zijn verbolgenheid, Hij
heeft gemaakt, dat zij de aarde
raken;Hij heeft het koninkrijk en
deszelfs vorsten ontheiligd.
2:3 [Gimel]. Hij heeft, in ontsteking
des toorns, den gehelen hoorn
Israels afgehouwen; Hij heeft
Zijnrechterhand achterwaarts
getrokken, toen de vijand kwam, en
Hij is tegen Jakob ontstoken als
een vlammendvuur, [dat] rondom
verteert.
2:4 [Daleth]. Hij heeft Zijn boog
gespannen als een vijand; Hij heeft
zich [met] Zijn rechterhand gesteld
alseen tegenpartijder, dat Hij
doodde al de begeerlijke dingen der
ogen; Hij heeft Zijn grimmigheid in
de tent derdochter Sions uitgestort
als een vuur.
2:5 [He]. De Heere is geworden als
een vijand; Hij heeft Israel
verslonden, Hij heeft al haar
paleizenverslonden. Hij heeft
deszelfs vastigheden verdorven; en
Hij heeft bij de dochter van Juda
het klagen en
kermenvermenigvuldigd.
2:6 [Vau]. En Hij heeft Zijn hut met
geweld afgerukt, als een hof, Hij
heeft Zijn vergaderplaats
verdorven;de HEERE heeft in Sion
doen vergeten den hoogtijd en den
sabbat, en Hij heeft in de
gramschap Zijns toornsden koning
en den priester smadelijk verworpen.
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2:7 [Zain]. De Heere heeft Zijn altaar
verstoten. Hij heeft Zijn heiligdom te
niet gedaan, Hij heeft de
murenharer paleizen in des vijands
hand overgegeven; zij hebben in het
huis des HEEREN een stem verheven
als opden dag eens gezetten
hoogtijds.
2:8 [Cheth]. De HEERE heeft gedacht
te verderven den muur der dochter
Sions; Hij heeft het
richtsnoer[daarover] getogen, Hij
heeft Zijn hand niet afgewend, dat
Hij ze niet verslonde; en Hij heeft
den voormuur enden muur te
zamen treurig gemaakt, zij zijn
verzwakt.
2:9 [Teth]. Haar poorten zijn in de
aarde verzonken; Hij heeft haar
grendelen verdorven en gebroken;
haarkoning en haar vorsten zijn
onder de heidenen; er is geen wet;
haar profeten vinden ook geen
gezicht van denHEERE.
2:10 [Jod]. De oudsten der dochter
Sions zitten op de aarde, zij zwijgen
stil, zij werpen stof op hun hoofd,zij
hebben zakken aangegord; de jonge
dochters van Jeruzalem laten haar
hoofd ter aarde hangen.
2:11 [Caph]. Mijn ogen zijn verteerd
door tranen, mijn ingewand wordt
beroerd; mijn lever is ter
aardeuitgeschud, vanwege de breuk
der dochter mijns volks; omdat het
kind en de zuigeling op de straten
der stad inonmacht zinken;

2:12 [Lamed]. [Als] zij tot hun
moeders zeggen: Waar is koren en
wijn, als zij op de straten der stad
inonmacht zinken, als de
verslagenen; als zich hun ziel
uitschudt in den schoot hunner
moeders.
2:13 [Mem]. Wat getuigen zal ik u
brengen, wat zal ik bij u vergelijken,
gij dochter Jeruzalems? Wat zal ikbij
u vergelijken, dat ik u trooste, gij
jonkvrouw, dochter Sions, want uw
breuk is [zo] groot als de zee, wie
kan uhelen?
2:14 [Nun]. Uw profeten hebben u
ijdelheid en ongerijmdheid gezien,
en zij hebben [u] uw
ongerechtigheidniet geopenbaard,
om uw gevangenis af te wenden,
maar zij hebben voor u gezien
ijdele lasten en uitstotingen.
2:15 [Samech]. Allen, die over weg
gaan, klappen met de handen over
u, zij fluiten en schudden hun
hoofdover de dochter Jeruzalems,
[zeggende]: Is dit die stad, waar
men van zeide, dat zij volkomen
van schoonheidwas, een vreugde
der ganse aarde?
2:16 [Pe]. Al uw vijanden sperren
hun mond op over u, zij fluiten en
knersen met de tanden, zij zeggen:
Wijhebben haar verslonden; dit is
immers de dag, dien wij verwacht
hebben, wij hebben [hem] gevonden,
wijhebben [hem] gezien.
2:17 [Ain]. De HEERE heeft gedaan,
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wat Hij gedacht had, Hij heeft Zijn
woord vervuld, dat Hij bevolen
hadvan oude dagen; Hij heeft
afgebroken en niet gespaard; en Hij
heeft den vijand over u verblijd, Hij
heeft denhoorn uwer tegenpartijders
verhoogd.
2:18 [Tsade]. Hun hart schreeuwde
tot den Heere: O gij muur der
dochter Sions, laat dag en nacht
tranenafvlieten als een beek; geef
uzelve geen rust, uw oogappel
houde niet op!
2:19 [Koph]. Maak u op, maak
geschrei des nachts in het begin
der nachtwaken, stort uw hart uit
voor hetaangezicht des Heeren als
water; hef uw handen tot Hem op
voor de ziel uwer kinderkens, die in
onmachtgevallen zijn van honger,
vooraan op alle straten.
2:20 [Resch]. Zie, HEERE, aanschouw
toch, aan wien Gij alzo gedaan
hebt; zullen dan de vrouwen
haarvrucht eten, de kinderkens, die
men op de handen draagt? Zullen
dan de profeet en de priester in
het heiligdomdes HEEREN gedood
worden?
2:21 [Schin]. De jongen en de
ouden liggen op de aarde [op] de
straten; mijn jonkvrouwen en
mijnjongelingen zijn door het zwaard
gevallen; Gij hebt ze in den dag
Uws toorns gedood, Gij hebt ze
geslacht [en]niet verschoond.
2:22 [Thau]. Gij hebt mijn

verschrikkingen van rondom
geroepen, als [tot] een dag eens
gezetten hoogtijds;en er is niemand
aan den dag des toorns des
HEEREN ontkomen of overgebleven;
die ik op de handengedragen en
opgetogen heb, die heeft mijn vijand
omgebracht.
3:1 [Aleph]. Ik ben de man, [die]
ellende gezien heeft door de roede
Zijner verbolgenheid.
3:2 [Aleph]. Hij heeft mij geleid en
gevoerd [in] de duisternis, en niet
[in] het licht.
3:3 [Aleph]. Hij heeft Zich immers
tegen mij gewend, Hij heeft Zijn
hand den gansen dag veranderd.
3:4 [Beth]. Hij heeft mijn vlees en
mijn huid oud gemaakt, Hij heeft
mijn beenderen gebroken.
3:5 [Beth]. Hij heeft tegen mij
gebouwd, en Hij heeft [mij] [met]
galle en moeite omringd.
3:6 [Beth]. Hij heeft mij gezet in
duistere plaatsen, als degenen, die
over lang dood zijn.
3:7 [Gimel]. Hij heeft mij
toegemuurd, dat ik er niet uit gaan
kan; Hij heeft mijn koperen boeien
verzwaard.
3:8 [Gimel]. Ook wanneer ik roep en
schreeuw, sluit Hij de [oren] [voor]
mijn gebed.
3:9 [Gimel]. Hij heeft mijn wegen
toegemuurd met uitgehouwen
stenen, Hij heeft mijn paden
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verkeerd.
3:10 [Daleth]. Hij is mij een loerende
beer, een leeuw in verborgen
plaatsen.
3:11 [Daleth]. Hij heeft mijn wegen
afgewend; en Hij heeft mij in
stukken gebroken; Hij heeft mij
woestgemaakt.
3:12 [Daleth]. Hij heeft Zijn boog
gespannen, en Hij heeft mij den pijl
als ten doel gesteld.
3:13 [He]. Hij heeft Zijn pijlen in
mijn nieren doen ingaan.
3:14 [He]. Ik ben al mijn volk tot
belaching geworden, hun snarenspel
den gansen dag.
3:15 [He]. Hij heeft mij met
bitterheden verzadigd, Hij heeft mij
met alsem dronken gemaakt.
3:16 [Vau]. Hij heeft mijn tanden
met zandsteentjes verbrijzeld, Hij
heeft mij in de as nedergedrukt.
3:17 [Vau]. En Gij hebt mijn ziel
verre van den vrede verstoten, ik
heb het goede vergeten.
3:18 [Vau]. Toen zeide ik: Mijn
sterkte is vergaan, en mijn hoop
van den HEERE.
3:19 [Zain]. Gedenk aan mijn ellende
en aan mijn ballingschap, aan den
alsem en galle.
3:20 [Zain]. Mijn ziel gedenkt er wel
terdege aan, en zij bukt zich neder
in mij.
3:21 [Zain]. Dit zal ik mij ter harte
nemen, daarom zal ik hopen;
3:22 [Cheth]. Het zijn de

goedertierenheden des HEEREN, dat
wij niet vernield zijn, dat
Zijnbarmhartigheden geen einde
hebben;
3:23 [Cheth]. Zij zijn allen morgen
nieuw, Uw trouw is groot.
3:24 [Cheth]. De HEERE is mijn Deel,
zegt mijn ziel, daarom zal ik op
Hem hopen.
3:25 [Teth]. De HEERE is goed
dengenen, die Hem verwachten, der
ziele, die Hem zoekt.
3:26 [Teth]. Het is goed, dat men
hope, en stille zij op het heil des
HEEREN.
3:27 [Teth]. Het is goed voor een
man, dat hij het juk in zijn jeugd
draagt.
3:28 [Jod]. Hij zitte eenzaam, en
zwijge stil, omdat Hij het hem
opgelegd heeft.
3:29 [Jod]. Hij steke zijn mond in
het stof, [zeggende]: Misschien is er
verwachting.
3:30 [Jod]. Hij geve zijn wang dien,
die hem slaat, hij worde zat van
smaad.
3:31 [Caph]. Want de Heere zal niet
verstoten in eeuwigheid.
3:32 [Caph]. Maar als Hij bedroefd
heeft, zo zal Hij Zich ontfermen,
naar de grootheid
Zijnergoedertierenheden.
3:33 [Caph]. Want Hij plaagt of
bedroeft des mensen kinderen niet
van harte.
3:34 [Lamed]. Dat men al de
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gevangenen der aarde onder Zijn
voeten verbrijzelt;
3:35 [Lamed]. Dat men het recht
eens mans buigt voor het
aangezicht des Allerhoogsten;
3:36 [Lamed]. Dat men een mens
verongelijkt in zijn twistzaak; zou het
de Heere niet zien?
3:37 [Mem]. Wie zegt wat, hetwelk
geschiedt, [zo] [het] de Heere niet
beveelt?
3:38 [Mem]. Gaat niet uit den mond
des Allerhoogsten het kwade en het
goede?
3:39 [Mem]. Wat klaagt [dan] een
levend mens? Een ieder [klage]
vanwege zijn zonden.
3:40 [Nun]. Laat ons onze wegen
onderzoeken en doorzoeken, en laat
ons wederkeren tot den HEERE.
3:41 [Nun]. Laat ons onze harten
opheffen, mitsgaders de handen, tot
God in den hemel, [zeggende]:
3:42 [Nun]. Wij hebben overtreden,
en wij zijn wederspannig geweest,
[daarom] hebt Gij niet gespaard.
3:43 [Samech]. Gij hebt [ons] met
toorn bedekt, en Gij hebt ons
vervolgd; Gij hebt [ons] gedood. Gij
hebtniet verschoond.
3:44 [Samech]. Gij hebt U met een
wolk bedekt, zodat er geen gebed
doorkwam.
3:45 [Samech]. Gij hebt ons [tot]
een uitvaagsel en wegwerpsel
gesteld, in het midden der volken.
3:46 [Pe]. Al onze vijanden hebben

hun mond tegen ons opgesperd.
3:47 [Pe]. De vreze en de kuil zijn
over ons gekomen, de verwoesting
en de verbreking.
3:48 [Pe]. [Met] waterbeken loopt
mijn oog neder, vanwege de breuk
der dochter mijns volks.
3:49 [Ain]. Mijn oog vliet, en kan
niet ophouden, omdat er geen rust
is;
3:50 [Ain]. Totdat [het] de HEERE
van den hemel aanschouwe, en
[het] zie.
3:51 [Ain]. Mijn oog doet mijn ziele
[moeite] aan, vanwege al de
dochteren mijner stad.
3:52 [Tsade]. Die mijn vijanden zijn
zonder oorzaak, hebben mij als een
vogeltje dapperlijk gejaagd.
3:53 [Tsade]. Zij hebben mijn leven
in een kuil uitgeroeid, en zij hebben
een steen op mij geworpen.
3:54 [Tsade]. De wateren zwommen
over mijn hoofd; ik zeide: Ik ben
afgesneden!
3:55 [Koph]. HEERE! Ik heb Uw
Naam aangeroepen uit den
ondersten kuil.
3:56 [Koph]. Gij hebt mijn stem
gehoord, verberg Uw oor niet voor
mijn zuchten, voor mijn roepen.
3:57 [Koph]. Gij hebt U genaderd
ten dage, als ik U aanriep; Gij hebt
gezegd: Vrees niet!
3:58 [Resch]. HEERE! Gij hebt de
twistzaken mijner ziel getwist, Gij
hebt mijn leven verlost.
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3:59 [Resch]. HEERE! Gij hebt gezien
de verkeerdheid, die men mij
aangedaan heeft, oordeel
mijnrechtzaak.
3:60 [Resch]. Gij hebt al hun wraak
gezien, al hun gedachten tegen mij.
3:61 [Schin]. HEERE! Gij hebt hun
smaden gehoord, [en] al hun
gedachten tegen mij;
3:62 [Schin]. De lippen dergenen,
die tegen mij opstaan, en hun
dichten tegen mij den gansen dag.
3:63 [Schin]. Aanschouw hun zitten
en opstaan; ik ben hun snarenspel.
3:64 [Thau]. HEERE! geef hun weder
die vergelding, naar het werk hunner
handen.
3:65 [Thau]. Geef hun een deksel
des harten; Uw vloek zij over hen!
3:66 [Thau]. Vervolg ze met toorn,
en verdelg ze van onder den hemel
des HEEREN.
4:1 [Aleph]. Hoe is het goud [zo]
verdonkerd, het goede fijne goud
[zo] veranderd! [Hoe] zijn de stenen
desheiligdoms vooraan op alle
straten verworpen!
4:2 [Beth]. De kostelijke kinderen
Sions, tegen fijn goud geschat, hoe
zijn zij [nu] gelijk gerekend aan
deaarden flessen, het werk van de
handen eens pottenbakkers!
4:3 [Gimel]. Zelfs laten de
zeekalveren de borsten neder, zij
zogen hun welpen; [maar] de
dochter mijnsvolks is als een wrede

geworden, gelijk de struisen in de
woestijn.
4:4 [Daleth]. De tong van het
zoogkind kleeft aan zijn gehemelte
van dorst; de kinderkens eisen
brood, eris niemand, die [het] hun
mededeelt.
4:5 [He]. Die lekkernijen aten,
versmachten [nu] op de straten; die
in karmozijn opgetrokken zijn,
omhelzenden drek.
4:6 [Vau]. En de ongerechtigheid der
dochter mijns volks is groter dan de
zonden van Sodom, dat als ineen
ogenblik omgekeerd werd, en geen
handen hadden arbeid over haar.
4:7 [Zain]. Haar bijzondersten waren
reiner dan de sneeuw, zij waren
witter dan melk; zij waren roder
vanlichaam dan robijnen, gladder
dan een saffier.
4:8 [Cheth]. [Maar] [nu] is hun
gedaante verduisterd van
zwartigheid, men kent hen niet op
de straten; hunhuid kleeft aan hun
beenderen, zij is verdord, zij is
geworden als een hout.
4:9 [Teth]. De verslagenen van het
zwaard zijn gelukkiger dan de
verslagenen van den honger; want
dievlieten daarhenen, [als]
doorstoken zijnde, omdat er geen
vruchten der velden zijn.
4:10 [Jod]. De handen der
barmhartige vrouwen hebben haar
kinderen gekookt; zij zijn haar tot
spijzegeworden in de verbreking der
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dochter mijns volks.
4:11 [Caph]. De HEERE heeft Zijn
grimmigheid volbracht, Hij heeft de
hittigheid Zijns toorns uitgestort;
enHij heeft te Sion een vuur
aangestoken, hetwelk haar
fondamenten verteerd heeft.
4:12 [Lamed]. De koningen der
aarde zouden het niet geloofd
hebben, noch al de inwoners der
wereld, datde tegenpartijder en
vijand tot de poorten van Jeruzalem
zou ingaan.
4:13 [Mem]. Het is vanwege de
zonden harer profeten, [en] de
misdaden harer priesteren, die in
hetmidden van haar het bloed der
rechtvaardigen vergoten hebben.
4:14 [Nun]. Zij zwierven [als] blinden
op de straten, zij waren met bloed
besmet, zodat men niet kon zien,[of]
men raakte hun klederen aan.
4:15 [Samech]. Zij riepen tot hen:
Wijkt, [hier] [is] een onreine, wijkt,
wijkt, roert niet aan! Zekerlijk, zij
zijnweggevlogen, ja, weggezworven;
zij zeiden onder de heidenen: Zij
zullen er niet langer wonen.
4:16 [Pe]. Des HEEREN aangezicht
heeft ze verdeeld. Hij zal ze
voortaan niet meer aanzien; zij
hebbenhet aangezicht der priesteren
niet geeerd, zij hebben den ouden
geen genade bewezen.
4:17 [Ain]. Nog bezweken ons onze
ogen, [ziende] naar onze ijdele hulp;
wij gaapten met ons gapen opeen

volk, [dat] niet kon verlossen.
4:18 [Tsade]. Zij hebben onze
gangen nagespeurd, dat wij op onze
straten niet gaan konden; ons einde
isgenaderd, onze dagen zijn vervuld,
ja, ons einde is gekomen.
4:19 [Koph]. Onze vervolgers zijn
sneller geweest dan de arenden des
hemels; zij hebben ons op debergen
hittiglijk vervolgd, in de woestijn
hebben zij ons lagen gelegd.
4:20 [Resch]. De adem onzer
neuzen, de gezalfde des HEEREN, is
gevangen in hun groeven;
[van]welken wij zeiden: Wij zullen
onder zijn schaduw leven onder de
heidenen!
4:21 [Schin]. Wees vrolijk, en verblijd
u, gij dochter Edoms, die in het
land Uz woont! [doch] de beker
zalook tot u komen, gij zult dronken
worden, en ontbloot worden.
4:22 [Thau]. Uw ongerechtigheid
heeft een einde, o gij dochter Sions!
Hij zal u niet meer gevankelijk
doenwegvoeren; [maar] uw
ongerechtigheid, o gij dochter
Edoms! zal Hij bezoeken; Hij zal uw
zonden ontdekken.
5:1 Gedenk, HEERE, wat ons
geschied is, aanschouw het, en zie
onzen smaad aan.
5:2 Ons erfdeel is tot de
vreemdelingen gewend, onze huizen
tot de uitlanders.
5:3 Wij zijn wezen zonder vader,
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onze moeders zijn als de weduwen.
5:4 Ons water moeten wij voor geld
drinken; ons hout komt [ons] op
prijs te staan.
5:5 Wij lijden vervolging op onze
halzen; zijn wij moede, men laat
ons geen rust.
5:6 Wij hebben den Egyptenaar de
hand gegeven, [en] den Assyrier, om
[met] brood verzadigd te worden.
5:7 Onze vaders hebben gezondigd,
en zijn niet [meer], en wij dragen
hun ongerechtigheden.
5:8 Knechten heersen over ons; er
is niemand, die [ons] uit hun hand
rukke.
5:9 Wij moeten ons brood met
gevaar onzes levens halen, vanwege
het zwaard der woestijn.
5:10 Onze huid is zwart geworden
gelijk een oven, vanwege den
geweldigen storm des hongers.
5:11 Zij hebben de vrouwen te Sion
verkracht, [en] de jonge dochters in
de steden van Juda.
5:12 De vorsten zijn door hunlieder
hand opgehangen; de aangezichten
der ouden zijn niet geeerdgeweest.
5:13 Zij hebben de jongelingen

weggenomen, [om] te malen, en de
jongens struikelen onder het hout.
5:14 De ouden houden op van de
poort, de jongelingen van hun
snarenspel.
5:15 De vreugde onzes harten
houdt op, onze rei is in treurigheid
veranderd.
5:16 De kroon onzes hoofds is
afgevallen; o wee nu onzer, dat wij
[zo] gezondigd hebben!
5:17 Daarom is ons hart mat, om
deze dingen zijn onze ogen duister
geworden.
5:18 Om des bergs Sions wil, die
verwoest is, waar de vossen op
lopen.
5:19 Gij, o HEERE, zit in eeuwigheid,
Uw troon is van geslacht tot
geslacht.
5:20 Waarom zoudt Gij ons steeds
vergeten? [Waarom] zoudt Gij ons
[zo] langen tijd verlaten?
5:21 HEERE, bekeer ons tot U, zo
zullen wij bekeerd zijn; vernieuw
onze dagen als van ouds.
5:22 Want zoudt Gij ons ganselijk
verwerpen? Zoudt Gij zozeer tegen
ons verbolgen zijn?

Ezechiël
1:1 In het dertigste jaar, in de
vierde [maand], op den vijfden

derzelve maand, als ik in het
midden derweggevoerden was bij de
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rivier Chebar, zo geschiedde het,
[dat] de hemelen werden geopend,
en ik gezichtenGods zag.
1:2 Op den vijfden derzelve maand
(dit was het vijfde jaar van de
wegvoering van den koning
Jojachin),
1:3 Geschiedde het woord des
HEEREN uitdrukkelijk tot Ezechiel,
den zoon van Buzi, den priester, in
hetland der Chaldeen, bij de rivier
Chebar; en de hand des HEEREN
was daar op hem.
1:4 Toen zag ik, en ziet, een
stormwind kwam van het noorden
af, een grote wolk, en een vuur
[daarin]vervangen, en een glans was
rondom die [wolk]; en uit het
midden daarvan was als de verf van
Hasmal, uit hetmidden des vuurs.
1:5 En uit het midden daarvan
[kwam] de gelijkenis van vier dieren;
en dit was hun gedaante: zij
hadden degelijkenis van een mens;
1:6 En elkeen had vier
aangezichten; insgelijks had elkeen
van hen vier vleugelen.
1:7 En hun voeten waren rechte
voeten, en hun voetplanten waren
gelijk de voetplanten van een kalf,
englinsterden gelijk de verf van glad
koper.
1:8 En mensenhanden waren onder
hun vleugelen, aan hun vier zijden;
en die vier hadden hunaangezichten
en hun vleugelen.
1:9 Hun vleugelen waren

samengevoegd, de een aan den
ander; zij keerden zich niet om, als
zij gingen; zijgingen elkeen recht uit
voor zijn aangezicht henen.
1:10 De gelijkenis nu van hun
aangezicht was het aangezicht eens
mensen, en het aangezicht
eensleeuws hadden zij vier aan de
rechterzijde; en ter linkerzijde
hadden die vier eens ossen
aangezicht; ook haddendie vier eens
arends aangezicht.
1:11 Ook waren hun aangezichten
en hun vleugelen opwaarts verdeeld;
elkeen had er tweesamengevoegd
aan de andere, en twee bedekten
hun lichamen.
1:12 En zij gingen elkeen rechtuit
voor zijn aangezicht henen;
waarhenen de geest was om te
gaan, gingenzij; zij keerden zich niet
om, als zij gingen.
1:13 Aangaande de gelijkenis der
dieren, hun gedaante was als
brandende kolen des vuurs, als
degedaante der fakkelen; datzelve
[vuur] ging steeds tussen die dieren;
en het vuur had een glans, en uit
het vuurkwam een bliksem voort.
1:14 De dieren nu liepen en
keerden weder als de gedaante van
een weerlicht.
1:15 Als ik die dieren zag, ziet, zo
was er een rad op de aarde bij die
dieren, naar vier aangezichten
vanhetzelve.
1:16 De gedaante der raderen en
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derzelver maaksel was als de verf
van een turkoois; en die vier
haddenenerlei gelijkenis; daartoe
was hun gedaante, en hun maaksel,
alsof het ware een rad in het
midden van eenrad.
1:17 Als zij gingen, zij gingen op
hun vier zijden; zij keerden zich niet
om, als zij gingen.
1:18 En hun velgen, die waren zo
hoog, dat zij vreselijk waren; en hun
velgen waren vol ogen rondom
aandie vier [raderen].
1:19 Als nu de dieren gingen,
gingen de raderen bij hen; en als
de dieren van de aarde opgeheven
werden,werden de raderen
opgeheven.
1:20 Waarhenen de geest was om
te gaan, gingen zij, waarhenen de
geest was om te gaan; en de
raderenwerden tegenover hen
opgeheven; want de geest der
dieren was in de raderen.
1:21 Als die gingen, gingen [deze];
en als die stonden, stonden zij; en
als die van de aarde
opgehevenwerden, werden de
raderen tegenover hen opgeheven;
want de geest der dieren was in de
raderen.
1:22 En over de hoofden der dieren
was de gelijkenis eens uitspansels,
gelijk de verf van het
vreselijkekristal, van boven af over
hun hoofden uitgespreid.
1:23 En onder dat uitspansel waren

hun vleugelen rechtop, de een aan
den ander; ieder had er twee,
dieherwaarts hun lichamen
bedekten, en ieder had er twee, die
ze derwaarts bedekten.
1:24 En als zij gingen, hoorde ik
een geruis hunner vleugelen, als het
geruis van vele wateren, als de
stemdes Almachtigen, [als] de stem
eens geroeps, als het gedreun eens
heirlegers; als zij stonden, zo lieten
zij hunvleugelen neder.
1:25 En er geschiedde een stem
van boven het uitspansel, hetwelk
boven hun hoofden was, als
zijstonden, [en] hun vleugelen
nedergelaten hadden.
1:26 En boven het uitspansel,
hetwelk was boven hun hoofden,
was de gelijkenis eens troons, als
degedaante van een saffiersteen; en
op de gelijkenis des troons was de
gelijkenis als de gedaante eens
mensen,daarboven op zijnde.
1:27 En ik zag als de verf van
Hasmal, als de gedaante van vuur
rondom daarbinnen, van de
gedaanteZijner lenden en opwaarts;
en van de gedaante Zijner lenden
en nederwaarts, zag ik als de
gedaante van vuur,en glans aan
Hem rondom.
1:28 Gelijk de gedaante van den
boog, die in de wolk is ten dage
des plasregens, alzo was de
gedaantevan den glans rondom; dit
was de gedaante van de gelijkenis
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der heerlijkheid des HEEREN; en als
ik het zag,viel ik op mijn aangezicht,
en ik hoorde een stem van Een, Die
sprak.
2:1 En Hij zeide tot mij: Mensenkind,
sta op uw voeten, en Ik zal met u
spreken.
2:2 Zo kwam in mij, als Hij tot mij
sprak, de Geest, Die mij stelde op
mijn voeten; en ik hoorde Dien, Die
totmij sprak.
2:3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind!
Ik zend u tot de kinderen Israels,
tot de rebellerende volken, die
tegenMij gerebelleerd hebben; zij en
hun vaderen hebben overtreden
tegen Mij tot op dezen zelven
huidigen dag.
2:4 En deze kinderen zijn hard van
aangezicht, en stijf van hart; Ik zend
u tot hen, en gij zult tot henzeggen:
Zo zegt de Heere HEERE!
2:5 En zij, hetzij dat zij het horen
zullen, of hetzij dat zij het laten
zullen (want zij zijn een
wederspannighuis), zo zullen zij
weten, dat een profeet in het
midden van hen geweest is.
2:6 En gij, mensenkind! vrees niet
voor hen, en vrees niet voor hun
woorden, hoewel wederwilligen
endoornen bij u zijn, en gij bij
schorpioenen woont; vrees voor hun
woorden niet, en ontzet u niet voor
hunaangezicht, want zij zijn een
wederspannig huis.

2:7 Maar gij zult Mijn woorden tot
hen spreken, hetzij dat zij horen
zullen, of hetzij dat zij het laten
zullen;want zij zijn wederspannig.
2:8 Doch gij, mensenkind, hoor
hetgeen Ik tot u spreek; wees gij
niet wederspannig, gelijk
datwederspannig huis; open uw
mond, en eet, wat Ik u geef.
2:9 Toen zag ik, en ziet, er was een
hand tot mij uitgestoken; en ziet,
daarin was de rol eens boeks.
2:10 En Hij spreidde die voor mijn
aangezicht uit; en zij was
beschreven voor en achter; en
daarin warengeschreven
klaagliederen, en zuchting, en wee.
3:1 Daarna zeide Hij tot mij:
Mensenkind, eet, wat gij vinden zult;
eet deze rol, en ga, spreek tot het
huisIsraels.
3:2 Toen opende ik mijn mond, en
Hij gaf mij die rol te eten.
3:3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind,
geef uw buik te eten, en vul uw
ingewand met deze rol, die Ik u
geef.Toen at ik, en het was in mijn
mond als honig, vanwege de
zoetigheid.
3:4 En Hij zeide tot mij: Mensenkind,
ga henen, kom tot het huis Israels,
en spreek tot hen met Mijnwoorden.
3:5 Want gij zijt niet gezonden tot
een volk, diep van spraak en zwaar
van tong, [maar] tot het huis Israels;
3:6 Niet tot vele volken, diep van
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spraak en zwaar van tong, welker
woorden gij niet kunt verstaan;
zoudenzij niet, zo Ik u tot hen
gezonden had, naar u gehoord
hebben?
3:7 Maar het huis Israels wil naar u
niet horen, omdat zij naar Mij niet
willen horen; want het ganse
huisIsraels is stijf van voorhoofd, en
hard van hart zijn zij.
3:8 Ziet, Ik heb uw aangezicht stijf
gemaakt tegen hun aangezichten,
en uw voorhoofd stijf tegen
hunvoorhoofd.
3:9 Uw voorhoofd heb Ik gemaakt
als een diamant, harder dan een
rots; vrees hen niet, en ontzet u
nietvoor hun aangezichten, omdat
zij een wederspannig huis zijn.
3:10 Verder zeide Hij tot mij:
Mensenkind, vat al Mijn woorden,
die Ik tot u spreken zal, in uw hart,
en hoorze met uw oren.
3:11 En ga henen, kom tot de
weggevoerden, tot de kinderen uws
volks, en spreek tot hen, en zeg tot
hen:Zo zegt de Heere HEERE, hetzij
dat zij horen zullen, of hetzij dat zij
het laten zullen.
3:12 Toen nam de Geest mij op, en
ik hoorde achter mij een stem van
grote ruising, [zeggende]: Geloofd
zijde heerlijkheid des HEEREN uit
Zijn plaats!
3:13 En [ik] [hoorde] het geluid van
der dieren vleugelen, die de een
den ander raakten, en het geluid

derraderen tegenover hen; en het
geluid ener grote ruising.
3:14 Toen hief de Geest mij op, en
nam mij weg, en ik ging henen,
bitterlijk bedroefd door de hitte
mijnsgeestes; maar de hand des
HEEREN was sterk op mij.
3:15 En ik kwam tot de
weggevoerden te Tel-abib, die aan
de rivier Chebar woonden, en ik
bleef daar zijwoonden; ja, ik bleef
daar verbaasd in het midden van
hen zeven dagen.
3:16 Het gebeurde nu ten einde van
zeven dagen, dat het woord des
HEEREN tot mij
geschiedde,zeggende:
3:17 Mensenkind! Ik heb u tot een
wachter gesteld over het huis
Israels; zo zult gij het woord uit
Mijn mondhoren, en hen van
Mijnentwege waarschuwen.
3:18 Als Ik tot den goddeloze zeg:
Gij zult den dood sterven, en gij
waarschuwt hem niet, en spreekt
niet,om den goddeloze van zijn
goddelozen weg te waarschuwen,
opdat gij hem in het leven behoudt;
die goddelozezal in zijn
ongerechtigheid sterven, maar zijn
bloed zal Ik van uw hand eisen.
3:19 Doch als gij den goddeloze
waarschuwt, en hij zich van zijn
goddeloosheid en van zijn
goddelozenweg niet bekeert, hij zal
in zijn ongerechtigheid sterven; maar
gij hebt uw ziel bevrijd.
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3:20 Als ook een rechtvaardige zich
van zijn gerechtigheid afkeert, en
onrecht doet, en Ik een
aanstootvoor zijn aangezicht leg, hij
zal sterven; omdat gij hem niet
gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn
zonde sterven, enzijn
gerechtigheden, die hij gedaan
heeft, zullen niet gedacht worden;
maar zijn bloed zal Ik van uw hand
eisen.
3:21 Doch als gij den rechtvaardige
waarschuwt, opdat de rechtvaardige
niet zondige, en hij niet zondigt;
hijzal zekerlijk leven, omdat hij
gewaarschuwd is; en gij hebt uw ziel
bevrijd.
3:22 En de hand des HEEREN was
daar op mij, en Hij zeide tot mij:
Maak u op, ga uit in de vallei, en Ik
zaldaar met u spreken.
3:23 En ik maakte mij op, en ging
uit in de vallei, en ziet, de
heerlijkheid des HEEREN stond
aldaar, gelijkde heerlijkheid, die ik
gezien had bij de rivier Chebar; en
ik viel op mijn aangezicht.
3:24 Toen kwam de Geest in mij, en
stelde mij op mijn voeten, en Hij
sprak met mij, en Hij zeide tot mij:
Ga,besluit u binnen in uw huis.
3:25 Want u aangaande,
mensenkind, ziet, zij zouden dikke
touwen aan u leggen, en zij zouden
udaarmede binden; daarom zult gij
niet uitgaan in het midden van hen.
3:26 En Ik zal uw tong aan uw

gehemelte doen kleven, dat gij stom
worden zult, en zult hun niet zijn
tot eenbestraffenden man; want zij
zijn een wederspannig huis.
3:27 Maar als Ik met u spreken zal,
zal Ik uw mond opendoen, en gij
zult tot hen zeggen: Zo zegt de
HeereHEERE, wie hoort, die hore, en
wie het laat, die late het; want zij
zijn een wederspannig huis.
4:1 En gij, mensenkind, neem u een
tichelsteen, en leg dien voor uw
aangezicht, en bewerp daarop de
stadJeruzalem.
4:2 En maak een belegering tegen
haar, en bouw tegen haar sterkten,
en werp tegen haar een wal op,
enstel legers tegen haar, en zet
tegen haar stormrammen rondom.
4:3 Verder, neem gij u een ijzeren
pan, en stel ze tot een ijzeren muur
tussen u en tussen die stad; en
richtuw aangezicht tegen haar, dat
zij in belegering kome, en gij zult ze
belegeren. Dit zij den huize Israels
eenteken.
4:4 Lig gij ook neder op uw
linkerzijde, en leg daarop de
ongerechtigheid van het huis Israels,
[naar] hetgetal der dagen, dat gij
daarop zult liggen, zult gij hun
ongerechtigheid dragen.
4:5 Want Ik heb u gegeven de jaren
hunner ongerechtigheid, naar het
getal der dagen, driehonderd
ennegentig dagen, dat gij de
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ongerechtigheid van het huis Israels
dragen zult.
4:6 Als gij nu deze voleinden zult,
lig ten anderen male neder op uw
rechterzijde, en gij zult
deongerechtigheid van het huis van
Juda dragen veertig dagen; Ik heb u
gegeven elken dag voor elk jaar.
4:7 Daarom zult gij uw aangezicht
richten tegen de belegering van
Jeruzalem, en uw arm zal ontbloot
zijn;en gij zult tegen haar
profeteren.
4:8 En ziet, Ik zal dikke touwen aan
u leggen, dat gij u niet omkeert van
uw [ene] zijde tot uw [andere]
zijde,totdat gij de dagen uwer
belegering voleind hebt.
4:9 En neemt gij voor u tarwe, en
gerst, en bonen, en linzen, en
heerse, en spelt; en doe die in een
vat, enmaak die u tot brood; [naar]
het getal der dagen, die gij op uw
zijde nederliggen zult, driehonderd
en negentigdagen, zult gij dat eten.
4:10 Uw spijze nu, die gij eten zult,
zal in gewicht zijn twintig sikkelen
daags; van tijd tot tijd zult gij die
eten.
4:11 Gij zult ook water naar [zekere]
maat drinken, het zesde deel van
een hin; van tijd tot tijd zult gij
hetdrinken.
4:12 En gij zult een gerstekoek
eten, en dien zult gij met drek van
des mensen afgang bakken voor
hunogen.

4:13 En de HEERE zeide: Alzo zullen
de kinderen Israels hun brood
onrein eten onder de
heidenen,waarhenen Ik hen
verdrijven zal.
4:14 Toen zeide ik: Ach, Heere,
HEERE, zie, mijn ziel is niet
verontreinigd geweest; want ik heb,
van mijnjeugd af tot nu toe, geen
dood aas, noch dat verscheurd is,
gegeten, en geen verfoeilijk vlees is
in mijn mondgekomen.
4:15 En Hij zeide tot mij: Zie, Ik heb
u rundermest gegeven voor
mensendrek, zo zult gij uw
brooddaarmede bereiden.
4:16 Daarna zeide Hij tot mij: Gij
mensenkind, zie, Ik breek den staf
des broods in Jeruzalem, en zij
zullenhet brood met gewicht en met
kommer eten, en het water met
[zekere] maat en met verbaasdheid
drinken;
4:17 Opdat zij des broods en des
waters gebrek hebben, en de een
met den ander verbaasd worden, en
inhun ongerechtigheid uitteren.
5:1 En gij, mensenkind, neem u een
scherp mes, een scheermes der
barbieren zult gij u nemen, hetwelk
gijzult laten gaan over uw hoofd en
over uw baard; daarna zult gij u
een weegschaal nemen, en die
[haren] delen.
5:2 Een derde deel zult gij in het
midden der stad met vuur
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verbranden, nadat de dagen der
belegeringvervuld worden; dan zult
gij een derde deel nemen, slaande
met een zwaard rondom hetzelve,
en een derdedeel zult gij in den
wind strooien; want Ik zal het
zwaard achter hen uittrekken.
5:3 Gij zult ook weinige in getal
daarvan nemen, en in uw slippen
binden.
5:4 En nog zult gij van die nemen,
en die werpen in het midden des
vuurs, en zult ze verbranden met
vuur;daaruit zal voortkomen een
vuur tegen het gehele huis van
Israel.
5:5 Alzo zegt de Heere HEERE: Dit
is Jeruzalem, welke Ik in het midden
der heidenen gezet heb, enlanden
rondom haar henen.
5:6 Doch zij heeft Mijn rechten
veranderd in goddeloosheid meer
dan de heidenen, en Mijn
inzettingenmeer dan de landen, die
rondom haar zijn; want zij hebben
Mijn rechten verworpen, en in Mijn
inzettingenhebben zij niet gewandeld.
5:7 Daarom zegt de Heere HEERE
alzo: Dewijl gijlieden dies meer
gemaakt hebt dan de heidenen,
dierondom u zijn, in Mijn inzettingen
niet gewandeld hebt, en Mijn
rechten niet gedaan hebt, zelfs naar
de rechtender heidenen, die rondom
u zijn, niet gedaan hebt;
5:8 Daarom zegt de Heere HEERE
alzo: Ziet, Ik [wil] aan u, ja Ik, want

Ik zal gerichten in het midden van
uoefenen, voor de ogen van die
heidenen.
5:9 En Ik zal onder u doen, hetgeen
Ik niet gedaan heb, en desgelijks Ik
voortaan niet doen zal, om al
uwergruwelen wil.
5:10 Daarom zullen de vaders de
kinderen eten in het midden van u,
en de kinderen zullen hun
vadereneten; en Ik zal gerichten
onder u oefenen, en zal al uw
overblijfsel in alle winden
verstrooien.
5:11 Daarom [zo] [waarachtig] [als]
Ik leef, spreekt de Heere HEERE
(omdat gij Mijn
heiligdomverontreinigd hebt met al
uw verfoeiselen, en met al uw
gruwelen), zo Ik ook niet daarom [u]
verminderen, enMijn oog [u] niet
verschonen zal, en Ik ook niet zal
sparen!
5:12 Een derde deel van u zal van
de pestilentie sterven, en zal door
honger in het midden van u te
nietworden; en een derde deel zal
in het zwaard vallen rondom u; en
een derde deel zal Ik in alle
windenverstrooien, en Ik zal het
zwaard achter hen uittrekken.
5:13 Alzo zal Mijn toorn volbracht
worden, en Ik zal Mijn grimmigheid
op hen doen rusten, en Mij
troosten;en zij zullen weten, dat Ik,
de HEERE, in Mijn ijver gesproken
heb, als Ik Mijn grimmigheid tegen
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hen volbrachtzal hebben.
5:14 Daartoe zal Ik u ter woestheid
en ter smaadheid zetten onder de
heidenen, die rondom u zijn, voor
deogen van al degene, die
voorbijgaat.
5:15 Zo zal de smaadheid en hoon
een onderwijs en ontzetting den
heidenen zijn, die rondom u
zijn,wanneer Ik over u gerichten in
toorn, en in grimmigheid, en in
grimmige straffen oefenen zal; Ik, de
HEERE, heb[het] gesproken!
5:16 Wanneer Ik de boze pijlen des
hongers tegen hen uitzenden zal,
die ten verderve zijn zullen, die
Ikuitzenden zal om u te verderven;
zo zal Ik den honger over u
vermeerderen, en u den staf des
broods breken.
5:17 Ja, honger en boos gedierte,
die u van kinderen beroven zullen,
zal Ik over u zenden; ook
zalpestilentie en bloed onder u
omgaan; en het zwaard zal Ik over
u brengen; Ik, de HEERE, heb [het]
gesproken!
6:1 En het woord des HEEREN
geschiedde tot mij, zeggende:
6:2 Mensenkind, zet uw aangezicht
tegen de bergen Israels, en
profeteer tegen dezelve;
6:3 En zeg: Gij bergen Israels, hoort
het woord des Heeren HEEREN! Zo
zegt de Heere HEERE tot debergen
en tot de heuvelen, tot de beken

en tot de dalen: Ziet, Ik, Ik breng
over u het zwaard, en Ik zal
uwhoogten verderven.
6:4 Daartoe zullen uw altaren
verwoest, en uw zonnebeelden
verbroken worden; en Ik zal uw
verslagenennedervellen voor het
aangezicht uwer drekgoden.
6:5 En Ik zal de dode lichamen der
kinderen Israels voor het aangezicht
hunner drekgoden leggen, en Ikzal
uw beenderen rondom uw altaren
strooien.
6:6 In al uw woningen zullen de
steden verwoest en de hoogten tot
wildernis worden, opdat uw
altarenwoest en eenzaam zijn, en
uw drekgoden verbroken worden en
ophouden, en uw zonnebeelden
afgehouwen,en uw werken uitgedelgd
worden.
6:7 En de verslagenen zullen in het
midden van u liggen, opdat gij weet,
dat Ik de HEERE ben.
6:8 Ik zal dan nog een overblijfsel
laten, als gij [enigen] zult hebben,
die het zwaard ontkomen onder
deheidenen, wanneer gij in de
landen zult verstrooid worden.
6:9 Dan zullen uw ontkomenen
Mijner gedenken onder de heidenen,
waar zij gevankelijk zullen
gewordenzijn, omdat Ik verbroken
ben door hun hoerachtig hart, dat
van Mij afgeweken is, en door hun
ogen, die hundrekgoden nahoereren;
en zij zullen een walging aan
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zichzelven hebben over de
boosheden, die zij in al hungruwelen
gedaan hebben.
6:10 En zij zullen weten, dat Ik de
HEERE ben; Ik heb niet tevergeefs
gesproken, van hun dit kwaad aan
tedoen.
6:11 Zo zegt de Heere HEERE: Sla
met uw hand, en stamp met uw
voet, en zeg: Ach, over alle
gruwelender boosheden van het huis
Israels; want zij zullen door het
zwaard, door den honger en door
de pestilentievallen.
6:12 Die verre af is, zal door de
pest sterven, en die nabij is, zal
door het zwaard vallen; maar
dieovergebleven en belegerd is, zal
door honger sterven; alzo zal Ik
Mijn grimmigheid tegen hen
volbrengen.
6:13 Dan zult gij weten, dat Ik de
HEERE ben, als hun verslagenen in
het midden hunner
drekgodenrondom hun altaren
wezen zullen op alle hoge heuvelen,
op alle toppen der bergen, en
onder allen groenenboom, en onder
alle dichte eiken, de plaats, alwaar
zij al hun drekgoden liefelijken reuk
maakten.
6:14 Daarom zal Ik Mijn hand over
hen uitstrekken, en zal het land
woest maken, ja, woester dan
dewoestijn naar Diblath henen, in al
hun woningen; en zij zullen
bevinden, dat Ik de HEERE ben.

7:1 Daarna geschiedde het woord
des HEEREN tot mij, zeggende:
7:2 Verder, gij mensenkind, zo zegt
de Heere HEERE, van het land
Israels: Het einde is er, het einde
isgekomen over de vier hoeken des
lands.
7:3 Nu is het einde over u; want Ik
zal Mijn toorn tegen u zenden, en
Ik zal u richten naar uw wegen, en
Ikzal op u brengen al uw gruwelen.
7:4 En Mijn oog zal u niet
verschonen, en Ik zal niet sparen;
maar Ik zal uw wegen op u
brengen, en uwgruwelen zullen in
het midden van u zijn, en gijlieden
zult weten, dat Ik de HEERE ben.
7:5 Zo zegt de Heere HEERE: Een
kwaad, een enig kwaad, ziet, is
gekomen;
7:6 Een einde is er gekomen, dat
einde is gekomen, het is opgewaakt
tegen u; ziet, het [kwaad]
isgekomen!
7:7 De morgenstond is tot u
gekomen, o inwoner des lands, de
tijd is gekomen, de dag der
beroerte isnabij, en er is geen
wederklank der bergen.
7:8 Nu zal Ik in kort Mijn
grimmigheid over u uitgieten, en
Mijn toorn tegen u volbrengen, en u
richten naaruw wegen, en zal op u
brengen al uw gruwelen.
7:9 En Mijn oog zal niet verschonen,
en Ik zal niet sparen; Ik zal u geven
naar uw wegen, en uw
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gruwelenzullen in het midden van u
zijn; en gijlieden zult weten, dat Ik
de HEERE ben, Die slaat.
7:10 Ziet, de dag, ziet, [de]
[morgenstond] is gekomen, de
morgenstond is voortgekomen, de
roede heeftgebloeid, de hovaardij
heeft gegroend.
7:11 Het geweld is opgerezen tot
een roede der goddeloosheid; niets
van hen zal [overblijven], noch
vanhun menigte, noch van hun
gedruis, en geen klage zal over hen
zijn.
7:12 De tijd is gekomen, de dag is
genaakt; de koper zij niet blijde, en
de verkoper bedrijve geen rouw;want
een brandende toorn is over de
gehele menigte van het [land].
7:13 Want de verkoper zal tot het
verkochte niet wederkeren, ofschoon
hun leven nog onder de
levendenware; overmits het gezicht,
aangaande de gehele menigte van
het [land], niet zal terugkeren; en
niemand zaldoor zijn
ongerechtigheid zijn leven sterken.
7:14 Zij hebben met de trompet
getrompet, en hebben alles bereid,
maar niemand trekt ten strijde;
wantMijn brandende toorn is over
de gehele menigte van het [land].
7:15 Het zwaard is buiten, en de
pest, en de honger van binnen; die
op het veld is, zal door het
zwaardsterven, en die in de stad is,
dien zal de honger en de pest

verteren.
7:16 En hun ontkomenden zullen
[wel] ontkomen, maar zij zullen op
de bergen zijn, zij allen zullen
zijngelijk duiven der dalen,
kermende, een ieder om zijn
ongerechtigheid.
7:17 Alle handen zullen slap
worden, en alle knieen zullen
henenvlieten [als] water.
7:18 Ook zullen zij zakken
aangorden, gruwen zal ze bedekken,
en over alle aangezichten zal
schaamtewezen, en op al hun
hoofden kaalheid.
7:19 Zij zullen hun zilver op de
straten werpen, en hun goud zal tot
onreinigheid zijn; hun zilver en
hungoud zal hen niet kunnen
uithelpen ten dage der
verbolgenheid des HEEREN; hun ziel
zullen zij niet verzadigen,en hun
ingewanden zullen zij niet vullen;
want het zal de aanstoot hunner
ongerechtigheid zijn.
7:20 En Hij heeft de schoonheid
Zijns sieraads ter overtreffelijkheid
gezet; maar zij hebben daarin
beeldenhunner gruwelen [en] hunner
verfoeiselen gemaakt; daarom heb Ik
dat hun tot onreinigheid gesteld.
7:21 En Ik zal het in de hand der
vreemden overgeven ten roof, en
den goddelozen der aarde ten buit,
enzij zullen het ontheiligen.
7:22 Ook zal Ik Mijn aangezicht van
hen omwenden, en zij zullen Mijn
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verborgen plaats ontheiligen;
wantinbrekers zullen daar inkomen
en die ontheiligen.
7:23 Maak een keten; want het land
is vol van bloedgerichten, en de
stad is vol van geweld.
7:24 Daarom zal Ik de kwaadste der
heidenen doen komen, die hun
huizen erfelijk bezitten zullen, en
zalden hoogmoed der sterken doen
ophouden, en die hen heiligen,
zullen ontheiligd worden.
7:25 De ondergang komt; en zij
zullen den vrede zoeken, maar hij
zal er niet zijn.
7:26 Ellende zal op ellende komen,
en er zal gerucht op gerucht wezen;
dan zullen zij het gezicht van
eenprofeet zoeken; maar de wet zal
vergaan van den priester, en de
raad van de oudsten.
7:27 De koning zal rouw bedrijven,
en de vorsten zullen met
verwoesting bekleed zijn, en de
handen vanhet volk des lands zullen
beroerd zijn; Ik zal hun doen naar
hun weg, en met hun rechten zal Ik
ze richten; en zijzullen weten, dat Ik
de HEERE ben.
8:1 Het geschiedde nu in het zesde
jaar, in de zesde [maand], op den
vijfden der maand, als ik in mijn
huiszat, en de oudsten van Juda
voor mijn aangezicht zaten, dat de
hand des Heeren HEEREN daar over
mij viel.

8:2 Toen zag ik, en ziet, een
gelijkenis, als de gedaante van vuur;
van de gedaante Zijner lenden
ennederwaarts was vuur; en van Zijn
lenden en opwaarts, als de
gedaante ener klaarheid, als de verf
van Hasmal.
8:3 En Hij stak de gelijkenis ener
hand uit, en nam mij bij het haar
mijns hoofds; en de Geest voerde
mij optussen de aarde en tussen
den hemel, en bracht mij in de
gezichten Gods te Jeruzalem, tot de
deur der poortvan het binnenste
[voorhof], dewelke ziet naar het
noorden, alwaar de zitplaats was
van een beeld der ijvering,dat tot
ijver verwekt.
8:4 En ziet, de heerlijkheid des
Gods van Israel was aldaar, naar de
gedaante, die ik in de vallei
gezienhad.
8:5 En Hij zeide tot mij: Mensenkind,
hef nu uw ogen op naar den weg
van het noorden; en ik hief
mijnogen op naar den weg van het
noorden, en ziet, tegen het noorden
aan de poort van het altaar was dit
beeld derijvering, in den ingang.
8:6 En Hij zeide tot mij: Mensenkind,
ziet gij wel, wat zij doen, de grote
gruwelen, die het huis Israels
hierdoet, opdat Ik van Mijn
heiligdom verre wegga? Doch gij zult
nog wederom grote gruwelen zien.
8:7 Zo bracht Hij mij tot de deur
van het voorhof. Toen zag ik, en
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ziet, er was een hol in den wand.
8:8 En Hij zeide tot mij: Mensenkind,
graaf nu in dien wand. En ik groef
in dien wand, en ziet, daar was
eendeur.
8:9 Toen zeide Hij tot mij: Ga in, en
zie de boze gruwelen, die zij hier
doen.
8:10 Zo ging ik in, en ik zag, en
ziet, er was alle beeltenis van
kruipende dieren en verfoeilijke
beesten, envan alle drekgoden van
het huis Israels, geheel rondom aan
den wand gemaald.
8:11 En zeventig mannen uit de
oudsten van het huis Israels, met
Jaazanja, den zoon van Safan,
staandein het midden van hen,
stonden voor hun aangezichten; en
een ieder [had] zijn rookvat in zijn
hand, en eenovervloedige wolk des
reukwerks ging op.
8:12 Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij
gezien, mensenkind, wat de oudsten
van het huis Israels doen in
deduisternis, een ieder in zijn
gebeelde binnenkameren? want zij
zeggen: De HEERE ziet ons niet, de
HEEREheeft het land verlaten.
8:13 En Hij zeide tot mij: Gij zult
nog wederom grote gruwelen zien,
die zij doen.
8:14 En Hij bracht mij tot de deur
der poort van het huis des HEEREN,
die naar het noorden is, en
ziet,daar zaten vrouwen, bewenende
den Thammuz.

8:15 En Hij zeide tot mij: Hebt gij,
mensenkind, [dat] gezien? Gij zult
nog wederom grotere gruwelen
ziendan deze.
8:16 En Hij bracht mij tot het
binnenste voorhof van het huis des
HEEREN; en ziet, [aan] de deur van
dentempel des HEEREN, tussen het
voorhuis en tussen het altaar, waren
omtrent vijf en twintig mannen;
hunachterste [leden] waren naar den
tempel des HEEREN, en hun
aangezichten naar het oosten, en
deze bogenzich neder naar het
oosten voor de zon.
8:17 Toen zeide Hij tot mij: Hebt
gij, mensenkind, [dat] gezien? Is er
iets lichter geacht bij het huis
vanJuda, dan deze gruwelen te
doen, die zij hier doen? Als zij het
land met geweld vervuld hebben, zo
keren zijzich, om Mij te vertoornen;
want zie, zij steken de wijnranken
aan hun neus.
8:18 Daarom zal Ik ook handelen in
grimmigheid, Mijn oog zal niet
verschonen, en Ik zal niet
sparen;hoewel zij voor Mijn oren
met luider stem roepen, nochtans
zal Ik hen niet horen.
9:1 Daarna riep Hij voor mijn oren
[met] luider stem, zeggende: Doet
de opzieners der stad naderen,
enelkeen met zijn verdervend wapen
in zijn hand.
9:2 En ziet, zes mannen kwamen
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van den weg der Hoge poort, die
gekeerd is naar het noorden, en
elkeenmet zijn verpletterend wapen
in zijn hand; en een man in het
midden van hen was met linnen
bekleed, en eenschrijvers-inktkoker
was aan zijn lenden; en zij kwamen
in, en stonden bij het koperen
altaar.
9:3 En de heerlijkheid des Gods van
Israel hief zich op van den cherub,
waarop Hij was, tot den dorpel
vanhet huis; en Hij riep tot den
man, die met linnen bekleed was,
die de schrijvers-inktkoker aan zijn
lenden had.
9:4 En de HEERE zeide tot hem: Ga
door, door het midden der stad,
door het midden van Jeruzalem,
enteken een teken op de
voorhoofden der lieden, die zuchten
en uitroepen over al die gruwelen,
die in het middenderzelve gedaan
worden.
9:5 Maar tot die [anderen] zeide Hij
voor mijn oren: Gaat door, door de
stad achter hem, en slaat,
uliederoog verschone niet, en spaart
niet!
9:6 Doodt ouden, jongelingen en
maagden, en kinderkens en
vrouwen, tot verdervens toe; maar
genaaktaan niemand, op denwelken
het teken is, en begint van Mijn
heiligdom. En zij begonnen van de
oude mannen,die voor het huis
waren.

9:7 En Hij zeide tot hen:
Verontreinigt het huis, en vervult de
voorhoven met verslagenen; gaat
henen uit.En zij gingen henen uit, en
zij sloegen in de stad.
9:8 Het geschiedde nu, als zij hen
geslagen hadden, en ik
overgebleven was, dat ik op mijn
aangezicht viel,en riep, en zeide:
Ach, Heere HEERE, zult Gij al het
overblijfsel van Israel verderven, met
Uw grimmigheid uit tegieten over
Jeruzalem?
9:9 Toen zeide Hij tot mij: De
ongerechtigheid van het huis van
Israel en van Juda is gans zeer
groot, enhet land is met bloed
vervuld, en de stad is vol van
afwijking; want zij zeggen: De HEERE
heeft het landverlaten, en de HEERE
ziet niet.
9:10 Daarom ook, wat Mij aangaat,
Mijn oog zal niet verschonen, en Ik
zal niet sparen; Ik zal hun weg
ophun hoofd geven.
9:11 En ziet, de man, die met
linnen bekleed was, aan wiens
lenden de inktkoker was, bracht
bescheidweder, zeggende: Ik heb
gedaan, gelijk als Gij mij geboden
hadt.
10:1 Daarna zag ik, en ziet, boven
het uitspansel, hetwelk was over het
hoofd der cherubs, was als
eensaffiersteen, als de gedaante van
de gelijkenis eens troons; [en] Hij
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verscheen op dezelve.
10:2 En Hij sprak tot den man,
bekleed met linnen, en Hij zeide: Ga
in tot tussen de wielen, tot onder
dencherub, en vul uw vuisten met
vurige kolen van tussen de cherubs,
en strooi ze over de stad; en hij
ging in voormijn ogen.
10:3 De cherubs nu stonden ter
rechterzijde van het huis, als die
man inging; en een wolk vervulde
hetbinnenste voorhof.
10:4 Toen hief zich de heerlijkheid
des HEEREN omhoog van boven den
cherub, op den dorpel van hethuis;
en het huis werd vervuld met een
wolk, en het voorhof was vol van
den glans der heerlijkheid
desHEEREN.
10:5 En het geruis van de vleugelen
der cherubs werd gehoord tot het
uiterste voorhof, als de stem
desalmachtigen Gods, wanneer Hij
spreekt.
10:6 Het geschiedde nu, als Hij den
man, bekleed met linnen, geboden
had, zeggende: Neem vuur
vantussen de wielen, van tussen de
cherubs, dat hij inging en stond bij
een rad.
10:7 Toen stak een cherub zijn
hand uit van tussen de cherubs tot
het vuur, hetwelk was tussen
decherubs, en nam [daarvan], en
gaf het in de vuisten desgenen, die
met linnen bekleed was; die nam
het, en ginguit.

10:8 Want er werd gezien aan de
cherubs de gelijkenis van eens
mensen hand onder hun vleugelen.
10:9 Toen zag ik, en ziet, vier
raderen waren bij de cherubs; een
rad was bij elken cherub; en de
gedaanteder raderen was als de
verf van een turkoois-steen.
10:10 En aangaande hun gedaanten,
die vier hadden enerlei gelijkenis,
gelijk of het ware geweest een radin
het midden van een rad.
10:11 Als die gingen, zo gingen
[deze] op hun vier zijden; zij
keerden zich niet om, als zij gingen;
maar deplaats, waarheen het hoofd
zag, die volgden zij na; zij keerden
zich niet om, als zij gingen.
10:12 Hun ganse lichaam nu, en
hun ruggen, en hun handen, en hun
vleugelen, mitsgaders de
raderen,waren vol ogen rondom; die
vier hadden hun raderen.
10:13 Aangaande de raderen,
elkeen derzelve werd voor mijn oren
genoemd Galgal.
10:14 En elkeen had vier
aangezichten; het eerste aangezicht
was het aangezicht eens cherubs,
en hettweede aangezicht was het
aangezicht eens mensen, en het
derde het aangezicht eens leeuws,
en het vierdehet aangezicht eens
arends.
10:15 En die cherubs hieven zich
omhoog; dit was hetzelfde dier, dat
ik bij de rivier Chebar gezien had.
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10:16 En als de cherubs gingen, zo
gingen die raderen nevens dezelven;
en als de cherubs hun
vleugelenophieven, om zich van de
aarde omhoog te heffen, zo
keerden zich diezelve raderen ook
niet om van bij hen.
10:17 Als die stonden, stonden
[deze], en als die opgeheven
werden, hieven zich deze [ook] op;
want degeest der dieren was in hen.
10:18 Toen ging de heerlijkheid des
HEEREN van boven den dorpel des
huizes weg, en stond boven
decherubs.
10:19 En de cherubs hieven hun
vleugelen op, en verhieven zich van
de aarde omhoog voor mijn ogen,
alszij uitgingen; en de raderen
waren tegenover hen; en elkeen
stond aan de deur der Oostpoort
van het huis desHEEREN; en de
heerlijkheid des Gods Israels was
van boven over hen.
10:20 Dit is het dier, dat ik zag
onder den Gods Israels bij de rivier
Chebar; en ik bemerkte, dat het
cherubswaren.
10:21 Elkeen had vier aangezichten,
en elkeen had vier vleugelen; en de
gelijkenis van mensenhandenwas
onder hun vleugelen.
10:22 En aangaande de gelijkenis
van hun aangezichten, het waren
dezelfde aangezichten, die ik
gezienhad bij de rivier Chebar, hun
gedaanten en zij zelven; zij gingen

ieder recht uit voor zijn aangezicht
henen.
11:1 Toen hief mij de Geest op, en
bracht mij tot de Oostpoort van het
huis des HEEREN, dewelke
zietoostwaarts; en ziet, aan de deur
der poort waren vijf en twintig
mannen, en in het midden van hen
zag ikJaazanja, den zoon van Azzur,
en Pelatja, den zoon van Benaja,
vorsten des volks.
11:2 En Hij zeide tot mij:
Mensenkind, deze zijn de mannen,
die ongerechtigheid bedenken, en
die kwadenraad raden in deze stad.
11:3 Die zeggen: Men moet geen
huizen nabij bouwen; deze [stad]
zou de pot, en wij het vlees zijn.
11:4 Daarom profeteer tegen hen;
profeteer, o mensenkind!
11:5 Zo viel dan de Geest des
HEEREN op mij, en Hij zeide tot mij:
Zeg: Zo zegt de HEERE: Alzo
zegtgijlieden, o huis Israels! want Ik
weet elkeen der dingen, die in uw
geest opklimmen.
11:6 Gij hebt uw verslagenen in
deze stad vermenigvuldigd, en gij
hebt derzelver straten met
deverslagenen vervuld.
11:7 Daarom, zo zegt de Heere
HEERE: Uw verslagenen, die gij in
het midden derzelve nedergelegd
hebt,die zijn dat vlees, en deze
[stad] is de pot; maar ulieden zal Ik
uit het midden derzelve doen
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uitgaan.
11:8 Gijlieden hebt het zwaard
gevreesd; en het zwaard zal Ik over
u brengen, spreekt de Heere HEERE.
11:9 Ook zal Ik ulieden uit het
midden derzelve doen uitgaan, en Ik
zal u overgeven in de hand
dervreemden; en Ik zal recht onder
u doen.
11:10 Gij zult door het zwaard
vallen; in de landpale Israels zal Ik
u richten, en gij zult weten, dat Ik
deHEERE ben.
11:11 Deze [stad] zal ulieden niet
tot een pot zijn, en gij zult in het
midden derzelve [niet] tot vlees zijn;
inde landpale Israels zal Ik u
richten.
11:12 En gij zult weten, dat Ik de
HEERE ben, omdat gij in Mijn
inzettingen niet gewandeld, en Mijn
rechtenniet gedaan hebt, maar naar
de rechten der heidenen, die
rondom u zijn, gedaan hebt.
11:13 Het geschiedde nu, als ik
profeteerde, dat Pelatja, de zoon
van Benaja, stierf. Toen viel ik
neder opmijn aangezicht, en riep
met luider stem; en zeide: Ach,
Heere HEERE! zult Gij gans een
voleinding maken methet overblijfsel
van Israel?
11:14 Toen geschiedde het woord
des HEEREN tot mij, zeggende:
11:15 Mensenkind, het zijn uw
broederen, uw broederen, de
mannen uwer maagschap, en het

ganse huisIsraels, [ja], dat ganse, tot
welke de inwoners van Jeruzalem
gezegd hebben: Maakt u verre af
van den HEERE,ditzelve land is ons
tot een erfbezitting gegeven.
11:16 Daarom zeg: Zo zegt de
Heere HEERE: Hoewel Ik hen verre
onder de heidenen weggedaan heb,
enhoewel Ik hen in de landen
verstrooid heb, nochtans zal Ik hun
een weinig [tijds] tot een heiligdom
zijn, in delanden, waarin zij
gekomen zijn.
11:17 Daarom zeg: Alzo zegt de
Heere HEERE: Ja, Ik zal ulieden
vergaderen uit de volken, en Ik zal
uverzamelen uit de landen, waarin
gij verstrooid zijt, en Ik zal u het
land Israels geven.
11:18 En zij zullen daarhenen
komen, en al deszelfs verfoeiselen
en al deszelfs gruwelen van
daarwegdoen.
11:19 En Ik zal hun enerlei hart
geven, en zal een nieuwen geest in
het binnenste van u geven; en Ik
zalhet stenen hart uit hun vlees
wegnemen, en zal hun een vlesen
hart geven;
11:20 Opdat zij wandelen in Mijn
inzettingen, en Mijn rechten
bewaren, en dezelve doen; en zij
zullen Mijtot een volk zijn, en Ik zal
hun tot een God zijn.
11:21 Maar welker hart het hart
hunner verfoeiselen en hunner
gruwelen nawandelt, derzelver weg
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zal Ikop hun hoofd geven, spreekt
de Heere HEERE.
11:22 Toen hieven de cherubs hun
vleugelen op, en de raderen
tegenover hen; en de heerlijkheid
desGods van Israel was over hen
van boven.
11:23 En de heerlijkheid des
HEEREN rees op van het midden
der stad, en stond op den berg, die
tegenhet oosten der stad is.
11:24 Daarna nam mij de Geest op,
en bracht mij in gezicht door den
Geest Gods in Chaldea tot
degevankelijk weggevoerden; en het
gezicht, dat ik gezien had, voer van
mij op.
11:25 En ik sprak tot de gevankelijk
weggevoerden al de woorden des
HEEREN, die Hij mij had doen zien.
12:1 Verder geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:
12:2 Mensenkind! gij woont in het
midden van een wederspannig huis,
dewelke ogen hebben om te zien,en
niet zien, oren hebben om te horen,
en niet horen, want zij zijn een
wederspannig huis.
12:3 Daarom gij, mensenkind, maak
u gereedschap van vertrekking; en
vertrek bij dag voor hun ogen; engij
zult vertrekken van uw plaats tot
een andere plaats voor hun ogen;
misschien zullen zij het merken,
hoewel zijeen wederspannig huis
zijn.

12:4 Gij zult dan uw gereedschap
bij dag voor hun ogen uitbrengen,
als het gereedschap dergenen,
dievertrekken; daarna zult gij in den
avond uitgaan voor hun ogen, gelijk
zij uitgaan, die vertrekken.
12:5 Doorgraaf u den wand voor
hun ogen, en breng daardoor [uw]
[gereedschap] uit.
12:6 Voor hun ogen zult gij het op
de schouders dragen, in donker zult
gij het uitbrengen; uw aangezichtzult
gij bedekken, dat gij het land niet
ziet; want Ik heb u den huize Israels
tot een wonderteken gegeven.
12:7 En ik deed alzo, gelijk als mij
bevolen was; ik bracht mijn
gereedschap uit bij dag, als het
gereedschapdergenen, die
vertrekken; daarna in den avond
doorgroef ik mij den wand met de
hand; ik bracht het uit indonker,
[en] ik droeg het op den schouder
voor hun ogen.
12:8 En des morgens geschiedde
het woord des HEEREN tot mij,
zeggende:
12:9 Mensenkind, heeft niet het huis
Israels, het wederspannig huis, tot u
gezegd: Wat doet gij?
12:10 Zeg tot hen: Alzo zegt de
Heere HEERE: Deze last is [tegen]
den vorst te Jeruzalem, en het
gansehuis Israels, dat in het midden
van hen is.
12:11 Zeg: Ik ben ulieder
wonderteken; gelijk als ik gedaan
1361

Ezechiël
heb, alzo zal hun gedaan worden;
zij zullendoor wegvoering in de
gevangenis heengaan.
12:12 En de vorst, die in het
midden van hen is, zal [het]
[gereedschap] op den schouder
dragen in donker,en hij zal uitgaan;
zij zullen door den wand graven,
om [hem] daardoor uit te brengen;
hij zal zijn aangezichtbedekken,
opdat hij met het oog de aarde
niet zie.
12:13 Ik zal ook Mijn net over hem
uitspreiden, dat hij in Mijn
jachtgaren gegrepen worde; en Ik
zal hembrengen in Babylonie, het
land der Chaldeen; ook zal hij dat
niet zien, hoewel hij daar sterven
zal.
12:14 En allen, die rondom hem zijn
[tot] zijn hulp, en al zijn benden zal
Ik in alle winden verstrooien; en
Ikzal het zwaard achter hen
uittrekken.
12:15 Alzo zullen zij weten, dat Ik
de HEERE ben, wanneer Ik hen
onder de heidenen verspreiden en
henin de landen verstrooien zal.
12:16 Doch Ik zal van hen weinige
lieden doen overblijven van het
zwaard, van den honger en van
depestilentie; opdat zij al hun
gruwelen vertellen onder de
heidenen, waarhenen zij komen
zullen, en zij zullenweten, dat Ik de
HEERE ben.
12:17 Daarna geschiedde het woord

des HEEREN tot mij, zeggende:
12:18 Mensenkind, gij zult uw brood
eten met beven, en uw water zult
gij met beroerte en met
kommerdrinken.
12:19 En gij zult tot het volk des
lands zeggen: Alzo zegt de Heere
HEERE, van de inwoners
vanJeruzalem, in het land Israels: Zij
zullen hun brood met kommer eten,
en hun water zullen zij met
verbaasdheiddrinken, omdat hun
land woest zal worden van zijn
volheid, vanwege het geweld van al
degenen, die daarinwonen;
12:20 En de bewoonde steden
zullen woest worden, en het land
zal een wildernis zijn; en gij zult
weten, datIk de HEERE ben.
12:21 Wederom geschiedde het
woord des HEEREN tot mij,
zeggende:
12:22 Mensenkind, wat is dit voor
een spreekwoord, [dat] gijlieden
hebt in het land Israels, zeggende:
dedagen zullen verlengd worden, en
al het gezicht zal vergaan?
12:23 Daarom zeg tot hen: Alzo
zegt de Heere HEERE: Ik zal dit
spreekwoord doen ophouden, dat zij
hetniet meer ten spreekwoord
gebruiken zullen in Israel. Maar
spreek tot hen: De dagen zijn nabij
gekomen, en hetwoord van ieder
gezicht.
12:24 Want geen ijdel gezicht zal er
meer wezen, noch vleiende
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waarzegging, in het midden van het
huisIsraels.
12:25 Want Ik ben de HEERE, Ik zal
spreken; het woord, dat Ik zal
spreken, zal gedaan worden, [de]
[tijd]zal niet meer uitgesteld worden;
want in uw dagen, o wederspannig
huis, zal Ik een woord spreken, en
hetzelvedoen, spreekt de Heere
HEERE.
12:26 Verder geschiedde het woord
des HEEREN tot mij, zeggende:
12:27 Mensenkind, zie, die van het
huis Israels zeggen: Het gezicht dat
hij ziet, is voor vele dagen, en
hijprofeteert van tijden, die verre
zijn.
12:28 Daarom zeg tot hen: Alzo
zegt de Heere HEERE: Geen Mijner
woorden zullen meer
uitgesteldworden; het woord, hetwelk
Ik gesproken heb, dat zal gedaan
worden, spreekt de Heere HEERE.
13:1 En des HEEREN woord
geschiedde tot mij, zeggende:
13:2 Mensenkind, profeteer tegen de
profeten Israels, die profeteren, en
zeg tot degenen, die uit hun
hartprofeteren: Hoort des HEEREN
woord.
13:3 Zo zegt de Heere HEERE: Wee
over die dwaze profeten, die hun
geest nawandelen, en hetgeen
zijniet gezien hebben!
13:4 Uw profeten, o Israel, zijn als
vossen in de woeste plaatsen.

13:5 Gij zijt in de bressen niet
opgetreden, noch hebt den muur
toegemuurd voor het huis Israels,
om inden strijd te staan, ten dage
des HEEREN.
13:6 Zij zien ijdelheid en
leugenachtige voorzegging, die daar
zeggen: De HEERE heeft gesproken,
daarde HEERE hen niet gezonden
heeft; en zij geven hope van het
woord te zullen bevestigen.
13:7 Ziet gij niet een ijdel gezicht,
en spreekt een leugenachtige
voorzegging, als gij zegt: De
HEEREspreekt, daar Ik niet
gesproken heb?
13:8 Daarom zo zegt de Heere
HEERE: omdat gijlieden ijdelheid
spreekt, en leugen ziet; daarom,
ziet, Ik[wil] aan u, spreekt de Heere
HEERE.
13:9 En Mijn hand zal zijn tegen de
profeten, die ijdelheid zien, en
leugen voorzeggen; zij zullen in
devergadering Mijns volks niet zijn,
en in het schrift van het huis Israels
niet geschreven worden, en in het
landIsraels niet komen; en gij zult
weten, dat Ik de Heere HEERE ben.
13:10 Daarom, ja, daarom dat zij
Mijn volk verleiden, zeggende: Vrede,
daar geen vrede is; en [dat] de
eeneen lemen wand bouwt, en ziet,
de anderen denzelven pleisteren
met loze kalk.
13:11 Zeg tot degenen, die met
loze kalk pleisteren, dat hij omvallen
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zal; er zal een
overstelpendeplasregen zijn; en gij,
o grote hagelstenen, zult vallen, en
een grote stormwind zal [hem]
splijten.
13:12 Ziet, als die wand zal
gevallen zijn, zal dan niet tot u
gezegd worden: Waar is de
pleistering,waarmede gij gepleisterd
hebt?
13:13 Daarom alzo zegt de Heere
HEERE: Ja, Ik zal [hem] door een
groten stormwind in Mijn
grimmigheidsplijten, en er zal een
overstelpende plasregen zijn in Mijn
toorn, en grote hagelstenen in [Mijn]
grimmigheid, om[dien] te verdoen.
13:14 Zo zal Ik den wand afbreken,
dien gijlieden met loze kalk
gepleisterd hebt, en zal hem ter
aardenederwerpen, dat zijn grond
zal ontdekt worden; alzo zal [de]
[stad] vallen, en gij zult in het
midden van haaromkomen; en gij
zult weten, dat Ik de HEERE ben.
13:15 Zo zal Ik Mijn grimmigheid
tegen den wand voortbrengen, en
tegen degenen, die hem pleisteren
metloze kalk; en Ik zal tot ulieden
zeggen: Die wand is er niet [meer],
en die hem pleisterden, zijn er niet;
13:16 [Te] [weten] de profeten
Israels, die van Jeruzalem
profeteren, en voor haar een
gezicht des vredeszien, waar geen
vrede is, spreekt de Heere HEERE.
13:17 En gij, mensenkind, zet uw

aangezicht tegen de dochteren uws
volks, dewelke profeteren uit
haarhart, en profeteer tegen haar;
13:18 En zeg: Zo zegt de Heere
HEERE: Wee [die] [vrouwen], die
kussens naaien voor alle okselen
derarmen, en maken hoofddeksels
voor het hoofd van alle statuur, om
de zielen te jagen! Zult gij de zielen
Mijnsvolks jagen, en zult gij u de
zielen in het leven behouden?
13:19 En zult gij Mij ontheiligen bij
Mijn volk, voor handvollen van gerst,
en voor stukken broods, om zielente
doden, die niet zouden sterven, en
om zielen in het leven te behouden,
die niet zouden leven, door uw
liegentot Mijn volk, dat de leugen
hoort?
13:20 Daarom, zo zegt de Heere
HEERE: Ziet, Ik [wil] aan uw kussens,
waarmede gij aldaar de zielen
jaagtnaar de bloemhoven, en Ik zal
ze uit uw armen wegscheuren; en Ik
zal die zielen losmaken, de zielen,
die gijjaagt naar de bloemhoven.
13:21 Daartoe zal Ik uw
hoofddeksels scheuren, en Mijn volk
uit uw hand redden, zodat zij niet
meer in uwhand zullen zijn tot een
jacht; en gij zult weten, dat Ik de
HEERE ben.
13:22 Omdat gijlieden het hart des
rechtvaardigen [door] valsheid hebt
bedroefd gemaakt, daar Ik hemgeen
smart aangedaan heb; en omdat gij
de handen des goddelozen gesterkt
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hebt, opdat hij zich van zijn
bozenweg niet afkeren zou, dat Ik
hem in het leven behield;
13:23 Daarom zult gij niet meer
ijdelheid zien, noch waarzegging
gebruiken; maar Ik zal Mijn volk uit
uwhand redden, en gij zult weten,
dat Ik de HEERE ben.
14:1 Daarna kwamen tot mij
mannen uit de oudsten van Israel,
en zaten neder voor mijn
aangezicht.
14:2 Toen geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:
14:3 Mensenkind, deze mannen
hebben hun drekgoden in hun hart
opgezet, en hebben den
aanstoothunner ongerechtigheid
recht voor hun aangezichten
gesteld; word Ik dan ernstiglijk van
hen gevraagd?
14:4 Daarom spreek met hen, en
zeg tot hen: Alzo zegt de Heere
HEERE: Een ieder man uit het
huisIsraels, die de drekgoden in zijn
hart opzet, en den aanstoot zijner
ongerechtigheid recht voor zijn
aangezichtstelt, en komt tot den
profeet, Ik, de HEERE zal hem, als
hij komt, antwoorden naar de
menigte zijnerdrekgoden;
14:5 Opdat Ik het huis Israels in
hun hart grijpe, dewijl zij allen door
hun drekgoden van Mij vervreemd
zijn.
14:6 Daarom zeg tot het huis

Israels: Alzo zegt de Heere HEERE:
Bekeert u, en keert u af van
uwdrekgoden, en keert uw
aangezichten af van al uw gruwelen.
14:7 Want ieder man uit het huis
Israels, en uit den vreemdeling, die
in Israel verkeert, die zich van
achterMij afscheidt, en zet zijn
drekgoden op in zijn hart, en stelt
den aanstoot zijner ongerechtigheid
recht voor zijnaangezicht, en komt
tot den profeet, om Mij door hem
te vragen; Ik ben de HEERE, hem
zal geantwoord wordendoor Mij;
14:8 En Ik zal Mijn aangezicht tegen
dienzelven man zetten, en zal hem
stellen tot een teken en
totspreekwoorden, en zal hem
uitroeien uit het midden Mijns volks;
en gijlieden zult weten, dat Ik de
HEERE ben.
14:9 Als nu een profeet overreed
zal zijn, en iets gesproken zal
hebben, Ik, de HEERE, heb
dienzelvenprofeet overreed, en Ik zal
Mijn hand tegen hem uitstrekken, en
zal hem verdelgen uit het midden
van Mijn volkIsrael.
14:10 En zij zullen hun
ongerechtigheid dragen; gelijk de
ongerechtigheid des vragers zal zijn;
alzo zal zijnde ongerechtigheid des
profeten;
14:11 Opdat het huis Israels niet
meer van achter Mij afdwale, en zij
zich niet meer verontreinigen met
alhun overtredingen; alsdan zullen
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zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal
hun tot een God zijn, spreekt de
HeereHEERE.
14:12 Verder geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
14:13 Mensenkind, als een land
tegen Mij gezondigd zal hebben,
zwaarlijk overtredende, zo zal Ik
Mijnhand daartegen uitstrekken, en
zal hetzelve den staf des broods
breken, en een honger daarin
zenden, dat Ikdaaruit mensen en
beesten uitroeie;
14:14 Ofschoon deze drie mannen,
Noach, Daniel en Job, in het
midden deszelven waren, zij zouden
doorhun gerechtigheid [alleen] hun
ziel bevrijden, spreekt de Heere
HEERE.
14:15 Zo Ik het boos gedierte make
door het land door te gaan, hetwelk
dat van kinderen berove, zodat
hetwoest worde, dat er niemand
doorga, vanwege het gedierte;
14:16 Die drie mannen in het
midden deszelven zijnde, zo
[waarachtig] [als] Ik leef, spreekt de
HeereHEERE, zo zij zonen, en zo zij
dochteren bevrijden zouden, zij
zelven alleen zouden bevrijd worden,
maar hetland zou woest worden.
14:17 Of [als] Ik het zwaard brenge
over datzelve land, en zegge:
Zwaard! ga door, door dat land,
zodat Ikdaarvan uitroeie mensen en
beesten;
14:18 Ofschoon die drie mannen in

het midden deszelven waren, zo
[waarachtig] [als] Ik leef, spreekt
deHeere HEERE, zij zouden zonen
noch dochteren bevrijden, maar zij
zelven alleen zouden bevrijd worden.
14:19 Of [als] Ik de pestilentie in
datzelve land zende, en Mijn
grimmigheid daarover met bloed
uitgiete, omdaarvan mensen en
beesten uit te roeien;
14:20 Ofschoon Noach, Daniel en
Job in het midden deszelven waren,
[zo] [waarachtig] [als] Ik leef,spreekt
de Heere HEERE, zo zij een zoon,
[of] zo zij een dochter zouden
bevrijden, zij zouden [alleen] hun
zieldoor hun gerechtigheid bevrijden.
14:21 Want alzo zegt de Heere
HEERE: Hoeveel te meer als Ik mijn
vier boze gerichten, het zwaard,
enden honger, en het boze gedierte,
en de pestilentie gezonden zal
hebben tegen Jeruzalem, om daaruit
mensenen beesten uit te roeien!
14:22 Doch ziet, daarin zullen
ontkomenen overblijven, die
uitgevoerd zullen worden, zonen en
dochteren;ziet, zij zullen tot ulieden
uitkomen, en gij zult hun weg zien,
en hun handelingen; en gij zult
vertroost wordenover het kwaad, dat
Ik over Jeruzalem gebracht zal
hebben, [ja], al wat Ik zal gebracht
hebben over haar.
14:23 Zo zullen zij u vertroosten,
als gij hun weg en hun handelingen
zien zult; en gij zult weten, dat Ik
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nietzonder oorzaak gedaan heb, al
wat Ik in haar gedaan heb, spreekt
de Heere HEERE.
15:1 En des HEEREN woord
geschiedde tot mij, zeggende:
15:2 Mensenkind, wat is het hout
des wijnstoks meer dan alle hout,
[of] de wijnrank [meer] [dan] dat
onderhet hout eens wouds is?
15:3 Wordt daarvan hout genomen,
om een stuk werk te maken? Neemt
men daarvan een pin, om enigvat
daaraan te hangen?
15:4 Ziet, het wordt aan het vuur
overgegeven, opdat het verteerd
worde; het vuur verteert beide
zijneinden, en zijn middelste wordt
verbrand; zou het deugen tot een
stuk werks?
15:5 Ziet, toen het geheel was, werd
het tot geen stuk werks gemaakt;
hoeveel te min als het vuur
datverteerd heeft, zodat het
verbrand is, zal het dan nog tot
een stuk werks gemaakt worden?
15:6 Daarom, alzo zegt de Heere
HEERE: Gelijk als het hout des
wijnstoks is onder het hout des
wouds,hetwelk Ik aan het vuur
overgeef, opdat het verteerd worde,
alzo zal Ik de inwoners van
Jeruzalem overgeven.
15:7 Want Ik zal Mijn aangezicht
tegen hen zetten; als zij van het
[ene] vuur uitgaan, zal het [andere]
vuurhen verteren; en gij zult weten,

dat Ik de HEERE ben, als Ik Mijn
aangezicht tegen hen gesteld zal
hebben.
15:8 En Ik zal het land woest
maken, omdat zij zwaarlijk
overtreden hebben, spreekt de
Heere HEERE.
16:1 Verder geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:
16:2 Mensenkind, maak Jeruzalem
haar gruwelen bekend,
16:3 En zeg: Alzo zegt de Heere
HEERE tot Jeruzalem: Uw
handelingen en uw geboorten zijn
uit het landder Kanaanieten; uw
vader was een Amoriet en uw
moeder een Hethietische.
16:4 En aangaande uw geboorten:
ten dage, als gij geboren waart,
werd uw navel niet afgesneden; en
gijwaart niet met water gewassen,
toen Ik [u] aanschouwde; gij waart
ook geenszins met zout gewreven,
noch inwindselen gewonden.
16:5 Geen oog had medelijden over
u, om u een van deze dingen te
doen, om zich over u te
erbarmen;maar gij zijt geworpen
geweest op het vlakke des velds,
om de walgelijkheid van uw ziel, ten
dage, toen gijgeboren waart.
16:6 Als Ik bij u voorbijging, zo zag
Ik u, vertreden zijnde in uw bloed,
en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef;
ja,Ik zeide tot u in uw bloed: Leef!
16:7 Ik heb u tot tien duizend, als
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het gewas des velds, gemaakt; en
gij zijt gegroeid, en groot geworden,
enzijt gekomen tot grote sierlijkheid;
[uw] borsten zijn vast geworden, en
uw haar is gewassen, doch gij waart
naakten bloot.
16:8 Als Ik nu bij u voorbijging, zag
Ik u, en ziet, uw tijd was de tijd der
minne; zo breidde Ik Mijn
vleugelover u uit, en dekte uw
naaktheid; ja, Ik zwoer u, en kwam
met u in een verbond, spreekt de
Heere HEERE engij werdt de Mijne.
16:9 Daarna wies Ik u met water,
en Ik spoelde uw bloed van u af,
en zalfde u met olie.
16:10 Ik bekleedde u ook met
gestikt werk, en Ik schoeide u met
dassenvellen, en omgordde u met
fijnlinnen, en bedekte u met zijde.
16:11 Ook versierde Ik u met
sieraad, en deed armringen aan uw
handen, en een keten aan uw hals.
16:12 Desgelijks deed Ik een
voorhoofdsiersel aan uw aangezicht,
en oorringen aan uw oren, en een
kroonder heerlijkheid op uw hoofd.
16:13 Zo waart gij versierd met
goud en zilver, en uw kleding was
fijn linnen, en zijde, en gestikt werk;
gij atmeelbloem, en honig, en olie,
en gij waart gans zeer schoon, en
waart voorspoedig, dat gij een
koninkrijk werdt.
16:14 Daartoe ging van u een naam
uit onder de heidenen om uw
schoonheid; want die was volmaakt

doorMijn heerlijkheid, die Ik op u
gelegd had, spreekt de Heere
HEERE.
16:15 Maar gij hebt vertrouwd op
uw schoonheid, en hebt gehoereerd
vanwege uw naam; ja, hebt
uwhoererijen uitgestort aan een
ieder, die voorbijging; voor hem was
zij.
16:16 En gij hebt van uw klederen
genomen, en u gemaakt geplekte
hoogten, en hebt daarop
gehoereerd;[zulks] is niet gekomen,
en zal niet geschieden.
16:17 Daartoe hebt gij genomen de
vaten uws sieraads van Mijn goud
en van Mijn zilver, dat Ik u
gegevenhad, en gij hebt u
mansbeelden gemaakt, en gij hebt
met dezelve gehoereerd.
16:18 En gij hebt uw gestikte
klederen genomen, en hebt ze
bedekt; en gij hebt Mijn olie en Mijn
reukwerkvoor hun aangezichten
gesteld.
16:19 En Mijn brood, hetwelk Ik u
gaf, meelbloem en olie, en honig,
[waarmede] Ik u spijsde, dat hebt
gijook voor hun aangezichten
gesteld tot een liefelijken reuk; zo is
het geschied, spreekt de Heere
HEERE.
16:20 Verder hebt gij uw zonen en
uw dochteren, die gij Mij gebaard
hadt, genomen, en hebt ze
denzelvengeofferd om te verteren; is
het wat kleins van uw hoererijen,
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16:21 Dat gij Mijn kinderen geslacht
hebt, en hebt ze overgegeven, als
gij dezelve voor hen door [het][vuur]
hebt doen gaan?
16:22 Ook hebt gij bij al uw
gruwelen en uw hoererijen niet
gedacht aan de dagen uwer
jonkheid, als gijnaakt en bloot
waart, [als] gij vertreden waart in uw
bloed.
16:23 Het is ook geschied na al uw
boosheid, (wee, wee u, spreekt de
Heere HEERE),
16:24 Dat gij u een verwelfsel
gebouwd hebt, en u een hoge
plaats gemaakt hebt in elke straat.
16:25 Aan elk hoofd des wegs hebt
gij uw hoge plaatsen gebouwd, en
hebt uw schoonheid
gruwelijkgemaakt, en hebt met uw
benen geschreden voor een ieder,
die voorbijging, en hebt uw
hoererijenvermenigvuldigd.
16:26 Gij hebt ook gehoereerd met
de kinderen van Egypte, uw
naburen, die groot van vlees zijn;
en gijhebt uw hoererij
vermenigvuldigd, om Mij tot toorn te
verwekken.
16:27 Ziet, daarom strekte Ik Mijn
hand over u uit, en verminderde uw
bescheiden deel; en Ik gaf u over
inden lust dergenen, die u haten,
der dochteren der Filistijnen, die
vanwege uw schandelijken weg
beschaamdwaren.
16:28 Verder hebt gij gehoereerd

met de kinderen van Assur, omdat
gij onverzadelijk waart; ja, als gij
methen gehoereerd hebt, zijt gij ook
niet verzadigd geworden.
16:29 Maar gij hebt uw hoererij
vermenigvuldigd in het land van
Kanaan tot in Chaldea; en
daarmede ookzijt gij niet verzadigd
geworden.
16:30 Hoe zwak is uw hart (spreekt
de Heere HEERE) als gij al deze
dingen doet, [zijnde] het werk van
eenheersende hoerachtige vrouw!
16:31 Als gij uw verwelfsel bouwt
aan het hoofd van iederen weg, en
uw hoge plaats maakt in elke
straat,en niet zijt geweest als een
hoer, het hoerenloon beschimpende.
16:32 O, die overspelige vrouw, zij
neemt in plaats van haar man de
vreemden aan.
16:33 Men geeft loon aan alle
hoeren; maar gij geeft uw loon aan
al uw boelen, en gij beschenkt ze,
opdatzij tot u van rondom zouden
ingaan om uw hoererijen.
16:34 Zo geschiedt met u in uw
hoererijen het tegendeel van de
vrouwen, dewijl men u niet naloopt,
om tehoereren; want als gij
hoerenloon geeft, en het hoerenloon
u niet gegeven wordt; zo zijt gij tot
een tegendeelgeworden.
16:35 Daarom, o hoer, hoor des
HEEREN woord.
16:36 Alzo zegt de Heere HEERE:
Omdat uw vergif uitgestort is, en uw
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schaamte door uw hoererijen metuw
boelen ontdekt is, en met al de
drekgoden uwer gruwelen, en na het
bloed uwer kinderen, dat gij
hungegeven hebt;
16:37 Daarom, zie, Ik zal al uw
boelen vergaderen, met dewelke gij
vermengd zijt geweest, en allen, die
gijliefgehad hebt, met allen, die gij
gehaat hebt; en Ik zal hen van
rondom vergaderen tegen u, en Ik
zal voor henuw naaktheid
ontdekken, dat zij uw ganse
naaktheid zien zullen.
16:38 Daartoe zal Ik u [naar] de
rechten der overspeelsters en der
bloedvergietsters richten; en Ik zal
uovergeven aan het bloed der
grimmigheid en des ijvers.
16:39 En Ik zal u in hun hand
overgeven, en zij zullen uw
verwelfsel afbreken, en uw hoge
plaatsenomwerpen, en uw klederen
u uittrekken, en uw sierlijke juwelen
nemen, en u naakt en bloot laten.
16:40 Daarna zullen zij tegen u een
vergadering doen opkomen, en
zullen u met stenen stenigen, en u
methun zwaarden doorsteken.
16:41 Zij zullen ook uw huizen met
vuur verbranden, en oordelen tegen
u uitvoeren voor veler vrouwenogen;
en Ik zal u doen ophouden van een
hoer te zijn, en gij zult ook niet
meer hoerenloon geven.
16:42 Zo zal Ik Mijn grimmigheid op
u doen rusten, en Mijn ijver zal van

u afwijken; en Ik zal stil zijn, en
nietmeer toornig wezen.
16:43 Daarom dat gij niet gedacht
hebt aan de dagen uwer jonkheid,
en Mij tot beroering geweest zijt
metdit alles, zie, zo zal Ik ook uw
weg op [uw] hoofd geven, spreekt
de Heere HEERE; en gij zult die
schandelijkedaad niet doen boven al
uw gruwelen.
16:44 Zie, een ieder, die
spreekwoorden gebruikt, zal van u
een spreekwoord gebruiken,
zeggende: Zo demoeder is, is haar
dochter.
16:45 Gij zijt de dochter uwer
moeder, die de walg had van haar
man en van haar kinderen; en gij
zijt dezuster uwer zusteren, die de
walg gehad hebben van haar
mannen en van haar kinderen; uw
moeder was eenHethietische, en uw
vader een Amoriet.
16:46 Uw grote zuster nu is
Samaria, zij en haar dochteren,
dewelke woont aan uw linkerhand;
maar uwzuster, die kleiner is dan
gij, die tegen uw rechterhand woont,
is Sodom en haar dochteren.
16:47 Doch gij hebt in haar wegen
niet gewandeld, noch naar haar
gruwelen gedaan; het was wat
gerings,een verdriet; maar gij hebt
het meer verdorven dan zij, in al uw
wegen.
16:48 [Zo] [waarachtig] [als] Ik leef,
spreekt de Heere HEERE, indien
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Sodom, uw zuster, zij met
haardochteren, gedaan heeft, gelijk
gij gedaan hebt en uw dochteren!
16:49 Ziet, dit was de
ongerechtigheid uwer zuster Sodom;
hoogmoed, zatheid van brood en
stillegerustheid had zij en haar
dochteren; maar zij sterkte de hand
des armen en nooddruftigen niet.
16:50 En zij verhieven zich, en
deden gruwelijkheid voor Mijn
aangezicht; daarom deed Ik ze weg,
nadat Ikhet gezien had.
16:51 Samaria ook heeft naar de
helft uwer zonden niet gezondigd;
en gij hebt uw gruwelen meer dan
zijvermenigvuldigd, en hebt uw
zusters gerechtvaardigd door al uw
gruwelen, die gij gedaan hebt.
16:52 Draag gij [dan] ook uw
schande, gij, die voor uw zusteren
geoordeeld hebt door uw zonden,
die gijgruwelijker gemaakt hebt dan
zij; zij zijn rechtvaardiger dan gij;
wees gij dan ook beschaamd, en
draag uwschande, omdat gij uw
zusters gerechtvaardigd hebt.
16:53 Als Ik haar gevangenen
wederbrengen zal, [namelijk] de
gevangenen van Sodom en haar
dochteren,en de gevangenen van
Samaria en haar dochteren, dan
[zal] [Ik] [wederbrengen] de
gevangenen uwergevangenis in het
midden van haar.
16:54 Opdat gij uw schande draagt,
en te schande gemaakt wordt, om

al hetgeen gij gedaan hebt, als
gijhaar troosten zult.
16:55 Als uw zusters, Sodom en
haar dochteren, zullen wederkeren
tot haar vorigen staat,
mitsgadersSamaria en haar
dochteren zullen wederkeren tot
haar vorigen staat, zult gij ook en
uw dochteren wederkerentot uw
vorigen staat.
16:56 Ja, uw zuster Sodom is in uw
mond niet gehoord geweest, ten
dage uws groten hoogmoeds,
16:57 Aleer uw boosheid ontdekt
was. Als de tijd was der versmading
van de dochteren van Syrie, en
vanal degenen, die rondom datzelve
waren, de dochteren der Filistijnen,
die u verachten van rondom,
16:58 Hebt gij uw schandelijke
daden en uw gruwelen gedragen,
spreekt de HEERE.
16:59 Want alzo zegt de Heere
HEERE: Ik zal u ook doen, gelijk als
gij gedaan hebt, die den eed
verachthebt, brekende het verbond.
16:60 Evenwel zal Ik gedachtig
wezen aan Mijn verbond met u, in
de dagen uwer jonkheid, en Ik zal
met ueen eeuwig verbond oprichten.
16:61 Dan zult gij uwer wegen
gedenken en beschaamd zijn, als gij
uw zusteren, die groter zijn dan gij,
metdegenen, die kleiner zijn dan gij,
aannemen zult; want Ik zal u
dezelve geven tot dochteren, maar
niet uit uwverbond.
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16:62 Want Ik zal Mijn verbond met
u oprichten, en gij zult weten, dat Ik
de HEERE ben;
16:63 Opdat gij het gedachtig zijt,
en u schaamt, en niet meer uw
mond opent vanwege uw
schande,wanneer Ik voor u
verzoening doen zal over al hetgeen
gij gedaan hebt, spreekt de Heere
HEERE.
17:1 En des HEEREN woord
geschiedde tot mij, zeggende:
17:2 Mensenkind, stel een raadsel
voor, en gebruik een gelijkenis tot
het huis Israels,
17:3 En zeg: Alzo zegt de Heere
HEERE: Een arend, die groot was,
groot van vleugelen, lang van
vlerken,vol van vederen, die
verscheidene verven had, kwam op
den Libanon, en nam den oppersten
tak van een ceder.
17:4 Hij plukte den top van zijn
jonge takjes af, en bracht hem in
een land van koophandel; hij zette
hem ineen stad van kooplieden.
17:5 Hij nam ook van het zaad des
lands, en legde het in een
zaadakker; hij nam het, hij zette het
bij velewateren met grote
voorzichtigheid.
17:6 En het sproot uit, en werd tot
een welig uitlopenden wijnstok,
[doch] nederig van stam, ziende met
zijntakken naar hem, dewijl zijn
wortelen onder hem waren. Zo werd

hij tot een wijnstok, die ranken
voortbracht enscheuten uitwierp.
17:7 Nog was er een grote arend,
groot van vleugelen en overvloedig
van vederen; en ziet, deze
wijnstokvoegde zijn wortelen naar
denzelven toe, en wierp zijn takken
tot hem uit, opdat hij hem
bevochtigen zou naarde bedden
zijner planting toe.
17:8 Hij was in een goede landouwe
bij vele wateren geplant, om takken
te maken en vrucht te dragen,opdat
hij tot een heerlijken wijnstok
worden mocht.
17:9 Zeg: Alzo zegt de Heere
HEERE: Zal hij gedijen? Zal hij niet
zijn wortelen uitrukken, en zijn
vruchtafsnijden, dat hij droog
worde? Hij zal aan al de bladeren
van zijn gewas verdrogen; en dat
niet door een grotenarm, noch door
veel volks, om dien van zijn
wortelen weg te voeren.
17:10 Ja ziet, zal hij geplant zijnde
gedijen? Zal hij niet, als de
oostenwind hem aanroert, gans
verdrogen?Op de bedden van zijn
gewas zal hij verdrogen.
17:11 Daarna geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
17:12 Zeg nu tot dat wederspannig
huis: Weet gij niet, wat deze dingen
zijn? Zeg: Ziet, de koning vanBabel
is [tot] Jeruzalem gekomen, en heeft
haar koning genomen, en haar
vorsten, en heeft ze tot zich
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gevoerdnaar Babel.
17:13 Daartoe heeft hij van het
koninklijk zaad genomen, en
daarmede een verbond gemaakt, en
heefthem tot een eed gebracht, en
de machtigen des lands heeft hij
weggenomen;
17:14 Opdat het koninkrijk nederig
zou zijn, zich niet verheffende, [en]
dat het, zijn verbond
houdende,bestaan mocht.
17:15 Maar hij rebelleerde tegen
hem, zendende zijn boden in
Egypte, opdat men hem paarden en
veelvolks bestellen zou; zal hij
gedijen? Zal hij ontkomen, die zulke
dingen doet? Ja, zal hij het verbond
breken enontkomen?
17:16 [Zo] [waarachtig] [als] Ik leef,
spreekt de Heere HEERE, zo hij niet
in de plaats des konings, die
hemkoning gemaakt heeft, wiens
eed hij veracht, en wiens verbond
hij gebroken heeft, bij hem in het
midden vanBabel zal sterven!
17:17 Ook zal Farao, door een
groot heir en door menigte van
[krijgs] vergadering, met hem in
oorlog nietsuitrichten als men een
wal zal opwerpen, en als men
sterkten bouwen zal, om vele zielen
uit te roeien.
17:18 Want hij heeft den eed
veracht, brekende het verbond, daar
hij, ziet, zijn hand gegeven had;
dewijl hijal deze dingen gedaan
heeft, zal hij niet ontkomen.

17:19 Daarom, alzo zegt de Heere
HEERE: [Zo] [waarachtig] [als] Ik leef,
zo Ik Mijn eed, dien hij verachtheeft,
en Mijn verbond, dat hij gebroken
heeft, datzelve niet op zijn hoofd
geve!
17:20 En Ik zal Mijn net over hem
uitspreiden, dat hij gegrepen zal
worden in Mijn jachtgaren; en Ik zal
hemdoen brengen naar Babel, en
zal daar met hem rechten [over] zijn
overtreding, waardoor hij tegen Mij
overtredenheeft.
17:21 Daartoe zullen al zijn
vluchtelingen met al zijn benden
door het zwaard vallen, en de
overgeblevenenzullen in alle winden
verstrooid worden; en gijlieden zult
weten, dat Ik, de HEERE, gesproken
heb.
17:22 Alzo zegt de Heere HEERE: Ik
zal ook van den oppersten tak des
hogen ceders nemen, dat Ik
zettenzal; van het opperste zijner
jonge takjes zal Ik een tederen
afplukken, denwelken Ik op een
hogen enverhevenen berg planten
zal;
17:23 Op den berg der hoogte van
Israel zal Ik hem planten; en hij zal
takken voortbrengen, en
vruchtdragen, en hij zal tot een
heerlijken ceder worden, dat onder
hem wonen zal alle gevogelte van
allerlei vleugel;in de schaduw zijner
takken zullen zij wonen.
17:24 Zo zullen alle bomen des
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velds weten, dat Ik, de HEERE, den
hogen boom vernederd heb,
dennederigen boom verheven heb,
den groenen boom verdroogd, en
den drogen boom bloeiende
gemaakt heb; Ik,de HEERE, heb het
gesproken, en zal het doen.
18:1 Verder geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:
18:2 Wat is ulieden, dat gij dit
spreekwoord gebruikt van het land
Israels, zeggende: De vaders
hebbenonrijpe druiven gegeten, en
de tanden der kinderen zijn stomp
geworden?
18:3 [Zo] [waarachtig] [als] Ik leef,
spreekt de Heere HEERE, zo het
ulieden meer gebeuren zal,
ditspreekwoord in Israel te
gebruiken!
18:4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk
de ziel des vaders, alzo ook de ziel
des zoons, zijn Mijne; de ziel,
diezondigt, die zal sterven.
18:5 Wanneer nu iemand
rechtvaardig is, en doet recht en
gerechtigheid;
18:6 Niet eet op de bergen, en zijn
ogen niet opheft tot de drekgoden
van het huis Israels; noch
dehuisvrouw zijns naasten
verontreinigt, noch tot de
afgezonderde vrouw nadert;
18:7 En niemand verdrukt, den
schuldenaar zijn pand wedergeeft,
geen roof rooft, den hongerige zijn

broodgeeft, en den naakte met
kleding bedekt;
18:8 Niet geeft op woeker, noch
overwinst neemt, zijn hand van
onrecht afkeert, waarachtig recht
tussenden een en den anderen
oefent;
18:9 In Mijn inzettingen wandelt, en
Mijn rechten onderhoudt, om
trouwelijk te handelen; die
rechtvaardigezal gewisselijk leven,
spreekt de Heere HEERE.
18:10 Heeft hij nu een zoon
gewonnen, die een inbreker is, die
bloed vergiet, die zijn broeder doet
een vandeze dingen;
18:11 En die al die dingen niet
doet; maar eet ook op de bergen,
en verontreinigt de huisvrouw
zijnsnaasten;
18:12 Verdrukt den ellendige en den
nooddruftige, rooft veel roofs, geeft
het pand niet weder, en heft
zijnogen op tot de drekgoden, doet
gruwel;
18:13 Geeft op woeker, en neemt
overwinst; zou die leven? Hij zal niet
leven, al die gruwelen heeft
hijgedaan; hij zal voorzeker gedood
worden; zijn bloed zal op hem zijn!
18:14 Ziet nu, heeft hij een zoon
gewonnen, die al de zonden zijn
vaders, die hij doet, aanziet, en
toeziet,dat hij dergelijke niet doet;
18:15 Niet eet op de bergen, noch
zijn ogen opheft tot de drekgoden
van het huis Israels, de
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huisvrouwzijns naasten niet
verontreinigt;
18:16 En niemand verdrukt, het
pand niet behoudt, en geen roof
rooft, zijn brood den hongerige
geeft, enden naakte met kleding
bedekt;
18:17 Zijn hand van den ellendige
afhoudt, geen woeker noch
overwinst neemt, Mijn rechten doet,
[en] inMijn inzettingen wandelt; die
zal niet sterven om de
ongerechtigheid zijns vaders; hij zal
gewisselijk leven.
18:18 Zijn vader, dewijl hij met
onderdrukking onderdrukt heeft, des
broeders goed geroofd heeft,
engedaan heeft, dat niet goed was
in het midden zijner volken; ziet
daar, hij zal sterven in zijn
ongerechtigheid.
18:19 Maar gijlieden zegt: Waarom
draagt de zoon niet de
ongerechtigheid des vaders? Immers
zal dezoon, [die] recht en
gerechtigheid gedaan heeft, [en] al
Mijn inzettingen onderhouden, en
die gedaan heeft,gewisselijk leven.
18:20 De ziel, die zondigt, die zal
sterven; de zoon zal niet dragen de
ongerechtigheid des vaders, en
devader zal niet dragen de
ongerechtigheid des zoons; de
gerechtigheid des rechtvaardigen zal
op hem zijn, en degoddeloosheid
des goddelozen zal op hem zijn.
18:21 Maar wanneer de goddeloze

zich bekeert van al zijn zonden, die
hij gedaan heeft, en al
Mijninzettingen onderhoudt, en doet
recht en gerechtigheid, hij zal
gewisselijk leven, hij zal niet sterven.
18:22 Al zijn overtredingen, die hij
gedaan heeft, zullen hem niet
gedacht worden; in zijn
gerechtigheid, diehij gedaan heeft,
zal hij leven.
18:23 Zou Ik enigzins lust hebben
aan den dood des goddelozen,
spreekt de Heere HEERE; is het niet,
alshij zich bekeert van zijn wegen,
dat hij leve?
18:24 Maar als de rechtvaardige
zich afkeert van zijn gerechtigheid,
en onrecht doet, doende naar al
degruwelen, die de goddeloze doet,
zou die leven? Al zijn
gerechtigheden, die hij gedaan
heeft, zullen nietgedacht worden; in
zijn overtreding, waardoor hij
overtreden heeft, en in zijn zonde,
die hij gezondigd heeft, indie zal hij
sterven.
18:25 Nog zegt gijlieden: De weg
des HEEREN is niet recht; hoort nu,
o huis Israels! is Mijn weg nietrecht?
Zijn niet uw wegen onrecht?
18:26 Als de rechtvaardige zich
afkeert van zijn gerechtigheid, en
onrecht doet, en sterft in dezelve,
hij zalin zijn onrecht, dat hij gedaan
heeft, sterven.
18:27 Maar als de goddeloze zich
bekeert van zijn goddeloosheid, die
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hij gedaan heeft, en doet recht
engerechtigheid, die zal zijn ziel in
het leven behouden;
18:28 Dewijl hij toeziet, en zich
bekeert van al zijn overtredingen,
die hij gedaan heeft, hij zal
gewisselijkleven, hij zal niet sterven.
18:29 Evenwel zegt het huis Israels:
De weg des HEEREN is niet recht.
Zouden Mijn wegen, o huis
Israels,niet recht zijn? Zijn niet uw
wegen onrecht?
18:30 Daarom zal Ik u richten, o
huis Israels! een ieder naar zijn
wegen, spreekt de Heere HEERE,
keertweder, en bekeert u van al uw
overtredingen, zo zal de
ongerechtigheid u niet tot een
aanstoot worden.
18:31 Werpt van u weg al uw
overtredingen, waardoor gij
overtreden hebt, en maakt u een
nieuw hart eneen nieuwen geest;
want waarom zoudt gij sterven, o
huis Israels?
18:32 Want Ik heb geen lust aan
den dood des stervenden, spreekt
de Heere HEERE; daarom bekeert
uen leeft.
19:1 Verder, hef gij een weeklage
op over de vorsten van Israel,
19:2 En zeg: Wat was uw moeder?
Een leeuwin, onder de leeuwen
nederliggende; zij bracht haar
welpenop in het midden der jonge
leeuwen.

19:3 Zij toog nu een van haar
welpen op; het werd een jonge
leeuw, die leerde roof te roven, hij
at mensenop.
19:4 Dit hoorden de volken van
hem, hij werd gegrepen in hun
groeve; en zij brachten hem met
haken naarEgypteland.
19:5 Zij nu ziende, dat zij in hope
was geweest, [doch] haar
verwachting verloren was, zo nam zij
een[ander] van haar welpen, hetwelk
zij [tot] een jongen leeuw stelde.
19:6 Deze wandelde steeds onder
de leeuwen, werd een jonge leeuw,
en leerde roof te roven, hij
atmensen op.
19:7 Hij bekende zijn weduwen, en
hij verwoestte hun steden; zodat het
land en zijn volheid ontzet werdvan
de stem zijner brulling.
19:8 Toen begaven zich de volken
tegen hem rondom uit de
landschappen, en zij spreidden hun
net overhem uit; in hun groeve werd
hij gegrepen.
19:9 En zij stelden hem in gesloten
bewaring met haken, opdat zij hem
brachten tot den koning van
Babel;zij brachten hem in vestingen,
opdat zijn stem niet meer gehoord
wierde op de bergen Israels.
19:10 Uw moeder was als een
wijnstok in uw stilheid, geplant bij
wateren; hij was vruchtbaar en vol
rankenvanwege vele wateren.
19:11 En hij had sterke roeden tot
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scepteren der heersers, en de stam
van elke [roede] werd hoog
tussende dichte takken; en hij werd
gezien door zijn hoogte, met de
menigte zijner takken.
19:12 Maar hij werd door
grimmigheid uitgerukt, [en] ter aarde
geworpen, en de oostenwind heeft
zijnvrucht verdroogd; zijn sterke
roeden zijn afgebroken en zijn
verdroogd; het vuur heeft ze
verteerd.
19:13 En nu is hij geplant in een
woestijn, in een dor en dorstig land.
19:14 Daartoe is een vuur uitgegaan
uit een roede zijner ranken, [dat]
zijn vrucht verteerd heeft; zodat
aanhem geen sterke roede is [tot]
een scepter, om te heersen. Dit is
een weeklage, en is tot een
weeklagegeworden.
20:1 En het geschiedde in het
zevende jaar, in de vijfde [maand],
op den tienden derzelver maand,
dat ermannen uit de oudsten van
Israel kwamen, om den HEERE te
vragen; en zij zaten neder voor mijn
aangezicht.
20:2 Toen geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:
20:3 Mensenkind, spreek tot de
oudsten van Israel, en zeg tot hen:
Alzo zegt de Heere HEERE: Komt
gij,om Mij te vragen? [Zo]
[waarachtig] [als] Ik leef, zo Ik van u
gevraagd worde, spreekt de Heere

HEERE.
20:4 Zoudt gij hun recht geven,
zoudt gij hun recht geven, o
mensenkind? Maak hun de gruwelen
hunnervaderen bekend;
20:5 En zeg tot hen: Alzo zegt de
Heere HEERE: Ten dage als Ik Israel
verkoos, zo hief Ik Mijn hand op
tothet zaad van het huis Jakobs, en
maakte Mijzelven hun in Egypteland
bekend; ja, Ik hief Mijn hand tot hen
op,zeggende: Ik ben de HEERE, uw
God.
20:6 Ten zelven dage hief Ik Mijn
hand tot hen op, dat Ik hen uit
Egypteland uitvoeren zou, in een
land, datIk voor hen uitgespeurd
had, vloeiende van melk en honig,
hetwelk het sieraad is van alle
landen.
20:7 En Ik zeide tot hen: Een ieder
werpe de verfoeiselen zijner ogen
weg; en verontreinigt ulieden niet
metde drekgoden van Egypte; Ik, de
HEERE, ben uw God.
20:8 Maar zij waren wederspannig
tegen Mij, en wilden naar Mij niet
horen; niemand wierp de
verfoeiselenzijner ogen weg, noch
verliet de drekgoden van Egypte;
daarom zeide Ik, dat Ik Mijn
grimmigheid over henuitgieten zou,
om Mijn toorn tegen hen te
volbrengen in het midden van
Egypteland.
20:9 Doch Ik deed het om Mijns
Naams wil, opdat hij niet ontheiligd
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wierde voor de ogen der heidenen,
inwelker midden zij waren; aan
welke Ik Mij, voor derzelver ogen,
bekend gemaakt heb, om hen uit
Egypteland uitte voeren.
20:10 En Ik voerde hen uit
Egypteland, en bracht hen in de
woestijn.
20:11 Daar gaf Ik hun Mijn
inzettingen, en maakte hun Mijn
rechten bekend, dewelke, zo ze een
mensdoet, zal [hij] door dezelve
leven.
20:12 Daartoe ook gaf Ik hun Mijn
sabbatten, om een teken te zijn
tussen Mij en tussen hen, opdat
zijzouden weten, dat Ik de HEERE
ben, Die hen heilige.
20:13 Maar het huis Israels werd
wederspannig tegen Mij in de
woestijn; zij wandelden in Mijn
inzettingenniet, en verwierpen Mijn
rechten; dewelke, zo ze een mens
doet, zal [hij] door dezelve leven; en
zij ontheiligdenMijn sabbatten zeer,
dat Ik zeide, Mijn grimmigheid te
zullen uitgieten over hen in de
woestijn, om hen teverdoen.
20:14 Maar Ik deed het om Mijns
Naams wil, opdat die niet ontheiligd
werd voor de ogen van die
heidenen,voor welker ogen Ik hen
uitvoerde.
20:15 Evenwel hief Ik ook Mijn hand
op tot hen in de woestijn, dat Ik
hen niet zou brengen in het land,
datIk [hun] gegeven had, vloeiende

van melk en honig, hetwelk het
sieraad is van alle landen;
20:16 Daarom dat zij Mijn rechten
verwierpen, en in Mijn inzettingen
niet wandelden, en Mijn
sabbattenontheiligden; want hun hart
wandelde hun drekgoden na.
20:17 Doch Mijn oog verschoonde
hen, dat Ik hen niet verdierf, en
geen voleinding met hen maakte in
dewoestijn.
20:18 Maar Ik zeide tot hun
kinderen in de woestijn: Wandelt
niet in de inzettingen uwer vaderen,
enonderhoudt hun rechten niet, en
verontreinigt u niet met hun
drekgoden.
20:19 Ik ben de HEERE, uw God,
wandelt in Mijn inzettingen, en
onderhoudt Mijn rechten, en doet
dezelve.
20:20 En heiligt Mijn sabbatten, en
zij zullen tot een teken zijn tussen
Mij en tussen ulieden, opdat gij
weet,dat Ik, de HEERE, uw God ben.
20:21 Maar die kinderen waren
[ook] wederspannig tegen Mij; zij
wandelden niet in Mijn inzettingen,
enMijn rechten namen zij niet waar,
om die te doen; dewelke, zo ze een
mens doet, zal [hij] door dezelve
leven; zijontheiligden Mijn sabbatten,
dat Ik zeide, Mijn grimmigheid te
zullen uitgieten over hen,
volbrengende Mijn toorntegen hen in
de woestijn.
20:22 Doch Ik keerde Mijn hand af,
1378

Ezechiël
en deed het om Mijns Naams wil,
opdat hij voor de ogen der
heidenenniet zou ontheiligd worden,
voor welker ogen Ik hen uitgevoerd
had.
20:23 Ik hief ook Mijn hand tot hen
op in de woestijn, dat Ik hen
verspreiden zou onder de heidenen,
en henverstrooien in de landen;
20:24 Omdat zij Mijn rechten niet
gedaan hadden, maar Mijn
inzettingen verworpen en Mijn
sabbattenontheiligd hadden, en hun
ogen achter de drekgoden hunner
vaderen waren.
20:25 Daarom gaf Ik hun ook
besluitingen, die niet goed waren,
en rechten, waarbij zij niet leven
zouden.
20:26 En Ik verontreinigde hen in
hun giften, omdat zij [door] [het]
[vuur] deden doorgaan al wat
debaarmoeder opent; opdat Ik ze
verwoesten zou, ten einde dat zij
zouden weten, dat Ik de HEERE ben.
20:27 Daarom, mensenkind, spreek
tot het huis Israels, en zeg tot hen:
Alzo zegt de Heere HEERE:Hiermede
nog hebben Mij uw vaderen
gesmaad, dat zij door overtreding
tegen Mij overtreden hebben.
20:28 Als Ik hen in het land
gebracht had, over hetwelk Ik Mijn
hand opgeheven had, om hetzelve
hun tegeven, zo zagen zij naar allen
hogen heuvel en alle dicht
geboomte, en offerden daar hun

offeren, en zij gavendaar hun
tergende offeranden, en daar zetten
zij hun liefelijken reuk, en daar
offerden zij hun drankofferen.
20:29 En Ik zeide tot hen: Wat is
die hoogte, waarhenen gij gaat?
Nochtans is de naam daarvan
genoemdhoogte, tot op dezen dag
toe.
20:30 Daarom zeg tot het huis
Israels: Alzo zegt de Heere HEERE:
Zijt gij verontreinigd geworden in
denweg uwer vaderen, en hoereert
gij achter hun verfoeiselen?
20:31 Ja, met het offeren uwer
gaven, met uw kinderen door het
vuur te doen doorgaan, zijt
gijverontreinigd aan al uw
drekgoden tot op dezen dag toe;
en zou Ik van u gevraagd worden, o
huis Israels? [Zo][waarachtig] [als] Ik
leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik
van u gevraagd worde!
20:32 Daarom, dat in uw geest
opgeklommen is, zal geenszins
geschieden, dat gij zegt: Wij zullen
als deheidenen en als de
geslachten der landen zijn, dienende
hout en steen.
20:33 [Zo] [waarachtig] [als] Ik leef,
spreekt de Heere HEERE: Zo Ik niet
met een sterke hand,
enuitgestrekten arm, en met een
uitgegoten grimmigheid over u zal
regeren!
20:34 Want Ik zal u uit de volken
voeren, en u vergaderen uit de
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landen, waarin gij verstrooid zijt,
door eensterke hand, en door een
uitgestrekten arm, en door een
uitgegoten grimmigheid.
20:35 Daartoe zal Ik u brengen in
de woestijn der volken, en Ik zal
met u aldaar rechten, aangezicht
aanaangezicht;
20:36 Gelijk als Ik gerecht heb met
uw vaderen in de woestijn van
Egypteland, alzo zal Ik met u
rechten,spreekt de Heere HEERE.
20:37 En Ik zal ulieden onder de
roede doen doorgaan, en Ik zal u
brengen onder den band des
verbonds.
20:38 Daartoe zal Ik, die rebel zijn,
en die tegen Mij overtreden, uit
ulieden uitzuiveren; Ik zal hen uit
hetland hunner vreemdelingschappen
uitvoeren, en zij zullen in het
landschap Israels niet [weder]
komen, en gij zultweten, dat Ik de
HEERE ben.
20:39 En gijlieden, o huis Israels,
alzo zegt de Heere HEERE: Gaat
henen, dient een ieder zijn
drekgoden,ook hierna, dewijl
gijlieden naar Mij niet hoort; doch
ontheiligt niet meer Mijn heiligen
Naam, met uw giften enmet uw
drekgoden.
20:40 Want op Mijn heiligen berg,
op den hogen berg Israels, spreekt
de Heere HEERE, daar zal Mij
hetganse huis Israels in het land
dienen, zij allen; daar zal Ik

welgevallen aan hen nemen, en
daar zal Ik uwhefofferen eisen, en
de eerstelingen uwer heffingen met
al uw geheiligde dingen.
20:41 Ik zal een welgevallen aan
ulieden nemen om den liefelijken
reuk, wanneer Ik u van de
volkenuitvoeren, en u vergaderen zal
uit de landen, in dewelke gij zult
verstrooid zijn, en Ik zal in u
geheiligd wordenvoor de ogen der
heidenen.
20:42 En gij zult weten, dat Ik de
HEERE ben, als Ik u in het
landschap Israels gebracht zal
hebben, in hetland, waarover Ik Mijn
hand opgeheven heb, om hetzelve
uw vaderen te geven.
20:43 Daar zult gij dan gedenken
aan uw wegen, en aan al uw
handelingen waarmede gij u
verontreinigdhebt, en gij zult van u
zelven een walging hebben over al
uw boosheden, die gij gedaan hebt.
20:44 Zo zult gij weten, dat Ik de
HEERE ben, als Ik met u gedaan zal
hebben, om Mijns Naams wil,
nietnaar uw boze wegen, noch naar
uw verdorven handelingen, o huis
Israels, spreekt de Heere HEERE.
20:45 Verder geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
20:46 Mensenkind, zet uw
aangezicht naar den weg van het
zuiden, en drup tegen het zuiden;
en profeteertegen het woud van het
veld [in] [het] zuiden.
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20:47 En zeg tot het zuiderwoud:
Hoor des HEEREN woord: Alzo zegt
de Heere HEERE: Ziet, Ik zal eenvuur
in u aansteken, hetwelk in u allen
groenen boom en allen dorren
boom verteren zal; de vlammende
vlamzal niet uitgeblust worden, maar
daardoor zullen verbrand worden
alle aangezichten van het zuiden tot
hetnoorden toe.
20:48 En alle vlees zal zien, dat Ik,
de HEERE, dat aangestoken heb; het
zal niet uitgeblust worden.
20:49 En ik zeide: Ach, Heere
HEERE, zij zeggen van mij: Is hij niet
een verdichter van gelijkenissen?
21:1 En des HEEREN woord
geschiedde tot mij, zeggende:
21:2 Mensenkind! zet uw aangezicht
tegen Jeruzalem, en drup tegen de
heiligdommen, en profeteer tegenhet
land van Israel;
21:3 En zeg tot het land van Israel:
Alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik [wil]
aan u, en Ik zal Mijn zwaard uit
zijnschede trekken; en Ik zal van u
uitroeien den rechtvaardige en den
goddeloze.
21:4 Omdat Ik [dan] van u uitroeien
zal den rechtvaardige en den
goddeloze, daarom zal Mijn zwaard
uitzijn schede uitgaan tegen alle
vlees, van het zuiden [tot] het
noorden.
21:5 En alle vlees zal weten, dat Ik,
de HEERE, Mijn zwaard uit zijn

schede getrokken heb; het zal
nietmeer wederkeren.
21:6 Maar gij, mensenkind, zucht;
zucht voor hun ogen met verbreking
der lenden en met bitterheid.
21:7 En het zal geschieden, als zij
tot u zeggen zullen: Waarom zucht
gij, dat gij zeggen zult: Om
hetgerucht, want het komt! en alle
hart zal versmelten, en alle handen
zullen verslappen, en alle geest
zalinkrimpen, en alle knieen [als]
water henenvlieten; ziet, het komt,
en het zal geschieden, spreekt de
HeereHEERE.
21:8 Wederom geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
21:9 Mensenkind, profeteer en zeg:
Alzo zegt de HEERE: Zeg: Het
zwaard, het zwaard is gescherpt,
enook geveegd.
21:10 Het is gescherpt, opdat het
een slachting slachte; het is
geveegd, opdat het een glinster
hebbe; of wij[dan] zullen vrolijk zijn?
het is de roede Mijns Zoons, die
alle hout versmaadt.
21:11 En Hij heeft hetzelve te vegen
gegeven, opdat men het met de
hand handelen zou; dat zwaard
isgescherpt, en dat is geveegd, om
hetzelve in de hand des
doodslagers te geven.
21:12 Schreeuw en huil, o
mensenkind, want hetzelve zal zijn
tegen Mijn volk, het zal zijn tegen al
devorsten van Israel; verschrikkingen
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zullen vanwege het zwaard bij Mijn
volk zijn; daarom klop op de heup.
21:13 Als er beproeving was, wat
was het toen? Zou er dan ook geen
versmadende roede zijn, spreekt
deHeere HEERE.
21:14 Daarom gij, mensenkind,
profeteer, en sla hand tegen hand;
want het zwaard zal verdubbeld
wordenten derden male, het is het
zwaard dergenen, die verslagen
zullen worden; het is het zwaard
der groten, dieverslagen zullen
worden, dat tot hen in de binnenste
kameren indringen zal.
21:15 Ik heb de punt des zwaards
gezet tegen al hun poorten, opdat
het hart versmelte, en de
aanstotenvermenigvuldigen; ach, het
is toegemaakt, opdat het glinstere,
het is ingewonden om te slachten.
21:16 Houd u bijeen, o [zwaard]!
keer u rechtsom, schik u, keer u
linksom, waarhenen uw
aangezichtgesteld is.
21:17 En Ik Zelf zal ook Mijn hand
tegen Mijn hand slaan, en Mijn
grimmigheid doen rusten; Ik, de
HEERE,heb het gesproken.
21:18 Wederom geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
21:19 Gij nu, mensenkind, stel u
twee wegen voor, waardoor het
zwaard des konings van Babel komt;
uiteen land zullen zij beide
voortkomen; en kies een zijde, kies
ze aan het hoofd van den weg der

stad.
21:20 Gij zult een weg voorstellen,
waardoor het zwaard inkomen zal
tegen Rabba der kinderen
Ammons,of tegen Juda, tot de vaste
[stad] Jeruzalem.
21:21 Want de koning van Babel zal
aan de wegscheiding staan, aan het
hoofd van de twee wegen,
omwaarzegging te gebruiken; hij zal
zijn pijlen slijpen; hij zal de terafim
vragen, hij zal de lever bezien.
21:22 De waarzegging zal aan zijn
rechterhand zijn op Jeruzalem, om
hoofdmannen te stellen, om
denmond te openen in het
doodslaan, om de stem op te
heffen met gejuich, om
stormrammen te stellen tegen
depoorten, om sterkten op te
werpen, om bolwerken te bouwen.
21:23 Dit zal hun in hun ogen als
een ijdel waarzeggen zijn, [omdat]
[zij] met eden beedigd zijn onder
hen;maar hij zal der ongerechtigheid
gedenken, opdat zij gegrepen
worden.
21:24 Daarom zegt de Heere HEERE
alzo: Omdat gijlieden uwer
ongerechtigheid doet gedenken,
doordienuw overtredingen ontdekt
worden, zodat uw zonden gezien
worden in al uw handelingen; omdat
uwer gedachtwordt, zult gij met de
hand gegrepen worden.
21:25 En gij, o onheilig, goddeloos
vorst van Israel, wiens dag komen
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zal, ten tijde der
uitersteongerechtigheid;
21:26 Alzo zegt de Heere HEERE:
Doe dien hoed weg, en hef dien
kroon af, deze zal dezelfde niet
wezen;Ik zal verhogen dien, die
nederig is, en vernederen dien, die
hoog is.
21:27 Ik zal die [kroon] omgekeerd,
omgekeerd, omgekeerd stellen; ja,
zij zal niet zijn, totdat hij kome,
die[daartoe] recht heeft, en [dien] Ik
geven zal.
21:28 En gij, mensenkind, profeteer
en zeg: Alzo zegt de Heere HEERE,
van de kinderen Ammons, en
vanhun smading; zo zeg: Het
zwaard, het zwaard is uitgetrokken,
het is ter slachting geveegd om te
verdoen, om teglinsteren;
21:29 Terwijl zij u ijdelheid zien,
terwijl zij u leugen voorzeggen, om
u op de halzen te stellen dergenen,
dievan de goddelozen verslagen zijn,
welker dag gekomen was ten tijde
der uiterste ongerechtigheid.
21:30 Keer [uw] [zwaard] weder in
zijn schede! In de plaats, waar gij
geschapen zijt, in het land
uwerwoningen zal Ik u richten.
21:31 En Ik zal over u Mijn
gramschap uitgieten, Ik zal tegen u
door het vuur Mijner verbolgenheid
blazen;en Ik zal u overgeven in de
hand van brandende mensen,
smeders des verderfs.
21:32 Het vuur zult gij tot spijze

zijn, uw bloed zal zijn in het midden
des lands; uwer zal niet
gedachtworden; want Ik, de HEERE,
heb het gesproken.
22:1 Voorts geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:
22:2 Gij nu, mensenkind, zoudt gij
der bloedstad recht geven? Zoudt
gij haar recht geven? Ja, maak
haarbekend al haar gruwelen.
22:3 En zeg: Alzo zegt de Heere
HEERE: O stad, die in haar midden
bloed vergiet, opdat haar tijd
kome,en drekgoden tegen zichzelve
maakt, om zich te verontreinigen!
22:4 Door uw bloed, dat gij
vergoten hebt, zijt gij schuldig
geworden, en met uw drekgoden,
die gij gemaakthebt, hebt gij u
verontreinigd, en hebt uw dagen
doen naderen, en zijt tot uw jaren
gekomen; daarom heb Ik uden
heidenen overgegeven [tot] een
smaad, en allen landen [tot] een
spot.
22:5 Die nabij en verre van u zijn,
zullen u bespotten, gij onreine van
naam en vol van onrust!
22:6 Ziet, de vorsten Israels zijn in
u geweest, een ieder naar zijn
kracht, om bloed te vergieten.
22:7 Vader en moeder hebben zij in
u licht geacht; met den vreemdeling
hebben zij in het midden van udoor
verdrukking gehandeld; zij hebben in
u den wees en de weduwe verdrukt.
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22:8 Mijn heilige dingen hebt gij
veracht, en Mijn sabbatten hebt gij
ontheiligd.
22:9 Achterklappers zijn in u
geweest om bloed te vergieten, en
in u hebben zij op de bergen
gegeten, zijhebben schandelijkheid in
het midden van u gedaan.
22:10 Men heeft de schaamte des
vaders in u ontdekt; die onrein was
door afzondering, hebben zij in
uverkracht.
22:11 Daartoe heeft de een gruwel
gedaan met zijns naasten huisvrouw,
en een ander heeft zijns
zoonsvrouw met schandelijkheid
verontreinigd; nog een ander heeft
in u zijn zuster, zijns vaders
dochter; verkracht.
22:12 Zij hebben geschenken in u
genomen, om bloed te vergieten;
woeker en overwinst hebt gij
genomen,en gij hebt gierigheid
gepleegd aan uw naaste door
verdrukking; maar gij hebt Mijner
vergeten, spreekt de HeereHEERE.
22:13 Ziet dan, Ik heb Mijn hand
geslagen, om uw gierigheid, die gij
bedreven hebt, en om uw bloed, die
inhet midden van u geweest zijn.
22:14 Zal uw hart bestaan? zullen
uw handen sterk zijn, in de dagen,
als Ik met u handelen zal? Ik,
deHEERE, heb het gesproken, en zal
het doen.
22:15 En Ik zal u verstrooien onder
de heidenen, en u verspreiden in de

landen, en uw ontreinigheid uit
uverteren.
22:16 Zo zult gij in u ontheiligd zijn
voor de ogen der heidenen; en gij
zult weten, dat Ik de HEERE ben.
22:17 Wijders geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
22:18 Mensenkind, die van het huis
Israels zijn Mij tot schuim geworden;
zij zijn allen koper, of tin, of ijzer,of
lood, in het midden des ovens;
zilverschuim zijn zij geworden.
22:19 Daarom, alzo zegt de Heere
HEERE: Omdat gijlieden allen tot
schuim geworden zijt, daarom ziet,
Ikzal u in het midden van Jeruzalem
vergaderen.
22:20 [Gelijk] zilver, of koper, of
ijzer, of lood, of tin in het midden
eens ovens vergaderd wordt, om
het vuurdaarover op te blazen,
opdat men het smelte; alzo zal Ik
ulieden vergaderen in Mijn toorn, en
in Mijngrimmigheid daar laten, en
smelten.
22:21 Ja, Ik zal u bijeenbrengen, en
zal op u blazen in het vuur Mijner
verbolgenheid, dat gij in het
middenvan haar zult gesmolten
worden.
22:22 Gelijk het zilver in het midden
des ovens gesmolten wordt, alzo
zult gijlieden in het midden van
haargesmolten worden; en gij zult
weten, dat Ik, de HEERE, Mijn
grimmigheid over u uitgegoten heb.
22:23 Voorts geschiedde des
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HEEREN woord tot mij, zeggende:
22:24 Mensenkind, zeg tot haar; Gij
zijt een land, dat niet gereinigd is,
[dat] zijn plasregen niet
[heeft][gehad] ten dage der
gramschap.
22:25 De verbintenis harer profeten
is in het midden van haar als een
brullende leeuw, die een roof rooft;
zijeten de zielen op, den schat en
het kostelijke nemen zij weg; haar
weduwen vermenigvuldigen zij in het
middenvan haar.
22:26 Haar priesters doen Mijn wet
geweld aan, en zij ontheiligen Mijn
heilige dingen; tussen het heilige
enhet onheilige maken zij geen
onderscheid, en [het] [verschil]
tussen het onreine en reine geven
zij niet tekennen; daartoe verbergen
zij hun ogen van Mijn sabbatten; ja,
Ik word in het midden van hen
ontheiligd.
22:27 Haar vorsten zijn in het
midden van haar als wolven, die
een roof roven, om bloed te
vergieten, [en]om zielen te
verderven; opdat zij gierigheid
zouden plegen.
22:28 Haar profeten nu pleisteren
hen met loze kalk; ziende ijdelheid
en hun leugen
voorzeggende,zeggende: Alzo zegt
de Heere HEERE! en de HEERE heeft
niet gesproken.
22:29 Het volk des lands pleegt
enkel verdrukking, en bedrijft enkel

roverij, ook onderdrukken zij
denellendige en nooddruftige, en
den vreemdeling verdrukken zij
zonder recht.
22:30 Ik zocht nu een man uit hen,
die den muur mocht toemuren, en
voor Mijn aangezicht in de
bressestaan voor het land, opdat Ik
het niet mocht verderven; maar Ik
vond niemand.
22:31 Daarom heb Ik Mijn
gramschap over hen uitgegoten;
door het vuur Mijner verbolgenheid
heb Ik henverteerd; hun weg heb Ik
op hun hoofd gegeven, spreekt de
Heere HEERE.
23:1 Verder geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:
23:2 Mensenkind! daar waren twee
vrouwen, dochteren van een
moeder.
23:3 Dezen hoereerden in Egypte; in
haar jeugd hoereerden zij; daar
werden haar borsten gedrukt, en
daarwerden de tepelen haars
maagdoms betast.
23:4 Haar namen nu waren: Ohola,
de grootste, en Oholiba, haar
zuster; en zij werden de Mijne,
enbaarden zonen en dochteren; dit
waren haar namen: Samaria is
Ohola, en Jeruzalem Oholiba.
23:5 Ohola nu hoereerde, zijnde
onder Mij; en zij werd verliefd op
haar boelen, op de Assyriers, die
nabijwaren;
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23:6 Bekleed met hemelsblauw,
vorsten en overheden, altemaal
gewenste jongelingen, ruiteren,
rijdendeop paarden.
23:7 Alzo dreef zij haar hoererijen
met dezelve, die allen de keure der
kinderen van Assur waren; en
metallen, op dewelke zij verliefd
was, met al derzelver drekgoden,
verontreinigde zij zich.
23:8 Zij verliet ook haar hoererijen
niet, [gebracht] uit Egypte; want zij
hadden bij haar in haar
jeugdgelegen, en zij hadden de
tepelen haars maagdoms betast, en
zij hadden hun hoererij over haar
uitgestort.
23:9 Daarom gaf Ik haar in de hand
van haar boelen over, in de hand
der kinderen van Assur, op
dewelkezij verliefd was.
23:10 Dezen ontdekten haar
schaamte, haar zonen en haar
dochteren namen zij weg, maar
haar dooddenzij met het zwaard; en
zij kreeg een naam onder de
vrouwen, nadat men gerichten over
haar geoefend had.
23:11 Als haar zuster, Oholiba, [dit]
zag, zo verdierf zij haar minne nog
meer dan zij, en haar
hoererijenmeer dan de hoererijen
van haar zuster.
23:12 Zij werd verliefd op de
kinderen van Assur, de vorsten en
overheden, die nabij waren, bekleed
metvolkomen sieraad, ruiteren,

rijdende op paarden, altemaal
gewenste jongelingen.
23:13 Toen zag Ik, dat zij
verontreinigd was; zij hadden beiden
enerlei weg.
23:14 Ja, zij deed tot haar
hoererijen nog meer toe; want toen
zij geschilderde mannen aan den
wand zag,de beelden der Chaldeen,
geschilderd met menie,
23:15 Gegord met een gordel aan
hun lenden, hebbende overvloedig
geverfde [hoeden] op hun
hoofden,die allen in het aanzien
hoofdmannen waren, [naar] de
gelijkenis der kinderen van Babel,
van Chaldea, het landhunner
geboorte;
23:16 Zo werd zij op dezelve
verliefd met het opzien van haar
ogen, en zij zond boden tot hen,
naarChaldea.
23:17 De kinderen van Babel nu
kwamen tot haar in tot het leger
der minne, en verontreinigden haar
methun hoererij; ook verontreinigde
zij zich met hen; daarna werd haar
ziel van hen afgetrokken.
23:18 Alzo ontdekte zij haar
hoererijen, en ontdekte haar
schaamte; toen werd Mijn ziel van
haarafgetrokken, gelijk als Mijn ziel
was afgetrokken van haar zuster.
23:19 Doch zij vermenigvuldigde
haar hoererijen, gedenkende aan de
dagen van haar jeugd, als
zijgehoereerd had in het land van
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Egypte.
23:20 En zij werd verliefd meer dan
derzelver bijwijven, welker vlees is
[als] het vlees der ezelen, en
welkervloed is [als] de vloed der
paarden.
23:21 Alzo hebt gij weder opgehaald
de schandelijke daad uwer jeugd,
als die van Egypte uw
tepelenbetastten, vanwege de
borsten uwer jeugd.
23:22 Daarom, o Oholiba! alzo zegt
de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw
boelen, van welke uw ziel
isafgetrokken, tegen u verwekken, en
Ik zal hen van rondom tegen u
aanbrengen.
23:23 De kinderen van Babel en alle
Chaldeen, Pekod, en Soa, en Koa,
[en] alle kinderen van Assur methen;
gewenste jongelingen, die allen
vorsten en overheden zijn,
hoofdmannen en vermaarde [lieden],
die allente paard rijden.
23:24 Die zullen tegen u komen
[met] karren, wagenen en wielen, en
met een vergadering van
volken,rondassen, en schilden, en
helmen; zij zullen zich rondom
tegen u zetten; en Ik zal voor hun
aangezicht hetgericht stellen, en zij
zullen u richten naar hun rechten.
23:25 En Ik zal Mijn ijver tegen u
zetten, dat zij in grimmigheid met u
zullen handelen; zij zullen uw neus
enuw oren afnemen, en het laatste
van u zal door het zwaard vallen;

zij zullen uw zonen en uw
dochterenwegnemen, en het laatste
van u zal door het vuur verteerd
worden.
23:26 Zij zullen u ook uw klederen
uittrekken, en uw sieraadtuig
wegnemen.
23:27 Zo zal Ik uw schandelijkheid
van u doen ophouden, mitsgaders
uw hoererij, [gebracht] uitEgypteland;
en gij zult uw ogen naar hen niet
opheffen, en aan Egypte niet meer
gedenken.
23:28 Want alzo zegt de Heere
HEERE: Zie, Ik zal u overgeven in de
hand dergenen, die gij haat, in
dehand dergenen, van dewelken uw
ziel is afgetrokken.
23:29 Die zullen met u handelen uit
haat, en al uw arbeid wegnemen, en
u naakt en bloot laten, dat
uwhoerenschaamte ontdekt worde,
mitsgaders uw schandelijkheid en
uw hoererijen.
23:30 Deze dingen zal men u doen,
dewijl gij de heidenen nagehoereerd
hebt, [en] omdat gij u met
hundrekgoden verontreinigd hebt.
23:31 In den weg uwer zuster hebt
gij gewandeld, daarom zal Ik haar
beker in uw hand geven.
23:32 Alzo zegt de Heere HEERE: Gij
zult den beker uwer zuster drinken,
die diep en wijd is; gij zult
totbelaching en spot worden; [de]
[beker] houdt veel in.
23:33 Van dronkenschap en jammer
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zult gij vol worden; de beker van uw
zuster Samaria is een beker
derverwoesting en der eenzaamheid.
23:34 Gij zult hem drinken en
uitzuigen, en zijn scherven zult gij
brijzelen, en uw borsten zult gij
afrukken;want Ik heb het gesproken,
spreekt de Heere HEERE.
23:35 Daarom, alzo zegt de Heere
HEERE: Omdat gij Mijner vergeten,
en Mij achter uw rug geworpenhebt,
zo draagt gij ook uw schandelijkheid
en uw hoererijen.
23:36 En de HEERE zeide tot mij:
Mensenkind! zoudt gij Ohola en
Oholiba recht geven? Ja, vertoon
haarhaar gruwelen.
23:37 Want zij hebben overspel
gedaan, en er is bloed in haar
handen; en zij hebben met haar
drekgodenoverspel gedaan; daartoe
hebben zij ook haar kinderen, die
zij Mij gebaard hadden, voor hen
[door] [het] [vuur]laten doorgaan, tot
spijze.
23:38 Nog hebben zij Mij dit
gedaan; zij hebben Mijn heiligdom
ten zelven dage verontreinigd, en
Mijnsabbatten ontheiligd.
23:39 Want als zij hun kinderen hun
drekgoden geslacht hadden, zo
kwamen zij op dienzelven dag in
Mijnheiligdom, om dat te ontheiligen;
en ziet, alzo hebben zij gedaan in
het midden van Mijn huis.
23:40 Dit is er ook, dat zij
gezonden hebben tot mannen, die

van verre zouden komen; tot
dewelken alseen bode gezonden
was, ziet, zo kwamen zij, voor
dewelken gij u wiest, uw ogen
blankettet en u met
sieraadversierdet;
23:41 En gij zat op een heerlijk
bed, voor hetwelk een tafel
toegericht was, en op hetwelk gij
Mijn reukwerken Mijn olie gezet
hadt.
23:42 Als nu het geruis der menigte
daarop stil was, zo [zonden] [zij] tot
mannen uit de menigte dermensen,
[en] daar werden wijnzuipers
aangebracht uit de woestijn; die
deden armringen aan haar handen,
eneen sierlijke kroon op haar
hoofden.
23:43 Toen zeide Ik van deze, die
[van] overspelerijen verouderd was:
Nu zullen zij hoereren de
hoererijendezer [hoer], en die [ook].
23:44 En men ging tot haar in,
gelijk men ingaat tot een vrouw, die
een hoer is; alzo gingen zij in tot
Oholaen tot Oholiba, die
schandelijke vrouwen.
23:45 Rechtvaardige mannen dan,
die zullen haar richten [naar] het
recht der overspeelsters, en [naar]
hetrecht der bloedvergietsters; want
zij zijn overspeelsters, en bloed is in
haar handen.
23:46 Want alzo zegt de Heere
HEERE: Ik zal een vergadering tegen
haar doen opkomen, en zal ze
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terberoering en ten roof overgeven.
23:47 En de vergadering zal ze met
stenen stenigen, en dezelve met
hun zwaarden nederhouwen;
haarzonen en haar dochteren zullen
zij doden, en haar huizen met vuur
verbranden.
23:48 Alzo zal Ik de schandelijkheid
uit het land doen ophouden; opdat
alle vrouwen onderwezen worden,dat
zij naar uw schandelijkheid niet
doen.
23:49 Alzo zullen zij uw
schandelijkheid op u leggen, en gij
zult de zonden uwer drekgoden
dragen; engijlieden zult weten, dat
Ik de Heere HEERE ben.
24:1 Wijders geschiedde des
HEEREN woord tot mij, in het
negende jaar, in de tiende maand,
op dentienden der maand,
zeggende:
24:2 Mensenkind! schrijf u den
naam van den dag op, even van
dezen zelfden dag; de koning van
Babellegt zich voor Jeruzalem, even
op dezen zelfden dag.
24:3 En gebruik een gelijkenis tot
dat wederspannig huis, en zeg tot
hen: Alzo zegt de Heere HEERE:
Zeteen pot toe, zet [hem] toe, en
giet ook water daarin.
24:4 Doe zijn stukken te zamen
daarin, alle goede stukken, de dij
en den schouder, vul [hem] met de
keurder beenderen.

24:5 Neem de keur van de kudde,
en stook ook een brandstapel van
de beenderen daaronder; doe
hemwel opzieden; ook zullen zijn
beenderen daarin gekookt worden.
24:6 Daarom, alzo zegt de Heere
HEERE: Wee der bloedstad, den pot,
welks schuim in hem is, en
vanwelken zijn schuim niet is
uitgegaan! trek stuk bij stuk daaruit,
en laat het lot over hem niet vallen.
24:7 Want haar bloed is in het
midden van haar; op een gladde
steenrots heeft zij dat gelegd; zij
heeft hetop de aarde niet uitgestort,
om hetzelve met stof te bedekken.
24:8 Opdat Ik de grimmigheid doe
opgaan om wraak te oefenen, heb
Ik [ook] haar bloed op een
gladdesteenrots gelegd, opdat het
niet bedekt worde.
24:9 Daarom, alzo zegt de Heere
HEERE: Wee der bloedstad! Ik zal
ook den brandstapel groot maken!
24:10 Draag veel houts toe, steek
het vuur aan, verteer het vlees, en
kruid [het] met specerijen, en laat
debeenderen verbranden.
24:11 Stel hem daarna ledig op zijn
kolen, opdat hij heet worde, en zijn
roest verbrande, en zijnonreinigheid
in het midden van hem versmelte,
zijn schuim verteerd worde.
24:12 [Met] ijdelheden heeft zij [Mij]
moede gemaakt; nog is haar
overvloedig schuim van haar
nietuitgegaan; haar schuim [moet] in
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het vuur.
24:13 In uw onreinigheid is
schandelijkheid, omdat Ik u
gereinigd heb, en gij niet gereinigd
zijt, zo zult gijvan uw onreinigheid
niet meer gereinigd worden, totdat
Ik Mijn grimmigheid op u zal hebben
doen rusten.
24:14 Ik, de HEERE, heb het
gesproken; het zal komen, en Ik zal
het doen; Ik zal er niet van wijken,
en Ikzal niet verschonen noch
berouw hebben; naar uw wegen en
naar uw handelingen zullen zij u
richten, spreektde Heere HEERE.
24:15 Wijders geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
24:16 Mensenkind! zie, Ik zal den
lust uwer ogen van u wegnemen
door een plage; nochtans zult gij
nietrouwklagen, noch wenen, en uw
tranen zullen niet voortkomen.
24:17 Houd stil van kermen, gij zult
geen dodenrouw maken, bind uw
hoed op u, en doe uw schoenen
aanuw voeten; en de bovenste lip
zult gij niet bewinden, en zult der
lieden brood niet eten.
24:18 Dit sprak ik tot het volk in
den morgenstond, en mijn huisvrouw
stierf in den avond; en ik deed in
denmorgenstond, gelijk mij geboden
was.
24:19 En het volk zeide tot mij: Zult
gij ons niet te kennen geven, wat
ons deze dingen zijn, dat gij
[aldus]doet?

24:20 En ik zeide tot hen: Het
woord des HEEREN is tot mij
geschied, zeggende:
24:21 Zeg tot het huis Israels: Alzo
zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal
Mijn heiligdom ontheiligen,
deheerlijkheid uwer sterkte, de
begeerte uwer ogen, en de
verschoning uwer ziel; en uw zonen
en uw dochteren,die gij verlaten
hebt, zullen door het zwaard vallen.
24:22 Dan zult gijlieden doen, gelijk
als ik gedaan heb; de bovenste lip
zult gij niet bewinden, en der
liedenbrood zult gij niet eten.
24:23 En uw hoeden zullen op uw
hoofden zijn, en uw schoenen aan
uw voeten; gij zult niet
rouwklagen,noch wenen, maar gij
zult in uw ongerechtigheden
versmachten, en een iegelijk tegen
zijn broeder zuchten.
24:24 Alzo zal ulieden Ezechiel tot
een wonderteken zijn; naar alles,
wat hij gedaan heeft, zult gij doen;
alsdit komt, dan zult gij weten, dat
Ik de Heere HEERE ben.
24:25 En gij, mensenkind! zal het
niet zijn, ten dage, als Ik van hen
zal wegnemen hun sterkte, de
vreugdehuns sieraads, den lust
hunner ogen en het verlangen
hunner zielen, hun zonen en hun
dochteren;
24:26 Dat tenzelfden dage een
ontkomene tot u zal komen, om
[uw] oren [dat] te doen horen?
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24:27 Ten zelven dage zal uw mond
bij dien, die ontkomen is,
opengedaan worden, en gij zult
spreken, enniet meer stom zijn; alzo
zult gij hun tot een wonderteken
zijn, en zij zullen weten, dat Ik de
HEERE ben.
25:1 En des HEEREN woord
geschiedde tot mij, zeggende:
25:2 Mensenkind! zet uw aangezicht
tegen de kinderen Ammons, en
profeteer tegen dezelve;
25:3 En zeg tot de kinderen
Ammons: Hoort des Heeren HEEREN
woord: Alzo zegt de Heere
HEERE:Omdat gij gezegd hebt: Heah!
over Mijn heiligdom, als het
ontheiligd werd, en over het land
Israels, als hetverwoest werd, en
over het huis van Juda, als zij in
gevangenis gingen;
25:4 Daarom, ziet, Ik zal u aan die
van het oosten overgeven tot een
bezitting, dat zij hun burgen in
uzetten, en hun woningen in u
stellen, die zullen uw vruchten eten,
en die zullen uw melk drinken.
25:5 En Ik zal Rabba tot een
kemelstal maken, en de kinderen
Ammons tot een schaapskooi; en gij
zultweten, dat Ik de HEERE ben.
25:6 Want alzo zegt de Heere
HEERE: Omdat gij met de hand
geklapt, en met den voet gestampt
hebt, envan harte verblijd zijt
geweest in al uw plundering, over

het land Israels;
25:7 Daarom, ziet, Ik zal Mijn hand
tegen u uitstrekken, en u den
heidenen ten buit geven, en zal u
uit devolken uitroeien, en u uit de
landen verdoen; Ik zal u verdelgen;
en gij zult weten, dat Ik de HEERE
ben.
25:8 Alzo zegt de Heere HEERE:
Omdat Moab en Seir zeggen: Ziet,
het huis van Juda is gelijk al
deheidenen;
25:9 Daarom, ziet, Ik zal de zijde
van Moab openen, van de steden
af, van zijn steden, [die] van
zijngrenzen af zijn, het sieraad des
lands, Beth-jesimoth, Baal-meon, en
tot Kiriathaim toe;
25:10 Voor die van het oosten, met
[het] [land] der kinderen Ammons,
hetwelk Ik ter bezitting zalovergeven;
opdat der kinderen Ammons onder
de heidenen niet [meer] gedacht
worde.
25:11 Ik zal ook in Moab gerichten
oefenen; en zij zullen weten, dat Ik
de HEERE ben.
25:12 Alzo zegt de Heere HEERE:
Omdat Edom met enkel
wraakgierigheid gehandeld heeft
tegen het huisvan Juda; en zij zich
zeer schuldig gemaakt hebben, dat
zij zich aan hen gewroken hebben:
25:13 Daarom, alzo zegt de Heere
HEERE: Ik zal ook Mijn hand
uitstrekken tegen Edom, en Ik zal
mens enbeest uit haar uitroeien; en
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zal haar [tot] een woestheid stellen
van Theman af; en zij zullen [tot]
Dedan [toe]door het zwaard vallen.
25:14 En Ik zal Mijn wraak doen
aan Edom, door de hand van Mijn
volk Israel; en zij zullen tegen
Edomnaar Mijn toorn en naar Mijn
grimmigheid handelen; alzo zullen zij
Mijn wraak gewaar worden, spreekt
de HeereHEERE.
25:15 Alzo zegt de Heere HEERE:
Omdat de Filistijnen door wraak
gehandeld hebben, en van harte
wraakgeoefend hebben door
plundering, om te vernielen [door]
een eeuwige vijandschap;
25:16 Daarom, alzo zegt de Heere
HEERE: Ziet, Ik strek Mijn hand uit
tegen de Filistijnen, en zal
deCherethieten uitroeien, en het
overblijfsel van de zeehaven
verdoen.
25:17 En Ik zal grote wraak met
grimmige straffingen onder hen
doen; en zij zullen weten, dat Ik de
HEEREben, als Ik Mijn wraak aan
hen gedaan zal hebben.
26:1 En het gebeurde in het elfde
jaar, op den eersten der maand,
[dat] des HEEREN woord tot
mijgeschiedde, zeggende:
26:2 Mensenkind! daarom dat Tyrus
van Jeruzalem gezegd heeft: Heah!
zij is verbroken, de poort dervolken;
zij is tot mij omgewend; ik zal
vervuld worden, zij is verwoest!

26:3 Daarom, alzo zegt de Heere
HEERE: Ziet, Ik [wil] aan u, o Tyrus!
en Ik zal vele heidenen tegen u
doenopkomen, alsof Ik de zee met
haar golven deed opkomen.
26:4 Die zullen de muren van Tyrus
verderven, en haar torens afbreken;
ja, Ik zal haar stof van
haarwegvagen, en zal haar tot een
gladde steenrots maken.
26:5 Zij zal in het midden der zee
zijn [tot] uitspreiding van netten;
want Ik heb het gesproken, spreekt
deHeere HEERE; en zij zal den
heidenen ten roof worden.
26:6 En haar dochteren, die in het
veld zijn, zullen met het zwaard
gedood worden; en zij zullen weten,
datIk de HEERE ben.
26:7 Want alzo zegt de Heere
HEERE: Ziet, Ik zal Nebukadrezar,
den koning van Babel, den koning
derkoningen, van het noorden tegen
Tyrus brengen, met paarden en met
wagenen, en met ruiteren, en
[krijgs]vergaderingen, en veel volks.
26:8 Hij zal uw dochteren op het
veld met het zwaard doden, en hij
zal sterkten tegen u maken, en een
waltegen u opwerpen, en rondassen
tegen u opheffen.
26:9 En hij zal muurbrekers tegen
uw muren stellen, en uw torens met
zijn zwaarden afbreken.
26:10 Vanwege de menigte zijner
paarden zal u derzelver stof
bedekken; uw muren zullen beven
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vanwegehet gedruis der ruiteren, en
wielen, en wagenen, als hij door uw
poorten zal intrekken, gelijk [door]
de ingangenener doorgebrokene
stad.
26:11 Hij zal met de hoeven zijner
paarden al uw straten vertreden; uw
volk zal hij met het zwaard
doden,en elk een van de kolommen
uwer sterkten zal ter aarde
nederstorten.
26:12 En zij zullen uw vermogen
roven, en uw koopmanswaren
plunderen, en uw muren afbreken,
en uwkostelijke huizen omwerpen;
en uw stenen, en uw hout, en uw
stof zullen zij in het midden der
wateren werpen.
26:13 Zo zal Ik het gedeun uwer
liederen doen ophouden, en het
geklank uwer harpen zal niet
meergehoord worden.
26:14 Ja, Ik zal u maken tot een
gladde steenrots; gij zult zijn [tot]
uitspreiding der netten, gij zult niet
meergebouwd worden; want Ik, de
HEERE, heb het gesproken, spreekt
de Heere HEERE.
26:15 Alzo zegt de Heere HEERE tot
Tyrus: Zullen niet de eilanden van
het geluid uws vals beven, als
dedodelijk verwonde zal kermen,
wanneer men in het midden van u
schrikkelijk zal moorden?
26:16 En alle vorsten der zee zullen
afdalen van hun tronen, en hun
mantels van zich doen, en hun

gestikteklederen uittrekken; met
sidderingen zullen zij bekleed
worden, op de aarde zullen zij
nederzitten, en telkenogenblik
sidderen, en over u ontzet zijn;
26:17 En zij zullen een klaaglied
over u opheffen, en tot u zeggen:
Hoe zijt gij uit de zeeen vergaan,
gijwelbewoonde, gij beroemde stad,
die sterk geweest is ter zee, zij en
haar inwoners; die hunlieder schrik
gavenaan allen, die in haar
woonden!
26:18 Nu zullen de eilanden
sidderen ten dage uws vals; ja, de
eilanden, die in de zee zijn, zullen
beroerdworden vanwege uw uitgang.
26:19 Want alzo zegt de Heere
HEERE: Als Ik u zal stellen [tot] een
verwoeste stad, gelijk de steden,
dieniet bewoond worden; als Ik een
afgrond over u zal doen opkomen,
en de grote wateren u zullen
overdekken.
26:20 Dan zal Ik u doen nederdalen
met degenen die in den kuil
nederdalen tot het oude volk, en
zal udoen nederliggen in de
onderste plaatsen der aarde, in de
woeste plaatsen, [die] van ouds
geweest zijn, metdegenen, die in
den kuil nederdalen, opdat gij niet
bewoond wordt; en Ik zal het
sieraad herstellen in het land
derlevenden.
26:21 [Maar] u zal Ik tot een groten
schrik stellen, en gij zult er niet
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[meer] zijn; als gij gezocht wordt, zo
zultgij niet meer gevonden worden
in eeuwigheid, spreekt de Heere
HEERE.
27:1 Wijders geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
27:2 Gij dan, mensenkind! hef een
klaaglied op over Tyrus;
27:3 En zeg tot Tyrus, die daar
woont aan de ingangen der zee,
handelende met de volken in
veleeilanden: Zo zegt de Heere
HEERE: O Tyrus! gij zegt: Ik ben
volmaakt in schoonheid.
27:4 Uw landpalen zijn in het hart
der zeeen; uw bouwers hebben uw
schoonheid volkomen gemaakt.
27:5 Zij hebben al uw denningen
[uit] dennebomen van Senir
gebouwd; zij hebben cederen van
denLibanon gehaald, om masten
voor u te maken.
27:6 Zij hebben uw riemen [uit]
eiken van Basan gemaakt; uw
berderen hebben zij gemaakt
[uw]welbetreden elpenbeen, uit de
eilanden der Chittieten.
27:7 Fijn linnen met stiksel uit
Egypte was uw uitbreidsel, dat het u
tot een zeil ware; hemelsblauw
enpurper, uit de eilanden van Elisa,
was uw deksel.
27:8 De inwoners van Sidon en
Arvad waren uw roeiers; uw wijzen,
o Tyrus! [die] in u waren, die waren
uwschippers.

27:9 De oudsten van Gebal en haar
wijzen waren in u, verbeterende uw
breuken; alle schepen der zee
enhaar zeelieden waren in u, om
onderlingen handel met u te drijven.
27:10 Perzen, en Lydiers, en Puteers
waren in uw heir, uw krijgslieden;
schild en helm hingen zij in u
op,die maakten uw sieraad.
27:11 De kinderen van Arvad en uw
heir waren rondom op uw muren,
en de Gammadieten waren op
uwtorens; hun schilden hingen zij
rondom aan uw muren; die maakten
uw schoonheid volkomen.
27:12 Tarsis dreef koophandel met
u vanwege de veelheid van allerlei
goed; met zilver, ijzer, tin, en
loodhandelden zij [op] uw markten.
27:13 Javan, Tubal en Mesech
waren uw kooplieden; met
mensenzielen en koperen vaten
dreven zijonderlingen handel met u.
27:14 Uit het huis van Togarma
leverden zij paarden, en ruiteren, en
muilezels [op] uw markten.
27:15 De kinderen van Dedan waren
uw kooplieden; vele eilanden waren
de koophandel uwer hand;hoornen
van elpenbeen en ebbenhout gaven
zij u weder [tot] een verering.
27:16 Syrie dreef koophandel met u,
vanwege de veelheid uwer werken;
met smaragden, purper, en
gestiktwerk, en zijde, en Ramoth, en
Cadkod, handelden zij op uw
markten.
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27:17 Juda en het land Israels
waren uw kooplieden; met tarwe van
Minnit en Pannag, en honig, en olie,
enbalsem, dreven zij onderlingen
handel met u.
27:18 Damaskus dreef koophandel
met u, om de veelheid uwer werken,
vanwege de veelheid van
allerleigoed; met wijn van Chelbon
en witte wol.
27:19 Ook leverden Dan en Javan,
de omreizer, op uw markten; glad
ijzer, kassie en kalmus was in
uwonderlingen koophandel.
27:20 Dedan handelde met u met
kostelijk gewand tot wagens.
27:21 Arabie en alle vorsten van
Kedar waren de kooplieden uwer
hand; met lammeren, en rammen,
enbokken, daarmede handelden zij
met u.
27:22 De kooplieden van Scheba en
Raema waren uw kooplieden; met
alle hoofdspecerij, en met
allekostelijk gesteente en goud,
handelden zij [op] uw markten.
27:23 Haran, en Kanne, en Eden, de
kooplieden van Scheba, Assur [en]
Kilmad, handelden met u.
27:24 Die waren uw kooplieden met
volkomen sieradien, met pakken van
hemelsblauw en gestikt werk, enmet
schatkisten van schone klederen;
gebonden met koorden, en in ceder
gepakt, onder uw koopmanschap.
27:25 De schepen van Tarsis
zongen van u, [vanwege] den

onderlingen koophandel met u; en
gij waartvervuld, en zeer verheerlijkt
in het hart der zeeen.
27:26 Die u roeien, hebben u in
grote wateren gevoerd; de
oostenwind heeft u verbroken in het
hart derzeeen.
27:27 Uw goed, en uw marktwaren,
uw onderlinge koophandel, uw
zeelieden, en uw schippers; die
uwbreuken verbeteren, en die
onderlingen handel met u drijven,
en al uw krijgslieden, die in u zijn,
zelfs met uwganse gemeente, die in
het midden van u is, zullen vallen in
het hart der zeeen, ten dage van
uw val.
27:28 Van het geluid des
geschreeuws uwer schippers zullen
de voorsteden beven.
27:29 En allen, die den riem
handelen, zeelieden, [en] alle
schippers van de zee, zullen uit hun
schepennederklimmen; op het land
zullen zij staan blijven.
27:30 En zij zullen hun stem over u
laten horen, en bitterlijk schreeuwen;
en zij zullen stof op hun
hoofdenwerpen, zij zullen zich
wentelen in de as.
27:31 En zij zullen zich over u gans
kaal maken, en zakken aangorden;
en zullen over u wenen
metbitterheid der ziel, [en] bittere
rouwklage.
27:32 En zij zullen in hun gekerm
een klaaglied over u opheffen, en
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over u weeklagen, [zeggende]: Wie
isgeweest als Tyrus, als de
uitgeroeide in het midden der zee?
27:33 Als uw marktwaren uit de
zeeen voortkwamen, hebt gij vele
volken verzadigd; met de veelheid
uwergoederen en uw onderlingen
koophandel, hebt gij de koningen
der aarde rijk gemaakt.
27:34 Ten tijde, dat gij uit de zeeen
verbroken zijt in de diepte der
wateren, zijn uw onderlinge
koophandelen uw ganse gemeente
in het midden van u gevallen.
27:35 Alle inwoners der eilanden
zijn over u ontzet, en hun koningen
staan de haren te berge, zij
zijnverbaasd van aangezicht.
27:36 De handelaars onder de
volken fluiten u aan; gij zijt een
grote schrik geworden, en zult er
niet [meer]zijn tot in eeuwigheid.
28:1 Voorts geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:
28:2 Mensenkind! zeg tot den vorst
van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE:
Omdat uw hart zich verheft enzegt:
Ik ben God, ik zit in Godes stoel, in
het hart der zeeen! daar gij een
mens en geen God zijt, stelt
gijnochtans uw hart, als Gods hart.
28:3 Zie, gij zijt wijzer dan Daniel;
zij hebben niets toegeslotens voor u
verborgen.
28:4 Door uw wijsheid en door uw
verstand, hebt gij vermogen voor u

verkregen; ja, gij hebt goud en
zilververkregen in uw schatten.
28:5 Door de grootheid uwer
wijsheid in uw koophandel hebt gij
uw vermogen vermeerderd, en uw
hartverheft zich vanwege uw
vermogen.
28:6 Daarom zegt de Heere HEERE
alzo: Omdat gij uw hart gesteld
hebt als Gods hart;
28:7 Daarom zie, Ik zal vreemden
over u brengen, de tirannigste der
heidenen; die zullen hun
zwaardenuittrekken over de
schoonheid uwer wijsheid, en zullen
uw glans ontheiligen.
28:8 Ter groeve zullen zij u doen
nederdalen; en gij zult sterven den
dood eens verslagenen in het hart
derzeeen.
28:9 Zult gij [dan] enigszins, voor
het aangezicht uws doodslagers,
zeggen: Ik ben God? daar gij een
menszijt en geen God, in de hand
desgenen, die u verslaat?
28:10 Gij zult den dood der
onbesnedenen sterven; door de
hand der vreemden; want Ik heb
hetgesproken, spreekt de Heere
HEERE.
28:11 Wijders geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
28:12 Mensenkind! hef een klaaglied
op over den koning van Tyrus, en
zeg tot hem: Zo zegt de
HeereHEERE: Gij verzegelaar der
som, vol van wijsheid en volmaakt
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in schoonheid!
28:13 Gij waart in Eden, Gods hof;
alle kostelijk gesteente was uw
deksel, sardisstenen, topazen
endiamanten, turkooizen,
sardonixstenen en jaspisstenen,
saffieren, robijnen, en smaragden,
en goud; het werkuwer trommelen
en uwer pijpen was bij u; ten dage
als gij geschapen werdt, waren zij
bereid.
28:14 Gij waart een gezalfde,
overdekkende cherub; en Ik had u
[alzo] gezet; gij waart op Gods
heiligenberg; gij wandeldet in het
midden der vurige stenen.
28:15 Gij waart volkomen in uw
wegen, van den dag af, dat gij
geschapen zijt, totdat er
ongerechtigheid inu gevonden is.
28:16 Door de veelheid uws
koophandels hebben zij het midden
van u met geweld vervuld, en gij
hebtgezondigd; daarom zal Ik u
ontheiligen van Gods berg, en zal u,
gij overdekkende cherub! verdoen
uit hetmidden der vurige stenen!
28:17 Uw hart verheft zich over uw
schoonheid; gij hebt uw wijsheid
bedorven, vanwege uw glans; Ik heb
uop de aarde henengeworpen, Ik
heb u voor het aangezicht der
koningen gesteld, om op u te zien.
28:18 Vanwege de veelheid uwer
ongerechtigheden, door het onrecht
uws koophandels, hebt gij
uwheiligdommen ontheiligd; daarom

heb Ik een vuur uit het midden van
u doen voortkomen, dat u heeft
verteerd,en Ik heb u gemaakt tot as
op de aarde, voor de ogen van al
degenen, die u zien.
28:19 Allen, die u kennen onder de
volken, zijn over u ontzet; gij zijt
een grote schrik geworden, en zult
erniet [meer] zijn tot in eeuwigheid.
28:20 Wijders geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
28:21 Mensenkind! zet uw
aangezicht tegen Sidon, en
profeteer tegen haar,
28:22 En zeg: Zo zegt de Heere
HEERE: Zie, Ik [wil] aan u, o Sidon!
en zal in het midden van u
verheerlijktworden; en zij zullen
weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik
gerichten in haar zal hebben
geoefend, en in haargeheiligd zal
zijn.
28:23 Want Ik zal de pestilentie in
haar zenden, en bloed op haar
straten, en de verslagenen zullen
vallenin het midden van haar, door
het zwaard, [dat] tegen haar zal zijn
van rondom; en zij zullen weten, dat
Ik deHEERE ben.
28:24 En het huis Israels zal geen
smartenden doorn noch wee
doende distel meer hebben, van
allen, dierondom hen zijn, die
henlieden beroven; en zij zullen
weten, dat Ik de Heere HEERE ben.
28:25 Alzo zegt de Heere HEERE:
Als Ik het huis Israels zal vergaderd
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hebben uit de volken, onderdewelke
zij verstrooid zijn, en Ik onder hen
voor de ogen der heidenen zal
geheiligd zijn, dan zullen zij in
hunland wonen, dat Ik aan Mijn
knecht, aan Jakob gegeven heb.
28:26 En zij zullen daarin zeker
wonen, en huizen bouwen, en
wijngaarden planten; ja, zij zullen
zekerwonen; als Ik gerichten zal
hebben geoefend tegen allen, die
henlieden beroofd hebben, van
degenen, dierondom hen zijn; en zij
zullen weten dat Ik, de HEERE,
hunlieder God ben.
29:1 In het tiende jaar, in de tiende
[maand], op den twaalfden der
maand, geschiedde des HEEREN
woordtot mij, zeggende:
29:2 Mensenkind! zet uw aangezicht
tegen Farao, den koning van Egypte,
en profeteer tegen hem, entegen
het ganse Egypte.
29:3 Spreek en zeg: Zo zegt de
Heere HEERE: Zie, Ik [wil] aan u, o
Farao, koning van Egypte! dien
grotenzeedraak, die in het midden
zijner rivieren ligt; die daar zegt:
Mijn rivier is de mijne, en ik heb
[die] voor mijgemaakt.
29:4 Maar Ik zal haken in uw kaken
doen, en den vis uwer rivieren aan
uw schubben doen kleven; en Ik
zalu uit het midden uwer rivieren
optrekken, en al de vis uwer rivieren
zal aan uw schubben kleven.

29:5 En Ik zal u verlaten in de
woestijn, u en al den vis uwer
rivieren; op het open veld zult gij
vallen; gij zultniet verzameld noch
vergaderd worden; aan het gedierte
der aarde en aan het gevogelte des
hemels heb Ik uter spijze gegeven.
29:6 En al de inwoners van Egypte
zullen weten, dat Ik de HEERE ben,
omdat zij den huize Israels
eenrietstaf geweest zijn.
29:7 Als zij u bij uw hand grepen,
zo werdt gij gebroken, en spleet
hun alle zijden; en als zij op u
leunden,zo werdt gij verbroken, en
liet alle lenden op zichzelven staan.
29:8 Daarom zo zegt de Heere
HEERE: Zie, Ik zal het zwaard over u
brengen, en Ik zal uit u mens
enbeest uitroeien.
29:9 En Egypteland zal worden tot
een wildernis en woestheid, en zij
zullen weten, dat Ik de HEERE
ben;omdat hij zegt: De rivier is mijn,
en ik heb [die] gemaakt.
29:10 Daarom, zie, Ik [wil] aan u en
aan uw rivier; en Ik zal Egypteland
stellen tot woeste
wildeeenzaamheden, van den toren
van Syene af, tot aan de landpale
van Morenland.
29:11 Geen mensenvoet zal door
hetzelve doorgaan, en geen
beestenvoet zal door hetzelve
doorgaan, enhet zal veertig jaren
onbewoond zijn.
29:12 Want Ik zal Egypteland stellen
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[tot] een verwoesting in het midden
der verwoeste landen, en zijnsteden
zullen een woestheid zijn in het
midden der verwoeste steden,
veertig jaren; en Ik zal de
Egyptenaarsverstrooien onder de
heidenen, en zal hen verspreiden in
de landen.
29:13 Maar zo zegt de Heere
HEERE: Ten einde van veertig jaren
zal Ik de Egyptenaars vergaderen uit
devolken, waarhenen zij verstrooid
zijn geworden.
29:14 En Ik zal de gevangenis der
Egyptenaren wenden, en hen
wederbrengen in het land van
Pathros, inhet land huns
koophandels; en aldaar zullen zij
een nederig koninkrijk zijn.
29:15 En het zal nederiger zijn dan
de [andere] koninkrijken, en zich
niet meer verheffen boven
deheidenen; want Ik zal hen
verminderen, dat zij niet zullen
heersen over de heidenen.
29:16 En het zal den huize Israels
niet meer zijn tot een vertrouwen,
dat der ongerechtigheid
doetgedenken, wanneer zij naar
henlieden omzien; maar zij zullen
weten, dat Ik de Heere HEERE ben.
29:17 Voorts gebeurde het in het
zeven en twintigste jaar, in de
eerste [maand], op den eersten der
maand,[dat] het woord des HEEREN
tot mij geschiedde, zeggende:
29:18 Mensenkind! Nebukadrezar, de

koning van Babel, heeft zijn heir
een groten dienst doen dienentegen
Tyrus; alle hoofden zijn kaal
geworden, en alle zijden zijn
uitgeplukt; en noch hij, noch zijn
heir heeft loongehad vanwege Tyrus,
voor den dienst, dien hij tegen haar
gediend heeft.
29:19 Daarom, zo zegt de Heere
HEERE: Zie, Ik zal Nebukadrezar, den
koning van Babel, Egyptelandgeven;
en hij zal deszelfs menigte
wegvoeren, en deszelfs buit buiten,
en deszelfs roof roven, en het zal
het loonzijn voor zijn heir.
29:20 [Tot] zijn arbeidsloon, omdat
hij tegen haar gediend heeft, heb Ik
hem Egypteland gegeven, omdat
zijvoor Mij gewrocht hebben, spreekt
de Heere HEERE.
29:21 Te dien dage zal Ik den
hoorn van het huis Israels doen
uitspruiten, en u opening des
monds gevenin het midden van hen;
en zij zullen weten, dat Ik de HEERE
ben.
30:1 Wijders geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
30:2 Mensenkind! profeteer, en zeg:
Zo zegt de Heere HEERE: Huilt: Ach
die dag!
30:3 Want de dag is nabij, ja, de
dag des HEEREN is nabij, een
wolkige dag, het zal der heidenen
tijd zijn.
30:4 En het zwaard zal komen in
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Egypte, en er zal grote smart zijn in
Morenland, als de verslagenen
zullenvallen in Egypte; want zij
zullen derzelver menigte wegnemen,
en haar fondamenten zullen
verbroken worden.
30:5 Morenland, en Put, en Lud, en
al de gemengde hoop, en Cub, en
de kinderen van het land
desverbonds zullen met hen vallen
door het zwaard.
30:6 Zo zegt de HEERE: Ja, zij
zullen vallen, die Egypte
ondersteunen, en de hovaardij harer
sterkte zalnederdalen; van den toren
van Syene af zullen zij daarin door
het zwaard vallen, spreekt de Heere
HEERE.
30:7 En zij zullen verwoest worden
in het midden der verwoeste landen;
en haar steden zullen zijn in
hetmidden der verwoeste steden.
30:8 En zij zullen weten, dat Ik de
HEERE ben, als Ik een vuur in
Egypte zal hebben gelegd, en al
haarhelpers zullen verbroken
worden.
30:9 Te dien dage zullen er boden
van voor Mijn aangezicht in schepen
uitvaren, om het zorgelozeMorenland
te verschrikken; en er zal grote
smart bij hen zijn, als in den dag
van Egypte; want ziet, het komt aan!
30:10 Zo zegt de Heere HEERE: Ja,
Ik zal de menigte van Egypte doen
ophouden, door de hand
vanNebukadrezar, den koning van

Babel.
30:11 Hij, en zijn volk met hem, de
tirannigste der heidenen zullen
aangevoerd worden, om het land
teverderven; en zij zullen hun
zwaarden tegen Egypte uittrekken,
en het land met verslagenen
vervullen.
30:12 En Ik zal de rivieren [tot]
droogte maken, en het land
verkopen in de hand der bozen; en
Ik zal hetland met zijn volheid
verwoesten door de hand der
vreemden: Ik, de HEERE, heb het
gesproken.
30:13 Zo zegt de Heere HEERE: Ik
zal ook de drekgoden verdoen, en
de nietige afgoden doen
ophoudenuit Nof; en er zal geen
vorst meer zijn uit Egypteland; en Ik
zal een vreze in Egypteland stellen.
30:14 En Ik zal Pathros verwoesten,
en een vuur leggen in Zoan; en Ik
zal gerichten oefenen in No.
30:15 En Ik zal Mijn grimmigheid
uitgieten over Sin, de sterkte van
Egypte; en Ik zal de menigte van
Nouitroeien.
30:16 En Ik zal een vuur in Egypte
leggen; Sin zal zeer grote pijn
hebben, en No zal gespleten
worden, enNof zal dagelijks zeer
bang zijn.
30:17 De jongelingen van Aven en
Pibeseth zullen door het zwaard
vallen, en de [dochters] zullen gaan
inde gevangenis.
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30:18 En te Tachpanhes zal de dag
verduisterd worden, als Ik het juk
van Egypte aldaar zal verbreken,
ende hovaardij harer sterkte in haar
zal ophouden; haar zal een wolk
bedekken, en haar dochters zullen
gaan in degevangenis.
30:19 Alzo zal Ik gerichten oefenen
in Egypte; en zij zullen weten, dat Ik
de HEERE ben.
30:20 Ook gebeurde het in het
elfde jaar, in de eerste [maand], op
den zevenden der maand, [dat]
hetwoord des HEEREN tot mij
geschiedde, zeggende:
30:21 Mensenkind! Ik heb den arm
van Farao, den koning van Egypte,
verbroken; en ziet, hij zal
nietverbonden worden, met pleisters
op te leggen, met een windeldoek
aan te doen, om dien te verbinden,
om diente sterken, dat hij het
zwaard houde.
30:22 Daarom zegt de Heere HEERE
alzo: Ziet, Ik [wil] aan Farao, den
koning van Egypte, en zal zijnarmen
verbreken, [beide] den sterken en
den verbrokenen; en Ik zal het
zwaard uit zijn hand doen vallen.
30:23 En Ik zal de Egyptenaars
verstrooien onder de heidenen, en
zal hen verspreiden in de landen.
30:24 En Ik zal de armen des
konings van Babel sterken, en Mijn
zwaard in zijn hand geven; maar
Farao'sarmen zal Ik verbreken, dat
hij voor zijn aangezicht zal kermen,

gelijk een dodelijk verwonde kermt.
30:25 Ja, Ik zal de armen des
konings van Babel sterken, maar
Farao's armen zullen daarhenen
vallen; enzij zullen weten, dat Ik de
HEERE ben, als Ik Mijn zwaard in de
hand des konings van Babel zal
hebbengegeven, en hij datzelve over
Egypteland zal hebben uitgestrekt.
30:26 En Ik zal de Egyptenaars
verstrooien onder de heidenen, en
zal hen verspreiden in de landen;
alzozullen zij weten, dat Ik de
HEERE ben.
31:1 Het gebeurde ook in het elfde
jaar, in de derde [maand], op den
eersten der maand, [dat] desHEEREN
woord tot mij geschiedde, zeggende:
31:2 Mensenkind! zeg tot Farao, den
koning van Egypte, en tot zijn
menigte: Wien zijt gij gelijk in
uwgrootheid?
31:3 Zie, Assur was een ceder op
den Libanon, schoon van takken,
schaduwachtig van loof, en hoog
vanstam, en zijn top was tussen
dichte takken.
31:4 De wateren maakten hem
groot, de afgrond maakte hem
hoog; die ging met zijn stromen
rondom zijnplanting, en zond zijn
waterleidingen uit tot alle bomen
des velds.
31:5 Daarom werd zijn stam hoger
dan alle bomen des velds; en zijn
takjes werden menigvuldig, en
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zijnscheuten lang, vanwege de grote
wateren, als hij uitschoot.
31:6 Alle vogelen des hemels
nestelden op zijn takjes, en alle
dieren des velds teelden onder zijn
scheuten;en alle grote volken zaten
onder zijn schaduw.
31:7 Alzo was hij schoon in zijn
grootheid [en] in de lengte zijner
takken, omdat zijn wortel aan
grotewateren was.
31:8 De cederen in Gods hof
verduisterden hem niet, de
dennebomen waren zijn takken niet
gelijk, en dekastanjebomen waren
niet gelijk zijn scheuten; geen boom
in Gods hof was hem gelijk in zijn
schoonheid.
31:9 Ik had hem [zo] schoon
gemaakt door de veelheid zijner
takken, dat alle bomen van Eden,
die in Godshof waren, hem
benijdden.
31:10 Daarom, zo zegt de Heere
HEERE: Omdat gij u verheven hebt
over [uw] stam, ja, hij stak zijn top
opboven het midden der dichte
takken, en zijn hart verhief zich over
zijn hoogte;
31:11 Daarom gaf Ik hem in de
hand van den machtigste der
heidenen, [dat] die hem
rechtschapen zoubehandelen; Ik
dreef hem uit om zijn
goddeloosheid.
31:12 En vreemden, de tirannigste
der heidenen, roeiden hem uit en

verlieten hem; zijn takken vielen op
debergen en in alle valleien, en zijn
scheuten werden verbroken bij alle
stromen des lands; en alle volken
deraarde gingen af uit zijn schaduw,
en verlieten hem.
31:13 Alle vogelen des hemels
woonden op zijn omgevallen stam,
en alle dieren des velds waren op
zijnscheuten;
31:14 Opdat zich geen waterrijke
bomen verheffen over hun stam, en
hun top niet opsteken boven
hetmidden der dichte takken, en
geen [bomen], die water drinken, op
zichzelven staan vanwege hun
hoogte; wantzij zijn allen
overgegeven ter dood, tot het
onderste der aarde, in het midden
der mensenkinderen, tot degenen,die
in den kuil nederdalen.
31:15 Zo zegt de Heere HEERE: Ten
dage, als hij ter helle nederdaalde,
maakte Ik een treuren; Ik
bedekteom zijnentwil den afgrond,
en weerde de stromen van dien, en
de grote wateren werden geschut;
en Ik maakteden Libanon om
zijnentwil zwart, en al het geboomte
des velds was om zijnentwil
bewonden.
31:16 Van het geluid zijns vals deed
Ik de heidenen beven, als Ik hem
ter helle deed nederdalen,
metdegenen, die in den kuil
nederdalen; en alle bomen van
Eden, de keur en het beste van
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Libanon, alle [bomen],die water
drinken, troostten zich in het
onderste der aarde.
31:17 Diezelve daalden ook met
hem neder ter helle, tot de
verslagenen van het zwaard; en die
zijn armgeweest waren, [die] onder
zijn schaduw in het midden der
heidenen gezeten hadden.
31:18 Wien zijt gij alzo gelijk in
heerlijkheid en grootheid, onder de
bomen van Eden? Ja, gij
zultnedergevoerd worden met de
bomen van Eden, tot het onderste
der aarde; in het midden der
onbesnedenenzult gij liggen, met de
verslagenen door het zwaard. Dat is
Farao, en zijn ganse menigte,
spreekt de HeereHEERE.
32:1 Het gebeurde ook in het
twaalfde jaar, in de twaalfde maand
op den eersten der maand, [dat]
hetwoord des HEEREN tot mij
geschiedde, zeggende:
32:2 Mensenkind! hef een klaaglied
op over Farao, den koning van
Egypte, en zeg tot hem: Gij waart
eenjongen leeuw onder de heidenen
gelijk; en gij waart als een zeedraak
in de zeeen, en braakt voort in uw
rivieren,en beroerdet het water met
uw voeten, en vermodderdet
hunlieder rivieren.
32:3 Alzo zegt de Heere HEERE: Ik
zal daarom Mijn net over u
uitspreiden door een vergadering

van velevolken; die zullen u
optrekken in Mijn garen.
32:4 Dan zal Ik u laten op het land,
Ik zal u henenwerpen op het open
veld; en Ik zal al het gevogelte
deshemels op u doen wonen, en
het gedierte der ganse aarde van u
verzadigen.
32:5 En Ik zal uw vlees henengeven
op de bergen, en de dalen met uw
hoogheid vervullen.
32:6 En Ik zal het land, waarin gij
zwemt, van uw bloed drenken tot
aan de bergen; en de stromen
zullenvan u vervuld worden.
32:7 En als Ik u zal uitblussen, zal
Ik den hemel bedekken, en zijn
sterren zwart maken; Ik zal de zon
metwolken bedekken, en de maan
zal haar licht niet laten lichten.
32:8 Alle lichtende lichten aan den
hemel, die zal Ik om uwentwil zwart
maken; en Ik zal een duisternis
overuw land maken, spreekt de
Heere HEERE.
32:9 Daartoe zal Ik het hart van
vele volken verdrietig maken, als Ik
uw verbreking onder de heidenen
zalbrengen in de landen, die gij niet
gekend hebt.
32:10 En Ik zal maken, dat zich vele
volken over u ontzetten, en hun
koningen zullen de haren over u
teberge staan, als Ik Mijn zwaard
zal zwaaien voor hun aangezichten;
en zij zullen elk ogenblik sidderen,
een iedervoor zijn ziel, ten dage
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uws vals.
32:11 Want zo zegt de Heere
HEERE: Het zwaard des konings van
Babel zal u overkomen.
32:12 Ik zal uw menigte vellen door
de zwaarden der helden, die al te
zamen de tirannigste der
heidenenzijn; die zullen de hovaardij
van Egypte verstoren, en haar ganse
menigte zal verdelgd worden.
32:13 En Ik zal haar beesten
verdoen van bij de grote wateren;
en geen mensenvoet zal ze meer
beroeren,en geen beestenklauwen
zullen ze beroeren.
32:14 Dan zal Ik hunlieder wateren
doen zinken, en Ik zal hunlieder
rivieren doen gaan als olie, spreekt
deHeere HEERE:
32:15 Als Ik Egypteland zal hebben
gesteld [tot] een verwoesting, en het
land van zijn volheid zal woest
zijngeworden, als Ik geslagen zal
hebben allen, die daarin wonen;
alzo zullen zij weten, dat Ik de
HEERE ben.
32:16 Dat is het klaaglied, en dat
zullen zij klagelijk zingen; de
dochteren der heidenen zullen het
klagelijkzingen; zij zullen het klagelijk
zingen over Egypte en over haar
ganse menigte, spreekt de Heere
HEERE.
32:17 Voorts gebeurde het in het
twaalfde jaar, op den vijftienden der
maand, [dat] het woord des
HEERENtot mij geschiedde,

zeggende:
32:18 Mensenkind! weeklaag over de
menigte van Egypte, en doe ze
nederdalen, (haar en de
dochterender prachtige heidenen) in
de onderste plaatsen der aarde, bij
degenen, die in den kuil zijn
nedergedaald.
32:19 Boven wien zijt gij liefelijk!
Daal neder, en leg u bij de
onbesnedenen.
32:20 In het midden der
verslagenen van het zwaard zullen
zij vallen; zij is aan het zwaard
overgegeven;trek haar henen met al
haar menigte.
32:21 De machtigste der helden
zullen hem, met zijn helpers,
toespreken, uit het midden der hel;
zij zijnnedergedaald, de
onbesnedenen liggen er, verslagen
van het zwaard;
32:22 Daar is Assur met haar
gansen hoop, zijn graven zijn
rondom hem; zij zijn allen verslagen,
gevallendoor het zwaard;
32:23 Welker graven gesteld zijn in
de zijden des kuils, en haar hoop is
rondom haar graf; zij zijn
allenverslagen, gevallen door het
zwaard, die een schrik gaven in het
land der levenden.
32:24 Daar is Elam met haar ganse
menigte rondom haar graf; zij zijn
allen verslagen, de gevallenen
doorhet zwaard, die onbesneden
zijn nedergedaald tot de onderste
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plaatsen der aarde, die hun schrik
haddengegeven in het land der
levenden; nu dragen zij hun
schande met degenen, die in den
kuil zijn nedergedaald.
32:25 In het midden der
verslagenen hebben zij haar een
legerstede gesteld onder haar ganse
menigte,rondom hem zijn haar
graven; zij zijn allen onbesneden,
verslagenen van het zwaard, omdat
een schrik van hengegeven is in het
land der levenden; nu dragen zij
hun schande met degenen, die in
den kuil zijn nedergedaald;hij is
geleid in het midden der
verslagenen.
32:26 Daar is Mesech, [en] Tubal,
met haar ganse menigte; rondom
hem zijn haar graven; zij zijn
allenonbesneden, verslagenen van
het zwaard, omdat zij hun schrik
gegeven hebben in het land der
levenden.
32:27 Maar zij liggen niet met de
helden, die onder de onbesnedenen
gevallen zijn; die ter helle
zijnnedergedaald met hun
krijgswapenen, en welker zwaarden
men gelegd heeft onder hun
hoofden; welkerongerechtigheid
nochtans op hun beenderen is,
omdat der helden schrik in het land
der levenden geweest is.
32:28 Gij ook zult verbroken worden
in het midden der onbesnedenen,
en zult liggen met de

verslagenenvan het zwaard.
32:29 Daar is Edom, haar koningen
en al haar vorsten, die met
hunlieder macht geleid zijn bij
deverslagenen van het zwaard;
diezelve liggen met de
onbesnedenen en met degenen, die
in den kuil zijnnedergedaald.
32:30 Daar zijn de geweldigen van
het Noorden, zij allen, en alle
Sidoniers, die met de verslagenen
zijnnedergedaald, beschaamd zijnde
vanwege hun schrik, [die] uit hun
macht [voortkwam], en zij liggen
onbesnedenbij de verslagenen van
het zwaard, en dragen hun schande
met degenen, die in den kuil zijn
nedergedaald.
32:31 Farao zal henlieden zien, en
zich troosten over zijn ganse
menigte; de verslagenen van het
zwaardvan Farao en zijn ganse heir,
spreekt de Heere HEERE.
32:32 Want Ik heb [ook] Mijn schrik
gegeven in het land der levenden;
dies zal hij geleid worden in
hetmidden der onbesnedenen bij de
verslagenen van het zwaard, Farao
en zijn ganse menigte, spreekt de
HeereHEERE.
33:1 En des HEEREN woord
geschiedde tot mij, zeggende:
33:2 Mensenkind! spreek tot de
kinderen uws volks, en zeg tot hen:
Wanneer Ik het zwaard over enig
landbreng, en het volk des lands
1405

Ezechiël
een man uit hun einden nemen, en
dien voor zich tot een wachter
stellen;
33:3 En hij het zwaard ziet komen
over het land, en blaast met de
bazuin, en waarschuwt het volk;
33:4 En een, die het geluid der
bazuin hoort, [wel] hoort, maar zich
niet laat waarschuwen; en het
zwaardkomt, en neemt hem weg,
diens bloed is op zijn hoofd.
33:5 Hij hoorde het geluid der
bazuin, maar liet zich niet
waarschuwen, zijn bloed is op hem;
maar hij, diezich laat waarschuwen,
behoudt zijn ziel.
33:6 Wanneer daarentegen de
wachter het zwaard ziet komen, en
blaast niet met de bazuin, zodat
het volkniet is gewaarschuwd; en
het zwaard komt, en neemt een ziel
uit hen weg; die is [wel] in zijn
ongerechtigheidweggenomen, maar
zijn bloed zal Ik van des hand des
wachters eisen.
33:7 Gij nu, o mensenkind! Ik heb u
tot een wachter gesteld over het
huis Israels; zo zult gij het woord
uitMijn mond horen, en hen van
Mijnentwege waarschuwen.
33:8 Als Ik tot den goddeloze zeg:
O goddeloze, gij zult den dood
sterven! en gij spreekt niet, om
dengoddeloze van zijn weg af te
manen; die goddeloze zal in zijn
ongerechtigheid sterven, maar zijn
bloed zal Ikvan uw hand eisen.

33:9 Maar als gij den goddeloze
van zijn weg afmaant, dat hij zich
van dien bekere, en hij zich van zijn
wegniet bekeert, zo zal hij in zijn
ongerechtigheid sterven; maar gij
hebt uw ziel bevrijd.
33:10 Daarom, gij mensenkind! zeg
tot het huis Israels: Gijlieden spreekt
aldus, zeggende: Dewijl
onzeovertredingen en onze zonden
op ons zijn, en wij in dezelve
versmachten, hoe zouden wij dan
leven?
33:11 Zeg tot hen: [Zo] [waarachtig]
[als] Ik leef, spreekt de Heere
HEERE, zo Ik lust heb in den dood
desgoddelozen! maar daarin [heb]
[Ik] [lust], dat de goddeloze zich
bekere van zijn weg en leve. Bekeert
u, bekeertu van uw boze wegen,
want waarom zoudt gij sterven, o
huis Israels?
33:12 Gij dan, o mensenkind! zeg
tot de kinderen uws volks: De
gerechtigheid des rechtvaardigen zal
hemniet redden ten dage zijner
overtreding; en aangaande de
goddeloosheid des goddelozen, hij
zal om dezelveniet vallen, ten dage
als hij zich van zijn goddeloosheid
bekeert; en de rechtvaardige zal
niet kunnen leven doordezelve [zijn]
[gerechtigheid], ten dage als hij
zondigt.
33:13 Als Ik tot den rechtvaardige
zeg, dat hij zekerlijk leven zal, en hij
op zijn gerechtigheid vertrouwt,
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enonrecht doet, zo zullen al zijn
gerechtigheden niet gedacht worden,
maar in zijn onrecht, dat hij doet,
daarin zalhij sterven.
33:14 Als Ik ook tot den goddeloze
zeg: Gij zult den dood sterven! en
hij zich van zijn zonde bekeert,
enrecht en gerechtigheid doet;
33:15 Geeft de goddeloze het pand
weder, betaalt hij het geroofde,
wandelt hij in de inzettingen des
levens,zodat hij geen onrecht doet;
hij zal zekerlijk leven, hij zal niet
sterven.
33:16 Al zijn zonden, die hij
gezondigd heeft, zullen hem niet
gedacht worden; hij heeft recht
engerechtigheid gedaan, hij zal
zekerlijk leven.
33:17 Nog zeggen de kinderen uws
volks: De weg des HEEREN is niet
recht; daar toch hun eigen weg
nietrecht is.
33:18 Als de rechtvaardige afkeert
van zijn gerechtigheid, en doet
onrecht, zo zal hij daarin sterven.
33:19 En als de goddeloze zich
bekeert van zijn goddeloosheid, en
doet recht en gerechtigheid, zo zal
hijdaarin leven.
33:20 Nog zegt gij: De weg des
HEEREN is niet recht; Ik zal ulieden
richten, een ieder naar zijn wegen,
ohuis Israels!
33:21 En het geschiedde in het
twaalfde jaar onzer gevankelijke
wegvoering, in de tiende [maand],

op denvijfden der maand, [dat] [er]
een tot mij kwam, die van
Jeruzalem ontkomen was, zeggende:
De stad isgeslagen.
33:22 Nu was de hand des HEEREN
op mij geweest des avonds, eer die
ontkomene kwam, en had mijnmond
opengedaan, totdat hij des morgens
tot mij kwam. Alzo werd mijn mond
opengedaan, en ik was niet
meerstom.
33:23 Toen geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:
33:24 Mensenkind! de inwoners van
die woeste plaatsen in het land
Israels spreken, zeggende:
Abrahamwas een enig [man], en
bezat dit land erfelijk; maar onzer
zijn velen; het land is ons gegeven
tot een erfelijkebezitting.
33:25 Daarom zeg tot hen: Zo zegt
de Heere HEERE: Gij eet [vlees] met
het bloed, en heft uw ogen op
totuw drekgoden, en vergiet bloed;
en zoudt gij het land erfelijk
bezitten?
33:26 Gij staat op ulieder zwaard;
gij doet gruwel, en verontreinigt, een
ieder de huisvrouw zijns naasten;en
zoudt gij het land erfelijk bezitten?
33:27 Alzo zult gij tot hen zeggen:
De Heere HEERE zegt alzo: [Zo]
[waarachtig] [als] Ik leef, indien niet,
diein die woeste plaatsen zijn, door
het zwaard zullen vallen, en [zo] Ik
[niet] dien, die in het open veld is,
het wildgedierte overgeve, dat het
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hem vrete, en die in de vestingen
en in de spelonken zijn, door de
pestilentie zullensterven!
33:28 Want Ik zal het land [tot] een
verwoesting en een schrik stellen,
en de hovaardij zijner sterkte
zalophouden; en de bergen Israels
zullen woest zijn, dat er niemand
overga.
33:29 Dan zullen zij weten, dat Ik
de HEERE ben, als Ik het land [tot]
een verwoesting en een schrik
zalgesteld hebben, om al hun
gruwelen, die zij gedaan hebben.
33:30 En gij, o mensenkind! de
kinderen uws volks spreken steeds
van u bij de wanden en in de
deurender huizen; en de een
spreekt met den ander, een iegelijk
met zijn broeder, zeggende: Komt
toch en hoort, wathet woord zij, dat
van den HEERE voortkomt.
33:31 En zij komen tot u, gelijk het
volk pleegt te komen, en zitten voor
uw aangezicht [als] Mijn volk,
enhoren uw woorden, maar zij doen
ze niet; want zij maken liefkozingen
met hun mond, [maar] hun hart
wandelthun gierigheid na.
33:32 En ziet, gij zijt hun als een
lied der minnen, [als] een, die
schoon van stem is, of die wel
speelt;daarom horen zij uw woorden,
maar zij doen ze niet.
33:33 Maar als dat komt (zie, het
zal komen!) dan zullen zij weten,
dat er een profeet in het midden

van hengeweest is.
34:1 En des HEEREN woord
geschiedde tot mij, zeggende:
34:2 Mensenkind! profeteer tegen de
herders van Israel; profeteer en zeg
tot hen, tot de herders: Alzo zegtde
Heere HEERE: Wee den herderen
Israels, die zichzelven weiden! zullen
niet de herders de schapenweiden?
34:3 Gij eet het vette, en bekleedt u
met de wol, gij slacht het gemeste,
[maar] de schapen weidt gij niet.
34:4 De zwakke sterkt gij niet, en
het kranke heelt gij niet, en het
gebrokene verbindt gij niet, en
hetweggedrevene brengt gij niet
weder, en het verlorene zoekt gij
niet; maar gij heerst over hen met
strengheid enmet hardigheid.
34:5 Alzo zijn zij verstrooid, omdat
er geen herder is; en zij zijn al het
wild gedierte des velds tot
spijzegeworden, dewijl zij verstrooid
waren.
34:6 Mijn schapen dolen op alle
bergen en op allen hogen heuvel,
ja, Mijn schapen zijn verstrooid op
dengansen aardbodem; en er is
niemand, die er naar vraagt, en
niemand, die ze zoekt.
34:7 Daarom, gij herders! hoort des
HEEREN woord!
34:8 [Zo] [waarachtig] [als] Ik leef,
spreekt de Heere HEERE, zo [Ik]
niet! Omdat Mijn schapen
gewordenzijn tot een roof, en Mijn
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schapen al het wild gedierte des
velds tot spijze geworden zijn,
omdat er geen herderis, en Mijn
herders naar Mijn schapen niet
vragen; en de herders weiden
zichzelven, maar Mijn schapen
weidenzij niet;
34:9 Daarom, gij herders! hoort des
HEEREN woord!
34:10 Alzo zegt de Heere HEERE:
Ziet, Ik [wil] aan de herders, en zal
Mijn schapen van hun hand eisen,en
zal ze van het weiden der schapen
doen ophouden, zodat de herders
zichzelven niet meer zullen weiden;
enIk zal Mijn schapen uit hun mond
rukken, zodat zij hun niet [meer] tot
spijze zullen zijn.
34:11 Want zo zegt de Heere
HEERE: Ziet, Ik, ja, Ik zal naar Mijn
schapen vragen, en zal ze
opzoeken.
34:12 Gelijk een herder zijn kudde
opzoekt, ten dage als hij in het
midden zijner verspreide schapen is,
alzozal Ik Mijn schapen opzoeken;
en Ik zal ze redden uit al de
plaatsen, waarhenen zij verstrooid
zijn, ten dage derwolke en der
donkerheid.
34:13 En Ik zal ze uitvoeren van de
volken, en zal ze vergaderen uit de
landen, en brengen ze in hun
land;en Ik zal ze weiden op de
bergen Israels, bij de stromen en in
alle bewoonbare plaatsen des lands.
34:14 Op een goede weide zal Ik

ze weiden, en op de hoge bergen
Israels zal hun kooi zijn; aldaar
zullenzij nederliggen in een goede
kooi, en zullen weiden [in] een vette
weide, op de bergen Israels.
34:15 Ik zal Mijn schapen weiden,
en Ik zal ze legeren, spreekt de
Heere HEERE.
34:16 Het verlorene zal Ik zoeken,
en het weggedrevene zal Ik
wederbrengen, en het gebrokene zal
Ikverbinden, en het kranke zal Ik
sterken; maar het vette en het
sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze
weiden metoordeel.
34:17 Want gij, o Mijn schapen! de
Heere HEERE zegt alzo: Ziet, Ik zal
richten tussen klein vee en kleinvee,
tussen de rammen en de bokken.
34:18 Is het u te weinig, dat gij de
goede weide afweidt? Zult gij nog
het overige uwer weide met
uwvoeten vertreden? En zult gij de
bezonkene wateren drinken, en de
overgelatene met uw voeten
vermodderen?
34:19 Mijn schapen dan, zullen zij
afweiden, wat met uw voeten
vertreden is, en drinken, wat met
uwvoeten vermodderd is?
34:20 Daarom zegt de Heere HEERE
alzo tot hen: Ziet Ik, ja, Ik zal
richten tussen het vette klein vee,
entussen het magere klein vee.
34:21 Omdat gij al de zwakken met
de zijde en met den schouder
verdringt, en met uw hoornen
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stoot,totdat gij dezelve naar buiten
toe verstrooid hebt;
34:22 Daarom zal Ik Mijn schapen
verlossen, dat zij niet meer tot een
roof zullen zijn; en Ik zal
richtentussen klein vee en klein vee.
34:23 En Ik zal een enigen Herder
over hen verwekken, en Hij zal hen
weiden, [namelijk] Mijn knechtDavid;
die zal ze weiden, en Die zal hun
tot een Herder zijn.
34:24 En Ik, de HEERE, zal hun tot
een God zijn; en Mijn knecht David
zal Vorst zijn in het midden vanhen,
Ik, de HEERE, heb het gesproken.
34:25 En Ik zal een verbond des
vredes met hen maken, en zal het
boos gedierte uit het land
doenophouden; en zij zullen zeker
wonen in de woestijn, en slapen in
de wouden.
34:26 Want Ik zal dezelve, en de
plaatsen rondom Mijn heuvel, stellen
[tot] een zegen; en Ik zal
denplasregen doen nederdalen op
zijn tijd, plasregens van zegen zullen
er zijn.
34:27 En het geboomte des velds
zal zijn vrucht geven, en het land
zal zijn inkomst geven, en zij
zullenzeker zijn in hun land; en
zullen weten, dat Ik de HEERE ben,
als Ik de disselbomen huns juks zal
hebbenverbroken, en hen gerukt uit
de hand dergenen, die zich van hen
deden dienen.
34:28 En zij zullen den heidenen

niet meer ten roof zijn, en het wild
gedierte der aarde zal ze niet
[meer]vreten; maar zij zullen zeker
wonen, en er zal niemand zijn, die
ze verschrikke.
34:29 En Ik zal hun een plant van
naam verwekken; en zij zullen niet
meer weggeraapt worden
doorhonger in het land, en den
smaad der heidenen niet meer
dragen.
34:30 Maar zij zullen weten, dat Ik,
de HEERE, hun God, met hen ben,
en dat zij Mijn volk zijn, het
huisIsraels, spreekt de Heere HEERE.
34:31 Gij nu, o Mijn schapen,
schapen Mijner weide! gij zijt
mensen; [maar] Ik ben uw God,
spreekt deHeere HEERE.
35:1 Wijders geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
35:2 Mensenkind! zet uw aangezicht
tegen het gebergte Seir, en
profeteer tegen hetzelve,
35:3 En zeg tot hetzelve: Alzo zegt
de Heere HEERE: Zie, Ik [wil] aan u,
o gebergte Seir! en Ik zal Mijnhand
tegen u uitstrekken, en zal u stellen
[tot] een verwoesting en een strik.
35:4 Ik zal uw steden stellen [tot]
eenzaamheid, en gij zult een
verwoesting worden, en zult weten,
dat Ik deHEERE ben.
35:5 Omdat gij een eeuwige
vijandschap hebt, en hebt de
kinderen Israels doen wegvloeien
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door hetgeweld des zwaards, ten
tijde huns verderfs, ten tijde der
uiterste ongerechtigheid;
35:6 Daarom, [zo] [waarachtig] [als]
Ik leef, spreekt de Heere HEERE; Ik
zal u voorzeker ten bloedebereiden,
en het bloed zal u vervolgen; alzo
gij het bloed niet hebt gehaat, zal u
het bloed ook vervolgen.
35:7 En Ik zal het gebergte Seir tot
de uiterste verwoesting stellen; en Ik
zal uit hetzelve uitroeien dien, dieer
doorgaat, en dien, die wederkeert.
35:8 En Ik zal zijn bergen met zijn
verslagenen vervullen; uw heuvelen,
en uw dalen, en al uw stromen,
indezelve zullen de verslagenen van
het zwaard liggen.
35:9 [Tot] eeuwige verwoestingen zal
Ik u stellen, en uw steden zullen
niet bewoond worden; alzo zult
gijweten, dat Ik de HEERE ben.
35:10 Omdat gij zegt: Die twee
volken en die twee landen zullen
mij geworden, en wij zullen ze
erfelijkbezitten, ofschoon de HEERE
daar ware;
35:11 Daarom, [zo] [waarachtig] [als]
Ik leef, spreekt de Heere HEERE: Ik
zal ook handelen naar uw toornen
naar uw nijdigheid, die gij uit uw
haat tegen hen hebt te werk
gesteld; en Ik zal bij hen bekend
worden,wanneer Ik u zal gericht
hebben.
35:12 En gij zult weten, dat Ik, de
HEERE, al uw lasteringen gehoord

heb, die gij tegen de bergen
Israelsgesproken hebt, zeggende: Zij
zijn verwoest, zij zijn ons ter spijze
gegeven.
35:13 Alzo hebt gij u met uw mond
tegen Mij groot gemaakt, en uw
woorden tegen Mij vermenigvuldigd;
Ikheb het gehoord.
35:14 Alzo zegt de Heere HEERE:
Gelijk het ganse land verblijd is,
[alzo] zal Ik u de verwoesting
aandoen.
35:15 Gelijk gij u verblijd hebt over
de erfenis van het huis Israels,
omdat zij verwoest is, alzo zal Ik
aan udoen; het gebergte van Seir,
en gans Edom, zal geheel een
verwoesting worden; en zij zullen
weten, dat Ik deHEERE ben.
36:1 En gij, mensenkind! profeteer
tot de bergen Israels, en zeg: Gij
bergen Israels! hoort des
HEERENwoord.
36:2 Alzo zegt de Heere HEERE:
Omdat de vijand van u zegt: Heah!
zelfs de eeuwige hoogten zijn ons
tenerve geworden!
36:3 Daarom profeteer en zeg: Zo
zegt de Heere HEERE: Daarom,
omdat men u van rondom verwoest
enopgeslokt heeft, opdat gij voor
het overblijfsel der heidenen ten
erve zoudt zijn, en gij gebracht zijt
op deklapachtige lip en [in]
opspraak des volks;
36:4 Daarom, gij bergen Israels!
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hoort het woord des Heeren
HEEREN: Zo zegt de Heere HEERE
tot debergen en tot de heuvelen,
tot de stromen en tot de dalen, tot
de verwoeste eenzame plaatsen en
tot de verlatensteden, die tot een
roof en tot een spot geworden zijn
voor het overblijfsel der heidenen,
die rondom zijn;
36:5 Daarom, zo zegt de Heere
HEERE: Zo Ik niet in het vuur Mijns
ijvers gesproken heb tegen
hetoverblijfsel der heidenen, en
tegen het ganse Edom; die Mijn
land zichzelven ten erve gegeven
hebben metblijdschap des gansen
harten, met begerige plundering,
opdat de landerij daarvan ten rove
zou zijn!
36:6 Daarom profeteer van het land
Israels, en zeg tot de bergen en tot
de heuvelen, tot de stromen en
totde dalen: Zo zegt de Heere
HEERE: Ziet, Ik heb in Mijn ijver en
in Mijn grimmigheid gesproken,
omdat gij densmaad der heidenen
gedragen hebt;
36:7 Daarom, zo zegt de Heere
HEERE: Ik heb Mijn hand opgeheven;
zo niet de heidenen, die rondom
uzijn, zelf hun schande zullen
dragen!
36:8 Maar gij, o bergen Israels! gij
zult weder [uw] takken geven, en uw
vrucht voor Mijn volk Israel
dragen,want zij naderen te komen.
36:9 Want ziet, Ik ben bij u, en Ik

zal u aanzien, en gij zult gebouwd
en bezaaid worden.
36:10 En Ik zal mensen op u
vermenigvuldigen, het ganse huis
Israels, [ja], dat geheel; en de
steden zullenbewoond, en de
eenzame plaatsen bebouwd worden.
36:11 Ja, Ik zal mensen en beesten
op u vermenigvuldigen, en zij zullen
vermenigvuldigd worden
envruchtbaar zijn; en Ik zal u doen
bewonen, als in uw vorige tijden, ja,
Ik zal het beter maken dan in
uwbeginselen; en gij zult weten, dat
Ik de HEERE ben.
36:12 En Ik zal mensen op u doen
wandelen, [namelijk] Mijn volk Israel,
die zullen u erfelijk bezitten, en
gijzult hun ter erfenis zijn, en gij
zult ze voortaan niet meer beroven.
36:13 Zo zegt de Heere HEERE:
Omdat zij tot u zeggen: Gij zijt [een]
[land], dat mensen opeet, en gij
zijt[een] [land], dat uw volken
berooft;
36:14 Daarom zult gij niet meer
mensen opeten, en uw volken niet
meer doen struikelen, spreekt de
HeereHEERE.
36:15 En Ik zal maken, dat men
den schimp der heidenen niet meer
over u hore, en gij zult den smaad
dernatien niet meer dragen; en gij
zult uw volken niet meer doen
struikelen, spreekt de Heere HEERE.
36:16 Wijders geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
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36:17 Mensenkind! het huis Israels,
als zij in hun land woonden, toen
verontreinigden zij datzelve met
hunweg en met hun handelingen;
hun weg was voor Mijn aangezicht
als de onreinigheid ener
afgezonderde [vrouw].
36:18 Daarom goot Ik Mijn
grimmigheid over hen uit, om des
bloeds wil, dat zij in het land
vergoten hadden,en om hun
drekgoden, [waarmede] zij dat
verontreinigd hadden.
36:19 En Ik verstrooide hen onder
de heidenen, en zij werden
verspreid in de landen; Ik oordeelde
ze naarhun weg en naar hun
handelingen.
36:20 Als zij nu tot de heidenen
kwamen, waarhenen zij getogen
waren, ontheiligden zij Mijn
heiligenNaam, omdat men van hen
zeide: Dezen zijn het volk des
HEEREN, en zijn uit Zijn land
uitgegaan.
36:21 Maar Ik verschoonde [hen]
om Mijn heiligen Naam, dien het
huis Israels ontheiligde onder
deheidenen, waarhenen zij gekomen
waren.
36:22 Daarom zeg tot het huis
Israels: Zo zegt de Heere HEERE: Ik
doe het niet om uwentwil, gij
huisIsraels! maar om Mijn heiligen
Naam, dien gijlieden ontheiligd hebt
onder de heidenen, waarhenen gij
gekomenzijt.

36:23 Want Ik zal Mijn groten Naam
heiligen, die onder de heidenen
ontheiligd is, dien gij in het midden
vanhen ontheiligd hebt; en de
heidenen zullen weten, dat Ik de
HEERE ben, spreekt de Heere
HEERE, als Ik aan uvoor hun ogen
zal geheiligd zijn.
36:24 Want Ik zal u uit de heidenen
halen, en zal u uit al de landen
vergaderen; en Ik zal u in uw
landbrengen.
36:25 Dan zal Ik rein water op u
sprengen, en gij zult rein worden;
van al uw onreinigheden en van al
uwdrekgoden zal Ik u reinigen.
36:26 En Ik zal u een nieuw hart
geven, en zal een nieuwen geest
geven in het binnenste van u; en Ik
zalhet stenen hart uit uw vlees
wegnemen, en zal u een vlesen hart
geven.
36:27 En Ik zal Mijn Geest geven in
het binnenste van u; en Ik zal
maken, dat gij in Mijn inzettingen
zultwandelen, en Mijn rechten zult
bewaren en doen.
36:28 En gij zult wonen in het land,
dat Ik uw vaderen gegeven heb, en
gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik
zalu tot een God zijn.
36:29 En Ik zal u verlossen van al
uw onreinigheden; en Ik zal roepen
tot het koren, en zal
datvermenigvuldigen, en Ik zal geen
honger op u leggen.
36:30 En Ik zal de vrucht van het
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geboomte en de inkomst des velds
vermenigvuldigen; opdat gij
desmaadheid des hongers niet meer
ontvangt onder de heidenen.
36:31 Dan zult gij gedenken aan uw
boze wegen en uw handelingen, die
niet goed waren; en gij zult
eenwalging van u zelf hebben over
uw ongerechtigheden en over uw
gruwelen.
36:32 Ik doe het niet om uwentwil,
spreekt de Heere HEERE, het zij u
bekend! Schaamt u en
wordtschaamrood van uw wegen, gij
huis Israels!
36:33 Alzo zegt de Heere HEERE:
Ten dage, als Ik u reinigen zal van
al uw ongerechtigheden, dan zal
Ikde steden doen bewonen, en de
eenzame plaatsen zullen bebouwd
worden.
36:34 En het verwoeste land zal
bebouwd worden, in plaats dat het
een verwoesting was, voor de
ogenvan een ieder, die er doorging.
36:35 En zij zullen zeggen: Dit land,
dat verwoest was, is geworden als
een hof van Eden; en de
eenzame,en de verwoeste en
verstoorde steden zijn vast [en]
bewoond.
36:36 Dan zullen de heidenen, die
in de plaatsen rondom u zullen
overgelaten zijn, weten, dat Ik,
deHEERE, de verstoorde plaatsen
bebouw, [en] het verwoeste beplant.
Ik, de HEERE, heb het gesproken en

zalhet doen.
36:37 Alzo zegt de Heere HEERE:
Daarenboven zal Ik hierom van het
huis Israels verzocht worden, dat
Ikhet hun doe; Ik zal ze
vermenigvuldigen van mensen, als
schapen.
36:38 Gelijk de geheiligde schapen,
gelijk de schapen van Jeruzalem op
hun gezette hoogtijden, alzozullen
de eenzame steden vol zijn van
mensenkudden; en zij zullen weten,
dat Ik de HEERE ben.
37:1 De hand des HEEREN was op
mij, en de HEERE voerde mij uit in
den geest, en zette mij neder in
hetmidden ener vallei; dezelve nu
was vol beenderen.
37:2 En Hij deed mij bij dezelve
voorbijgaan geheel rondom; en ziet,
er waren zeer vele op den grond
dervallei; en ziet, zij waren zeer dor.
37:3 En Hij zeide tot mij:
Mensenkind! zullen deze beenderen
levend worden? En ik zeide: Heere
HEERE,Gij weet [het]!
37:4 Toen zeide Hij tot mij:
Profeteer over deze beenderen, en
zeg tot dezelve: Gij dorre
beenderen! hoortdes HEEREN woord.
37:5 Alzo zegt de Heere HEERE tot
deze beenderen: Ziet, Ik zal den
geest in u brengen, en gij zult
levendworden.
37:6 En Ik zal zenuwen op u leggen,
en vlees op u doen opkomen, en
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een huid over u trekken, en
dengeest in u geven, en gij zult
levend worden; en gij zult weten,
dat Ik de HEERE ben.
37:7 Toen profeteerde ik, gelijk mij
bevolen was, en er werd een geluid,
als ik profeteerde, en ziet
eenberoering! en de beenderen
naderden, [elk] been tot zijn been.
37:8 En ik zag, en ziet, en er
werden zenuwen op dezelve, en er
kwam vlees op; en Hij trok een huid
bovenover dezelve, maar er was
geen geest in hen.
37:9 En Hij zeide tot mij: Profeteer
tot den geest; profeteer,
mensenkind! en zeg tot den geest:
Zo zegt deHeere HEERE: Gij geest!
kom aan van de vier winden, en
blaas in deze gedoden, opdat zij
levend worden.
37:10 En ik profeteerde, gelijk als
Hij mij bevolen had. Toen kwam de
geest in hen, en zij werden levend
enstonden op hun voeten, een gans
zeer groot heir.
37:11 Toen zeide Hij tot mij:
Mensenkind! deze beenderen zijn
het ganse huis Israels; ziet, zij
zeggen:Onze beenderen zijn verdord,
en onze verwachting is verloren, wij
zijn afgesneden.
37:12 Daarom, profeteer en zeg tot
hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet,
Ik zal uw graven openen, en
zalulieden uit uw graven doen
opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u

brengen in het land Israels.
37:13 En gij zult weten, dat Ik de
HEERE ben, als Ik uw graven zal
hebben geopend, en als Ik u uit
uwgraven zal hebben doen
opkomen, o Mijn volk!
37:14 En Ik zal Mijn Geest in u
geven, en gij zult leven, en Ik zal u
in uw land zetten; en gij zult weten,
datIk, de HEERE, [dit] gesproken en
gedaan heb, spreekt de HEERE.
37:15 Wijders geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
37:16 Gij nu, mensenkind! neem u
een hout, en schrijf daarop: Voor
Juda, en voor de kinderen Israels,
zijnmetgezellen; en neem een ander
hout, en schrijf daarop: Voor Jozef,
het hout van Efraim, en van het
ganse huisIsraels, zijn metgezellen.
37:17 Doe gij ze dan naderen, het
een tot het ander tot een enig
hout; en zij zullen tot een worden
in uwhand.
37:18 En wanneer de kinderen uws
volks tot u zullen spreken,
zeggende: Zult gij ons niet te
kennen geven,wat u deze dingen
zijn?
37:19 Zo spreek tot hen: Alzo zegt
de Heere HEERE: Ziet, Ik zal het
hout van Jozef, dat in Efraims
handgeweest is, en van de stammen
Israels, zijn metgezellen, nemen, en
Ik zal dezelve met hem voegen tot
het houtvan Juda, en zal ze maken
tot een enig hout; en zij zullen een
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worden in Mijn hand.
37:20 De houten nu, op dewelke gij
zult geschreven hebben, zullen in
uw hand zijn voor hunlieder ogen.
37:21 Spreek dan tot hen: Zo zegt
de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de
kinderen Israels halen uit het
middender heidenen, waarhenen zij
getogen zijn, en zal ze vergaderen
van rondom, en brengen hen in hun
land;
37:22 En Ik zal ze maken tot een
enig volk in het land, op de bergen
Israels; en zij zullen allen te
zameneen enigen Koning tot koning
hebben; en zij zullen niet meer tot
twee volken zijn, noch voortaan
meer in tweekoninkrijken verdeeld
zijn.
37:23 En zij zullen zich niet meer
verontreinigen met hun drekgoden,
en met hun verfoeiselen, en met
alhun overtredingen; en Ik zal ze
verlossen uit al hun woonplaatsen,
in dewelke zij gezondigd hebben, en
zal zereinigen; zo zullen zij Mij tot
een volk zijn, en Ik zal hun tot een
God zijn.
37:24 En Mijn Knecht David zal
Koning over hen zijn; en zij zullen
allen te zamen een Herder hebben;
en zijzullen in Mijn rechten
wandelen, en Mijn inzettingen
bewaren en die doen.
37:25 En zij zullen wonen in het
land, dat Ik Mijn knecht Jakob
gegeven heb, waarin uw vaders

gewoondhebben; ja, daarin zullen zij
wonen, zij en hun kinderen, en hun
kindskinderen tot in eeuwigheid, en
Mijn KnechtDavid zal hunlieder Vorst
zijn tot in eeuwigheid.
37:26 En Ik zal een verbond des
vredes met hen maken, het zal een
eeuwig verbond met hen zijn; en Ik
zalze inzetten en zal ze
vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn
heiligdom in het midden van hen
zetten tot in eeuwigheid.
37:27 En Mijn tabernakel zal bij hen
zijn, en Ik zal hun tot een God zijn,
en zij zullen Mij tot een volk zijn.
37:28 En de heidenen zullen weten,
dat Ik de HEERE ben, Die Israel
heilige, als Mijn heiligdom in
hetmidden van hen zal zijn tot in
eeuwigheid.
38:1 Wijders geschiedde des
HEEREN woord tot mij, zeggende:
38:2 Mensenkind! zet uw aangezicht
tegen Gog, het land van Magog,
den hoofdvorst van Mesech enTubal;
en profeteer tegen hem,
38:3 En zeg: Zo zegt de Heere
HEERE: Zie, Ik [wil] aan u, o Gog, gij
hoofdvorst van Mesech en Tubal!
38:4 En Ik zal u omwenden, en
haken in uw kaken leggen, en Ik zal
u uitvoeren, mitsgaders uw ganse
heir,paarden en ruiteren, die
altemaal volkomen wel gekleed zijn,
een grote vergadering, [met] rondas
en schild, diealtemaal zwaarden
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handelen;
38:5 Perzen, Moren en Puteers met
hen, die altemaal schild en helm
[voeren];
38:6 Gomer en al zijn benden, en
het huis van Togarma, [aan] de
zijden van het noorden, en al
zijnbenden; vele volken met u.
38:7 Zijt bereid en maakt u gereed,
gij en uw ganse vergadering, die tot
u vergaderd zijn; en wees gij huntot
een wacht.
38:8 Na vele dagen zult gij bezocht
worden; in het laatste der jaren zult
gij komen in het land,
datwedergebracht is van het zwaard,
dat vergaderd is uit vele volken, op
de bergen Israels, die steeds
totverwoesting geweest zijn; als
hetzelve [land] uit de volken zal
uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker
zullen wonen.
38:9 Dan zult gij optrekken, gij zult
aankomen als een onstuimige
verwoesting, gij zult zijn als een
wolk, omhet land te bedekken; gij
en al uw benden, en vele volken
met u.
38:10 Alzo zegt de Heere HEERE: Te
dien dage zal het ook geschieden,
dat er raadslagen in uw hartzullen
opkomen, en gij zult een kwade
gedachte denken,
38:11 En zult zeggen: Ik zal
optrekken naar [dat] dorpland, ik zal
komen tot degenen, die in rust zijn,
diezeker wonen, die altemaal wonen

zonder muur, en grendel noch
deuren hebben.
38:12 Om buit te buiten, en om
roof te roven; om uw hand te
wenden tegen de woeste plaatsen,
die [nu]bewoond zijn, en tegen een
volk, dat uit de heidenen verzameld
is, dat vee en have verkregen heeft,
wonende inhet midden des lands.
38:13 Scheba, en Dedan, en de
kooplieden van Tarsis, en alle hun
jonge leeuwen zullen tot u
zeggen:Komt gij, om buit te buiten?
hebt gij uw vergadering vergaderd,
om roof te roven? om zilver en
goud weg tevoeren, om vee en have
weg te nemen, om een groten buit
te buiten?
38:14 Daarom profeteer, o
mensenkind! en zeg tot Gog: Zo
zegt de Heere HEERE: Zult gij het,
te diendage, als Mijn volk Israel
zeker woont, niet gewaar worden?
38:15 Gij zult dan komen uit uw
plaats, uit de zijden van het
noorden, gij en vele volken met u;
die altemaalop paarden zullen
rijden, een grote vergadering, en
een machtig heir;
38:16 En gij zult optrekken tegen
Mijn volk Israel, als een wolk, om
het land te bedekken; in het laatste
derdagen zal het geschieden; dan
zal Ik u aanbrengen tegen Mijn
land, opdat de heidenen Mij kennen,
als Ik aan u,o Gog! voor hun ogen
zal geheiligd worden.
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38:17 Zo zegt de Heere HEERE: Zijt
gij die, [van] welken Ik in verleden
dagen gesproken heb, door
dendienst Mijner knechten, de
profeten Israels, die in die dagen
geprofeteerd hebben, jaren [lang],
dat Ik u tegenhen zou aanbrengen?
38:18 Maar het zal geschieden te
dien dage, ten dage als Gog tegen
het land Israels zal
aankomen,spreekt de Heere HEERE,
dat Mijn grimmigheid in Mijn neus
zal opkomen.
38:19 Want Ik heb gesproken in
Mijn ijver, in het vuur Mijner
verbolgenheid: Zo er niet, te dien
dage, eengroot beven zal zijn in het
land Israels!
38:20 Zodat van Mijn aangezicht
beven zullen de vissen der zee, en
het gevogelte des hemels, en
hetgedierte des velds, en al het
kruipend gedierte, dat op het
aardrijk kruipt, en alle mensen, die
op den aardbodemzijn; en de
bergen zullen nedergeworpen
worden, en de steile plaatsen zullen
nedervallen, en alle muren zullenter
aarde nedervallen.
38:21 Want Ik zal het zwaard over
hem roepen op al Mijn bergen,
spreekt de Heere HEERE; het
zwaardvan een ieder zal tegen zijn
broeder zijn.
38:22 En Ik zal met hem rechten,
door pestilentie en door bloed; en
Ik zal een overstelpenden

plasregen,en grote hagelstenen, vuur
en zwavel regenen op hem, en op
zijn benden, en op de vele volken,
die met hemzullen zijn.
38:23 Alzo zal Ik Mij groot maken,
en Mij heiligen, en bekend worden
voor de ogen van vele heidenen;
enzij zullen weten, dat Ik de HEERE
ben.
39:1 Voorts, gij mensenkind!
profeteer tegen Gog, en zeg: Zo
zegt de Heere HEERE: Zie, Ik [wil]
aan u, oGog, hoofdvorst van
Mesech en Tubal!
39:2 En Ik zal u omwenden, en een
zeshaak in u slaan, en u optrekken
uit de zijden van het noorden, en
Ikzal u brengen op de bergen
Israels.
39:3 Maar Ik zal uw boog uit uw
linkerhand slaan, en Ik zal uw pijlen
uit uw rechterhand doen vallen.
39:4 Op de bergen Israels zult gij
vallen, gij en al uw benden, en de
volken, die met u zijn; Ik heb u aan
deroofvogelen, aan het gevogelte
van allen vleugel, en aan het
gedierte des velds ter spijze
gegeven.
39:5 Op het open veld zult gij
vallen; want Ik heb het gesproken,
spreekt de Heere HEERE.
39:6 En Ik zal een vuur zenden in
Magog, en onder degenen, die in
de eilanden zeker wonen; en zij
zullenweten, dat Ik de HEERE ben.
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39:7 En Ik zal Mijn heiligen Naam in
het midden van Mijn volk Israel
bekend maken, en zal Mijn
heiligenNaam niet meer laten
ontheiligen; en de heidenen zullen
weten, dat Ik de HEERE ben, de
Heilige in Israel.
39:8 Ziet, het komt en zal
geschieden, spreekt de Heere
HEERE; dit is de dag, [van] welken
Ik gesprokenheb.
39:9 En de inwoners der steden
Israels zullen uitgaan, en [vuur]
stoken en branden van de wapenen,
zo[van] schilden als rondassen, van
bogen en van pijlen, zo van
handstokken als van spiesen; en zij
zullendaarvan vuur stoken zeven
jaren;
39:10 Zodat zij geen hout uit het
veld zullen dragen, noch uit de
wouden houwen, maar van de
wapenenvuur stoken; en zij zullen
beroven degenen, die hen beroofd
hadden, en plunderen, die hen
geplunderd hadden,spreekt de Heere
HEERE.
39:11 En het zal te dien dage
geschieden, dat Ik aan Gog aldaar
een grafstede in Israel zal geven,
het dalder doorgangers naar het
oosten der zee; en datzelve zal den
doorgangers [den] [neus] stoppen;
en aldaarzullen zij begraven Gog en
zijn ganse menigte, en zullen het
noemen: Het dal van Gogs menigte.
39:12 Het huis Israels nu zal hen

begraven, om het land te reinigen,
zeven maanden [lang].
39:13 Ja, al het volk des lands zal
begraven, en het zal hun tot een
naam zijn, ten dage als Ik
zalverheerlijkt zijn, spreekt de Heere
HEERE.
39:14 Ook zullen zij mannen
uitscheiden, die gestadig door het
land doorgaan, [en] doodgravers
met dedoorgangers, [om] [te]
[begraven] degenen, die op den
aardbodem zijn overgelaten, om
dien te reinigen; teneinde van zeven
maanden zullen zij onderzoek doen.
39:15 En deze doorgangers zullen
door het land doorgaan, en [als]
[iemand] een mensenbeen ziet, zo
zalhij een merkteken daarbij
oprichten; totdat de doodgravers
hetzelve zullen hebben begraven in
het dal van Gogsmenigte.
39:16 Ook zo zal de naam der stad
Hamona zijn. Alzo zullen zij het land
reinigen.
39:17 Gij dan, mensenkind! zo zegt
de Heere HEERE: Zeg tot het
gevogelte van allen vleugel, en tot
al hetgedierte des velds: Vergadert
u, en komt aan, verzamelt u van
rondom, tot Mijn slachtoffer, dat Ik
voor ugeslacht heb, een groot
slachtoffer, op de bergen Israels, en
eet vlees, en drinkt bloed.
39:18 Het vlees der helden zult gij
eten, en het bloed van de vorsten
der aarde drinken; der rammen,
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derlammeren, en bokken, [en]
varren, die altemaal gemesten van
Basan zijn.
39:19 En gij zult het vette eten tot
verzadiging toe, en bloed drinken
tot dronkenschap toe; van
Mijnslachtoffer, dat Ik voor u
geslacht heb.
39:20 En gij zult verzadigd worden
aan Mijn tafel van [rij] paarden en
wagen [paarden], van helden en
allekrijgslieden, spreekt de Heere
HEERE.
39:21 En Ik zal Mijn eer zetten
onder de heidenen; en alle
heidenen zullen Mijn oordeel zien,
dat Ik gedaanheb, en Mijn hand, die
Ik aan hen gelegd heb.
39:22 En die van het huis Israels
zullen weten, dat Ik, de HEERE,
hunlieder God ben, van dien dag af
envoortaan.
39:23 En de heidenen zullen weten,
dat die van het huis Israels
gevankelijk zijn weggevoerd om
hunongerechtigheid, omdat zij tegen
Mij hadden overtreden, en dat Ik
Mijn aangezicht voor hen verborgen
heb, enheb ze overgegeven in de
hand hunner wederpartijders, zodat
zij altemaal door het zwaard
gevallen zijn;
39:24 Naar hun onreinigheid en
naar hun overtredingen heb Ik met
hen gehandeld, en Ik heb
Mijnaangezicht voor hen verborgen.
39:25 Daarom zo zegt de Heere

HEERE: Nu zal Ik Jakobs
gevangenen wederbrengen, en zal
Mijontfermen over het ganse huis
Israels, en Ik zal ijveren over Mijn
heiligen Naam;
39:26 Als zij hun schande zullen
gedragen hebben, en al hun
overtreding, [met] dewelke zij tegen
Mijhebben overtreden, toen zij in
hun land zeker woonden, en er
niemand was, die hen verschrikte.
39:27 Als Ik hen zal hebben
wedergebracht uit de volken, en hen
vergaderd zal hebben uit de
landenhunner vijanden, en Ik aan
hen geheiligd zal zijn voor de ogen
van vele heidenen;
39:28 Dan zullen zij weten, dat Ik,
de HEERE, hunlieder God ben, dewijl
Ik ze gevankelijk heb doenwegvoeren
onder de heidenen, maar heb ze
[weder] verzameld in hun land, en
heb aldaar niemand van henmeer
overgelaten.
39:29 En Ik zal Mijn aangezicht voor
hen niet meer verbergen, wanneer Ik
Mijn Geest over het huis Israelszal
hebben uitgegoten, spreekt de
Heere HEERE.
40:1 In het vijf en twintigste jaar
onzer gevankelijke wegvoering, in
het begin des jaars, op den tienden
dermaand, in het veertiende jaar,
nadat de stad geslagen was; even
op dienzelfden dag, was de hand
desHEEREN op mij, en Hij bracht mij
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derwaarts.
40:2 In de gezichten Gods bracht
Hij mij in het land Israels, en Hij
zette mij op een zeer hogen berg;
en aandenzelven was als een
gebouw ener stad tegen het zuiden.
40:3 Als Hij mij daarhenen gebracht
had, ziet, zo was er een man, wiens
gedaante was als de gedaantevan
koper; en in zijn hand was een
linnen snoer, en een meetriet; en hij
stond in de poort.
40:4 En die man sprak tot mij:
Mensenkind! zie met uw ogen, en
hoor met uw oren, en zet uw hart
op alles,wat ik u zal doen zien;
want, opdat ik u zou doen zien, zijt
gij herwaarts gebracht; verkondig
[daarna] den huizeIsraels alles, wat
gij ziet.
40:5 En ziet, er was een muur
buiten aan het huis, rondom henen,
en in des mans hand was een
meetrietvan zes ellen, [elke] [el] van
een el en een handbreed, en hij
mat de breedte des gebouws een
riet, en de hoogteeen riet.
40:6 Toen kwam hij tot de poort,
welke zag den weg naar het oosten,
en hij ging bij derzelver trappen
op,en mat den dorpel der poort een
riet de breedte, en den anderen
dorpel een riet de breedte.
40:7 En [elk] kamertje een riet de
lengte, en een riet de breedte; en
tussen de kamertjes vijf ellen; en
dendorpel der poort, bij het

voorhuis der poort van binnen, een
riet.
40:8 Ook mat hij het voorhuis der
poort van binnen, een riet.
40:9 Toen mat hij het [andere]
voorhuis der poort, acht ellen, en
haar posten twee ellen; en het
voorhuisder poort was van binnen.
40:10 En de kamertjes der poort,
den weg naar het oosten, waren
drie van deze, en drie van gene
zijde;die drie hadden enerlei maat;
ook hadden de posten, van deze en
van gene zijde, enerlei maat.
40:11 Voorts mat hij de wijdte der
deur van de poort tien ellen; de
lengte der poort dertien ellen.
40:12 En er was een ruim voor aan
de kamertjes, van een el [van]
[deze], en een ruim van een el van
genezijde; en [elk] kamertje zes
ellen van deze, en zes ellen van
gene zijde.
40:13 Toen mat hij de poort van
het dak van het ene kamertje af tot
aan het dak van een ander; de
breedtewas vijf en twintig ellen; deur
was tegenover deur.
40:14 Ook maakte hij posten van
zestig ellen, namelijk tot den post
des voorhofs, rondom de poort
henen.
40:15 En van het voorste deel der
poort des ingangs, tot aan het
voorste deel van het voorhuis van
debinnenpoort, waren vijftig ellen.
40:16 En er waren gesloten vensters
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aan de kamertjes, en aan hun
posten inwaarts in de poort
rondomhenen; alzo ook aan de
voorhuizen; de vensters nu waren
rondom henen inwaarts, en aan de
posten warenpalmbomen.
40:17 Voorts bracht hij mij in het
buitenste voorhof, en ziet, er waren
kameren, en een plaveisel,
datgemaakt was in het voorhof
rondom henen, dertig kameren
waren er op het plaveisel.
40:18 Het plaveisel nu was aan de
zijde van de poorten, tegenover de
lengte van de poorten; [dit] was
hetbenedenste plaveisel.
40:19 En hij mat de breedte, van
het voorste deel der benedenste
poort af, voor aan het binnenste
voorhof,van buiten, honderd ellen,
oostwaarts en noordwaarts.
40:20 Aangaande de poort nu, die
den weg naar het noorden zag, aan
het buitenste voorhof, hij
matderzelver lengte en derzelver
breedte.
40:21 En haar kamertjes, drie van
deze en drie van gene zijde; en
haar posten en haar voorhuizen
warennaar de maat der eerste
poort; vijftig ellen haar lengte, en
de breedte van vijf en twintig ellen.
40:22 En haar vensters, en haar
voorhuizen, en haar palmbomen,
waren naar de maat der poort, die
denweg naar het oosten zag; en
men ging daarin op met zeven

trappen, en haar voorhuizen waren
voor aandezelve.
40:23 De poort nu van het
binnenste voorhof was tegenover de
poort van het noorden en van het
oosten;en hij mat van poort tot
poort honderd ellen.
40:24 Daarna voerde hij mij den
weg naar het zuiden; en ziet, er
was een poort den weg naar het
zuiden;en hij mat derzelver posten,
en derzelver voorhuizen, naar deze
maten.
40:25 En zij had vensteren, ook aan
haar voorhuizen, rondom henen,
gelijk deze vensteren; de lengte
wasvijftig ellen, en de breedte vijf
en twintig ellen.
40:26 En haar opgangen waren van
zeven trappen, en haar voorhuizen
waren voor aan dezelve; en zij
hadpalmbomen, een van deze, en
een van gene zijde aan haar
posten.
40:27 Ook was er een poort in het
binnenste voorhof, den weg naar
het zuiden; en hij mat van poort
totpoort, den weg naar het zuiden,
honderd ellen.
40:28 Voorts bracht hij mij door de
zuiderpoort tot het binnenvoorhof;
en hij mat de zuiderpoort naar
dezematen.
40:29 En haar kamertjes, en haar
posten, en haar voorhuizen waren
naar deze maten; en zij
hadvensteren, ook in haar
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voorhuizen, rondom henen; de
lengte was vijftig ellen, en de
breedte vijf en twintig ellen.
40:30 En er waren voorhuizen
rondom henen; de lengte was vijf
en twintig ellen, en de breedte vijf
ellen.
40:31 En haar voorhuizen waren
aan het buitenste voorhof, ook
waren er palmbomen aan haar
posten, enhaar opgangen waren van
acht trappen.
40:32 Daarna bracht hij mij tot het
binnenste voorhof, den weg naar
het oosten; en hij mat de poort,
naardeze maten;
40:33 Ook haar kamertjes, en haar
posten, en haar voorhuizen naar
deze maten; en zij had vensteren
ookaan haar voorhuizen, rondom
henen; de lengte was vijftig ellen,
en de breedte vijf en twintig ellen.
40:34 En haar voorhuizen waren
aan het buitenste voorhof; ook
waren er palmbomen aan haar
posten, vandeze en van gene zijde;
en haar opgangen waren van acht
trappen.
40:35 Daarna bracht hij mij tot de
noorderpoort; en hij mat naar deze
maten.
40:36 Haar kamertjes, haar posten
en haar voorhuizen; ook had zij
vensteren rondom henen; de
lengtewas vijftig ellen en de breedte
vijf en twintig ellen.
40:37 En haar posten waren aan

het buitenste voorhof; ook waren er
palmbomen aan haar posten,
vandeze en van gene zijde; en haar
opgangen waren van acht trappen.
40:38 Haar kameren nu en haar
deuren waren bij de posten der
poorten; aldaar wies men het
brandoffer.
40:39 En in het voorhuis der poort
waren twee tafelen van deze, en
twee tafelen van gene zijde, om
daaropte slachten het brandoffer,
en het zondoffer, en het schuldoffer.
40:40 Ook waren er aan de zijde
van buiten des opgangs, aan de
deur der noorderpoort, twee tafelen;
enaan de andere zijde, die aan het
voorhuis der poort was, twee
tafelen.
40:41 Vier tafelen van deze, en vier
tafelen van gene zijde, aan de zijde
der poort, acht tafelen, waaropmen
slachtte.
40:42 Maar de vier tafelen voor het
brandoffer waren van gehouwen
stenen, de lengte een el en een
halve,en de breedte een el en een
halve, en de hoogte een el; op
dezelve nu leide men het
gereedschap henen,waarmede men
het brandoffer en slachtoffer
slachtte.
40:43 De haardstenen nu waren een
handbreed [dik], ordentelijk geschikt
in het huis rondom henen; en opde
tafelen was het offervlees.
40:44 En van buiten de binnenste
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poort waren de kameren der
zangers, in het binnenste voorhof,
dat aande zijde van de
noorderpoort was; en het voorste
deel derzelve was den weg naar het
zuiden; een was er aande zijde van
de oostpoort, ziende den weg naar
het noorden.
40:45 En hij sprak tot mij: Deze
kamer, welker voorste deel den weg
naar het zuiden is, is voor
depriesteren, die de wacht des
huizes waarnemen.
40:46 Maar de kamer, welker
voorste deel den weg naar het
noorden is, is voor de priesteren,
die de wachtdes altaars waarnemen;
dat zijn de kinderen van Zadok, die
uit de kinderen van Levi tot den
HEERE naderen,om Hem te dienen.
40:47 En hij mat het voorhof: de
lengte honderd ellen, en de breedte
honderd ellen, vierkant; en het
altaarwas voor aan het huis.
40:48 Toen bracht hij mij tot het
voorhuis des huizes, en hij mat
[elken] post van het voorhuis, vijf
ellen vandeze, en vijf ellen van gene
zijde; en de breedte der poort, drie
ellen van deze, en drie ellen van
gene zijde.
40:49 De lengte van het voorhuis
twintig ellen, en de breedte elf
ellen; en het was met trappen,
[bij]dewelke men daarin opging; ook
waren er pilaren aan de posten,
een van deze, en een van gene

zijde.
41:1 Voorts bracht hij mij tot den
tempel; en hij mat de posten, zes
ellen de breedte van deze, en zes
ellende breedte van gene zijde, de
breedte der tent.
41:2 En de breedte der deur, tien
ellen, en de zijden der deur, vijf
ellen van deze, en vijf ellen van
genezijde; ook mat hij de lengte
daarvan, veertig ellen, en de
breedte twintig ellen.
41:3 Daarna ging hij in naar binnen,
en mat den post der deur, twee
ellen; en de deur zes ellen, en
debreedte der deur zeven ellen.
41:4 Ook mat hij de lengte daarvan,
twintig ellen, en de breedte twintig
ellen voor aan den tempel; en
hijzeide tot mij: Dit is de heiligheid
der heiligheden.
41:5 En hij mat den wand des
huizes zes ellen; en de breedte van
[elke] zijkamer, vier ellen, rondom
hethuis henen rondom.
41:6 De zijkameren nu waren
zijkamer boven zijkamer, drie, en
dat dertig malen, en zij kwamen in
denwand, die aan het huis was, tot
die zijkamers rondom henen, opdat
zij vastgehouden mochten worden;
want zijwerden niet vastgehouden in
den wand des huizes.
41:7 En het was voor de zijkameren
opwaarts naar boven al wijder, en
gaf zich rondom; want het huis
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wasomsingeld opwaarts naar boven,
rondom het huis henen; daarom
was de breedte des huizes naar
boven; enalzo ging het onderste op
naar het bovenste door het
middelste.
41:8 En ik zag de hoogte des
huizes rondom henen. De
fondamenten der zijkameren waren
van een volriet, zes ellen, [de] [el]
tot den oksel toe [genomen].
41:9 De breedte van den wand, die
tot de zijkameren was naar buiten,
was vijf ellen; en dat ledig
gelatenwas, was de plaats der
zijkameren, die aan het huis waren.
41:10 En tussen de kameren was
een breedte van twintig ellen,
rondom het huis, rondom henen.
41:11 De deuren nu van de
zijkameren waren naar het ledig
gelatene toe, de ene deur den weg
naar hetnoorden, en de andere
deur naar het zuiden; en de
breedte van de ledig gelaten plaats
was vijf ellen rondomhenen.
41:12 Voorts [van] het gebouw, dat
voor aan de afgesneden plaats was
[in] den hoek des wegs naar
hetwesten, was de breedte zeventig
ellen, en [van] den wand des
gebouws was de breedte vijf ellen
rondom henen,en de lengte daarvan
negentig ellen.
41:13 Voorts mat hij het huis, de
lengte honderd ellen; ook de
afgesneden plaats en het gebouw,

en dewanden daarvan, de lengte
honderd ellen.
41:14 En de breedte van het
voorste deel des huizes, en der
afgesneden plaats tegen het oosten,
honderdellen.
41:15 Ook mat hij de lengte des
gebouws voor aan de afgesneden
plaats dat achter dezelve was,
enderzelver galerijen van deze en
van gene zijde, honderd ellen; met
den binnensten tempel, en de
voorhuizendes voorhofs.
41:16 De dorpelen, en de gesloten
vensters en de galerijen rondom die
drie, tegenover den dorpel,
warenbeschoten met hout rondom
henen, en [van] de aarde tot aan
de vensteren; de vensteren waren
bedekt;
41:17 Tot hetgeen boven de deur
was, en tot het binnenste en
buitenste huis toe, en aan den
gansen wandrondom henen in het
binnenste en buitenste, [al] [bij]
maten.
41:18 En het was gemaakt [met]
cherubs en palmbomen; zodat er
een palmboom was tussen cherub
encherub, en [elke] cherub had twee
aangezichten;
41:19 Namelijk, eens mensen
aangezicht tegen den palmboom
van deze, en eens jongen
leeuwsaangezicht tegen den
palmboom van gene zijde; gemaakt
in het ganse huis rondom henen.
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41:20 Van de aarde af tot boven
de deur waren de cherubs en de
palmbomen gemaakt, ook [aan]
denwand des tempels.
41:21 De posten des tempels waren
vierkant; en aangaande het voorste
deel des heiligdoms, de
[ene]gedaante was als de [andere]
gedaante.
41:22 De hoogte des houten altaars
was drie ellen, en zijn lengte twee
ellen, en het had zijn hoeken; en
zijnlengte en zijn wanden waren van
hout. En hij sprak tot mij: Dit is de
tafel, die voor des HEEREN
aangezicht zalzijn.
41:23 De tempel nu en het
heiligdom hadden [beide] twee
deuren.
41:24 En er waren twee bladen aan
de deuren; [te] [weten] twee bladen,
die men omdraaien kon; twee
aande ene deur, en twee bladen
aan de andere.
41:25 En aan dezelve, [namelijk] aan
de deuren des tempels, waren
cherubs en palmbomen
gemaakt,gelijk als er aan de wanden
gemaakt waren; en het hout aan
het voorste deel van het voorhuis
van buiten wasdik.
41:26 En [aan] de gesloten
vensteren waren ook palmbomen
van deze en van gene zijde, aan de
zijdenvan het voorhuis; en [aan] de
zijkameren van het huis, en [aan] de
dikke planken.

42:1 Daarna bracht hij mij uit tot
het buitenste voorhof; den weg naar
den weg van het noorden; en
hijbracht mij tot de kameren, die
tegenover de afgesneden plaats, en
die tegenover het gebouw tegen het
noordenwaren:
42:2 Voor aan de lengte van de
honderd ellen [naar] de deur van
het noorden; en de breedte was
vijftigellen.
42:3 Tegenover de twintig [ellen],
die het binnenste voorhof had, en
tegenover het plaveisel, dat
hetbuitenste voorhof had, [was]
galerij tegen galerij, in drie [rijen].
42:4 En voor de kameren was een
wandeling van tien ellen de breedte;
naar binnen toe, [en] een weg
vaneen el; en de deuren van
dezelve waren tegen het noorden.
42:5 De bovenste kameren nu
waren nauwer (omdat de galerijen
hoger waren dan dezelve), dan
deonderste en dan de middelste
des gebouws.
42:6 Want zij waren wel van drie
[rijen], maar hadden geen pilaren
gelijk de pilaren der voorhoven;
daaromwaren zij benauwder dan de
onderste en dan de middelste van
de aarde af.
42:7 De muur nu, die naar buiten
tegenover de kameren was, den weg
naar het buitenste voorhof, vooraan
de kameren, de lengte van dien was
vijftig ellen.
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42:8 Want de lengte der kameren,
die het buitenste voorhof had, was
vijftig ellen; en ziet, voor aan
dentempel waren honderd ellen.
42:9 Van onder deze kameren nu
was de ingang van het oosten, als
iemand tot dezelve ingaat, uit
hetbuitenste voorhof.
42:10 Aan de breedte van den
muur des voorhofs, den weg naar
het oosten, voor aan de
afgesnedenplaats, en voor aan het
gebouw, waren kameren.
42:11 En de weg voor dezelve
henen was als de gedaante der
kameren, die den weg naar het
noordenwaren, naar derzelver
lengte, alzo [naar] derzelver breedte;
en al haar uitgangen waren ook
naar derzelverwijzen en naar
derzelver deuren.
42:12 En gelijk de deuren der
kameren, die den weg naar het
zuiden waren, was er een deur in
het hoofdvan den weg, den weg
voor aan den rechten muur, den
weg naar het oosten, als men daar
ingaat.
42:13 Toen zeide hij tot mij: De
kameren van het noorden, [en] de
kameren van het zuiden, die voor
aan deafgesneden plaats zijn, dat
zijn heilige kameren, waarin de
priesters, die tot den HEERE
naderen, dieallerheiligste dingen
zullen eten; aldaar zullen zij de
allerheiligste dingen henenleggen, en

het spijsoffer, en hetzondoffer, en
het schuldoffer, want de plaats is
heilig.
42:14 Als de priesters ingegaan
zullen zijn, zo zullen zij uit het
heiligdom niet [weder] uitgaan in
hetbuitenste voorhof, maar aldaar
hun klederen henenleggen, in
dewelke zij gediend hebben, want
die zijn eenheiligheid; en zij zullen
andere klederen aantrekken, en
naderen tot hetgeen voor het volk
is.
42:15 Als hij nu de maten van het
binnenste huis geeindigd had, zo
bracht hij mij uit, den weg naar
depoort, die den weg naar het
oosten zag, en hij mat ze rondom
henen.
42:16 Hij mat de oostzijde met het
meetriet; vijfhonderd rieten, met het
meetriet, rondom.
42:17 Hij mat de noordzijde,
vijfhonderd rieten, met het meetriet,
rondom.
42:18 De zuidzijde mat hij,
vijfhonderd rieten, met het meetriet.
42:19 Hij ging om naar de
westzijde, [en] hij mat vijfhonderd
rieten, met het meetriet.
42:20 Hij mat het aan de vier
zijden; het had een muur rondom
henen, de lengte was vijfhonderd
[rieten],en de breedte vijfhonderd,
om onderscheid te maken tussen
het heilige en onheilige.
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43:1 Toen leidde hij mij tot de
poort, de poort, die den weg naar
het oosten zag.
43:2 En ziet, de heerlijkheid des
Gods van Israel kwam van den weg
naar het oosten; en Zijn stem was
alshet geruis van vele wateren, en
de aarde werd verlicht van Zijn
heerlijkheid.
43:3 En alzo was de gedaante van
het gezicht, dat ik zag, gelijk het
gezicht, dat ik gezien had, toen
ikkwam, om de stad te verderven;
en het waren gezichten, als het
gezicht, dat ik gezien had aan de
rivier Chebar;en ik viel op mijn
aangezicht.
43:4 En de heerlijkheid des HEEREN
kwam in het huis, [door] den weg
der poort, die den weg naar
hetoosten zag.
43:5 En de Geest nam mij op, en
bracht mij in het binnenste voorhof;
en ziet, de heerlijkheid des
HEERENhad het huis vervuld.
43:6 En ik hoorde Een, Die met mij
sprak, uit het huis; en de man was
bij mij, staande.
43:7 En Hij zeide tot mij:
Mensenkind! [dit] is de plaats Mijns
troons, en de plaats der zolen
Mijner voeten,alwaar Ik wonen zal in
het midden der kinderen Israels, in
eeuwigheid; en die van het huis
Israels zullen Mijnheiligen Naam niet
meer verontreinigen, zij noch hun
koningen, met hun hoererij en met

de dode lichamenhunner koningen,
[op] hun hoogten;
43:8 Als zij hun dorpel stelden aan
Mijn dorpel, en hun post nevens
Mijn post, dat er [maar] een
wandtussen Mij en tussen hen was,
en verontreinigden Mijn heiligen
Naam met hun gruwelen, die zij
deden; waaromIk ze verteerd heb in
Mijn toorn.
43:9 Nu zullen zij hun hoererij en
de dode lichamen hunner koningen
verre van Mij wegdoen; en Ik zal
inhet midden van hen wonen in
eeuwigheid.
43:10 Gij mensenkind; wijs den
huize Israels dit huis, opdat zij
schaamrood worden vanwege
hunongerechtigheden, en laat ze het
patroon afmeten.
43:11 En indien zij schaamrood
worden vanwege alles, wat zij
gedaan hebben, zo maak hun
bekend denvorm van het huis, en
zijn gestaltenis, en zijn uitgangen,
en zijn ingangen, en al zijn vormen,
en al zijnordinantien, ja, al zijn
vormen en al zijn wetten; en schrijf
het voor hun ogen, opdat zij zijn
gansen vorm en al zijnordinantien
bewaren, en dezelve doen.
43:12 Dit is de wet van het huis: op
de hoogte des bergs zal zijn ganse
grens, rondom henen, eenheiligheid
der heiligheden zijn; ziet, dit is de
wet van het huis.
43:13 En dit zijn de maten des
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altaars naar de ellen, zijnde de el
een el en een handbreed; de
boezem vaneen el, en een el de
breedte; en zijn einde aan zijn rand
rondom een span; en dit is de rug
des altaars.
43:14 Van den boezem nu [op] de
aarde tot aan het onderste afzetsel,
twee ellen; en de breedte een el;
envan het kleinste afzetsel tot aan
het grootste afzetsel, vier ellen, en
de breedte een el.
43:15 En de Harel vier ellen; en van
den Ariel voorts opwaarts, de vier
hoornen.
43:16 De Ariel nu, twaalf [ellen] de
lengte, met twaalf [ellen] breedte,
vierkant aan zijn vier zijden.
43:17 En het afzetsel veertien [ellen]
de lengte, met veertien [ellen]
breedte, aan zijn vier zijden, en de
randrondom hetzelve, de helft ener
el; en de boezem daaraan, een el
rondom; en zijn trappen ziende naar
hetoosten.
43:18 En Hij zeide tot mij:
Mensenkind! zo zegt de Heere
HEERE: Dit zijn de ordinantien des
altaars, tendage als men het zal
maken, om brandoffer daarop te
offeren, en om bloed daarop te
sprengen.
43:19 En gij zult aan de Levietische
priesteren, dewelke uit het zaad van
Zadok zijn, die tot Mij
naderen(spreekt de Heere HEERE),
om Mij te dienen, geven een var,

een jong rund, ten zondoffer.
43:20 En gij zult van deszelfs bloed
nemen, en doen het aan zijn vier
hoornen, en aan de vier hoeken
derafzetsels, en aan den rand
rondom; alzo zult gij het
ontzondigen, en het verzoenen.
43:21 Daarna zult gij den var des
zondoffers nemen; en hij zal hem
verbranden in een bestelde plaats
vanhet huis buiten het heiligdom.
43:22 En op den tweeden dag zult
gij een volkomen geitenbok offeren
ten zondoffer; en zij zullen het
altaarontzondigen, gelijk als zij [dat]
ontzondigd hebben met den var.
43:23 Als gij een einde zult
gemaakt hebben van het
ontzondigen, [dan] zult gij een var,
een volkomen jongrund, offeren, en
een volkomen ram van de kudde.
43:24 En gij zult ze offeren voor
het aangezicht des HEEREN; en de
priesteren zullen zout daarop
werpen,en zullen ze offeren [ten]
brandoffer den HEERE.
43:25 Zeven dagen zult gij dagelijks
een bok des zondoffers bereiden;
ook zullen zij een var, een jong
rund,en een ram van de kudde,
[beide] volkomen bereiden.
43:26 Zeven dagen zullen zij het
altaar verzoenen, en het reinigen,
en zijn handen vullen.
43:27 Als zij nu deze dagen zullen
voleind hebben, dan zal het op den
achtsten dag en
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voortaangeschieden, dat de priesters
uw brandofferen en uw dankofferen
op het altaar zullen bereiden; en Ik
zal eenwelgevallen aan ulieden
hebben, spreekt de Heere HEERE.
44:1 Toen deed hij mij wederkeren
den weg [naar] de poort van het
buitenste heiligdom, die naar
hetoosten zag; en die was
toegesloten.
44:2 En de HEERE zeide tot mij:
Deze poort zal toegesloten zijn, zij
zal niet geopend worden, noch
iemanddoor dezelve ingaan, omdat
de HEERE, de God Israels, door
dezelve is ingegaan; daarom zal zij
toegeslotenzijn.
44:3 De vorst, de vorst, die zal in
dezelve zitten, om brood te eten
voor het aangezicht des HEEREN;
doorden weg van het voorhuis der
poort zal hij ingaan, en door den
weg van hetzelve zal hij uitgaan.
44:4 Daarna bracht hij mij den weg
der noorderpoort, voor aan het
huis; en ik zag, en ziet, de
heerlijkheiddes HEEREN had het huis
des HEEREN vervuld; toen viel ik op
mijn aangezicht.
44:5 En de HEERE zeide tot mij:
Mensenkind! zet er uw hart op, en
zie met uw ogen, en hoor met uw
orenalles, wat Ik met u spreken zal,
van alle inzettingen van het huis
des HEEREN, en van al zijn wetten;
en zet uwhart op de ingang van het

huis, met alle uitgangen des
heiligdoms.
44:6 En zeg tot die wederspannigen,
tot het huis Israels: Zo zegt de
Heere HEERE: Het is te veel
voorulieden, vanwege al uw
gruwelen, o huis Israels.
44:7 Dewijl gijlieden vreemden hebt
ingebracht, onbesnedenen van hart
en onbesnedenen van vlees, om
inMijn heiligdom te zijn, om dat te
ontheiligen, [te] [weten] Mijn huis;
als gij Mijn brood, het vette en het
bloedofferdet, en zij Mijn verbond
verbraken, nevens al uw gruwelen.
44:8 En gijlieden hebt de wacht van
Mijn heilige dingen niet
waargenomen; maar gij hebt uzelven
[enigen]tot wachters Mijner wacht
gesteld in Mijn heiligdom.
44:9 Alzo zegt de Heere HEERE:
Geen vreemde, onbesneden van
hart, en onbesneden van vlees, zal
inMijn heiligdom ingaan, van enigen
vreemde, die in het midden der
kinderen Israels is.
44:10 Maar de Levieten, die verre
van Mij geweken zijn, als Israel ging
dolen, die van Mij zijn
afgedwaald,hun drekgoden achterna,
zullen wel hun ongerechtigheid
dragen;
44:11 Nochtans zullen zij in Mijn
heiligdom bedienaars zijn, [in] de
ambten aan de poorten van het
huis, enzij zullen het huis bedienen;
zij zullen het brandoffer en het
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slachtoffer voor het volk slachten,
en zullen voor hunaangezicht staan,
om hen te dienen;
44:12 Omdat zij henlieden gediend
hebben voor het aangezicht hunner
drekgoden, en den huize Israels
toteen aanstoot der ongerechtigheid
geweest zijn, daarom heb Ik Mijn
hand tegen hen opgeheven, spreekt
deHeere HEERE, dat zij hun
ongerechtigheid zullen dragen.
44:13 En zij zullen tot Mij niet
naderen, om Mij het priesterambt te
bedienen, en om te naderen tot al
Mijnheilige dingen, tot de
allerheiligste dingen; maar zullen
hun schande dragen, en hun
gruwelen, die zij gedaanhebben.
44:14 Daarom zal Ik hen stellen
[tot] wachters van de wacht des
huizes, aan al zijn dienst, en aan
alles, watdaarin zal gedaan worden.
44:15 Maar de Levietische priesters,
de kinderen van Zadok, die de
wacht Mijns heiligdoms
hebbenwaargenomen, als de
kinderen Israels van Mij afdwaalden,
die zullen tot Mij naderen, om Mij
te dienen; en zullenvoor Mijn
aangezicht staan, om Mij het vette
en het bloed te offeren, spreekt de
Heere HEERE;
44:16 Die zullen in Mijn heiligdom
ingaan, en die zullen tot Mijn tafel
naderen om Mij te dienen, en zij
zullenMijn wacht waarnemen.
44:17 En het zal geschieden, als zij

tot de poorten van het binnenste
voorhof zullen ingaan, dat zij
linnenklederen zullen aantrekken;
maar wol zal op hen niet komen,
als zij dienen in de poorten van het
binnenstevoorhof, en inwaarts.
44:18 Linnen huiven zullen op hun
hoofd zijn, en linnen onderbroeken
zullen op hun lenden zijn; zij
zullenzich niet gorden in het zweet.
44:19 En als zij uitgaan tot het
buitenste voorhof, [namelijk] tot het
buitenste voorhof tot het volk,
zullen zijhun klederen, in dewelke zij
gediend hebben, uittrekken, en
dezelve henenleggen in de heilige
kameren; enzullen andere klederen
aantrekken, opdat zij het volk niet
heiligen met hun klederen.
44:20 En zij zullen hun hoofd niet
glad afscheren, ook de lokken niet
lang laten wassen; behoorlijk zullen
zijhun hoofden bescheren.
44:21 Ook zal geen priester wijn
drinken, als zij in het binnenste
voorhof zullen ingaan.
44:22 Ook zullen zij zich geen
weduwe of verstotene tot vrouwen
nemen; maar jonge dochters van
hetzaad van het huis Israels, of een
weduwe, die een weduwe zal
geweest zijn van een priester, zullen
zij nemen.
44:23 En zij zullen Mijn volk
[onderscheid] leren tussen het
heilige en onheilige, en hun bekend
maken [het][onderscheid] tussen het
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onreine en reine.
44:24 En over een twistzaak zullen
zij staan om te richten; naar Mijn
rechten zullen zij hen richten; en
zijzullen Mijn wetten en Mijn
inzettingen op al Mijn gezette
hoogtijden houden, en Mijn
sabbatten heiligen.
44:25 Ook zal geen van hen tot
een doden mens ingaan, dat hij
onrein worde; maar om een vader,
of omeen moeder, of om een zoon,
of om een dochter, om een broeder
of om een zuster, die geens mans
geweest is,zullen zij zich mogen
verontreinigen.
44:26 En na zijn reiniging zullen zij
hem zeven dagen tellen.
44:27 En ten dage, als hij in het
heilige zal ingaan, in het binnenste
voorhof, om in het heilige te
dienen, zalhij zijn zondoffer offeren,
spreekt de Heere HEERE.
44:28 Dit [nu] zal hun tot een
erfenis zijn: Ik ben hun Erfenis;
daarom zult gij hunlieden geen
bezittinggeven in Israel; Ik ben hun
Bezitting.
44:29 Het spijsoffer, en het
zondoffer, en het schuldoffer, die
zullen zij eten; ook zal al het
verbannene inIsrael het hunne zijn.
44:30 En de eerstelingen van alle
eerste vruchten van alles, en alle
hefoffer van alles, van al uw
hefofferen,zullen der priesteren zijn;
ook zult gij de eerstelingen van uw

deeg den priester geven, om den
zegen op uw huiste doen rusten.
44:31 Geen aas, noch wat
verscheurd is van het gevogelte, of
van het vee, zullen de priesters
eten.
45:1 Als gijlieden nu het land zult
doen vallen in erfenis, zo zult gij
een hefoffer den HEERE offeren,
[tot]een heilige plaats, van het land;
de lengte zal zijn de lengte van vijf
en twintig duizend [meetrieten], en
debreedte tien duizend; dat zal in
zijn gehele grenzen rondom heilig
zijn.
45:2 Hiervan zullen tot het
heiligdom zijn vijfhonderd met
vijfhonderd, vierkant rondom; en het
zal vijftigellen hebben [tot] een
buitenruim rondom.
45:3 Alzo zult gij meten van deze
maat, de lengte van vijf en twintig
duizend, en de breedte van
tienduizend en daarin zal het
heiligdom zijn [met] het heilige der
heiligen.
45:4 Dat zal een heilige plaats zijn
van het land; zij zal zijn voor de
priesteren, die het heiligdom
bedienen,die naderen om den
HEERE te dienen; en het zal hun
een plaats zijn tot huizen, en een
heilige plaats voor hetheiligdom.
45:5 Voorts zullen de Levieten, die
dienaars des huizes, ook de lengte
hebben van vijf en twintig
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duizend,en de breedte van tien
duizend, hunlieden tot een bezitting,
[voor] twintig kameren.
45:6 En [tot] bezitting van de stad
zult gij geven de breedte van vijf
duizend en de lengte van vijf en
twintigduizend, tegenover het heilig
hefoffer; voor het ganse huis Israels
zal het zijn.
45:7 De vorst nu zal [zijn] [deel]
hebben van deze en van gene zijde
des heiligen hefoffers en der
bezittingder stad, voor aan het
heilig hefoffer, en voor aan de
bezitting der stad; van den
westerhoek westwaarts, en vanden
oosterhoek oostwaarts; en de lengte
zal zijn tegenover een der delen,
van de westergrens tot
deoostergrens toe.
45:8 Dit land aangaande, het zal
hem tot een bezitting zijn in Israel;
en Mijn vorsten zullen Mijn volk
nietmeer verdrukken, maar den
huize Israels het land laten, naar
hun stammen.
45:9 Alzo zegt de Heere HEERE: Het
is te veel voor u, gij vorsten Israels!
doet geweld en verstoring weg,en
doet recht en gerechtigheid; neemt
uw uitstotingen op van Mijn volk,
spreekt de Heere HEERE.
45:10 Een rechte waag, en een
rechte efa, en een rechte bath zult
gijlieden hebben.
45:11 Een efa en een bath zullen
van enerlei mate zijn, dat een bath

het tiende deel van een homer
houde;ook een efa het tiende deel
van een homer; de mate daarvan
zal zijn naar den homer.
45:12 En de sikkel zal zijn van
twintig gera; twintig sikkelen, vijf en
twintig sikkelen en vijftien sikkelen,
zalulieden een pond zijn.
45:13 Dit is het hefoffer, dat
gijlieden offeren zult: het zesde deel
van een efa van een homer tarwe;
ookzult gij het zesde deel van een
efa geven van een homer gerst.
45:14 Aangaande de inzetting van
olie, van een bath olie; [gij] [zult]
[offeren] het tiende deel van een
bathuit een kor, [hetwelk] is een
homer van tien bath, want tien bath
zijn een homer.
45:15 Voorts een lam uit de kudde,
uit de tweehonderd, uit het
waterrijke land van Israel, tot
spijsoffer, entot brandoffer, en tot
dankofferen om verzoening over hen
te doen, spreekt de Heere HEERE.
45:16 Al het volk des lands zal in
dit hefoffer zijn, voor den vorst in
Israel.
45:17 En het zal den vorst opleggen
te [offeren] de brandofferen, en het
spijsoffer, en het drankoffer, op
defeesten, en op de nieuwe
maanden, en op de sabbatten, op
alle gezette hoogtijden van het huis
Israels; hij zalhet zondoffer, en het
spijsoffer, en het brandoffer, en de
dankofferen doen, om verzoening te
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doen voor het huisIsraels.
45:18 Alzo zegt de Heere HEERE: In
de eerste [maand], op den eersten
der maand, zult gij een
volkomenvar, een jong rund, nemen;
en gij zult het heiligdom
ontzondigen.
45:19 En de priester zal van het
bloed des zondoffers nemen, en
doen het aan de posten des huizes,
enaan de vier hoeken van het
afzetsel des altaars, en aan de
posten der poorten van het
binnenste voorhof.
45:20 Alzo zult gij ook doen op den
zevenden in die maand; vanwege
den afdwalende, en vanwege
denslechte; alzo zult gijlieden het
huis verzoenen.
45:21 In de eerste [maand], op den
veertienden dag der maand, zal
ulieden het pascha zijn; een feest
vanzeven dagen, ongezuurde broden
zal men eten.
45:22 En de vorst zal op denzelven
dag voor zichzelven, en voor al het
volk des lands, bereiden een vardes
zondoffers.
45:23 En de zeven dagen van het
feest zal hij een brandoffer den
HEERE bereiden, van zeven varren
enzeven rammen, [die] volkomen
zijn, dagelijks, de zeven dagen
[lang], en een zondoffer van een
geitenbok,dagelijks.
45:24 Ook zal hij een spijsoffer
bereiden, een efa tot een var, en

een efa tot een ram; en een hin
olie toteen efa.
45:25 In de zevende [maand], op
den vijftienden dag der maand zal
hij op het feest desgelijks doen,
zevendagen [lang]; gelijk het
zondoffer, gelijk het brandoffer, en
gelijk het spijsoffer, en gelijk de olie.
46:1 Alzo zegt de Heere HEERE: De
poort van het binnenste voorhof,
die naar het oosten ziet; zal de
zeswerkdagen gesloten zijn; maar op
den sabbatdag zal zij geopend
worden; ook zal zij geopend worden
op dendag van de nieuwe maan.
46:2 En de vorst zal ingaan [door]
den weg van het voorhuis derzelve
poort van buiten, en zal staan
aanden post van de poort; en de
priesters zullen zijn brandofferen en
zijn dankofferen bereiden, en hij zal
aanbiddenaan den dorpel der poort,
en [daarna] uitgaan; doch de poort
zal niet gesloten worden tot op den
avond.
46:3 Ook zal het volk des lands
aanbidden [voor] de deur derzelve
poort, op de sabbatten en op de
nieuwemanen, voor het aangezicht
des HEEREN.
46:4 Het brandoffer nu, dat de
vorst den HEERE zal offeren, zal op
den sabbatdag zijn, zes
volkomenlammeren, en een
volkomen ram.
46:5 En het spijsoffer, een efa tot
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den ram, maar tot de lammeren zal
het spijsoffer een gave zijner
handzijn; en olie, een hin tot een
efa.
46:6 Maar op den dag van de
nieuwe maan, een var, een jong
rund, van de volkomene, en zes
lammeren,en een ram; volkomen
zullen zij zijn.
46:7 En [ten] spijsoffer zal hij
bereiden een efa tot den var, en
een efa tot den ram; maar tot de
lammeren,zoals zijn hand bekomen
zal; en een hin olie tot een efa.
46:8 En als de vorst ingaat, zal hij
[door] den weg van het voorhuis
der poort ingaan, en door deszelfs
weg[weder] uitgaan.
46:9 Maar als het volk des lands
voor het aangezicht des HEEREN
komt, op de gezette hoogtijden,
die[door] den weg van de
noorderpoort ingaat om te
aanbidden, zal [door] den weg van
de zuiderpoort [weder]uitgaan; en
die [door] den weg van de
zuiderpoort ingaat, zal [door] den
weg van de noorderpoort
[weder]uitgaan; hij zal niet
wederkeren [door] den weg der
poort, door dewelke hij is ingegaan,
maar recht voor zichhenen uitgaan.
46:10 De vorst nu zal in het
midden van hen ingaan, als zij
ingaan; en als zij uitgaan, zullen zij
[samen]uitgaan.
46:11 Voorts op de feesten, en op

de gezette hoogtijden zal het
spijsoffer zijn, een efa tot een var,
en eenefa tot een ram; maar tot de
lammeren, een gave zijner hand; en
olie, een hin tot een efa.
46:12 En als de vorst een vrijwillig
offer zal doen, een brandoffer of
dankofferen [tot] een vrijwillig offer
denHEERE, zo zal men hem de
poort openen, die naar het oosten
ziet; en hij zal zijn brandoffer en
zijn dankofferendoen, gelijk als hij
zal gedaan hebben op den
sabbatdag; en als hij [weder]
uitgaat, zal men de poort
sluiten,nadat hij uitgegaan zal zijn.
46:13 Wijders zult gij een volkomen
eenjarig lam dagelijks bereiden [ten]
brandoffer den HEERE; allemorgens
zult gij dat bereiden.
46:14 En gij zult [ten] spijsoffer
daarop doen, alle morgens een
zesde deel van een efa, en olie een
derdedeel van een hin, om de
meelbloem te bedruipen; [tot] een
spijsoffer den HEERE, [tot] eeuwige
inzettingen,geduriglijk.
46:15 Zij zullen dan het lam, en het
spijsoffer, en de olie alle morgens
bereiden [tot] een gedurig
brandoffer.
46:16 Alzo zegt de Heere HEERE:
Wanneer de vorst aan iemand van
zijn zonen een geschenk zal
geven[van] zijn erfenis, dat zullen
zijn zonen hebben; het zal hun
bezitting zijn in erfenis.
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46:17 Maar wanneer hij van zijn
erfenis een geschenk zal geven aan
een van zijn knechten, die zal
dathebben tot het vrijjaar toe; dan
zal het tot den vorst wederkeren;
het is immers zijn erfenis, zijn
zonen zullen hethebben.
46:18 En de vorst zal niets nemen
van de erfenis des volks, om hen
van hun bezitting te beroven; van
zijnbezitting zal hij zijn zonen erf
nalaten; opdat niet Mijn volk, een
iegelijk uit zijn erfenis, verstrooid
worde.
46:19 Daarna bracht hij mij door
den ingang, die aan de zijde der
poort was, tot de heilige kameren,
denpriesteren toe [behorende], die
naar het noorden zagen, en ziet,
aldaar was een plaats aan beide
zijden, naarhet westen.
46:20 En hij zeide tot mij: Dit is de
plaats, alwaar de priesters het
schuldoffer en het zondoffer zullen
koken;[en] waar zij het spijsoffer
zullen bakken, opdat zij het niet
uitbrengen in het buitenste voorhof,
om het volk teheiligen.
46:21 Toen bracht hij mij in het
buitenste voorhof, en voerde mij om
in de vier hoeken des voorhofs; en
ziet,in elken hoek des voorhofs was
een ander voorhofje.
46:22 In de vier hoeken des
voorhofs waren voorhofjes met
schoorstenen, van veertig [ellen] de
lengte, endertig de breedte; dezelve

vier hoekhofjes hadden enerlei
maat.
46:23 En er was rondom in dezelve
een ringmuur, rondom deze vier; en
er waren keukens gemaaktbeneden
[aan] de ringmuren rondom.
46:24 En hij zeide tot mij: Dit zijn
de keukens, alwaar de dienaars des
huizes het slachtoffer des
volkszullen koken.
47:1 Daarna bracht hij mij weder tot
de deur van het huis, en ziet, er
vloten wateren uit, van onder
dendorpel des huizes naar het
oosten; want het voorste deel van
het huis was [in] het oosten, en de
waterendaalden af van onderen, uit
de rechterzijde des huizes, van het
zuiden des altaars.
47:2 En hij bracht mij uit [door] den
weg van de noorderpoort, en
voerde mij om [door] den weg van
buiten,tot de buitenpoort, den weg,
die naar het oosten ziet; en ziet, de
wateren sprongen uit de
rechterzijde.
47:3 Als [nu] die man [naar] het
oosten uitging, zo was er een
meetsnoer in zijn hand; en hij mat
duizendellen, en deed mij door de
wateren doorgaan, [en] de wateren
raakten tot aan de enkelen.
47:4 Toen mat hij [nog] duizend
[ellen], en deed mij door de
wateren doorgaan, [en] de wateren
raakten totaan de knieen; en hij
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mat [nog] duizend, en deed mij
doorgaan, [en] de wateren raakten
tot aan de lenden.
47:5 Voorts mat hij [nog] duizend,
[en] het was een beek, waar ik niet
kon doorgaan; want de
waterenwaren hoge wateren, waar
men door zwemmen moest, een
beek, waar men niet kon doorgaan.
47:6 En hij zeide tot mij: Hebt gij
het gezien, mensenkind? Toen
voerde hij mij, en bracht mij weder
tot aanden oever der beek.
47:7 Als ik wederkeerde, ziet, zo
was er aan den oever der beek
zeer veel geboomte, van deze en
vangene zijde.
47:8 Toen zeide hij tot mij: Deze
wateren vlieten uit naar het voorste
Galilea, en dalen af in het vlakke
veld;daarna komen zij in de zee; in
de zee uitgebracht zijnde, zo
worden de wateren gezond.
47:9 Ja, het zal geschieden, [dat]
alle levende ziel, die er wemelt,
overal, waarhenen een der twee
bekenzal komen, leven zal, en daar
zal zeer veel vis zijn, omdat deze
wateren daarhenen zullen gekomen
zijn, en zijzullen gezond worden, en
het zal leven, alles, waarhenen deze
beek zal komen.
47:10 Ook zal het geschieden, dat
er vissers aan dezelve zullen staan,
van En-gedi aan tot En-eglaim
toe;daar zullen [plaatsen] zijn [tot]
uitspreiding der netten; haar vis zal

naar zijn aard wezen als de vis van
de grotezee, zeer menigvuldig.
47:11 Doch haar modderige
plaatsen en haar moerassen zullen
niet gezond worden, zij zijn tot
zoutovergegeven.
47:12 Aan de beek nu, aan haar
oever, zal van deze en van gene
zijde opgaan allerlei
spijsgeboomte,welks blad niet zal
afvallen, noch de vrucht daarvan
vergaan; in zijn maanden zal het
nieuwe vruchtenvoortbrengen; want
zijn wateren vlieten uit het
heiligdom; en zijn vrucht zal zijn tot
spijze, en zijn blad tot heling.
47:13 Alzo zegt de Heere HEERE:
Dit zal de landpale zijn, [naar]
dewelke gij het land ten erve zult
nemen,naar de twaalf stammen
Israels: Jozef [twee] snoeren.
47:14 En gij zult dat erven, de een
zowel als de ander; [over] hetwelk Ik
Mijn hand heb opgeheven, dat Ikhet
uw vaderen zou geven; en ditzelve
land zal ulieden in erfenis vallen.
47:15 Dit nu zal de landpale des
lands zijn: aan den noorderhoek,
van de grote zee af, den weg
vanHethlon, waar men komt te
Zedad.
47:16 Hamath, Berotha, Sibraim, dat
tussen de landpale van Damaskus
en tussen de landpale van
Hamathis; Hazar Hattichon, dat aan
de landpale van Havran is.
47:17 Alzo zal de landpale van de
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zee af zijn, Hazar-enon, de landpale
van Damaskus, en het
noordennoordwaarts, en de landpale
van Hamath; en [dat] zal de
noorderhoek zijn.
47:18 Den oosterhoek nu zult
gijlieden meten van tussen Havran,
en van tussen Damaskus, en van
tussenGilead, en van tussen het
land Israels aan den Jordaan, van
de landpale af tot de Oostzee toe;
en [dat] zal deoosterhoek zijn.
47:19 En den zuiderhoek zuidwaarts
van Thamar af, tot aan het
twistwater van Kades, [voorts] naar
debeek henen, tot aan de grote
zee; en [dat] zal de zuiderhoek
zuidwaarts zijn.
47:20 En den westerhoek, de grote
zee, van de landpale af tot daar
men recht tegenover Hamath komt;
datzal de westerhoek zijn.
47:21 Ditzelve land nu zult gij
ulieden uitdelen naar de stammen
Israels.
47:22 Maar het zal geschieden, dat
gij hetzelve zult doen vallen in
erfenis voor ulieden, en voor
devreemdelingen, die in het midden
van u verkeren, die kinderen in het
midden van u zullen gewonnen
hebben; enzij zullen ulieden zijn, als
een inboorling onder de kinderen
Israels; zij zullen met ulieden in
erfenis vallen, in hetmidden der
stammen Israels.
47:23 Ook zal het geschieden, in

den stam, bij welken de vreemdeling
verkeert, aldaar zult gij [hem]
zijnerfenis geven, spreekt de Heere
HEERE.
48:1 Dit nu zijn de namen der
stammen. Van het einde
noordwaarts, aan de zijde des wegs
van Hethlon,waar men komt te
Hamath, Hazar-enan, de landpale
van Damaskus, noordwaarts aan de
zijde van Hamath (ookzal hij den
ooster [hoek] [en] westerhoek
hebben), [zal] Dan een [snoer]
[hebben].
48:2 En aan de landpale van Dan,
van den oosterhoek tot den
westerhoek toe, Aser een.
48:3 En aan de landpale van Aser,
van den oosterhoek af tot den
westerhoek toe, Nafthali een.
48:4 En aan de landpale van
Nafthali, van den oosterhoek tot
den westerhoek toe, Manasse een.
48:5 En aan de landpale van
Manasse, van den oosterhoek tot
den westerhoek toe, Efraim een.
48:6 En aan de landpale van Efraim,
van den oosterhoek tot den
westerhoek toe, Ruben een.
48:7 En aan de landpale van Ruben,
van den oosterhoek tot den
westerhoek toe, Juda een.
48:8 Aan de landpale nu van Juda,
van den oosterhoek tot den
westerhoek toe, zal het hefoffer zijn,
datgijlieden zult offeren, vijf en
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twintig duizend [meetrieten] in
breedte, en de lengte, als van een
der [andere] delen,van den
oosterhoek tot den westerhoek toe;
en het heiligdom zal in het midden
deszelven zijn.
48:9 Het hefoffer, dat gijlieden den
HEERE zult offeren, zal wezen de
lengte van vijf en twintig duizend,
ende breedte van tien duizend.
48:10 En daarin zal het heilig
hefoffer zijn voor de priesteren,
noordwaarts [de] [lengte] van vijf en
twintigduizend, en westwaarts de
breedte van tien duizend, en
oostwaarts de breedte van tien
duizend, en zuidwaartsde lengte van
vijf en twintig duizend; en het
heiligdom des HEEREN zal in het
midden deszelven zijn.
48:11 Het zal zijn voor de
priesteren, die geheiligd zijn uit de
kinderen van Zadok, die Mijn wacht
hebbenwaargenomen; die niet
gedwaald hebben, als de kinderen
Israels dwaalden; gelijk als de
[andere] Levietengedwaald hebben.
48:12 En het geofferde van het
hefoffer des lands zal hunlieden een
heiligheid der heiligheden zijn, aan
delandpale der Levieten.
48:13 Voorts zullen de Levieten
tegenover de landpale der
priesteren hebben de lengte van vijf
en twintigduizend, en de breedte
van tien duizend; de ganse lengte
zal zijn vijf en twintig duizend, en

de breedte tienduizend.
48:14 En zij zullen daarvan niet
verkopen, noch de eerstelingen des
lands verwisselen, noch
overdragen;want het is een
heiligheid den HEERE.
48:15 Maar de vijf duizend, dat [is]
hetgeen overgelaten is in de
breedte, voor aan de vijf en
twintigduizend, dat zal onheilig zijn,
voor de stad, tot bewoning en tot
voorsteden; en de stad zal in het
midden daarvanzijn.
48:16 En dit zullen haar maten zijn:
de noorderhoek, vier duizend en
vijfhonderd [meetrieten]; en
dezuiderhoek vier duizend en
vijfhonderd en van den oosterhoek
vier duizend en vijfhonderd; en de
westerhoekvier duizend en
vijfhonderd.
48:17 De voorsteden nu der stad
zullen zijn, noordwaarts tweehonderd
en vijftig, en zuidwaartstweehonderd
en vijftig, en oostwaarts
tweehonderd en vijftig, en
westwaarts tweehonderd en vijftig.
48:18 En het overgelatene in de
lengte, tegenover het heilig hefoffer,
zal zijn tien duizend oostwaarts,
entien duizend westwaarts; en het
zal tegenover het heilig hefoffer zijn;
en de inkomst daarvan zal wezen
totonderhoud voor degenen, die de
stad dienen.
48:19 En die de stad dienen, zullen
haar dienen uit alle stammen
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Israels.
48:20 Het ganse hefoffer zal zijn
van vijf en twintig duizend
[meetrieten], met vijf en twintig
duizend;vierkant zult gijlieden het
heilig hefoffer offeren, met de
bezitting der stad.
48:21 En het overgelatene zal voor
den vorst zijn, van deze en van
gene zijde des heiligen hefoffers,
envan de bezitting der stad, voor
aan de vijf en twintig duizend
[meetrieten] des hefoffers, tot aan
de ooster[landpale] en
westerlandpale, voor aan de vijf en
twintig duizend aan de
westerlandpale, tegenover de
[andere]delen, [dat] zal voor den
vorst zijn; en het heilig hefoffer, en
het heiligdom des huizes, zal in het
midden daarvanzijn.
48:22 Van de bezitting nu der
Levieten, en van de bezitting der
stad af, zijnde in het midden van
hetgeendes vorsten zal zijn; [wat]
tussen de landpale van Juda, en
tussen de landpale van Benjamin is,
zal des vorstenzijn.
48:23 Aangaande voorts het overige
der stammen; van den oosterhoek
tot den westerhoek toe,
Benjamineen [snoer].
48:24 En aan de landpale van
Benjamin, van den oosterhoek tot
den westerhoek toe, Simeon een.
48:25 En aan de landpale van
Simeon, van den oosterhoek tot de

westerhoek toe, Issaschar een.
48:26 En aan de landpale van
Issaschar, van den oosterhoek tot
aan den westerhoek toe, Zebulon
een.
48:27 En aan de landpale van
Zebulon, van den oosterhoek tot
den westerhoek toe, Gad een.
48:28 Aan de landpale nu van Gad,
aan den zuiderhoek zuidwaarts,
daar zal de landpale zijn van
Thamaraf, [naar] het twistwater van
Kades, [voorts] naar de beek henen,
tot aan de grote zee.
48:29 Dit is het land, dat gijlieden
zult doen vallen in erfenis, voor de
stammen Israels, en dit zullen
hundelen zijn, spreekt de Heere
HEERE.
48:30 Voorts zullen dit de uitgangen
der stad zijn: van den noorderhoek,
vier duizend en vijfhonderd maten.
48:31 En de poorten der stad zullen
zijn naar de namen der stammen
Israels; drie poorten
noordwaarts;een poort van Ruben,
een poort van Juda, een poort van
Levi.
48:32 En aan den oosterhoek, vier
duizend en vijfhonderd [maten], en
drie poorten: namelijk, een poort
vanJozef, een poort van Benjamin,
een poort van Dan.
48:33 De zuiderhoek ook vier
duizend en vijfhonderd maten, en
drie poorten: een poort van Simeon,
eenpoort van Issaschar, een poort
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van Zebulon.
48:34 De westerhoek, vier duizend
en vijfhonderd; derzelver poorten
drie: een poort van Gad, een
poortvan Aser, een poort van

Nafthali.
48:35 Rondom achttien duizend; en
de naam der stad zal van [dien]
dag af zijn: DE HEERE IS ALDAAR.

Daniël
1:1 In het derde jaar des koninkrijks
van Jojakim, den koning van Juda,
kwam Nebukadnezar, de koningvan
Babel, te Jeruzalem, en belegerde
haar.
1:2 En de HEERE gaf Jojakim, den
koning van Juda, in zijn hand, en
een deel der vaten van het
huisGods; en hij bracht ze in het
land van Sinear, [in] het huis zijns
gods; en de vaten bracht hij in het
schathuis zijnsgods.
1:3 En de koning zeide tot Aspenaz,
den overste zijner kamerlingen, dat
hij voorbrengen zou [enigen] uit
dekinderen Israels, te weten, uit het
koninklijk zaad, en uit de prinsen;
1:4 Jongelingen, aan dewelke geen
gebrek ware, maar schoon van
aangezicht, en vernuftig in
allewijsheid, en ervaren in
wetenschap, en kloek van verstand,
en in dewelke bekwaamheid ware,
om te staan indes konings paleis;
en dat men hen onderwees in de
boeken en spraak der Chaldeen.

1:5 En de koning verordende hun,
wat men ze dag bij dag geven zou
van de stukken der spijs des
konings,en van den wijn zijns
dranks, en dat men hen drie jaren
[alzo] optoog, en dat zij ten einde
derzelve zouden staanvoor het
aangezicht des konings.
1:6 Onder dezelve nu waren uit de
kinderen van Juda: Daniel, Hananja,
Misael en Azarja.
1:7 En de overste der kamerlingen
gaf hun [andere] namen, en Daniel
noemde hij Beltsazar, en
HananjaSadrach, en Misael Mesach,
en Azarja Abed-nego.
1:8 Daniel nu nam voor in zijn hart,
dat hij zich niet zou ontreinigen met
de stukken van de spijs deskonings,
noch met den wijn zijns dranks;
daarom verzocht hij van den
overste der kamerlingen, dat hij zich
nietmocht ontreinigen.
1:9 En God gaf Daniel genade en
barmhartigheid voor het aangezicht
van den overste der kamerlingen.
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1:10 Want de overste der
kamerlingen zeide tot Daniel: Ik
vreze mijn heer, den koning, die
ulieder spijs, enulieder drank
verordend heeft; want waarom zou
hij ulieder aangezichten droeviger
zien, dan der jongelingen,die in
gelijkheid met ulieden zijn? Alzo
zoudt gij mijn hoofd bij den koning
schuldig maken.
1:11 Toen zeide Daniel tot Melzar,
dien de overste der kamerlingen
gesteld had over Daniel,
Hananja,Misael en Azarja:
1:12 Beproef toch uw knechten tien
dagen lang, en men geve ons van
het gezaaide te eten, en water
tedrinken.
1:13 En men zie voor uw aangezicht
onze gedaanten, en de gedaante
der jongelingen, die de stukken
vande spijs des konings eten; en
doe met uw knechten, naar dat gij
zien zult.
1:14 Toen hoorde hij hen in deze
zaak, en hij beproefde ze tien
dagen.
1:15 Ten einde nu der tien dagen,
zag men, dat hun gedaanten
schoner waren, en zij vetter waren
vanvlees dan al de jongelingen, die
de stukken van de spijze des
konings aten.
1:16 Toen geschiedde het, dat
Melzar de stukken hunner spijs
wegnam, mitsgaders den wijn huns
dranks,en hij gaf hun [van] het

gezaaide.
1:17 Aan deze vier jongelingen nu
gaf God wetenschap en verstand in
alle boeken, en wijsheid; maarDaniel
gaf Hij verstand in allerlei gezichten
en dromen.
1:18 Ten einde nu der dagen,
waarvan de koning gezegd had, dat
men hen zou inbrengen, zo bracht
ze deoverste der kamerlingen in
voor het aangezicht van
Nebukadnezar,
1:19 En de koning sprak met hen;
doch er werd uit hen allen niemand
gevonden, gelijk Daniel,
Hananja,Misael en Azarja; en zij
stonden voor het aangezicht des
konings.
1:20 En [in] alle zaken van
verstandige wijsheid, die de koning
hun afvroeg, zo vond hij hen
tienmaal bovenal de tovenaars [en]
sterrekijkers, die in zijn ganse
koninkrijk waren.
1:21 En Daniel bleef tot het eerste
jaar van den koning Kores toe.
2:1 In het tweede jaar nu des
koninkrijks van Nebukadnezar,
droomde Nebukadnezar dromen;
daarvanwerd zijn geest verslagen, en
zijn slaap werd in hem gebroken.
2:2 Toen zeide de koning, dat men
roepen zou de tovenaars, en de
sterrekijkers, en de guichelaars, en
deChaldeen, om den koning zijn
dromen te kennen te geven; zij nu
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kwamen, en stonden voor het
aangezicht deskonings.
2:3 En de koning zeide tot hen: Ik
heb een droom gedroomd; en mijn
geest is ontsteld om dien droom
teweten.
2:4 Toen spraken de Chaldeen, tot
den koning in het Syrisch: O koning,
leef in eeuwigheid! Zeg uwknechten
den droom, zo zullen wij de
uitlegging te kennen geven.
2:5 De koning antwoordde en zeide
tot de Chaldeen: De zaak is mij
ontgaan; indien gij mij den droom
enzijn uitlegging niet bekend maakt,
gij zult in stukken gehouwen
worden, en uw huizen zullen tot een
drekhoopgemaakt worden.
2:6 Maar indien gijlieden den droom
en zijn uitlegging te kennen geeft,
zo zult gij geschenken en gaven,
engrote eer van mij ontvangen;
daarom geeft mij den droom en zijn
uitlegging te kennen.
2:7 Zij antwoordden ten tweeden
male, en zeiden: De koning zegge
zijn knechten den droom, dan
zullenwij de uitlegging te kennen
geven.
2:8 De koning antwoordde en zeide:
Ik weet vastelijk, dat gijlieden den
tijd uitkoopt, dewijl gij ziet, dat
dezaak mij ontgaan is.
2:9 Indien gijlieden mij dien droom
niet te kennen geeft, ulieder vonnis
is enerlei; daarom hebt gij
eenleugenachtig en verdicht woord

voor mij te zeggen bereid, totdat de
tijd verandere; daarom zegt mij den
droom,dan zal ik weten, dat gij mij
deszelfs uitlegging zult te kennen
geven.
2:10 De Chaldeen antwoordden voor
den koning, en zeiden: Er is geen
mens op den aardbodem, die
deskonings woord zou kunnen te
kennen geven; daarom is er geen
koning, grote of heerser, die zulk
een zaakbegeerd heeft van enigen
tovenaar, of sterrekijker, of
Chaldeer.
2:11 Want de zaak die de koning
begeert, is te zwaar; en er is
niemand anders, die dezelve voor
denkoning te kennen [kan] geven,
dan de goden, welker woning bij het
vlees niet is.
2:12 Daarom werd de koning
toornig en zeer verbolgen, en zeide,
dat men al de wijzen te Babel
zouombrengen.
2:13 Die wet dan ging uit, en de
wijzen werden gedood; men zocht
ook Daniel en zijn metgezellen,
omgedood te worden.
2:14 Toen bracht Daniel een raad
en oordeel in, aan Arioch, den
overste der trawanten des konings,
dieuitgetogen was, om de wijzen
van Babel te doden.
2:15 Hij antwoordde en zeide tot
Arioch, den bevelhebber des
konings: Waarom zou de wet van 's
koningswege [zo] verhaast worden?
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Toen gaf Arioch aan Daniel de zaak
te kennen.
2:16 En Daniel ging in, en verzocht
van den koning, dat hij hem een
bestemden tijd wilde geven, dat hij
denkoning de uitlegging te kennen
gave.
2:17 Toen ging Daniel naar zijn
huis, en hij gaf de zaak zijn
metgezellen, Hananja, Misael, en
Azarja tekennen;
2:18 Opdat zij van den God des
hemels barmhartigheden verzochten
over deze verborgenheid, dat
Danielen zijn metgezellen met de
overige wijzen van Babel niet
omkwamen.
2:19 Toen werd aan Daniel in een
nachtgezicht de verborgenheid
geopenbaard; toen loofde Daniel
denGod des hemels.
2:20 Daniel antwoordde en zeide:
De Naam Gods zij geloofd van
eeuwigheid tot in eeuwigheid, want
Zijn isde wijsheid en de kracht.
2:21 Want Hij verandert de tijden
en stonden; Hij zet de koningen af,
en Hij bevestigt de koningen; Hij
geeftden wijzen wijsheid, en
wetenschap dengenen, die verstand
hebben;
2:22 Hij openbaart diepe en
verborgen dingen; Hij weet, wat in
het duister is, want het licht woont
bij Hem.
2:23 Ik dank en ik loof U, o God
mijner vaderen! omdat Gij mij

wijsheid en kracht gegeven hebt, en
mij nubekend gemaakt hebt, wat wij
van U verzocht hebben, want Gij
hebt ons des konings zaak bekend
gemaakt.
2:24 Daarom ging Daniel in tot
Arioch, dien de koning gesteld had
om de wijzen van Babel om te
brengen;hij ging henen en zeide
aldus tot hem: Breng de wijzen van
Babel niet om, [maar] breng mij in
voor den koning,en ik zal den
koning de uitlegging te kennen
geven.
2:25 Toen bracht Arioch met haast
Daniel voor den koning, en hij sprak
alzo tot hem: Ik heb een man
vande gevankelijk weggevoerden van
Juda gevonden, die den koning de
uitlegging zal bekend maken.
2:26 De koning antwoordde en
zeide tot Daniel, wiens naam
Beltsazar was: Zijt gij machtig mij
bekend temaken den droom, dien ik
gezien heb, en zijn uitlegging?
2:27 Daniel antwoordde voor den
koning, en zeide: De verborgenheid,
die de koning eist, kunnen dewijzen,
de sterrekijkers, de tovenaars, [en]
de waarzeggers den koning niet te
kennen geven;
2:28 Maar er is een God in den
hemel, Die verborgenheden
openbaart, Die heeft den
koningNebukadnezar bekend
gemaakt, wat er geschieden zal in
het laatste der dagen; uw droom,
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en de gezichten uwshoofds op uw
leger, zijn deze:
2:29 Gij, o koning! op uw leger
zijnde, klommen uw gedachten op,
wat hierna geschieden zou; en Hij,
Dieverborgen dingen openbaart,
heeft u te kennen gegeven, wat er
geschieden zal.
2:30 Mij nu, mij is de verborgenheid
geopenbaard, niet door wijsheid, die
in mij is boven alle levenden;maar
daarom opdat men den koning de
uitlegging zou bekend maken, en
opdat gij de gedachten uws
hartenzoudt weten.
2:31 Gij, o koning! zaagt, en ziet, er
was een groot beeld (dit beeld was
treffelijk, en deszelfs glans
wasuitnemend), staande tegen u
over; en zijn gedaante was
schrikkelijk.
2:32 Het hoofd van dit beeld was
van goed goud; zijn borst en zijn
armen van zilver; zijn buik en zijn
dijenvan koper;
2:33 Zijn schenkelen van ijzer; zijn
voeten eensdeels van ijzer, en
eensdeels van leem.
2:34 [Dit] zaagt gij, totdat er een
steen afgehouwen werd zonder
handen, die sloeg dat beeld aan
zijnvoeten van ijzer en leem, en
vermaalde ze.
2:35 Toen werden te zamen
vermaald het ijzer, leem, koper,
zilver en goud, en zij werden gelijk
kaf van dedorsvloeren des zomers,

en de wind nam ze weg, en er werd
geen plaats voor dezelve gevonden;
maar desteen, die het beeld
geslagen heeft, werd tot een groten
berg, alzo dat hij de gehele aarde
vervulde.
2:36 Dit is de droom; zijn uitlegging
nu zullen wij voor den koning
zeggen.
2:37 Gij, o koning! zijt een koning
der koningen; want de God des
hemels heeft u een koninkrijk,
macht, ensterkte, en eer gegeven;
2:38 En overal, waar
mensenkinderen wonen, heeft Hij de
beesten des velds en de vogelen
des hemels inuw hand gegeven; en
Hij heeft u gesteld tot een heerser
over al dezelve; gij zijt dat gouden
hoofd.
2:39 En na u zal een ander
koninkrijk opstaan, lager dan het
uwe; daarna een ander, het derde
koninkrijkvan koper, hetwelk heersen
zal over de gehele aarde.
2:40 En het vierde koninkrijk zal
hard zijn, gelijk ijzer; aangezien het
ijzer alles vermaalt en verzwakt;
gelijknu het ijzer, dat zulks alles
verbreekt, [alzo] zal het vermalen en
verbreken.
2:41 En dat gij gezien hebt de
voeten en de tenen, ten dele van
pottenbakkersleem, en ten dele van
ijzer,dat zal een gedeeld koninkrijk
zijn, doch daar zal van des ijzers
vastigheid in zijn, ten welken
1445

Daniël
aanzien gij gezienhebt ijzer
vermengd met modderig leem;
2:42 En de tenen der voeten, ten
dele ijzer, en ten dele leem; dat
koninkrijk zal ten dele hard zijn, en
tendele broos.
2:43 En dat gij gezien hebt ijzer
vermengd met modderig leem, zij
zullen zich [wel] door menselijk
zaadvermengen, maar zij zullen de
een aan den ander niet hechten,
gelijk als zich ijzer met leem niet
vermengt.
2:44 Doch in de dagen van die
koningen zal de God des hemels
een Koninkrijk verwekken, dat in
dereeuwigheid niet zal verstoord
worden; en dat Koninkrijk zal aan
geen ander volk overgelaten
worden; het zal aldie koninkrijken
vermalen, en te niet doen, maar zelf
zal het in alle eeuwigheid bestaan.
2:45 Daarom hebt gij gezien, dat uit
den berg een steen zonder handen
afgehouwen is geworden, die
hetijzer, koper, leem, zilver en goud
vermaalde; de grote God heeft den
koning bekend gemaakt, wat
hiernageschieden zal; de droom nu
is gewis, en zijn uitlegging is zeker.
2:46 Toen viel de koning
Nebukadnezar op zijn aangezicht, en
aanbad Daniel; en hij zeide, dat
men hem[met] spijsoffer en liefelijk
reukwerk een drankoffer doen zou.
2:47 De koning antwoordde Daniel
en zeide: Het is de waarheid, dat

ulieder God een God der goden is,
eneen Heere der koningen, en Die
de verborgenheden openbaart, dewijl
gij deze verborgenheid hebt
kunnenopenbaren.
2:48 Toen maakte de koning Daniel
groot, en hij gaf hem vele grote
geschenken, en hij stelde hem tot
eenheerser over het ganse
landschap van Babel, en een
overste der overheden over al de
wijzen van Babel.
2:49 Toen verzocht Daniel van den
koning; en hij stelde Sadrach,
Mesach en Abed-nego over de
bedieningvan het landschap van
Babel; maar Daniel [bleef] aan de
poort des konings.
3:1 De koning Nebukadnezar maakte
een beeld van goud, welks hoogte
was zestig ellen, zijn breedte
zesellen; hij richtte het op in het
dal Dura, in het landschap van
Babel.
3:2 En de koning Nebukadnezar
zond henen, om te verzamelen, de
stadhouders, de overheden, en
delandvoogden, de wethouders, de
schatmeesters, de raadsheren, de
ambtlieden, en al de heerschappers
derlandschappen, dat zij komen
zouden tot de inwijding van het
beeld, hetwelk de koning
Nebukadnezar hadopgericht.
3:3 Toen verzamelden zich de
stadhouders, de overheden, de
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landvoogden, de wethouders,
deschatmeesters, de raadsheren, de
ambtlieden, en al de heerschappers
der landschappen, tot inwijding van
hetbeeld, hetwelk de koning
Nebukadnezar had opgericht; en zij
stonden voor het beeld, dat
Nebukadnezar hadopgericht.
3:4 En een heraut riep met kracht:
Men zegt u aan, gij volken, gij
natien, en tongen!
3:5 Ten tijde als gij horen zult het
geluid des hoorns, der pijp, der
citer, der vedel, der psalteren,
desakkoordgezangs, en allerlei
soorten van muziek, zo zult gijlieden
nedervallen, en aanbidden het
gouden beeld,hetwelk de koning
Nebukadnezar heeft opgericht;
3:6 En wie niet nedervalt en
aanbidt, die zal te dierzelfder ure in
het midden van den oven des
brandendenvuurs geworpen worden.
3:7 Daarom te dier tijd, als al die
volken hoorden het geluid des
hoorns, der pijp, der citer, der
vedel, derpsalteren, en allerlei
soorten der muziek, alle volken,
natien, en tongen nedervallende,
aanbaden het goudenbeeld, hetwelk
de koning Nebukadnezar had
opgericht.
3:8 Daarom naderden even ter
zelfder tijd Chaldeeuwse mannen,
die de Joden openlijk
beschuldigden;
3:9 Zij antwoordden en zeiden tot

den koning Nebukadnezar: O
koning! leef in der eeuwigheid!
3:10 Gij, o koning! hebt een bevel
gegeven, dat alle mensen, die horen
zouden het geluid des hoorns,
derpijp, der citer, der vedel, der
psalteren, en des akkoordgezangs,
en allerlei soorten van muziek,
nedervallen, enhet gouden beeld
aanbidden zouden;
3:11 En wie niet nederviel, en
aanbad, die zou in het midden van
den oven des brandenden
vuursgeworpen worden.
3:12 Er zijn Joodse mannen, die gij
over de bediening van het
landschap van Babel gesteld hebt,
Sadrach,Mesach en Abed-nego; deze
mannen hebben, o koning! op u
geen acht gesteld; uw goden eren
zij niet, en zijbidden het gouden
beeld niet aan, hetwelk gij opgericht
hebt.
3:13 Toen zeide Nebukadnezar in
toorn en grimmigheid, dat men
Sadrach, Mesach en Abednegovoorbrengen zou; toen werden
die mannen voor den koning
gebracht.
3:14 Nebukadnezar antwoordde en
zeide tot hen: Is het met opzet,
Sadrach, Mesach en Abed-nego,
datgijlieden mijn goden niet eert, en
het gouden beeld, dat ik opgericht
heb, niet aanbidt?
3:15 Nu dan, zo gijlieden gereed
zijt, dat gij ten tijde, als gij horen
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zult het geluid des hoorns, der pijp,
derciter, der vedel, der psalteren, en
des akkoordgezangs, en allerlei
soort der muziek, nedervalt, en
aanbidt hetbeeld, dat ik gemaakt
heb, [zo] [is] [het] [wel]; maar zo
gijlieden het niet aanbidt; ter zelfder
ure zult gijliedengeworpen worden in
het midden van den oven des
brandenden vuurs; en wie is de
God, Die ulieden uit mijnhanden
verlossen zou?
3:16 Sadrach, Mesach en Abed-nego
antwoordden en zeiden tot den
koning Nebukadnezar: Wij
hebbenniet nodig u op deze zaak te
antwoorden.
3:17 Zal het zo zijn, onze God, Dien
wij eren, is machtig ons te
verlossen uit den oven des
brandendenvuurs, en Hij zal [ons]
uit uw hand, o koning! verlossen.
3:18 Maar zo niet, u zij bekend, o
koning! dat wij uw goden niet zullen
eren, noch het gouden beeld, dat
gijhebt opgericht, zullen aanbidden.
3:19 Toen werd Nebukadnezar vol
grimmigheid, en de gedaante zijns
aangezichts veranderde
tegenSadrach, Mesach en Abednego; hij antwoordde en zeide, dat
men den oven zevenmaal meer heet
zou makendan men dien pleegt
heet te maken.
3:20 En tot de sterkste mannen van
kracht, die in zijn heir waren, zeide
hij, dat zij Sadrach, Mesach enAbed-

nego binden zouden, om te werpen
in den oven des brandenden vuurs.
3:21 Toen werden die mannen
gebonden in hun mantels, hun
broeken, en hun hoeden, en hun
[andere]klederen, en zij wierpen hen
in het midden van den oven des
brandenden vuurs.
3:22 Daarom dan, dewijl het woord
des konings aandreef, en de oven
zeer heet was, zo hebben de
vonkendes vuurs die mannen, die
Sadrach, Mesach en Abed-nego
opgeheven hadden, gedood.
3:23 Maar [als] die drie mannen,
Sadrach, Mesach en Abed-nego, in
het midden van den oven
desbrandenden vuurs, gebonden
zijnde, gevallen waren,
3:24 Toen ontzette zich de koning
Nebukadnezar, en hij stond op in
der haast, antwoordde en zeide tot
zijnraadsheren: Hebben wij niet drie
mannen in het midden des vuurs,
gebonden zijnde, geworpen?
Zijantwoordden en zeiden tot den
koning: Het is gewis, o koning!
3:25 Hij antwoordde en zeide: Ziet,
ik zie vier mannen, los wandelende
in het midden des vuurs, en er
isgeen verderf aan hen; en de
gedaante des vierden is gelijk eens
zoons der goden.
3:26 Toen naderde Nebukadnezar
tot de deur van den oven des
brandenden vuurs, antwoordde en
sprak:Gij Sadrach, Mesach en Abed1448
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nego, gij knechten des allerhoogsten
Gods! gaat uit en komt hier! Toen
gingenSadrach, Mesach en Abednego uit het midden des vuurs.
3:27 Toen vergaderden de
stadhouders, de overheden, en de
landvoogden, en de raadsheren
deskonings, deze mannen beziende,
omdat het vuur over hun lichamen
niet geheerst had, en dat het haar
hunshoofds niet verbrand was, en
hun mantels niet veranderd waren,
ja, dat de reuk des vuurs daardoor
niet gegaanwas.
3:28 Nebukadnezar antwoordde en
zeide: Geloofd zij de God van
Sadrach, Mesach en Abed-nego,
DieZijn engel gezonden, en Zijn
knechten verlost heeft, die op Hem
vertrouwd hebben, en des konings
woordveranderd, en hun lichamen
overgegeven hebben, opdat zij geen
god eerden noch aanbaden, dan
hun God.
3:29 Daarom wordt van mij een
bevel gegeven, dat alle volk, natie
en tong, die lastering spreekt tegen
denGod van Sadrach, Mesach en
Abed-nego, in stukken gehouwen
worde, en zijn huis tot een
drekhoop gesteldworde; want er is
geen ander God, Die alzo verlossen
kan.
3:30 Toen maakte de koning
Sadrach, Mesach en Abed-nego
voorspoedig in het landschap van
Babel.

4:1 De koning Nebukadnezar aan
alle volken, natien en tongen, die
op den gansen aardbodem wonen:
uwvrede worde vermenigvuldigd!
4:2 Het behaagt mij te verkondigen
de tekenen en wonderen, die de
allerhoogste God aan mij
gedaanheeft.
4:3 Hoe groot zijn Zijn tekenen! en
hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Rijk
is een eeuwig Rijk, en
Zijnheerschappij is van geslacht tot
geslacht.
4:4 Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde
in mijn huis, en in mijn paleis
groenende,
4:5 Zag een droom, die mij
vervaarde, en de gedachten, die ik
op mijn bed had, en de gezichten
mijnshoofds beroerden mij.
4:6 Daarom is er een bevel van mij
gesteld, dat men voor mij zou
inbrengen al de wijzen van Babel,
opdatzij mij de uitlegging van dien
droom zouden bekend maken.
4:7 Toen kwamen in de tovenaars,
de sterrekijkers, de Chaldeen en de
waarzeggers; en ik zeide dendroom
voor hen; maar zij maakten mij zijn
uitlegging niet bekend;
4:8 Totdat ten laatste Daniel voor
mij inkwam, wiens naam Beltsazar
is, naar den naam mijns gods, in
wienook de geest der heilige goden
is; en ik vertelde den droom voor
hem, [zeggende]:
4:9 Beltsazar, gij overste der
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tovenaars! dewijl ik weet, dat de
geest der heilige goden in u is, en
geenverborgenheid u zwaar is, zo
zeg de gezichten mijns drooms,
dien ik gezien heb, te weten zijn
uitlegging.
4:10 De gezichten nu mijns hoofds
op mijn leger waren [deze]: Ik zag,
en ziet, er was een boom in
hetmidden der aarde, en zijn hoogte
was groot.
4:11 De boom werd groot en sterk;
en zijn hoogte reikte aan den
hemel, en hij werd gezien tot aan
heteinde der ganse aarde;
4:12 Zijn loof was schoon, en zijn
vruchten vele, en er was spijze aan
dezelve voor allen; onder hem
vondhet gedierte des velds schaduw,
en de vogelen des hemels woonden
in zijn takken, en alle vlees werd
daarvangevoed.
4:13 Ik zag [verder] in de gezichten
mijns hoofds, op mijn leger; en ziet,
een wachter, namelijk een
heilige,kwam af van den hemel,
4:14 Roepende met kracht, en aldus
zeggende: Houwt dien boom af, en
kapt zijn takken af; stroopt zijn
loofaf, en verstrooit zijn vruchten,
dat de dieren van onder hem
wegzwerven, en de vogelen van zijn
takken;
4:15 Doch laat den stam [met] zijn
wortelen in de aarde, en met een
ijzeren en koperen band in het
tederegras des velds; en laat hem

in den dauw des hemels nat
gemaakt worden, en zijn deel zij
met het gedierte in hetkruid der
aarde.
4:16 Zijn hart worde veranderd, dat
het geens mensen [hart] meer zij,
en hem worde eens beesten
hartgegeven, en laat zeven tijden
over hem voorbijgaan.
4:17 Deze zaak is in het besluit der
wachters, en deze begeerte is in het
woord der heiligen; opdat
delevenden bekennen, dat de
Allerhoogste heerschappij heeft over
de koninkrijken der mensen, en
geeft ze aanwien Hij wil, ja, zet
daarover den laagste onder de
mensen.
4:18 Dezen droom heb ik, koning
Nebukadnezar gezien; gij nu,
Beltsazar! zeg de uitlegging van
dien,dewijl al de wijzen mijns
koninkrijks mij de uitlegging niet
hebben kunnen bekend maken;
maar gij kunt wel,dewijl de geest
der heilige goden in u is.
4:19 Toen ontzette zich Daniel,
wiens naam Beltsazar is, bij een uur
lang, en zijn gedachten
beroerdenhem. De koning
antwoordde en zeide: Beltsazar! laat
u de droom en zijn uitlegging niet
beroeren. Beltsazarantwoordde en
zeide: Mijn heer! de droom
[wedervare] uw hateren, en zijn
uitlegging uw wederpartijders!
4:20 De boom, dien gij gezien hebt,
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die groot en sterk geworden was,
en wiens hoogte tot aan den
hemelreikte, en die over het ganse
aardrijk gezien werd;
4:21 En wiens loof schoon, en wiens
vruchten vele waren, en waar spijze
aan was voor allen, onder wienhet
gedierte des velds woonde, en in
wiens takken de vogelen des hemels
nestelden;
4:22 Dat zijt gij, o koning! die groot
en sterk zijt geworden; want uw
grootheid is zo gewassen, dat zij
reiktaan den hemel, en uw
heerschappij aan het einde des
aardrijks.
4:23 Dat nu de koning, een
wachter, namelijk een heilige gezien
heeft, van den hemel afkomende,
diezeide: Houwt dezen boom af, en
verderft hem; doch laat den stam
[met] zijn wortelen in de aarde, en
met eenijzeren en koperen band in
het tedere gras des velds, en in de
dauw des hemels nat gemaakt
worden, en datzijn deel zij met het
gedierte des velds, totdat er zeven
tijden over hem voorbijgaan;
4:24 Dit is de beduiding, o koning!
en dit is een besluit des
Allerhoogsten, hetwelk over mijn
heer, denkoning, komen zal:
4:25 Te weten, men zal u van de
mensen verstoten, en met het
gedierte des velds zal uw woning
zijn, enmen zal u het kruid, als den
ossen, te smaken geven; en gij zult

van den dauw des hemels nat
gemaakt worden,en er zullen zeven
tijden over u voorbijgaan, totdat gij
bekent, dat de Allerhoogste
heerschappij heeft over
dekoninkrijken der mensen, en geeft
ze, wien Hij wil.
4:26 Dat er ook gezegd is, dat men
den stam [met] de wortelen van
dien boom laten zou; uw koninkrijk
zalu bestendig zijn, nadat gij zult
bekend hebben, dat de Hemel
heerst.
4:27 Daarom, o koning! laat mijn
raad u behagen, en breek uw
zonden af door gerechtigheid, en
uwongerechtigheden door genade te
bewijzen aan de ellendigen, of er
verlenging van uw vrede mocht
wezen.
4:28 Dit alles overkwam den koning
Nebukadnezar.
4:29 [Want] op het einde van twaalf
maanden, [toen] hij op het koninklijk
paleis van Babel wandelde,
4:30 Sprak de koning, en zeide: Is
dit niet het grote Babel, dat ik
gebouwd heb tot een huis des
koninkrijks,door de sterkte mijner
macht, en ter ere mijner
heerlijkheid!
4:31 Dit woord nog zijnde in des
konings mond, viel er een stem uit
den hemel: U, o koning
Nebukadnezar!wordt gezegd: Het
koninkrijk is van u gegaan.
4:32 En men zal u van de mensen
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verstoten, en uw woning zal bij de
beesten des velds zijn; men zal
ugras te smaken geven, als den
ossen, en er zullen zeven tijden
over u voorbijgaan, totdat gij
bekent, dat deAllerhoogste over de
koninkrijken der mensen
heerschappij heeft, en dat Hij ze
geeft, aan wien Hij wil.
4:33 Ter zelfder ure werd dat woord
volbracht over Nebukadnezar, want
hij werd uit de mensen verstoten,en
hij at gras als de ossen, en zijn
lichaam werd van den dauw des
hemels nat gemaakt, totdat zijn
haar wies alsder arenden [vederen],
en zijn nagelen als der vogelen.
4:34 Ten einde dezer dagen nu,
hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op
ten hemel, want mijn verstand
kwamweer in mij; en ik loofde den
Allerhoogste, en ik prees en
verheerlijkte den Eeuwiglevende,
omdat Zijnheerschappij is een
eeuwige heerschappij, en Zijn
Koninkrijk is van geslacht tot
geslacht;
4:35 En al de inwoners der aarde
zijn als niets geacht, en Hij doet
naar Zijn wil met het heir des
hemels ende inwoners der aarde, en
er is niemand, die Zijn hand
afslaan, of tot Hem zeggen kan:
Wat doet Gij?
4:36 Ter zelfder tijd kwam mijn
verstand weder in mij; ook kwam de
heerlijkheid mijns koninkrijks,

mijnmajesteit en mijn glans weder
op mij; en mijn raadsheren en mijn
geweldigen zochten mij, en ik werd
in mijnkoninkrijk bevestigd; en mij
werd groter heerlijkheid toegevoegd.
4:37 Nu prijs ik, Nebukadnezar, en
verhoog, en verheerlijk den Koning
des hemels, omdat al Zijn
werkenwaarheid, en Zijn paden
gerichten zijn; en Hij is machtig te
vernederen degenen, die in
hoogmoed wandelen.
5:1 De koning Belsazar maakte een
groten maaltijd voor zijn duizend
geweldigen, en hij dronk wijn voor
dieduizend.
5:2 Als Belsazar den wijn geproefd
had, zeide hij, dat men de gouden
en zilveren vaten voorbrengen
zou,die zijn vader Nebukadnezar uit
den tempel, die te Jeruzalem
geweest was, weggevoerd had;
opdat de koningen zijn geweldigen,
zijn vrouwen en zijn bijwijven uit
dezelve dronken.
5:3 Toen bracht men voor de
gouden vaten, die men uit den
tempel van het huis Gods, die te
Jeruzalemgeweest was, weggevoerd
had; en de koning en zijn
geweldigen, zijn vrouwen, en zijn
bijwijven dronken daaruit.
5:4 Zij dronken den wijn, en prezen
de gouden, en de zilveren, de
koperen, de ijzeren, de houten en
destenen goden.
1452

Daniël
5:5 Ter zelfder ure kwamen er
vingeren van eens mensen hand
voort, die schreven tegenover
denkandelaar, op de kalk van den
wand van het koninklijk paleis, en
de koning zag het deel der hand,
die daarschreef.
5:6 Toen veranderde zich de glans
des konings, en zijn gedachten
verschrikten hem; en de banden
zijnerlendenen werden los, en zijn
knieen stieten tegen elkander aan.
5:7 [Zodat] de koning met kracht
riep dat men de sterrekijkers, de
Chaldeen en de waarzeggers
inbrengenzou; [en] de koning
antwoordde en zeide tot de wijzen
van Babel: Alle man, die dit schrift
lezen, en deszelfsuitlegging mij te
kennen zal geven, die zal met
purper gekleed worden, met een
gouden keten om zijn hals, enhij zal
de derde heerser in dit koninkrijk
zijn.
5:8 Toen kwamen al de wijzen des
konings in; maar zij konden dit
schrift niet lezen, noch den
koningdeszelfs uitlegging bekend
maken.
5:9 Toen verschrikte de koning
Belsazar zeer, en zijn glans werd
aan hem veranderd, en zijn
geweldigenwerden verbaasd.
5:10 Om deze woorden des konings
en zijner geweldigen, ging de
koningin in het huis des maaltijds.
Dekoningin sprak en zeide: O

koning, leef in eeuwigheid! laat u uw
gedachten niet verschrikken, en uw
glans nietveranderd worden.
5:11 Er is een man in uw koninkrijk,
in wien de geest der heilige goden
is, want in de dagen uws vaders
isbij hem gevonden licht, en
verstand, en wijsheid, gelijk de
wijsheid der goden is; daarom
stelde hem de koningNebukadnezar,
uw vader, tot een overste der
tovenaars, der sterrekijkers, der
Chaldeen, [en] der waarzeggers,uw
vader, o koning!
5:12 Omdat een voortreffelijke
geest, en wetenschap, en verstand
van een, die dromen uitlegt, en
deraanwijzing van raadselen, en van
een, die knopen ontbindt, gevonden
werd in hem, in Daniel, dien de
koningden naam van Beltsazar gaf;
laat nu Daniel geroepen worden, die
zal de uitlegging te kennen geven.
5:13 Toen werd Daniel voor den
koning ingebracht. De koning
antwoordde en zeide tot Daniel: Zijt
gij dieDaniel, een uit de gevankelijk
weggevoerden van Juda, die de
koning, mijn vader, uit Juda
gebracht heeft?
5:14 Ik heb toch van u gehoord,
dat de geest der goden in u is, en
dat er licht, en verstand,
envoortreffelijke wijsheid in u
gevonden wordt.
5:15 Nu, zo zijn voor mij ingebracht
de wijzen [en] de sterrekijkers, om
1453

Daniël
dit schrift te lezen, en
deszelfsuitlegging mij bekend te
maken; maar zij kunnen de
uitlegging dezer woorden niet te
kennen geven.
5:16 Doch van u heb ik gehoord,
dat gij uitleggingen kunt geven, en
knopen ontbinden; nu, indien gij
ditschrift zult kunnen lezen, en
deszelfs uitlegging mij bekend
maken, gij zult met purper bekleed
worden, met eengouden keten om
uw hals, en gij zult de derde
heerser in dit koninkrijk zijn.
5:17 Toen antwoordde Daniel, en
zeide voor den koning: Heb uw
gaven voor uzelven, en geef
uwvereringen aan een ander; ik zal
nochtans het schrift voor den
koning lezen, en de uitlegging zal ik
hem bekendmaken.
5:18 Wat u aangaat, o koning! de
allerhoogste God heeft uw vader
Nebukadnezar het koninkrijk,
engrootheid, en eer, en heerlijkheid
gegeven;
5:19 En vanwege de grootheid, die
Hij hem gegeven had, beefden en
sidderden alle volken, natien
entongen voor hem; dien hij wilde,
doodde hij, en dien hij wilde,
behield hij in het leven, en dien hij
wilde,verhoogde hij, en dien hij
wilde, vernederde hij.
5:20 Maar toen zich zijn hart
verhief, en zijn geest verstijfd werd
ter hovaardij, werd hij van den

troon zijnskoninkrijks afgestoten, en
men nam de eer van hem weg.
5:21 En hij werd van de kinderen
der mensen verstoten, en zijn hart
werd den beesten gelijk gemaakt,
enzijn woning was bij de
woudezelen; men gaf hem gras te
smaken gelijk den ossen; en zijn
lichaam werd van dendauw des
hemels nat gemaakt, totdat hij
bekende, dat God, de Allerhoogste,
Heerser is over de koninkrijken
dermensen, en over dezelve stelt,
wien Hij wil.
5:22 En gij, Belsazar, zijn zoon! hebt
uw hart niet vernederd, alhoewel gij
dit alles wel geweten hebt.
5:23 Maar gij hebt u verheven tegen
den Heere des hemels, en men
heeft de vaten van Zijn huis voor
ugebracht, en gij, en uw geweldigen,
uw vrouwen, en uw bijwijven hebben
wijn uit dezelve gedronken, en
degoden van zilver en goud, koper,
ijzer, hout en steen, die niet zien,
noch horen, noch weten, hebt gij
geprezen;maar dien God, in Wiens
hand uw adem is, en bij Wien al uw
paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt.
5:24 Toen is dat deel der hand van
Hem gezonden, en dit schrift
getekend geworden.
5:25 Dit nu is het schrift, dat daar
getekend is: MENE, MENE, TEKEL,
UPHARSIN.
5:26 Dit is de uitlegging dezer
woorden: MENE; God heeft uw
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koninkrijk geteld, en Hij heeft het
voleind.
5:27 TEKEL; gij zijt in weegschalen
gewogen; en gij zijt te licht
gevonden.
5:28 PERES; uw koninkrijk is
verdeeld, en het is den Meden en
den Perzen gegeven.
5:29 Toen beval Belsazar, en zij
bekleedden Daniel met purper, met
een gouden keten om zijn hals, en
zijriepen overluid van hem, dat hij
de derde heerser in dat koninkrijk
was.
5:30 In dienzelfden nacht, werd
Belsazar, der Chaldeen koning,
gedood.
5:31 Darius, de Meder nu, ontving
het koninkrijk, omtrent twee en
zestig jaren oud zijnde.
6:1 [En] het dacht Darius goed, dat
hij over het koninkrijk stelde
honderd en twintig stadhouders, die
overhet ganse koninkrijk zijn zouden;
6:2 En over dezelve drie vorsten,
van dewelke Daniel de eerste zou
zijn, denwelken die stadhouders
zelfszouden rekenschap geven,
opdat de koning geen schade leed.
6:3 Toen overtrof deze Daniel die
vorsten en die stadhouders, daarom
dat een voortreffelijke geest in
hemwas; en de koning dacht hem
te stellen over het gehele koninkrijk.
6:4 Toen zochten de vorsten en de
stadhouders gelegenheid te vinden,

tegen Daniel vanwege hetkoninkrijk;
maar zij konden geen gelegenheid
noch misdaad vinden, dewijl hij
getrouw was, en geen
vergrijpingnoch misdaad in hem
gevonden werd.
6:5 Toen zeiden die mannen: Wij
zullen tegen dezen Daniel geen
gelegenheid vinden, tenzij wij tegen
hem[iets] vinden in de wet zijns
Gods.
6:6 Zo kwamen deze vorsten en de
stadhouders met hopen tot den
koning, en zeiden aldus tot hem:
Okoning Darius, leef in eeuwigheid!
6:7 Al de vorsten des rijks, de
overheden en stadhouders, de
raadsheren en landvoogden hebben
zichberaadslaagd een koninklijke
ordonnantie te stellen, en een sterk
gebod te maken, dat al wie in
dertig dagen eenverzoek zal doen
van enigen god of mens, behalve
van u, o koning! die zal in den kuil
der leeuwen geworpenworden.
6:8 Nu, o koning! gij zult een gebod
bevestigen, en een schrift tekenen,
dat niet veranderd worde, naar
dewet der Meden en der Perzen, die
niet mag wederroepen worden.
6:9 Daarom tekende de koning
Darius dat schrift en gebod.
6:10 Toen nu Daniel verstond, dat
dit schrift getekend was, ging hij in
zijn huis (hij nu had in zijn
opperzaalopen vensters tegen
Jeruzalem aan), en hij knielde drie
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tijden 's daags op zijn knieen, en hij
bad, en deedbelijdenis voor zijn
God, ganselijk gelijk hij voor dezen
gedaan had.
6:11 Toen kwamen die mannen met
hopen, en zij vonden Daniel
biddende en smekende voor zijn
God.
6:12 Toen kwamen zij nader, en
spraken voor den koning van het
gebod des konings: Hebt gij niet
eengebod getekend, dat alle man,
die in dertig dagen van enigen god
of mens [iets] verzoeken zou,
behalve van u,o koning! in den kuil
der leeuwen zou geworpen worden?
De koning antwoordde en zeide: Het
is een vasterede, naar de wet der
Meden en Perzen, die niet mag
herroepen worden.
6:13 Toen antwoordden zij, en
zeiden voor den koning: Daniel, een
van de gevankelijk weggevoerden
uitJuda heeft, o koning! op u geen
acht gesteld, noch op het gebod
dat gij getekend hebt; maar hij bidt
op drietijden 's daags zijn gebed.
6:14 Toen de koning deze rede
hoorde, was hij zeer bedroefd bij
zichzelven, en hij stelde het hart
opDaniel om hem te verlossen; ja,
tot den ondergang der zon toe
bemoeide hij zich, om hem te
redden.
6:15 Toen kwamen die mannen met
hopen tot den koning, en zij zeiden
tot den koning: Weet, o koning!dat

der Meden en der Perzen wet is,
dat geen gebod noch ordonnantie,
die de koning verordend heeft,
magveranderd worden.
6:16 Toen beval de koning, en zij
brachten Daniel voor, en wierpen
[hem] in den kuil der leeuwen; [en]
dekoning antwoordde en zeide tot
Daniel: Uw God, Dien gij geduriglijk
eert, Die verlosse u!
6:17 En er werd een steen
gebracht, en op den mond des kuils
gelegd: en de koning
verzegeldedenzelven met zijn ring,
en met den ring zijner geweldigen,
opdat de wil aangaande Daniel niet
zou veranderdworden.
6:18 Toen ging de koning naar zijn
paleis, en overnachtte nuchteren, en
liet geen vreugdespel voor
zichbrengen; en zijn slaap week
verre van hem.
6:19 Toen stond de koning in den
vroegen morgenstond met het licht
op, en hij ging met haast henen
totden kuil der leeuwen.
6:20 Als hij nu tot den kuil
genaderd was, riep hij tot Daniel
met een droeve stem; de koning
antwoorddeen zeide tot Daniel: O
Daniel, gij knecht des levenden
Gods! heeft ook uw God, Dien gij
geduriglijk eert, u van deleeuwen
kunnen verlossen?
6:21 Toen sprak Daniel tot den
koning: O koning, leef in
eeuwigheid!
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6:22 Mijn God heeft Zijn engel
gezonden, en Hij heeft den muil der
leeuwen toegesloten, dat zij mij
nietbeschadigd hebben, omdat voor
Hem onschuld in mij gevonden is;
ook heb ik, o koning! tegen u geen
misdaadgedaan.
6:23 Toen werd de koning bij
zichzelven zeer vrolijk, en zeide, dat
men Daniel uit den kuil trekken
zou.Toen Daniel uit den kuil
opgetrokken was, zo werd er geen
schade aan hem gevonden, dewijl
hij in zijn Godgeloofd had.
6:24 Toen beval de koning, en zij
brachten die mannen voor, die
Daniel overluid beschuldigd hadden,
enzij wierpen in den kuil der
leeuwen hen, hun kinderen, en hun
vrouwen; en zij kwamen niet op den
grond deskuils, of de leeuwen
heersten over hen, zij vermorzelden
ook al hun beenderen.
6:25 Toen schreef de koning Darius
aan alle volken, natien en tongen,
die op de ganse aarde woonden:Uw
vrede worde vermenigvuldigd!
6:26 Van mij is een bevel gegeven,
dat men in de ganse heerschappij
mijns koninkrijks beve en
sidderevoor het aangezicht van den
God van Daniel; want Hij is de
levende God, en bestendig in
eeuwigheden, en Zijnkoninkrijk is
niet verderfelijk, en Zijn heerschappij
is tot het einde toe.
6:27 Hij verlost en redt, en Hij doet

tekenen en wonderen in den hemel
en op de aarde; Die heeft Danieluit
het geweld der leeuwen verlost.
6:28 Deze Daniel nu had voorspoed
in het koninkrijk van Darius, en in
het koninkrijk van Kores,
denPerziaan.
7:1 In het eerste jaar van Belsazar,
den koning van Babel, zag Daniel
een droom, en gezichten
zijnshoofds, op zijn leger; toen
schreef hij dien droom, [en] hij
zeide de hoofdsom der zaken.
7:2 Daniel antwoordde en zeide: Ik
zag in mijn gezicht bij nacht, en
ziet, de vier winden des hemels
brakenvoort op de grote zee.
7:3 En er klommen vier grote dieren
op uit de zee, het ene van het
andere verscheiden.
7:4 Het eerste was als een leeuw,
en het had arendsvleugelen; ik zag
toe, totdat zijn vleugelen
uitgepluktwaren, en het werd van de
aarde opgeheven, en op de voeten
gesteld, als een mens, en aan
hetzelve werdeens mensen hart
gegeven.
7:5 Daarna, ziet, het andere dier,
het tweede, was gelijk een beer, en
stelde zich aan de ene zijde, en
hethad drie ribben in zijn muil
tussen zijn tanden; en men zeide
aldus tot hetzelve: Sta op, eet veel
vlees.
7:6 Daarna zag ik, en ziet, er was
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een ander [dier], gelijk een luipaard,
en het had vier vleugels eens
vogelsop zijn rug; ook had hetzelve
dier vier hoofden, en aan hetzelve
werd de heerschappij gegeven.
7:7 Daarna zag ik in de
nachtgezichten, en ziet, het vierde
dier was schrikkelijk en gruwelijk, en
zeer sterk;en het had grote ijzeren
tanden, het at, en verbrijzelde, en
vertrad het overige met zijn voeten;
en het wasverscheiden van al de
dieren, die voor hetzelve geweest
waren; en het had tien hoornen.
7:8 Ik nam acht op de hoornen, en
ziet, een andere kleine hoorn kwam
op tussen dezelve, en drie uit
devorige hoornen werden uitgerukt
voor denzelven; en ziet, in
dienzelven hoorn waren ogen als
mensenogen, eneen mond, grote
dingen sprekende.
7:9 [Dit] zag ik, totdat er tronen
gezet werden, en de Oude van
dagen Zich zette, Wiens kleed wit
was alsde sneeuw, en het haar Zijns
hoofds als zuivere wol; Zijn troon
was vuurvonken, deszelfs raderen
een brandendvuur.
7:10 Een vurige rivier vloeide, en
ging van voor Hem uit, duizendmaal
duizenden dienden Hem, en
tienduizendmaal tien duizenden
stonden voor Hem; het gericht zette
zich, en de boeken werden
geopend.
7:11 Toen zag ik toe vanwege de

stem der grote woorden, welke die
hoorn sprak; ik zag toe, totdat het
diergedood, en zijn lichaam verdaan
werd, en overgegeven om van het
vuur verbrand te worden.
7:12 Aangaande ook de overige
dieren, men nam hun heerschappij
weg, want verlenging van het
levenwas hun gegeven tot tijd en
stonde toe.
7:13 [Verder] zag ik in de
nachtgezichten, en ziet, er kwam
Een met de wolken des hemels, als
eensmensen zoon, en Hij kwam tot
den Oude van dagen, en zij deden
Hem voor Denzelven naderen.
7:14 En Hem werd gegeven
heerschappij, en eer, en het
Koninkrijk, dat Hem alle volken,
natien en tongeneren zouden; Zijn
heerschappij is een eeuwige
heerschappij, die niet vergaan zal,
en Zijn Koninkrijk zal nietverdorven
worden.
7:15 Mij Daniel werd mijn geest
doorstoken in het midden van het
lichaam, en de gezichten mijns
hoofdsverschrikten mij.
7:16 Ik naderde tot een dergenen,
die daar stonden, en verzocht van
hem de zekerheid over dit alles; en
hijzeide ze mij, en gaf mij de
uitlegging dezer zaken te kennen.
7:17 Deze grote dieren, die vier zijn,
zijn vier koningen, [die] uit de aarde
opstaan zullen.
7:18 Maar de heiligen der hoge
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[plaatsen] zullen dat Koninkrijk
ontvangen, en zij zullen het Rijk
bezitten totin der eeuwigheid, ja, tot
in eeuwigheid der eeuwigheden.
7:19 Toen wenste ik naar de
waarheid van het vierde dier,
hetwelk verscheiden was van al de
andere, zeergruwelijk, welks tanden
van ijzer waren, en zijn klauwen van
koper; het at, het verbrijzelde, en
vertrad hetoverige met zijn voeten.
7:20 En aangaande de tien hoornen
die op zijn hoofd waren, en den
anderen, die opkwam, en
voordenwelken drie afgevallen
waren, namelijk dien hoorn, die
ogen had, en een mond, die grote
dingen sprak, enwiens aanzien
groter was, dan van zijn
metgezellen.
7:21 Ik had gezien, dat diezelve
hoorn krijg voerde tegen de
heiligen, en dat hij die overmocht,
7:22 Totdat de Oude van dagen
kwam, en het gericht gegeven werd
aan de heiligen der hoge
[plaatsen],en dat de bestemde tijd
kwam, dat de heiligen het Rijk
bezaten.
7:23 Hij zeide aldus: Het vierde dier
zal het vierde rijk op aarde zijn, dat
verscheiden zal zijn van al dierijken,
en het zal de ganse aarde opeten,
en het zal dezelve vertreden, en het
zal ze verbrijzelen.
7:24 Belangende nu de tien
hoornen: uit dat koninkrijk zullen

tien koningen opstaan, en een
ander zal nahen opstaan; en dat
zal verscheiden zijn van de vorigen,
en het zal drie koningen vernederen.
7:25 En het zal woorden spreken
tegen den Allerhoogsten, en het zal
de heiligen der hoge
[plaatsen]verstoren, en het zal
menen de tijden en de wet te
veranderen, en zij zullen in deszelfs
hand overgegevenworden tot een
tijd, en tijden, en een gedeelte eens
tijds.
7:26 Daarna zal het gericht zitten,
en men zal zijn heerschappij
wegnemen, hem verdelgende
enverdoende, tot het einde toe.
7:27 Maar het rijk, en de
heerschappij, en de grootheid der
koninkrijken onder den gansen
hemel, zalgegeven worden den volke
der heiligen der hoge [plaatsen],
welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal;
en alleheerschappijen zullen Hem
eren en gehoorzamen.
7:28 Tot hiertoe is het einde dezer
rede. Wat mij Daniel aangaat, mijn
gedachten verschrikten mij zeer,
enmijn glans veranderde aan mij;
doch ik bewaarde dat woord in mijn
hart.
8:1 In het derde jaar des koninkrijks
van den koning Belsazar, verscheen
mij een gezicht, mij Daniel,
nahetgeen mij in het eerste
verschenen was.
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8:2 En ik zag een gezicht, (het
geschiedde nu, toen ik het zag, dat
ik in den burg Susan was, welke in
hetlandschap Elam is) ik zag dan in
een gezicht, dat ik aan den vloed
Ulai was.
8:3 En ik hief mijn ogen op, en ik
zag, en ziet, een ram stond voor
dien vloed, die had twee hoornen,
en dietwee hoornen waren hoog, en
de een was hoger dan de andere,
en de hoogste kwam in het laatste
op.
8:4 Ik zag, dat de ram met de
hoornen tegen het westen stiet, en
tegen het noorden, en tegen het
zuiden,en geen dieren konden voor
zijn aangezicht bestaan, en er was
niemand, die uit zijn hand verloste;
maar hijdeed naar zijn welgevallen,
en hij maakte zich groot.
8:5 Toen ik [dit] overlegde, ziet, er
kwam een geitenbok van het westen
over den gansen aardbodem,
enroerde de aarde niet aan; en die
bok had een aanzienlijken hoorn
tussen zijn ogen.
8:6 En hij kwam tot den ram, die
de twee hoornen had, dien ik had
zien staan voor den vloed; en hij
liep ophem aan in de grimmigheid
zijner kracht.
8:7 En ik zag hem, nakende aan
den ram, en hij verbitterde zich
tegen hem, en hij stiet den ram, en
hij brakzijn beide hoornen; en in
den ram was geen kracht, om voor

zijn aangezicht te bestaan; en hij
wierp hem teraarde, en hij vertrad
hem, en er was niemand, die den
ram uit zijn hand verloste.
8:8 En de geitenbok maakte zich
uitermate groot; maar toen hij sterk
geworden was, brak die grote
hoorn,en er kwamen op aan
deszelfs plaats vier aanzienlijke,
naar de vier winden des hemels.
8:9 En uit een van die kwam voort
een kleine hoorn, welke uitnemend
groot werd, tegen het zuiden,
entegen het oosten, en tegen het
sierlijke [land].
8:10 En hij werd groot tot aan het
heir des hemels; en hij wierp er
[sommigen] van dat heir, namelijk
van desterren, ter aarde neder, en
hij vertrad ze.
8:11 Ja, hij maakte zich groot tot
aan den Vorst diens heirs, en van
Denzelven werd weggenomen
hetgedurig [offer], en de woning
Zijns heiligdoms werd
nedergeworpen.
8:12 En het heir werd in den afval
overgegeven tegen het gedurig
[offer]; en hij wierp de waarheid
teraarde; en deed het, en het
gelukte wel.
8:13 Daarna hoorde ik een heilige
spreken; en de heilige zeide tot den
onbenoemde, die daar sprak:
Tothoelang zal dat gezicht van het
gedurig [offer] en [van] den
verwoestenden afval zijn, dat zo het
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heiligdom alshet heir [ter] vertreding
zal overgegeven worden?
8:14 En hij zeide tot mij: Tot twee
duizend en driehonderd avonden
[en] morgens; dan zal het
heiligdomgerechtvaardigd worden.
8:15 En het geschiedde, toen ik dat
gezicht zag, ik Daniel, zo zocht ik
het verstand [deszelven], en ziet,
erstond voor mij als de gedaante
eens mans.
8:16 En ik hoorde tussen Ulai eens
mensen stem, die riep en zeide:
Gabriel! geef dezen het gezicht
teverstaan.
8:17 En hij kwam nevens waar ik
stond; en als hij kwam, verschrikte
ik, en viel op mijn aangezicht.
Toenzeide hij tot mij: Versta, gij
mensenkind! want dit gezicht zal zijn
tot den tijd van het einde.
8:18 Als hij nu met mij sprak, viel ik
in een diepen slaap op mijn
aangezicht ter aarde; toen roerde
hij mijaan, en hij stelde mij op mijn
standplaats.
8:19 En hij zeide: Zie, ik zal u te
kennen geven, wat er geschieden
zal ten einde dezer gramschap;
want terbestemder tijd zal het einde
zijn.
8:20 De ram met de twee hoornen,
dien gij gezien hebt, zijn de
koningen der Meden en der Perzen.
8:21 Die harige bok nu, is de
koning van Griekenland; en de grote
hoorn, welke tussen zijn ogen is, is

deeerste koning.
8:22 Dat er nu vier aan zijn plaats
stonden, toen hij verbroken was;
vier koninkrijken zullen uit dat
volkontstaan, doch niet met zijn
kracht.
8:23 Doch op het laatste huns
koninkrijks, als het de afvalligen op
het hoogste gebracht zullen hebben,
zozal er een koning staan, stijf van
aangezicht, en raadselen
verstaande;
8:24 En zijn kracht zal sterk worden,
doch niet door zijn kracht; en hij
zal het wonderlijk verderven, en
zalgeluk hebben, en zal het doen;
en hij zal de sterken, mitsgaders
het heilige volk verderven;
8:25 En door zijn kloekheid zo zal
hij de bedriegerij doen gedijen in
zijn hand; en hij zal zich in zijn
hartverheffen; en in stille rust zal hij
er velen verderven, en zal staan
tegen den Vorst der vorsten, doch
hij zalzonder hand verbroken
worden.
8:26 Het gezicht nu van avond en
morgen, dat er gezegd is, is de
waarheid; en gij, sluit dit gezicht
toe,want er zijn nog vele dagen toe.
8:27 Toen werd ik, Daniel, zwak, en
was [enige] dagen krank; daarna
stond ik op, en deed des
koningswerk; en ik was ontzet over
dit gezicht; maar niemand merkte
het.
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9:1 In het eerste jaar van Darius,
den zoon van Ahasveros, uit het
zaad der Meden, die koning
gemaaktwas over het koninkrijk der
Chaldeen;
9:2 In het eerste jaar zijner
regering, merkte ik, Daniel, in de
boeken, dat het getal der jaren, van
dewelkehet woord des HEEREN tot
den profeet Jeremia geschied was,
in het vervullen der verwoestingen
vanJeruzalem, zeventig jaren was.
9:3 En ik stelde mijn aangezicht tot
God, den Heere, [om] [Hem] te
zoeken [met] het gebed, en
smekingen,met vasten, en zak, en
as.
9:4 Ik bad dan tot den HEERE, mijn
God, en deed belijdenis, en zeide:
Och Heere! Gij grote
enverschrikkelijke God, Die het
verbond en de weldadigheid houdt
dien, die Hem liefhebben en Zijn
gebodenhouden.
9:5 Wij hebben gezondigd, en
hebben onrecht gedaan, en
goddelooslijk gehandeld, en
gerebelleerd, metaf te wijken van
Uw geboden, en van Uw rechten.
9:6 En wij hebben niet gehoord
naar Uw dienstknechten, de
profeten, die in Uw Naam spraken
tot onzekoningen, onze vorsten en
onze vaders, en tot al het volk des
lands.
9:7 Bij U, o Heere! is de
gerechtigheid, maar bij ons de

beschaamdheid der aangezichten,
gelijk het is tedezen dage; bij de
mannen van Juda, en de inwoners
van Jeruzalem, en geheel Israel, die
nabij en die verrezijn, in al de
landen, waar Gij ze henengedreven
hebt, om hun overtreding, waarmede
zij tegen U overtredenhebben.
9:8 O Heere! bij ons is de
beschaamdheid der aangezichten, bij
onze koningen, bij onze vorsten, en
bijonze vaders, omdat wij tegen U
gezondigd hebben.
9:9 Bij den Heere, onzen God, zijn
de barmhartigheden en vergevingen,
alhoewel wij tegen Hemgerebelleerd
hebben.
9:10 En wij hebben der stem des
HEEREN, onzes Gods, niet
gehoorzaamd, dat wij in Zijn
wettenwandelen zouden, die Hij
gegeven heeft voor onze
aangezichten, door de hand van Zijn
knechten, de profeten.
9:11 Maar geheel Israel heeft Uw
wet overtreden, met af te wijken,
dat zij Uwer stem niet
gehoorzaamden;daarom is over ons
uitgestort die vloek, en die eed, die
geschreven is in de wet van Mozes,
den knecht Gods,dewijl wij tegen
Hem gezondigd hebben.
9:12 En Hij heeft Zijn woorden
bevestigd, die Hij gesproken heeft
tegen ons, en tegen onze richters,
dieons richtten, brengende over ons
een groot kwaad, hetwelk niet
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geschied is onder den gansen
hemel, gelijk aanJeruzalem geschied
is.
9:13 Gelijk als in de wet van Mozes
geschreven is, [alzo] is al dat kwaad
over ons gekomen; en wijsmeekten
het aangezicht des HEEREN, onzes
Gods, niet, afkerende van onze
ongerechtigheden, enverstandelijk
acht gevende op Uw waarheid.
9:14 Daarom heeft de HEERE over
het kwade gewaakt, en Hij heeft het
over ons gebracht; want deHEERE,
onze God, is rechtvaardig in al Zijn
werken, die Hij gedaan heeft, dewijl
wij Zijner stem nietgehoorzaamden.
9:15 En nu, o Heere, onze God! Die
Uw volk uit Egypteland gevoerd
hebt, met een sterke hand, en hebt
Ueen Naam gemaakt, gelijk hij is te
dezen dage; wij hebben gezondigd,
wij zijn goddeloos geweest.
9:16 O Heere! naar al Uw
gerechtigheden, laat toch Uw toorn
en Uw grimmigheid afgekeerd
worden vanUw stad Jeruzalem, Uw
heiligen berg; want om onzer
zonden wil en om onzer vaderen
ongerechtigheden, zijnJeruzalem en
Uw volk tot versmaadheid bij allen,
die rondom ons zijn.
9:17 En nu, o onze God! hoor naar
het gebed Uws knechts, en naar
zijn smekingen; en doe Uw
aangezichtlichten over Uw heiligdom,
dat verwoest is; om des Heeren wil.
9:18 Neig Uw oor, mijn God! en

hoor, doe Uw ogen op, en zie onze
verwoestingen, en de stad, die
naarUw Naam genoemd is; want wij
werpen onze smekingen voor Uw
aangezicht niet neder op
onzegerechtigheden, maar op Uw
barmhartigheden, die groot zijn.
9:19 O Heere, hoor! o Heere,
vergeef! o Heere, merk op en doe
het, vertraag het niet! Om Uws Zelfs
wil, omijn God! Want Uw stad, en
Uw volk is naar Uw Naam genoemd.
9:20 Als ik nog sprak, en bad, en
beleed mijn zonde, en de zonde
mijns volks van Israel, en mijn
smekingnederwierp voor het
aangezicht des HEEREN, mijns Gods,
om des heiligen bergs wil mijns
Gods;
9:21 Als ik nog sprak in het gebed,
zo kwam de man Gabriel, dien ik in
het begin in een gezicht gezien
had,snellijk gevlogen, mij
aanrakende, omtrent den tijd des
avondoffers.
9:22 En hij onderrichtte [mij] en
sprak met mij, en zeide: Daniel! nu
ben ik uitgegaan, om u den zin te
doenverstaan.
9:23 In het begin uwer smekingen is
het woord uitgegaan, en ik ben
gekomen, om [u] [dat] te kennen
tegeven; want gij zijt een zeer
gewenst [man]; versta dan dit
woord, en merk op dit gezicht.
9:24 Zeventig weken zijn bestemd
over uw volk, en over uw heilige
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stad, om de overtreding te sluiten,
enom de zonden te verzegelen, en
om de ongerechtigheid te
verzoenen, en om een eeuwige
gerechtigheid aan tebrengen, en om
het gezicht, en den profeet te
verzegelen, en om de heiligheid der
heiligheden te zalven.
9:25 Weet dan, en versta: van den
uitgang des woords, om te doen
wederkeren, en om Jeruzalem
tebouwen, tot op Messias, den
Vorst, zijn zeven weken, en twee en
zestig weken; de straten, en de
grachtenzullen wederom gebouwd
worden, doch in benauwdheid der
tijden.
9:26 En na die twee en zestig
weken zal de Messias uitgeroeid
worden, maar het zal niet voor Hem
zelvenzijn; en een volk des vorsten,
hetwelk komen zal, zal de stad en
het heiligdom verderven, en zijn
einde zal zijnmet een
overstromenden vloed, en tot het
einde toe zal er krijg zijn, [en]
vastelijk besloten verwoestingen.
9:27 En hij zal velen het verbond
versterken een week; en [in] de helft
der week zal hij het slachtoffer
enhet spijsoffer doen ophouden, en
over den gruwelijken vleugel zal een
verwoester zijn, ook tot de
voleinding toe,die vastelijk besloten
zijnde, zal uitgestort worden over
den verwoeste.

10:1 In het derde jaar van Kores,
den koning van Perzie, werd aan
Daniel, wiens naam genoemd
werdBeltsazar, een zaak
geopenbaard, en die zaak is de
waarheid, doch [in] een gezetten
groten tijd; en hij verstonddie zaak,
en hij had verstand van het gezicht.
10:2 In die dagen was ik, Daniel,
treurende drie weken der dagen.
10:3 Begeerlijke spijze at ik niet, en
vlees of wijn kwam in mijn mond
niet; ook zalfde ik mij gans niet,
totdatdie drie weken der dagen
vervuld waren.
10:4 En op den vier en twintigsten
dag der eerste maand, zo was ik
aan den oever der grote rivier,
welke isHiddekel.
10:5 En ik hief mijn ogen op, en
zag, en ziet, er was een Man met
linnen bekleed, en Zijn lenden
warenomgord met fijn goud van
Ufaz.
10:6 En Zijn lichaam was gelijk een
turkoois, en Zijn aangezicht gelijk de
gedaante des bliksems, en Zijnogen
gelijk vurige fakkelen, en Zijn armen
en Zijn voeten gelijk de verf van
gepolijst koper; en de stem
Zijnerwoorden was gelijk de stem
ener menigte.
10:7 En ik, Daniel, alleen zag dat
gezicht, maar de mannen, die bij
mij waren, zagen dat gezicht niet;
docheen grote verschrikking viel op
hen, en zij vloden, om zich te
1464

Daniël
versteken.
10:8 Ik dan werd alleen overgelaten,
en zag dit grote gezicht, en er bleef
in mij geen kracht overig; en
mijnsierlijkheid werd aan mij
veranderd in een verderving, zodat
ik geen kracht behield.
10:9 En ik hoorde de stem Zijner
woorden; en toen ik de stem Zijner
woorden hoorde, zo viel ik in
eendiepen slaap op mijn aangezicht,
met mijn aangezicht ter aarde.
10:10 En ziet, een hand roerde mij
aan, en maakte, dat ik mij bewoog
op mijn knieen, en de palmen
mijnerhanden.
10:11 En Hij zeide tot mij: Daniel,
gij zeer gewenste man! merk op de
woorden, die Ik tot u spreken zal,
ensta op uw standplaats, want Ik
ben alnu tot u gezonden; en toen
Hij dat woord tot mij sprak, stond
ik bevende.
10:12 Toen zeide Hij tot mij: Vrees
niet, Daniel! want van den eersten
dag aan, dat gij uw hart begaaft,
omte verstaan en om uzelven te
verootmoedigen, voor het
aangezicht uws Gods, zijn uw
woorden gehoord, en omuwer
woorden wil ben Ik gekomen.
10:13 Doch de vorst des koninkrijks
van Perzie stond tegenover Mij een
en twintig dagen; en ziet,
Michael,een van de eerste vorsten,
kwam om Mij te helpen, en Ik werd
aldaar gelaten bij de koningen van

Perzie.
10:14 Nu ben Ik gekomen, om u te
doen verstaan, hetgeen uw volk
bejegenen zal in het vervolg
derdagen, want het gezicht is nog
voor [vele] dagen.
10:15 En toen Hij deze woorden
met mij sprak, sloeg ik mijn
aangezicht ter aarde, en ik werd
stom.
10:16 En ziet, [Een], den
mensenkinderen gelijk, raakte mijn
lippen aan, toen deed ik mijn mond
open, enik sprak, en zeide tot Dien,
Die tegenover mij stond: Mijn Heere!
om des gezichts wil keren zich mijn
weeen overmij, zodat ik geen kracht
behoude.
10:17 En hoe kan de knecht van
dezen mijn Heere spreken met dien
mijn Heere? Want wat mij
aangaat,van nu af bestaat geen
kracht in mij, en geen adem is in
mij overgebleven.
10:18 Toen raakte mij wederom aan
Een, als [in] de gedaante van een
mens; en Hij versterkte mij.
10:19 En Hij zeide: Vrees niet, gij
zeer gewenste man! vrede zij u,
wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl
Hijmet mij sprak, werd ik versterkt,
en zeide: Mijn Heere spreke, want
Gij hebt mij versterkt.
10:20 Toen zeide Hij: Weet gij,
waarom dat Ik tot u gekomen ben?
Doch nu zal Ik wederkeren om
testrijden tegen den vorst der
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Perzen; en als Ik zal uitgegaan zijn,
ziet, zo zal de vorst van
Griekenland komen.
10:21 Doch Ik zal u te kennen
geven, hetgeen getekend is in het
geschrift der waarheid; en er is niet
een,die zich met Mij versterkt tegen
dezen, dan uw vorst Michael.
11:1 Ik nu, ik stond in het eerste
jaar van Darius, den Meder, om
hem te versterken en te stijven.
11:2 En nu, ik zal u de waarheid te
kennen geven; ziet, er zullen nog
drie koningen in Perzie staan, en
devierde zal verrijkt worden met
groten rijkdom, meer dan al [de]
[anderen]; en nadat hij zich in zijn
rijkdom zalversterkt hebben, zal hij
ze allen verwekken tegen het
koninkrijk van Griekenland.
11:3 Daarna zal er een geweldig
koning opstaan, die met grote
heerschappij heersen zal, en hij zal
doennaar zijn welgevallen.
11:4 En als hij zal staan, zal zijn
rijk gebroken, en in de vier winden
des hemels verdeeld worden, maar
nietaan zijn nakomelingen, ook niet
naar zijn heerschappij, waarmede hij
heerste; want zijn rijk zal uitgerukt
worden,en dat voor anderen, dan
deze.
11:5 En de koning van het Zuiden,
die een van zijn vorsten is, zal sterk
worden; doch [een] [ander]
zalsterker worden dan hij, en hij zal

heersen; zijn heerschappij zal een
grote heerschappij zijn.
11:6 Op het einde nu van
[sommige] jaren, zullen zij zich met
elkander bevrienden, en de dochter
deskonings van het Zuiden zal
komen tot de koning van het
Noorden, om billijke voorwaarden te
maken; doch zij zalde macht des
arms niet behouden, daarom zal hij,
noch zijn arm, niet bestaan; maar
zij zal overgegevenworden, en die
haar gebracht hebben, en die haar
gegenereerd heeft, en die haar
gesterkt heeft in die tijden.
11:7 Doch uit de spruit van haar
wortelen zal er een opstaan [in] zijn
staat, die zal met heirkracht
komen,en hij zal komen tegen die
sterke plaatsen des konings van het
Noorden, en hij zal tegen dezelve
doen, en hijzal ze bemachtigen.
11:8 Ook zal hij hun goden, met
hun vorsten, met hun gewenste
vaten van zilver en goud, in
degevangenis naar Egypte brengen;
en hij zal [enige] jaren staande
blijven boven den koning van het
Noorden.
11:9 Alzo zal de koning van het
Zuiden in het koninkrijk komen, en
hij zal wederom in zijn land trekken.
11:10 Doch zijn zonen zullen zich
[in] [strijd] mengen, en zij zullen een
menigte van grote heirenverzamelen;
en [een] [van] [hen] zal snellijk
komen, en als een vloed
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overstromen en doortrekken; en hij
zalwederom komen, en zich [in]
[den] [strijd] mengen, tot aan zijn
sterke plaats toe.
11:11 En de koning van het Zuiden
zal verbitterd worden, en hij zal
uittrekken, en strijden tegen hem,
tegenden koning van het Noorden,
die [ook] een grote menigte
oprichten zal, doch die menigte zal
in zijn handgegeven worden.
11:12 Als die menigte zal
weggenomen zijn, zal zijn hart zich
verheffen, en hij zal er [enige] tien
duizendennedervellen; evenwel zal
hij niet gesterkt worden.
11:13 Want de koning van het
Noorden zal wederkeren, en hij zal
een groter menigte dan de eerste
was,oprichten; en aan het einde van
de tijden der jaren, zal hij snellijk
komen met een grote heirkracht, en
met grootgoed.
11:14 Ook zullen er in die tijden
velen opstaan tegen den koning van
het Zuiden; en de scheurmakers
uwsvolks zullen verheven worden,
om het gezicht te bevestigen, doch
zij zullen vallen.
11:15 En de koning van het
Noorden zal komen, en een wal
opwerpen, en vaste steden innemen;
en dearmen van het Zuiden zullen
niet bestaan, noch zijn uitgelezen
volk, ja, er zal geen kracht zijn om
te bestaan.
11:16 Maar hij, die tegen hem komt,

zal doen naar zijn welgevallen, en
niemand zal voor zijn
aangezichtbestaan; hij zal ook staan
in het land des sieraads, en de
verderving zal in zijn hand wezen.
11:17 En hij zal zijn aangezicht
stellen, om met de kracht zijns
gansen rijks te komen, en hij zal
billijkevoorwaarden medebrengen, en
hij zal het doen; want hij zal hem
een dochter der vrouwen geven, om
haar teverderven, maar zij zal niet
vast staan, en zij zal voor hem niet
zijn.
11:18 Daarna zal hij zijn aangezicht
tot de eilanden keren, en hij zal er
vele innemen; doch een overste
zalzijn smaad tegen hem doen
ophouden, behalve dat hij zijn
smaad op hem zal doen
wederkeren.
11:19 En hij zal zijn aangezicht
keren naar de sterkten zijns lands,
en hij zal aanstoten, en vallen, en
nietgevonden worden.
11:20 En in zijn staat zal er een
opstaan, doende een geldeiser
doortrekken, in koninklijke
heerlijkheid;maar hij zal in enige
dagen gebroken worden, nochtans
niet door toornigheden, noch door
oorlog.
11:21 Daarna zal er een verachte in
zijn staat staan, denwelken men de
koninklijke waardigheid niet
zalgeven; doch hij zal in stilheid
komen, en het koninkrijk door
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vleierijen bemachtigen.
11:22 En de armen der
overstroming zullen overstroomd
worden van voor zijn aangezicht, en
zij zullengebroken worden, en ook
de vorst des verbonds.
11:23 En na de vereniging met hem
zal hij bedrog plegen, en hij zal
optrekken, en hij zal met weinig
volksgesterkt worden.
11:24 Met stilheid zal hij ook in de
vette plaatsen des landschaps
komen, en hij zal doen, dat zijn
vaders, ofde vaders zijner vaderen,
niet gedaan hebben; roof, en buit,
en goederen, zal hij onder hen
uitstrooien, en hij zaltegen de
vastigheden zijn gedachten denken,
doch tot een [zekeren] tijd toe.
11:25 En hij zal zijn kracht en zijn
hart verwekken tegen den koning
van het Zuiden, met een
groteheirkracht; en de koning van
het Zuiden zal zich in den strijd
mengen met een grote en zeer
machtige heirkracht;doch hij zal niet
bestaan, want zij zullen gedachten
tegen hem denken.
11:26 En die de stukken zijner
spijze zullen eten, zullen hem
breken, en de heirkracht deszelven
zaloverstromen, en vele verslagenen
zullen vallen.
11:27 En het hart van beide deze
koningen zal wezen om kwaad te
doen, en aan een tafel zullen zij
leugenspreken; en het zal niet

gelukken, want het zal nog een
einde hebben ter bestemder tijd.
11:28 En hij zal [in] zijn land
wederkeren met groot goed, en zijn
hart zal zijn tegen het heilig
verbond; enhij zal het doen, en
wederkeren in zijn land.
11:29 Ter bestemder tijd zal hij
wederkeren, en tegen het Zuiden
komen, doch het zal niet zijn gelijk
deeerste, noch gelijk de laatste
[reize].
11:30 Want er zullen schepen van
Chittim tegen hem komen, daarom
zal hij met smart bevangen
worden,en hij zal wederkeren, en
gram worden tegen het heilig
verbond, en hij zal het doen; want
wederkerende zal hijacht geven op
de verlaters des heiligen verbonds.
11:31 En er zullen armen uit hem
ontstaan, en zij zullen het heiligdom
ontheiligen, [en] de sterkte, en
zijzullen het gedurige [offer]
wegnemen, en een verwoestenden
gruwel stellen.
11:32 En die goddelooslijk handelen
tegen het verbond, zal hij doen
huichelen door vleierijen; maar
hetvolk, die hun God kennen, zullen
zij grijpen, en zullen het doen.
11:33 En de leraars des volks zullen
er velen onderwijzen, en zij zullen
vallen door het zwaard en
doorvlam, door gevangenis en door
beroving, [vele] dagen.
11:34 Als zij nu zullen vallen, zullen
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zij met een kleine hulp geholpen
worden; doch velen zullen zich
doorvleierijen tot hen vervoegen.
11:35 En van de leraars zullen er
[sommigen] vallen, om hen te
louteren en te reinigen, en wit te
maken, totden tijd van het einde
toe; want het zal nog zijn voor een
bestemden tijd.
11:36 En die koning zal doen naar
zijn welgevallen, en hij zal zichzelven
verheffen, en groot maken
bovenallen God, en hij zal tegen
den God der goden wonderlijke
dingen spreken; en hij zal
voorspoedig zijn, totdat
degramschap voleind zij, want het is
vastelijk besloten, het zal
geschieden.
11:37 En op de goden zijner
vaderen zal hij geen acht geven,
noch op de begeerte der vrouwen;
hij zal ookop geen God acht geven,
maar hij zal zich boven alles groot
maken.
11:38 En hij zal den god Mauzzim
in zijn standplaats eren; namelijk
den god, welken zijn vaders
nietgekend hebben, zal hij eren met
goud, en met zilver, en met kostelijk
gesteente, en met gewenste dingen.
11:39 En hij zal de vastigheden der
sterkten maken met den vreemden
god; dengenen, die hij kennen
zal,zal hij de eer vermenigvuldigen,
en hij zal ze doen heersen over
velen, en hij zal het land uitdelen

om prijs.
11:40 En op den tijd van het einde,
zal de koning van het Zuiden tegen
hem met hoornen stoten; en
dekoning van het Noorden zal tegen
hem aanstormen, met wagenen, en
met ruiteren, en met vele schepen;
en hijzal in de landen komen, en hij
zal ze overstromen en doortrekken.
11:41 En hij zal komen in het land
des sieraads, en vele [landen] zullen
ter nedergeworpen worden;
dochdeze zullen zijn hand
ontkomen, Edom en Moab, en de
eerstelingen der kinderen Ammons.
11:42 En hij zal zijn hand aan de
landen leggen, ook zal het land van
Egypte niet ontkomen.
11:43 En hij zal heersen over de
verborgen schatten des gouds en
des zilvers, en over al de
gewenstedingen van Egypte; en die
van Libye, en de Moren zullen in
zijn gangen wezen.
11:44 Maar de geruchten van het
Oosten en van het Noorden zullen
hem verschrikken; daarom zal
hijuittrekken met grote grimmigheid
om velen te verdelgen en te
verbannen.
11:45 En hij zal de tenten van zijn
paleis planten tussen de zeeen aan
den berg des heiligen sieraads;
enhij zal tot zijn einde komen, en
zal geen helper hebben.
12:1 En te dier tijd zal Michael
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opstaan, die grote vorst, die voor
de kinderen uws volks staat, als het
[zulk]een tijd der benauwdheid zijn
zal, als er niet geweest is, sinds dat
er een volk geweest is, tot op
dienzelven tijdtoe; en te dier tijd zal
uw volk verlost worden, al wie
gevonden wordt geschreven te zijn
in het boek.
12:2 En velen van die, die in het
stof der aarde slapen, zullen
ontwaken, dezen ten eeuwigen
leven, engenen tot versmaadheden,
[en] tot eeuwige afgrijzing.
12:3 De leraars nu zullen blinken,
als de glans des uitspansels, en die
er velen rechtvaardigen, gelijk
desterren, altoos en eeuwiglijk.
12:4 En gij, Daniel! sluit deze
woorden toe, en verzegel dit boek,
tot den tijd van het einde; velen
zullen hetnaspeuren, en de
wetenschap zal vermenigvuldigd
worden.
12:5 En ik, Daniel, zag, en ziet, er
stonden twee anderen, de een aan
deze zijde van den oever der
rivier,en de ander aan gene zijde
van den oever der rivier.
12:6 En hij zeide tot den Man,
bekleed met linnen, Die boven op
het water der rivier was: Tot hoe
lang zalhet zijn, dat er een einde
van deze wonderen zal wezen?
12:7 En ik hoorde dien Man,
bekleed met linnen, Die boven op

het water van de rivier was, en Hij
hief Zijnrechter [hand] en Zijn
linkerhand op naar den hemel, en
zwoer bij Dien, Die eeuwiglijk leeft,
dat na eenbestemden tijd, bestemde
tijden, en een helft, en als Hij zal
voleind hebben te verstrooien de
hand des heiligenvolks, al deze
dingen voleind zullen worden.
12:8 Dit hoorde ik, doch ik verstond
het niet; en ik zeide: Mijn Heere!
wat zal het einde zijn van
deze[dingen]?
12:9 En Hij zeide: Ga henen, Daniel!
want deze woorden zijn toegesloten
en verzegeld tot den tijd van
heteinde.
12:10 Velen zullen er gereinigd en
wit gemaakt, en gelouterd worden;
doch de goddelozen
zullengoddelooslijk handelen, en
geen van de goddelozen zullen het
verstaan, maar de verstandigen
zullen hetverstaan.
12:11 En van dien tijd af, dat het
gedurig [offer] zal weggenomen, en
de verwoestende gruwel zal
gesteldzijn, zullen zijn duizend
tweehonderd en negentig dagen.
12:12 Welgelukzalig is hij, die
verwacht en raakt tot duizend
driehonderd vijf en dertig dagen.
12:13 Maar gij, ga henen tot het
einde, want gij zult rusten, en zult
opstaan in uw lot, in het einde
derdagen.
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1:1 Het woord des HEEREN, dat
geschied is tot Hosea, den zoon
van Beeri, in de dagen van
Uzzia,Jotham, Achaz, Hizkia,
koningen van Juda, en in de dagen
van Jerobeam, zoon van Joas,
koning van Israel.
1:2 Het begin van het woord des
HEEREN door Hosea. De HEERE dan
zeide tot Hosea: Ga henen, neemu
een vrouw der hoererijen, en
kinderen der hoererijen; want het
land hoereert ganselijk van achter
den HEERE.
1:3 Zo ging hij henen, en nam
Gomer, een dochter van Diblaim; en
zij ontving; en baarde hem een
zoon.
1:4 En de HEERE zeide tot hem:
Noem zijn naam Jizreel, want nog
een weinig [tijds], zo zal Ik
debloedschulden van Jizreel
bezoeken over het huis van Jehu,
en zal het koninkrijk van het huis
van Israel doenophouden.
1:5 En het zal te dien dage
geschieden, dat Ik Israels boog
verbreken zal, in het dal van Jizreel.
1:6 En zij ontving wederom, en
baarde een dochter; en Hij zeide
tot hem: Noem haar naam Loruchama;want Ik zal Mij voortaan
niet meer ontfermen over het huis
Israels, maar Ik zal ze zekerlijk

wegvoeren.
1:7 Maar over het huis van Juda
zal Ik Mij ontfermen, en zal ze
verlossen door den HEERE, hun
God, en Ikzal ze niet verlossen door
boog, noch door zwaard, noch door
krijg, door paarden noch door
ruiteren.
1:8 Als zij nu Lo-ruchama gespeend
had, ontving zij, en baarde een
zoon.
1:9 En Hij zeide: Noem zijn naam
Lo-ammi; want gijlieden zijt Mijn volk
niet, zo zal Ik [ook] de uwe niet
zijn.
1:10 Nochtans zal het getal der
kinderen Israels zijn als het zand
der zee, dat niet gemeten noch
geteldkan worden; en het zal
geschieden dat ter plaatse, waar tot
hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt
Mijn volk niet; tothen gezegd zal
worden: Gij zijt kinderen des
levenden Gods.
1:11 En de kinderen van Juda, en
de kinderen Israels zullen
samenvergaderd worden, en zich
een enighoofd stellen, en uit het
land optrekken; want de dag van
Jizreel zal groot zijn.
2:1 Zegt tot uw broederen: Ammi,
en tot uw zusteren: Ruchama.
2:2 Twist tegen ulieder moeder,
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twist, omdat zij Mijn vrouw niet is,
en Ik haar Man niet ben; en laat ze
haarhoererijen van haar aangezicht,
en haar overspelerijen van tussen
haar borsten wegdoen.
2:3 Opdat Ik ze niet naakt uitstrope,
en zette ze als ten dage, toen zij
geboren werd; ja, make ze als
eenwoestijn, en zette ze als een dor
land, en dode ze door dorst;
2:4 En Mij harer kinderen niet
ontferme, omdat zij kinderen der
hoererijen zijn.
2:5 Want hunlieder moeder
hoereert, die henlieden ontvangen
heeft, handelt schandelijk; want zij
zegt: Ikzal mijn boelen nagaan, die
[mij] mijn brood en mijn water, mijn
wol en mijn vlas, mijn olie en mijn
drank geven.
2:6 Daarom, ziet, Ik zal uw weg met
doornen betuinen, en Ik zal een
heiningmuur maken, dat zij
haarpaden niet zal vinden.
2:7 En zij zal haar boelen nalopen,
maar dezelve niet aantreffen; en zij
zal hen zoeken, maar niet
vinden;dan zal zij zeggen: Ik zal
henengaan, en keren weder tot mijn
vorigen Man, want toen was mij
beter dan nu.
2:8 Zij bekent toch niet, dat Ik haar
het koren, en den most, en de olie
gegeven heb, en haar het zilver
engoud vermenigvuldigd heb, [dat]
zij tot den Baal gebruikt hebben.
2:9 Daarom zal Ik wederkomen, en

Mijn koren wegnemen op zijn tijd,
en Mijn most op zijn gezetten tijd;
enIk zal wegrukken Mijn wol en Mijn
vlas, [dienende] om haar naaktheid
te bedekken.
2:10 En nu zal Ik haar dwaasheid
ontdekken voor de ogen harer
boelen; en niemand zal haar uit
Mijn handverlossen.
2:11 En Ik zal doen ophouden al
haar vrolijkheid, haar feesten, haar
nieuwe maanden, en haar
sabbatten,ja, al haar gezette
hoogtijden.
2:12 En Ik zal verwoesten haar
wijnstok en haar vijgeboom, waarvan
zij zegt: Deze zijn mij
eenhoerenloon, dat mij mijn boelen
gegeven hebben; maar Ik zal ze
stellen tot een woud, en het wild
gedierte desvelds zal ze vreten.
2:13 En Ik zal over haar bezoeken
de dagen des Baals, waarin zij dien
gerookt heeft, en zich versierd
methaar voorhoofdsiersel, en haar
halssieraad, en is haar boelen
nagegaan, maar heeft Mij vergeten,
spreekt deHEERE.
2:14 Daarom, ziet, Ik zal haar
lokken, en zal haar voeren in de
woestijn; en Ik zal naar haar hart
spreken.
2:15 En Ik zal haar geven haar
wijngaarden van daar af, en het dal
Achor, tot een deur der hoop; en
aldaarzal zij zingen, als in de dagen
harer jeugd, en als ten dage, toen
1472

Hosea
zij optoog uit Egypteland.
2:16 En het zal te dien dage
geschieden, spreekt de HEERE, dat
gij [Mij] noemen zult: Mijn Man; en
Mijniet meer noemen zult: Mijn Baal!
2:17 En Ik zal de namen der Baals
van haar mond wegdoen; zij zullen
niet meer bij hun namen
gedachtworden.
2:18 En Ik zal te dien dage een
verbond voor hen maken met het
wild gedierte des velds, en met
hetgevogelte des hemels, en het
kruipend gedierte des aardbodems;
en Ik zal den boog, en het zwaard,
en denkrijg van de aarde verbreken,
en zal hen in zekerheid doen
nederliggen.
2:19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in
eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij
ondertrouwen in gerechtigheid en
ingericht, en in goedertierenheid en
in barmhartigheden.
2:20 En Ik zal u Mij ondertrouwen in
geloof; en gij zult den HEERE
kennen.
2:21 En het zal te dien dage
geschieden, dat Ik verhoren zal,
spreekt de HEERE; Ik zal den
hemelverhoren, en die zal de aarde
verhoren.
2:22 En de aarde zal het koren
verhoren, mitsgaders den most en
de olie; en die zullen Jizreel
verhoren.
2:23 En Ik zal ze Mij op de aarde
zaaien, en zal Mij ontfermen over

Lo-ruchama; en Ik zal zeggen tot
Loammi:Gij zijt Mijn volk; en dat zal
zeggen: O, mijn God!
3:1 En de HEERE zeide tot mij: Ga
wederom henen, bemin een vrouw,
die, bemind zijnde van [haar]vriend,
nochtans overspel doet; gelijk de
HEERE de kinderen Israels bemint,
maar zij zien om naar anderegoden,
en beminnen de flessen der druiven.
3:2 En ik kocht ze mij voor vijftien
zilverlingen, en een homer gerst, en
een halven homer gerst.
3:3 En ik zeide tot haar: Gij zult
vele dagen na mij blijven zitten (gij
zult niet hoereren, noch een
[anderen]man geworden), en ik ook
na u.
3:4 Want de kinderen Israels zullen
vele dagen blijven zitten, zonder
koning, en zonder vorst, en
zonderoffer, en zonder opgericht
beeld, en zonder efod en terafim.
3:5 Daarna zullen zich de kinderen
Israels bekeren, en zoeken den
HEERE, hun God, en David,
hunKoning; en zij zullen vrezende
komen tot den HEERE en tot Zijn
goedheid, in het laatste der dagen.
4:1 Hoort des HEEREN woord, gij
kinderen Israels! want de HEERE
heeft een twist met de inwoners
deslands, omdat er geen trouw, en
geen weldadigheid, en geen kennis
van God in het land is;
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4:2 [Maar] vloeken en liegen, en
doodslaan, en stelen, en overspel
doen; zij breken door, en
bloedschuldenraken aan
bloedschulden.
4:3 Daarom zal het land treuren, en
een iegelijk, die daarin woont,
kwelen, met het gedierte des velds,
enmet het gevogelte des hemels; ja,
ook de vissen der zee zullen
weggeraapt worden.
4:4 Doch niemand twiste noch
bestraffe iemand; want uw volk is
als die met den priester twisten.
4:5 Daarom zult gij vallen bij dag,
ja, zelfs de profeet zal met u vallen
bij nacht; en Ik zal uw
moederuitroeien.
4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat
het zonder kennis is; dewijl gij de
kennis verworpen hebt, heb Ik u
ookverworpen, dat gij Mij het
priesterambt niet zult bedienen;
dewijl gij de wet uws Gods vergeten
hebt, zal Ik ookuw kinderen
vergeten.
4:7 Gelijk zij meerder geworden zijn,
alzo hebben zij tegen Mij gezondigd;
Ik zal hunlieder eer in
schandeveranderen.
4:8 Zij eten de zonde Mijns volks,
en verlangen, een ieder met zijn
ziel, naar hun ongerechtigheid.
4:9 Daarom, gelijk het volk, alzo zal
de priester zijn; en Ik zal zijn wegen
over hem bezoeken, en
zijnhandelingen hem vergelden.

4:10 En zij zullen eten, maar niet
zat worden, zullen hoereren, maar
niet uitbreken [in] [menigte]; want
zijhebben nagelaten den HEERE in
acht te nemen.
4:11 Hoererij, en wijn, en most
neemt het hart weg.
4:12 Mijn volk vraagt zijn hout, en
zijn stok zal het hem bekend
maken; want de geest der
hoererijenverleidt hen, dat zij van
onder hun God weghoereren.
4:13 Op de hoogten der bergen
offeren zij, en op de heuvelen roken
zij, onder een eik, en populier,
eniepeboom, omdat derzelver
schaduw goed is; daarom hoereren
uw dochteren, en uw bruiden
bedrijven overspel.
4:14 Ik zal over uw dochteren geen
bezoeking doen, omdat zij hoereren,
en over uw bruiden, omdat
zijoverspel doen; want zij zelven
scheiden zich af met de hoeren, en
offeren met de snoodste hoeren;
het volk dan,[dat] geen verstand
heeft, zal omgekeerd worden.
4:15 Zo gij, o Israel! wilt hoereren,
dat [immers] Juda niet schuldig
worde; komt gij toch niet te Gilgal,
engaat niet op naar Beth-aven, en
zweert niet: [Zo] [waarachtig] [als]
de HEERE leeft.
4:16 Want Israel is onbandig, als
een onbandige koe; nu zal hen de
HEERE weiden, als een lam in
deruimte.
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4:17 Efraim is vergezeld met de
afgoden; laat hem varen.
4:18 Hunlieder zuiperij is afvallig; zij
doen niet dan hoereren; hun
schilden (het is een schande!)
beminnen[het] [woord]: Geeft.
4:19 Een wind heeft hen gebonden
in zijn vleugelen, en zij zullen
beschaamd worden vanwege
hunofferanden.
5:1 Hoort dit, gij priesters! en merkt
op, gij huis Israels! en neemt ter
oren, gij huis des konings!
wantulieden [gaat] dit oordeel aan,
omdat gij een strik zijt geworden te
Mizpa, en een uitgespannen net op
Thabor.
5:2 En die afwijken, verdiepen zich
[om] te slachten; maar Ik zal hun
allen een tuchtmeester zijn.
5:3 Ik ken Efraim, en Israel is voor
Mij niet verborgen; dat gij, o Efraim!
nu hoereert, [en] Israel
verontreinigdis.
5:4 Zij stellen hun handelingen niet
aan, om zich tot hun God te
bekeren; want de geest der
hoererijen is inhet midden van hen,
en den HEERE kennen zij niet.
5:5 Dies zal Israel hovaardij in zijn
aangezicht getuigen; en Israel en
Efraim zullen vallen door
hunongerechtigheid; ook zal Juda
met hen vallen.
5:6 Met hun schapen, en met hun
runderen zullen zij [dan] gaan, om

den HEERE te zoeken, maar
nietvinden; Hij heeft Zich van hen
onttrokken.
5:7 Zij hebben trouwelooslijk
gehandeld tegen den HEERE; want
zij hebben vreemde kinderen
gewonnen;nu zal hen de nieuwe
maand verteren met hun delen.
5:8 Blaast de bazuin te Gibea, de
trompet te Rama; roept luide [te]
Beth-aven; achter u, Benjamin!
5:9 Efraim zal tot verwoesting
worden, ten dage der straf; onder
de stammen Israels heb Ik
bekendgemaakt, dat gewis is.
5:10 De vorsten van Juda zijn
geworden, gelijk die de landpalen
verrukken; Ik zal Mijn verbolgenheid,
alswater, over hen uitgieten.
5:11 Efraim is verdrukt, hij is
verpletterd met recht; want hij heeft
[zo] gewild; hij heeft gewandeld naar
hetgebod.
5:12 Daarom zal Ik Efraim zijn als
een mot, en den huize van Juda als
een verrotting.
5:13 Als Efraim zijn krankheid zag,
en Juda zijn gezwel, zo toog Efraim
tot Assur, en hij zond tot den
koningJareb; maar die zal ulieden
niet kunnen genezen, en zal het
gezwel van ulieden niet helen.
5:14 Want Ik zal Efraim zijn als een
felle leeuw, en den huize van Juda
als een jonge leeuw; Ik, Ik
zalverscheuren en henengaan; Ik zal
wegvoeren, en er zal geen redder
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zijn.
5:15 Ik zal henengaan [en] keren
weder tot Mijn plaats, totdat zij
zichzelven schuldig kennen en
Mijnaangezicht zoeken; als hun
bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg
zoeken.
6:1 Komt en laat ons wederkeren
tot den HEERE, want Hij heeft
verscheurd, en Hij zal ons genezen;
Hijheeft geslagen, en Hij zal ons
verbinden.
6:2 Hij zal ons na twee dagen
levend maken; op den derden dag
zal Hij ons doen verrijzen, en wij
zullenvoor Zijn aangezicht leven.
6:3 Dan zullen wij kennen, wij zullen
vervolgen, om den HEERE te kennen;
Zijn uitgang is bereid als
dedageraad; en Hij zal tot ons
komen als een regen, als de spade
regen [en] vroege regen des lands.
6:4 Wat zal Ik u doen, o Efraim!
wat zal Ik u doen, o Juda! dewijl uw
weldadigheid is als een
morgenwolk,en als een
vroegkomende dauw, die henengaat.
6:5 Daarom heb Ik hen behouwen
door de profeten; Ik heb ze gedood
door de redenen Mijns monds; enuw
oordelen zullen voortkomen [aan]
het licht.
6:6 Want Ik heb lust tot
weldadigheid, en niet tot offer; en
tot de kennis Gods, meer dan tot
brandofferen.

6:7 Maar zij hebben het verbond
overtreden als Adam; daar hebben
zij trouwelooslijk tegen Mij
gehandeld.
6:8 Gilead is een stad van werkers
der ongerechtigheid; zij is betreden
van bloed.
6:9 Gelijk de benden der
straatschenders op iemand wachten,
[alzo] is het gezelschap der
priesteren; zijmoorden [op] den weg
naar Sichem, waarlijk, zij doen
schandelijke daden.
6:10 Ik zie een afschuwelijke zaak in
het huis Israels; aldaar is Efraims
hoererij, Israel is verontreinigd.
6:11 Ook heeft hij u, o Juda! een
oogst gezet, als Ik de gevangenen
Mijns volks wederbracht.
7:1 Terwijl Ik Israel genees, zo
wordt Efraims ongerechtigheid
ontdekt, mitsgaders de boosheden
vanSamaria; want zij werken
valsheid; en de dief gaat er in, de
bende der straatschenders stroopt
daar buiten.
7:2 En zij zeggen niet in hun hart,
[dat] Ik al hunner boosheid
gedachtig ben; nu omsingelen hen
hunhandelingen, zij zijn voor Mijn
aangezicht.
7:3 Zij verblijden den koning met
hun boosheid, en de vorsten met
hun leugenen.
7:4 Zij bedrijven al te zamen
overspel, zij zijn gelijk een bakoven,
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die heet gemaakt is van den
bakker; [die]ophoudt van wakker te
zijn, nadat hij het deeg heeft
gekneed, totdat het doorgezuurd zij.
7:5 Het is de dag onzes konings;
de vorsten maken [hem] krank
[door] verhitting van den wijn; hij
strekt zijnhand voort met de
spotters.
7:6 Want zij voeren hun hart aan,
als een bakoven, tot hun lagen;
hunlieder bakker slaapt den
gansennacht; 's morgens brandt hij
als een vlammend vuur.
7:7 Zij zijn allen te zamen verhit als
een bakoven, en zij verteren hun
rechters; al hun koningen vallen; er
isniemand onder hen, die tot Mij
roept.
7:8 Efraim, die verwart zich met de
volken; Efraim is een koek, die niet
is omgekeerd;
7:9 Vreemden verteren zijn kracht,
en hij merkt het niet; ook is de
grauwigheid op hem verspreid, en
hijmerkt het niet.
7:10 Dies zal de hovaardij van
Israel in zijn aangezicht getuigen;
dewijl zij zich niet bekeren tot
denHEERE, hun God, noch Hem
zoeken in alle deze.
7:11 Want Efraim is als een botte
duif, zonder hart; zij roepen Egypte
aan, zij gaan henen tot Assur.
7:12 Wanneer zij zullen henengaan,
zal Ik Mijn net over hen uitspreiden,
Ik zal ze als vogelen des

hemelsdoen nederdalen. Ik zal ze
tuchtigen, gelijk gehoord is in hun
vergadering.
7:13 Wee hen, want zij zijn van Mij
afgezworven; verstoring over hen,
want zij hebben tegen Mijovertreden!
Ik zou hen wel verlossen, maar zij
spreken leugenen tegen Mij.
7:14 Zij roepen ook niet tot Mij met
hun hart, wanneer zij huilen op hun
legers; om koren en mostverzamelen
zij zich, [maar] zij wederstreven
tegen Mij.
7:15 Ik heb hen wel getuchtigd, [en]
hunlieder armen gesterkt; maar zij
denken kwaad tegen Mij.
7:16 Zij keren zich, [maar] niet [tot]
den Allerhoogste, zij zijn als een
bedriegelijke boog; hun vorsten
vallendoor het zwaard; vanwege de
gramschap hunner tong; dit is
hunlieder bespotting in Egypteland.
8:1 De bazuin aan uw mond; [hij]
[komt] als een arend tegen het huis
des HEEREN; omdat zij Mijn
verbondhebben overtreden, en zijn
tegen Mijn wet afvallig geworden.
8:2 [Dan] zullen zij tot Mij roepen:
Mijn God! wij, Israel, kennen U.
8:3 Israel heeft het goede verstoten;
de vijand zal hem vervolgen.
8:4 Zij hebben koningen gemaakt,
maar niet uit Mij; zij hebben vorsten
gesteld, maar Ik heb het nietgekend;
van hun zilver en hun goud hebben
zij voor zichzelven afgoden gemaakt,
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opdat zij uitgeroeid worden.
8:5 Uw kalf, o Samaria! heeft [u]
verstoten; Mijn toorn is tegen hen
ontstoken; hoe lang zullen zij
dereinigheid niet verdragen?
8:6 Want dat is ook uit Israel; een
werkmeester heeft het gemaakt, en
het is geen God, maar het zal
[tot]stukken worden, het kalf van
Samaria.
8:7 Want zij hebben wind gezaaid,
en zullen een wervelwind maaien;
het zal geen staande koren
hebben,het uitspruitsel zal geen
meel maken; of het misschien
maakte, vreemden zullen het
verslinden.
8:8 Israel is verslonden; nu zijn zij
onder de heidenen geworden, gelijk
een vat, waar men geen lust
toeheeft.
8:9 Want zij zijn opgetogen [naar]
Assur, een woudezel, die alleen voor
zichzelven is; die van Efraimhebben
boelen om hoerenloon gehuurd.
8:10 Dewijl zij [dan] onder de
heidenen [boelen] om hoerenloon
gehuurd hebben, zo zal Ik die nu
ookverzamelen; ja, zij hebben al een
weinig begonnen, vanwege den last
van den koning der vorsten.
8:11 Omdat Efraim de altaren
vermenigvuldigd heeft tot zondigen,
zo zijn hem de altaren geworden
totzondigen.
8:12 Ik schrijf hem de
voortreffelijkheden Mijner wet voor;

[maar] die zijn geacht als wat
vreemds.
8:13 Aangaande de offeranden
Mijner gaven, zij offeren vlees, en
eten het, [maar] de HEERE heeft
aanhen geen welgevallen. Nu zal Hij
hunner ongerechtigheid gedenken,
en hun zonden bezoeken; zij zullen
weder[in] Egypte keren.
8:14 Want Israel heeft zijn Maker
vergeten, en tempelen gebouwd, en
Juda heeft vaste
stedenvermenigvuldigd; maar Ik zal
een vuur zenden in zijn steden, dat
zal haar paleizen verteren.
9:1 Verblijd u niet, o Israel! tot
opspringens toe, gelijk de volken;
want gij hoereert van uw God af; gij
hebthoerenloon lief, op alle
dorsvloeren des korens.
9:2 De [dors] vloer en de wijnkuip
zal henlieden niet voeden; en de
most zal hun liegen.
9:3 Zij zullen in des HEEREN land
niet blijven; maar Efraim zal weder
tot Egypte keren, en zij zullen
inAssyrie het onreine eten.
9:4 Zij zullen den HEERE geen
drankofferen doen van wijn, ook
zouden zij Hem niet zoet zijn,
hunofferanden zouden hun zijn als
treurbrood; allen, die dat zouden
eten, zouden onrein worden; want
hun broodzal voor hun ziel zijn, het
zal in des HEEREN huis niet komen.
9:5 Wat zult gijlieden [dan] doen op
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een gezetten hoogtijdsdag, en op
een feestdag des HEEREN?
9:6 Want ziet, zij gaan daarhenen
vanwege de verstoring; Egypte zal
ze verzamelen, Mof zal ze
begraven;begeerte zal er zijn naar
hun zilver, netelen zullen hen erfelijk
bezitten, doornen zullen in hun
tenten zijn.
9:7 De dagen der bezoeking zijn
gekomen, de dagen der vergelding
zijn gekomen; die van Israel zullen
hetgewaar worden; de profeet is
een dwaas, de man des geestes is
onzinnig; om de grootheid
uwerongerechtigheid is de haat ook
groot.
9:8 De wachter van Efraim is met
mijn God, [maar] de profeet is een
vogelvangersstrik, op al zijn
wegen,een haat in het huis zijns
Gods.
9:9 Zij hebben zich zeer diep
verdorven, als in de dagen van
Gibea; Hij zal hunner
ongerechtigheidgedenken, Hij zal
hun zonden bezoeken.
9:10 Ik vond Israel als druiven in de
woestijn, Ik zag uw vaderen als de
eerste vrucht aan den vijgeboom
inhaar beginsel; [maar] zij gingen in
[tot] Baal-peor, en zonderden zich
af tot die schaamte, en werden
gansverfoeilijk naar hun boelerij.
9:11 Aangaande Efraim, hunlieder
heerlijkheid zal wegvlieden als een
vogel; van de geboorte, en

van[moeders] buik, en van de
ontvangenis af.
9:12 Ofschoon zij hun kinderen
mochten groot maken, Ik zal er hen
toch van beroven, dat zij onder
demensen niet zullen zijn; want ook,
wee hun, als Ik van hen zal
geweken zijn!
9:13 Efraim is, gelijk als Ik Tyrus
aanzag, die geplant is in een
liefelijke woonplaats; maar Efraim
zal zijnkinderen moeten uitbrengen
tot den doodslager.
9:14 Geef hun, HEERE! Wat zult Gij
geven? Geef hun een misdragende
baarmoeder, en uitdrogendeborsten.
9:15 Al hun boosheid is te Gilgal,
want daar heb Ik ze gehaat, om de
boosheid van hun handelingen; Ik
zalze uit Mijn huis uitdrijven, Ik zal
ze voortaan niet meer liefhebben; al
hun vorsten zijn afvalligen.
9:16 Efraim is geslagen, hunlieder
wortel is verdord, zij zullen geen
vrucht voortbrengen; ja, ofschoon
zijgenereerden, zo zal Ik toch de
gewenste [vruchten] van hun buik
doden.
9:17 Mijn God zal ze verwerpen,
omdat zij naar Hem niet horen; en
zij zullen omzwervende zijn onder
deheidenen.
10:1 Israel is een uitgeledigde
wijnstok, hij brengt [weder] vrucht
voor zich; [maar] naar de veelheid
zijnervrucht heeft hij de altaren
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vermenigvuldigd; naar de goedheid
zijns lands, hebben zij de opgerichte
beelden goedgemaakt.
10:2 Hij heeft hun hart verdeeld, nu
zullen zij verwoest worden; Hij zal
hun altaren doorhouwen, Hij zal
hunopgerichte beelden verstoren.
10:3 Want nu zullen zij zeggen: Wij
hebben geen koning; want wij
hebben den HEERE niet gevreesd;
watzou ons dan een koning doen?
10:4 Zij hebben woorden gesproken,
valselijk zwerende [in] [het] verbond
maken; daarom zal het oordeelals
een vergiftig kruid groenen, op de
voren der velden.
10:5 De inwoners van Samaria
zullen verschrikt zijn over het kalf
van Beth-aven; want zijn volk zal
overhetzelve treuren, mitsgaders zijn
Chemarim (die zich over hetzelve
verheugden), over zijn heerlijkheid,
omdat zijvan hetzelve is weggevaren.
10:6 Ja, datzelve zal naar Assur
gevoerd worden, [tot] een geschenk
voor den koning Jareb; Efraim
zalschaamte behalen, en Israel zal
beschaamd worden vanwege zijn
raadslag.
10:7 De koning van Samaria is
afgehouwen, als schuim op het
water.
10:8 En de hoogten van Aven,
Israels zonde, zullen verdelgd
worden; doornen en distelen zullen
ophunlieder altaren opkomen; en zij
zullen zeggen tot de bergen: Bedekt

ons! en tot de heuvelen: Valt op
ons!
10:9 Sinds de dagen van Gibea,
hebt gij gezondigd, o Israel; daar
zijn zij staande gebleven; de strijd
teGibea, tegen de kinderen der
verkeerdheid, zal ze niet aangrijpen.
10:10 Het is in Mijn lust, dat Ik ze
zal binden; en volken zullen tegen
henlieden verzameld worden, als Ik
zebinden zal in hun twee voren.
10:11 Dewijl Efraim een vaars is,
gewend gaarne te dorsen, zo ben Ik
over de schoonheid van haar
halsovergegaan; Ik zal Efraim
berijden, Juda zal ploegen, Jakob
zal voor zich eggen.
10:12 Zaait u tot gerechtigheid,
maait tot weldadigheid; braakt u
een braakland; dewijl het tijd is
denHEERE te zoeken, totdat Hij
kome, en over u de gerechtigheid
regene.
10:13 Gij hebt goddeloosheid
geploegd, verkeerdheid gemaaid,
[en] de vrucht der leugen gegeten;
want gijhebt vertrouwd op uw weg,
op de veelheid uwer helden.
10:14 Daarom zal er een groot
gedruis ontstaan onder uw volken,
en al uw vestingen zullen
verstoordworden, gelijk Salman Betharbel verstoorde ten dage des
krijgs; de moeder werd verpletterd
met de zonen.
10:15 Alzo heeft Beth-el ulieden
gedaan, vanwege de boosheid uwer
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boosheid; Israels koning is in
dendageraad ten enenmale
uitgeroeid.
11:1 Als Israel een kind was, toen
heb Ik hem liefgehad, en Ik heb
Mijn zoon uit Egypte geroepen.
11:2 [Maar] [gelijk] zij henlieden
riepen, alzo gingen zij van hun
aangezicht weg; zij offerden den
Baals, enrookten den gesnedenen
beelden.
11:3 Ik nochtans leerde Efraim
gaan; Hij nam ze op Zijn armen,
maar zij bekenden niet, dat Ik ze
genas.
11:4 Ik trok ze met mensenzelen,
met touwen der liefde, en was hun,
als degenen, die het juk [van] op
hunkinnebakken oplichten, en Ik
reikte hem voeder toe.
11:5 Hij zal in Egypteland niet
wederkeren; maar Assur, die zal zijn
koning zijn; omdat zij zich
weigerden tebekeren.
11:6 En het zwaard zal in zijn
steden blijven, en zijn grendelen
verteren, en opeten, vanwege
hunberaadslagingen.
11:7 Want Mijn volk blijft hangen
aan de afkering van Mij; zij roepen
het wel tot den Allerhoogste,
[maar]niet een verhoogt [Hem].
11:8 Hoe zou Ik u overgeven, o
Efraim? u overleveren, o Israel? Hoe
zou Ik u maken als Adama, u
stellenals Zeboim? Mijn hart is in Mij

omgekeerd, al Mijn berouw is te
zamen ontstoken.
11:9 Ik zal de hittigheid Mijns
toorns niet uitvoeren; Ik zal niet
wederkeren om Efraim te verderven;
want Ikben God en geen mens, de
Heilige in het midden van u, en Ik
zal in de stad niet komen.
11:10 Zij zullen den HEERE achterna
wandelen, Hij zal brullen als een
leeuw, wanneer Hij brullen zal,
danzullen de kinderen van de zee
af al bevende aankomen.
11:11 Zij zullen bevende aankomen
als een vogeltje uit Egypte, en als
een duif uit het land van Assur; en
Ikzal hen doen wonen in hun
huizen, spreekt de HEERE.
11:12 Die van Efraim hebben Mij
omsingeld met leugen, en het huis
Israels met bedrog; maar
Judaheerste nog met God, en was
met de heiligen getrouw.
12:1 Efraim weidt zich met wind, en
jaagt den oostenwind na; den
gansen dag vermenigvuldigt hij
leugenen verwoesting; en zij maken
verbond met Assur, en de olie
wordt naar Egypte gevoerd.
12:2 Ook heeft de HEERE een twist
met Juda, en Hij zal bezoeking
doen over Jakob naar zijn
wegen,naar zijn handelingen zal Hij
hem vergelden.
12:3 In [moeders] buik hield hij zijn
broeder bij de verzenen; en in zijn
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kracht gedroeg hij zich vorstelijk
metGod.
12:4 Ja, hij gedroeg zich vorstelijk
tegen den Engel, en overmocht
[Hem]; hij weende en smeekte
Hem.[Te] Beth-el vond hij Hem, en
aldaar sprak Hij met ons;
12:5 Namelijk, de HEERE, de God
der heirscharen; HEERE is Zijn
gedenknaam.
12:6 Gij dan, bekeer u tot uw God,
bewaar weldadigheid en recht, en
wacht geduriglijk op uw God.
12:7 In des koopmans hand is een
bedriegelijke weegschaal, hij bemint
te verdrukken;
12:8 Nog zegt Efraim: Evenwel ben
ik rijk geworden, ik heb mij groot
goed verkregen; [in] al mijn
arbeidzullen zij mij geen
ongerechtigheid vinden, die zonde
zij.
12:9 Maar Ik ben de HEERE, uw
God, van Egypteland af; Ik zal u
nog in tenten doen wonen, als in
dedagen der samenkomst;
12:10 En Ik zal spreken tot de
profeten, en Ik zal het gezicht
vermenigvuldigen; en door den
dienst derprofeten zal Ik
gelijkenissen voorstellen.
12:11 Zekerlijk is Gilead
ongerechtigheid, zij zijn enkel
ijdelheid; te Gilgal offeren zij ossen,
ja, hun altarenzijn als [steen] hopen
op de voren der velden.
12:12 Jakob vlood toch [naar] het

veld van Syrie, en Israel diende om
een vrouw, en hoedde om
eenvrouw.
12:13 Maar de HEERE voerde Israel
op uit Egypte door een profeet, en
door een profeet werd hij gehoed.
12:14 Efraim [daarentegen] heeft
[Hem] zeer bitterlijk vertoornd;
daarom zal Hij zijn bloed op hem
laten, enzijn Heere zal hem zijn
smaad vergelden.
13:1 Als Efraim sprak, zo beefde
men, hij heeft zich verheven in
Israel; maar hij is schuldig geworden
aanden Baal en is gestorven.
13:2 En nu zijn zij voortgevaren te
zondigen, en hebben zich van hun
zilver een gegoten beeld
gemaakt,afgoden naar hun verstand,
die altemaal smedenwerk zijn;
waarvan zij [nochtans] zeggen: De
mensen, dieofferen, zullen de
kalveren kussen.
13:3 Daarom zullen zij zijn als een
morgenwolk, en als een
vroegkomende dauw, die henengaat;
als kafvan den dorsvloer, en als
rook uit den schoorsteen wordt
weggestormd.
13:4 Ik ben toch de HEERE, uw God,
van Egypteland af; daarom zoudt gij
geen God kennen dan Mijalleen,
want er is geen Heiland dan Ik.
13:5 Ik heb u gekend in de
woestijn, in een zeer heet land.
13:6 Daarna zijn zij, naardat
1482

Hosea
hunlieder weide was, zat geworden;
als zij zat zijn geworden, heeft zich
hunhart verheven; daarom hebben
zij Mij vergeten.
13:7 Dies werd Ik hun als een felle
leeuw; als een luipaard loerde Ik op
den weg.
13:8 Ik ontmoette hen als een beer,
die van jongen beroofd is, en
scheurde het slot huns harten; en
Ikverslond ze aldaar als een oude
leeuw; het wild gedierte des velds
verscheurde hen.
13:9 Het heeft u bedorven, o Israel!
want in Mij is uw hulp.
13:10 Waar is uw koning nu? Dat
hij u behoude in al uw steden! En
uw richters, waar gij van zeidet:
Geefmij een koning en vorsten?
13:11 Ik gaf u een koning in Mijn
toorn en nam [hem] weg in Mijn
verbolgenheid.
13:12 Efraims ongerechtigheid is
samengebonden, zijn zonde is
opgelegd.
13:13 Smarten ener barende [vrouw]
zullen hem aankomen; hij is een
onwijs kind; want [anders] zou
hijgeen tijd in de kindergeboorte
blijven staan.
13:14 [Doch] Ik zal hen van het
geweld der hel verlossen, Ik zal ze
vrijmaken van den dood: o dood!
waarzijn uw pestilentien? hel! waar
is uw verderf? Berouw zal van Mijn
ogen verborgen zijn,
13:15 Want hij zal vrucht

voortbrengen onder de broederen;
[doch] er zal een oostenwind
komen, een winddes HEEREN,
opkomende uit de woestijn; en zijn
springader zal uitdrogen, diezelve
zal den schat van allegewenste
huisraad roven.
13:16 Samaria zal woest worden,
want zij is wederspannig geweest
tegen haar God; zij zullen door
hetzwaard vallen, hun kinderkens
zullen verpletterd, en hun zwangere
[vrouwen] zullen opengesneden
worden.
14:1 Bekeer u, o Israel! tot den
HEERE, uw God, toe; want gij zijt
gevallen om uw ongerechtigheid.
14:2 Neem [deze] woorden met u,
en bekeer u tot den HEERE; zeg tot
Hem: Neem weg alleongerechtigheid,
en geef het goede, zo zullen wij
betalen de varren onzer lippen.
14:3 Assur zal ons niet behouden,
wij zullen niet rijden op paarden, en
tot het werk onzer handen nietmeer
zeggen: Gij zijt onze God. Immers
zal een wees bij U ontfermd
worden.
14:4 Ik zal hunlieder afkering
genezen, Ik zal hen vrijwilliglijk
liefhebben; want Mijn toorn is van
hemgekeerd.
14:5 Ik zal Israel zijn als de dauw;
hij zal bloeien als de lelie, en hij
zal zijn wortelen uitslaan als
deLibanon.
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14:6 Zijn scheuten zullen zich
uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal
zijn als des olijfbooms, en hij zal
eenreuk hebben als de Libanon.
14:7 Zij zullen wederkeren, zittende
onder zijn schaduw; zij zullen ten
leven voortbrengen [als] koren,
enbloeien als de wijnstok; zijn
gedachtenis zal zijn als de wijn van
Libanon.
14:8 Efraim! wat heb Ik meer met
de afgoden te doen? Ik heb [hem]

verhoord, en zal op hem zien; Ik
zal[hem] zijn als een groenende
denneboom; uw vrucht is uit Mij
gevonden.
14:9 Wie is wijs? die versta deze
dingen; [wie] is verstandig? die
bekenne ze; want des HEEREN
wegenzijn recht, en de
rechtvaardigen zullen daarin
wandelen, maar de overtreders
zullen daarin vallen.

Joël
1:1 Het woord des HEEREN, dat
geschied is tot Joel, den zoon van
Pethuel:
1:2 Hoort dit, gij oudsten! en neemt
ter oren, alle inwoners des lands! Is
dit geschied in uw dagen, of ook
inde dagen uwer vaderen?
1:3 Vertelt uw kinderen daarvan, en
[laat] [het] uw kinderen hun kinderen
[vertellen], en derzelver kinderenaan
een ander geslacht.
1:4 Wat de rups heeft overgelaten,
heeft de sprinkhaan afgegeten, en
wat de sprinkhaan heeft
overgelaten,heeft de kever
afgegeten, en wat de kever heeft
overgelaten, heeft de kruidworm
afgegeten.
1:5 Waakt op, gij dronkenen! en

weent, en huilt, alle gij wijnzuipers!
om den nieuwen wijn, dewijl hij van
uwmond is afgesneden.
1:6 Want een volk is opgekomen
over mijn land, machtig en zonder
getal; zijn tanden zijn
leeuwentanden,en het heeft
baktanden eens ouden leeuws.
1:7 Het heeft mijn wijnstok gesteld
tot een verwoesting, en mijn
vijgeboom tot schuim; het heeft
hemganselijk ontbloot en
nedergeworpen, zijn ranken zijn wit
geworden.
1:8 Kermt, als een jonkvrouw, die
met een zak omgord is vanwege
den man van haar jeugd.
1:9 Spijsoffer en drankoffer is van
het huis des HEEREN afgesneden;
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de priesters, des HEEREN
dienaars,treuren.
1:10 Het veld is verwoest, het land
treurt; want het koren is verwoest,
de most is verdroogd, de olie is
flauw.
1:11 De akkerlieden zijn beschaamd,
de wijngaardeniers huilen, om de
tarwe en om de gerst, want deoogst
des velds is vergaan.
1:12 De wijnstok is verdord, de
vijgeboom is flauw; de
granaatappelboom, ook de
palmboom enappelboom; alle bomen
des velds zijn verdord; ja de
vrolijkheid is verdord van de
mensenkinderen.
1:13 Omgordt u, en rouwklaagt, gij
priesters! huilt, gij dienaars des
altaars! gaat in, vernacht in zakken,
gijdienaars mijns Gods! want
spijsoffer en drankoffer is geweerd
van het huis uws Gods.
1:14 Heiligt een vasten, roept een
verbodsdag uit, verzamelt de
oudsten, en alle inwoners dezes
lands,[ten] huize des HEEREN, uws
Gods, en roept tot den HEERE.
1:15 Ach, die dag! want de dag des
HEEREN is nabij, en zal als een
verwoesting komen van
denAlmachtige.
1:16 Is niet de spijze voor onze
ogen afgesneden? Blijdschap en
verheuging van het huis onzes
Gods?
1:17 De granen zijn onder hun

kluiten verrot, de schathuizen zijn
verwoest, de schuren zijn
afgebroken,want het koren is
verdord.
1:18 O, hoe zucht het vee, de
runderkudden zijn bedwelmd, want
zij hebben geen weide, ook zijn
deschaapskudden verwoest.
1:19 Tot U, o HEERE! roep ik; want
een vuur heeft de weiden der
woestijn verteerd, en een vlam heeft
allebomen des velds aangestoken.
1:20 Ook schreeuwt elk beest des
velds tot U; want de waterstromen
zijn uitgedroogd, en een vuur heeft
deweiden der woestijn verteerd.
2:1 Blaast de bazuin te Sion, en
roept luide op den berg Mijner
heiligheid; laat alle inwoners des
landsberoerd zijn, want de dag des
HEEREN komt, want hij is nabij.
2:2 Een dag van duisternis en
donkerheid, een dag van wolken en
dikke duisterheid, als de
dageraaduitgespreid over de bergen;
een groot en machtig volk,
desgelijks van ouds niet geweest is,
en na hetzelve nietmeer zal zijn tot
in jaren van vele geslachten.
2:3 Voor hetzelve verteert een vuur,
en achter hetzelve brandt een vlam;
het land is voor hetzelve als
eenlusthof, maar achter hetzelve
een woeste wildernis, en ook is er
geen ontkomen van hetzelve.
2:4 De gedaante deszelven is als de
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gedaante van paarden, en als
ruiters zo zullen zij lopen.
2:5 Zij zullen daarhenen springen
als een gedruis van wagenen, op de
hoogten der bergen; als het
gedruisener vuurvlam, die stoppelen
verteert; als een machtig volk, dat
in slagorde gesteld is.
2:6 Van deszelfs aangezicht zullen
de volken in pijn zijn; alle
aangezichten zullen betrekken [als]
een pot.
2:7 Als helden zullen zij lopen, als
krijgslieden zullen zij de muren
beklimmen; en zij zullen
daarhenentrekken, een iegelijk in
zijn wegen, en zullen hun paden
niet verdraaien.
2:8 Ook zullen zij de een den ander
niet dringen; zij zullen daarhenen
trekken elk in zijn baan; en al
vielenzij op een geweer, zij zouden
niet verwond worden.
2:9 Zij zullen in de stad omlopen,
zij zullen lopen op de muren, zij
zullen klimmen in de huizen; zij
zullendoor de vensteren inkomen als
een dief.
2:10 De aarde is beroerd voor
deszelfs aangezicht, de hemel beeft;
de zon en maan worden zwart, en
desterren trekken haar glans in.
2:11 En de HEERE verheft Zijn stem
voor Zijn heir henen; want Zijn leger
is zeer groot, want Hij is
machtig,doende Zijn woord; want de
dag des HEEREN is groot en zeer

vreselijk, en wie zal hem verdragen?
2:12 Nu dan ook, spreekt de HEERE,
bekeert u tot Mij met uw ganse
hart, en dat met vasten en
metgeween, en met rouwklage.
2:13 En scheurt uw hart en niet uw
klederen, en bekeert u tot den
HEERE, uw God; want Hij is genadig
enbarmhartig, lankmoedig en groot
van goedertierenheid, en berouw
hebbende over het kwade.
2:14 Wie weet, Hij mocht Zich
wenden en berouw hebben; en Hij
mocht een zegen achter Zich
overlaten[tot] spijsoffer en drankoffer
voor den HEERE, uw God.
2:15 Blaast de bazuin te Sion,
heiligt een vasten, roept een
verbodsdag uit.
2:16 Verzamelt het volk, heiligt de
gemeente, vergadert de oudsten,
verzamelt de kinderkens, en die
deborsten zuigen; de bruidegom ga
uit zijn binnenkamer, en de bruid uit
haar slaapkamer.
2:17 Laat de priesters, des HEEREN
dienaars, wenen tussen het voorhuis
en het altaar, en laat henzeggen:
Spaar Uw volk, o HEERE! en geef
Uw erfenis niet over tot een
smaadheid, dat de heidenen over
henzouden heersen; waarom zouden
zij onder de volken zeggen: Waar is
hunlieder God?
2:18 Zo zal de HEERE ijveren over
Zijn land, en Hij zal Zijn volk
verschonen.
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2:19 En de HEERE zal antwoorden
en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik
zend ulieden het koren, en den
most, ende olie, dat gij daarvan
verzadigd zult worden; en Ik zal u
niet meer overgeven [tot] een
smaadheid onder deheidenen.
2:20 En Ik zal dien van het noorden
verre van ulieden doen vertrekken,
en hem wegdrijven in een dor
enwoest land, zijn aangezicht naar
de Oostzee, en zijn einde naar de
achterste zee; en zijn stank zal
opgaan, enzijn vuiligheid zal opgaan;
want hij heeft grote dingen gedaan.
2:21 Vrees niet, o land! verheug u,
en wees blijde; want de HEERE heeft
grote dingen gedaan.
2:22 Vreest niet, gij beesten des
velds! want de weiden der woestijn
zullen [weder] jong gras
voortbrengen;want het geboomte zal
zijn vrucht dragen, de wijnstok en
vijgeboom zullen hun vermogen
geven.
2:23 En gij, kinderen van Sion!
verheugt u en zijt blijde in den
HEERE, uw God; want Hij zal u
geven dienLeraar ter gerechtigheid;
en Hij zal u den regen doen
nederdalen, den vroegen regen en
den spaden regen in deeerste
[maand].
2:24 En de dorsvloeren zullen vol
koren zijn, en de perskuipen van
most en olie overlopen.
2:25 Alzo zal Ik ulieden de jaren

vergelden, die de sprinkhaan, de
kever, en de kruidworm, en de rups
heeftafgegeten; Mijn groot heir, dat
Ik onder u gezonden heb.
2:26 En gij zult overvloediglijk en tot
verzadiging eten, en prijzen den
Naam des HEEREN, uw Gods,
Diewonderlijk bij u gehandeld heeft;
en Mijn volk zal niet beschaamd
worden tot in eeuwigheid.
2:27 En gij zult weten, dat Ik in het
midden van Israel ben, en [dat] Ik
de HEERE, uw God, ben, en
niemandmeer; en Mijn volk zal niet
beschaamd worden in eeuwigheid.
2:28 En daarna zal het geschieden,
dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over
alle vlees, en uw zonen en
uwdochteren zullen profeteren; uw
ouden zullen dromen dromen, uw
jongelingen zullen gezichten zien;
2:29 Ja, ook over de
dienstknechten, en over de
dienstmaagden, zal Ik in die dagen
Mijn Geest uitgieten.
2:30 En Ik zal wondertekenen geven
in den hemel en op de aarde:
bloed, en vuur, en rookpilaren.
2:31 De zon zal veranderd worden
in duisternis, en de maan in bloed,
eer dat die grote en vreselijke
dagdes HEEREN komt.
2:32 En het zal geschieden, al wie
den Naam des HEEREN zal
aanroepen, zal behouden worden;
want opden berg Sions en te
Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk
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als834 de HEERE gezegd heeft; en
dat, bij deovergeblevenen, die de
HEERE zal roepen.
3:1 Want ziet, in die dagen en te
dier tijd, als Ik de gevangenis van
Juda en Jeruzalem zal wenden;
3:2 Dan zal Ik alle heidenen
vergaderen, en zal hen afvoeren in
het dal van Josafat; en Ik zal met
henaldaar richten, vanwege Mijn volk
en Mijn erfdeel Israel, dat zij onder
de heidenen hebben verstrooid, en
Mijnland gedeeld;
3:3 En hebben het lot over Mijn
volk geworpen en een knechtje
gegeven om een hoer, en een
meisjeverkocht om wijn, dat zij
mochten drinken.
3:4 En ook, wat hebt gij met Mij te
doen, gij Tyrus en Sidon, en alle
grenzen van Palestina! Zoudt gij Mij
eenvergelding wedergeven? Maar zo
gij Mij wilt vergelden, lichtelijk,
haastelijk, zal Ik uw vergelding op
uw hoofdwederbrengen.
3:5 Omdat gij Mijn zilver en Mijn
goud hebt weggenomen, en hebt
Mijn beste kleinodien in uw
tempelsgebracht.
3:6 En gij hebt de kinderen van
Juda en de kinderen van Jeruzalem
verkocht aan de kinderen der
Grieken,opdat gij hen verre van hun
landpale mocht brengen.
3:7 Ziet, Ik zal ze opwekken uit de
plaats, waarhenen gij ze hebt

verkocht; en Ik zal uw
vergeldingwederbrengen op uw
hoofd.
3:8 En Ik zal uw zonen en uw
dochteren verkopen in de hand der
kinderen van Juda, die ze
verkopenzullen aan die van Scheba,
aan een vergelegen volk; want de
HEERE heeft het gesproken.
3:9 Roept dit uit onder de
heidenen, heiligt een krijg; wekt de
helden op, laat naderen, laat
optrekken allekrijgslieden.
3:10 Slaat uw spaden tot zwaarden,
en uw sikkelen tot spiesen; de
zwakke zegge: Ik ben een held.
3:11 Rot te hoop, en komt aan, alle
gij volken van rondom, en vergadert
u! (O HEERE, doe Uw
heldenderwaarts nederdalen!)
3:12 De heidenen zullen zich
opmaken, en optrekken naar het dal
van Josafat; maar aldaar zal Ik
zitten, omte richten alle heidenen
van rondom.
3:13 Slaat de sikkel aan, want de
oogst is rijp geworden; komt aan,
daalt henen af, want de pers is vol,
ende perskuipen lopen over; want
hunlieder boosheid is groot.
3:14 Menigten, menigten in het dal
des dorswagens; want de dag des
HEEREN is nabij, in het dal
desdorswagens.
3:15 De zon en maan zijn zwart
geworden, en de sterren hebben
haar glans ingetrokken.
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3:16 En de HEERE zal uit Sion
brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem
geven, dat hemel en aarde beven
zullen;maar de HEERE zal de
Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte
der kinderen Israels zijn.
3:17 En gijlieden zult weten, dat Ik
de HEERE, uw God ben, wonende op
Sion, den berg Mijner heiligheid;en
Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en
vreemden zullen niet meer door
haar doorgaan.
3:18 En het zal te dien dage
geschieden dat de bergen van
zoeten wijn zullen druipen, en de
heuvelen vanmelk vlieten, en alle

stromen van Juda [vol] van water
gaan; en er zal een fontein uit het
huis des HEERENuitgaan, en zal het
dal van Sittim bewateren.
3:19 Egypte zal tot verwoesting
worden, en Edom zal worden tot
een woeste wildernis, om het
geweld,gedaan aan de kinderen van
Juda, in welker land zij onschuldig
bloed vergoten hebben.
3:20 Maar Juda zal blijven in
eeuwigheid, en Jeruzalem van
geslacht tot geslacht.
3:21 En Ik zal hunlieder bloed
reinigen, [dat] Ik niet gereinigd had;
en de HEERE zal wonen op Sion.

Amos
1:1 De woorden van Amos, die
onder de veeherderen was van
Thekoa, dewelk hij gezien heeft over
Israel,in de dagen van Uzzia, koning
van Juda, en in de dagen van
Jerobeam, zoon van Joas, koning
van Israel; tweejaren voor de
aardbeving.
1:2 En hij zeide: De HEERE zal
brullen uit Sion, en Zijn stem
verheffen uit Jeruzalem; en de
woningen derherderen zullen
treuren, en de hoogte van Karmel
zal verdorren.
1:3 Alzo zegt de HEERE: Om drie

overtredingen van Damaskus, en om
vier zal Ik dat niet afwenden;omdat
zij Gilead met ijzeren dorswagens
hebben gedorst.
1:4 Daarom zal Ik een vuur in het
huis van Hazael zenden, dat zal de
paleizen van Benhadad verteren.
1:5 En Ik zal den grendel van
Damaskus verbreken, en zal
uitroeien den inwoner van Bikeataven, endien, die den scepter houdt,
uit Beth-eden; en het volk van Syrie
zal gevankelijk weggevoerd worden
naar Kir,zegt de HEERE.
1:6 Alzo zegt de HEERE: Om drie
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overtredingen van Gaza, en om vier
zal Ik dat niet afwenden; omdat
zij[Mijn] [volk] gevankelijk hebben
weggevoerd met een volkomen
wegvoering, om aan Edom over te
leveren.
1:7 Daarom zal Ik een vuur zenden
in den muur van Gaza, dat zal haar
paleizen verteren.
1:8 En Ik zal den inwoner uitroeien
uit Asdod, en dien, die den scepter
houdt, uit Askelon; en Ik zal
Mijnhand wenden tegen Ekron, en
het overblijfsel der Filistijnen zal
vergaan, zegt de Heere HEERE.
1:9 Alzo zegt de HEERE: Om drie
overtredingen van Tyrus, en om vier
zal Ik dat niet afwenden; omdat
zij[Mijn] [volk] met een volkomen
wegvoering hebben overgeleverd aan
Edom, en niet gedacht aan het
verbondder broederen.
1:10 Daarom zal Ik een vuur zenden
in den muur van Tyrus, dat zal haar
paleizen verteren.
1:11 Alzo zegt de HEERE: Om drie
overtredingen van Edom, en om vier
zal Ik dat niet afwenden; omdathij
zijn broederen met het zwaard heeft
vervolgd, en zijn barmhartigheden
verdorven; en dat zijn toorn
eeuwiglijkverscheurt, en hij zijn
verbolgenheid altoos behoudt.
1:12 Daarom zal Ik een vuur zenden
in Theman, dat zal de paleizen van
Bozra verteren.
1:13 Alzo zegt de HEERE: Om drie

overtredingen der kinderen Ammons,
en om vier zal Ik dat nietafwenden;
omdat zij de zwangere [vrouwen]
van Gilead hebben opengesneden,
om hun landpale te verwijden.
1:14 Daarom zal Ik een vuur
aansteken in den muur van Rabba,
dat zal haar paleizen verteren; met
eengejuich ten dage des strijds, met
een onweder ten dage des
wervelwinds.
1:15 En hunlieder koning zal gaan
in de gevangenis, hij en zijn vorsten
te zamen, zegt de HEERE.
2:1 Alzo zegt de HEERE: Om drie
overtredingen van Moab, en om vier
zal Ik dat niet afwenden; omdat
hijde beenderen des konings van
Edom tot kalk verbrand heeft.
2:2 Daarom zal Ik een vuur in Moab
zenden, dat zal de paleizen van
Kerioth verteren; en Moab zal
stervenmet groot gedruis, met
gejuich, met geluid der bazuin.
2:3 En Ik zal den rechter uit het
midden van haar uitroeien; en al
haar vorsten zal Ik met hem doden,
zegtde HEERE.
2:4 Alzo zegt de HEERE: Om drie
overtredingen van Juda, en om vier
zal Ik dat niet afwenden; omdat
zijde wet des HEEREN verworpen, en
Zijn inzettingen niet bewaard
hebben; en hun leugenen hen
verleid hebben,die hun vaders
hebben nagewandeld.
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2:5 Daarom zal Ik een vuur in Juda
zenden, dat zal Jeruzalems paleizen
verteren.
2:6 Alzo zegt de HEERE: Om drie
overtredingen van Israel, en om vier
zal Ik dat niet afwenden; omdat
zijden rechtvaardige voor geld
verkopen, en den nooddruftige om
een paar schoenen.
2:7 Die er naar hijgen, dat het stof
der aarde op het hoofd der armen
zij, en den weg der
zachtmoedigenverkeren; en de man
en zijn vader gaan tot een jonge
dochter om Mijn heiligen Naam te
ontheiligen.
2:8 En zij leggen zich neder bij elk
altaar op de verpande klederen, en
drinken den wijn der geboeten
[in]het huis van hun goden.
2:9 Ik daarentegen heb den Amoriet
voor hunlieder aangezicht verdelgd,
wiens hoogte was als de hoogteder
cederen, en hij was sterk als de
eiken; maar Ik heb zijn vrucht van
boven, en zijn wortelen van
onderenverdelgd.
2:10 Ook heb Ik ulieden uit
Egypteland opgevoerd; en Ik heb u
veertig jaren in de woestijn geleid,
opdat gijhet land van den Amoriet
erfelijk bezat.
2:11 En Ik heb [sommigen] uit uw
zonen tot profeten verwekt, en uit
uw jongelingen tot Nazireen; is dit
nietalzo, gij kinderen Israels? spreekt
de HEERE.

2:12 Maar gijlieden hebt aan de
Nazireen wijn te drinken gegeven,
en gij hebt den profeten
geboden,zeggende: Gij zult niet
profeteren.
2:13 Ziet, Ik zal uw plaatsen
drukken, gelijk als een wagen drukt,
die vol garven is.
2:14 Zodat de snelle niet zal
ontvlieden, en de sterke zijn kracht
niet verkloeken, en een held zal zijn
zielniet bevrijden.
2:15 En die den boog handelt, zal
niet bestaan, en die licht is op zijn
voeten, zal zich niet bevrijden;
ookzal, die te paard rijdt, zijn ziel
niet bevrijden.
2:16 En de kloekhartigste onder de
helden zal te dien dage naakt
heenvlieden, spreekt de HEERE.
3:1 Hoort dit woord, dat de HEERE
tegen ulieden spreekt, gij kinderen
van Israel! namelijk tegen hetganse
geslacht, dat Ik uit Egypteland heb
opgevoerd, zeggende:
3:2 Uit alle geslachten des
aardbodems heb Ik ulieden alleen
gekend; daarom zal Ik al
uwongerechtigheden over ulieden
bezoeken.
3:3 Zullen twee te zamen wandelen,
tenzij dat zij bijeengekomen zijn?
3:4 Zal een leeuw brullen in het
woud, als hij geen roof heeft? Zal
een jonge leeuw uit zijn hol zijn
stemverheffen, tenzij dat hij [wat]
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gevangen hebbe?
3:5 Zal een vogel in den strik op
de aarde vallen, als er geen strik
voor hem is? Zal men den strik van
denaardbodem opnemen, als men
ganselijk niet heeft gevangen?
3:6 Zal de bazuin in de stad
geblazen worden, dat het volk niet
siddere? zal er een kwaad in de
stad zijn,dat de HEERE niet doet?
3:7 Gewisselijk, de Heere HEERE zal
geen ding doen, tenzij Hij Zijn
verborgenheid aan Zijn knechten,
deprofeten, geopenbaard hebbe.
3:8 De leeuw heeft gebruld, wie zou
niet vrezen? De Heere HEERE heeft
gesproken, wie zou nietprofeteren?
3:9 Doet het horen in de paleizen
te Asdod, en in de paleizen in
Egypteland, en zegt: Verzamelt u op
debergen van Samaria, en ziet de
grote beroerten in het midden van
haar, en de verdrukten binnen in
haar.
3:10 Want zij weten niet te doen,
dat recht is, spreekt de HEERE; die
in hun paleizen schatten
vergaderen[door] geweld en
verstoring.
3:11 Daarom, zo zegt de Heere
HEERE: De vijand! en dat rondom
het land! die zal uw sterkte van
unederstorten, en uw paleizen zullen
uitgeplunderd worden.
3:12 Alzo zegt de HEERE: Gelijk als
een herder twee schenkelen, of een
stukje van een oor uit desleeuwen

muil redt, alzo zullen de kinderen
Israels gered worden, die daar
zitten te Samaria, in den hoek van
hetbed, en op de sponde van de
koets.
3:13 Hoort en betuigt in het huis
Jakobs, spreekt de Heere HEERE, de
God der heirscharen;
3:14 Dat Ik, ten dage als Ik Israels
overtredingen over hem bezoeken
zal, ook bezoeking zal doen over
dealtaren van Beth-el; en de
hoornen des altaars zullen worden
afgehouwen, en ter aarde vallen.
3:15 En Ik zal het winterhuis met
het zomerhuis slaan; en de
elpenbenen huizen zullen vergaan,
en degrote huizen een einde
nemen, spreekt de HEERE.
4:1 Hoort dit woord, gij koeien van
Basan! gij, die op den berg van
Samaria zijt, die de armen verdrukt,
diede nooddruftigen verplettert; gij,
die tot hunlieder heren zegt: Brengt
aan, opdat wij drinken.
4:2 De Heere HEERE heeft gezworen
bij Zijn heiligheid, dat er, ziet, dagen
over ulieden zullen komen, datmen
u zal optrekken met haken, en uw
nakomelingen met visangelen.
4:3 En gij zult [door] de bressen
uitgaan, een ieder voor zich henen;
en gij zult, hetgeen in het
paleis[gebracht] is, wegwerpen,
spreekt de HEERE.
4:4 Komt te Beth-el, en overtreedt
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te Gilgal; maakt des overtredens
veel, en brengt uw offers des
morgens,uw tienden om de drie
dagen!
4:5 En rookt van het gedesemde
een lofoffer, en roept vrijwillige
offers uit, doet het horen; want alzo
hebtgij het gaarne, gij kinderen
Israels! spreekt de Heere HEERE.
4:6 Daarom heb Ik ulieden ook
reinheid der tanden gegeven in al
uw steden, en gebrek van brood in
al uwplaatsen; nochtans hebt gij u
niet bekeerd tot Mij, spreekt de
HEERE.
4:7 Daartoe heb Ik ook den regen
van ulieden geweerd, als er nog
drie maanden waren tot den oogst,
enheb doen regenen over de ene
stad, maar over de andere stad niet
doen regenen; het ene stuk lands
werdberegend, maar het [andere]
stuk lands, waar het niet op
regende, verdorde.
4:8 En twee, drie steden togen om
tot een stad, opdat zij water
mochten drinken, maar werden
nietverzadigd; nochtans hebt gij u
niet bekeerd tot Mij, spreekt de
HEERE.
4:9 Ik heb ulieden geslagen met
brandkoren en met honigdauw; de
veelheid uwer hoven, en
uwerwijngaarden, en uwer
vijgebomen, en uwer olijfbomen at
de rups op; nochtans hebt gij u niet
bekeerd tot Mij,spreekt de HEERE.

4:10 Ik heb de pestilentie onder
ulieden gezonden, naar de wijze van
Egypte; Ik heb uw jongelingen
doorhet zwaard gedood, en uw
paarden gevankelijk laten
wegvoeren; en Ik heb den stank
uwer heirlegeren zelfs inuw neus
doen opgaan; nochtans hebt gij u
niet bekeerd tot Mij, spreekt de
HEERE.
4:11 Ik heb [sommigen] onder
ulieden omgekeerd, gelijk God
Sodom en Gomorra omkeerde, u,
die waartals een vuurbrand, dat uit
den brand gered is; nochtans hebt
gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt
de HEERE.
4:12 Daarom zal Ik u alzo doen, o
Israel! omdat Ik u [dan] dit doen
zal, zo schik u, o Israel! om uw God
teontmoeten.
4:13 Want zie, Die de bergen
formeert, en den wind schept, en
den mens bekend maakt, wat
zijngedachte zij, Die den dageraad
duisternis maakt, en op de hoogten
der aarde treedt, HEERE, God
derheirscharen, is Zijn Naam.
5:1 Hoort dit woord, dat Ik over
ulieden ophef, een klaaglied, o huis
Israels!
5:2 De jonkvrouw Israels is gevallen,
zij zal niet weder opstaan; zij is
verlaten op haar land, er is
niemand,die haar opricht.
5:3 Want zo zegt de Heere HEERE:
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De stad, die uitgaat [met] duizend,
zal honderd overhouden, en
dieuitgaat [met] honderd, zal tien
overhouden, in het huis Israels.
5:4 Want zo zegt de HEERE tot het
huis Israels: Zoekt Mij, en leeft.
5:5 Maar zoekt Beth-el niet, en
komt niet te Gilgal, en gaat niet
over [naar] Ber-seba; want Gilgal
zalvoorzeker gevankelijk worden
weggevoerd, en Beth-el zal worden
tot niet.
5:6 Zoekt den HEERE, en leeft;
opdat Hij niet doorbreke [in] het
huis van Jozef als een vuur, dat
vertere,zodat er niemand zij, die het
blusse in Beth-el;
5:7 Die het recht in alsem verkeren,
en de gerechtigheid ter aarde doen
liggen.
5:8 Die het Zevengesternte en den
Orion maakt, en de doodsschaduw
in den morgenstond verandert,
enden dag als den nacht
verduistert; Die de wateren der zee
roept, en giet ze uit op den
aardbodem, HEERE isZijn Naam.
5:9 Die Zich verkwikt [door]
verwoesting over een sterke; zodat
de verwoesting komt over een
vesting.
5:10 Zij haten in de poort dengene,
die bestraft, en hebben een gruwel
van dien, die oprechtelijk spreekt.
5:11 Daarom, omdat gij den arme
vertreedt en een last koren van
hem neemt, zo hebt gij [wel]

huizengebouwd van gehouwen steen,
maar gij zult daarin niet wonen; gij
hebt gewenste wijngaarden geplant,
maar gijzult derzelver wijn niet
drinken.
5:12 Want Ik weet, dat uw
overtredingen menigvuldig, en uw
zonden machtig vele zijn; zij
benauwen denrechtvaardige, nemen
zoengeld, en verstoten de
nooddruftigen in de poort.
5:13 Daarom zal de verstandige te
dier tijd zwijgen, want het zal een
boze tijd zijn.
5:14 Zoekt het goede, en niet het
boze, opdat gij leeft; en alzo zal de
HEERE, de God der heirscharen,met
ulieden zijn, gelijk als gij zegt.
5:15 Haat het boze, en hebt lief het
goede, en bestelt het recht in de
poort, misschien zal de HEERE,
deGod der heirscharen, aan Jozefs
overblijfsel genadig zijn.
5:16 Daarom, zo zegt de HEERE, de
God der heirscharen, de Heere: Op
alle straten zal rouwklage zijn,en in
alle wijken zullen zij zeggen: Och!
och! en zullen den akkerman roepen
tot treuren, en rouwklage zal zijn
bijdegenen, die verstand van kermen
hebben.
5:17 Ja, in alle wijngaarden zal
rouwklage zijn; want Ik zal door het
midden van u doorgaan; zegt
deHEERE.
5:18 Wee dien, die des HEEREN dag
begeren! Waartoe toch zal ulieden
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de dag des HEEREN zijn? Hij
zalduisternis wezen en geen licht.
5:19 Als wanneer iemand vlood voor
het aangezicht eens leeuws, en hem
ontmoette een beer; of dat hijkwam
in een huis, en leunde met zijn
hand aan den wand, en hem beet
een slang.
5:20 Zal dan niet des HEEREN dag
duisternis zijn, en geen licht? En
donkerheid, zodat er geen glans
aanzij?
5:21 Ik haat, Ik versmaad uw
feesten, en Ik mag uw verbods
[dagen] niet rieken.
5:22 Want ofschoon gij Mij
brandofferen offert, mitsgaders uw
spijsofferen, Ik heb er [toch]
geenwelgevallen aan; en het
dankoffer van uw vette [beesten]
mag Ik niet aanzien.
5:23 Doe het getier uwer liederen
van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten
spel niet horen.
5:24 Maar laat het oordeel zich
daarhenen wenden als de wateren,
en de gerechtigheid als een
sterkebeek.
5:25 Hebt gij Mij veertig jaren in de
woestijn slachtofferen en spijsoffer
toegebracht, o huis Israels?
5:26 Ja, gij droegt de tent van uw
Melech, en den Kijun, uw beelden,
de ster uws gods, dien gij uzelf
hadtgemaakt.
5:27 Daarom zal Ik ulieden
gevankelijk wegvoeren, ver boven

Damaskus henen, zegt de HEERE,
WiensNaam is God der heirscharen.
6:1 Wee den gerusten te Sion, en
den zekeren op den berg van
Samaria! die de voornaamste zijn
van deeerstelingen der volken, en
tot dewelke die van het huis Israels
komen.
6:2 Gaat over naar Kalne, en ziet
toe; en gaat van daar naar Hamath,
de grote [stad], en trekt af naar
Gathder Filistijnen; of zij beter zijn
dan deze koninkrijken, of hun
landpale groter dan uw landpale?
6:3 Gij, die den bozen dag verre
stelt, en den stoel des gewelds
nabij brengt.
6:4 Die daar liggen op elpenbenen
bedsteden, en weelderig zijn op hun
koetsen, en eten de lammeren
vande kudde, en de kalveren uit het
midden van den meststal.
6:5 Die op het geklank der luit
kwinkeleren, [en] bedenken
zichzelven instrumenten der muziek,
gelijkDavid;
6:6 Die wijn uit schalen drinken, en
zich zalven met de voortreffelijkste
olie, maar bekommeren zich
nietover de verbreking van Jozef.
6:7 Daarom zullen zij nu gevankelijk
henengaan onder de voorsten, die
in gevangenis gaan; en het
banketdergenen, die weelderig zijn,
zal wegwijken.
6:8 De Heere HEERE heeft gezworen
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bij Zichzelf (spreekt de HEERE, de
God der heirscharen): Ik hebeen
gruwel van Jakobs hovaardij, en Ik
haat zijn paleizen; daarom zal Ik de
stad en haar volheid overleveren.
6:9 En het zal geschieden, zo er
tien mannen in enig huis zullen
overgelaten zijn, dat zij sterven
zullen.
6:10 En de naaste vriend zal een
iegelijk van die opnemen, of die
hem verbrandt, om de beenderen
uit hethuis uit te brengen, en zal
zeggen tot dien, die binnen de
zijden van het huis is: Zijn er nog
meer bij u? En hij zalzeggen:
Niemand. Dan zal hij zeggen: Zwijg!
want zij waren niet om des HEEREN
Naam te vermelden.
6:11 Want ziet, de HEERE geeft
bevel, en Hij zal het grote huis
slaan met inwatering, en het kleine
huismet spleten.
6:12 Zullen ook paarden rennen op
een steenrots? Zal men ook
[daarop] met runderen ploegen?
Wantgijlieden hebt het recht in gal
verkeerd, en de vrucht der
gerechtigheid in alsem.
6:13 Gij, die blijde zijt over een
nietig ding; gij, die zegt: Hebben wij
ons niet door onze sterkte
hoornenverkregen?
6:14 Want ziet, Ik zal over ulieden,
o huis Israels! een volk verwekken,
spreekt de HEERE, de God
derheirscharen; die zullen ulieden

drukken, van daar men komt te
Hamath, tot aan de beek der
wildernis.
7:1 De Heere HEERE deed mij aldus
zien; en ziet, Hij formeerde
sprinkhanen, in het begin des
opkomensvan het nagras; en ziet,
het was het nagras, na des konings
afmaaiingen.
7:2 En het geschiedde, als zij het
kruid des lands geheel zouden
hebben afgegeten, dat ik zeide:
HeereHEERE! vergeef toch; wie zou
er [van] Jakob blijven staan; want
hij is klein!
7:3 [Toen] berouwde zulks den
HEERE; het zal niet geschieden,
zeide de HEERE.
7:4 [Wijders] deed mij de Heere
HEERE aldus zien; en ziet, de Heere
HEERE riep uit, dat Hij wilde
twistenmet vuur; en het verteerde
een groten afgrond, ook verteerde
het een stuk lands.
7:5 Toen zeide ik: Heere HEERE!
houd toch op; wie zou er [van]
Jakob blijven staan; want hij is
klein!
7:6 [Toen] berouwde zulks den
HEERE. Ook dit zal niet geschieden,
zeide de Heere HEERE.
7:7 [Nog] deed Hij mij aldus zien;
en ziet, de Heere stond op een
muur, die naar het paslood
[gemaaktwas], en een paslood was
in Zijn hand.
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7:8 En de HEERE zeide tot mij: Wat
ziet gij, Amos? En ik zeide: Een
paslood. Toen zeide de HEERE:
Zie,Ik zal het paslood stellen in het
midden van Mijn volk Israel; Ik zal
het voortaan niet meer voorbijgaan.
7:9 Maar Izaks hoogten zullen
verwoest, en Israels eigendommen
verstoord worden; en Ik zal
tegenJerobeams huis opstaan met
het zwaard.
7:10 Toen zond Amazia, de priester
te Beth-el, tot Jerobeam, den
koning van Israel, zeggende:
Amosheeft een verbintenis tegen u
gemaakt, in het midden van het
huis Israels; het land zal al zijn
woorden nietkunnen verdragen.
7:11 Want alzo zegt Amos:
Jerobeam zal door het zwaard
sterven, en Israel zal voorzeker uit
zijn landgevankelijk worden
weggevoerd.
7:12 Daarna zeide Amazia tot Amos:
Gij ziener! ga weg, vlied in het land
van Juda, en eet aldaar brood,en
profeteer aldaar.
7:13 Maar te Beth-el zult gij
voortaan niet meer profeteren; want
dat is des konings heiligdom, en
dat is hethuis des koninkrijks.
7:14 Toen antwoordde Amos, en
zeide tot Amazia: Ik was geen
profeet, en ik was geen
profetenzoon;maar ik was een
ossenherder, en las wilde vijgen af.
7:15 Maar de HEERE nam mij van

achter de kudde; en de HEERE
zeide tot mij: Ga henen, profeteer
totMijn volk Israel.
7:16 Nu dan, hoor des HEEREN
woord: Gij zegt: Gij zult niet
profeteren tegen Israel, noch
druppen tegenhet huis van Izak.
7:17 Daarom zegt de HEERE alzo:
Uw vrouw zal in de stad hoereren,
en uw zonen en uw dochterenzullen
door het zwaard vallen, en uw land
zal door het snoer uitgedeeld
worden; en gij zult in een onrein
landsterven, en Israel zal voorzeker
uit zijn land gevankelijk worden
weggevoerd.
8:1 De Heere HEERE deed mij aldus
zien; en ziet, een korf met
zomervruchten.
8:2 En Hij zeide: Wat ziet gij, Amos?
En ik zeide: Een korf met
zomervruchten. Toen zeide de
HEERE totmij: Het einde is gekomen
over Mijn volk Israel; Ik zal het
voortaan niet meer voorbijgaan.
8:3 Maar de gezangen des tempels
zullen te dien dage huilen, spreekt
de Heere HEERE; vele dodelichamen
zullen er zijn, in alle plaatsen zal
men ze stilzwijgend wegwerpen.
8:4 Hoort dit, gij, die den
nooddruftige opslokt! en dat om te
vernielen de ellendigen des lands;
8:5 Zeggende: Wanneer zal de
nieuwe maan overgaan, dat wij
leeftocht mogen verkopen? en de
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sabbat,dat wij koren mogen openen?
verkleinende de efa, en den sikkel
vergrotende, en verkeerdelijk
handelende[met] bedrieglijke
weegschalen;
8:6 Dat wij de armen voor geld
mogen kopen, en den nooddruftige
om een paar schoenen; dan zullen
wijhet kaf van het koren verkopen.
8:7 De HEERE heeft gezworen bij
Jakobs heerlijkheid: Zo Ik al hun
werken in eeuwigheid zal vergeten!
8:8 Zou het land hierover niet
beroerd worden, en al wie daarin
woont treuren? Ja, het zal geheel
oprijzenals een rivier, en het zal
heen en weder gedreven en
verdronken worden, als [door] de
rivier van Egypte.
8:9 En het zal te dien dage
geschieden, spreekt de Heere
HEERE, dat Ik de zon op den
middag zal doenondergaan, en het
land bij lichten dage verduisteren.
8:10 En Ik zal uw feesten in rouw,
en al uw liederen in weeklage
veranderen, en op alle lenden een
zak,en op alle hoofd kaalheid
brengen; en Ik zal het [land] stellen
in rouw, als er is over een enigen
[zoon], endeszelfs einde als een
bitteren dag.
8:11 Ziet, de dagen komen, spreekt
de Heere HEERE, dat Ik een honger
in het land zal zenden; niet
eenhonger naar brood, noch dorst
naar water, maar om te horen de

woorden des HEEREN.
8:12 En zij zullen zwerven van zee
tot zee, en van het noorden tot het
oosten; zij zullen omlopen om
hetwoord des HEEREN te zoeken,
maar zullen het niet vinden.
8:13 Te dien dage zullen de schone
jonkvrouwen en de jongelingen van
dorst versmachten;
8:14 Die daar zweren bij de schuld
van Samaria, en zeggen: [Zo]
[waarachtig] [als] uw God van Dan
leeft,en de weg van Ber-seba leeft!
en zij zullen vallen, en niet weder
opstaan.
9:1 Ik zag den Heere staan op het
altaar, en Hij zeide: Sla dien knoop,
dat de posten beven, en
doorkloofze allen in het hoofd; en
Ik zal hun achterste met het zwaard
doden; en vliedende zal onder hen
niet ontvlieden,noch de ontkomende
onder hen behouden worden.
9:2 Al groeven zij [tot] in de hel, zo
zal Mijn hand ze van daar halen, en
al klommen zij in den hemel, zo
zalIk ze van daar doen nederdalen.
9:3 En al verstaken zij zich op de
hoogte van Karmel, zo zal Ik ze
naspeuren en van daar halen; en
alverborgen zij zich van voor Mijn
ogen in den grond van de zee, zo
zal Ik van daar een slang gebieden,
die zal zebijten.
9:4 En al gingen zij in gevangenis
voor het aangezicht hunner
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vijanden, zo zal Ik van daar het
zwaardgebieden, dat het hen dode;
en Ik zal Mijn oog tegen hen zetten
ten kwade, en niet ten goede.
9:5 Want de Heere HEERE der
heirscharen is het, Die het land
aanroert, dat het versmelte, en
allen, diedaarin wonen, treuren; en
[dat] het geheel oprijze als een
rivier, en verdronken worde als
[door] de rivier vanEgypte.
9:6 Die Zijn opperzalen in den
hemel bouwt, en Zijn benden heeft
Hij op aarde gefondeerd; Die de
waterender zee roept, en giet ze uit
op den aardbodem; HEERE is Zijn
Naam.
9:7 Zijt gijlieden Mij niet als de
kinderen der Moren, o kinderen
Israels? spreekt de HEERE. Heb Ik
Israelniet opgevoerd uit Egypteland,
en de Filistijnen uit Kafthor, en de
Syriers uit Kir?
9:8 Ziet, de ogen des Heeren
HEEREN zijn tegen dit zondig
koninkrijk, dat Ik het van den
aardbodemverdelge; behalve dat Ik
het huis Jakobs niet ganselijk zal
verdelgen, spreekt de HEERE.
9:9 Want ziet, Ik geef bevel, en Ik
zal het huis Israels onder al de
heidenen schudden, gelijk als
[zaad]geschud wordt in een zeef; en
niet een steentje zal er ter aarde
vallen.

9:10 Alle zondaars Mijns volks
zullen door het zwaard sterven; die
daar zeggen: Het kwaad zal tot ons
nietgenaken, noch [ons] voorkomen.
9:11 Te dien dage zal Ik de
vervallen hut van David weder
oprichten, en Ik zal haar reten
vertuinen, en wataan haar is
afgebroken, weder oprichten, en zal
ze bouwen, als [in] de dagen van
ouds;
9:12 Opdat zij erfelijk bezitten het
overblijfsel van Edom, en al de
heidenen, die naar Mijn Naam
genoemdworden, spreekt de HEERE,
Die dit doet.
9:13 Ziet, de dagen komen, spreekt
de HEERE, dat de ploeger den
maaier, en de druiventreder
denzaadzaaier genaken zal; en de
bergen zullen van zoeten wijn
druipen, en al de heuvelen zullen
smelten.
9:14 En Ik zal de gevangenis van
Mijn volk Israel wenden, en zij zullen
de verwoeste steden herbouwenen
bewonen, en wijngaarden planten,
en derzelver wijn drinken; en zij
zullen hoven maken, en derzelver
vruchteten.
9:15 En Ik zal ze in hun land
planten; en zij zullen niet meer
worden uitgerukt uit hun land, dat
Ik hunliedengegeven heb, zegt de
HEERE, uw God.
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1:1 Het gezicht van Obadja. Alzo
zegt de Heere HEERE van Edom: Wij
hebben een gerucht gehoord
vanden HEERE, en er is een gezant
geschikt onder de heidenen: Staat
op, en laat ons opstaan tegen hen
tenstrijde.
1:2 Ziet, Ik heb u klein gemaakt
onder de heidenen, gij zijt zeer
veracht.
1:3 De trotsheid uws harten heeft u
bedrogen; hij, die daar woont in de
kloven der steenrotsen, [in] zijnhoge
woning; die in zijn hart zegt: Wie
zou mij ter aarde nederstoten?
1:4 Al verhieft gij u gelijk de arend,
en al steldet gij uw nest tussen de
sterren, zo zal Ik u van
daarnederstoten, spreekt de HEERE.
1:5 Zo er dieven, zo er nachtrovers
tot u gekomen waren (hoe zijt gij
uitgeroeid!), zouden zij niet
gestolenhebben zoveel hun genoeg
ware? Zo er wijnlezers tot u
gekomen waren, zouden zij niet een
nalezing hebbenovergelaten?
1:6 Hoe zijn Ezau's [goederen]
nagespeurd, zijn verborgen
[schatten] opgezocht!
1:7 Al uw bondgenoten hebben u
tot aan de landpale uitgeleid; uw
vredegenoten hebben u bedrogen,
zijhebben u overmocht; [die] uw
brood [eten], zullen een gezwel

onder u zetten, er is geen verstand
in hem.
1:8 Zal het niet te dien dage zijn,
spreekt de HEERE, dat Ik de wijzen
uit Edom, en het verstand uit
Ezau'sgebergte zal doen vergaan?
1:9 Ook zullen uw helden, o
Theman! versaagd zijn; opdat een
ieder uit Ezau's gebergte door den
moordworde uitgeroeid.
1:10 Om het geweld, begaan aan
uw broeder Jakob, zal schaamte u
bedekken; en gij zult
uitgeroeidworden in eeuwigheid.
1:11 Ten dage als gij tegenover
stondt, ten dage als de uitlanders
zijn heir gevangen voerden, en
devreemden tot zijn poorten
introkken, en over Jeruzalem het lot
wierpen, waart gij ook als een van
hen.
1:12 Toen zoudt gij niet gezien
hebben op den dag uws broeders,
den dag zijner vervreemding; noch
uverblijd hebben over de kinderen
van Juda, ten dage huns
ondergangs; noch uw mond groot
gemaakt hebben,ten dage der
benauwdheid;
1:13 Noch ter poorte Mijns volks
ingegaan zijn, ten dage huns
verderfs; noch gezien hebben, ook
gij, opzijn kwaad, ten dage zijns
verderfs; noch [uw] [handen]
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uitgestrekt hebben aan zijn heir, ten
dage zijns verderfs;
1:14 Noch gestaan hebben op de
wegscheiding, om zijn ontkomenen
uit te roeien; noch
zijnovergeblevenen overgeleverd
hebben, ten dage der benauwdheid.
1:15 Want de dag des HEEREN is
nabij, over al de heidenen; gelijk als
gij gedaan hebt, zal u
gedaanworden; uw vergelding zal op
uw hoofd wederkeren.
1:16 Want gelijk gijlieden gedronken
hebt op den berg Mijner heiligheid,
[zo] zullen al de heidenengeduriglijk
drinken; ja, zij zullen drinken en
inzwelgen, en zullen zijn als of zij er
niet geweest waren.
1:17 Maar op den berg Sions zal
ontkoming zijn, en hij zal een
heiligheid zijn; en die van het huis
Jakobszullen hun erfgoederen
erfelijk bezitten.
1:18 En Jakobs huis zal een vuur

zijn, en Jozefs huis een vlam, en
Ezau's huis tot een stoppel; en
zijzullen tegen hen ontbranden, en
zullen ze verteren, zodat Ezau's huis
geen overgeblevene zal hebben;
want deHEERE heeft het gesproken.
1:19 En die van het zuiden zullen
Ezau's gebergte, en die van de
laagte zullen de Filistijnen
erfelijkbezitten; ja, zij zullen het veld
van Efraim en het veld van Samaria
erfelijk bezitten; en Benjamin Gilead.
1:20 En de gevankelijk
weggevoerden van dit heir der
kinderen Israels, hetgeen der
Kanaanieten was, totZarfath toe; en
de gevankelijk weggevoerden van
Jeruzalem, hetgeen in Sefarad is, zij
zullen de steden van hetzuiden
erfelijk bezitten.
1:21 En er zullen heilanden op den
berg Sions opkomen, om Ezau's
gebergte te richten; en het
koninkrijkzal des HEEREN zijn.

Jona
1:1 En het woord des HEEREN
geschiedde tot Jona, den zoon van
Amitthai, zeggende:
1:2 Maak u op, ga naar de grote
stad Nineve, en predik tegen haar;
want hunlieder boosheid
isopgeklommen voor Mijn

aangezicht.
1:3 Maar Jona maakte zich op om
te vluchten naar Tarsis, van het
aangezicht des HEEREN; en hij
kwam afte Jafo, en vond een schip,
gaande naar Tarsis, en hij gaf de
vracht daarvan, en ging neder in
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hetzelve, om methenlieden te gaan
naar Tarsis, van het aangezicht des
HEEREN.
1:4 Maar de HEERE wierp een
groten wind op de zee; en er werd
een grote storm in de zee, zodat
hetschip dacht te breken.
1:5 Toen vreesden de zeelieden, en
riepen een iegelijk tot zijn god, en
wierpen de vaten, die in het
schipwaren, in de zee, om [het] van
dezelve te verlichten; maar Jona
was nedergegaan aan de zijden van
het schip,en lag neder, en was met
een diepen slaap bevangen.
1:6 En de opperschipper naderde
tot hem, en zeide tot hem: Wat is
u, gij hardslapende? Sta op, roep
totuw God, misschien zal die God
aan ons gedenken, dat wij niet
vergaan.
1:7 Voorts zeiden zij, een ieder tot
zijn metgezel: Komt, en laat ons
loten werpen, opdat wij mogen
weten,om wiens wil ons dit kwaad
[overkomt]. Alzo wierpen zij loten,
en het lot viel op Jona.
1:8 Toen zeiden zij tot hem:
Verklaar ons nu, om wiens wil ons
dit kwaad [overkomt]. Wat is uw
werk en vanwaar komt gij? Welk is
uw land en van welk volk zijt gij?
1:9 En hij zeide tot hen: Ik ben een
Hebreer; en ik vreze den HEERE,
den God des hemels, Die de zee
enhet droge gemaakt heeft.
1:10 Toen vreesden die mannen

[met] grote vreze, en zeiden tot
hem: Wat hebt gij dit gedaan? Want
demannen wisten, dat hij van des
HEEREN aangezicht vlood; want hij
had het hun te kennen gegeven.
1:11 Voorts zeiden zij tot hem: Wat
zullen wij u doen, opdat de zee stil
worde van ons? Want de zee
werdhoe langer hoe onstuimiger.
1:12 En hij zeide tot hen: Neemt mij
op, en werpt mij in de zee, zo zal
de zee stil worden van ulieden;
wantik weet, dat deze grote storm
ulieden om mijnentwil over [komt].
1:13 Maar de mannen roeiden, om
[het] [schip] weder te brengen aan
het droge, doch zij konden niet;
wantde zee werd hoe langer hoe
onstuimiger tegen hen.
1:14 Toen riepen zij tot den HEERE,
en zeiden: Och HEERE! laat ons
toch niet vergaan om dezes
mansziel, en leg geen onschuldig
bloed op ons; want Gij, HEERE! hebt
gedaan, gelijk als het U heeft
behaagd.
1:15 En zij namen Jona op, en
wierpen hem in de zee. Toen stond
de zee [stil] van haar verbolgenheid.
1:16 Dies vreesden de mannen den
HEERE [met] grote vreze; en zij
slachtten den HEERE slachtoffer,
enbeloofden geloften.
1:17 De HEERE nu beschikte een
groten vis, om Jona in te slokken;
en Jona was in het ingewand van
denvis, drie dagen en drie nachten.
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2:1 En Jona bad tot den HEERE,
zijn God, uit het ingewand van den
vis.
2:2 En hij zeide: Ik riep uit mijn
benauwdheid tot den HEERE, en Hij
antwoordde mij; uit den buik des
grafsschreide ik, [en] Gij hoordet
mijn stem.
2:3 Want Gij hadt mij geworpen [in]
de diepte, in het hart der zeeen, en
de stroom omving mij; al Uw
barenen Uw golven gingen over mij
henen.
2:4 En ik zeide: Ik ben uitgestoten
van voor Uw ogen; nochtans zal ik
den tempel Uwer heiligheid
wederaanschouwen.
2:5 De wateren hadden mij
omgeven tot de ziel toe, de afgrond
omving mij; het wier was aan mijn
hoofdgebonden.
2:6 Ik was nedergedaald tot de
gronden der bergen; de grendelen
der aarde waren om mij henen
ineeuwigheid; maar Gij hebt mijn
leven uit het verderf opgevoerd, o
HEERE, mijn God!
2:7 Als mijn ziel in mij overstelpt
was, dacht ik aan den HEERE, en
mijn gebed kwam tot U, in den
tempelUwer heiligheid.
2:8 Die de valse ijdelheden
onderhouden, verlaten hunlieder
weldadigheid.
2:9 Maar ik zal U offeren met de
stem der dankzegging; wat ik
beloofd heb, zal ik betalen. Het heil

is desHEEREN.
2:10 De HEERE nu sprak tot den
vis; en hij spuwde Jona uit op het
droge.
3:1 En het woord des HEEREN
geschiedde ten anderen male tot
Jona, zeggende:
3:2 Maak u op, ga naar de grote
stad Nineve; en predik tegen haar
de prediking, die Ik tot u spreek.
3:3 Toen maakte zich Jona op, en
ging naar Nineve, naar het woord
des HEEREN. Nineve nu was
eengrote stad Gods, van drie
dagreizen.
3:4 En Jona begon in de stad te
gaan, een dagreis; en hij predikte,
en zeide: Nog veertig dagen, dan
zalNineve worden omgekeerd.
3:5 En de lieden van Nineve
geloofden aan God; en zij riepen
een vasten uit, en bekleedden zich
metzakken, van hun grootste af tot
hun kleinste toe.
3:6 Want dit woord geraakte tot
den koning van Nineve, en hij stond
op van zijn troon, en deed zijn
heerlijkoverkleed van zich; en hij
bedekte zich met een zak, en zat
neder in de as.
3:7 En hij liet uitroepen, en men
sprak te Nineve, uit bevel des
konings en zijner groten, zeggende:
Laatmens noch beest, rund noch
schaap, iets smaken, laat ze niet
weiden, noch water drinken.
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3:8 Maar mens en beest zullen met
zakken bedekt zijn, en zullen sterk
tot God roepen; en zij zullen
zichbekeren, een iegelijk van zijn
bozen weg, en van het geweld, dat
in hun handen is.
3:9 Wie weet, God mocht Zich
wenden, en berouw hebben; en Hij
mocht Zich wenden van de
hittigheidZijns toorns, dat wij niet
vergingen!
3:10 En God zag hun werken, dat
zij zich bekeerden van hun bozen
weg; en het berouwde God over
hetkwaad, dat Hij gesproken had
hun te zullen doen, en Hij deed het
niet.
4:1 Dit verdroot, Jona [met] groot
verdriet, en zijn [toorn] ontstak.
4:2 En hij bad tot den HEERE, en
zeide: Och HEERE! was dit mijn
woord niet, als ik nog in mijn land
was?Daarom kwam ik het voor,
vluchtende naar Tarsis; want ik wist,
dat Gij een genadig en barmhartig
God zijt,lankmoedig en groot van
goedertierenheid, en berouw
hebbende over het kwaad.
4:3 Nu dan, HEERE! neem toch mijn
ziel van mij; want het is mij beter te
sterven dan te leven.
4:4 En de HEERE zeide: Is uw
[toorn] billijk ontstoken?
4:5 Jona nu ging ter stad uit, en
zette zich tegen het oosten der
stad; en hij maakte zich aldaar een

verdek,en zat daaronder in de
schaduw, totdat hij zag, wat van de
stad zou worden.
4:6 En God, de HEERE, beschikte
een wonderboom, en deed hem
opschieten boven Jona, opdat
erschaduw mocht zijn over zijn
hoofd, om hem te redden van zijn
verdriet. En Jona verblijdde zich
over denwonderboom [met] grote
blijdschap.
4:7 Maar God beschikte een worm
des anderen daags in het opgaan
van den dageraad; die stak
denwonderboom, dat hij verdorde.
4:8 En het geschiedde, als de zon
oprees, dat God een stillen
oostenwind beschikte; en de zon
stak op hethoofd van Jona, dat hij
amechtig werd; en hij wenste zijner
ziel te mogen sterven, en zeide: Het
is mij beter testerven dan te leven.
4:9 Toen zeide God tot Jona: Is uw
[toorn] billijk ontstoken over den
wonderboom? En hij zeide: Billijk
ismijn [toorn] ontstoken ter dood
toe.
4:10 En de HEERE zeide: Gij
verschoont den wonderboom, aan
welken gij niet hebt gearbeid, noch
diengroot gemaakt; die in een nacht
werd, en in een nacht verging;
4:11 En Ik zou die grote stad
Nineve niet verschonen? waarin veel
meer dan honderd en twintig
duizendmensen zijn, die geen
onderscheid weten tussen hun
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rechterhand, en hun linkerhand;
daartoe veel vee?draken, en treuren

als de jonge struisen.

Micha
1:1 Het woord des HEEREN, dat
geschied is tot Micha, den
Morastiet, in de dagen van Jotham,
Achaz [en]Jehizkia, koningen van
Juda; dat hij gezien heeft over
Samaria en Jeruzalem.
1:2 Hoort, gij volken altemaal! merk
op, gij aarde, mitsgaders derzelver
volheid! de Heere HEERE nu zal
toteen getuige zijn tegen ulieden, de
Heere uit den tempel Zijner
heiligheid.
1:3 Want ziet, de HEERE gaat uit
van Zijn plaats, en Hij zal
nederdalen en treden op de
hoogten der aarde.
1:4 En de bergen zullen onder Hem
versmelten, en de dalen gekloofd
worden, gelijk was voor het
vuur,gelijk wateren, die uitgestort
worden in de laagte.
1:5 Dit alles, om de overtreding van
Jakob, en om de zonden van het
huis Israels; wie is [het] [begin]
[van]de overtreding van Jakob? Is
het niet Samaria? En wie [van] de
hoogten van Juda? Is het niet
Jeruzalem?
1:6 Daarom zal Ik Samaria stellen

tot een steenhoop des velds, tot
plantingen eens wijngaards; en Ik
zalhaar stenen in de vallei storten,
en haar fondamenten ontdekken.
1:7 En al haar gesneden beelden
zullen vermorzeld worden, en al
haar hoerenbeloningen zullen met
vuurverbrand worden, en al haar
afgoden zal Ik stellen tot een
woestheid; want zij heeft ze van
hoerenloonvergaderd, en zij zullen
tot hoerenloon wederkeren.
1:8 Hierom zal ik misbaar bedrijven
en huilen; ik zal beroofd en naakt
gaan; ik zal misbaar maken als de
1:9 Want haar plagen zijn dodelijk;
want zij zijn gekomen tot aan Juda;
hij is geraakt tot aan de poort
mijnsvolks, tot aan Jeruzalem.
1:10 Verkondigt [het] niet te Gath,
weent zo jammerlijk niet; wentelt u
in het stof in het huis van Afra.
1:11 Ga door, gij inwoneres van
Safir! met blote schaamte; de
inwoneres van Zaanan gaat niet
uit;rouwklage is [te] Beth-haezel; hij
zal zijn stand van ulieden nemen.
1:12 Want de inwoneres van Maroth
is krank om des goeds wil; want
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een kwaad is van den
HEEREafgedaald, tot aan de poort
van Jeruzalem.
1:13 Span de snelle dieren aan den
wagen, gij inwoners van Lachis!
(deze is der dochter Sions het
beginselder zonde) want in u zijn
Israels overtredingen gevonden.
1:14 Daarom geef geschenken aan
Morescheth-gaths; de huizen van
Achzib zullen den koningen van
Israeltot een leugen zijn.
1:15 Ik zal u nog een erfgenaam
toebrengen, gij inwoneres van
Maresa! Hij zal komen tot aan
Adullam, [tot][aan] de heerlijkheid
Israels.
1:16 Maak u kaal en scheer u, om
uw troetelkinderen; verwijd uw
kaalheid, als de arend, omdat
zijgevankelijk van u zijn weggevoerd.
2:1 Wee dien, die ongerechtigheid
bedenken, en kwaad werken op hun
legers; in het licht van
denmorgenstond doen zij het, dewijl
het in de macht van hunlieder hand
is.
2:2 En zij begeren akkers, en roven
ze, en huizen, en nemen ze weg;
alzo doen zij geweld aan den man
enzijn huis, ja, aan een iegelijk en
zijn erfenis.
2:3 Daarom, alzo zegt de HEERE:
Ziet, Ik denk een kwaad over dit
geslacht, waaruit gijlieden uw
halzenniet zult uittrekken, en zo

rechtop niet gaan; want het zal een
boze tijd zijn.
2:4 Te dien dage zal men een
spreekwoord over ulieden opnemen;
en men zal een klagelijke klacht
klagen,[en] zeggen: Wij zijn ten
enenmale verwoest; Hij verwisselt
mijns volks deel; hoe ontwendt Hij
mij; Hij deelt uit,afwendende onze
akkers.
2:5 Daarom zult gij niemand
hebben, die het snoer werpe in het
lot, in de gemeente des HEEREN.
2:6 Profeteert gijlieden niet, [zeggen]
[zij], laat [die] profeteren; zij
profeteren niet als die; men wijkt
niet af[van] smaadheden.
2:7 O gij, die Jakobs huis geheten
zijt! Is dan de Geest des HEEREN
verkort? Zijn dat Zijn werken?
DoenMijn woorden geen goed bij
dien, die recht wandelt?
2:8 Maar gisteren stelde zich Mijn
volk op, tot vijand, tegenover een
kleed; gij stroopt een mantel
vandegenen, die zeker voorbijgaan,
wederkomende van den strijd.
2:9 De vrouwen Mijns volks verdrijft
gij, elk een uit het huis van haar
vermakingen; van haar
kinderkensneemt gij Mijn sieraad in
eeuwigheid.
2:10 Maakt u [dan] op, en gaat
henen; want dit [land] zal de rust
niet zijn; omdat het verontreinigd is,
zal het[u] verderven, en dat [met]
een geweldige verderving.
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2:11 Zo er iemand is, die met wind
omgaat, en valselijk liegt,
[zeggende]: Ik zal u profeteren voor
wijn envoor sterken drank! dat is
een profeet dezes volks.
2:12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob!
gans verzamelen; voorzeker zal Ik
Israels overblijfsel vergaderen; Ik
zalhet te zamen zetten als schapen
van Bozra; als een kudde in het
midden van haar kooi zullen zij van
mensendeunen.
2:13 De doorbreker zal voor hun
aangezicht optrekken; zij zullen
doorbreken, en door de poort gaan,
endoor dezelve uittrekken; en hun
koning zal voor hun aangezicht
henengaan; en de HEERE in hun
spits.
3:1 Voorts zeide ik: Hoort nu, gij
hoofden Jakobs, en gij oversten van
het huis Israels! Betaamt het
uliedenniet het recht te weten?
3:2 Zij haten het goede, en hebben
het kwade lief; zij roven hun huid
van hen af, en hun vlees van
hunbeenderen.
3:3 Ja, zij zijn het, die het vlees
mijns volks eten, en hun huid
afstropen, en hun beenderen
verbreken; envaneen leggen, gelijk
als in een pot, en als vlees in het
midden eens ketels.
3:4 Alsdan zullen zij roepen tot den
HEERE, doch Hij zal hen niet
verhoren; maar zal Zijn aangezicht

te diertijd voor hen verbergen, gelijk
als zij hun handelingen kwaad
gemaakt hebben.
3:5 Alzo zegt de HEERE, tegen de
profeten, die Mijn volk verleiden; die
met hun tanden bijten, en
roepenvrede uit; maar die niet geeft
in hun mond, tegen dien zo heiligen
zij een krijg.
3:6 Daarom zal het nacht voor
ulieden worden vanwege het gezicht,
en ulieden zal duisternis zijn
vanwegede waarzegging; en de zon
zal over deze profeten ondergaan;
en de dag zal over hen zwart
worden.
3:7 En de zieners zullen beschaamd,
en de waarzeggers schaamrood
worden; en zij zullen al te zamen
debovenste lip bewimpelen; want er
zal geen antwoord Gods zijn.
3:8 Maar waarlijk, ik ben vol krachts
van den Geest des HEEREN; en [vol]
van gericht en dapperheid, omJakob
te verkondigen zijn overtreding, en
Israel zijn zonde.
3:9 Hoort nu dit, gij hoofden van
het huis Jakobs, en gij oversten van
het huis Israels! die van het
gerichteen gruwel hebt, en al wat
recht is verkeert;
3:10 Bouwende Sion met bloed, en
Jeruzalem met onrecht.
3:11 Haar hoofden rechten om
geschenken, en haar priesters leren
om loon, en haar profeten
waarzeggenom geld; nog steunen zij
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op den HEERE, zeggende: Is de
HEERE niet in het midden van ons?
Ons zal geenkwaad overkomen.
3:12 Daarom, om uwentwil, zal Sion
[als] een akker geploegd worden, en
Jeruzalem zal [tot]
steenhopenworden, en de berg
dezes huizes tot hoogten eens
wouds.
4:1 Maar in het laatste der dagen
zal het geschieden, dat de berg van
het huis des HEEREN zalvastgesteld
zijn op den top der bergen; en hij
zal verheven zijn boven de heuvelen,
en de volken zullen tot
hemtoevloeien.
4:2 En vele heidenen zullen
henengaan, en zeggen: Komt en
laat ons opgaan tot den berg des
HEEREN,en ten huize van den God
Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn
wegen, en wij in Zijn paden
wandelen; want uitSion zal de wet
uitgaan, en des HEEREN woord uit
Jeruzalem.
4:3 En Hij zal onder grote volken
richten, en machtige heidenen
straffen, tot verre toe; en zij zullen
hunzwaarden slaan tot spaden, en
hun spiesen tot sikkelen; het [ene]
volk zal tegen het [andere] volk
geen zwaardopheffen, en zij zullen
den krijg niet meer leren.
4:4 Maar zij zullen zitten, een ieder
onder zijn wijnstok, en onder zijn
vijgeboom, en er zal niemand zijn,

dieze verschrikke; want de mond
des HEEREN der heirscharen heeft
[het] gesproken.
4:5 Want alle volken zullen
wandelen, elk in den naam zijns
gods; maar wij zullen wandelen in
den Naamdes HEEREN, onzes Gods,
eeuwiglijk en altoos.
4:6 Te dien dage, spreekt de
HEERE, zal Ik haar, die hinkende
was, verzamelen, en haar, die
verdrevenwas, vergaderen, en die Ik
geplaagd had.
4:7 En Ik zal haar, die hinkende
was, maken tot een overblijfsel, en
haar die verre henen verstoten was,
toteen machtig volk; en de HEERE
zal Koning over hen zijn op den
berg Sions, van nu aan tot in
eeuwigheid.
4:8 En gij Schaapstoren, gij Ofel der
dochter Sions! tot u zal komen, ja,
daar zal komen de
vorigeheerschappij, het koninkrijk der
dochteren van Jeruzalem.
4:9 Nu, waarom zoudt gij zo groot
geschrei maken? Is er geen koning
onder u? Is uw Raadgever
vergaan,dat u smart, als van een
barende [vrouw], heeft aangegrepen?
4:10 Lijd smart en arbeid om voort
te brengen, o dochter Sions! als
een barende [vrouw]; want nu zult
gij[wel] uit de stad henen uitgaan,
en op het veld wonen, en tot in
Babel komen, [maar] aldaar zult gij
geredworden; aldaar zal u de HEERE
1508

Micha
verlossen uit de hand uwer vijanden.
4:11 Nu zijn wel vele heidenen
tegen u verzameld, die daar zeggen:
Laat ze ontheiligd worden, en laat
onsoog schouwen aan Sion.
4:12 Maar zij weten de gedachten
des HEEREN niet, en verstaan Zijn
raadslag niet; dat Hij hen
vergaderdheeft als garven tot den
dorsvloer.
4:13 Maak u op en dors, o dochter
Sions! Want Ik zal uw hoorn ijzer
maken, en uw klauwen koper
maken,en gij zult vele volken
verpletteren; en Ik zal hunlieder
gewin den HEERE verbannen, en hun
vermogen denHeere der ganse
aarde.
5:1 Nu, rot u met benden, gij
dochter der bende, hij zal een
belegering tegen ons stellen; zij
zullen denrechter Israels met de
roede op het kinnebakken slaan.
5:2 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij
klein om te wezen onder de
duizenden van Juda? Uit u zal
Mijvoortkomen, Die een Heerser zal
zijn in Israel, en Wiens uitgangen
zijn van ouds, van de dagen der
eeuwigheid.
5:3 Daarom zal Hij henlieden
overgeven, tot den tijd toe, dat zij,
die baren zal, gebaard hebbe; dan
zullende overigen Zijner broederen
zich bekeren met de kinderen
Israels.

5:4 En Hij zal staan, en zal weiden
in de kracht des HEEREN, in de
hoogheid van den Naam
desHEEREN, Zijns Gods, en zij zullen
wonen, want nu zal Hij groot zijn
tot aan de einden der aarde.
5:5 En Deze zal Vrede zijn; wanneer
Assur in ons land zal komen, en
wanneer hij in onze paleizen
zaltreden, zo zullen wij tegen hem
stellen zeven herders, en acht
vorsten uit de mensen.
5:6 Die zullen het land van Assur
afweiden met het zwaard, en het
land van Nimrod in deszelfs
ingangen.Alzo zal Hij [ons] redden
van Assur, wanneer dezelve in ons
land zal komen, en wanneer hij in
onze landpale zaltreden.
5:7 En Jakobs overblijfsel zal zijn in
het midden van vele volken, als een
dauw van den HEERE, alsdroppelen
op het kruid, dat naar geen man
wacht, noch mensenkinderen
verbeidt.
5:8 Ja, het overblijfsel van Jakob
zal zijn onder de heidenen, in het
midden van vele volken, als een
leeuwonder de beesten des wouds,
als een jonge leeuw onder de
schaapskudden; dewelke, wanneer
hij doorgaat, zovertreedt en
verscheurt hij, dat niemand redde.
5:9 Uw hand zal verhoogd zijn
boven uw wederpartijders, en al uw
vijanden zullen uitgeroeid worden.
5:10 En het zal te dien dage
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geschieden, spreekt de HEERE, dat
Ik uw paarden uit het midden van u
zaluitroeien, en Ik zal uw wagenen
verdoen.
5:11 En Ik zal de steden uws lands
uitroeien, en Ik zal al uw vestingen
afbreken.
5:12 En Ik zal de toverijen uit uw
hand uitroeien, en gij zult geen
guichelaars hebben.
5:13 En Ik zal uw gesneden beelden
en uw opgerichte beelden uit het
midden van u uitroeien, dat gij u
nietmeer zult nederbuigen voor het
werk uwer handen.
5:14 Voorts zal Ik uw bossen uit het
midden van u uitroeien, en Ik zal
uw steden verdelgen.
5:15 En Ik zal in toorn en in
grimmigheid wrake doen aan de
heidenen, die niet horen.
6:1 Hoort nu, wat de HEERE zegt:
Maak u op, twist met de bergen, en
laat de heuvelen uw stem horen.
6:2 Hoort, gij bergen! den twist des
HEEREN, mitsgaders gij sterke
fondamenten der aarde! want
deHEERE heeft een twist met Zijn
volk, en Hij zal Zich met Israel in
recht begeven.
6:3 O Mijn volk! wat heb Ik u
gedaan, en waarmede heb Ik u
vermoeid? Betuig tegen Mij.
6:4 Immers heb Ik u uit Egypteland
opgevoerd, en u uit het diensthuis
verlost; en Ik heb voor uw

aangezichthenen gezonden Mozes,
Aaron en Mirjam.
6:5 Mijn volk! gedenk toch wat
Balak, de koning van Moab,
beraadslaagde, en wat hem Bileam,
de zoonvan Beor, antwoordde; [en]
[wat] [geschied] [is] van Sittim af tot
Gilgal toe, opdat gij de
gerechtigheden desHEEREN kent.
6:6 Waarmede zal ik den HEERE
tegenkomen, [en] mij bukken voor
den hogen God? Zal ik
Hemtegenkomen met brandofferen,
met eenjarige kalveren?
6:7 Zou de HEERE een welgevallen
hebben aan duizenden van rammen,
aan tien duizenden van oliebeken?
Zal ik mijn eerstgeborene geven
[voor] mijn overtreding, de vrucht
mijns buiks [voor] de zonde mijner
ziel?
6:8 Hij heeft u bekend gemaakt, o
mens! wat goed is; en wat eist de
HEERE van u, dan recht te doen,
enweldadigheid lief te hebben, en
ootmoediglijk te wandelen met uw
God?
6:9 De stem des HEEREN roept tot
de stad (want Uw Naam ziet het
wezen): Hoort de roede, en wie
zebesteld heeft!
6:10 Zijn er [niet] nog, [in] eens
ieders goddelozen huis, schatten
der goddeloosheid en een schaarse
efa,dat te verfoeien is?
6:11 Zou ik rein zijn, met een
goddeloze weegschaal en met een
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zak van bedriegelijke weegstenen?
6:12 Dewijl haar rijke lieden vol zijn
van geweld, en haar inwoners
leugen spreken, en haar tong
bedriegelijkis in haar mond;
6:13 Zo zal Ik [u] ook krenken, u
slaande, [en] verwoestende om uw
zonden.
6:14 Gij zult eten, maar niet
verzadigd worden, en uw
nederdrukking zal in het midden van
u zijn; en gij zultaangrijpen, maar
niet wegbrengen, en wat gij zult
wegbrengen, zal Ik aan het zwaard
overgeven.
6:15 Gij zult zaaien, maar niet
maaien; gij zult olijven treden, maar
u met olie niet zalven, en most,
maargeen wijn drinken.
6:16 Want de inzettingen van Omri
worden onderhouden, en het ganse
werk van het huis van Achab; en
gijwandelt in derzelver raadslagen;
opdat Ik u stelle tot verwoesting, en
haar inwoners tot aanfluiting; alzo
zult gijde smaadheid Mijns volks
dragen.
7:1 Ai mij! want ik ben, als wanneer
de zomervruchten zijn ingezameld;
als wanneer de nalezingen in
denwijnoogst geschied zijn; er is
geen druif om te eten; mijn ziel
begeert vroegrijpe vrucht.
7:2 De goedertierene is vergaan uit
het land, en er is niemand oprecht
onder de mensen; zij loeren

altemaalop bloed, zij jagen, een
iegelijk zijn broeder, [met] een
jachtgaren.
7:3 Om [met] beide handen wel
dapper kwaad te doen, zo eist de
vorst, en de rechter [oordeelt]
omvergelding; en de grote spreekt
de verderving zijner ziel, en zij
draaien ze dicht ineen.
7:4 De beste van hen is als een
doorn; de oprechtste is [scherper]
dan een doornheg; de dag
uwerwachters, uw bezoeking, is
gekomen; nu zal hunlieder
verwarring wezen.
7:5 Gelooft een vriend niet,
vertrouwt niet op een voornaamsten
vriend; bewaar de deuren uws
monds voorhaar, die in uw schoot
ligt.
7:6 Want de zoon veracht den
vader, de dochter staat op tegen
haar moeder, de schoondochter
tegen haarschoonmoeder; eens
mans vijanden zijn zijn huisgenoten.
7:7 Maar ik zal uitzien naar den
HEERE, ik zal wachten op den God
mijns heils; mijn God zal mij horen.
7:8 Verblijd u niet over mij, o mijn
vijandin! wanneer ik gevallen ben,
zal ik weder opstaan; wanneer ik
induisternis zal gezeten zijn, zal de
HEERE mij een licht zijn.
7:9 Ik zal des HEEREN gramschap
dragen, want ik heb tegen Hem
gezondigd; totdat Hij mijn twist
twiste,en mijn recht uitvoere; Hij zal
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mij uitbrengen aan het licht; ik zal
[mijn] [lust] zien aan Zijn
gerechtigheid.
7:10 En mijn vijandin zal [het] zien,
en schaamte zal haar bedekken; die
tot mij zegt: Waar is de HEERE,
uwGod? Mijn ogen zullen aan haar
zien; nu zal zij worden tot
vertreding, als slijk der straten.
7:11 Ten dage als Hij uw muren zal
herbouwen, te dien dage zal het
besluit verre heengaan.
7:12 Te dien dage zal het ook
komen tot u toe, van Assur af, zelfs
[tot] de vaste steden [toe]; en van
devestingen tot aan de rivier, en
van zee [tot] zee, en [van] gebergte
[tot] gebergte.
7:13 Maar dit land zal worden tot
een verwoesting, zijner inwoners
halve, vanwege de vrucht
hunnerhandelingen.
7:14 Gij [dan], weid Uw volk met Uw
staf, de kudde Uwer erfenis, die
alleen woont, [in] het woud, in
hetmidden van een vruchtbaar land;
laat ze weiden [in] Basan en Gilead,
als in de dagen van ouds.
7:15 Ik zal haar wonderen doen

zien, als in de dagen, toen gij uit
Egypteland uittoogt.
7:16 De heidenen zullen het zien,
en beschaamd zijn, vanwege al hun
macht; zij zullen de hand op
denmond leggen; hun oren zullen
doof worden.
7:17 Zij zullen het stof lekken, als
de slang; als kruipende dieren der
aarde, zullen zij zich beroeren uit
hunsloten; zij zullen met
vervaardheid komen tot den HEERE,
onzen God, en zullen voor U vrezen.
7:18 Wie is een God gelijk Gij, Die
de ongerechtigheid vergeeft, en de
overtreding van het overblijfsel
Zijnererfenis voorbij gaat? Hij houdt
Zijn toorn niet in eeuwigheid; want
Hij heeft lust aan goedertierenheid.
7:19 Hij zal Zich onzer weder
ontfermen; Hij zal onze
ongerechtigheden dempen; ja, Gij
zult al hun zondenin de diepten der
zee werpen.
7:20 Gij zult Jakob de trouw,
Abraham de goedertierenheid geven,
die Gij onzen vaderen van oude
dagenaf gezworen hebt.

Nahum
1:1 De last van Nineve. Het boek
des gezichts van Nahum, den

Elkosiet.
1:2 Een ijverig God en een wreker is
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de HEERE, een wreker is de HEERE,
en zeer grimmig; een wreker isde
HEERE aan Zijn wederpartijders, en
Hij behoudt [den] [toorn] Zijn
vijanden.
1:3 De HEERE is lankmoedig, doch
van grote kracht, en Hij houdt [den]
[schuldige] geenszins onschuldig.Des
HEEREN weg is in wervelwind, en in
storm, en de wolken zijn het stof
Zijner voeten.
1:4 Hij scheldt de zee, en maakt ze
droog, en Hij verdroogt alle rivieren;
Basan en Karmel kwelen, ookkweelt
de bloem van Libanon.
1:5 De bergen beven voor Hem, en
de heuvelen versmelten; en de
aarde licht zich op voor Zijn
aangezicht,en de wereld, en allen,
die daarin wonen.
1:6 Wie zal voor Zijn gramschap
staan, en wie zal voor de hittigheid
Zijns toorns bestaan?
Zijngrimmigheid is uitgestort als
vuur, en de rotsstenen worden van
Hem vermorzeld.
1:7 De HEERE is goed, Hij is ter
sterkte in den dag der
benauwdheid, en Hij kent hen, die
op Hembetrouwen.
1:8 En met een doorgaanden vloed
zal Hij haar plaats te niet maken;
en duisternis zal Zijn
vijandenvervolgen.
1:9 Wat denkt gijlieden tegen den
HEERE? Hij zal zelf een voleinding
maken; de benauwdheid zal

niettweemaal op rijzen.
1:10 Dewijl zij in elkander
gevlochten zijn als doornen, en
dronken zijn, gelijk zij plegen
dronken te zijn, zoworden zij
volkomen verteerd, als een dorre
stoppel.
1:11 Van u is een uitgegaan, die
kwaad denkt tegen den HEERE, een
Belialsraadsman.
1:12 Alzo zegt de HEERE: Zijn zij
voorspoedig, en alzo velen, alzo
zullen zij ook geschoren worden, en
hijzal doorgaan; Ik heb u wel
gedrukt, [maar] Ik zal u niet meer
drukken.
1:13 Maar nu zal Ik zijn juk van u
breken, en zal uw banden
verscheuren.
1:14 Doch tegen u heeft de HEERE
bevolen, dat er van uw naam
niemand meer gezaaid zal worden;
uithet huis uws gods zal Ik uitroeien
de gesneden en gegoten beelden; Ik
zal u [daar] een graf maken, als gij
zultveracht zijn geworden.
1:15 Ziet op de bergen de voeten
desgenen, die het goede
boodschapt, die vrede doet horen;
vier uwvierdagen, o Juda! betaal uw
geloften; want de Belials -[man] zal
voortaan niet meer door u
doorgaan, hij is gansuitgeroeid.
2:1 De verstrooier trekt tegen uw
aangezicht op, bewaar de vesting;
bezichtig den weg; sterk de
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lenden,versterk de kracht zeer.
2:2 Want de HEERE heeft de
hovaardij Jakobs afgewend, gelijk de
hovaardij Israels; want de
ledigmakershebben ze ledig
gemaakt, en zij hebben hun
wijnranken verdorven.
2:3 De schilden zijner helden zijn
rood gemaakt, de kloeke mannen
zijn scharlakenvervig; de wagens
zijnin het vuur der fakkelen, ten
dage als hij zich bereidt; en de
spiesen worden geschud.
2:4 De wagens razen door de
wijken, zij lopen ginds en weder op
de straten; hun gedaanten zijn als
derfakkelen, zij lopen door elkander
henen als de bliksemen.
2:5 Hij zal aan zijn voortreffelijken
gedenken, [doch] zij zullen struikelen
in hun tochten; zij zullen
haastennaar hun muur, als het
beschutsel vaardig zal wezen.
2:6 De poorten der rivieren zullen
geopend worden, en het paleis zal
versmelten.
2:7 En Huzab zal gevankelijk
weggevoerd worden, men zal haar
heten voortgaan; en haar maagden
zullenhaar geleiden, als [met] een
stem der duiven, trommelende op
haar harten.
2:8 Nineve is wel als een
watervijver, van de dagen af dat zij
geweest is, doch zij zullen vluchten.
Staat,staat! [zal] [men] [roepen],
maar niemand zal omzien.

2:9 Rooft zilver, rooft goud, want er
is geen einde des voorraads, der
heerlijkheid van allerlei
gewenstevaten.
2:10 Zij is geledigd, ja, uitgeledigd,
uitgeput, en haar hart versmelt, en
de knieen schudden, en in al
delenden is smart, en hun aller
aangezichten betrekken, [als] een
pot.
2:11 Waar is [nu] de woning der
leeuwen, en die weide der jonge
leeuwen? Alwaar de leeuw, de
oudeleeuw, [en] het leeuwenwelp
wandelde, en er was niemand, die
[hen] verschrikte.
2:12 De leeuw, die genoeg roofde
voor zijn welpen, en worgde voor
zijn oude leeuwinnen, die zijn
holenvervulde met roof, en zijn
woningen met het geroofde.
2:13 Ziet, Ik [wil] aan u, spreekt de
HEERE der heirscharen, en Ik zal
haar wagenen in rook verbranden,
enhet zwaard zal uw jonge leeuwen
verteren, en Ik zal uw roof uitroeien
van de aarde, en de stem uwer
gezantenzal niet meer gehoord
worden.
3:1 Wee der bloedstad, die gans vol
leugen, [en] verscheuring is! de roof
houdt niet op.
3:2 Er is het geklap der zweep, en
het geluid van het bulderen der
raderen; en de paarden stampen,
en dewagens springen op.
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3:3 De ruiter steekt omhoog, zo het
vlammende zwaard, als de
bliksemende spies, en er zal
veelheid derverslagenen zijn, en een
zware menigte der dode lichamen;
ja, er zal geen einde zijn der
lichamen, men zal overhun lichamen
struikelen;
3:4 Om der grote hoererijen wil der
zeer bevallige hoer, der meesteres
der toverijen, die met haarhoererijen
volken verkocht heeft, en geslachten
met haar toverijen.
3:5 Ziet, Ik [wil] aan u, spreekt de
HEERE der heirscharen, en Ik zal uw
zomen ontdekken boven
uwaangezicht, en Ik zal den
heidenen uw naaktheid, en den
koninkrijken uw schande wijzen.
3:6 En Ik zal verfoeilijke dingen op
u werpen, en u tot schande maken,
en Ik zal u als een spiegel stellen.
3:7 En het zal geschieden, dat
allen, die u zien, van u wegvlieden
zullen en zeggen: Nineve is
verstoord,wie zal medelijden met
haar hebben? Van waar zal ik u
troosters zoeken?
3:8 Zijt gij beter dan No, de
volkrijke, gelegen in de rivieren? die
rondom henen water heeft,
welkervoormuur de zee is, haar
muur is van zee.
3:9 Morenland en Egypte waren
haar macht, en er was geen einde;
Put en Lybea waren tot uw hulp.
3:10 Nog is zij gevankelijk gegaan

in de gevangenis; ook zijn haar
kinderen op het hoofd van alle
stratenverpletterd geworden; en over
haar geeerden hebben zij het lot
geworpen, en al haar groten zijn in
boeiengebonden geworden.
3:11 Ook zult gij dronken worden,
gij zult u verbergen; ook zult gij een
sterkte zoeken vanwege den vijand.
3:12 Al uw vastigheden zijn
vijgebomen met de eerste vruchten;
indien zij geschud worden, zo vallen
zijdien op den mond, die ze eten
wil.
3:13 Ziet, uw volk zal in het midden
van u tot vrouwen worden; de
poorten uws lands zullen uw
vijandenwijd geopend worden; het
vuur zal uw grendelen verteren.
3:14 Schep u water ter belegering;
versterk uw vastigheden; ga in de
klei, en treed in het leem;
verbeterden ticheloven.
3:15 Het vuur zal u aldaar verteren;
het zwaard zal u uitroeien, het zal
u afeten, als de kevers; vermeerderu
als kevers, vermeerder u als
sprinkhanen.
3:16 Gij hebt meer handelaars, dan
er sterren aan den hemel zijn; de
kevers zullen invallen, en er
vanvliegen.
3:17 Uw gekroonden zijn als de
sprinkhanen, en uw krijgsoversten
als de grote kevers, die zich in
deheiningmuren legeren in de koude
der dagen; wanneer de zon opgaat,
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zo vliegen zij weg, alzo dat hun
plaatsonbekend is, waar zij geweest
zijn.
3:18 Uw herders zullen sluimeren, o
koning van Assur! uw voortreffelijken
zullen zich leggen, uw volk zalzich
op de bergen wijd uitbreiden, en

niemand zal ze verzamelen.
3:19 Er is geen samentrekking voor
uw breuk, uw plage is smartelijk;
allen, die het gerucht van u
horen,zullen de handen over u
klappen; want over wien is uw
boosheid niet geduriglijk gegaan?

Habakuk
1:1 De last, welken Habakuk, de
profeet, gezien heeft.
1:2 HEERE! hoe lang schreeuw ik, en
Gij hoort niet, [hoe] [lang] roep ik
geweld, tot U, en Gij verlost niet!
1:3 Waarom laat Gij mij
ongerechtigheid zien, en aanschouwt
de kwelling? Want verwoesting en
geweld istegen mij over, en er is
twist, en men neemt gekijf op.
1:4 Daarom wordt de wet
onderlaten, en het recht komt
nimmermeer voort; want de
goddeloze omringt denrechtvaardige;
daarom komt het recht verdraaid
voor.
1:5 Ziet onder de heidenen, en
aanschouwt, en verwondert u,
verwondert u, want Ik werk een werk
inulieder dagen, [hetwelk] gij niet
geloven zult, als het verteld zal
worden.
1:6 Want ziet, Ik verwek de
Chaldeen, een bitter en snel volk,

trekkende door de breedten der
aarde, omerfelijk te bezitten
woningen, die de zijne niet zijn.
1:7 Schrikkelijk en vreselijk is
hetzelve; zijn recht en zijn hoogheid
gaat van hemzelven uit.
1:8 Want zijn paarden zijn lichter
dan de luipaarden, en zij zijn
scherper dan de avondwolven, en
zijnruiters verspreiden zich; ja, zijn
ruiters zullen van verre komen, zij
zullen vliegen als een arend, zich
spoedendeom te eten.
1:9 Het zal geheellijk tot geweld
komen, wat zij inslorpen zullen met
hun aangezichten, [zullen]
[zij][brengen] naar het oosten; en
het zal de gevangenen verzamelen
als zand.
1:10 En hij zal de koningen
beschimpen, en de prinsen zullen
hem een belaching zijn; hij zal alle
vestingbelachen; want hij zal stof
vergaderen, en hij zal ze innemen.
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1:11 Dan zal hij den geest
veranderen, en hij zal doortrekken,
en zich schuldig maken, [houdende]
dezezijn kracht voor zijn God.
1:12 Zijt Gij niet van ouds af de
HEERE, mijn God, mijn Heilige? Wij
zullen niet sterven; o HEERE! tot
eenoordeel hebt Gij hem gesteld, en
o Rots! om te straffen, hebt Gij hem
gegrondvest.
1:13 Gij zijt te rein van ogen, dan
dat Gij het kwade zoudt zien, en de
kwelling kunt Gij niet
aanschouwen;waarom zoudt Gij
aanschouwen die trouwelooslijk
handelen? [Waarom] zoudt Gij
zwijgen, als de goddelozedien
verslindt, die rechtvaardiger is dan
hij?
1:14 En [waarom] zoudt Gij de
mensen maken, als de vissen der
zee, als het kruipend gedierte, dat
geenheerser heeft?
1:15 Hij trekt ze allen met den
angel op, hij vergadert ze in zijn
garen, en hij verzamelt ze in zijn
net;daarom verblijdt en verheugt hij
zich.
1:16 Daarom offert hij aan zijn
garen, en rookt aan zijn net; want
door dezelve is zijn deel vet
geworden, enzijn spijze smoutig.
1:17 Zal hij dan daarom [altoos] zijn
garen ledig maken, en zal hij niet
verschonen, met altoos de volken
tedoden?

2:1 Ik stond op mijn wacht, en ik
stelde mij op de sterkte, en ik hield
wacht om te zien, wat Hij in
mijspreken zou, en wat ik
antwoorden zou op mijn bestraffing.
2:2 Toen antwoordde mij de HEERE,
en zeide: Schrijf het gezicht, en stel
het duidelijk op tafelen, opdatdaarin
leze die voorbijloopt.
2:3 Want het gezicht zal nog tot
een bestemden tijd zijn, dan zal Hij
het op het einde voortbrengen, en
nietliegen; zo Hij vertoeft, verbeid
Hem, want Hij zal gewisselijk komen,
Hij zal niet achterblijven.
2:4 Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is
niet recht in hem; maar de
rechtvaardige zal door zijn geloof
leven.
2:5 En ook dewijl hij trouwelooslijk
handelt bij den wijn, een trots man
is, en in zijn woning niet blijft; die
zijnziel wijd opendoet als het graf,
en gelijk de dood is, die niet zat
wordt, en tot zich verzamelt al de
heidenen, envergadert tot zich alle
volken.
2:6 Zouden [dan] niet al dezelve
van hem een spreekwoord opnemen,
en een uitlegging der raadselen
vanhem? En men zal zeggen: Wee
dien, die vermeerdert hetgeen het
zijne niet is (hoe lange!), en dien,
die op zichlaadt dik slijk.
2:7 Zullen niet onvoorziens opstaan,
die u bijten zullen, en ontwaken, die
u zullen bewegen, en zult gij
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hunniet tot plundering worden?
2:8 Omdat gij vele heidenen
beroofd hebt, zo zullen alle
overgeblevene volken u beroven; om
het bloed dermensen, en het geweld
aan het land, de stad, en alle
inwoners derzelve.
2:9 Wee dien, die met kwade
gierigheid giert voor zijn huis, opdat
hij in de hoogte zijn nest stelle,
ombevrijd te zijn uit de hand des
kwaads.
2:10 Gij hebt schaamte
beraadslaagd voor uw huis;
uitroeiende vele volken, zo hebt gij
gezondigd [tegen]uw ziel.
2:11 Want de steen uit den muur
roept, en de balk uit het hout
antwoordt dien.
2:12 Wee dien, die de stad met
bloed bouwt, en die de stad met
onrecht bevestigt!
2:13 Ziet, is het niet van den HEERE
der heirscharen, dat de volken
arbeiden ten vure, en de lieden
zichvermoeien tevergeefs?
2:14 Want de aarde zal vervuld
worden, dat zij de heerlijkheid des
HEEREN bekennen, gelijk de
wateren[den] [bodem] [der] zee
bedekken.
2:15 Wee dien, die zijn naaste te
drinken geeft, gij, die uw wijnfles
daarbij voegt, en ook dronken
maakt,opdat gij hun naaktheden
aanschouwt.
2:16 Gij zult [ook] verzadigd worden

met schande, voor eer; drinkt gij
ook, en ontbloot de voorhuid;
debeker der rechterhand des
HEEREN zal zich tot u wenden, en
er zal een schandelijk uitbraaksel
over uwheerlijkheid zijn.
2:17 Want het geweld, dat tegen
Libanon begaan is, zal u bedekken,
en de verwoesting der beesten zal
zeverschrikken, om des bloeds wil
der mensen, en des gewelds in het
land, de stad en aan alle inwoners
derzelve.
2:18 Wat zal het gesneden beeld
baten, dat zijn formeerder het
gesneden heeft? [of] het gegoten
beeld,hetwelk een leugenleraar is,
dat de formeerder op zijn
formeersel vertrouwt, als hij stomme
afgoden gemaaktheeft?
2:19 Wee dien, die tot het hout
zegt: Word wakker! [en]: Ontwaak!
tot den zwijgenden steen. Zou
hetleren? Ziet, het is [met] goud en
zilver overtrokken, en er is gans
geen geest in het midden van
hetzelve.
2:20 Maar de HEERE is in Zijn
heiligen tempel. Zwijg voor Zijn
aangezicht, gij ganse aarde!
3:1 Een gebed van Habakuk, den
profeet, op Sjigjonoth.
3:2 HEERE! als ik Uw rede gehoord
heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o
HEERE! behoud dat in het leven
inhet midden der jaren, maak het
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bekend in het midden der jaren; in
den toorn gedenk des ontfermens.
3:3 God kwam van Theman, en de
Heilige van den berg Paran. Sela.
Zijn heerlijkheid bedekte de
hemelen,en het aardrijk was vol van
Zijn lof.
3:4 En er was een glans als des
lichts, Hij had hoornen aan Zijn
hand, en aldaar was Zijn
sterkteverborgen.
3:5 Voor Zijn aangezicht ging de
pestilentie, en de vurige kool ging
voor Zijn voeten henen.
3:6 Hij stond, en mat het land, Hij
zag toe, en maakte de heidenen
los, en de gedurige bergen
zijnverstrooid geworden; de heuvelen
der eeuwigheid hebben zich
gebogen; de gangen der eeuw zijn
Zijne.
3:7 Ik zag de tenten van Kusan
onder de ijdelheid; de gordijnen des
lands van Midian schudden.
3:8 Was de HEERE ontstoken tegen
de rivieren? Was Uw toorn tegen de
rivieren, was Uw verbolgenheidtegen
de zee, toen Gij op Uw paarden
reedt? Uw wagens waren heil.
3:9 De naakte grond werd ontbloot
[door] Uw boog, [om] de eden, aan
de stammen gedaan [door]
hetwoord. Sela. Gij hebt de rivieren
der aarde gekloofd.
3:10 De bergen zagen U, [en] leden
smart; de waterstroom ging door,
de afgrond gaf zijn stem, hij hief

zijnzijden op [in] de hoogte.
3:11 De zon en de maan stonden
stil in [haar] woning; met het licht
gingen Uw pijlen daarhenen, met
glansUw bliksemende spies.
3:12 Met gramschap tradt Gij [door]
het land, met toorn dorstet Gij de
heidenen.
3:13 Gij toogt uit tot verlossing Uws
volks, tot verlossing met Uw
Gezalfde; Gij doorwonddet het hoofd
vanhet huis des goddelozen,
ontblotende den grond tot den hals
toe. Sela.
3:14 Gij doorboordet met zijn
staven het hoofd zijner dorplieden;
zij hebben gestormd, om mij
teverstrooien; die zich verheugden,
alsof zij de ellendigen in het
verborgen zouden opeten.
3:15 Gij betradt [met] Uw paarden
de zee; de geweldige wateren
werden een hoop.
3:16 Als ik het hoorde, zo werd
mijn buik beroerd; voor de stem
hebben mijn lippen gebeefd;
verrottingkwam in mijn gebeente, en
ik werd beroerd in mijn plaats.
Zekerlijk, ik zal rusten ten dage der
benauwdheid, alshij optrekken zal
tegen het volk, dat hij het met
benden aanvalle.
3:17 Alhoewel de vijgeboom niet
bloeien zal, en geen vrucht aan den
wijnstok zijn zal, dat het werk
desolijfbooms liegen zal, en de
velden geen spijze voortbrengen; dat
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men de kudde uit de kooi
afscheuren zal, endat er geen rund
in de stallingen wezen zal;
3:18 Zo zal ik nochtans in den
HEERE van vreugde opspringen, ik
zal mij verheugen in den God
mijnsheils.

3:19 De Heere HEERE is mijn
Sterkte; en Hij zal mijn voeten
maken als der hinden, en Hij zal mij
doentreden op mijn hoogten. Voor
den opperzangmeester op mijn
Neginoth.

Zefanja
1:1 Het woord des HEEREN, hetwelk
geschied is tot Zefanja, den zoon
van Cuschi, den zoon van
Gedalja,den zoon van Amarja, den
zoon van Hizkia; in de dagen van
Josia, den zoon van Amon, den
koning van Juda.
1:2 Ik zal ganselijk alles wegrapen
uit dit land, spreekt de HEERE.
1:3 Ik zal wegrapen mensen en
beesten; Ik zal wegrapen de vogelen
des hemels, en de vissen der zee,
ende ergernissen met de
goddelozen; ja, Ik zal de mensen uit
dit land uitroeien, spreekt de HEERE.
1:4 En Ik zal Mijn hand uitstrekken
tegen Juda, en tegen alle inwoners
van Jeruzalem; en Ik zal uit
dezeplaats uitroeien het overblijfsel
van Baal, [en] den naam der
Chemarim met de priesters;
1:5 En die zich nederbuigen op de
daken voor het heir des hemels, en
die zich nederbuigende zweren

bijden HEERE, en zweren bij
Malcham;
1:6 En die terugkeren van achter
den HEERE; en die den HEERE niet
zoeken, en vragen naar Hem niet.
1:7 Zwijgt voor het aangezicht des
Heeren HEEREN; want de dag des
HEEREN is nabij; want de
HEEREheeft een slachtoffer bereid,
Hij heeft Zijn genoden geheiligd.
1:8 En het zal geschieden in den
dag van het slachtoffer des HEEREN,
dat Ik bezoeking zal doen over
devorsten, en over de kinderen des
konings, en over allen, die zich
kleden met vreemde kleding.
1:9 Ook zal Ik ten zelven dage
bezoeking doen over al wie over
den dorpel springt; die het huis
hunnerheren vullen met geweld en
bedrog.
1:10 En er zal te dien dage, spreekt
de HEERE, een stem des gekrijts zijn
van de Vispoort af, en een
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gehuilvan het tweede gedeelte, en
een grote breuk van de heuvelen af.
1:11 Huilt, gij inwoners der laagte!
Want al het volk van koophandel is
uitgehouwen, al de gelddragers
zijnuitgeroeid.
1:12 En het zal geschieden te dien
tijde, Ik zal Jeruzalem met
lantaarnen doorzoeken; en Ik zal
bezoekingdoen over de mannen, die
stijf geworden zijn op hun droesem,
die in hun hart zeggen: De HEERE
doet geengoed, en Hij doet geen
kwaad.
1:13 Daarom zal hun vermogen ten
roof worden, en hun huizen tot
verwoesting; zij bouwen wel
huizen,maar zij zullen ze niet
bewonen; en zij planten wijngaarden,
maar zij zullen derzelver wijn niet
drinken.
1:14 De grote dag des HEEREN is
nabij; hij is nabij, en zeer
haastende; de stem van den dag
desHEEREN; de held zal aldaar
bitterlijk schreeuwen.
1:15 Die dag zal een dag der
verbolgenheid zijn; een dag der
benauwdheid en des angstes, een
dag derwoestheid en verwoesting,
een dag der duisternis en der
donkerheid, een dag der wolk en
der dikke donkerheid;
1:16 Een dag der bazuin en des
geklanks tegen de vaste steden en
tegen de hoge hoeken.
1:17 En Ik zal de mensen bang

maken, dat zij zullen gaan als de
blinden; want zij hebben tegen
denHEERE gezondigd; en hun bloed
zal vergoten worden als stof, en
hun vlees zal worden als drek.
1:18 Noch hun zilver, noch hun
goud zal hen kunnen redden ten
dage der verbolgenheid des
HEEREN;maar door het vuur Zijns
ijvers zal dit ganse land verteerd
worden; want Hij zal een voleinding
maken,gewisselijk, een haastige, met
al de inwoners dezes lands.
2:1 Doorzoek u zelf nauw, ja,
doorzoek nauw, gij volk, dat met
geen lust bevangen wordt!
2:2 Eer het besluit bare (gelijk kaf
gaat de dag voorbij), terwijl de
hittigheid van des HEEREN toorn
overulieden nog niet komt; terwijl de
dag van den toorn des HEEREN
over ulieden nog niet komt.
2:3 Zoekt den HEERE, alle gij
zachtmoedigen des lands, die Zijn
recht werken! Zoekt gerechtigheid,
zoektzachtmoedigheid, misschien
zult gij verborgen worden in den
dag van den toorn des HEEREN.
2:4 Want Gaza zal verlaten wezen,
en Askelon zal ter verwoesting
wezen; Asdod zal men in den
middagverdrijven, en Ekron zal
uitgeworteld worden.
2:5 Wee den inwoneren van de
landstreek der zee, den volken der
Cheretim! Het woord des HEEREN
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zaltegen ulieden zijn, gij Kanaan,
der Filistijnen land! en Ik zal u
verdoen, dat er geen inwoner zal
zijn.
2:6 En de landstreek der zee zal
wezen [tot] hutten, uitgegraven
putten der herders, en betuiningen
derkudden.
2:7 En de landstreek zal wezen voor
het overblijfsel van het huis van
Juda, dat zij daarin weiden;
desavonds zullen zij in de huizen
van Askelon legeren, als de HEERE,
hunlieder God, hen zal bezocht, en
hungevangenis zal gewend hebben.
2:8 Ik heb de beschimping van
Moab gehoord, en de
scheldwoorden der kinderen
Ammons, waarmede zijMijn volk
beschimpt hebben, en hebben zich
groot gemaakt tegen deszelfs
landpale.
2:9 Daarom, [zo] [waarachtig] [als] Ik
leef, spreekt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: Moab
zalzekerlijk zijn als Sodom, en de
kinderen Ammons als Gomorra, een
netelheide, en een zoutgroeve, en
eenverwoesting tot in eeuwigheid!
De overigen Mijns volks zullen ze
beroven, en het overige Mijns volks
zal zeerfelijk bezitten.
2:10 Dat zullen zij hebben in plaats
van hun hoogmoed; want zij hebben
beschimpt, en hebben zich
grootgemaakt tegen het volk van
den HEERE der heirscharen.

2:11 Vreselijk zal de HEERE tegen
hen wezen, want Hij zal al de
goden der aarde doen uitteren; en
eeniegelijk uit zijn plaats zal Hem
aanbidden, al de eilanden der
heidenen.
2:12 Ook gij, Moren! zult de
verslagenen van Mijn zwaard zijn.
2:13 Hij zal ook Zijn hand
uitstrekken tegen het Noorden, en
Hij zal Assur verdoen; en Hij zal
Nineve stellentot een verwoesting,
droog als een woestijn.
2:14 En in het midden van haar
zullen den kudden legeren, al het
gedierte der volken; ook de
roerdomp,ook de nachtuil zullen op
haar granaatappelen vernachten;
een stem zal in het venster zingen,
verwoesting zalin den dorpel zijn,
als Hij haar cederwerk zal ontbloot
hebben.
2:15 Dit is die stad, die opspringt
van vreugde, die zeker woont, die in
haar hart zegt: Ik ben het, en
buitenmij is geen meer; hoe is zij
geworden tot woestheid, een
rustplaats van het gedierte! Een
ieder, die daardoortrekt, zal ze
aanfluiten, hij zal zijn hand
bewegen.
3:1 Wee der ijselijke, en der
bevlekte, der verdrukkende stad!
3:2 Zij hoort naar de stem niet; zij
neemt de tucht niet aan; zij
vertrouwt niet op den HEERE; tot
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haar Godnadert zij niet.
3:3 Haar vorsten zijn brullende
leeuwen in het midden van haar;
haar rechters zijn avondwolven, die
debeenderen niet breken tot aan
den morgen.
3:4 Haar profeten zijn lichtvaardig,
gans trouweloze mannen; haar
priesters verontreinigen het heilige,
zijdoen der wet geweld aan.
3:5 De rechtvaardige HEERE is in
het midden van haar, Hij doet geen
onrecht; allen morgen geeft Hij
Zijnrecht in het licht, er ontbreekt
niet; doch de verkeerde weet van
geen schaamte.
3:6 Ik heb de heidenen uitgeroeid,
hun hoeken zijn verwoest, Ik heb
hun straten eenzaam gemaakt,
datniemand daardoor gaat; hun
steden zijn verstoord, zodat er
niemand is, dat er geen inwoner is.
3:7 Ik zeide: Immers zult gij Mij
vrezen, gij zult de tucht aannemen,
opdat haar woning niet uitgeroeid
zouworden; al wat Ik haar bezocht
hebbe, waarlijk, zij hebben zich
vroeg opgemaakt, zij hebben al hun
handelingenverdorven.
3:8 Daarom verwacht Mij, spreekt de
HEERE, ten dage als Ik Mij opmake
tot den roof; want Mijn oordeel
is,de heidenen te verzamelen, de
koninkrijken te vergaderen, om over
hen Mijn gramschap, de ganse
hittigheidMijns toorns uit te storten,
want dit ganse land zal door het

vuur van Mijn ijver verteerd worden.
3:9 Gewisselijk, dan zal Ik tot de
volken een reine spraak wenden;
opdat zij allen den Naam des
HEERENaanroepen, opdat zij Hem
dienen met een eenparigen
schouder.
3:10 Van de zijden der rivieren der
Moren zullen Mijn ernstige
aanbidders, [met] de dochter
Mijnerverstrooiden, Mijn offeranden
brengen.
3:11 Te dien dage zult gij niet
beschaamd wezen vanwege al uw
handelingen, waarmede gij tegen
Mijovertreden hebt; want alsdan zal
Ik uit het midden van u wegnemen,
die van vreugde opspringen over
uwhovaardij, en gij zult u voortaan
niet meer verheffen om Mijns
heiligen bergs wil.
3:12 Maar Ik zal in het midden van
u doen overblijven een ellendig en
arm volk; die zullen op den
Naamdes HEEREN betrouwen.
3:13 De overgeblevenen van Israel
zullen geen onrecht doen, noch
leugen spreken, en in hun mond
zalgeen bedriegelijke tong gevonden
worden; maar zij zullen weiden en
nederliggen, en niemand zal
henverschrikken.
3:14 Zing vrolijk, gij dochter Sions,
juich, Israel; wees blijde, en spring
op van vreugde van ganser harte,
gijdochter Jeruzalems!
3:15 De HEERE heeft uw oordelen
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weggenomen, Hij heeft uw vijand
weggevaagd; de Koning Israels,
deHEERE, is in het midden van u, gij
zult geen kwaad meer zien.
3:16 Te dien dage zal tot
Jeruzalem gezegd worden: Vrees
niet, o Sion! laat uw handen niet
slap worden.
3:17 De HEERE, uw God, is in het
midden van u, een Held, [Die]
verlossen zal; Hij zal over u vrolijk
zijnmet blijdschap, Hij zal zwijgen in
Zijn liefde, Hij zal Zich over u
verheugen met gejuich.
3:18 De bedroefden, om der
bijeenkomst wil, zal Ik verzamelen,
zij zijn uit u; de schimping is een

last ophaar.
3:19 Ziet, Ik zal te dien tijde al uw
verdrukkers verdoen; en Ik zal de
hinkenden behoeden, en
deuitgestotenen verzamelen; en Ik
zal ze stellen tot een lof, en tot
een naam, in het ganse land, waar
zijbeschaamd zijn geweest.
3:20 Te dier tijd zal Ik ulieden
herwaarts brengen, ten tijde
namelijk, als Ik u verzamelen zal;
zekerlijk Ik zalulieden zetten tot een
naam en tot een lof, onder alle
volken der aarde, als Ik uw
gevangenissen voor uw ogenwenden
zal, zegt de HEERE.

Haggai
1:1 In het tweede jaar van den
koning Darius, in de zesde maand,
op den eersten dag der
maand,geschiedde het woord des
HEEREN, door den dienst van
Haggai, den profeet, tot Zerubbabel,
den zoon vanSealthiel, den vorst
van Juda, en tot Josua, den zoon
van Jozadak, den hogepriester,
zeggende:
1:2 Alzo spreekt de HEERE der
heirscharen zeggende: Dit volk zegt:
De tijd is niet gekomen, de tijd,
datdes HEEREN huis gebouwd

worde.
1:3 En het woord des HEEREN
geschiedde door den dienst van
den profeet Haggai, zeggende:
1:4 Is het voor ulieden wel de tijd,
dat gij woont in uw gewelfde huizen,
en zal dit huis woest zijn?
1:5 Nu dan, alzo zegt de HEERE der
heirscharen: Stelt uw hart op uw
wegen.
1:6 Gij zaait veel, en gij brengt
weinig in; gij eet, maar niet tot
verzadiging; gij drinkt, maar niet tot
dronkenworden toe; gij kleedt u,
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maar niet tot uw verwarming, en wie
loon ontvangt, die ontvangt dat
loon in eendoorgeboorden buidel.
1:7 Alzo zegt de HEERE der
heirscharen: Stelt uw hart op uw
wegen.
1:8 Klimt op het gebergte, en
brengt hout aan, en bouwt dit huis,
en Ik zal een welgevallen
daaraanhebben, en verheerlijkt
worden, zegt de HEERE.
1:9 Gij ziet om naar veel, maar ziet,
gij bekomt weinig; en als gij het in
huis gebracht hebt, zo blaas
Ikdaarin. Waarom dat? spreekt de
HEERE der heirscharen; om Mijns
huizes wil, hetwelk woest is, en dat
gij looptelk voor zijn eigen huis.
1:10 Daarom onthouden zich de
hemelen over u, dat er geen dauw
is, en het land onthoudt zijn
vruchten.
1:11 Want Ik heb een droogte
geroepen over het land, en over de
bergen, en over het koren, en over
denmost, en over de olie, en over
hetgeen de aardbodem zou
voortbrengen; ook over de mensen,
en over debeesten, en over allen
arbeid der handen.
1:12 Toen hoorde Zerubbabel, de
zoon van Sealthiel, en Josua, de
zoon van Jozadak, de hogepriester,
enal het overblijfsel des volks, naar
de stem van den HEERE, hun God,
en naar de woorden van den
profeetHaggai, gelijk als hem de

HEERE, hun God, gezonden had; en
het volk vreesde voor het
aangezicht desHEEREN.
1:13 Toen sprak Haggai, de bode
des HEEREN, in de boodschap des
HEEREN, tot het volk, zeggende:
Ikben met ulieden, spreekt de
HEERE.
1:14 En de HEERE verwekte den
geest van Zerubbabel, den zoon van
Sealthiel, den vorst van Juda, enden
geest van Josua, den zoon van
Jozadak, den hogepriester, en den
geest van het ganse overblijfsel
desvolks; en zij kwamen en maakten
het werk in het huis van den HEERE
der heirscharen, hun God.
1:15 Op den vier en twintigsten dag
der maand, in de zesde [maand], in
het tweede jaar van den
koningDarius.
2:1 In de zevende [maand], op den
een en twintigsten der maand,
geschiedde het woord des
HEERENdoor den dienst van den
profeet Haggai, zeggende:
2:2 Spreek nu tot Zerubbabel, den
zoon van Sealthiel, den vorst van
Juda, en tot Josua, den zoon
vanJozadak, den hogepriester, en
tot het overblijfsel des volks,
zeggende:
2:3 Wie is onder ulieden
overgebleven, die, dit huis in zijn
eerste heerlijkheid gezien heeft, en
hoedanigziet gij hetzelve nu? Is dit
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niet als niets in uw ogen?
2:4 Doch nu, wees sterk, gij
Zerubbabel! spreekt de HEERE; en
wees sterk, gij Josua, zoon van
Jozadak,hogepriester! en wees sterk,
al gij volk des lands! spreekt de
HEERE; en werkt, want Ik ben met u,
spreekt deHEERE der heirscharen;
2:5 Met het woord, in hetwelk Ik
met ulieden [een] [verbond] gemaakt
heb, als gij uit Egypte uittrokt,
enMijn Geest, staande in het midden
van u; vreest niet!
2:6 Want alzo zegt de HEERE der
heirscharen: Nog eens, een weinig
[tijds] zal het zijn; en Ik zal
dehemelen, en de aarde, en de zee,
en het droge doen beven.
2:7 Ja, Ik zal al de heidenen doen
beven, en zij zullen komen [tot] den
Wens aller heidenen, en Ik zal,
dithuis met heerlijkheid vervullen,
zegt de HEERE der heirscharen.
2:8 Mijn is het zilver, en Mijn is het
goud, spreekt de HEERE der
heirscharen.
2:9 De heerlijkheid van dit laatste
huis zal groter worden, dan van het
eerste, zegt de HEERE
derheirscharen; en in deze plaats
zal Ik vrede geven, spreekt de
HEERE der heirscharen.
2:10 Op den vier en twintigsten
[dag] der negende [maand], in het
tweede jaar van Darius, geschiedde
hetwoord des HEEREN door den
dienst van den profeet Haggai,

zeggende:
2:11 Alzo zegt de HEERE der
heirscharen: Vraag nu den priesters
de wet, zeggende:
2:12 Ziet, iemand draagt heilig vlees
in de slip van zijn kleed, en hij
raakt met zijn slip aan het brood,
ofaan het moes, of aan den wijn, of
aan de olie, of aan enige spijze, zal
het heilig worden? En de
priestersantwoordden, en zeiden:
Neen.
2:13 En Haggai zeide: Indien
iemand, die onrein is van een dood
lichaam, iets van die dingen
aanroert, zalhet onrein worden? En
de priesters antwoordden, en
zeiden: Het zal onrein worden.
2:14 Toen antwoordde Haggai, en
zeide: Alzo is dit volk, en alzo is
deze natie voor Mijn
aangezicht,spreekt de HEERE, en
alzo is al het werk hunner handen;
en wat zij daar offeren, dat is
onrein.
2:15 En nu, stelt er toch ulieder
hart op, van dezen dag af en
opwaarts, eer er steen op steen
gelegd werdaan den tempel des
HEEREN;
2:16 Eer die [dingen] geschiedden,
kwam iemand tot den [koren] hoop
van twintig [maten], zo waren
er[maar] tien; komende tot den
wijnbak, om vijftig [maten] van de
pers te scheppen, zo waren er
[maar] twintig.
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2:17 Ik sloeg ulieden met
brandkoren, met honigdauw en met
hagel, al het werk uwer handen; en
gij[keerdet] u niet tot Mij, spreekt de
HEERE.
2:18 Stelt er toch uw hart op, van
dezen dag af en opwaarts; van den
vier en twintigsten dag der
negende[maand] af, van den dag af,
als het fondament aan den tempel
des HEEREN is gelegd geworden,
stelt er uwhart op.
2:19 Is er nog zaad in de schuur?
Zelfs tot den wijnstok, en den
vijgeboom, en den
granaatappelboom, enden olijfboom,
[die] niet gedragen heeft, [die] zal Ik
van dezen dag af zegenen.
2:20 Het woord des HEEREN nu
geschiedde ten tweeden male tot

Haggai, op den vier en twintigsten
dermaand, zeggende:
2:21 Spreek tot Zerubbabel, den
vorst van Juda, zeggende: Ik zal de
hemelen en de aarde bewegen.
2:22 En Ik zal den troon der
koninkrijken omkeren, en verdelgen
de vastigheid van de koninkrijken
derheidenen; en Ik zal den wagen
omkeren, en die daarop rijden; en
de paarden, en die daarop rijden,
zullennederstorten, een iegelijk in
des anderen zwaard.
2:23 Te dien dage, spreekt de
HEERE der heirscharen, zal Ik u
nemen, o Zerubbabel, gij zoon
vanSealthiel, Mijn knecht! spreekt de
HEERE, en Ik zal u stellen, als een
zegelring; want u heb Ik verkoren,
spreektde Heere der heirscharen.

Zacharia
1:1 In de achtste maand, in het
tweede jaar van Darius, geschiedde
het woord des HEEREN tot
Zacharia,den zoon van Berechja,
den zoon van Iddo, den profeet,
zeggende:
1:2 De HEERE is zeer vertoornd
geweest tegen uw vaderen.
1:3 Daarom zeg tot hen: Alzo zegt
de HEERE der heirscharen: Keert
weder tot Mij, spreekt de HEERE

derheirscharen, zo zal Ik weder tot
ulieden keren, zegt de HEERE der
heirscharen.
1:4 Weest niet als uw vaderen, tot
dewelke de vorige profeten riepen,
zeggende: Alzo zegt de HEERE
derheirscharen: Bekeert u toch van
uw boze wegen, en uw boze
handelingen; maar zij hoorden niet,
en zijluisterden niet naar Mij,
spreekt de HEERE.
1527

Zacharia
1:5 Uw vaderen, waar zijn die? En
de profeten, zullen zij in eeuwigheid
leven?
1:6 Nochtans Mijn woorden en Mijn
inzettingen, die Ik Mijn knechten,
den profeten, geboden had,
hebbenzij uw vaders niet getroffen?
zodat zij wederkerende zeiden: Gelijk
als de HEERE der heirscharen
gedacht heeftons te doen, naar
onze wegen en naar onze
handelingen, alzo heeft Hij met ons
gedaan.
1:7 Op den vier en twintigsten dag,
in de elfde maand (die de maand
Schebat is), in het tweede jaar
vanDarius, geschiedde het woord
des HEEREN tot Zacharia, den zoon
van Berechja, den zoon van Iddo,
denprofeet, zeggende:
1:8 Ik zag des nachts, en ziet, een
Man rijdende op een rood paard,
en Hij stond tussen de mirten, die
in dediepte waren; en achter Hem
waren rode, bruine en witte
paarden.
1:9 En Ik zeide: Mijn Heere! wat zijn
deze? Toen zeide tot mij de Engel,
Die met mij sprak: Ik zal u
tonen,wat deze zijn.
1:10 Toen antwoordde de Man, Die
tussen de mirten stond, en zeide:
Deze zijn het, die de
HEEREuitgezonden heeft, om het
land te doorwandelen.
1:11 En zij antwoordden den Engel
des HEEREN, Die tussen de mirten

stond, en zeiden: Wij hebben
hetland doorwandeld, en ziet, het
ganse land zit en het is stil.
1:12 Toen antwoordde de Engel des
HEEREN, en zeide: HEERE der
heirscharen! hoe lang zult Gij U
nietontfermen over Jeruzalem, en
over de steden van Juda, op welke
Gij gram geweest zijt, deze zeventig
jaren?
1:13 En de HEERE antwoordde den
Engel, Die met mij sprak, goede
woorden, troostelijke woorden.
1:14 En de Engel, Die met mij
sprak, zeide tot mij: Roep uit,
zeggende: Alzo zegt de HEERE
derheirscharen: Ik ijver over
Jeruzalem en over Sion met een
groten ijver.
1:15 En Ik ben met een zeer groten
toorn vertoornd tegen die geruste
heidenen; want Ik was een
weinigtoornig, maar zij hebben ten
kwade geholpen.
1:16 Daarom zegt de HEERE alzo: Ik
ben tot Jeruzalem wedergekeerd
met ontfermingen; Mijn huis
zaldaarin gebouwd worden, spreekt
de HEERE der heirscharen, en het
richtsnoer zal over Jeruzalem
uitgestrektworden.
1:17 Roep nog, zeggende: Alzo zegt
de HEERE der heirscharen: Mijn
steden zullen nog uitgespreidworden
vanwege het goede; want de HEERE
zal Sion nog troosten, en Hij zal
Jeruzalem nog verkiezen.
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1:18 En ik hief mijn ogen op, en
zag; en ziet, er waren vier hoornen.
1:19 En ik zeide tot den Engel, Die
met mij sprak: Wat zijn deze? En Hij
zeide tot mij: Dat zijn de
hoornen,welke Juda, Israel en
Jeruzalem verstrooid hebben.
1:20 En de HEERE toonde mij vier
smeden.
1:21 Toen zeide ik: Wat komen die
maken? En Hij sprak, zeggende: Dat
zijn de hoornen, die Judaverstrooid
hebben, zodat niemand zijn hoofd
ophief; maar deze zijn gekomen om
die te verschrikken, om dehoornen
der heidenen neder te werpen,
welke den hoorn verheven hebben
tegen het land van Juda, om dat
teverstrooien.
2:1 Wederom hief ik mijn ogen op,
en ik zag; en ziet, er was een man,
en in zijn hand was een meetsnoer.
2:2 En ik zeide: Waar gaat gij
henen? En hij zeide tot mij: Om
Jeruzalem te meten; om te zien,
hoe groothaar breedte, en hoe
groot haar lengte wezen zal.
2:3 En ziet, de Engel, Die met mij
sprak, ging uit; en een andere Engel
ging uit, hem tegemoet.
2:4 En hij zeide tot hem: Loop,
spreek dezen jongeling aan,
zeggende: Jeruzalem zal
dorpsgewijzebewoond worden,
vanwege de veelheid der mensen en
der beesten, die in het midden

derzelve wezen zal.
2:5 En Ik zal haar wezen, spreekt
de HEERE, een vurige muur rondom;
en Ik zal tot heerlijkheid wezen
inhet midden van haar.
2:6 Hui, hui, vliedt toch uit het
Noorderland, spreekt de HEERE;
want Ik heb ulieden uitgebreid naar
de vierwinden des hemels, spreekt
de HEERE.
2:7 Hui, Sion! ontkomt gij, die woont
[bij] de dochter van Babel!
2:8 Want zo zegt de HEERE der
heirscharen: Naar de heerlijkheid
[over] [u], heeft Hij mij gezonden tot
dieheidenen, die ulieden beroofd
hebben; want die ulieden aanraakt,
die raakt Zijn oogappel aan.
2:9 Want ziet, Ik zal Mijn hand over
henlieden bewegen, en zij zullen
hunnen knechten een roof
wezen.Alzo zult gijlieden weten, dat
de HEERE der heirscharen mij
gezonden heeft.
2:10 Juich en verblijd u, gij dochter
Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal in
het midden van u wonen, spreekt
deHEERE.
2:11 En vele heidenen zullen te dien
dage den HEERE toegevoegd
worden, en zij zullen Mij tot een
volkwezen; en Ik zal in het midden
van u wonen; en gij zult weten, dat
de HEERE der heirscharen mij tot u
gezondenheeft.
2:12 Dan zal de HEERE Juda erven
voor Zijn deel, in het heilige land,
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en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.
2:13 Zwijg, alle vlees, voor het
aangezicht des HEEREN! want Hij is
ontwaakt uit Zijn heilige woning.
3:1 Daarna toonde Hij mij Josua,
den hogepriester, staande voor het
aangezicht van den Engel
desHEEREN; en de satan stond aan
zijn rechterhand, om hem te
wederstaan.
3:2 Doch de HEERE zeide tot den
satan: De HEERE schelde u, gij
satan! ja, de HEERE schelde u,
DieJeruzalem verkiest; is deze niet
een vuurbrand uit het vuur gerukt?
3:3 Josua nu was bekleed met vuile
klederen, als hij voor het aangezicht
des Engels stond.
3:4 Toen antwoordde Hij, en sprak
tot degenen, die voor Zijn
aangezicht stonden, zeggende: Doet
dezevuile klederen van hem weg.
Daarna sprak Hij tot hem: Zie, Ik
heb uw ongerechtigheid van u
weggenomen, enIk zal u
wisselklederen aandoen.
3:5 Dies zeg Ik: Laat ze een reinen
hoed op zijn hoofd zetten. En zij
zetten dien reinen hoed op zijn
hoofd,en zij togen hem klederen
aan; en de Engel des HEEREN stond
[daarbij].
3:6 Toen betuigde de Engel des
HEEREN Josua, zeggende:
3:7 Zo zegt de HEERE der
heirscharen: Indien gij in Mijn wegen

zult wandelen, en indien gij Mijn
wacht zultwaarnemen, zo zult gij
ook Mijn huis richten, en ook Mijn
voorhoven bewaren; en Ik zal u
wandelingen gevenonder dezen, die
[hier] staan.
3:8 Hoor nu toe, Josua, gij
hogepriester! gij en uw vrienden, die
voor uw aangezicht zitten, want zij
zijn eenwonderteken; want ziet, Ik
zal Mijn Knecht, de SPRUITE, doen
komen.
3:9 Want ziet, aangaande dien
steen, welken Ik gelegd heb voor
het aangezicht van Josua, op dien
enensteen zullen zeven ogen wezen;
ziet, Ik zal zijn graveersel graveren,
spreekt de HEERE der heirscharen,
en Ikzal de ongerechtigheid dezes
lands op een dag wegnemen.
3:10 Te dien dage, spreekt de
HEERE der heirscharen, zult gijlieden
een iegelijk zijn naaste nodigen
totonder den wijnstok en tot onder
den vijgeboom.
4:1 En de Engel, Die met mij sprak,
kwam weder; en Hij wekte mij op,
gelijk een man, die van zijn
slaapopgewekt wordt.
4:2 En Hij zeide tot mij: Wat ziet
gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een
geheel gouden kandelaar, en
eenoliekruikje boven deszelfs hoofd,
en zijn zeven lampen daarop; die
lampen hadden zeven en zeven
pijpen,dewelke boven zijn hoofd
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waren;
4:3 En twee olijfbomen daarnevens,
een ter rechterzijde van het
oliekruikje, en een tot deszelfs
linkerzijde.
4:4 En ik antwoordde, en zeide tot
den Engel, Die met mij sprak,
zeggende: Mijn Heere! wat zijn
dezedingen?
4:5 Toen antwoordde de Engel, Die
met mij sprak, en zeide tot mij:
Weet gij niet, wat deze dingen zijn?
Enik zeide: Neen, mijn Heere!
4:6 Toen antwoordde Hij, en sprak
tot mij, zeggende: Dit is het woord
des HEEREN tot
Zerubbabel,zeggende: Niet door
kracht noch door geweld, maar
door Mijn Geest [zal] [het]
[geschieden], zegt de HEEREder
heirscharen.
4:7 Wie zijt gij, o grote berg? Voor
het aangezicht van Zerubbabel zult
gij worden tot een vlak veld; want
hijzal den hoofdsteen voortbrengen
[met] toeroepingen: Genade, genade
zij denzelven!
4:8 Het woord des HEEREN
geschiedde verder tot mij, zeggende:
4:9 De handen van Zerubbabel
hebben dit huis gegrondvest, zijn
handen zullen het ook voleinden;
opdat gijweet, dat de HEERE der
heirscharen mij tot ulieden
gezonden heeft.
4:10 Want wie veracht den dag der
kleine dingen? daar zich toch die

zeven verblijden zullen, als zij
hettinnen gewicht zullen zien in de
hand van Zerubbabel; dat zijn de
ogen des HEEREN, die het ganse
landdoortrekken.
4:11 Verder antwoordde ik, en zeide
tot Hem: Wat zijn die twee
olijfbomen, ter rechterzijde des
kandelaars,en aan zijn linkerzijde?
4:12 En andermaal antwoordende,
zo zeide ik tot Hem: Wat zijn die
twee takjes der olijfbomen, welke in
detwee gouden kruiken zijn, die
goud van zich gieten?
4:13 En Hij sprak tot mij, zeggende:
Weet gij niet, wat deze zijn? En ik
zeide: Neen, mijn Heere!
4:14 Toen zeide Hij: Deze zijn de
twee olietakken, welke voor den
Heere der ganse aarde staan.
5:1 En ik hief mijn ogen weder op,
en ik zag; en ziet, een vliegende rol.
5:2 En Hij zeide tot mij: Wat ziet
gij? En ik zeide: Ik zie een vliegende
rol, welker lengte is van twintig
ellen,en haar breedte van tien ellen.
5:3 Toen zeide Hij tot mij: Dit is de
vloek, die uitgaan zal over het
ganse land; want een iegelijk, die
steelt,zal van hier, volgens
denzelven [vloek], uitgeroeid worden;
desgelijks een iegelijk, die [valselijk]
zweert, zal vanhier, volgens
denzelven [vloek], uitgeroeid worden.
5:4 Ik breng dezen [vloek] voort,
spreekt de HEERE der heirscharen,
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dat hij kome in het huis van den
dief,en in het huis desgenen, die bij
Mijn Naam valselijk zweert; en hij
zal in het midden zijns huizes
overnachten, enhij zal het verteren,
met zijn houten en zijn stenen.
5:5 En de Engel, Die met mij sprak,
ging uit, en zeide tot mij: Hef nu uw
ogen op, en zie, wat dit zij, dat
ervoortkomt.
5:6 En ik zeide: Wat is dat? En Hij
zeide: Dit is een efa, die voortkomt.
Verder zeide Hij: Dit is het oog
overhenlieden in het ganse land.
5:7 En ziet, een plaat van lood
werd opgeheven, en er was een
vrouw, zittende in het midden der
efa.
5:8 En Hij zeide: Deze is de
goddeloosheid; en Hij wierp ze in
het midden van de efa; en Hij wierp
het lodengewicht op den mond
derzelve.
5:9 En ik hief mijn ogen op, en ik
zag; en ziet, twee vrouwen kwamen
voort, en wind was in haar
vleugelen,en zij hadden vleugelen,
als de vleugelen eens ooievaars; en
zij voerden de efa tussen de aarde
en tussen denhemel.
5:10 Toen zeide ik tot den Engel,
Die met mij sprak: Waarhenen
brengen zij deze efa?
5:11 En Hij zeide tot mij: Om haar
een huis te bouwen in het land
Sinear; dat zij daar gevestigd en
gesteldworde op haar grondvesting.

6:1 En ik hief mijn ogen weder op,
en ik zag; en ziet, vier wangens
gingen er uit van tussen twee
bergen, endie bergen waren bergen
van koper.
6:2 Aan den eersten wagen waren
rode paarden; en aan den tweeden
wagen waren zwarte paarden.
6:3 En aan den derden wagen witte
paarden; en aan den vierden wagen
hagelvlekkige paarden, die
sterkwaren.
6:4 En ik antwoordde, en zeide tot
den Engel, Die met mij sprak: Wat
zijn deze, mijn Heere?
6:5 En de Engel antwoordde, en
zeide tot mij: Deze zijn de vier
winden des hemels, uitgaande van
daar zijstonden voor den Heere der
ganse aarde.
6:6 Aan welken [wagen] de zwarte
paarden zijn, [die] [paarden] gaan
uit naar het Noorderland; en de
wittegaan uit, dezelve achterna; en
de hagelvlekkige gaan uit naar het
Zuiderland.
6:7 En die sterke [paarden] gingen
uit, en zochten voort te gaan, om
het land te doorwandelen; want
Hijhad gezegd: Gaat heen,
doorwandelt het land. En zij
doorwandelden het land.
6:8 En Hij riep mij, en sprak tot mij,
zeggende: Zie, deze, die uitgegaan
zijn naar het Noorderland,
hebbenMijn Geest doen rusten in
het Noorderland.
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6:9 En des HEEREN woord
geschiedde tot mij, zeggende:
6:10 Neem van de gevankelijk
weggevoerden van Cheldai, van
Tobia, en van Jedaja, en kom gij te
diendage, en ga in ten huize van
Josia, den zoon van Zefanja,
dewelke uit Babel gekomen zijn;
6:11 Te weten, neem zilver en goud,
en maak kronen; en zet ze op het
hoofd van Josua, den zoon
vanJozadak, den hogepriester.
6:12 En spreek tot hem, zeggende:
Alzo spreekt de HEERE der
heirscharen, zeggende: Ziet, een
Man,Wiens naam is SPRUITE, Die zal
uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal
des HEEREN tempel bouwen.
6:13 Ja, Hij zal den tempel des
HEEREN bouwen, en Hij zal het
sieraad dragen, en Hij zal zitten,
enheersen op Zijn troon; en Hij zal
priester zijn op Zijn troon; en de
raad des vredes zal tussen die
Beiden wezen.
6:14 En die kronen zullen wezen
voor Chelem, en voor Tobia, en
voor Jedaja, en voor Chen, den
zoon vanZefanja, tot een
gedachtenis in den tempel des
HEEREN.
6:15 En die verre zijn, zullen komen,
en zullen bouwen in den tempel des
HEEREN, en gijlieden zult weten,dat
de HEERE der heirscharen mij tot u
gezonden heeft. Dit zal geschieden,
indien gij vlijtiglijk zult horen naarde

stem des HEEREN, uws Gods.
7:1 Het gebeurde nu in het vierde
jaar van den koning Darius, [dat]
het woord des HEEREN geschiedde
totZacharia, op den vierden der
negende maand, [namelijk] in
Chisleu.
7:2 Toen men [naar] het huis van
God gezonden had Sarezer, en
Regem-melech, en zijn mannen, om
hetaangezicht des HEEREN te
smeken;
7:3 Zeggende tot de priesters, die
in het huis des HEEREN der
heirscharen waren, en tot de
profeten,zeggende: Moet ik wenen in
de vijfde maand, mij afzonderende,
gelijk als ik gedaan heb nu zo vele
jaren?
7:4 Toen geschiedde het woord des
HEEREN der heirscharen tot mij,
zeggende:
7:5 Spreek tot het ganse volk dezes
lands, en tot de priesters, zeggende:
Toen gij vasttet en rouwklaagdet,in
de vijfde en in de zevende [maand],
namelijk nu zeventig jaren, hebt
gijlieden Mij, Mij enigszins gevast?
7:6 Of als gij at, en als gij dronkt,
waart gij het niet, die daar at, en
gij, die daar dronkt?
7:7 Zijn het niet de woorden, welke
de HEERE uitriep door den dienst
der vorige profeten, toen
Jeruzalembewoond en gerust was,
en haar steden rondom haar; en
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het zuiden en de laagte bewoond
was?
7:8 Verder geschiedde het woord
des HEEREN tot Zacharia, zeggende:
7:9 Alzo sprak de HEERE der
heirscharen, zeggende: Richt een
waarachtig gericht, en
doetgoedertierenheid en
barmhartigheden, de een aan den
ander;
7:10 En verdrukt de weduwe noch
den wees, den vreemdeling noch
den ellendige; en denkt niet in uw
hartde een des anderen kwaad.
7:11 Maar zij weigerden op te
merken, en togen hun schouder
terug, en zij verzwaarden hun oren,
opdat zijniet hoorden.
7:12 En zij maakten hun hart [als]
een diamant, opdat zij niet hoorden
de wet en de woorden, die deHEERE
der heirscharen zond in Zijn Geest,
door den dienst der vorige profeten,
waaruit ontstaan is een grotetoorn
van den HEERE der heirscharen.
7:13 Daarom is het geschied, gelijk
als Hij geroepen had, doch zij niet
gehoord hebben, alzo riepen zij
ook,maar Ik hoorde niet, zegt de
HEERE der heirscharen;
7:14 Maar Ik heb hen weggestormd
onder alle heidenen, welke zij niet
kenden; en het land werd achter
henverwoest, zodat er niemand
doorging, noch wederkeerde; want
zij stelden het gewenste land tot
eenverwoesting.

8:1 Daarna geschiedde het woord
des HEEREN der heirscharen [tot]
[mij], zeggende:
8:2 Alzo zegt de HEERE der
heirscharen: Ik heb geijverd over
Sion met een groten ijver; ja, met
grotegrimmigheid heb Ik over haar
geijverd.
8:3 Alzo zegt de HEERE: Ik ben
wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in
het midden van Jeruzalem wonen;
enJeruzalem zal geheten worden
een stad der waarheid, en de berg
des HEEREN der heirscharen, een
berg derheiligheid.
8:4 Alzo zegt de HEERE der
heirscharen: Er zullen nog oude
mannen en oude vrouwen zitten op
de stratenvan Jeruzalem; een ieder
zal zijn stok in zijn hand hebben
vanwege de veelheid der dagen.
8:5 En de straten dier stad zullen
vervuld worden met knechtjes en
meisjes, spelende op haar straten.
8:6 Alzo zegt de HEERE der
heirscharen: Omdat het wonderlijk is
in de ogen van het overblijfsel
dezesvolks in deze dagen, zou het
[daarom] ook in Mijn ogen
wonderlijk zijn? spreekt de HEERE
der heirscharen.
8:7 Alzo zegt de HEERE der
heirscharen: Ziet, Ik zal Mijn volk
verlossen uit het land des opgangs,
en uithet land des nedergangs der
zon.
8:8 En Ik zal hen herwaarts
1534

Zacharia
brengen, dat zij in het midden van
Jeruzalem wonen zullen; en zij
zullen Mij toteen volk zijn, en Ik zal
hun tot een God zijn, in waarheid
en in gerechtigheid.
8:9 Alzo zegt de HEERE der
heirscharen: Laat uw handen sterk
zijn, gijlieden, die in deze dagen
dezewoorden gehoord hebt uit den
mond der profeten, die geweest zijn
ten dage, als de grond van het huis
desHEEREN der heirscharen gelegd
is, dat de tempel gebouwd zou
worden.
8:10 Want voor die dagen kwam
des mensen loon te niet, en het
loon van het vee was geen; en
deuitgaande en de inkomende
hadden geen vrede vanwege den
vijand, want Ik zond alle mensen,
een iegelijktegen zijn naaste.
8:11 Maar nu zal Ik aan het
overblijfsel dezes volks niet wezen,
gelijk in de vorige dagen, spreekt
deHEERE der heirscharen.
8:12 Want het zaad zal voorspoedig
zijn, de wijnstok zal zijn vrucht
geven, en de aarde zal haar
inkomengeven, en de hemelen zullen
hun dauw geven; en Ik zal het
overblijfsel dezes volks dit alles
doen erven.
8:13 En het zal geschieden, gelijk
als gij, o huis van Juda! en gij, o
huis Israels! geweest zijt een
vloekonder de heidenen, alzo zal Ik
ulieden behoeden, en gij zult een

zegening wezen; vreest niet, laat uw
handensterk zijn.
8:14 Want alzo zegt de HEERE der
heirscharen: Gelijk als Ik gedacht
heb ulieden kwaad te doen, toen
Mijuw vaderen grotelijks vertoornden,
zegt de HEERE der heirscharen, en
het heeft Mij niet berouwd.
8:15 Alzo denk Ik wederom in deze
dagen goed te doen aan Jeruzalem,
en aan het huis van Juda;
vreestniet!
8:16 Dit zijn de dingen, die gij doen
zult: spreekt de waarheid, een
iegelijk met zijn naaste; oordeelt
dewaarheid en een oordeel des
vredes in uw poorten.
8:17 En denkt niet de een des
anderen kwaad in ulieder hart; en
hebt een valsen eed niet lief; want
al dezezijn [dingen], die Ik haat,
spreekt de HEERE.
8:18 Wederom geschiedde het
woord des HEEREN der heirscharen
tot mij, zeggende:
8:19 Alzo zegt de HEERE der
heirscharen: Het vasten der vierde,
en het vasten der vijfde, en het
vastender zevende, en het vasten
der tiende [maand], zal den huize
van Juda tot vreugde, en tot
blijdschap, en totvrolijke hoogtijden
wezen; hebt dan de waarheid en
den vrede lief.
8:20 Alzo zegt de HEERE der
heirscharen: Nog zal het geschieden,
dat de volken, en de inwoners van
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velesteden komen zullen;
8:21 En de inwoners der ene [stad]
zullen gaan tot [de] [inwoners] der
andere, zeggende: Laat ons
vlijtighenengaan, om te smeken het
aangezicht des HEEREN, en om den
HEERE der heirscharen te zoeken; ik
zalook henengaan.
8:22 Alzo zullen vele volken, en
machtige heidenen komen, om den
HEERE der heirscharen te
Jeruzalemte zoeken, en om het
aangezicht des HEEREN te smeken.
8:23 Alzo zegt de HEERE der
heirscharen: Het zal in die dagen
geschieden, dat tien mannen, uit
allerleitongen der heidenen, grijpen
zullen, ja, de slip grijpen zullen van
een Joodsen man, zeggende: Wij
zullen metulieden gaan, want wij
hebben gehoord, [dat] God met
ulieden is.
9:1 De last van het woord des
HEEREN over het land Chadrach en
Damaskus, deszelfs rust; want
deHEERE heeft een oog [over] den
mens, gelijk [over] al de stammen
Israels.
9:2 En ook zal Hij Hamath met
dezelve bepalen; Tyrus en Sidon,
hoewel zij zeer wijs is;
9:3 En Tyrus zich sterkten gebouwd
heeft, en zilver verzameld heeft als
stof, en fijn goud als slijk
derstraten;
9:4 Ziet, de HEERE zal haar uit het

bezit stoten, en Hij zal haar vesting
in de zee verslaan; en zij zal
metvuur verteerd worden.
9:5 Askelon zal het zien, en zal
vrezen; desgelijks Gaza, en zal grote
smart hebben, mitsgaders
Ekron,dewijl hetgeen, waar zij op
zagen, [hen] heeft te schande
gemaakt; en de koning van Gaza
zal vergaan, enAskelon zal niet
bewoond worden.
9:6 En de bastaard zal te Asdod
wonen, en Ik zal den hoogmoed der
Filistijnen uitroeien.
9:7 En Ik zal zijn bloed uit zijn
mond wegdoen, en zijn verfoeiselen
van tussen zijn tanden; alzo zal hij
ookonzen God overblijven; ja, hij zal
zijn als een vorst in Juda, en Ekron
als de Jebusiet.
9:8 En Ik zal Mij rondom Mijn huis
legeren, vanwege het heirleger,
vanwege den doorgaande, en
vanwegeden wederkerende, opdat de
drijver niet meer door hen doorga;
want nu heb Ik [het] met Mijn ogen
aangezien.
9:9 Verheug u zeer, gij dochter
Sions! juich, gij dochter Jeruzalems!
Ziet, uw Koning zal u
komen,rechtvaardig, en Hij is een
Heiland; arm, en rijdende op een
ezel, en op een veulen, een jong
der ezelinnen.
9:10 En Ik zal de wagens uit Efraim
uitroeien, en de paarden uit
Jeruzalem; ook zal de strijdboog
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uitgeroeidworden, en Hij zal den
heidenen vrede spreken; en Zijn
heerschappij zal zijn van zee tot
aan zee, en van derivier tot aan de
einden der aarde.
9:11 U ook aangaande, [o] [Sion]!
door het bloed uws verbonds, heb
Ik uw gebondenen uit den kuil,
daargeen water in is, uitgelaten.
9:12 Keert gijlieden weder tot de
sterkte, gij gebondenen, die daar
hoopt! ook heden verkondig Ik, dat
Ik udubbel zal wedergeven;
9:13 Als Ik Mij Juda zal gespannen,
[en] Ik Efraim den boog zal gevuld
hebben; en Ik uw kinderen, o
Sion!zal verwekt hebben tegen uw
kinderen, o Griekenland! en u
gesteld zal hebben als het zwaard
van een held.
9:14 En de HEERE zal over
henlieden verschijnen, en Zijn pijlen
zullen uitvaren als een bliksem; en
deHeere HEERE zal met de bazuin
blazen, en Hij zal voorttreden met
stormen uit het zuiden.
9:15 De HEERE der heirscharen zal
hen beschutten, en zij zullen eten,
nadat zij de slingerstenen zullen
tenondergebracht hebben; zij zullen
ook drinken, [en] een gedruis maken
als de wijn; en zij zullen vervuld
worden,gelijk het bekken, gelijk de
hoeken des altaars.
9:16 En de HEERE, hun God, zal ze
te dien dage behouden, als zijnde
de kudde Zijns volks; wantgekroonde

stenen zullen in Zijn land, als een
banier, opgericht worden.
9:17 Want hoe groot zal zijn goed
wezen en hoe groot zal zijn
schoonheid wezen! Het koren zal
dejongelingen, en de most zal de
jonkvrouwen sprekende maken.
10:1 Begeert van den HEERE regen,
ten tijde des spaden regens; de
HEERE maakt de weerlichten; en
Hijzal hun regen genoeg geven voor
ieder kruid op het veld.
10:2 Want de terafim spreken
ijdelheid, en de waarzeggers zien
valsheid, en zij spreken ijdele
dromen, zijtroosten [met] ijdelheid;
daarom zijn zij henengetogen als
schapen, zij zijn onderdrukt
geworden; want er wasgeen herder.
10:3 Tegen de herders was Mijn
toorn ontstoken, en over de bokken
heb Ik bezoeking gedaan; maar
deHEERE der heirscharen zal Zijn
kudde bezoeken, het huis van Juda,
en Hij zal hen stellen, gelijk het
paardZijner majesteit in den strijd.
10:4 Van hetzelve zal de hoeksteen,
van hetzelve zal de nagel, van
hetzelve zal de strijdboog, te
zamenzullen van hetzelve alle
drijvers voortkomen.
10:5 En zij zullen zijn als de helden,
die in het slijk der straten treden in
den strijd, en zij zullen strijden;
wantde HEERE zal met hen wezen;
en zij zullen die beschamen, die op
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paarden rijden.
10:6 En Ik zal het huis van Juda
versterken, en het huis van Jozef
zal Ik behouden, en Ik zal hen
wederinzetten; want Ik heb Mij
hunner ontfermd, en zij zullen
wezen, alsof Ik hen niet verstoten
had; want Ik ben deHEERE, hun
God, en Ik zal ze verhoren.
10:7 En zij zullen zijn als een held
van Efraim, en hun hart zal zich
verblijden, als [van] den wijn; en
hunkinderen zullen het zien, en zich
verblijden, hun hart zal zich
verheugen in den HEERE.
10:8 Ik zal hen toesissen, en zal ze
vergaderen, want Ik zal ze
verlossen; en zij zullen
vermenigvuldigdworden, gelijk zij [te]
[voren] vermenigvuldigd waren.
10:9 En Ik zal hen onder de volken
zaaien, en zij zullen Mijner
gedenken in verre plaatsen; en zij
zullenleven met hun kinderen, en
wederkeren.
10:10 Want Ik zal ze wederbrengen
uit Egypteland, en Ik zal ze
vergaderen uit Assyrie; en Ik zal ze
in hetland van Gilead en Libanon
brengen, maar het zal hun niet
genoeg wezen.
10:11 En Hij zal door de zee gaan,
die benauwende, en Hij zal de
golven in de zee slaan, en al de
dieptender rivieren zullen verdrogen;
dan zal de hoogmoed van Assur
nedergeworpen worden, en de

schepter vanEgypte zal wegwijken.
10:12 En Ik zal hen sterken in den
HEERE, en in Zijn Naam zullen zij
wandelen, spreekt de HEERE.
11:1 Doe uw deuren open, o
Libanon! opdat het vuur uw cederen
vertere.
11:2 Huilt, gij dennen! dewijl de
cederen gevallen zijn, dewijl die
heerlijke [bomen] verwoest zijn; huilt,
gijeiken van Basan! dewijl het sterke
woud nedergevallen is.
11:3 Er is een stem des gehuils der
herderen, dewijl hun heerlijkheid
verwoest is; een stem des gebruls
derjonge leeuwen, dewijl de
hoogmoed van de Jordaan verwoest
is.
11:4 Alzo zegt de HEERE, mijn God:
Weidt deze slachtschapen.
11:5 Welker bezitters hen doden, en
houden het voor geen schuld; en
een ieder dergenen, die zeverkopen,
zegt: Geloofd zij de HEERE, dat ik
rijk geworden ben! en niemand van
degenen, die ze weiden,verschoont
ze.
11:6 Zekerlijk, Ik zal niet meer de
inwoners dezes lands verschonen,
spreekt de HEERE; maar ziet, Ik
zalde mensen overleveren, elk een
in de hand zijns naasten, en in de
hand zijns konings, en zij zullen dit
land temorzel slaan, en Ik zal ze uit
hun hand niet verlossen.
11:7 Dies heb ik deze slachtschapen
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geweid, dewijl zij ellendige schapen
zijn; en ik heb mij genomen
tweestokken, den een heb ik
genoemd LIEFELIJKHEID, en den
anderen heb ik genoemd
SAMENBINDERS; en ikheb die
schapen geweid.
11:8 En ik heb drie herders in een
maand afgesneden; want mijn ziel
was over hen verdrietig geworden,
enook had hun ziel een walg van
mij.
11:9 En ik zeide: Ik zal ulieden niet
[meer] weiden; wat sterft, dat sterve,
en wat afgesneden is, dat
zijafgesneden, en dat de
overgeblevenen de een des anderen
vlees verslinden.
11:10 En ik nam mijn stok
LIEFELIJKHEID, en ik verbrak
denzelven, te niet doende mijn
verbond, hetwelkik met al deze
volken gemaakt had.
11:11 Dus werd het te dien dage
vernietigd, en alzo hebben de
ellendigen onder de schapen, die
op mijwachtten, bekend, dat het des
HEEREN woord was.
11:12 Want ik had tot henlieden
gezegd: Indien het goed is in uw
ogen, brengt mijn loon, en zo niet,
laat hetna. En zij hebben mijn loon
gewogen, dertig zilverlingen.
11:13 Doch de HEERE zeide tot mij:
Werp ze henen voor den
pottenbakker: een heerlijken prijs,
dien ikwaard geacht ben geweest

van hen! En ik nam die dertig
zilverlingen, en wierp ze [in] het huis
des HEEREN,voor den pottenbakker.
11:14 Toen verbrak ik mijn tweeden
stok, SAMENBINDERS, te niet doende
de broederschap tussen Judaen
tussen Israel.
11:15 Verder zeide de HEERE tot
mij: Neem u nog eens dwazen
herders gereedschap.
11:16 Want ziet, Ik zal een herder
verwekken in dit land; dat gereed is
om afgesneden te worden, zal
hijniet bezoeken; het jonge zal hij
niet zoeken, en het verbrokene zal
hij niet helen, en het stilstaande zal
hij nietdragen; maar het vlees van
het vette zal hij eten, en derzelver
klauwen zal hij verscheuren.
11:17 Wee den nietigen herder, den
verlater der kudde! Het zwaard zal
over zijn arm zijn, en over
zijnrechteroog; zijn arm zal ten
enenmale verdorren, en zijn
rechteroog zal ten enenmale donker
worden.
12:1 De last van het woord des
HEEREN over Israel. De HEERE
spreekt, Die den hemel uitbreidt, en
deaarde grondvest, en des mensen
geest in zijn binnenste formeert.
12:2 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen
[tot] een drinkschaal der zwijmeling
allen volken rondom; ja, ook zal
zijzijn over Juda, in de belegering
tegen Jeruzalem.
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12:3 En het zal te dien dage
geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen
zal tot een lastigen steen allen
volken;allen, die zich daarmede
beladen, zullen gewisselijk
doorsneden worden; en al de volken
der aarde zullen zichtegen haar
verzamelen.
12:4 Te dien dage, spreekt de
HEERE, zal Ik alle paarden met
schuwigheid slaan, en hun ruiters
metzinneloosheid; maar over het
huis van Juda zal Ik Mijn ogen
openen, en alle paarden der volken
zal Ik metblindheid slaan.
12:5 Dan zullen de leidslieden van
Juda in hun hart zeggen: De
inwoners van Jeruzalem zullen mij
eensterkte zijn in den HEERE der
heirscharen, hun God.
12:6 Te dien dage zal Ik de
leidslieden van Juda stellen als een
vurige haard onder het hout, en als
eenvurige fakkel onder de schoven;
en zij zullen ter rechter [zijde] en
ter linkerzijde alle volken rondom
verteren; enJeruzalem zal nog
blijven in haar plaats te Jeruzalem.
12:7 En de HEERE zal de tenten van
Juda ten voorste behouden, opdat
de heerlijkheid van het huisDavids,
en de heerlijkheid der inwoners van
Jeruzalem, zich niet verheffe tegen
Juda.
12:8 Te dien dage zal de HEERE de
inwoners van Jeruzalem beschutten;
en die, die onder hen struikelenzou,

zal te dien dage zijn als David; en
het huis Davids zal zijn als goden;
als de Engel des HEEREN voor
hunaangezicht.
12:9 En het zal te dien dage
geschieden, dat Ik zal zoeken te
verdelgen alle heidenen, die tegen
Jeruzalemaankomen.
12:10 Doch over het huis Davids, en
over de inwoners van Jeruzalem, zal
Ik uitstorten den Geest dergenade
en der gebeden; en zij zullen Mij
aanschouwen, Dien zij doorstoken
hebben, en zij zullen over
Hemrouwklagen, als [met] de
rouwklage over een enigen zoon; en
zij zullen over Hem bitterlijk kermen,
gelijk menbitterlijk kermt over een
eerstgeborene.
12:11 Te dien dage zal te
Jeruzalem de rouwklage groot zijn,
gelijk die rouwklage van
Hadadrimmon, in hetdal van
Megiddon.
12:12 En het land zal rouwklagen,
elk geslacht bijzonder; het geslacht
van het huis Davids bijzonder,
enhunlieder vrouwen bijzonder; en
het geslacht van het huis van
Nathan bijzonder, en hun vrouwen
bijzonder;
12:13 Het geslacht van het huis van
Levi bijzonder, en hun vrouwen
bijzonder; het geslacht van
Simeibijzonder, en hun vrouwen
bijzonder;
12:14 Al de overige geslachten, elk
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geslacht bijzonder, en hunlieder
vrouwen bijzonder.
13:1 Te dien dage zal er een
Fontein geopend zijn voor het huis
Davids, en voor de inwoners
vanJeruzalem, tegen de zonde en
tegen de onreinigheid.
13:2 En het zal te dien dage
geschieden, spreekt de HEERE der
heirscharen, dat Ik uitroeien zal uit
hetland de namen der afgoden, dat
zij niet meer gedacht zullen worden;
ja, ook de profeten, en den
onreinen geestzal Ik uit het land
wegdoen.
13:3 En het zal geschieden, wanneer
iemand meer profeteert, dat zijn
vader en zijn moeder, die
hemgegenereerd hebben, tot hem
zullen zeggen: Gij zult niet leven,
dewijl gij valsheid gesproken hebt in
den Naamdes HEEREN; en zijn vader
en zijn moeder, die hem
gegenereerd hebben, zullen hem
doorsteken, wanneer hijprofeteert.
13:4 En het zal geschieden te dien
dage, dat die profeten beschaamd
zullen worden, een iegelijk
vanwegezijn gezicht, wanneer hij
profeteert; en zij zullen geen haren
mantel aandoen, om te liegen.
13:5 Maar hij zal zeggen: Ik ben
geen profeet, ik ben een man, die
het land bouwt; want een mens
heeft mij[daartoe] geworven van mijn
jeugd aan.

13:6 En zo iemand tot hem zegt:
Wat zijn deze wonden in uw
handen? zo zal hij zeggen: Het zijn
[de][wonden], waarmede ik geslagen
ben, [in] het huis mijner liefhebbers.
13:7 Zwaard! ontwaak tegen Mijn
Herder, en tegen den Man, Die Mijn
Metgezel is, spreekt de HEERE
derheirscharen; sla dien Herder, en
de schapen zullen verstrooid
worden; maar Ik zal Mijn hand tot
de kleinenwenden.
13:8 En het zal geschieden in het
ganse land, spreekt de HEERE, de
twee delen daarin zullen
uitgeroeidworden, [en] den geest
geven; maar het derde deel zal
daarin overblijven.
13:9 En Ik zal dat derde deel in het
vuur brengen, en Ik zal het louteren,
gelijk men zilver loutert, en Ik zalhet
beproeven, gelijk men goud
beproeft; het zal Mijn Naam
aanroepen, en Ik zal het verhoren;
Ik zal zeggen:Het is Mijn volk; en
het zal zeggen: De HEERE is mijn
God.
14:1 Ziet, de dag komt den HEERE,
dat uw roof zal uitgedeeld worden
in het midden van u, [o]
[Jeruzalem]!
14:2 Want Ik zal alle heidenen
tegen Jeruzalem ten strijde
verzamelen; en de stad zal
ingenomen, en dehuizen zullen
geplunderd, en de vrouwen zullen
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geschonden worden; en de helft der
stad zal uitgaan in degevangenis;
maar het overige des volks zal uit
de stad niet uitgeroeid worden.
14:3 En de HEERE zal uittrekken, en
Hij zal strijden tegen die heidenen,
gelijk ten dage als Hij
gestredenheeft, ten dage des strijds.
14:4 En Zijn voeten zullen te dien
dage staan op den Olijfberg, die
voor Jeruzalem ligt, tegen het
oosten; ende Olijfberg zal in tweeen
gespleten worden naar het oosten,
en naar het westen, [zodat] er een
zeer grote valleizal zijn; en de ene
helft des bergs zal wijken naar het
noorden, en de helft deszelven naar
het zuiden.
14:5 Dan zult gijlieden vlieden
[door] de vallei Mijner bergen (want
deze vallei der bergen zal reiken
totAzal), en gij zult vlieden, gelijk als
gij vloodt voor de aardbeving in de
dagen van Uzzia, den koning van
Juda;den zal de HEERE, mijn God,
komen, [en] al de heiligen met U,
[o] [HEERE]!
14:6 En het zal te dien dage
geschieden, dat er niet zal zijn het
kostelijk licht, en de dikke
duisternis.
14:7 Maar het zal een enige dag
zijn, die den HEERE bekend zal zijn;
het zal noch dag, noch nacht zijn;
enhet zal geschieden, ten tijde des
avonds, dat het licht zal wezen.
14:8 Ook zal het te dien dage

geschieden, dat er levende wateren
uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft
vandie naar de oostzee, en de helft
van die naar de achterste zee aan;
zij zullen des zomers en des winters
zijn.
14:9 En de HEERE zal tot Koning
over de ganse aarde zijn; te dien
dage zal de HEERE een zijn, en
ZijnNaam een.
14:10 Dit ganse land zal rondom
als een vlak veld gemaakt worden,
van Geba tot Rimmon toe,
zuidwaartsvan Jeruzalem; en zij zal
verhoogd en bewoond worden in
haar plaats; van de poort van
Benjamin af, tot aan deplaats van
de eerste poort, tot aan de
Hoekpoort toe; en [van] den toren
van Hananeel, tot aan des
koningswijnbakken toe.
14:11 En zij zullen daarin wonen, en
er zal geen verbanning meer zijn;
want Jeruzalem zal zeker wonen.
14:12 En dit zal de plage zijn,
waarmede de HEERE al de volken
plagen zal, die tegen Jeruzalem
krijggevoerd zullen hebben: Hij zal
een iegelijks vlees, daar hij op zijn
voeten staat, doen uitteren; en een
iegelijksogen zullen uitteren in hun
holen; een eens iegelijks tong zal in
hun mond uitteren.
14:13 Ook zal het te dien dage
geschieden, dat er een groot
gedruis van den HEERE onder hen
zal wezen,zodat zij een ieder zijns
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naasten hand zullen aangrijpen, een
eens ieders hand zal tegen de hand
zijns naastenopgaan.
14:14 En ook zal Juda te Jeruzalem
strijden; en het vermogen aller
heidenen rondom zal
verzameldworden, goud en zilver, en
klederen in grote menigte.
14:15 Alzo zal ook de plage der
paarden, der muildieren, der
kemelen, en der ezelen, en aller
beesten zijn,die in diezelve
heirlegers geweest zullen zijn, gelijk
gener plage geweest is.
14:16 En het zal geschieden, dat al
de overgeblevenen van alle
heidenen, die tegen Jeruzalem
zullengekomen zijn, die zullen van
jaar tot jaar optrekken om aan te
bidden den Koning, den HEERE der
heirscharen,en om te vieren het
feest der loofhutten.
14:17 En het zal geschieden, zo wie
van de geslachten der aarde niet
zal optrekken naar Jeruzalem,
omden Koning, den HEERE der
heirscharen, te aanbidden, zo zal er
over henlieden geen regen wezen.

14:18 En indien het geslacht der
Egyptenaren, over dewelke [de]
[regen] niet is, niet zal optrekken
nochkomen, zo zal die plage [over]
[hen] zijn, [met] dewelke de HEERE
die heidenen plagen zal, die niet
optrekkenzullen, om te vieren het
feest der loofhutten.
14:19 Dit zal de zonde der
Egyptenaren zijn, mitsgaders de
zonde aller heidenen, die niet
optrekken zullen,om te vieren het
feest der loofhutten.
14:20 Te dien dage zal op de
bellen der paarden staan: De
HEILIGHEID DES HEEREN. En de
potten inhet huis des HEEREN zullen
zijn als de sprengbekkens voor het
altaar;
14:21 Ja, al de potten in Jeruzalem
en in Juda zullen den HEERE der
heirscharen heilig zijn, zodat
allen,die offeren willen, zullen
komen, en van dezelve nemen, en
in dezelve koken; en er zal geen
Kanaaniet meerzijn, in het huis des
HEEREN der heirscharen, te dien
dage.

Maleachi
1:1 De last van het woord des
HEEREN tot Israel, door den dienst
van Maleachi.

1:2 Ik heb u liefgehad, zegt de
HEERE; maar gij zegt: Waarin hebt
Gij ons liefgehad? Was niet
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EzauJakobs broeder? spreekt de
HEERE; nochtans heb Ik Jakob
liefgehad.
1:3 En Ezau heb Ik gehaat; en Ik
heb zijn bergen gesteld [tot] een
verwoesting, en zijn erve voor de
drakender woestijn.
1:4 Ofschoon Edom zeide: Wij zijn
verarmd, doch wij zullen de woeste
plaatsen weder bouwen; alzo zegtde
HEERE der heirscharen: Zullen zij
bouwen, zo zal Ik afbreken; en men
zal hen noemen: Landpale
dergoddeloosheid, en een volk, op
hetwelk de HEERE vergramd is tot in
eeuwigheid.
1:5 En uw ogen zullen het zien, en
gijlieden zult zeggen: De HEERE zij
groot gemaakt, van de
landpaleIsraels af!
1:6 Een zoon zal den vader eren,
en een knecht zijn heer; ben Ik dan
een Vader, waar is Mijn eer? En
benIk een Heere, waar is Mijn
vreze? zegt de HEERE der
heirscharen tot u, o priesters,
verachters Mijns Naams!Maar gij
zegt: Waarmede verachten wij Uw
Naam?
1:7 Gij brengt op Mijn altaar
verontreinigd brood, en zegt:
Waarmede verontreinigen wij U?
Daarmede, datgij zegt: Des HEEREN
tafel is verachtelijk.
1:8 Want als gij wat blinds
aanbrengt om te offeren, het is [bij]
[u] niet kwaad; en als gij wat

kreupels of watkranks aanbrengt,
het is niet kwaad! Brengt dat toch
uw vorst; zal hij een welgevallen
aan u hebben? of zal hijuw
aangezicht opnemen? zegt de
HEERE der heirscharen.
1:9 Nu dan, smeekt toch het
aangezicht van God, dat Hij ons
genadig zij; zulks is van uw hand
geschied,zal Hij uw aangezicht
opnemen? zegt de HEERE der
heirscharen?
1:10 Wie is er ook onder u, die de
deuren [om] [niet] toesluit? En gij
steekt het vuur niet aan [op] Mijn
altaarom niet. Ik heb geen lust aan
u, zegt de HEERE der heirscharen,
en het spijsoffer is Mij van uw hand
nietaangenaam.
1:11 Maar van den opgang der zon
tot haar ondergang, zal Mijn Naam
groot zijn onder de heidenen; enaan
alle plaats zal Mijn Naam reukwerk
toegebracht worden, en een rein
spijsoffer; want Mijn Naam zal
grootzijn onder de heidenen, zegt
de HEERE der heirscharen.
1:12 Maar gij ontheiligt dien, als gij
zegt: Des HEEREN tafel is ontreinigd,
en haar inkomen, haar spijs
isverachtelijk.
1:13 Nog zegt gij: Ziet, wat een
vermoeidheid! maar gij zoudt het
kunnen wegblazen, zegt de HEERE
derheirscharen; gij brengt ook
hetgeen geroofd is, en dat kreupel
en krank is; gij brengt ook
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spijsoffer; zou Mij zulksaangenaam
zijn van uw hand? zegt de HEERE.
1:14 Ja, vervloekt zij de bedrieger,
die een mannetje in zijn kudde
heeft, en den Heere belooft, en
offert, datverdorven is! want Ik ben
een groot Koning, zegt de HEERE
der heirscharen, en Mijn Naam is
vreselijk onder deheidenen.
2:1 En nu, gij priesters! tot u wordt
dit gebod [gezonden];
2:2 Indien gij [het] niet zult horen,
en indien gij het niet zult ter harte
nemen, om Mijn Naam eer te
geven,zegt de HEERE der
heirscharen, zo zal Ik den vloek
onder u zenden, en Ik zal uw
zegeningen vervloeken; ja, Ikheb ook
[alrede] elkeen derzelve vervloekt,
omdat gij [het] niet ter harte neemt.
2:3 Ziet, Ik zal u het zaad
verderven; en Ik zal drek op uw
aangezichten strooien, den drek
uwer feesten,zodat men u met
denzelven wegnemen zal.
2:4 Dan zult gij weten, dat Ik dit
gebod tot u gezonden heb; opdat
Mijn verbond met Levi zij, zegt de
HEEREder heirscharen.
2:5 Mijn verbond met hem was het
leven, en de vrede; en Ik gaf hem
die [tot] een vreze; en hij vreesde
Mij,en hij werd om Mijns Naams wil
verschrikt.
2:6 De wet der waarheid was in zijn
mond, en er werd geen onrecht in

zijn lippen gevonden; hij
wandeldemet Mij in vrede en in
rechtmatigheid, en hij bekeerde er
velen van ongerechtigheid.
2:7 Want de lippen der priesters
zullen de wetenschap bewaren, en
men zal uit zijn mond de wet
zoeken;want hij is een engel des
HEEREN der heirscharen.
2:8 Maar gij zijt van den weg
afgeweken, gij hebt er velen doen
struikelen in de wet, gij hebt het
verbondmet Levi verdorven, zegt de
HEERE der heirscharen.
2:9 Daarom heb Ik ook u
verachtelijk en onwaard gemaakt
voor het ganse volk, dewijl gij Mijn
wegen niethoudt, maar het
aangezicht aanneemt in de wet.
2:10 Hebben wij niet allen een
Vader? Heeft niet een God ons
geschapen? Waarom handelen wij
[dan]trouwelooslijk de een tegen
den ander, ontheiligende het
verbond onzer vaderen?
2:11 Juda handelt trouwelooslijk, en
er wordt een gruwel gedaan in
Israel, en in Jeruzalem; want
Judaontheiligt de heiligheid des
HEEREN, welke Hij liefheeft; want hij
heeft de dochter eens vreemden
godsgetrouwd.
2:12 De HEERE zal den man, die
zulks doet, uitroeien uit de hutten
van Jakob, dien, die waakt, en dien,
dieantwoordt, en die den HEERE der
heirscharen spijsoffer brengt.
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2:13 Dit tweede doet gijlieden ook,
dat gij het altaar des HEEREN
bedekt met tranen, met wening en
metzuchting; zodat Hij niet meer het
spijsoffer aanschouwen, noch met
welgevallen van uw hand ontvangen
wil.
2:14 Gij nu zegt: Waarom? Daarom
dat de HEERE een Getuige geweest
is, tussen u en tussen dehuisvrouw
uwer jeugd, met dewelke gij
trouwelooslijk handelt; daar zij toch
uw gezellin, en de huisvrouw
uwsverbonds is.
2:15 Heeft Hij niet maar een
gemaakt, hoewel Hij des geestes
overig had? En waarom [maar] dien
enen?Hij zocht een zaad Gods.
Daarom, wacht u met uw geest, en
dat niemand trouwelooslijk handele
tegen dehuisvrouw zijner jeugd.
2:16 Want de HEERE, de God
Israels, zegt, dat Hij het verlaten
haat, alhoewel hij den wrevel bedekt
metZijn kleed, zegt de HEERE der
heirscharen; daarom wacht u met
uw geest, dat gij niet trouwelooslijk
handelt.
2:17 Gij vermoeit den HEERE met
uw woorden; nog zegt gij:
Waarmede vermoeien wij [Hem]?
Daarmede,dat gij zegt: Al wie kwaad
doet, is goed in de ogen des
HEEREN, en Hij heeft lust aan
zodanigen; of, waar is deGod des
oordeels?

3:1 Ziet, Ik zende Mijn engel, die
voor Mijn aangezicht den weg
bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn
tempelkomen die Heere, Dien
gijlieden zoekt, te weten de Engel
des verbonds, aan Denwelken gij
lust hebt; ziet, Hijkomt, zegt de
HEERE der heirscharen.
3:2 Maar wie zal den dag Zijner
toekomst verdragen, en wie zal
bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij
zalzijn als het vuur van een
goudsmid, en als zeep der vollers.
3:3 En Hij zal zitten, louterende, en
het zilver reinigende, en Hij zal de
kinderen van Levi reinigen, en Hij
zalze doorlouteren als goud, en als
zilver; dan zullen zij den HEERE
spijsoffer toebrengen in
gerechtigheid.
3:4 Dan zal het spijsoffer van Juda
en Jeruzalem den HEERE zoet
wezen, als in de oude dagen, en
als inde vorige jaren.
3:5 En Ik zal tot ulieden ten
oordeel naderen; en Ik zal een snel
Getuige zijn tegen de tovenaars, en
tegende overspelers, en tegen
degenen, die valselijk zweren, en
tegen degenen, die het loon des
dagloners metgeweld inhouden, die
de weduwe, en den wees, en den
vreemdeling [het] [recht] verkeren,
en Mij niet vrezen,zegt de HEERE
der heirscharen.
3:6 Want Ik, de HEERE, word niet
veranderd; daarom zijt gij, o
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kinderen Jakobs! niet verteerd.
3:7 Van uwer vaderen dag af, zijt
gij afgeweken van Mijn inzettingen,
en hebt ze niet bewaard; keert
wedertot Mij, en Ik zal tot u
wederkeren, zegt de HEERE der
heirscharen; maar gij zegt: Waarin
zullen wijwederkeren?
3:8 Zal een mens God beroven?
Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin
beroven wij U? [In] de tienden en
hethefoffer.
3:9 Met een vloek zijt gij vervloekt,
omdat gij Mij berooft, zelfs het
ganse volk.
3:10 Brengt al de tienden in het
schathuis, opdat er spijze zij in Mijn
huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt
deHEERE der heirscharen, of Ik u
[dan] niet opendoen zal de
vensteren des hemels, en u zegen
afgieten, zodat ergeen [schuren]
genoeg wezen zullen.
3:11 En Ik zal om uwentwil den
opeter schelden, dat hij u de vrucht
des lands niet verderve; en de
wijnstokop het veld zal u geen
misdracht voortbrengen, zegt de
HEERE der heirscharen.
3:12 En alle heidenen zullen u
gelukzalig noemen; want gijlieden
zult een lustig land zijn, zegt de
HEEREder heirscharen.
3:13 Uw woorden zijn tegen Mij te
sterk geworden, zegt de HEERE;
maar gij zegt: Wat hebben wij tegen
Ugesproken?

3:14 Gij zegt: Het is tevergeefs God
te dienen; want wat nuttigheid is
het, dat wij Zijn wacht waarnemen,
endat wij in het zwart gaan, voor
het aangezicht des HEEREN der
heirscharen?
3:15 En nu, wij achten de
hoogmoedigen gelukzalig; ook die
goddeloosheid doen, worden
gebouwd; ookverzoeken zij den
HEERE, en ontkomen.
3:16 Alsdan spreken, die den HEERE
vrezen, een ieder tot zijn naaste: De
HEERE merkt er toch op enhoort, en
er is een gedenkboek voor Zijn
aangezicht geschreven, voor
degenen, die den HEERE vrezen, en
voordegenen, die aan Zijn Naam
gedenken.
3:17 En zij zullen, zegt de HEERE
der heirscharen, te dien dage, dien
Ik maken zal, Mij een eigendom
zijn;en Ik zal hen verschonen, gelijk
als een man zijn zoon verschoont,
die hem dient.
3:18 Dan zult gijlieden wederom
zien, [het] [onderscheid] tussen den
rechtvaardige en den
goddeloze,tussen dien, die God
dient, en dien, die Hem niet dient.
4:1 Want ziet, die dag komt,
brandende als een oven, dan zullen
alle hoogmoedigen, en al
wiegoddeloosheid doet, een stoppel
zijn, en de toekomstige dag zal ze
in vlam zetten, zegt de HEERE
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derheirscharen, Die hun noch wortel,
noch tak laten zal.
4:2 Ulieden daarentegen, die Mijn
Naam vreest, zal de Zon der
gerechtigheid opgaan, en er zal
genezingzijn onder Zijn vleugelen; en
gij zult uitgaan, en toenemen, als
mestkalveren.
4:3 En gij zult de goddelozen
vertreden; want zij zullen as worden
onder de zolen uwer voeten, te
diendage, dien Ik maken zal, zegt
de HEERE der heirscharen.

4:4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn
knecht, die Ik hem bevolen heb op
Horeb aan gans Israel,
derinzettingen en rechten.
4:5 Ziet, Ik zende ulieden den
profeet Elia, eer dat die grote en
die vreselijke dag des HEEREN
komen zal.
4:6 En hij zal het hart der vaderen
tot de kinderen wederbrengen, en
het hart der kinderen tot hun
vaderen;opdat Ik niet kome, en de
aarde met den ban sla.
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NIEUWE TESTAMENT
Matthëus
1:1 Het boek des geslachts van
JEZUS CHRISTUS, den Zoon van
David, den zoon van Abraham.
1:2 Abraham gewon Izak, en Izak
gewon Jakob, en Jakob gewon
Juda, en zijn broeders;
1:3 En Juda gewon Fares en Zara
bij Thamar; en Fares gewon Esrom,
en Esrom gewon Aram;
1:4 En Aram gewon Aminadab, en
Aminadab gewon Nahasson, en
Nahasson gewon Salmon;
1:5 En Salmon gewon Booz bij
Rachab, en Booz gewon Obed bij
Ruth, en Obed gewon Jessai;
1:6 En Jessai gewon David, den
koning; en David, de koning, gewon
Salomon bij degene, die
Uria's[vrouw] [was] [geweest];
1:7 En Salomon gewon Roboam, en
Roboam gewon Abia, en Abia gewon
Asa;
1:8 En Asa gewon Josafat, en
Josafat gewon Joram, en Joram
gewon Ozias;
1:9 En Ozias gewon Joatham, en
Joatham gewon Achaz, en Achaz
gewon Ezekias;
1:10 En Ezekias gewon Manasse, en
Manasse gewon Amon, en Amon
gewon Josias;

1:11 En Josias gewon Jechonias, en
zijn broeders, omtrent de
Babylonische overvoering.
1:12 En na de Babylonische
overvoering gewon Jechonias
Salathiel, en Salathiel gewon
Zorobabel;
1:13 En Zorobabel gewon Abiud, en
Abiud gewon Eljakim, en Eljakim
gewon Azor;
1:14 En Azor gewon Sadok, en
Sadok gewon Achim, en Achim
gewon Elihud;
1:15 En Elihud gewon Eleazar, en
Eleazar gewon Matthan, en Matthan
gewon Jakob;
1:16 En Jakob gewon Jozef, den
man van Maria, uit welke geboren is
JEZUS, gezegd Christus.
1:17 Al de geslachten dan, van
Abraham tot David, [zijn] veertien
geslachten; en van David tot
deBabylonische overvoering, [zijn]
veertien geslachten; en van de
Babylonische overvoering tot
Christus, [zijn]veertien geslachten.
1:18 De geboorte van Jezus
Christus was nu aldus; want als
Maria, Zijn moeder, met Jozef
ondertrouwdwas, eer zij
samengekomen waren, werd zij
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zwanger bevonden uit den Heiligen
Geest.
1:19 Jozef nu, haar man, alzo hij
rechtvaardig was, en haar niet wilde
openbaarlijk te schande maken,
wasvan wil haar heimelijk te
verlaten.
1:20 En alzo hij deze dingen in den
zin had, ziet, de engel des Heeren
verscheen hem in den
droom,zeggende: Jozef, [gij] zone
Davids! wees niet bevreesd Maria,
uw vrouw, tot u te nemen; want
hetgeen in haarontvangen is, dat is
uit den Heiligen Geest;
1:21 En zij zal een Zoon baren, en
gij zult Zijn naam heten JEZUS;
want Hij zal Zijn volk zalig maken
vanhun zonden.
1:22 En dit alles is geschied, opdat
vervuld zou worden, hetgeen van
den Heere gesproken is, door
denprofeet, zeggende:
1:23 Ziet, de maagd zal zwanger
worden, en een Zoon baren, en gij
zult Zijn naam heten
Emmanuel;hetwelk is, overgezet
zijnde, God met ons.
1:24 Jozef dan, opgewekt zijnde van
den slaap, deed, gelijk de engel des
Heeren hem bevolen had, enheeft
zijn vrouw tot zich genomen;
1:25 En bekende haar niet, totdat
zij dezen haar eerstgeboren Zoon
gebaard had; en heette Zijn
naamJEZUS.

2:1 Toen nu Jezus geboren was te
Bethlehem, [gelegen] in Judea, in de
dagen van den koning Herodes,ziet,
[enige] wijzen van het Oosten zijn te
Jeruzalem aangekomen.
2:2 Zeggende: Waar is de geboren
Koning der Joden? want wij hebben
gezien Zijn ster in het Oosten,
enzijn gekomen om Hem te
aanbidden.
2:3 De koning Herodes nu, [dit]
gehoord hebbende, werd ontroerd,
en geheel Jeruzalem, met hem.
2:4 En bijeenvergaderd hebbende al
de overpriesters en Schriftgeleerden
des volks, vraagde van hen,waar de
Christus zou geboren worden.
2:5 En zij zeiden tot hem: Te
Bethlehem, in Judea [gelegen]; want
alzo is geschreven door den
profeet:
2:6 En gij Bethlehem, [gij] land
Juda! zijt geenszins de minste onder
de vorsten van Juda; want uit u zal
deLeidsman voortkomen, Die Mijn
volk Israel weiden zal.
2:7 Toen heeft Herodes de wijzen
heimelijk geroepen, en vernam
naarstiglijk van hen den tijd,
wanneer dester verschenen was;
2:8 En hen naar Bethlehem
zendende, zeide: Reist heen, en
onderzoekt naarstiglijk naar dat
Kindeken, enals gij Het zult
gevonden hebben, boodschapt het
mij, opdat ik ook kome en Datzelve
aanbidde.
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2:9 En zij, den koning gehoord
hebbende, zijn heengereisd; en ziet,
de ster, die zij in het oosten
gezienhadden, ging hun voor, totdat
zij kwam en stond boven [de]
[plaats], waar het Kindeken was.
2:10 Als zij nu de ster zagen,
verheugden zij zich met zeer grote
vreugde.
2:11 En in het huis gekomen zijnde,
vonden zij het Kindeken met Maria,
Zijn moeder, en
nedervallendehebben zij Hetzelve
aangebeden; en hun schatten
opengedaan hebbende, brachten zij
Hem geschenken: gouden wierook,
en mirre.
2:12 En door Goddelijke openbaring
vermaand zijnde in den droom, dat
zij niet zouden wederkeren
totHerodes, vertrokken zij door een
anderen weg weder naar hun land.
2:13 Toen zij nu vertrokken waren,
ziet, de engel des Heeren verschijnt
Jozef in den droom, zeggende:
Staop, en neem tot u het Kindeken
en Zijn moeder, en vlied in Egypte,
en wees aldaar, totdat ik het u
zeggen zal;want Herodes zal het
Kindeken zoeken, om Hetzelve te
doden.
2:14 Hij dan opgestaan zijnde, nam
het Kindeken en Zijn moeder tot
zich in den nacht, en vertrok
naarEgypte;
2:15 En was aldaar tot den dood
van Herodes; opdat vervuld zou

worden hetgeen van den
Heeregesproken is door den profeet,
zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn
Zoon geroepen.
2:16 Als Herodes zag, dat hij van
de wijzen bedrogen was, toen werd
hij zeer toornig, en
[enigen]afgezonden hebbende, heeft
omgebracht al de kinderen, die
binnen Bethlehem, en in al deszelfs
landpalen[waren], van twee jaren
[oud] en daaronder, naar den tijd,
dien hij van de wijzen naarstiglijk
onderzocht had.
2:17 Toen is vervuld geworden,
hetgeen gesproken is door den
profeet Jeremia, zeggende:
2:18 Een stem is in Rama gehoord,
geklag, geween en veel gekerm;
Rachel beweende haar kinderen,
enwilde niet vertroost wezen, omdat
zij niet zijn!
2:19 Toen Herodes nu gestorven
was, ziet, de engel des Heeren
verschijnt Jozef in den droom, in
Egypte.
2:20 Zeggende: Sta op, neem het
Kindeken en Zijn moeder tot u, en
trek in het land Israels; want zij
zijngestorven, die de ziel van het
Kindeken zochten.
2:21 Hij dan, opgestaan zijnde,
heeft tot zich genomen het
Kindeken en Zijn moeder, en is
gekomen in hetland Israels.
2:22 Maar als hij hoorde, dat
Archelaus in Judea koning was, in
1551

Matthëus
de plaats van zijn vader Herodes,
vreesdehij daarheen te gaan; maar
door Goddelijke openbaring
vermaand in den droom, is hij
vertrokken in de delenvan Galilea.
2:23 En [daar] gekomen zijnde, nam
hij zijn woonplaats in de stad,
genaamd Nazareth; opdat vervuld
zouworden, wat door de profeten
gezegd is, dat Hij Nazarener zal
geheten worden.
3:1 En in die dagen kwam Johannes
de Doper, predikende in de woestijn
van Judea,
3:2 En zeggende: Bekeert u; want
het Koninkrijk der hemelen is nabij
gekomen.
3:3 Want deze is het, van
denwelken gesproken is door Jesaja,
den profeet, zeggende: De stem
desroependen in de woestijn:
Bereidt den weg des Heeren, maakt
Zijn paden recht!
3:4 En dezelve Johannes had zijn
kleding van kemelshaar, en een
lederen gordel om zijn lenden; en
zijnvoedsel was sprinkhanen en
wilde honig.
3:5 Toen is tot hem uitgegaan
Jeruzalem en geheel Judea, en het
gehele land rondom de Jordaan;
3:6 En werden van hem gedoopt in
de Jordaan, belijdende hun zonden.
3:7 Hij dan, ziende velen van de
Farizeen en Sadduceen tot zijn
doop komen, sprak tot hen:

Gijadderengebroedsels! wie heeft u
aangewezen te vlieden van den
toekomenden toorn?
3:8 Brengt dan vruchten voort, der
bekering waardig.
3:9 En meent niet bij u zelven te
zeggen: Wij hebben Abraham tot
een vader; want ik zeg u, dat God
zelfsuit deze stenen Abraham
kinderen kan verwekken.
3:10 En ook is alrede de bijl aan
den wortel der bomen gelegd; alle
boom dan, die geen goede
vruchtvoortbrengt, wordt
uitgehouwen en in het vuur
geworpen.
3:11 Ik doop u wel met water tot
bekering; maar Die na mij komt, is
sterker dan ik, Wiens schoenen ik
nietwaardig ben [Hem] [na] te
dragen; Die zal u met den Heiligen
Geest en met vuur dopen.
3:12 Wiens wan in Zijn hand is, en
Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren,
en Zijn tarwe in Zijn
schuursamenbrengen, en zal het kaf
met onuitblusselijk vuur verbranden.
3:13 Toen kwam Jezus van Galilea
naar de Jordaan, tot Johannes, om
van hem gedoopt te worden.
3:14 Doch Johannes weigerde Hem
zeer, zeggende: Mij is nodig van U
gedoopt te worden, en komt Gij
totmij?
3:15 Maar Jezus, antwoordende,
zeide tot hem: Laat nu af; want
aldus betaamt ons alle
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gerechtigheid tevervullen. Toen liet
hij van Hem af.
3:16 En Jezus, gedoopt zijnde, is
terstond opgeklommen uit het water;
en ziet, de hemelen werden
Hemgeopend, en hij zag den Geest
Gods nederdalen, gelijk een duive,
en op Hem komen.
3:17 En ziet, een stem uit de
hemelen, zeggende: Deze is Mijn
Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik
Mijnwelbehagen heb!
4:1 Toen werd Jezus van den Geest
weggeleid in de woestijn, om
verzocht te worden van den duivel.
4:2 En als Hij veertig dagen en
veertig nachten gevast had,
hongerde Hem ten laatste.
4:3 En de verzoeker, tot Hem
gekomen zijnde, zeide: Indien Gij
Gods Zoon zijt, zeg, dat deze
stenenbroden worden.
4:4 Doch Hij, antwoordende, zeide:
Er is geschreven: De mens zal bij
brood alleen niet leven, maar bij
allewoord, dat door den mond Gods
uitgaat.
4:5 Toen nam Hem de duivel mede
naar de heilige stad, en stelde Hem
op de tinne des tempels;
4:6 En zeide tot Hem: Indien Gij
Gods Zoon zijt, werp Uzelven
nederwaarts; want er is geschreven,
dat HijZijn engelen van U bevelen
zal, en [dat] zij U op de handen
zullen nemen, opdat Gij niet te

eniger tijd Uw voetaan een steen
aanstoot.
4:7 Jezus zeide tot hem: Er is
wederom geschreven: Gij zult den
Heere, uw God, niet verzoeken.
4:8 Wederom nam Hem de duivel
mede op een zeer hogen berg, en
toonde Hem al de koninkrijken
derwereld, en hun heerlijkheid;
4:9 En zeide tot Hem: Al deze
dingen zal ik U geven, indien Gij,
nedervallende, mij zult aanbidden.
4:10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga
weg, satan, want er staat
geschreven: Den Heere, uw God,
zult gijaanbidden, en Hem alleen
dienen.
4:11 Toen liet de duivel van Hem
af; en ziet, de engelen zijn
toegekomen, en dienden Hem.
4:12 Als nu Jezus gehoord had, dat
Johannes overgeleverd was, is Hij
wedergekeerd naar Galilea;
4:13 En Nazareth verlaten
hebbende, is komen wonen te
Kapernaum, gelegen aan de zee, in
de landpalevan Zebulon en Nafthali;
4:14 Opdat vervuld zou worden,
hetgeen gesproken is door Jesaja,
den profeet, zeggende:
4:15 Het land Zebulon en het land
Nafthali [aan] [den] weg der zee
over de Jordaan, Galilea der volken;
4:16 Het volk, dat in duisternis zat,
heeft een groot licht gezien; en
degenen, die zaten in het land en
deschaduwe des doods, denzelven
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is een licht opgegaan.
4:17 Van toen aan heeft Jezus
begonnen te prediken en te zeggen:
Bekeert u; want het Koninkrijk
derhemelen is nabij gekomen.
4:18 En Jezus, wandelende aan de
zee van Galilea, zag twee broeders,
[namelijk] Simon, gezegd Petrus,en
Andreas, zijn broeder, het net in de
zee werpende (want zij waren
vissers);
4:19 En Hij zeide tot hen: Volgt Mij
na, en Ik zal u vissers der mensen
maken.
4:20 Zij dan, terstond de netten
verlatende, zijn Hem nagevolgd.
4:21 En Hij, van daar voortgegaan
zijnde, zag twee andere broeders,
[namelijk] Jakobus, den [zoon]
vanZebedeus, en Johannes, zijn
broeder, in het schip met hun vader
Zebedeus, hun netten vermakende,
en heefthen geroepen.
4:22 Zij dan, terstond verlatende het
schip en hun vader, zijn Hem
nagevolgd.
4:23 En Jezus omging geheel
Galilea, lerende in hun synagogen
en predikende het Evangelie
desKoninkrijks, en genezende alle
ziekte en alle kwale onder het volk.
4:24 En Zijn gerucht ging [van]
[daar] uit in geheel Syrie; en zij
brachten tot Hem allen, die kwalijk
gesteldwaren, met verscheidene
ziekten en pijnen bevangen zijnde,
en van den duivel bezeten, en

maanzieken engeraakten; en Hij
genas dezelve.
4:25 En vele scharen volgden Hem
na, van Galilea en [van] Dekapolis,
en [van] Jeruzalem, en [van]
Judea,en [van] over de Jordaan.
5:1 En [Jezus], de schare ziende, is
geklommen op een berg, en als Hij
nedergezeten was, kwamen
Zijndiscipelen tot Hem.
5:2 En Zijn mond geopend
hebbende, leerde Hij hen, zeggende:
5:3 Zalig [zijn] de armen van geest;
want hunner is het Koninkrijk der
hemelen.
5:4 Zalig [zijn] die treuren; want zij
zullen vertroost worden.
5:5 Zalig [zijn] de zachtmoedigen;
want zij zullen het aardrijk beerven.
5:6 Zalig [zijn] die hongeren en
dorsten [naar] de gerechtigheid;
want zij zullen verzadigd worden.
5:7 Zalig [zijn] de barmhartigen;
want hun zal barmhartigheid
geschieden.
5:8 Zalig [zijn] de reinen van hart;
want zij zullen God zien.
5:9 Zalig [zijn] de vreedzamen; want
zij zullen Gods kinderen genaamd
worden.
5:10 Zalig [zijn] die vervolgd worden
om der gerechtigheid wil; want
hunner is het Koninkrijk der
hemelen.
5:11 Zalig zijt gij, als u [de]
[mensen] smaden, en vervolgen, en
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liegende alle kwaad tegen u
spreken, omMijnentwil.
5:12 Verblijdt en verheugt [u]; want
uw loon [is] groot in de hemelen;
want alzo hebben zij vervolgd
deprofeten, die voor u [geweest]
[zijn].
5:13 Gij zijt het zout der aarde;
indien nu het zout smakeloos wordt,
waarmede zal [het] gezouten
worden?Het deugt nergens meer
toe, dan om buiten geworpen, en
van de mensen vertreden te worden.
5:14 Gij zijt het licht der wereld;
een stad boven op een berg
liggende, kan niet verborgen zijn.
5:15 Noch steekt men een kaars
aan, en zet die onder een
koornmaat, maar op een kandelaar,
en zijschijnt allen, die in het huis
[zijn];
5:16 Laat uw licht alzo schijnen
voor de mensen, dat zij uw goede
werken mogen zien, en uw Vader,
Die inde hemelen is, verheerlijken.
5:17 Meent niet, dat Ik gekomen
ben, om de wet of de profeten te
ontbinden; Ik ben niet gekomen, om
[die]te ontbinden, maar te vervullen.
5:18 Want voorwaar zeg Ik u:
Totdat de hemel en de aarde
voorbijgaan, zal er niet een jota
noch een tittelvan de wet
voorbijgaan, totdat het alles zal zijn
geschied.
5:19 Zo wie dan een van deze
minste geboden zal ontbonden, en

de mensen alzo zal geleerd hebben,
[die]zal de minste genaamd worden
in het Koninkrijk der hemelen; maar
zo wie [dezelve] zal gedaan en
geleerdhebben, die zal groot
genaamd worden in het Koninkrijk
der hemelen.
5:20 Want Ik zeg u: Tenzij uw
gerechtigheid overvloediger zij, dan
der Schriftgeleerden en der
Farizeen, datgij in het Koninkrijk der
hemelen geenszins zult ingaan.
5:21 Gij hebt gehoord, dat [tot] de
ouden gezegd is: Gij zult niet
doden; maar zo wie doodt, [die]
zalstrafbaar zijn door het gericht.
5:22 Doch Ik zeg u: Zo wie te
onrecht op zijn broeder toornig is,
die zal strafbaar zijn door het
gericht; enwie tot zijn broeder zegt:
Raka! die zal strafbaar zijn door
den groten raad; maar wie zegt: Gij
dwaas! die zalstrafbaar zijn door het
helse vuur.
5:23 Zo gij dan uw gave zult op het
altaar offeren, en aldaar gedachtig
wordt, dat uw broeder iets tegen
uheeft;
5:24 Laat daar uw gave voor het
altaar, en gaat heen, verzoent u
eerst met uw broeder, en komt dan
enoffert uw gave.
5:25 Weest haastelijk welgezind
[jegens] uw wederpartij, terwijl gij
nog met hem op den weg zijt;
opdat dewederpartij niet misschien
u den rechter overlevere, en de
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rechter u den dienaar overlevere, en
gij in degevangenis geworpen wordt.
5:26 Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult
daar geenszins uitkomen, totdat gij
den laatsten penning zult
betaaldhebben.
5:27 Gij hebt gehoord, dat [van] de
ouden gezegd is: Gij zult geen
overspel doen.
5:28 Maar Ik zeg u, dat zo wie een
vrouw [aan] ziet, om dezelve te
begeren, die heeft alrede overspel
in zijnhart met haar gedaan.
5:29 Indien dan uw rechteroog u
ergert, trekt het uit, en werpt het
van u; want het is u nut, dat een
uwerleden verga, en niet uw gehele
lichaam in de hel geworpen worde.
5:30 En indien uw rechterhand u
ergert, houwt ze af, en werpt ze van
u; want het is u nut, dat een
uwerleden verga, en niet uw gehele
lichaam in de hel geworpen worde.
5:31 Er is ook gezegd: Zo wie zijn
vrouw verlaten zal, die geve haar
een scheidbrief.
5:32 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn
vrouw verlaten zal, anders dan uit
oorzake van hoererij, die maakt,
datzij overspel doet; en zo wie de
verlatene zal trouwen, die doet
overspel.
5:33 Wederom hebt gij gehoord, dat
[van] de ouden gezegd is: Gij zult
den eed niet breken, maar gij
zultden Heere uw eden houden.
5:34 Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk

niet, noch bij den hemel, omdat hij
is de troon Gods;
5:35 Noch bij de aarde, omdat zij is
de voetbank Zijner voeten; noch bij
Jeruzalem, omdat zij is de stad
desgroten Konings;
5:36 Noch bij uw hoofd zult gij
zweren, omdat gij niet een haar
kunt wit of zwart maken;
5:37 Maar laat zijn uw woord ja, ja;
neen, neen; wat boven deze is, dat
is uit den boze.
5:38 Gij hebt gehoord, dat gezegd
is: Oog om oog, en tand om tand.
5:39 Maar Ik zeg u, dat gij den
boze niet wederstaat; maar, zo wie
u op de rechterwang slaat, keert
hemook de andere toe;
5:40 En zo iemand met u rechten
wil, en uw rok nemen, laat hem ook
den mantel;
5:41 En zo wie u zal dwingen een
mijl te gaan, gaat met hem twee
[mijlen].
5:42 Geeft dengene, die [iets] van u
bidt, en keert u niet af van
dengene, die van u lenen wil.
5:43 Gij hebt gehoord, dat er
gezegd is: Gij zult uw naaste
liefhebben, en uw vijand zult gij
haten.
5:44 Maar Ik zeg u: Hebt uw
vijanden lief; zegent ze, die u
vervloeken; doet wel dengenen, die
u haten; enbidt voor degenen, die u
geweld doen, en die u vervolgen;
5:45 Opdat gij moogt kinderen zijn
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uws Vaders, Die in de hemelen is;
want Hij doet Zijn zon opgaan
overbozen en goeden, en regent
over rechtvaardigen en
onrechtvaardigen.
5:46 Want indien gij liefhebt, die u
liefhebben, wat loon hebt gij? Doen
ook de tollenaars niet hetzelfde?
5:47 En indien gij uw broeders
alleen groet, wat doet gij boven
anderen? Doen ook niet de
tollenaars alzo?
5:48 Weest dan gijlieden volmaakt,
gelijk uw Vader, Die in de hemelen
is, volmaakt is.
6:1 Hebt acht, dat gij uw aalmoes
niet doet voor de mensen, om van
hen gezien te worden; anders zo
hebtgij geen loon bij uw Vader, Die
in de hemelen is.
6:2 Wanneer gij dan aalmoes doet,
zo laat voor u niet trompetten,
gelijk de geveinsden in de
synagogen enop de straten doen,
opdat zij van de mensen geeerd
mogen worden. Voorwaar zeg Ik u:
Zij hebben hun loonweg.
6:3 Maar als gij aalmoes doet, zo
laat uw linker [hand] niet weten, wat
uw rechter doet;
6:4 Opdat uw aalmoes in het
verborgen zij; en uw Vader, Die in
het verborgen ziet, Die zal het u in
hetopenbaar vergelden.
6:5 En wanneer gij bidt, zo zult gij
niet zijn gelijk de geveinsden; want

die plegen gaarne, in de
synagogenen op de hoeken der
straten staande, te bidden, opdat zij
van de mensen mogen gezien
worden. Voorwaar, Ikzeg u, dat zij
hun loon weg hebben.
6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat
in uw binnenkamer, en uw deur
gesloten hebbende, bidt uw Vader,
Diein het verborgen is; en uw Vader,
Die in het verborgen ziet, zal het u
in het openbaar vergelden.
6:7 En als gij bidt, zo gebruikt geen
ijdel verhaal van woorden, gelijk de
heidenen; want zij menen, dat
zijdoor hun veelheid van woorden
zullen verhoord worden.
6:8 Wordt dan hun niet gelijk; want
uw Vader weet, wat gij van node
hebt, eer gij Hem bidt.
6:9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader,
Die in de hemelen [zijt]! Uw Naam
worde geheiligd.
6:10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil
geschiede, gelijk in den hemel [alzo]
ook op de aarde.
6:11 Geef ons heden ons dagelijks
brood.
6:12 En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen
schuldenaren.
6:13 En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk, en de
kracht,en de heerlijkheid, in der
eeuwigheid, amen.
6:14 Want indien gij den mensen
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hun misdaden vergeeft, zo zal uw
hemelse Vader ook u vergeven.
6:15 Maar indien gij den mensen
hun misdaden niet vergeeft, zo zal
ook uw Vader uw misdaden
nietvergeven.
6:16 En wanneer gij vast, toont
geen droevig gezicht, gelijk de
geveinsden; want zij mismaken
hunaangezichten, opdat zij van de
mensen mogen gezien worden, als
zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, dat
zij hunloon weg hebben.
6:17 Maar gij, als gij vast, zalft uw
hoofd, en wast uw aangezicht;
6:18 Opdat het van de mensen niet
gezien worde, als gij vast, maar van
uw Vader, Die in het verborgen is;en
uw Vader, Die in het verborgen ziet,
zal het u in het openbaar vergelden.
6:19 Vergadert u geen schatten op
de aarde, waar ze de mot en de
roest verderft, en waar de
dievendoorgraven en stelen;
6:20 Maar vergadert u schatten in
den hemel, waar ze noch mot noch
roest verderft, en waar de dieven
nietdoorgraven noch stelen;
6:21 Want waar uw schat is, daar
zal ook uw hart zijn.
6:22 De kaars des lichaams is het
oog; indien dan uw oog eenvoudig
is, zo zal uw gehele lichaam
verlichtwezen;
6:23 Maar indien uw oog boos is,
zo zal geheel uw lichaam duister
zijn. Indien dan het licht, dat in u

is,duisternis is, hoe groot [zal] de
duisternis [zelve] [zijn]!
6:24 Niemand kan twee heren
dienen; want of hij zal den enen
haten en den anderen liefhebben, of
hij zalden enen aanhangen en den
anderen verachten; gij kunt niet God
dienen en den Mammon.
6:25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet
bezorgd voor uw leven, wat gij eten,
en wat gij drinken zult; noch voor
uwlichaam, waarmede gij u kleden
zult; is het leven niet meer dan het
voedsel, en het lichaam dan de
kleding?
6:26 Aanziet de vogelen des
hemels, dat zij niet zaaien, noch
maaien, noch verzamelen in de
schuren; enuw hemelse Vader voedt
[nochtans] dezelve; gaat gij dezelve
niet [zeer] veel te boven?
6:27 Wie toch van u kan, met
bezorgd te zijn, een el tot zijn
lengte toedoen?
6:28 En wat zijt gij bezorgd voor de
kleding? Aanmerkt de lelien des
velds, hoe zij wassen; zij
arbeidenniet, en spinnen niet;
6:29 En Ik zeg u, dat ook Salomo,
in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed
geweest, gelijk een van deze.
6:30 Indien nu God het gras des
velds, dat heden is, en morgen in
den oven geworpen wordt,
alzobekleedt, zal Hij u niet veel
meer [kleden], gij kleingelovigen?
6:31 Daarom zijt niet bezorgd,
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zeggende: Wat zullen wij eten, of
wat zullen wij drinken, of waarmede
zullenwij ons kleden?
6:32 Want al deze dingen zoeken
de heidenen; want uw hemelse
Vader weet, dat gij al deze
dingenbehoeft.
6:33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk
Gods en Zijn gerechtigheid, en al
deze dingen zullen u
toegeworpenworden.
6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen
den morgen; want de morgen zal
voor het zijne zorgen; [elke] dag
heeftgenoeg aan zijn zelfs kwaad.
7:1 Oordeelt niet, opdat gij niet
geoordeeld wordt.
7:2 Want met welk oordeel gij
oordeelt, zult gij geoordeeld worden;
en met welke mate gij meet, zal
uwedergemeten worden.
7:3 En wat ziet gij den splinter, die
in het oog uws broeders is, maar
den balk, die in uw oog is, merkt
gijniet?
7:4 Of, hoe zult gij tot uw broeder
zeggen: Laat toe, dat ik den splinter
uit uw oog uitdoe; en zie, er is
eenbalk in uw oog?
7:5 Gij geveinsde! werp eerst den
balk uit uw oog, en dan zult gij
bezien, om den splinter uit uws
broedersoog uit te doen.
7:6 Geeft het heilige den honden
niet, noch werpt uw paarlen voor de
zwijnen; opdat zij niet te eniger

tijddezelve met hun voeten
vertreden, en [zich] omkerende, u
verscheuren.
7:7 Bidt, en u zal gegeven worden;
zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u
zal opengedaan worden.
7:8 Want een iegelijk, die bidt, die
ontvangt; en die zoekt, die vindt; en
die klopt, dien zal
opengedaanworden.
7:9 Of wat mens is er onder u, zo
zijn zoon hem zou bidden om
brood, die hem een steen zal
geven?
7:10 En zo hij hem om een vis zou
bidden, die hem een slang zal
geven?
7:11 Indien dan gij, die boos zijt,
weet uw kinderen goede gaven te
geven, hoeveel te meer zal uw
Vader,Die in de hemelen is, goede
[gaven] geven dengenen, die ze van
Hem bidden!
7:12 Alle [dingen] dan, die gij wilt,
dat u de mensen zouden doen,
doet gij hun ook alzo; want dat is
de weten de profeten.
7:13 Gaat in door de enge poort;
want wijd is de poort, en breed is
de weg, die tot het verderf leidt, en
velenzijn er, die door dezelve
ingaan;
7:14 Want de poort is eng, en de
weg is nauw, die tot het leven leidt,
en weinigen zijn er, die
denzelvenvinden.
7:15 Maar wacht [u] van de valse
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profeten, dewelke in
schaapsklederen tot u komen, maar
van binnen zijnzij grijpende wolven.
7:16 Aan hun vruchten zult gij hen
kennen. Leest men ook een druif
van doornen, of vijgen van distelen?
7:17 Alzo een ieder goede boom
brengt voort goede vruchten, en
een kwade boom brengt voort
kwadevruchten.
7:18 Een goede boom kan geen
kwade vruchten voortbrengen, noch
een kwade boom goede
vruchtenvoortbrengen.
7:19 Een ieder boom, die geen
goede vrucht voortbrengt, wordt
uitgehouwen en in het vuur
geworpen.
7:20 Zo zult gij dan dezelve aan
hun vruchten kennen.
7:21 Niet een iegelijk, die tot Mij
zegt: Heere, Heere! zal ingaan in
het Koninkrijk der hemelen, maar
diedaar doet den wil Mijns Vaders,
Die in de hemelen is.
7:22 Velen zullen te dien dage tot
Mij zeggen: Heere, Heere! hebben
wij niet in Uw Naam geprofeteerd,
enin Uw Naam duivelen uitgeworpen,
en in Uw Naam vele krachten
gedaan?
7:23 En dan zal Ik hun openlijk
aanzeggen: Ik heb u nooit gekend;
gaat weg van Mij, gij, die
deongerechtigheid werkt!
7:24 Een iegelijk dan, die deze Mijn
woorden hoort en dezelve doet,

dien zal Ik vergelijken bij
eenvoorzichtig man, die zijn huis op
een steenrots gebouwd heeft;
7:25 En er is slagregen
nedergevallen, en de waterstromen
zijn gekomen, en de winden hebben
gewaaid,en zijn tegen hetzelve huis
aangevallen, en het is niet gevallen,
want het was op de steenrots
gegrond.
7:26 En een iegelijk, die deze Mijn
woorden hoort en dezelve niet doet,
die zal bij een dwazen
manvergeleken worden, die zijn huis
op het zand gebouwd heeft;
7:27 En de slagregen is
nedergevallen, en de waterstromen
zijn gekomen, en de winden hebben
gewaaid,en zijn tegen hetzelve huis
aangeslagen, en het is gevallen, en
zijn val was groot.
7:28 En het is geschied, als Jezus
deze woorden geeindigd had, [dat]
de scharen zich ontzetten over
Zijnleer;
7:29 Want Hij leerde hen, als macht
hebbende, en niet als de
Schriftgeleerden.
8:1 Toen Hij nu van den berg
afgeklommen was, zijn Hem vele
scharen gevolgd.
8:2 En ziet, een melaatse kwam, en
aanbad Hem, zeggende: Heere!
indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.
8:3 En Jezus, de hand
uitstrekkende, heeft hem aangeraakt,
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zeggende: Ik wil, word gereinigd! En
terstondwerd [hij] [van] zijn
melaatsheid gereinigd.
8:4 En Jezus zeide tot hem: Zie, dat
gij [dit] niemand zegt; maar ga
heen, toon uzelven den priester,
enoffer de gave, die Mozes geboden
heeft, hun tot een getuigenis.
8:5 Als nu Jezus te Kapernaum
ingegaan was, kwam tot Hem een
hoofdman over honderd, biddende
Hem,
8:6 En zeggende: Heere! mijn knecht
ligt te huis geraakt, en lijdt zware
pijnen.
8:7 En Jezus zeide tot hem: Ik zal
komen en hem genezen.
8:8 En de hoofdman over honderd,
antwoordende, zeide: Heere! ik ben
niet waardig, dat Gij onder mijn
dakzoudt inkomen; maar spreek
alleenlijk een woord, en mijn knecht
zal genezen worden.
8:9 Want ik ben ook een mens
onder de macht [van] [anderen],
hebbende onder mij krijgsknechten;
en ikzeg tot dezen: Ga! en hij gaat;
en tot den anderen: Kom! en hij
komt; en tot mijn dienstknecht: Doe
dat! en hijdoet het.
8:10 Jezus nu, [dit] horende, heeft
Zich verwonderd, en zeide tot
degenen, die [Hem] volgden:
Voorwaarzeg Ik u, Ik heb zelfs in
Israel zo groot een geloof niet
gevonden.
8:11 Doch Ik zeg u, dat velen zullen

komen van oosten en westen en
zullen met Abraham, en Izak,
enJakob, aanzitten in het Koninkrijk
der hemelen;
8:12 En de kinderen des Koninkrijks
zullen uitgeworpen worden in de
buitenste duisternis; aldaar
zalwening zijn, en knersing der
tanden.
8:13 En Jezus zeide tot den
hoofdman over honderd: Ga heen,
en u geschiede, gelijk gij geloofd
hebt. Enzijn knecht is gezond
geworden te dierzelver ure.
8:14 En Jezus gekomen zijnde in
het huis van Petrus, zag zijn vrouws
moeder [te] [bed] liggen,
hebbendede koorts.
8:15 En Hij raakte haar hand aan,
en de koorts verliet haar; en zij
stond op, en diende henlieden.
8:16 En als het laat geworden was,
hebben zij velen, van den duivel
bezeten, tot Hem gebracht, en
Hijwierp de [boze] geesten uit met
den woorde, en Hij genas allen, die
kwalijk gesteld waren;
8:17 Opdat vervuld zou worden, dat
gesproken was door Jesaja, den
profeet, zeggende: Hij heeft
onzekrankheden [op] [Zich]
genomen, en [onze] ziekten
gedragen.
8:18 En Jezus, vele scharen ziende
rondom Zich, beval aan de andere
zijde over te varen.
8:19 En er kwam een zeker
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Schriftgeleerde tot Hem, en zeide
tot Hem: Meester! ik zal U volgen,
waar Gijook henengaat.
8:20 En Jezus zeide tot hem: De
vossen hebben holen, en de vogelen
des hemels nesten; maar de
Zoondes mensen heeft niet, waar Hij
het hoofd nederlegge.
8:21 En een ander uit Zijn
discipelen zeide tot Hem: Heere!
laat mij toe, dat ik eerst heenga, en
mijn vaderbegrave.
8:22 Doch Jezus zeide tot hem:
Volg Mij, en laat de doden hun
doden begraven.
8:23 En als Hij in het schip gegaan
was, zijn Hem Zijn discipelen
gevolgd.
8:24 En ziet, er ontstond een grote
onstuimigheid in de zee, alzo dat
het schip van de golven bedekt
werd;doch Hij sliep.
8:25 En Zijn discipelen, bij [Hem]
komende, hebben Hem opgewekt,
zeggende: Heere, behoed ons,
wijvergaan!
8:26 En Hij zeide tot hen: Wat zijt
gij vreesachtig, gij kleingelovigen?
Toen stond Hij op, en bestrafte
dewinden en de zee; en er werd
grote stilte.
8:27 En de mensen verwonderden
zich, zeggende: Hoedanig een is
Deze, dat ook de winden en de
zeeHem gehoorzaam zijn!
8:28 En als Hij over aan de andere
zijde was gekomen in het land der

Gergesenen, zijn Hem twee, van
denduivel bezeten, ontmoet,
komende uit de graven, die zeer
wreed waren, alzo dat niemand
door dien weg konvoorbij gaan.
8:29 En ziet, zij riepen, zeggende:
Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben
wij met U [te] [doen]? Zijt Gij
hiergekomen om ons te pijnigen
voor den tijd?
8:30 En verre van hen was een
kudde veler zwijnen, weidende.
8:31 En de duivelen baden Hem,
zeggende: Indien Gij ons uitwerpt,
laat ons toe, dat wij in die
kuddezwijnen varen.
8:32 En Hij zeide tot hen: Gaat
heen. En zij uitgaande, voeren heen
in de kudde zwijnen; en ziet, de
gehelekudde zwijnen stortte van de
steilte af in de zee, en zij stierven
in het water.
8:33 En die ze weidden, zijn
gevlucht; en als zij in de stad
gekomen waren, boodschapten zij al
[deze]dingen, en wat den bezetenen
[geschied] [was].
8:34 En ziet, de gehele stad ging
uit, Jezus tegemoet; en als zij Hem
zagen, baden zij, dat Hij uit
hunlandpalen wilde vertrekken.
9:1 En in het schip gegaan zijnde,
voer Hij over en kwam in Zijn stad.
En ziet, zij brachten tot Hem
eengeraakte, op een bed liggende.
9:2 En Jezus, hun geloof ziende,
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zeide tot den geraakte: Zoon! wees
welgemoed; uw zonden zijn
uvergeven.
9:3 En ziet, sommigen der
Schriftgeleerden zeiden in
zichzelven: Deze lastert [God].
9:4 En Jezus, ziende hun gedachten,
zeide: Waarom overdenkt gij kwaad
in uw harten?
9:5 Want wat is lichter te zeggen:
De zonden zijn u vergeven? of te
zeggen: Sta op en wandel?
9:6 Doch opdat gij moogt weten,
dat de Zoon des mensen macht
heeft op de aarde, de zonden te
vergeven(toen zeide Hij tot den
geraakte): Sta op, neem uw bed op,
en ga heen naar uw huis.
9:7 En hij opgestaan zijnde, ging
heen naar zijn huis.
9:8 De scharen nu [dat] ziende,
hebben zich verwonderd, en God
verheerlijkt, die zodanige macht
denmensen gegeven had.
9:9 En Jezus, van daar voortgaande,
zag een mens in het tolhuis zitten,
genaamd Mattheus; en zeide
tothem: Volg Mij. En hij opstaande,
volgde Hem.
9:10 En het geschiedde, als Hij in
het huis [van] [Mattheus] aanzat,
ziet, vele tollenaars en
zondaarskwamen en zaten mede
aan, met Jezus en Zijn discipelen.
9:11 En de Farizeen, [dat] ziende,
zeiden tot Zijn discipelen: Waarom
eet uw Meester met de tollenaren

ende zondaren?
9:12 Maar Jezus, [zulks] horende,
zeide tot hen: Die gezond zijn
hebben den medicijnmeester niet
vannode, maar die ziek zijn.
9:13 Doch gaat heen en leert, wat
het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet
offerande; want Ik ben niet
gekomenom te roepen
rechtvaardigen, maar zondaars tot
bekering.
9:14 Toen kwamen de discipelen
van Johannes tot Hem, zeggende:
Waarom vasten wij en de
Farizeenveel, en Uw discipelen
vasten niet?
9:15 En Jezus zeide tot hen:
Kunnen ook de bruiloftskinderen
treuren, zolang de Bruidegom bij
hen is?Maar de dagen zullen komen,
wanneer de Bruidegom van hen zal
weggenomen zijn, en dan zullen zij
vasten.
9:16 Ook zet niemand een lap
ongevold laken op een oud kleed;
want deszelfs aangezette lap
scheurt afvan het kleed, en er
wordt een ergere scheur.
9:17 Noch doet men nieuwen wijn
in oude [leder] zakken; anders zo
bersten de [leder] zakken, en de
wijnwordt uitgestort, en de [leder]
zakken verderven, maar men doet
nieuwen wijn in nieuwe [leder]
zakken, en beidete zamen worden
behouden.
9:18 Als Hij deze dingen tot hen
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sprak, ziet, een overste kwam en
aanbad Hem, zeggende: Mijn
dochter isnu terstond gestorven,
doch kom en leg Uw hand op haar,
en zij zal leven.
9:19 En Jezus opgestaan zijnde,
volgde hem, en Zijn discipelen.
9:20 (En ziet, een vrouw die twaalf
jaren het bloedvloeien gehad had,
komende tot Hem van
achteren,raakte den zoom Zijns
kleeds aan;
9:21 Want zij zeide in zichzelven:
Indien ik alleenlijk Zijn kleed
aanraak, zo zal ik gezond worden.
9:22 En Jezus, Zich omkerende, en
haar ziende, zeide: Wees
welgemoed, dochter! uw geloof heeft
ubehouden. En de vrouw werd
gezond van dezelve ure af.)
9:23 En als Jezus in het huis des
oversten kwam, en zag de pijpers
en de woelende schare,
9:24 Zeide Hij tot hen: Vertrekt;
want het dochtertje is niet dood,
maar slaapt. En zij belachten Hem.
9:25 Als nu de schare uitgedreven
was, ging Hij in, en greep haar
hand; en het dochtertje stond op.
9:26 En dit gerucht ging uit door
dat gehele land.
9:27 En als Jezus van daar
voortging, zijn Hem twee blinden
gevolgd, roepende en zeggende:
[Gij] ZoneDavids, ontferm U onzer!
9:28 En als Hij in huis gekomen
was, kwamen de blinden tot Hem.

En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij,
datIk dat doen kan? Zij zeiden tot
Hem: Ja, Heere!
9:29 Toen raakte Hij hun ogen aan,
zeggende: U geschiede naar uw
geloof.
9:30 En hun ogen zijn geopend
geworden. En Jezus heeft hun zeer
gestrengelijk verboden, zeggende:
Ziet,dat niemand het wete.
9:31 Maar zij, uitgegaan zijnde,
hebben Hem ruchtbaar gemaakt
door dat gehele land.
9:32 Als dezen nu uitgingen, ziet, zo
brachten zij tot Hem een mens, die
stom en van den duivel bezetenwas.
9:33 En als de duivel uitgeworpen
was, sprak de stomme. En de
scharen verwonderden zich,
zeggende: Eris nooit desgelijks in
Israel gezien!
9:34 Maar de Farizeen zeiden: Hij
werpt de duivelen uit door den
overste der duivelen.
9:35 En Jezus omging al de steden
en vlekken, lerende in hun
synagogen, en predikende het
Evangeliedes Koninkrijks, en
genezende alle ziekte en alle kwale
onder het volk.
9:36 En Hij, de scharen ziende,
werd innerlijk met ontferming
bewogen over hen, omdat zij
vermoeid enverstrooid waren, gelijk
schapen, die geen herder hebben.
9:37 Toen zeide Hij tot Zijn
discipelen: De oogst is wel groot;
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maar de arbeiders zijn weinige;
9:38 Bidt dan den Heere des
oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn
oogst uitstote.
10:1 En Zijn twaalf discipelen tot
Zich geroepen hebbende, heeft Hij
hun macht gegeven over de
onreinegeesten, om dezelve uit te
werpen, en om alle ziekte en alle
kwale te genezen.
10:2 De namen nu der twaalf
apostelen zijn deze: de eerste,
Simon, gezegd Petrus, en Andreas,
zijnbroeder; Jakobus, de [zoon] van
Zebedeus, en Johannes, zijn
broeder;
10:3 Filippus en Bartholomeus;
Thomas en Mattheus, de tollenaar;
Jakobus, de [zoon] van Alfeus,
enLebbeus, toegenaamd Thaddeus;
10:4 Simon Kananites, en Judas
Iskariot, die Hem ook verraden
heeft.
10:5 Deze twaalf heeft Jezus
uitgezonden, en hun bevel gegeven,
zeggende: Gij zult niet heengaan op
denweg der heidenen, en gij zult
niet ingaan in [enige] stad der
Samaritanen.
10:6 Maar gaat veel meer heen tot
de verloren schapen van het huis
Israels.
10:7 En heengaande predikt,
zeggende: Het Koninkrijk der
hemelen is nabij gekomen.
10:8 Geneest de kranken; reinigt de

melaatsen; wekt de doden op; werpt
de duivelen uit. Gij hebt het omniet
ontvangen, geeft het om niet.
10:9 Verkrijgt u noch goud, noch
zilver, noch koper [geld] in uw
gordels;
10:10 Noch male tot den weg, noch
twee rokken, noch schoenen, noch
staf; want de arbeider is zijnvoedsel
waardig.
10:11 En in wat stad of vlek gij zult
inkomen, onderzoekt, wie daarin
waardig is; en blijft aldaar, totdat
gij[daar] uitgaat.
10:12 En als gij in het huis gaat, zo
groet hetzelve.
10:13 En indien dat huis waardig is,
zo kome uw vrede over hetzelve,
maar indien het niet waardig is,
zokere uw vrede weder tot u.
10:14 En zo iemand u niet zal
ontvangen, noch uw woorden horen,
uitgaande uit dat huis of uit
dezelvestad, schudt het stof uwer
voeten af.
10:15 Voorwaar zeg Ik u: Het zal
den lande van Sodom en Gomorra
verdragelijker zijn in den dag
desoordeels, dan dezelve stad.
10:16 Ziet, Ik zende u als schapen
in het midden der wolven; zijt dan
voorzichtig gelijk de slangen,
enoprecht gelijk de duiven.
10:17 Maar wacht u voor de
mensen; want zij zullen u
overleveren in de
raadsvergaderingen, en in
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hunsynagogen zullen zij u geselen.
10:18 En gij zult ook voor
stadhouders en koningen geleid
worden, om Mijnentwil, hun en den
heidenen totgetuigenis.
10:19 Doch wanneer zij u
overleveren, zo zult gij niet bezorgd
zijn, hoe of wat gij spreken zult;
want het zalu in dezelve ure
gegeven worden, wat gij spreken
zult.
10:20 Want gij zijt [het] niet, die
spreekt, maar [het] [is] de Geest
uws Vaders, Die in u spreekt.
10:21 En de [ene] broeder zal den
[anderen] broeder overleveren tot
den dood, en de vader het kind, en
dekinderen zullen opstaan tegen de
ouders, en zullen hen doden.
10:22 En gij zult van allen gehaat
worden om Mijn Naam; maar die
volstandig zal blijven tot het einde,
diezal zalig worden.
10:23 Wanneer zij u dan in deze
stad vervolgen, vliedt in de andere;
want voorwaar zeg ik u: Gij zult
[uw][reis] [door] de steden Israels
niet geeindigd hebben, of de Zoon
des mensen zal gekomen zijn.
10:24 De discipel is niet boven den
meester, noch de dienstknecht
boven zijn heer.
10:25 Het [zij] den discipel genoeg,
dat hij worde gelijk zijn meester, en
de dienstknecht gelijk zijn
heer.Indien zij den Heere des huizes
Beelzebul hebben geheten, hoeveel

te meer Zijn huisgenoten!
10:26 Vreest dan hen niet; want er
is niets bedekt, hetwelk niet zal
ontdekt worden, en verborgen,
hetwelkniet zal geweten worden.
10:27 Hetgeen Ik u zeg in de
duisternis, zegt het in het licht; en
hetgeen gij hoort in het oor, predikt
dat opde daken.
10:28 En vreest u niet voor
degenen, die het lichaam doden, en
de ziel niet kunnen doden; maar
vreestveel meer Hem, Die beide ziel
en lichaam kan verderven in de hel.
10:29 Worden niet twee musjes om
een penningsken verkocht? En niet
een van deze zal op de aardevallen
zonder uw Vader.
10:30 En ook uw haren des hoofds
zijn alle geteld.
10:31 Vreest dan niet; gij gaat vele
musjes te boven.
10:32 Een iegelijk dan, die Mij
belijden zal voor de mensen, dien
zal Ik ook belijden voor Mijn Vader,
Die inde hemelen [is].
10:33 Maar zo wie Mij verloochend
zal hebben voor de mensen, dien
zal Ik ook verloochenen voor
MijnVader, Die in de hemelen [is].
10:34 Meent niet, dat Ik gekomen
ben, om vrede te brengen op de
aarde; Ik ben niet gekomen om
vrede tebrengen, maar het zwaard.
10:35 Want Ik ben gekomen, om
den mens tweedrachtig te maken
tegen zijn vader, en de dochter
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tegenhaar moeder, en de
schoondochter tegen haar
schoonmoeder.
10:36 En zij [zullen] des mensen
vijanden [worden], die zijn
huisgenoten [zijn].
10:37 Die vader of moeder liefheeft
boven Mij, is Mijns niet waardig; en
die zoon of dochter liefheeft
bovenMij, is Mijns niet waardig.
10:38 En die zijn kruis niet [op]
[zich] neemt, en Mij navolgt, is Mijns
niet waardig.
10:39 Die zijn ziel vindt, zal
[dezelve] verliezen; en die zijn ziel
zal verloren hebben om Mijnentwil,
zaldezelve vinden.
10:40 Die u ontvangt, ontvangt Mij;
en die Mij ontvangt, ontvangt Hem,
Die Mij gezonden heeft.
10:41 Die een profeet ontvangt in
den naam eens profeten, zal het
loon eens profeten ontvangen; en
dieeen rechtvaardige ontvangt in
den naam eens rechtvaardigen, zal
het loon eens rechtvaardigen
ontvangen.
10:42 En zo wie een van deze
kleinen te drinken geeft alleenlijk
een beker koud [water], in den
naam eensdiscipels, voorwaar zeg Ik
u, hij zal zijn loon geenszins
verliezen.
11:1 En het is geschied, toen Jezus
geeindigd had Zijn twaalf discipelen
bevelen te geven, dat Hij van

daarvoortging, om te leren en te
prediken in hun steden.
11:2 En Johannes, in de gevangenis
gehoord hebbende de werken van
Christus, zond twee van
zijndiscipelen;
11:3 En zeide tot hem: Zijt Gij
Degene, Die komen zou, of
verwachten wij een anderen?
11:4 En Jezus antwoordde en zeide
tot hen: Gaat heen en boodschapt
Johannes weder, hetgeen gij
hoorten ziet:
11:5 De blinden worden ziende, en
de kreupelen wandelen; de
melaatsen worden gereinigd, en de
dovenhoren; de doden worden
opgewekt, en den armen wordt het
Evangelie verkondigd.
11:6 En zalig is hij, die aan Mij niet
zal geergerd worden.
11:7 Als nu dezen heengingen, heeft
Jezus tot de scharen begonnen te
zeggen van Johannes: Wat zijt
gijuitgegaan in de woestijn te
aanschouwen? Een riet, dat van den
wind ginds en weder bewogen
wordt?
11:8 Maar wat zijt gij uitgegaan te
zien? Een mens, met zachte
klederen bekleed? Ziet, die
zachte[klederen] dragen, zijn in der
koningen huizen.
11:9 Maar wat zijt gij uitgegaan te
zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, ook
veel meer dan een profeet.
11:10 Want deze is het, van
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dewelken geschreven staat: Ziet, Ik
zende Mijn engel voor Uw
aangezicht, dieUw weg bereiden zal
voor U heen.
11:11 Voorwaar zeg Ik u: onder
degenen, die van vrouwen geboren
zijn, is niemand opgestaan
meerderdan Johannes de Doper;
doch die de minste is in het
Koninkrijk der hemelen, is meerder
dan hij.
11:12 En van de dagen van
Johannes den Doper tot nu toe,
wordt het Koninkrijk der hemelen
geweldaangedaan, en de
geweldigers nemen hetzelve met
geweld.
11:13 Want al de profeten en de
wet hebben tot Johannes toe
geprofeteerd.
11:14 En zo gij het wilt aannemen,
hij is Elias, die komen zou.
11:15 Wie oren heeft om te horen,
die hore.
11:16 Doch waarbij zal Ik dit
geslacht vergelijken? Het is gelijk
aan de kinderkens, die op de
marktenzitten, en hun gezellen
toeroepen.
11:17 En zeggen: Wij hebben u op
de fluit gespeeld, en gij hebt niet
gedanst; wij hebben u
klaagliederengezongen, en gij hebt
niet geweend.
11:18 Want Johannes is gekomen,
noch etende, noch drinkende, en zij
zeggen: Hij heeft den duivel.

11:19 De Zoon des mensen is
gekomen, etende en drinkende, en
zij zeggen: Ziet daar, een Mens,
[Die]een vraat en wijnzuiper [is], een
Vriend van tollenaren en zondaren.
Doch de Wijsheid is
gerechtvaardigdgeworden van Haar
kinderen.
11:20 Toen begon Hij de steden, in
dewelke Zijn krachten meest
geschied waren, te verwijten, omdat
zijzich niet bekeerd hadden.
11:21 Wee u, Chorazin! wee u
Bethsaida! want zo in Tyrus en
Sidon de krachten waren geschied,
die in ugeschied zijn, zij zouden
zich eertijds in zak en as bekeerd
hebben.
11:22 Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus
en Sidon verdragelijker zijn in den
dag des oordeels, dan ulieden.
11:23 En gij, Kapernaum! die tot
den hemel toe zijt verhoogd, gij zult
tot de hel toe nedergestoten
worden.Want zo in Sodom die
krachten waren geschied, die in u
geschied zijn, zij zouden tot op den
huidigen daggebleven zijn.
11:24 Doch Ik zeg u, dat het den
lande van Sodom verdragelijker zal
zijn in den dag des oordeels, dan
u.
11:25 In dienzelfden tijd antwoordde
Jezus en zeide: Ik dank U, Vader!
Heere des hemels en der aarde!
datGij deze dingen voor de wijzen
en verstandigen verborgen hebt, en
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hebt dezelve den kinderkens
geopenbaard.
11:26 Ja, Vader! Want alzo is
geweest het welbehagen voor U.
11:27 Alle dingen zijn Mij
overgegeven van Mijn Vader; en
niemand kent den Zoon dan de
Vader, nochiemand kent den Vader
dan de Zoon, en dien het de Zoon
wil openbaren.
11:28 Komt herwaarts tot Mij, allen
die vermoeid en belast zijt, en Ik
zal u rust geven.
11:29 Neemt Mijn juk op u, en leert
van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en
nederig van hart; en gij zult
rustvinden voor uw zielen.
11:30 Want Mijn juk is zacht, en
Mijn last is licht.
12:1 In dien tijd ging Jezus, op een
sabbatdag, door het gezaaide, en
Zijn discipelen hadden honger,
enbegonnen aren te plukken, en te
eten.
12:2 En de Farizeen, [dat] ziende,
zeiden tot Hem: Zie, Uw discipelen
doen, wat niet geoorloofd is te
doenop den sabbat.
12:3 Maar Hij zeide tot hen: Hebt
gij niet gelezen, wat David gedaan
heeft, toen hem hongerde, en hun,
diemet hem [waren]?
12:4 Hoe hij gegaan is in het huis
Gods, en de toonbroden gegeten
heeft, die hem niet geoorloofd
waren teeten, noch ook hun, die

met hem [waren], maar den
priesteren alleen.
12:5 Of hebt gij niet gelezen in de
wet, dat de priesters den sabbat
ontheiligen in den tempel, op
desabbatdagen, en [nochtans]
onschuldig zijn?
12:6 En Ik zeg u, dat Een, meerder
dan de tempel, hier is.
12:7 Doch zo gij geweten hadt, wat
het zij: Ik wil barmhartigheid en niet
offerande, gij zoudt deonschuldigen
niet veroordeeld hebben.
12:8 Want de Zoon des mensen is
een Heere ook van den sabbat.
12:9 En van daar voortgaande,
kwam Hij in hun synagoge.
12:10 En ziet, er was een mens, die
een dorre hand had, en zij
vraagden Hem, zeggende: Is het
ookgeoorloofd op de sabbatdagen
te genezen? (opdat zij Hem
mochten beschuldigen).
12:11 En Hij zeide tot hen: Wat
mens zal er zijn onder u, die een
schaap heeft, en zo datzelve op
eensabbatdag in een gracht valt,
[die] hetzelve niet zal aangrijpen en
uitheffen?
12:12 Hoe veel gaat nu een mens
een schaap te boven? Zo is het
dan op de sabbatdagen geoorloofd
welte doen.
12:13 Toen zeide Hij tot dien mens:
Strek uw hand uit; en hij strekte ze
uit, en zij werd hersteld,
gezondgelijk de andere.
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12:14 En de Farizeen, uitgegaan
zijnde, hielden te zamen raad tegen
Hem, hoe zij Hem doden mochten.
12:15 Maar Jezus, [dat] wetende,
vertrok van daar, en vele scharen
volgden Hem, en Hij genas ze allen.
12:16 En Hij gebood hun scherpelijk,
dat zij Hem niet openbaar maken
zouden;
12:17 Opdat vervuld zou worden,
hetgeen gesproken is door Jesaja,
den profeet, zeggende:
12:18 Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik
verkoren heb, Mijn Beminde, in
Welken Mijn ziel een welbehagen
heeft;Ik zal Mijn Geest op Hem
leggen, en Hij zal het oordeel den
heidenen verkondigen.
12:19 Hij zal niet twisten, noch
roepen, noch zal er iemand Zijn
stem op de straten horen.
12:20 Het gekrookte riet zal Hij niet
verbreken, en het rokende lemmet
zal Hij niet uitblussen, totdat Hij
hetoordeel zal uitbrengen tot
overwinning.
12:21 En in Zijn Naam zullen de
heidenen hopen.
12:22 Toen werd tot Hem gebracht
een van den duivel bezeten, [die]
blind en stom [was]; en Hij
genashem, alzo dat de blinde en
stomme beide sprak en zag.
12:23 En al de scharen ontzetten
zich, en zeiden: Is niet Deze de
Zoon van David?
12:24 Maar de Farizeen, [dit]

gehoord hebbende, zeiden: Deze
werpt de duivelen niet uit, dan
doorBeelzebul, den overste der
duivelen.
12:25 Doch Jezus, kennende hun
gedachten, zeide tot hen: Een ieder
koninkrijk, dat tegen zichzelfverdeeld
is, wordt verwoest; en een iedere
stad, of huis, dat tegen zichzelf
verdeeld is, zal niet bestaan.
12:26 En indien de satan den satan
uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf
verdeeld; hoe zal dan zijn rijk
bestaan?
12:27 En indien Ik door Beelzebul
de duivelen uitwerp, door wien
werpen ze dan uw zonen uit?
Daaromzullen die uw rechters zijn.
12:28 Maar indien Ik door den
Geest Gods de duivelen uitwerp, zo
is dan het Koninkrijk Gods tot
ugekomen.
12:29 Of hoe kan iemand in het
huis eens sterken inkomen, en zijn
vaten ontroven, tenzij dat hij eerst
densterke gebonden hebbe? en
alsdan zal hij zijn huis beroven.
12:30 Wie met Mij niet is, die is
tegen Mij; en wie met Mij niet
vergadert, die verstrooit.
12:31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde
en lastering zal den mensen
vergeven worden; maar de lastering
tegenden Geest zal den mensen
niet vergeven worden.
12:32 En zo wie [enig] woord
gesproken zal hebben tegen den
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Zoon des mensen, het zal hem
vergevenworden; maar zo wie tegen
den Heiligen Geest zal gesproken
hebben, het zal hem niet vergeven
worden, nochin deze eeuw, noch in
de toekomende.
12:33 Of maakt den boom goed en
zijn vrucht goed; of maakt den
boom kwaad en zijn vrucht kwaad;
wantuit de vrucht wordt de boom
gekend.
12:34 Gij adderengebroedsels! hoe
kunt gij goede dingen spreken, daar
gij boos zijt? want uit denovervloed
des harten spreekt de mond.
12:35 De goede mens brengt goede
dingen voort uit den goeden schat
des harten, en de boze mensbrengt
boze dingen voort uit den boze
schat.
12:36 Maar Ik zeg u, dat van elk
ijdel woord, hetwelk de mensen
zullen gesproken hebben, zij van
hetzelvezullen rekenschap geven in
den dag des oordeels.
12:37 Want uit uw woorden zult gij
gerechtvaardigd worden, en uit uw
woorden zult gij veroordeeld
worden.
12:38 Toen antwoordden sommigen
der Schriftgeleerden en Farizeen,
zeggende: Meester! wij willen van
U[wel] een teken zien.
12:39 Maar Hij antwoordde en zeide
tot hen: Het boos en overspelig
geslacht verzoekt een teken; en
hunzal geen teken gegeven worden,

dan het teken van Jonas, den
profeet.
12:40 Want gelijk Jonas drie dagen
en drie nachten was in den buik
van den walvis, alzo zal de Zoon
desmensen drie dagen en drie
nachten wezen in het hart der
aarde.
12:41 De mannen van Nineve zullen
opstaan in het oordeel met dit
geslacht, en zullen
hetzelveveroordelen; want zij hebben
zich bekeerd op de prediking van
Jonas; en ziet, meer dan Jona is
hier!
12:42 De koningin van het zuiden
zal opstaan in het oordeel met dit
geslacht, en hetzelve
veroordelen;want zij is gekomen van
het einde der aarde, om te horen
de wijsheid van Salomo; en ziet,
meer dan Salomo ishier!
12:43 En wanneer de onreine geest
van den mens uitgegaan is, zo gaat
hij door dorre plaatsen,
zoekenderust, en vindt ze niet.
12:44 Dan zegt hij: Ik zal
wederkeren in mijn huis, van waar ik
uitgegaan ben; en komende, vindt
hij hetledig, met bezemen gekeerd
en versierd.
12:45 Dan gaat hij heen en neemt
met zich zeven andere geesten,
bozer dan hij zelf, en ingegaan
zijnde,wonen zij aldaar; en het
laatste van denzelven mens wordt
erger dan het eerste. Alzo zal het
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ook met dit boosgeslacht zijn.
12:46 En als Hij nog tot de scharen
sprak, ziet, Zijn moeder en broeders
stonden buiten, zoekende Hem
tespreken.
12:47 En iemand zeide tot Hem:
Zie, Uw moeder en Uw broeders
staan [daar] buiten, zoekende U
tespreken.
12:48 Maar Hij, antwoordende, zeide
tot dengene die Hem [dat] zeide:
Wie is Mijn moeder, en wie zijn
Mijnbroeders?
12:49 En Zijn hand uitstrekkende
over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet,
Mijn moeder en Mijn broeders.
12:50 Want zo wie den wil Mijns
Vaders doet, Die in de hemelen is,
dezelve is Mijn broeder, en zuster,
enmoeder.
13:1 En te dien dage Jezus, uit het
huis gegaan zijnde, zat bij de zee.
13:2 En tot Hem vergaderden vele
scharen, zodat Hij in een schip ging
en nederzat, en al de schare
stondop den oever.
13:3 En Hij sprak tot hen vele
dingen door gelijkenissen, zeggende:
Ziet, een zaaier ging uit om te
zaaien.
13:4 En als hij zaaide, viel een deel
[van] [het] [zaad] bij den weg; en de
vogelen kwamen en aten datzelveop.
13:5 En een ander [deel] viel op
steenachtige [plaatsen], waar het
niet veel aarde had; en het ging

terstondop, omdat het geen diepte
van aarde had.
13:6 Maar als de zon opgegaan
was, zo is het verbrand geworden;
en omdat het geen wortel had, is
hetverdord.
13:7 En een ander [deel] viel in de
doornen; en de doornen wiesen op,
en verstikten hetzelve.
13:8 En een ander [deel] viel in de
goede aarde, en gaf vrucht, het een
honderd-, het ander zestig-, en
hetander dertig [voud].
13:9 Wie oren heeft om te horen,
die hore.
13:10 En de discipelen tot Hem
komende, zeiden tot Hem: Waarom
spreekt Gij tot hen door
gelijkenissen?
13:11 En Hij, antwoordende, zeide
tot hen: Omdat het u gegeven is,
de verborgenheden van het
Koninkrijkder hemelen te weten,
maar dien is het niet gegeven.
13:12 Want wie heeft, dien zal
gegeven worden, en hij zal
overvloediglijk hebben; maar wie niet
heeft, vandien zal genomen worden,
ook dat hij heeft.
13:13 Daarom spreek Ik tot hen
door gelijkenissen, omdat zij ziende
niet zien, en horende niet horen,
nochook verstaan.
13:14 En in hen wordt de profetie
van Jesaja vervuld, die zegt: Met
het gehoor zult gij horen, en
geenszinsverstaan; en ziende zult gij
1572

Matthëus
zien, en geenszins bemerken.
13:15 Want het hart dezes volks is
dik geworden, en zij hebben met de
oren zwaarlijk gehoord, en hunogen
hebben zij toegedaan; opdat zij niet
te eniger tijd met de ogen zouden
zien, en met de oren horen, en
methet hart verstaan, en zich
bekeren, en Ik hen geneze.
13:16 Doch uw ogen zijn zalig,
omdat zij zien, en uw oren, omdat
zij horen.
13:17 Want voorwaar zeg Ik u, dat
vele profeten en rechtvaardigen
hebben begeerd te zien de dingen,
diegij ziet, en hebben [ze] niet
gezien; en te horen de dingen, die
gij hoort, en hebben [ze] niet
gehoord.
13:18 Gij dan, hoort de gelijkenis
van den zaaier.
13:19 Als iemand dat Woord des
Koninkrijks hoort, en niet verstaat,
zo komt de boze, en rukt weg,
hetgeenin zijn hart gezaaid was;
deze is degene, die bij den weg
bezaaid is.
13:20 Maar die in steenachtige
[plaatsen] bezaaid is, deze is
degene, die het Woord hoort, en
dat terstondmet vreugde ontvangt;
13:21 Doch hij heeft geen wortel in
zichzelven, maar is voor een tijd; en
als verdrukking of vervolging
komt,om des Woords wil, zo wordt
hij terstond geergerd.
13:22 En die in de doornen bezaaid

is, deze is degene, die het Woord
hoort; en de zorgvuldigheid
dezerwereld, en de verleiding des
rijkdoms verstikt het Woord, en het
wordt onvruchtbaar.
13:23 Die nu in de goede aarde
bezaaid is, deze is degene, die het
Woord hoort en verstaat, die ook
vruchtdraagt en voortbrengt, de een
honderd-, de ander zestig-, en de
ander dertig [voud].
13:24 Een andere gelijkenis heeft Hij
hun voorgesteld, zeggende: Het
Koninkrijk der hemelen is gelijk
aaneen mens, die goed zaad zaaide
in zijn akker.
13:25 En als de mensen sliepen,
kwam zijn vijand, en zaaide onkruid
midden in de tarwe, en ging weg.
13:26 Toen het nu [tot] kruid
opgeschoten was, en vrucht
voortbracht, toen openbaarde zich
ook hetonkruid.
13:27 En de dienstknechten van den
heer des huizes gingen en zeiden
tot hem: Heere! hebt gij niet
goedzaad in uw akker gezaaid? Van
waar heeft hij dan dit onkruid?
13:28 En hij zeide tot hen: Een
vijandig mens heeft dat gedaan. En
de dienstknechten zeiden tot hem:
Wiltgij dan, dat wij heengaan en
datzelve vergaderen?
13:29 Maar hij zeide: Neen, opdat
gij, het onkruid vergaderende, ook
mogelijk met hetzelve de tarwe
nietuittrekt.
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13:30 Laat ze beiden te zamen
opwassen tot den oogst, en in den
tijd des oogstes zal ik tot de
maaierszeggen: Vergadert eerst dat
onkruid, en bindt het in busselen,
om hetzelve te verbranden; maar
brengt de tarwesamen in mijn
schuur.
13:31 Een andere gelijkenis heeft Hij
hun voorgesteld, zeggende: Het
Koninkrijk der hemelen is gelijk
aanhet mosterdzaad, hetwelk een
mens heeft genomen en in zijn
akker gezaaid;
13:32 Hetwelk wel het minste is
onder al de zaden, maar wanneer
het opgewassen is, dan is 't het
meestevan de moeskruiden, en het
wordt een boom, alzo dat de
vogelen des hemels komen en
nestelen in zijn takken.
13:33 Een andere gelijkenis sprak
Hij tot hen, [zeggende]: Het
Koninkrijk der hemelen is gelijk aan
eenzuurdesem, welken een vrouw
nam en verborg in drie maten
meels, totdat het geheel gezuurd
was.
13:34 Al deze dingen heeft Jezus
tot de scharen gesproken door
gelijkenissen, en zonder gelijkenis
sprakHij tot hen niet.
13:35 Opdat vervuld zou worden,
wat gesproken is door den profeet,
zeggende: Ik zal Mijn mond
opendoendoor gelijkenissen; Ik zal
voortbrengen dingen, die verborgen

waren van de grondlegging der
wereld.
13:36 Toen nu Jezus de scharen
[van] [Zich] gelaten had, ging Hij
naar huis. En Zijn discipelen kwamen
totHem, zeggende: Verklaar ons de
gelijkenis van het onkruid des
akkers.
13:37 En Hij, antwoordende, zeide
tot hen: Die het goede zaad zaait,
is de Zoon des mensen;
13:38 En de akker is de wereld; en
het goede zaad, zijn de kinderen
des Koninkrijks; en het onkruid zijn
dekinderen des bozen;
13:39 En de vijand, die hetzelve
gezaaid heeft, is de duivel; en de
oogst is de voleinding der wereld;
en demaaiers zijn de engelen.
13:40 Gelijkerwijs dan het onkruid
vergaderd, en met vuur verbrand
wordt, alzo zal het [ook] zijn in
devoleinding dezer wereld.
13:41 De Zoon des mensen zal Zijn
engelen uitzenden, en zij zullen uit
Zijn Koninkrijk vergaderen al
deergernissen, en degenen, die de
ongerechtigheid doen;
13:42 En zullen dezelve in den
vurigen oven werpen; daar zal
wening zijn en knersing der tanden.
13:43 Dan zullen de rechtvaardigen
blinken, gelijk de zon, in het
Koninkrijk huns Vaders. Die oren
heeft omte horen, die hore.
13:44 Wederom is het Koninkrijk der
hemelen gelijk aan een schat, in
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den akker verborgen, welken
eenmens gevonden hebbende,
verborg [dien], en van blijdschap
over denzelven, gaat hij heen, en
verkoopt al wathij heeft, en koopt
dienzelven akker.
13:45 Wederom is het Koninkrijk der
hemelen gelijk aan een koopman,
die schone paarlen zoekt;
13:46 Dewelke, hebbende een parel
van grote waarde gevonden, ging
heen en verkocht al wat hij had,
enkocht dezelve.
13:47 Wederom is het Koninkrijk der
hemelen gelijk aan een net,
geworpen in de zee, en dat
allerleisoorten [van] [vissen]
samenbrengt;
13:48 Hetwelk, wanneer het vol
geworden is, [de] [vissers] aan den
oever optrekken, en
nederzittende,lezen het goede uit in
[hun] vaten, maar het kwade werpen
zij weg.
13:49 Alzo zal het in de voleinding
der eeuwen wezen; de engelen
zullen uitgaan, en de bozen uit
hetmidden der rechtvaardigen
afscheiden;
13:50 En zullen dezelve in den
vurigen oven werpen; daar zal zijn
wening en knersing der tanden.
13:51 En Jezus zeide tot hen: Hebt
gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot
Hem: Ja, Heere!
13:52 En Hij zeide tot hen: Daarom,
een iegelijk Schriftgeleerde, in het

Koninkrijk der hemelen
onderwezen,is gelijk aan een heer
des huizes, die uit zijn schat nieuwe
en oude dingen voortbrengt.
13:53 En het is geschied, als Jezus
deze gelijkenissen geeindigd had,
vertrok Hij van daar.
13:54 En gekomen zijnde in Zijn
vaderland, leerde Hij hen in hun
synagoge, zodat zij zich ontzetten,
enzeiden: Van waar [komt] Dezen
die wijsheid en die krachten?
13:55 Is Deze niet de Zoon des
timmermans? en is Zijn moeder niet
genaamd Maria, en Zijn
broedersJakobus en Joses, en
Simon en Judas?
13:56 En Zijn zusters, zijn zij niet
allen bij ons? Van waar [komt] dan
Dezen dit alles?
13:57 En zij werden aan Hem
geergerd. Maar Jezus zeide tot hen:
Een profeet is niet ongeeerd, dan in
zijnvaderland, en in zijn huis.
13:58 En Hij heeft aldaar niet vele
krachten gedaan, vanwege hun
ongeloof.
14:1 Te dierzelfder tijd hoorde
Herodes, de viervorst, het gerucht
van Jezus;
14:2 En zeide tot zijn knechten:
Deze is Johannes de Doper; hij is
opgewekt van de doden, en
daaromwerken die krachten in Hem.
14:3 Want Herodes had Johannes
gevangen genomen, en hem
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gebonden, en in den kerker gezet,
omHerodias' wil, de huisvrouw van
Filippus, zijn broeder.
14:4 Want Johannes zeide tot hem:
Het is u niet geoorloofd haar te
hebben.
14:5 En willende hem doden,
vreesde hij het volk, omdat zij hem
hielden voor een profeet.
14:6 Maar als de dag der geboorte
van Herodes gehouden werd, danste
de dochter van Herodias in
hetmidden [van] [hen], en zij
behaagde aan Herodes.
14:7 Waarom hij haar met ede
beloofde te geven, wat zij ook zou
eisen.
14:8 En zij, te voren onderricht
zijnde van haar moeder, zeide: Geef
mij hier in een schotel het hoofd
vanJohannes den Doper.
14:9 En de koning werd bedroefd;
doch om de eden, en degenen, die
[met] [hem] aanzaten, gebood hij,
dathet [haar] zou gegeven worden;
14:10 En zond heen, en onthoofdde
Johannes in den kerker.
14:11 En zijn hoofd werd gebracht
in een schotel, en het dochtertje
gegeven; en zij droeg het [tot]
haarmoeder.
14:12 En zijn discipelen kwamen, en
namen het lichaam weg, en
begroeven hetzelve; en gingen
enboodschapten het Jezus.
14:13 En [als] Jezus [dit] hoorde,
vertrok Hij van daar te scheep, naar

een woeste plaats alleen; en
descharen, [dat] horende, zijn Hem
te voet gevolgd uit de steden.
14:14 En Jezus uitgaande, zag een
grote schare, en werd innerlijk met
ontferming over hen bewogen,
engenas hun kranken.
14:15 En als het nu avond werd,
kwamen Zijn discipelen tot Hem,
zeggende: Deze plaats is woest, en
detijd is nu voorbijgegaan; laat de
scharen van U, opdat zij heengaan
in de vlekken en zichzelven spijze
kopen.
14:16 Maar Jezus zeide tot hen:
Het is hun niet van node heen te
gaan, geeft gij hun te eten.
14:17 Doch zij zeiden tot Hem: Wij
hebben hier niet, dan vijf broden en
twee vissen.
14:18 En Hij zeide: Brengt Mij
dezelve hier.
14:19 En Hij beval de scharen
neder te zitten op het gras, en nam
de vijf broden en de twee vissen,
enopwaarts ziende naar den hemel,
zegende dezelve; en als Hij ze
gebroken had, gaf Hij de broden
dendiscipelen, en de discipelen aan
de scharen.
14:20 En zij aten allen en werden
verzadigd, en zij namen op, het
overschot der brokken, twaalf
vollekorven.
14:21 Die nu gegeten hadden,
waren omtrent vijf duizend mannen,
zonder de vrouwen en kinderen.
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14:22 En terstond dwong Jezus Zijn
discipelen in het schip te gaan, en
voor Hem af te varen naar
deandere zijde, terwijl Hij de
scharen van Zich zou laten.
14:23 En als Hij nu de scharen van
Zich gelaten had, klom Hij op den
berg alleen, om te bidden. En als
hetnu avond was geworden, zo was
Hij daar alleen.
14:24 En het schip was nu midden
in de zee, zijnde in nood van de
baren; want de wind was [hun]
tegen.
14:25 Maar ter vierde wake des
nachts kwam Jezus af tot hen,
wandelende op de zee.
14:26 En de discipelen, ziende Hem
op de zee wandelen, werden
ontroerd, zeggende: Het is een
spooksel!En zij schreeuwden van
vreze.
14:27 Maar terstond sprak hen
Jezus aan, zeggende: Zijt
goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet.
14:28 En Petrus antwoordde Hem,
en zeide: Heere! indien Gij het zijt,
zo gebied mij tot U te komen op
hetwater.
14:29 En Hij zeide: Kom. En Petrus
klom neder van het schip, en
wandelde op het water, om tot
Jezus tekomen.
14:30 Maar ziende den sterken
wind, werd hij bevreesd, en als hij
begon neder te zinken, riep
hij,zeggende: Heere, behoud mij!

14:31 En Jezus, terstond de hand
uitstekende, greep hem aan, en
zeide tot hem: Gij kleingelovige!
waaromhebt gij gewankeld?
14:32 En als zij in het schip
geklommen waren, stilde de wind.
14:33 Die nu in het schip [waren],
kwamen en aanbaden Hem,
zeggende: Waarlijk, Gij zijt Gods
Zoon!
14:34 En overgevaren zijnde,
kwamen zij in het land Gennesaret.
14:35 En als de mannen van die
plaats Hem werden kennende,
zonden zij in dat gehele omliggende
land,en brachten tot Hem allen, die
kwalijk gesteld waren;
14:36 En baden Hem, dat zij
alleenlijk den zoom Zijns kleeds
zouden mogen aanraken; en zovelen
als[Hem] aanraakten, werden
gezond.
15:1 Toen kwamen tot Jezus [enige]
Schriftgeleerden en Farizeen, die
van Jeruzalem [waren], zeggende:
15:2 Waarom overtreden Uw
discipelen de inzetting der ouden?
Want zij wassen hun handen
niet,wanneer zij brood zullen eten.
15:3 Maar Hij, antwoordende, zeide
tot hen: Waarom overtreedt ook gij
het gebod Gods, door uwinzetting?
15:4 Want God heeft geboden,
zeggende: Eert uw vader en moeder,
en: Wie vader of moeder vloekt,
diezal den dood sterven.
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15:5 Maar gij zegt: Zo wie tot vader
of moeder zal zeggen: [Het] [is] een
gave, zo wat u van mij zou
kunnenten nutte komen; en zijn
vader of zijn moeder geenszins zal
eren, [die] [voldoet].
15:6 En gij hebt [alzo] Gods gebod
krachteloos gemaakt door uw
inzetting.
15:7 Gij geveinsden! Wel heeft
Jesaja van u geprofeteerd,
zeggende:
15:8 Dit volk genaakt Mij met hun
mond, en eert Mij met de lippen,
maar hun hart houdt zich verre van
Mij;
15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij,
lerende leringen, [die] geboden van
mensen [zijn].
15:10 En als Hij de schare tot Zich
geroepen had, zeide Hij tot hen:
Hoort en verstaat.
15:11 Hetgeen ten monde ingaat,
ontreinigt den mens niet; maar
hetgeen ten monde uitgaat, dat
ontreinigtden mens.
15:12 Toen kwamen Zijn discipelen
tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet
Gij [wel], dat de Farizeen deze
redehorende, geergerd zijn geweest?
15:13 Maar Hij, antwoordende zeide:
Alle plant, die Mijn hemelse Vader
niet geplant heeft, zal
uitgeroeidworden.
15:14 Laat hen varen; zij zijn blinde
leidslieden der blinden. Indien nu de
blinde den blinde leidt, zo zullen

zijbeiden in den gracht vallen.
15:15 En Petrus, antwoordende,
zeide tot Hem: Verklaar ons deze
gelijkenis.
15:16 Maar Jezus zeide: Zijt ook
gijlieden alsnog onwetende?
15:17 Verstaat gij nog niet, dat al
wat ten monde ingaat, in den buik
komt, en in de heimelijkheid
wordtuitgeworpen?
15:18 Maar die dingen, die ten
monde uitgaan, komen voort uit het
hart, en dezelve ontreinigen den
mens.
15:19 Want uit het hart komen
voort boze bedenkingen,
doodslagen, overspelen, hoererijen,
dieverijen,valse getuigenissen,
lasteringen.
15:20 Deze dingen zijn het, die den
mens ontreinigen; maar het eten
met ongewassen handen
ontreinigtden mens niet.
15:21 En Jezus van daar gaande,
vertrok naar de delen van Tyrus en
Sidon.
15:22 En ziet, een Kananese vrouw,
uit die landpalen komende, riep tot
Hem, zeggende: Heere! [Gij]
ZoneDavids, ontferm U mijner! mijn
dochter is deerlijk van den duivel
bezeten.
15:23 Doch Hij antwoordde haar
niet een woord. En Zijn discipelen,
tot Hem komende, baden
Hem,zeggende: Laat haar van U;
want zij roept ons na.
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15:24 Maar Hij, antwoordende,
zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot
de verloren schapen van het
huisIsraels.
15:25 En zij kwam en aanbad Hem,
zeggende: Heere, help mij!
15:26 Doch Hij antwoordde en
zeide: Het is niet betamelijk het
brood der kinderen te nemen, en
denhondekens [voor] te werpen.
15:27 En zij zeide: Ja, Heere! doch
de hondekens eten ook van de
brokjes die er vallen van de tafel
vanhun heren.
15:28 Toen antwoordde Jezus, en
zeide tot haar: O vrouw! groot is
uw geloof; u geschiede, gelijk gij
wilt.En haar dochter werd gezond
van diezelfde ure.
15:29 En Jezus, van daar
vertrekkende, kwam aan de zee van
Galilea, en klom op den berg, en
zat daarneder.
15:30 En vele scharen zijn tot Hem
gekomen, hebbende bij zich
kreupelen, blinden, stommen,
lammen, envele anderen, en wierpen
ze voor de voeten van Jezus; en Hij
genas dezelve.
15:31 Alzo dat de scharen zich
verwonderden, ziende de stommen
sprekende, de lammen gezond,
dekreupelen wandelende, en de
blinden ziende; en zij verheerlijkten
den God Israels.
15:32 En Jezus, Zijn discipelen tot
Zich geroepen hebbende, zeide: Ik

word innerlijk met
ontfermingbewogen over de schare,
omdat zij nu drie dagen bij Mij
gebleven zijn, en hebben niet wat zij
eten zouden; en Ikwil hen niet
nuchteren van Mij laten, opdat zij
op den weg niet bezwijken.
15:33 En Zijn discipelen zeiden tot
Hem: Van waar [zullen] wij zovele
broden in de woestijn [bekomen],
datwij zulk een grote schare zouden
verzadigen?
15:34 En Jezus zeide tot hen:
Hoevele broden hebt gij? Zij zeiden:
Zeven, en weinige visjes.
15:35 En Hij gebood den scharen
neder te zitten op de aarde.
15:36 En Hij nam de zeven broden
en de vissen, en als Hij gedankt
had, brak Hij ze, en gaf ze
Zijndiscipelen; en de discipelen
[gaven] [ze] aan de schare.
15:37 En zij aten allen en werden
verzadigd, en zij namen op, het
overschot der brokken, zeven
vollemanden.
15:38 En die daar gegeten hadden,
waren vier duizend mannen, zonder
de vrouwen en kinderen.
15:39 En de scharen van Zich
gelaten hebbende, ging Hij in het
schip, en kwam in de landpalen
vanMagdala.
16:1 En de Farizeen en Sadduceen
tot Hem gekomen zijnde, en [Hem]
verzoekende, begeerden van
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Hem,dat Hij hun een teken uit den
hemel zou tonen.
16:2 Maar Hij antwoordde, en zeide
tot hen: Als het avond geworden is,
zegt gij: Schoon weder; want
dehemel is rood;
16:3 En des morgens: Heden
onweder; want de hemel is droevig
rood. Gij geveinsden! het aanschijn
deshemels weet gij wel te
onderscheiden, en kunt gij de
tekenen der tijden niet
[onderscheiden]?
16:4 Het boos en overspelig
geslacht verzoekt een teken; en hun
zal geen teken gegeven worden,
dan hetteken van Jona, den profeet.
En hen verlatende, ging Hij weg.
16:5 En als Zijn discipelen op de
andere zijde gekomen waren,
hadden zij vergeten broden [mede]
tenemen.
16:6 En Jezus zeide tot hen: Ziet
toe, en wacht u van den zuurdesem
der Farizeen en Sadduceen.
16:7 En zij overlegden bij zichzelven,
zeggende: [Het] [is] omdat wij geen
broden [mede] genomen hebben.
16:8 En Jezus, [dat] wetende, zeide
tot hen: Wat overlegt gij bij uzelven,
gij kleingelovigen! dat gij
geenbroden [mede] genomen hebt?
16:9 Verstaat gij nog niet? en
gedenkt gij niet aan de vijf broden
der vijf duizend [mannen]; en
hoevelekorven gij opnaamt?
16:10 Noch aan de zeven broden

der vier duizend [mannen], en
hoevele manden gij opnaamt?
16:11 Hoe verstaat gij niet, dat Ik u
van geen brood gesproken heb, [als]
[Ik] [zeide], dat gij u wachten
zoudtvan den zuurdesem der
Farizeen en Sadduceen.
16:12 Toen verstonden zij, dat Hij
niet gezegd had, dat zij zich
wachten zouden van den zuurdesem
desbroods, maar van de leer der
Farizeen en Sadduceen.
16:13 Als nu Jezus gekomen was in
de delen van Cesarea Filippi,
vraagde Hij Zijn discipelen,
zeggende:Wie zeggen de mensen,
dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
16:14 En zij zeiden: Sommigen:
Johannes de Doper; en anderen:
Elias; en anderen: Jeremia of een
van deprofeten.
16:15 Hij zeide tot hen: Maar gij,
wie zegt gij, dat Ik ben?
16:16 En Simon Petrus,
antwoordende, zeide: Gij zijt de
Christus, de Zoon des levenden
Gods.
16:17 En Jezus, antwoordende,
zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon,
Bar-jona! want vlees en bloed heeft
u[dat] niet geopenbaard, maar Mijn
Vader, Die in de hemelen is.
16:18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt
Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn
gemeente bouwen, en de poorten
derhel zullen dezelve niet
overweldigen.
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16:19 En Ik zal u geven de
sleutelen van het Koninkrijk der
hemelen; en zo wat gij zult binden
op de aarde,zal in de hemelen
gebonden zijn; en zo wat gij
ontbinden zult op de aarde, zal in
de hemelen ontbonden zijn.
16:20 Toen verbood Hij Zijn
discipelen, dat zij iemand zeggen
zouden, dat Hij was Jezus, de
Christus.
16:21 Van toen aan begon Jezus
Zijn discipelen te vertonen, dat Hij
moest heengaan naar Jeruzalem,
enveel lijden van de ouderlingen, en
overpriesteren, en Schriftgeleerden,
en gedood worden, en ten derden
dageopgewekt worden.
16:22 En Petrus, Hem tot zich
genomen hebbende, begon Hem te
bestraffen, zeggende: Heere, [wees]
Ugenadig! dit zal U geenszins
geschieden.
16:23 Maar Hij, Zich omkerende,
zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij,
satanas! gij zijt Mij een
aanstoot,want gij verzint niet de
dingen, die Gods zijn, maar die der
mensen zijn.
16:24 Toen zeide Jezus tot Zijn
discipelen: Zo iemand achter Mij wil
komen, die verloochene zichzelven,
enneme zijn kruis op, en volge Mij.
16:25 Want zo wie zijn leven zal
willen behouden, die zal hetzelve
verliezen; maar zo wie zijn
levenverliezen zal, om Mijnentwil, die

zal hetzelve vinden.
16:26 Want wat baat het een mens,
zo hij de gehele wereld gewint, en
lijdt schade zijner ziel? Of wat
zaleen mens geven, tot lossing van
zijn ziel?
16:27 Want de Zoon des mensen
zal komen in de heerlijkheid Zijns
Vaders, met Zijn engelen, en alsdan
zalHij een iegelijk vergelden naar
zijn doen.
16:28 Voorwaar zeg Ik u: Er zijn
sommigen van die hier staan,
dewelke den dood niet smaken
zullen, totdatzij den Zoon des
mensen zullen hebben zien komen
in Zijn Koninkrijk.
17:1 En na zes dagen nam Jezus
met Zich Petrus, en Jakobus, en
Johannes, zijn broeder, en bracht
henop een hogen berg alleen.
17:2 En Hij werd voor hen
veranderd van gedaante; en Zijn
aangezicht blonk gelijk de zon, en
Zijn klederenwerden wit gelijk het
licht.
17:3 En ziet, van hen werden gezien
Mozes en Elias, met Hem
samensprekende.
17:4 En Petrus, antwoordende, zeide
tot Jezus: Heere! het is goed, dat
wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons
hierdrie tabernakelen maken, voor U
een, en voor Mozes een, en een
voor Elias.
17:5 Terwijl hij nog sprak, ziet, een
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luchtige wolk heeft hen
overschaduwd; en ziet, een stem uit
de wolk,zeggende: Deze is Mijn
geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn
welbehagen heb; hoort Hem!
17:6 En de discipelen, [dit] horende,
vielen op hun aangezicht, en werden
zeer bevreesd.
17:7 En Jezus, bij hen komende,
raakte hen aan, en zeide: Staat op
en vreest niet.
17:8 En hun ogen opheffende,
zagen zij niemand, dan Jezus
alleen.
17:9 En als zij van den berg
afkwamen, gebood hun Jezus,
zeggende: Zegt niemand dit gezicht,
totdat deZoon des mensen zal
opgestaan zijn uit de doden.
17:10 En Zijn discipelen vraagden
Hem, zeggende: Wat zeggen dan de
Schriftgeleerden, dat Elias eerstmoet
komen?
17:11 Doch Jezus, antwoordende,
zeide tot hen: Elias zal wel eerst
komen, en alles weder oprichten.
17:12 Maar Ik zeg u, dat Elias nu
gekomen is, en zij hebben hem niet
gekend; doch zij hebben aan
hemgedaan, al wat zij hebben
gewild; alzo zal ook de Zoon des
mensen van hen lijden.
17:13 Toen verstonden de
discipelen dat Hij hun van Johannes
de Doper gesproken had.
17:14 En als zij bij de schare
gekomen waren, kwam tot Hem een

mens, vallende voor Hem op de
knieen,en zeggende:
17:15 Heere! ontferm U over mijn
zoon; want hij is maanziek, en is in
zwaar lijden; want menigmaal valt
hijin het vuur, en menigmaal in het
water.
17:16 En ik heb hem tot Uw
discipelen gebracht, en zij hebben
hem niet kunnen genezen.
17:17 En Jezus, antwoordende,
zeide: O, ongelovig en verkeerd
geslacht, hoe lang zal Ik nog met
uliedenzijn, hoe lang zal Ik u nog
verdragen? Brengt hem Mij hier.
17:18 En Jezus bestrafte hem, en
de duivel ging van hem uit, en het
kind werd genezen van die ure af.
17:19 Toen kwamen de discipelen
tot Jezus alleen, en zeiden: Waarom
hebben wij hem niet
kunnenuitwerpen?
17:20 En Jezus zeide tot hen: Om
uws ongeloofs wil; want voorwaar
zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt
alseen mosterdzaad, gij zoudt tot
dezen berg zeggen: Ga heen van
hier derwaarts, en hij zal heengaan;
en nietszal u onmogelijk zijn.
17:21 Maar dit geslacht vaart niet
uit, dan door bidden en vasten.
17:22 En als zij in Galilea
verkeerden, zeide Jezus tot hen: De
Zoon des mensen zal overgeleverd
wordenin de handen der mensen;
17:23 En zij zullen Hem doden, en
ten derden dage zal Hij opgewekt
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worden. En zij werden zeer
bedroefd.
17:24 En als zij te Kapernaum
ingekomen waren, gingen tot Petrus
die de didrachmen ontvingen,
enzeiden: Uw Meester, betaalt Hij de
didrachmen niet?
17:25 Hij zeide: Ja. En toen hij in
huis gekomen was, voorkwam hem
Jezus, zeggende: Wat dunkt
u,Simon! de koningen der aarde,
van wie nemen zij tollen of
schatting, van hun zonen, of van de
vreemden?
17:26 Petrus zeide tot Hem: Van de
vreemden. Jezus zeide tot hem: Zo
zijn dan de zonen vrij.
17:27 Maar opdat wij hun geen
aanstoot geven, ga heen naar de
zee, werp den angel [uit], en den
eerstenvis, die opkomt, neem, en
zijn mond geopend hebbende, zult
gij een stater vinden; neem dien, en
geef hem aanhen voor Mij en u.
18:1 Te dierzelfder ure kwamen de
discipelen tot Jezus, zeggende: Wie
is toch de meeste in het
Koninkrijkder hemelen?
18:2 En Jezus een kindeken tot Zich
geroepen hebbende, stelde dat in
het midden van hen;
18:3 En zeide: Voorwaar zeg Ik u:
Indien gij u niet verandert, en wordt
gelijk de kinderkens, zo zult gij in
hetKoninkrijk der hemelen geenszins
ingaan.

18:4 Zo wie dan zichzelven zal
vernederen, gelijk dit kindeken, deze
is de meeste in het Koninkrijk
derhemelen.
18:5 En zo wie zodanig een
kindeken ontvangt in Mijn Naam, die
ontvangt Mij.
18:6 Maar zo wie een van deze
kleinen, die in Mij geloven, ergert,
het ware hem nutter, dat een
molensteenaan zijn hals gehangen,
en dat hij verzonken ware in de
diepte der zee.
18:7 Wee der wereld van de
ergernissen, want het is
noodzakelijk, dat de ergernissen
komen; doch weedien mens, door
welken de ergernis komt!
18:8 Indien dan uw hand of uw
voet u ergert, houwt ze af en werpt
ze van u. Het is u beter, tot het
leven inte gaan, kreupel of verminkt
[zijnde], dan twee handen of twee
voeten hebbende, in het eeuwige
vuur geworpente worden.
18:9 En indien uw oog u ergert,
trekt het uit, en werpt het van u.
Het is u beter, maar een oog
hebbende, tothet leven in te gaan,
dan twee ogen hebbende, in het
helse vuur geworpen te worden.
18:10 Ziet toe, dat gij niet een van
deze kleinen veracht. Want Ik zeg
ulieden, dat hun engelen, in
dehemelen, altijd zien het
aangezicht Mijns Vaders, Die in de
hemelen is.
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18:11 Want de Zoon des mensen is
gekomen om zalig te maken, dat
verloren was.
18:12 Wat dunkt u, indien enig
mens honderd schapen had, en een
uit dezelve afgedwaald ware, zal
hijniet de negen en negentig laten,
en op de bergen heengaande, het
afgedwaalde zoeken?
18:13 En indien het geschiedt, dat
hij hetzelve vindt, voorwaar zeg Ik u,
dat hij zich meer verblijdt
overhetzelve, dan over de negen en
negentig, die niet afgedwaald zijn
geweest.
18:14 Alzo is de wil niet, uws
Vaders, Die in de hemelen is, dat
een van deze kleinen verloren ga.
18:15 Maar indien uw broeder tegen
u gezondigd heeft, ga heen en
bestraf hem tussen u en hem
alleen;indien hij u hoort, zo hebt gij
uw broeder gewonnen.
18:16 Maar indien hij [u] niet hoort,
zo neem nog een of twee met u;
opdat in den mond van twee of
driegetuigen alle woord besta.
18:17 En indien hij denzelven geen
gehoor geeft; zo zeg het der
gemeente; en indien hij ook der
gemeentegeen gehoor geeft, zo zij
hij u als de heiden en de tollenaar.
18:18 Voorwaar zeg Ik u: Al wat gij
op de aarde binden zult, zal in den
hemel gebonden wezen; en al watgij
op de aarde ontbinden zult, zal in
den hemel ontbonden wezen.

18:19 Wederom zeg Ik u: Indien er
twee van u samenstemmen op de
aarde, over enige zaak, die
zijzouden mogen begeren, dat die
hun zal geschieden van Mijn Vader,
Die in de hemelen is.
18:20 Want waar twee of drie
vergaderd zijn in Mijn Naam, daar
ben Ik in het midden van hen.
18:21 Toen kwam Petrus tot Hem,
en zeide: Heere! hoe menigmaal zal
mijn broeder tegen mij zondigen,
enik hem vergeven! Tot zevenmaal?
18:22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg
u, niet tot zevenmaal, maar tot
zeventigmaal zeven [maal].
18:23 Daarom wordt het Koninkrijk
der hemelen vergeleken bij een
zeker koning, die rekening met
zijndienstknechten houden wilde.
18:24 Als hij nu begon te rekenen,
werd tot hem gebracht een, die
hem schuldig [was] tien
duizendtalenten.
18:25 En als hij niet had, om te
betalen, beval zijn heer, dat men
hem zou verkopen, en zijn vrouw
enkinderen, en al wat hij had, en
dat [de] [schuld] zou betaald
worden.
18:26 De dienstknecht dan,
nedervallende, aanbad hem,
zeggende: Heer! wees lankmoedig
over mij, en ikzal u alles betalen.
18:27 En de heer van dezen
dienstknecht, met barmhartigheid
innerlijk bewogen zijnde, heeft
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hemontslagen, en de schuld hem
kwijtgescholden.
18:28 Maar dezelve dienstknecht,
uitgaande, heeft gevonden een
zijner mededienstknechten, die
hemhonderd penningen schuldig
was, en hem aanvattende, greep
[hem] bij de keel, zeggende: Betaal
mij, wat gijschuldig zijt.
18:29 Zijn mededienstknecht dan,
nedervallende aan zijn voeten, bad
hem, zeggende: Wees
lankmoedigover mij, en ik zal u
alles betalen.
18:30 Doch hij wilde niet, maar ging
heen, en wierp hem in de
gevangenis, totdat hij de schuld zou
betaaldhebben.
18:31 Als nu zijn
mededienstknechten zagen, hetgeen
geschied was, zijn zij zeer bedroefd
geworden; enkomende, verklaarden
zij hunnen heer al wat er geschied
was.
18:32 Toen heeft hem zijn heer tot
zich geroepen, en zeide tot hem: Gij
boze dienstknecht, al die schuldheb
ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij
gebeden hebt;
18:33 Behoordet gij ook niet u over
uw mededienstknecht te ontfermen,
gelijk ik ook mij over u
ontfermdheb?
18:34 En zijn heer, vertoornd zijnde,
leverde hem den pijnigers over,
totdat hij zou betaald hebben al
wat hijhem schuldig was.

18:35 Alzo zal ook Mijn hemelse
Vader u doen, indien gij niet van
harte vergeeft een iegelijk zijn
broederzijn misdaden.
19:1 En het geschiedde, toen Jezus
deze woorden geeindigd had, dat
Hij vertrok van Galilea, en kwamover
de Jordaan, in de landpalen van
Judea.
19:2 En vele scharen volgden Hem,
en Hij genas ze aldaar.
19:3 En de Farizeen kwamen tot
Hem, verzoekende Hem, en
zeggende tot Hem: Is het een
mensgeoorloofd zijn vrouw te
verlaten, om allerlei oorzaak?
19:4 Doch Hij, antwoordende, zeide
tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die
van den beginne [den]
[mens]gemaakt heeft, dat Hij ze
gemaakt heeft man en vrouw?
19:5 En gezegd heeft: Daarom zal
een mens vader en moeder
verlaten, en zal zijn vrouw
aanhangen, endie twee zullen tot
een vlees zijn;
19:6 Alzo dat zij niet meer twee
zijn, maar een vlees. Hetgeen dan
God samengevoegd heeft, scheide
demens niet.
19:7 Zij zeiden tot hem: Waarom
heeft dan Mozes geboden een
scheidbrief te geven en haar te
verlaten?
19:8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft
vanwege de hardigheid uwer harten
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u toegelaten uw vrouwen teverlaten;
maar van den beginne is het alzo
niet geweest.
19:9 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn
vrouw verlaat, anders dan om
hoererij, en een andere trouwt, [die]
doetoverspel, en die de verlatene
trouwt, doet [ook] overspel.
19:10 Zijn discipelen zeiden tot
Hem: Indien de zaak des mensen
met de vrouw alzo staat, zo is het
nietoorbaar te trouwen.
19:11 Doch Hij zeide tot hen: Allen
vatten dit woord niet, maar dien het
gegeven is.
19:12 Want er zijn gesnedenen, die
uit moeders lijf alzo geboren zijn;
en er zijn gesnedenen, die van
demensen gesneden zijn; en er zijn
gesnedenen, die zichzelven
gesneden hebben, om het Koninkrijk
der hemelen.Die [dit] vatten kan,
vatte [het].
19:13 Toen werden kinderkens tot
Hem gebracht, opdat Hij de handen
hun zou opleggen en bidden; en
dediscipelen bestraften dezelve.
19:14 Maar Jezus zeide: Laat af van
de kinderkens, en verhindert hen
niet tot Mij te komen; want
derzulkenis het Koninkrijk der
hemelen.
19:15 En als Hij hun de handen
opgelegd had, vertrok Hij van daar.
19:16 En ziet, er kwam een tot
Hem, en zeide tot Hem: Goede
Meester! wat zal ik goeds doen,

opdat ik heteeuwige leven hebbe?
19:17 En Hij zeide tot hem: Wat
noemt gij Mij goed? Niemand is
goed dan Een, [namelijk] God. Doch
wiltgij in het leven ingaan,
onderhoud de geboden.
19:18 Hij zeide tot Hem: Welke? En
Jezus zeide: [Deze]: Gij zult niet
doden; gij zult geen overspel doen;
gijzult niet stelen; gij zult geen valse
getuigenis geven;
19:19 Eer uw vader en moeder; en:
Gij zult uw naaste liefhebben als
uzelven.
19:20 De jongeling zeide tot Hem:
Al deze dingen heb ik onderhouden
van mijn jonkheid af; wat
ontbreektmij nog?
19:21 Jezus zeide tot hem: Zo gij
wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop
wat gij hebt, en geef het den
armen,en gij zult een schat hebben
in den hemel; en kom herwaarts,
volg Mij.
19:22 Als nu de jongeling dit woord
hoorde, ging hij bedroefd weg; want
hij had vele goederen.
19:23 En Jezus zeide tot Zijn
discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat
een rijke bezwaarlijk in het
Koninkrijk derhemelen zal ingaan.
19:24 En wederom zeg Ik u: Het is
lichter, dat een kemel ga door het
oog van een naald, dan dat een
rijkeinga in het Koninkrijk Gods.
19:25 Zijn discipelen nu, [dit]
horende, werden zeer verslagen,
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zeggende: Wie kan dan zalig
worden?
19:26 En Jezus, [hen] aanziende,
zeide tot hen: Bij de mensen is dat
onmogelijk, maar bij God zijn
alledingen mogelijk.
19:27 Toen antwoordde Petrus, en
zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles
verlaten, en zijn U gevolgd, wat
zalons dan geworden?
19:28 En Jezus zeide tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij
gevolgd zijt, in de
wedergeboorte,wanneer de Zoon des
mensen zal gezeten zijn op den
troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook
zult zitten op twaalftronen,
oordelende de twaalf geslachten
Israels.
19:29 En zo wie zal verlaten
hebben, huizen, of broeders, of
zusters, of vader, of moeder, of
vrouw, ofkinderen, of akkers, om
Mijns Naams wil, die zal
honderdvoud ontvangen, en het
eeuwige leven beerven.
19:30 Maar vele eersten zullen de
laatsten zijn, en vele laatsten de
eersten.
20:1 Want het Koninkrijk der
hemelen is gelijk een heer des
huizes, die met den morgenstond
uitging, omarbeiders te huren in zijn
wijngaard.
20:2 En als hij met de arbeiders
eens geworden was, voor een

penning des daags, zond hij hen
heen inzijn wijngaard.
20:3 En uitgegaan zijnde omtrent de
derde ure, zag hij anderen, ledig
staande op de markt.
20:4 En hij zeide tot dezelve: Gaat
ook gij heen in den wijngaard, en
zo wat recht is, zal ik u geven. En
zijgingen.
20:5 Wederom uitgegaan zijnde
omtrent de zesde en negende ure,
deed hij desgelijks.
20:6 En uitgegaan zijnde omtrent de
elfde ure, vond hij anderen ledig
staande, en zeide tot hen: Wat
staatgij hier den gehelen dag ledig?
20:7 Zij zeiden tot hem: Omdat ons
niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot
hen: Gaat ook gij heen in
denwijngaard, en zo wat recht is,
zult gij ontvangen.
20:8 Als het nu avond geworden
was, zeide de heer des wijngaards,
tot zijn rentmeester: Roep
dearbeiders, en geef hun het loon,
beginnende van de laatsten tot de
eersten.
20:9 En als zij kwamen, die ter
elfder ure [gehuurd] [waren],
ontvingen zij ieder een penning.
20:10 En de eersten komende,
meenden, dat zij meer ontvangen
zouden; en zij zelven ontvingen ook
elkeen penning.
20:11 En [dien] ontvangen
hebbende, murmureerden zij tegen
den heer des huizes,
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20:12 Zeggende: Deze laatsten
hebben [maar] een uur gearbeid, en
gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die
denlast des daags en de hitte
gedragen hebben.
20:13 Doch hij, antwoordende, zeide
tot een van hen: Vriend! ik doe u
geen onrecht; zijt gij niet met
mijeens geworden voor een
penning?
20:14 Neem het uwe en ga heen. Ik
wil dezen laatsten ook geven, gelijk
als u.
20:15 Of is het mij niet geoorloofd,
te doen met het mijne, wat ik wil?
Of is uw oog boos, omdat ik goed
ben?
20:16 Alzo zullen de laatsten de
eersten zijn, en de eersten de
laatsten; want velen zijn geroepen,
maarweinigen uitverkoren.
20:17 En Jezus, opgaande naar
Jeruzalem, nam tot Zich de twaalf
discipelen alleen op den weg, en
zeidetot hen:
20:18 Ziet, wij gaan op naar
Jeruzalem, en de Zoon des mensen
zal den overpriesteren
enSchriftgeleerden overgeleverd
worden, en zij zullen Hem ter dood
veroordelen;
20:19 En zij zullen Hem den
heidenen overleveren, om Hem te
bespotten en te geselen, en te
kruisigen; enten derden dage zal Hij
weder opstaan.
20:20 Toen kwam de moeder der

zonen van Zebedeus tot Hem met
haar zonen, [Hem] aanbiddende,
enbegerende wat van Hem.
20:21 En Hij zeide tot haar: Wat
wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat
deze mijn twee zonen zitten mogen,
deeen tot Uw rechter-, en de ander
tot Uw linker [hand] in Uw
Koninkrijk.
20:22 Maar Jezus antwoordde en
zeide: Gijlieden weet niet wat gij
begeert; kunt gij den drinkbeker
drinken,dien Ik drinken zal, en met
den doop gedoopt worden,
waarmede Ik gedoopt worde? Zij
zeiden tot Hem: Wijkunnen.
20:23 En Hij zeide tot hen: Mijn
drinkbeker zult gij wel drinken, en
met den doop, waarmede Ik
gedooptworde, zult gij gedoopt
worden; maar het zitten tot Mijn
rechter-, en tot Mijn linker [hand],
staat bij Mij niet tegeven, maar [het]
[zal] [gegeven] [worden] dien het
bereid is van Mijn Vader.
20:24 En als de [andere] tien [dat]
hoorden, namen zij het zeer kwalijk
van de twee broeders.
20:25 En als Jezus hen tot Zich
geroepen had, zeide Hij: Gij weet,
dat de oversten der volken
heerschappijvoeren over hen, en de
groten gebruiken macht over hen.
20:26 Doch alzo zal het onder u
niet zijn; maar zo wie onder u zal
willen groot worden, [die] zij uw
dienaar;
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20:27 En zo wie onder u zal willen
de eerste zijn, die zij uw
dienstknecht.
20:28 Gelijk de Zoon des mensen
niet is gekomen om gediend te
worden, maar om te dienen, en Zijn
zielte geven [tot] een rantsoen voor
velen.
20:29 En als zij van Jericho
uitgingen, is Hem een grote schare
gevolgd.
20:30 En ziet, twee blinden, zittende
aan den weg, als zij hoorden, dat
Jezus voorbijging, riepen,
zeggende:Heere, Gij Zone Davids!
ontferm U onzer.
20:31 En de schare bestrafte hen,
opdat zij zwijgen zouden; maar zij
riepen te meer, zeggende: Ontferm
Uonzer, Heere, Gij Zone Davids!
20:32 En Jezus, [stil] staande, riep
hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u
doe?
20:33 Zij zeiden tot Hem: Heere! dat
onze ogen geopend worden.
20:34 En Jezus, innerlijk bewogen
zijnde met barmhartigheid, raakte
hun ogen aan; en terstond
werdenhun ogen ziende, en zij
volgden Hem.
21:1 En als zij nu Jeruzalem
genaakten, en gekomen waren te
Beth-fage, aan den Olijfberg, toen
zondJezus twee discipelen,
zeggende tot hen:
21:2 Gaat heen in het vlek, dat

tegen u over [ligt], en gij zult
terstond een ezelin gebonden
vinden, en eenveulen met haar;
ontbindt ze, en brengt ze tot Mij.
21:3 En indien u iemand iets zegt,
zo zult gij zeggen, dat de Heere
deze van node heeft, en hij zal
zeterstond zenden.
21:4 Dit alles nu is geschied, opdat
vervuld worde, hetgeen gesproken is
door den profeet, zeggende:
21:5 Zegt der dochter Sions: Zie, uw
Koning komt [tot] u, zachtmoedig en
gezeten op een ezelin en eenveulen,
zijnde een jong ener jukdragende
[ezelin].
21:6 En de discipelen heengegaan
zijnde, en gedaan hebbende, gelijk
Jezus hun bevolen had,
21:7 Brachten de ezelin en het
veulen, en leiden hun klederen op
dezelve, en zetten [Hem] daarop.
21:8 En de meeste schare
spreidden hun klederen op den weg,
en anderen hieuwen takken van de
bomen,en spreidden ze op den weg.
21:9 En de scharen, die voorgingen
en die volgden, riepen, zeggende:
Hosanna den Zone Davids!Gezegend
[is] Hij, Die komt in den Naam des
Heeren! Hosanna in de hoogste
[hemelen]!
21:10 En als Hij te Jeruzalem
inkwam, werd de gehele stad
beroerd, zeggende: Wie is Deze?
21:11 En de scharen zeiden: Deze
is Jezus, de Profeet van Nazareth in
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Galilea.
21:12 En Jezus ging in den tempel
Gods, en dreef uit allen, die
verkochten en kochten in den
tempel, enkeerde om de tafelen der
wisselaars, en de zitstoelen
dergenen, die de duiven verkochten.
21:13 En Hij zeide tot hen: Er is
geschreven: Mijn huis zal een huis
des gebeds genaamd worden; maar
gijhebt dat tot een moordenaarskuil
gemaakt.
21:14 En er kwamen blinden en
kreupelen tot Hem in den tempel,
en Hij genas dezelve.
21:15 Als nu de overpriesters en
Schriftgeleerden zagen de
wonderheden, die Hij deed, en de
kinderen,roepende in den tempel, en
zeggende: Hosanna den Zone
Davids! namen zij dat zeer kwalijk;
21:16 En zeiden tot Hem: Hoort Gij
[wel], wat dezen zeggen? En Jezus
zeide tot hen: Ja; hebt gij
nooitgelezen: Uit den mond der
jonge kinderen en der zuigelingen
hebt Gij [U] lof toebereid?
21:17 En hen verlatende, ging Hij
van daar uit de stad, naar Bethanie,
en overnachtte aldaar.
21:18 En des morgens vroeg, als Hij
wederkeerde naar de stad,
hongerde Hem.
21:19 En ziende, een vijgeboom aan
den weg, ging Hij naar hem toe, en
vond niets aan denzelven,
danalleenlijk bladeren; en zeide tot

hem: Uit u worde geen vrucht meer
in der eeuwigheid! En de
vijgeboomverdorde terstond.
21:20 En de discipelen, [dat] ziende,
verwonderden zich, zeggende: Hoe
is de vijgeboom [zo]
terstondverdord?
21:21 Doch Jezus, antwoordende,
zeide tot hen: Voorwaar zeg Ik u:
Indien gij geloof hadt, en niet
twijfeldet,gij zoudt niet alleenlijk
doen, hetgeen den vijgeboom [is]
[geschied]; maar indien gij ook tot
dezen berg zeidet:Word opgeheven
en in de zee geworpen! het zou
geschieden.
21:22 En al wat gij zult begeren in
het gebed, gelovende, zult gij
ontvangen.
21:23 En als Hij in den tempel
gekomen was, kwamen tot Hem,
terwijl Hij leerde, de overpriesters en
deouderlingen des volks, zeggende:
Door wat macht doet Gij deze
dingen? En Wie heeft U deze macht
gegeven?
21:24 En Jezus, antwoordende,
zeide tot hen: Ik zal u ook een
woord vragen, hetwelk indien gij Mij
zultzeggen, zo zal Ik u ook zeggen,
door wat macht Ik deze dingen doe.
21:25 De doop van Johannes, van
waar was [die], uit den hemel, of uit
de mensen? En zij overlegden
bijzichzelven en zeiden: Indien wij
zeggen: Uit den hemel; zo zal Hij
ons zeggen: Waarom hebt gij hem
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dan nietgeloofd?
21:26 En indien wij zeggen: Uit de
mensen: zo vrezen wij de schare;
want zij houden allen Johannes
vooreen profeet.
21:27 En zij, Jezus antwoordende,
zeiden: Wij weten het niet. En Hij
zeide tot hen: Zo zeg Ik u ook
niet,door wat macht Ik dit doe.
21:28 Maar wat dunkt u? Een mens
had twee zonen, en gaande tot den
eersten, zeide: Zoon! ga heen,werk
heden in mijn wijngaard.
21:29 Doch hij antwoordde en
zeide: Ik wil niet; en daarna berouw
hebbende, ging hij heen.
21:30 En gaande tot den tweeden,
zeide desgelijks, en deze
antwoordde en zeide: Ik [ga], heer!
en hij gingniet.
21:31 Wie van deze twee heeft den
wil des vaders gedaan? Zij zeiden
tot Hem: De eerste. Jezus zeide
tothen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de
tollenaars en de hoeren u voorgaan
in het Koninkrijk Gods.
21:32 Want Johannes is tot u
gekomen in den weg der
gerechtigheid, en gij hebt hem niet
geloofd; maar detollenaars en de
hoeren hebben hem geloofd; doch
gij, [zulks] ziende, hebt daarna geen
berouw gehad, om hemte geloven.
21:33 Hoort een andere gelijkenis.
Er was een heer des huizes, die
een wijngaard plantte, en zette een
tuindaarom, en groef een

wijnpersbak daarin, en bouwde een
toren, en verhuurde dien den
landlieden, en reisdebuiten ['s]
[lands].
21:34 Toen nu de tijd der vruchten
genaakte, zond hij zijn
dienstknechten tot de landlieden,
om zijnvruchten te ontvangen.
21:35 En de landlieden, nemende
zijn dienstknechten, hebben den een
geslagen, en den anderen
gedood,en den derden gestenigd.
21:36 Wederom zond hij andere
dienstknechten, meer [in] [getal] dan
de eersten, en zij deden
hundesgelijks.
21:37 En ten laatste zond hij tot
hen zijn zoon, zeggende: Zij zullen
mijn zoon ontzien.
21:38 Maar de landlieden, den zoon
ziende, zeiden onder elkander: Deze
is de erfgenaam, komt, laat onshem
doden, en zijn erfenis [aan] [ons]
behouden.
21:39 En hem nemende, wierpen zij
[hem] uit, buiten den wijngaard, en
doodden [hem].
21:40 Wanneer dan de heer des
wijngaards komen zal, wat zal hij
dien landlieden doen?
21:41 Zij zeiden tot hem: Hij zal
den kwaden een kwaden dood
aandoen, en zal den wijngaard aan
anderelandlieden verhuren, die hem
de vruchten op haar tijden zullen
geven.
21:42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij
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nooit gelezen in de Schriften: De
steen, dien de bouwlieden
verworpenhebben, deze is geworden
tot een hoofd des hoeks; van den
Heere is dit geschied, en het is
wonderlijk in onzeogen?
21:43 Daarom zeg Ik ulieden, dat
het Koninkrijk Gods van u zal
weggenomen worden, en een
volkgegeven, dat zijn vruchten
voortbrengt.
21:44 En wie op dezen steen valt,
die zal verpletterd worden; en op
wien hij valt, dien zal hij
vermorzelen.
21:45 En als de overpriesters en
Farizeen deze Zijn gelijkenissen
hoorden, verstonden zij, dat Hij van
hensprak.
21:46 En zoekende Hem te vangen,
vreesden zij de scharen, dewijl deze
Hem hielden voor een profeet.
22:1 En Jezus, antwoordende, sprak
tot hen wederom door gelijkenissen,
zeggende:
22:2 Het Koninkrijk der hemelen is
gelijk een zeker koning, die zijn
zoon een bruiloft bereid had;
22:3 En zond zijn dienstknechten
uit, om de genoden ter bruiloft te
roepen; en zij wilden niet komen.
22:4 Wederom zond hij andere
dienstknechten uit, zeggende: Zegt
den genoden: Ziet, ik heb
mijnmiddagmaal bereid; mijn ossen,
en de gemeste [beesten] zijn

geslacht, en alle dingen zijn gereed;
komt tot debruiloft.
22:5 Maar zij, [zulks] niet achtende,
zijn heengegaan, deze tot zijn akker,
gene tot zijn koopmanschap.
22:6 En de anderen grepen zijn
dienstknechten, deden [hun]
smaadheid aan, en doodden hen.
22:7 Als nu de koning [dat] hoorde,
werd hij toornig, en zijn krijgsheiren
zendende, heeft die
doodslagersvernield, en hun stad in
brand gestoken.
22:8 Toen zeide hij tot zijn
dienstknechten: De bruiloft is wel
bereid, doch de genoden waren het
nietwaardig.
22:9 Daarom gaat op de uitgangen
der wegen, en zovelen als gij er zult
vinden, roept ze tot de bruiloft.
22:10 En dezelve dienstknechten,
uitgaande op de wegen,
vergaderden allen, die zij vonden,
beidenkwaden en goeden; en de
bruiloft werd vervuld met
aanzittende [gasten].
22:11 En als de koning ingegaan
was, om de aanzittende [gasten] te
overzien, zag hij aldaar een
mens,niet gekleed [zijnde] met een
bruiloftskleed;
22:12 En zeide tot hem: Vriend! hoe
zijt gij hier ingekomen, geen
bruiloftskleed [aan] hebbende? En
hijverstomde.
22:13 Toen zeide de koning tot de
dienaars: Bindt zijn handen en
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voeten, neemt hem weg, en werpt
[hem]uit in de buitenste duisternis;
daar zal zijn wening en knersing der
tanden.
22:14 Want velen zijn geroepen,
maar weinigen uitverkoren.
22:15 Toen gingen de Farizeen
heen, en hielden te zamen raad,
hoe zij Hem verstrikken zouden in
[Zijn]rede.
22:16 En zij zonden uit tot Hem
hun discipelen, met de Herodianen,
zeggende: Meester! wij weten, dat
Gijwaarachtig zijt, en den weg Gods
in der waarheid leert, en naar
niemand vraagt; want Gij ziet den
persoon dermensen niet aan;
22:17 Zeg ons dan: wat dunkt U? Is
het geoorloofd, den keizer schatting
te geven of niet?
22:18 Maar Jezus, bekennende hun
boosheid, zeide:
22:19 Gij geveinsden, wat verzoekt
gij Mij? Toont Mij de
schattingpenning. En zij brachten
Hem eenpenning.
22:20 En Hij zeide tot hen: Wiens is
dit beeld en het opschrift?
22:21 Zij zeiden tot Hem: Des
keizers. Toen zeide Hij tot hen:
Geeft dan den keizer, dat des
keizers is, enGode, dat Gods is.
22:22 En zij, dit horende,
verwonderden zich, en Hem
verlatende, zijn zij weggegaan.
22:23 Te dienzelfden dage kwamen
tot Hem de Sadduceen, die zeggen,

dat er geen opstanding is,
envraagden Hem.
22:24 Zeggende: Meester! Mozes
heeft gezegd: Indien iemand sterft,
geen kinderen hebbende, zo zal
zijnbroeder deszelfs vrouw trouwen,
en zijn broeder zaad verwekken.
22:25 Nu waren er bij ons zeven
broeders; en de eerste, [een]
[vrouw] getrouwd hebbende, stierf;
en dewijlhij geen zaad had, zo liet
hij zijn vrouw voor zijn broeder.
22:26 Desgelijks ook de tweede, en
de derde, tot den zevende toe.
22:27 Ten laatste na allen, is ook
de vrouw gestorven.
22:28 In de opstanding dan, wiens
vrouw zal zij wezen van die zeven,
want zij hebben ze allen gehad?
22:29 Maar Jezus antwoordde en
zeide tot hen: Gij dwaalt, niet
wetende de Schriften, noch de
krachtGods.
22:30 Want in de opstanding nemen
zij niet ten huwelijk, noch worden
ten huwelijk uitgegeven; maar zij
zijnals engelen Gods in den hemel.
22:31 En wat aangaat de
opstanding der doden, hebt gij niet
gelezen, hetgeen van God tot
uliedengesproken is, Die daar zegt:
22:32 Ik ben de God Abrahams, en
de God Izaks, en de God Jakobs!
God is niet een God der doden,
maarder levenden.
22:33 En de scharen, [dit] horende,
werden verslagen over Zijn leer.
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22:34 En den Farizeen, gehoord
hebbende, dat Hij den Sadduceen
den mond gestopt had, zijn te
zamenbijeenvergaderd.
22:35 En een uit hen, [zijnde] een
wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem
verzoekende, en zeggende:
22:36 Meester! welk is het grote
gebod in de wet?
22:37 En Jezus zeide tot hem: Gij
zult liefhebben den Heere, uw God,
met geheel uw hart, en met
geheeluw ziel, en met geheel uw
verstand.
22:38 Dit is het eerste en het grote
gebod.
22:39 En het tweede aan dit gelijk,
[is]: Gij zult uw naaste liefhebben
als uzelven.
22:40 Aan deze twee geboden
hangt de ganse wet en de profeten.
22:41 Als nu de Farizeen
samenvergaderd waren, vraagde hun
Jezus,
22:42 En zeide: Wat dunkt u van
den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij
zeiden tot Hem: Davids [Zoon].
22:43 Hij zeide tot hen: Hoe noemt
Hem dan David, in den Geest, [zijn]
Heere? zeggende:
22:44 De Heere heeft gezegd tot
Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter
[hand], totdat Ik Uw vijanden zal
gezethebben tot een voetbank Uwer
voeten.
22:45 Indien Hem dan David noemt
[zijn] Heere, hoe is Hij zijn Zoon?

22:46 En niemand kon Hem een
woord antwoorden; noch iemand
durfde Hem van dien dag aan [iets]
meervragen.
23:1 Toen sprak Jezus tot de
scharen en tot Zijn discipelen,
23:2 Zeggende: De Schriftgeleerden
en de Farizeen zijn gezeten op den
stoel van Mozes;
23:3 Daarom, al wat zij u zeggen,
dat gij houden zult, houdt [dat] en
doet [het]; maar doet niet naar
hunwerken; want zij zeggen het, en
doen het niet.
23:4 Want zij binden lasten, die
zwaar zijn en kwalijk om te dragen,
en leggen ze op de schouderen
dermensen; maar zij willen die met
hun vinger niet verroeren.
23:5 En al hun werken doen zij, om
van de mensen gezien te worden;
want zij maken hun
gedenkcedelsbreed, en maken de
zomen van hun klederen groot.
23:6 En zij beminnen de
vooraanzitting in de maaltijden, en
de voorgestoelten in de synagogen;
23:7 Ook de begroetingen op de
markten, en van de mensen
genaamd te worden: Rabbi, Rabbi!
23:8 Doch gij zult niet Rabbi
genaamd worden; want Een is uw
Meester, [namelijk] Christus; en gij
zijt allenbroeders.
23:9 En gij zult niemand uw vader
noemen op de aarde; want Een is
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uw Vader, [namelijk] Die in
dehemelen is.
23:10 Noch zult gij meesters
genoemd worden; want Een is uw
Meester, [namelijk] Christus.
23:11 Maar de meeste van u zal uw
dienaar zijn.
23:12 En wie zichzelven verhogen
zal, [die] zal vernederd worden; en
wie zichzelven zal vernederen,
[die]zal verhoogd worden.
23:13 Maar wee u, gij
Schriftgeleerden en Farizeen, gij
geveinsden! want gij sluit het
Koninkrijk derhemelen voor de
mensen, overmits gij [daar] niet
ingaat, noch degenen, die ingaan
zouden, laat ingaan.
23:14 Wee u, gij Schriftgeleerden en
Farizeen, gij geveinsden, want gij eet
de huizen der weduwen op, en[dat]
onder den schijn van lang te
bidden; daarom zult gij te zwaarder
oordeel ontvangen.
23:15 Wee u, gij Schriftgeleerden en
Farizeen, gij geveinsden, want gij
omreist zee en land, om
eenJodengenoot te maken, en als
hij het geworden is, zo maakt gij
hem een kind der helle, tweemaal
meer dan gij[zijt].
23:16 Wee u, gij blinde leidslieden,
die zegt: Zo wie gezworen zal
hebben bij den tempel, dat is niets;
maarzo wie gezworen zal hebben bij
het goud des tempels, die is
schuldig.

23:17 Gij dwazen en blinden, want
wat is meerder, het goud, of de
tempel, die het goud heiligt?
23:18 En zo wie gezworen zal
hebben bij het altaar, dat is niets;
maar zo wie gezworen zal hebben
bij degave, die daarop is, die is
schuldig.
23:19 Gij dwazen en blinden, want
wat is meerder, de gave, of het
altaar, dat de gave heiligt?
23:20 Daarom wie zweert bij het
altaar, die zweert bij hetzelve, en bij
al wat daarop is.
23:21 En wie zweert bij den tempel,
die zweert bij denzelven, en bij
Dien, Die daarin woont.
23:22 En wie zweert bij den hemel,
die zweert bij den troon Gods, en
bij Dien, Die daarop zit.
23:23 Wee u, gij Schriftgeleerden en
Farizeen, gij geveinsden, want gij
vertient de munte, en de dille,
enden komijn, en gij laat na het
zwaarste der wet, [namelijk] het
oordeel, en de barmhartigheid, en
het geloof. Dezedingen moest men
doen, en de andere niet nalaten.
23:24 Gij blinde leidslieden, die de
mug uitzijgt, en den kemel
doorzwelgt.
23:25 Wee u, gij Schriftgeleerden en
Farizeen, gij geveinsden, want gij
reinigt het buitenste desdrinkbekers,
en des schotels, maar van binnen
zijn zij vol van roof en onmatigheid.
23:26 Gij blinde Farizeer, reinig
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eerst wat binnen in den drinkbeker
en den schotel is, opdat ook
hetbuitenste derzelve rein worde.
23:27 Wee u, gij Schriftgeleerden en
Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt
den witgepleisterden gravengelijk,
die van buiten wel schoon schijnen,
maar van binnen zijn zij vol
doodsbeenderen en alle
onreinigheid.
23:28 Alzo ook schijnt gij wel den
mensen van buiten rechtvaardig,
maar van binnen zijt gij
volgeveinsdheid en ongerechtigheid.
23:29 Wee u, gij Schriftgeleerden en
Farizeen, gij geveinsden, want gij
bouwt de graven der profeten op,
enversiert de graftekenen der
rechtvaardigen;
23:30 En zegt: Indien wij in de
tijden onzer vaderen waren geweest,
wij zouden met hen
geengemeenschap gehad hebben
aan het bloed der profeten.
23:31 Aldus getuigt gij [tegen]
uzelven, dat gij kinderen zijt
dergenen, die de profeten gedood
hebben.
23:32 Gij [dan] ook, vervult de mate
uwer vaderen!
23:33 Gij slangen, gij
adderengebroedsels! hoe zoudt gij
de helse verdoemenis ontvlieden?
23:34 Daarom ziet, Ik zende tot u
profeten, en wijzen, en
schriftgeleerden, en uit dezelve zult
gij[sommigen] doden en kruisigen,

en [sommigen] uit dezelve zult gij
geselen in uw synagogen, en zult
henvervolgen van stad tot stad;
23:35 Opdat op u kome al het
rechtvaardige bloed, dat vergoten is
op de aarde, van het bloed
desrechtvaardigen Abels af, tot op
het bloed van Zacharia, den zoon
van Barachia, welken gij gedood
hebt tussenden tempel en het
altaar.
23:36 Voorwaar zeg Ik u: Al deze
dingen zullen komen over dit
geslacht.
23:37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die
de profeten doodt, en stenigt, die
tot u gezonden zijn! hoe
menigmaalheb Ik uw kinderen willen
bijeenvergaderen, gelijkerwijs een
hen haar kiekens bijeenvergadert
onder devleugels; en gijlieden hebt
niet gewild.
23:38 Ziet, uw huis wordt u woest
gelaten.
23:39 Want Ik zeg u: Gij zult Mij
van nu aan niet zien, totdat gij
zeggen zult: Gezegend [is] Hij, Die
komt inden Naam des Heeren!
24:1 En Jezus ging uit en vertrok
van den tempel; en Zijn discipelen
kwamen bij Hem, om Hem
degebouwen des tempels te tonen.
24:2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij
niet al deze dingen? Voorwaar zeg
Ik u: Hier zal niet [een] steen opden
[anderen] steen gelaten worden, die
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niet afgebroken zal worden.
24:3 En als Hij op den Olijfberg
gezeten was, gingen de discipelen
tot Hem alleen, zeggende: Zeg
ons,wanneer zullen deze dingen zijn,
en welk [zal] het teken [zijn] van Uw
toekomst, en van de voleinding der
wereld?
24:4 En Jezus, antwoordende, zeide
tot hen: Ziet toe, dat u niemand
verleide.
24:5 Want velen zullen komen
onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben
de Christus; en zij zullen
velenverleiden.
24:6 En gij zult horen van oorlogen,
en geruchten van oorlogen; ziet toe,
wordt niet verschrikt; want al
[die]dingen moeten geschieden,
maar nog is het einde niet.
24:7 Want het [ene] volk zal tegen
het [andere] volk opstaan, en het
[ene] koninkrijk tegen het
[andere]koninkrijk; en er zullen zijn
hongersnoden, en pestilentien, en
aardbevingen in verscheidene
plaatsen.
24:8 Doch al die dingen [zijn] [maar]
een beginsel der smarten.
24:9 Alsdan zullen zij u overleveren
in verdrukking, en zullen u doden,
en gij zult gehaat worden van
allevolken, om Mijns Naams wil.
24:10 En dan zullen er velen
geergerd worden, en zullen elkander
overleveren, en elkander haten.
24:11 En vele valse profeten zullen

opstaan, en zullen er velen
verleiden.
24:12 En omdat de ongerechtigheid
vermenigvuldigd zal worden, zo zal
de liefde van velen verkouden.
24:13 Maar wie volharden zal tot
het einde, die zal zalig worden.
24:14 En dit Evangelie des
Koninkrijks zal in de gehele wereld
gepredikt worden tot een getuigenis
allenvolken; en dan zal het einde
komen.
24:15 Wanneer gij dan zult zien den
gruwel der verwoesting, waarvan
gesproken is door Daniel,
denprofeet, staande in de heilige
plaats; (die [het] leest, die merke
daarop!)
24:16 Dat alsdan, die in Judea zijn,
vlieden op de bergen;
24:17 Die op het dak is, kome niet
af, om iets uit zijn huis weg te
nemen;
24:18 En die op den akker is, kere
niet weder terug, om zijn klederen
weg te nemen.
24:19 Maar wee den bevruchten, en
den zogenden [vrouwen] in die
dagen!
24:20 Doch bidt, dat uw vlucht niet
geschiede des winters, noch op een
sabbat.
24:21 Want alsdan zal grote
verdrukking wezen, hoedanige niet is
geweest van het begin der wereld
tot nutoe, en ook niet zijn zal.
24:22 En zo die dagen niet verkort
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werden, geen vlees zou behouden
worden; maar om der
uitverkorenenwil zullen die dagen
verkort worden.
24:23 Alsdan, zo iemand tot ulieden
zal zeggen: Ziet, hier is de Christus,
of daar, gelooft het niet.
24:24 Want er zullen valse
christussen en valse profeten
opstaan, en zullen grote tekenen en
wonderhedendoen, alzo dat zij
(indien het mogelijk ware) ook de
uitverkorenen zouden verleiden.
24:25 Ziet, Ik heb [het] u voorzegd!
24:26 Zo zij dan tot u zullen
zeggen: Ziet, hij is in de woestijn;
gaat niet uit; Ziet, [hij] [is] in
debinnenkameren; gelooft het niet.
24:27 Want gelijk de bliksem uitgaat
van het oosten, en schijnt tot het
westen, alzo zal ook de toekomst
vanden Zoon des mensen wezen.
24:28 Want alwaar het dode
lichaam zal zijn, daar zullen de
arenden vergaderd worden.
24:29 En terstond na de verdrukking
dier dagen, zal de zon verduisterd
worden, en de maan zal
haarschijnsel niet geven, en de
sterren zullen van den hemel vallen,
en de krachten der hemelen zullen
bewogenworden.
24:30 En alsdan zal in den hemel
verschijnen het teken van den Zoon
des mensen; en dan zullen al
degeslachten der aarde wenen, en
zullen den Zoon des mensen zien,

komende op de wolken des hemels,
metgrote kracht en heerlijkheid.
24:31 En Hij zal Zijn engelen
uitzenden met een bazuin van groot
geluid, en zij zullen Zijn
uitverkorenenbijeenvergaderen uit de
vier winden, van [het] [ene] uiterste
der hemelen tot het [andere]
uiterste derzelve.
24:32 En leert van den vijgeboom
deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu
teder wordt, en de
bladerenuitspruiten, zo weet gij, dat
de zomer nabij is.
24:33 Alzo ook gijlieden, wanneer
gij al deze dingen zult zien, zo
weet, dat [het] nabij is, voor de
deur.
24:34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit
geslacht zal geenszins voorbijgaan,
totdat al deze dingen zullen
geschiedzijn.
24:35 De hemel en de aarde zullen
voorbijgaan, maar Mijn woorden
zullen geenszins voorbijgaan.
24:36 Doch van dien dag en die
ure weet niemand, ook niet de
engelen der hemelen, dan Mijn
Vaderalleen.
24:37 En gelijk de dagen van Noach
[waren], alzo zal ook zijn de
toekomst van den Zoon des
mensen.
24:38 Want gelijk zij waren in de
dagen voor den zondvloed, etende
en drinkende, trouwende en
tenhuwelijk uitgevende, tot den dag
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toe, in welken Noach in de ark
ging;
24:39 En bekenden het niet, totdat
de zondvloed kwam, en hen allen
wegnam; alzo zal ook zijn
detoekomst van den Zoon des
mensen.
24:40 Alsdan zullen er twee op den
akker zijn, de een zal aangenomen,
en de ander zal verlaten worden.
24:41 Er zullen twee [vrouwen]
malen in den molen, de ene zal
aangenomen, en de andere zal
verlatenworden.
24:42 Waakt dan; want gij weet
niet, in welke ure uw Heere komen
zal.
24:43 Maar weet dit, dat zo de
heer des huizes geweten had, in
welke nachtwake de dief komen
zou, hijzou gewaakt hebben, en zou
zijn huis niet hebben laten
doorgraven.
24:44 Daarom, zijt ook gij bereid;
want in welke ure gij het niet
meent, zal de Zoon des mensen
komen.
24:45 Wie is dan de getrouwe en
voorzichtige dienstknecht, denwelken
zijn heer over zijn
dienstbodengesteld heeft, om
hunlieder [hun] voedsel te geven ter
rechter tijd?
24:46 Zalig is die dienstknecht,
welken zijn heer, komende, zal
vinden alzo doende.
24:47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij

hem zal zetten over al zijn
goederen.
24:48 Maar zo die kwade
dienstknecht in zijn hart zou
zeggen: Mijn heer vertoeft te komen;
24:49 En zou beginnen [zijn]
mededienstknechten te slaan, en te
eten en te drinken met de
dronkaards;
24:50 Zo zal de heer van dezen
dienstknecht komen ten dage, in
welken hij [hem] niet verwacht, en
ter ure,die hij niet weet;
24:51 En zal hem afscheiden, en
zijn deel zetten met de geveinsden;
daar zal wening zijn en knersing
dertanden.
25:1 Alsdan zal het Koninkrijk der
hemelen gelijk zijn aan tien
maagden, welke haar lampen
namen, engingen uit, den bruidegom
tegemoet.
25:2 En vijf van haar waren wijzen,
en vijf waren dwazen.
25:3 Die dwaas [waren], haar
lampen nemende, namen geen olie
met zich.
25:4 Maar de wijzen namen olie in
haar vaten, met haar lampen.
25:5 Als nu de bruidegom vertoefde,
werden zij allen sluimerig, en vielen
in slaap.
25:6 En ter middernacht geschiedde
een geroep: Ziet, de bruidegom
komt, gaat uit hem tegemoet!
25:7 Toen stonden al die maagden
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op, en bereidden haar lampen.
25:8 En de dwazen zeiden tot de
wijzen: Geeft ons van uw olie; want
onze lampen gaan uit.
25:9 Doch de wijzen antwoordden,
zeggende: [Geenszins], opdat er
misschien voor ons en voor u
nietgenoeg zij; maar gaat liever tot
de verkopers, en koopt voor
uzelven.
25:10 Als zij nu heengingen om te
kopen, kwam de bruidegom; en die
gereed [waren], gingen met hem
intot de bruiloft, en de deur werd
gesloten.
25:11 Daarna kwamen ook de
andere maagden, zeggende: Heer,
heer, doe ons open!
25:12 En hij, antwoordende, zeide:
Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.
25:13 Zo waakt dan; want gij weet
den dag niet, noch de ure, in
dewelke de Zoon des mensen
komen zal.
25:14 Want [het] [is] gelijk een
mens, die buiten 's lands reizende,
zijn dienstknechten riep, en gaf hun
zijngoederen over.
25:15 En den ene gaf hij vijf
talenten, en den ander twee, en
den derden een, een iegelijk naar
zijnvermogen, en verreisde terstond.
25:16 Die nu de vijf talenten
ontvangen had, ging heen, en
handelde daarmede, en won andere
vijftalenten.
25:17 Desgelijks ook die de twee

[ontvangen] [had], die won ook
andere twee.
25:18 Maar die het ene ontvangen
had, ging heen en groef in de
aarde, en verborg het geld zijns
heren.
25:19 En na een langen tijd kwam
de heer van dezelve dienstknechten,
en hield rekening met hen.
25:20 En die de vijf talenten
ontvangen had, kwam, en bracht tot
hem andere vijf talenten, zeggende:
Heer,vijf talenten hebt gij mij
gegeven; zie, andere vijf talenten
heb ik boven dezelve gewonnen.
25:21 En zijn heer zeide tot hem:
Wel, gij goede en getrouwe
dienstknecht! over weinig zijt gij
getrouwgeweest; over veel zal ik u
zetten; ga in, in de vreugde uws
heeren.
25:22 En die de twee talenten
ontvangen had, kwam ook tot hem,
en zeide: Heer, twee talenten hebt
gij mijgegeven; zie, twee andere
talenten heb ik boven dezelve
gewonnen.
25:23 Zijn heer zeide tot hem: Wel,
gij goede en getrouwe dienstknecht,
over weinig zijt gij getrouwgeweest;
over veel zal ik u zetten; ga in, in
de vreugde uws heeren.
25:24 Maar die het ene talent
ontvangen had, kwam ook en zeide:
Heer! ik kende u, dat gij een hard
menszijt, maaiende, waar gij niet
gezaaid hebt, en vergaderende van
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daar, [waar] gij niet gestrooid hebt;
25:25 En bevreesd zijnde, ben ik
heengegaan, en heb uw talent
verborgen in de aarde; zie, gij hebt
hetuwe.
25:26 Maar zijn heer, antwoordende,
zeide tot hem: Gij boze en luie
dienstknecht! gij wist, dat ik maai,
waarik niet gezaaid heb, en van
daar vergader, waar ik niet
gestrooid heb.
25:27 Zo moest gij dan mijn geld
den wisselaren gedaan hebben, en
ik, komende, zou het
mijnewedergenomen hebben met
woeker.
25:28 Neemt dan van hem het
talent weg, en geeft het dengene,
die de tien talenten heeft.
25:29 Want een iegelijk die heeft,
[dien] zal gegeven worden, en hij
zal overvloedig hebben; maar
vandengene, die niet heeft, van dien
zal genomen worden, ook dat hij
heeft.
25:30 En werpt den onnutten
dienstknecht uit in de buitenste
duisternis; daar zal wening zijn en
knersingder tanden.
25:31 En wanneer de Zoon des
mensen komen zal in Zijn
heerlijkheid, en al de heilige engelen
met Hem,dan zal Hij zitten op den
troon Zijner heerlijkheid.
25:32 En voor Hem zullen al de
volken vergaderd worden, en Hij zal
ze van elkander scheiden, gelijk

deherder de schapen van de
bokken scheidt.
25:33 En Hij zal de schapen tot Zijn
rechter [hand] zetten, maar de
bokken tot [Zijn] linker [hand].
25:34 Alsdan zal de Koning zeggen
tot degenen, die tot Zijn rechter
[hand] [zijn]: Komt, gij
gezegendenMijns Vaders! beerft dat
Koninkrijk, hetwelk u bereid is van
de grondlegging der wereld.
25:35 Want Ik ben hongerig
geweest, en gij hebt Mij te eten
gegeven; Ik ben dorstig geweest, en
gij hebtMij te drinken gegeven; Ik
was een vreemdeling, en gij hebt Mij
geherbergd.
25:36 [Ik] [was] naakt, en gij hebt
Mij gekleed; Ik ben krank geweest,
en gij hebt Mij bezocht; Ik was in
degevangenis, en gij zijt tot Mij
gekomen.
25:37 Dan zullen de rechtvaardigen
Hem antwoorden, zeggende: Heere!
wanneer hebben wij U
hongeriggezien, en gespijzigd, of
dorstig, en te drinken gegeven?
25:38 En wanneer hebben wij U een
vreemdeling gezien, en geherbergd,
of naakt en gekleed?
25:39 En wanneer hebben wij U
krank gezien, of in de gevangenis,
en zijn tot U gekomen?
25:40 En de Koning zal antwoorden
en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik
u: Voor zoveel gij [dit] een vandeze
Mijn minste broeders gedaan hebt,
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zo hebt gij [dat] Mij gedaan.
25:41 Dan zal Hij zeggen ook tot
degenen, die ter linker [hand] [zijn]:
Gaat weg van Mij, gij vervloekten,
inhet eeuwige vuur, hetwelk den
duivel en zijn engelen bereid is.
25:42 Want Ik ben hongerig
geweest, en gij hebt Mij niet te eten
gegeven; Ik ben dorstig geweest, en
gijhebt Mij niet te drinken gegeven;
25:43 Ik was een vreemdeling; en gij
hebt Mij niet geherbergd; naakt, en
gij hebt Mij niet gekleed; krank, enin
de gevangenis, en gij hebt Mij niet
bezocht.
25:44 Dan zullen ook dezen Hem
antwoorden, zeggende: Heere,
wanneer hebben wij U hongerig
gezien,of dorstig, of een
vreemdeling, of naakt, of krank, of
in de gevangenis, en hebben U niet
gediend?
25:45 Dan zal Hij hun antwoorden
en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor
zoveel gij [dit] een van dezeminsten
niet gedaan hebt, zo hebt gij het
Mij ook niet gedaan.
25:46 En dezen zullen gaan in de
eeuwige pijn; maar de
rechtvaardigen in het eeuwige leven.
26:1 En het is geschied, als Jezus
al deze woorden geeindigd had, dat
Hij tot Zijn discipelen zeide:
26:2 Gij weet, dat na twee dagen
het pascha is, en de Zoon des
mensen zal overgeleverd worden,

omgekruisigd te worden.
26:3 Toen vergaderden de
overpriesters en de Schriftgeleerden,
en de ouderlingen des volks, in de
zaaldes hogepriesters, die genaamd
was Kajafas;
26:4 En zij beraadslaagden te
zamen, dat zij Jezus met listigheid
vangen en doden zouden.
26:5 Doch zij zeiden: Niet in het
feest, opdat er geen oproer worde
onder het volk.
26:6 Als nu Jezus te Bethanie was,
ten huize van Simon, den melaatse,
26:7 Kwam tot Hem een vrouw,
hebbende een albasten fles met
zeer kostelijke zalf, en goot ze uit
op Zijnhoofd, daar Hij aan [tafel]
zat.
26:8 En Zijn discipelen, [dat] ziende,
namen het zeer kwalijk, zeggende:
Waartoe dit verlies?
26:9 Want deze zalf had kunnen
duur verkocht, en [de] [penningen]
den armen gegeven worden.
26:10 Maar Jezus, [zulks]
verstaande, zeide tot hen: Waarom
doet gij deze vrouw moeite aan?
want zijheeft een goed werk aan Mij
gewrocht.
26:11 Want de armen hebt gij altijd
met u, maar Mij hebt gij niet altijd.
26:12 Want als zij deze zalf op Mijn
lichaam gegoten heeft, zo heeft zij
het gedaan tot [een]
[voorbereiding][van] Mijn begrafenis.
26:13 Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit
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Evangelie gepredikt zal worden in
de gehele wereld, [daar] zal ook
tothaar gedachtenis gesproken
worden van hetgeen zij gedaan
heeft.
26:14 Toen ging een van de
twaalven, genaamd Judas Iskariot,
tot de overpriesters,
26:15 En zeide: Wat wilt gij mij
geven, en ik zal Hem u overleveren?
En zij hebben hem toegelegd
dertigzilveren [penningen].
26:16 En van toen af zocht hij
gelegenheid, opdat hij Hem
overleveren mocht.
26:17 En op den eersten [dag] der
ongehevelde [broden] kwamen de
discipelen tot Jezus, zeggende
totHem: Waar wilt Gij, dat wij U
bereiden het pascha te eten?
26:18 En Hij zeide: Gaat heen in de
stad, tot zulk een, en zegt hem: De
Meester zegt: Mijn tijd is nabij, Ikzal
bij u het pascha houden met Mijn
discipelen.
26:19 En de discipelen deden, gelijk
Jezus hun bevolen had, en
bereidden het pascha.
26:20 En als het avond geworden
was, zat Hij aan met de twaalven.
26:21 En toen zij aten, zeide Hij:
Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u,
Mij zal verraden.
26:22 En zij, zeer bedroefd
geworden zijnde, begon een iegelijk
van hen tot Hem te zeggen: Ben ik
het,Heere?

26:23 En Hij, antwoordende, zeide:
Die de hand met Mij in den schotel
indoopt, die zal Mij verraden.
26:24 De Zoon des mensen gaat
wel heen, gelijk van Hem geschreven
is; maar wee dien mens, doorwelken
de Zoon des mensen verraden
wordt; het ware hem goed, zo die
mens niet geboren was geweest.
26:25 En Judas, die Hem verried,
antwoordde en zeide: Ben ik het,
Rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt
hetgezegd.
26:26 En als zij aten, nam Jezus
het brood, en gezegend hebbende,
brak Hij het, en gaf het den
discipelen,en zeide: Neemt, eet, dat
is Mijn lichaam.
26:27 En Hij nam den drinkbeker,
en gedankt hebbende, gaf hun
[dien], zeggende: Drinkt allen
daaruit;
26:28 Want dat is Mijn bloed, het
[bloed] des Nieuwen Testaments,
hetwelk voor velen vergoten wordt,
totvergeving der zonden.
26:29 En Ik zeg u, dat Ik van nu
aan niet zal drinken van de vrucht
des wijnstoks tot op dien dag,
wanneerIk met u dezelve nieuw zal
drinken in het Koninkrijk Mijns
Vaders.
26:30 En als zij den lofzang
gezongen hadden, gingen zij uit
naar den Olijfberg.
26:31 Toen zeide Jezus tot hen: Gij
zult allen aan Mij geergerd worden
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in dezen nacht; want er
isgeschreven: Ik zal den Herder
slaan, en de schapen der kudde
zullen verstrooid worden.
26:32 Maar nadat Ik zal opgestaan
zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea.
26:33 Doch Petrus, antwoordende,
zeide tot Hem: Al werden zij ook
allen aan U geergerd, ik
zalnimmermeer geergerd worden.
26:34 Jezus zeide tot hem:
Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in dezen
zelfden nacht, eer de haan gekraaid
zalhebben, Mij driemaal zult
verloochenen.
26:35 Petrus zeide tot Hem: Al
moest ik ook met U sterven, zo zal
ik U geenszins verloochenen!
Desgelijkszeiden ook al de
discipelen.
26:36 Toen ging Jezus met hen in
een plaats genaamd Gethsemane,
en zeide tot de discipelen: Zit
hierneder, totdat Ik heenga, en
aldaar zal gebeden hebben.
26:37 En met Zich nemende Petrus,
en de twee zonen van Zebedeus,
begon Hij droevig en zeer beangstte
worden.
26:38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn
ziel is geheel bedroefd tot den
dood toe; blijft hier en waakt met
Mij.
26:39 En een weinig voortgegaan
zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht,
biddende en zeggende: Mijn
Vader,indien het mogelijk is, laat

dezen drinkbeker van Mij
voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil,
maar gelijk Gij [wilt].
26:40 En Hij kwam tot de discipelen
en vond hen slapende, en zeide tot
Petrus: Kunt gij dan niet een uurmet
Mij waken?
26:41 Waakt en bidt, opdat gij niet
in verzoeking komt; de geest is wel
gewillig, maar het vlees is zwak.
26:42 Wederom ten tweeden male
heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn
Vader! Indien deze drinkbeker vanMij
niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik
hem drinke, Uw wil geschiede!
26:43 En komende [bij] [hen], vond
Hij hen wederom slapende; want
hun ogen waren bezwaard.
26:44 En hen latende, ging Hij
wederom heen, en bad ten derden
male, zeggende dezelfde woorden.
26:45 Toen kwam Hij tot Zijn
discipelen, en zeide tot hen: Slaapt
[nu] voort, en rust; ziet, de ure is
nabijgekomen, en de Zoon des
mensen wordt overgeleverd in de
handen der zondaren.
26:46 Staat op, laat ons gaan; ziet,
hij is nabij, die Mij verraadt.
26:47 En als Hij nog sprak, ziet,
Judas, een van de twaalven, kwam,
en met hem een grote schare,
metzwaarden en stokken, [gezonden]
van de overpriesters en ouderlingen
des volks.
26:48 En die Hem verried, had hun
een teken gegeven, zeggende: Dien
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ik zal kussen, Dezelve is het,
grijptHem.
26:49 En terstond komende tot
Jezus, zeide hij: Wees gegroet,
Rabbi! en hij kuste Hem.
26:50 Maar Jezus zeide tot hem:
Vriend! waartoe zijt gij hier! Toen
kwamen zij toe, en sloegen de
handenaan Jezus en grepen Hem.
26:51 En ziet, een van degenen, die
met Jezus waren, de hand
uitstekende, trok zijn zwaard uit,
enslaande den dienstknecht des
hogepriesters, hieuw zijn oor af.
26:52 Toen zeide Jezus tot hem:
Keer uw zwaard weder in zijn
plaats; want allen, die het zwaard
nemen,zullen door het zwaard
vergaan.
26:53 Of meent gij, dat Ik Mijn
Vader nu niet kan bidden, en Hij zal
Mij meer dan twaalf legioenen
engelenbijzetten?
26:54 Hoe zouden dan de Schriften
vervuld worden, [die] [zeggen], dat
het alzo geschieden moet?
26:55 Ter zelfder ure sprak Jezus
tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als
tegen een moordenaar,
metzwaarden en stokken, om Mij te
vangen; dagelijks zat Ik bij u,
lerende in den tempel, en gij hebt
Mij nietgegrepen;
26:56 Doch dit alles is geschied,
opdat de Schriften der profeten
zouden vervuld worden. Toen
vluchtten alde discipelen, Hem

verlatende.
26:57 Die nu Jezus gevangen
hadden, leidden Hem heen tot
Kajafas, den hogepriester, alwaar
deSchriftgeleerden en ouderlingen
vergaderd waren.
26:58 En Petrus volgde Hem van
verre tot aan de zaal des
hogepriesters, en binnengegaan
zijnde, zat hijbij de dienaren, om
het einde te zien.
26:59 En de overpriesters, en de
ouderlingen, en de gehele grote
raad zochten valse getuigenis
tegenJezus, opdat zij Hem doden
mochten; en vonden niet.
26:60 En hoewel er vele valse
getuigen gekomen waren, zo vonden
zij [toch] niet.
26:61 Maar ten laatste kwamen
twee valse getuigen, en zeiden:
Deze heeft gezegd: Ik kan den
tempelGods afbreken, en in drie
dagen denzelven opbouwen.
26:62 En de hogepriester,
opstaande, zeide tot Hem:
Antwoordt Gij niets? Wat getuigen
dezen tegen U?
26:63 Doch Jezus zweeg stil. En de
hogepriester, antwoordende, zeide
tot Hem: Ik bezweer U bij
denlevenden God, dat Gij ons zegt,
of Gij zijt de Christus, de Zoon van
God?
26:64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt
het gezegd. Doch Ik zeg ulieden:
Van nu aan zult gij zien den Zoon
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desmensen, zittende ter rechter
[hand] der kracht [Gods], en
komende op de wolken des hemels.
26:65 Toen verscheurde de
hogepriester zijn klederen, zeggende:
Hij heeft [God] gelasterd, wat
hebben wijnog getuigen van node?
Ziet, nu hebt gij Zijn [gods] lastering
gehoord.
26:66 Wat dunkt ulieden? En zij,
antwoordende, zeiden: Hij is des
doods schuldig.
26:67 Toen spogen zij in Zijn
aangezicht, en sloegen Hem met
vuisten.
26:68 En anderen gaven Hem
kinnebakslagen, zeggende: Profeteer
ons, Christus, wie is het, die
Ugeslagen heeft?
26:69 En Petrus zat buiten in de
zaal; en een dienstmaagd kwam tot
hem, zeggende: Gij waart ook
metJezus, den Galileer.
26:70 Maar hij loochende het voor
allen, zeggende: Ik weet niet, wat gij
zegt.
26:71 En als hij naar de voorpoort
uitging, zag hem een andere
[dienstmaagd], en zeide tot
degenen, diealdaar [waren]: Deze
was ook met Jezus den Nazarener.
26:72 En hij loochende het
wederom met een eed, [zeggende]:
Ik ken den Mens niet.
26:73 En een weinig daarna, die er
stonden, bijkomende, zeiden tot
Petrus: Waarlijk, gij zijt ook van

die,want ook uw spraak maakt u
openbaar.
26:74 Toen begon hij [zich] te
vervloeken, en te zweren: Ik ken
den Mens niet.
26:75 En terstond kraaide de haan;
en Petrus werd indachtig het woord
van Jezus, Die tot hem gezegdhad:
Eer de haan gekraaid zal hebben,
zult gij Mij driemaal verloochenen.
En naar buiten gaande, weende
hijbitterlijk.
27:1 Als het nu morgenstond
geworden was, hebben al de
overpriesters en de ouderlingen des
volks tezamen raad genomen tegen
Jezus, dat zij Hem doden zouden.
27:2 En Hem gebonden hebbende,
leidden zij [Hem] weg, en gaven
Hem over aan Pontius Pilatus,
denstadhouder.
27:3 Toen heeft Judas, dien Hem
verraden had, ziende, dat Hij
veroordeeld was, berouw gehad, en
heeftde dertig zilveren [penningen]
den overpriesters en den
ouderlingen wedergebracht,
27:4 Zeggende: Ik heb gezondigd,
verradende het onschuldig bloed!
Maar zij zeiden: Wat gaat ons
[dat]aan? Gij moogt toezien.
27:5 En als hij de zilveren
[penningen] in den tempel geworpen
had, vertrok hij, en heengaande
verworgde[zichzelven].
27:6 En de overpriesters, de zilveren
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[penningen] nemende, zeiden: Het is
niet geoorloofd, dezelve in
deofferkist te leggen, dewijl het een
prijs des bloeds is.
27:7 En te zamen raad gehouden
hebbende, kochten zij daarmede
den akker des pottenbakkers, tot
eenbegrafenis voor de
vreemdelingen.
27:8 Daarom is die akker genaamd
de akker des bloeds, tot op den
huidigen dag.
27:9 Toen is vervuld geworden,
hetgeen gesproken is door den
profeet Jeremia, zeggende: En zij
hebbende dertig zilveren [penningen]
genomen, de waarde des
Gewaardeerden van de kinderen
Israels, Denwelken zijgewaardeerd
hebben;
27:10 En hebben dezelve gegeven
voor den akker des pottenbakkers;
volgens hetgeen mij de
Heerebevolen heeft.
27:11 En Jezus stond voor den
stadhouder; en de stadhouder
vraagde Hem, zeggende: Zijt Gij de
Koningder Joden? En Jezus zeide
tot hem: Gij zegt het.
27:12 En als Hij van de
overpriesters en de ouderlingen
beschuldigd werd, antwoordde Hij
niets.
27:13 Toen zeide Pilatus tot Hem:
Hoort Gij niet, hoevele [zaken] zij
tegen U getuigen?
27:14 Maar Hij antwoordde hem

niet op een enig woord, alzo dat de
stadhouder zich zeer verwonderde.
27:15 En op het feest was de
stadhouder gewoon den volke een
gevangene los te laten, welken zij
wilden.
27:16 En zij hadden toen een
welbekenden gevangene, genaamd
Bar-abbas.
27:17 Als zij dan vergaderd waren,
zeide Pilatus tot hen: Welken wilt
gij, dat ik u zal loslaten, Bar-abbas,
ofJezus, Die genaamd wordt
Christus?
27:18 Want hij wist, dat zij Hem
door nijdigheid overgeleverd hadden.
27:19 En als hij op den rechterstoel
zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem
gezonden, zeggende: Heb [toch]niet
te doen met dien Rechtvaardige;
want ik heb heden veel geleden in
den droom om Zijnentwil.
27:20 Maar de overpriesters en de
ouderlingen hebben den scharen
aangeraden, dat zij zouden Barabbasbegeren, en Jezus doden.
27:21 En de stadhouder,
antwoordende, zeide tot hen:
Welken van deze twee wilt gij, dat
ik u zal loslaten?En zij zeiden: Barabbas.
27:22 Pilatus zeide tot hen: Wat zal
ik dan doen [met] Jezus, Die
genaamd wordt Christus? Zij zeiden
allentot hem: Laat Hem gekruisigd
worden.
27:23 Doch de stadhouder zeide:
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Wat heeft Hij dan kwaads gedaan?
En zij riepen te meer, zeggende:Laat
Hem gekruisigd worden!
27:24 Als nu Pilatus zag, dat hij
niet vorderde, maar veel meer [dat]
[er] oproer werd, nam hij water en
wiesde handen voor de schare,
zeggende: Ik ben onschuldig aan
het bloed dezes Rechtvaardigen;
gijlieden moogttoezien.
27:25 En al het volk, antwoordende,
zeide: Zijn bloed [kome] over ons,
en over onze kinderen.
27:26 Toen liet hij hun Bar-abbas
los, maar Jezus gegeseld hebbende,
gaf hij Hem over om gekruisigd
teworden.
27:27 Toen namen de
krijgsknechten des stadhouders
Jezus met zich in het rechthuis, en
vergaderdenover Hem de ganse
bende.
27:28 En als zij Hem ontkleed
hadden, deden zij Hem een
purperen mantel om;
27:29 En een kroon van doornen
gevlochten hebbende, zetten [die]
op Zijn hoofd, en een rietstok in
Zijnrechter [hand]; en vallende op
hun knieen voor Hem, bespotten zij
Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij
Koningder Joden!
27:30 En op Hem gespogen
hebbende, namen zij den rietstok en
sloegen op Zijn hoofd.
27:31 En toen zij Hem bespot
hadden, deden zij Hem den mantel

af, en deden Hem Zijn klederen
aan, enleidden Hem heen om te
kruisigen.
27:32 En uitgaande, vonden zij een
man van Cyrene, met name Simon;
dezen dwongen zij, dat hij Zijnkruis
droeg.
27:33 En gekomen zijnde tot de
plaats, genaamd Golgotha, welke is
gezegd Hoofdschedelplaats,
27:34 Gaven zij Hem te drinken edik
met gal gemengd; en als Hij [dien]
gesmaakt had, wilde Hij nietdrinken.
27:35 Toen zij nu Hem gekruisigd
hadden, verdeelden zij Zijn klederen,
het lot werpende; opdat vervuld
zouworden, hetgeen gezegd is door
den profeet: Zij hebben Mijn
klederen onder zich verdeeld, en
hebben het lotover Mijn kleding
geworpen.
27:36 En zij, nederzittende,
bewaarden Hem aldaar.
27:37 En zij stelden boven Zijn
hoofd Zijn beschuldiging geschreven:
DEZE IS JEZUS, DE KONING
DERJODEN.
27:38 Toen werden met Hem twee
moordenaars gekruisigd, een ter
rechter-, en een ter linker [zijde].
27:39 En die voorbijgingen,
lasterden Hem, schuddende hun
hoofden.
27:40 En zeggende: Gij, Die den
tempel afbreekt, en in drie dagen
opbouwt, verlos Uzelven. Indien Gij
deZone Gods zijt, zo kom af van
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het kruis.
27:41 En desgelijks ook de
overpriesters met de
Schriftgeleerden, en ouderlingen, en
Farizeen, [Hem]bespottende, zeiden:
27:42 Anderen heeft Hij verlost, Hij
kan Zichzelven niet verlossen. Indien
Hij de Koning Israels is, dat Hij
nuafkome van het kruis, en wij
zullen Hem geloven.
27:43 Hij heeft op God betrouwd;
dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij
Hem [wel] wil; want Hij heeft
gezegd:Ik ben Gods Zoon.
27:44 En hetzelfde verweten Hem
ook de moordenaars, die met Hem
gekruisigd waren.
27:45 En van de zesde ure aan
werd er duisternis over de gehele
aarde, tot de negende ure toe.
27:46 En omtrent de negende ure
riep Jezus met een grote stem
zeggende: ELI, ELI,
LAMASABACHTHANI! dat is: Mijn
God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij
verlaten!
27:47 En sommigen van die daar
stonden, [zulks] horende, zeiden:
Deze roept Elias.
27:48 En terstond een van hen [toe]
lopende, nam een spons, en [die]
met edik gevuld hebbende, stak
zeop een rietstok, en gaf Hem te
drinken.
27:49 Doch de anderen zeiden:
Houd op, laat ons zien, of Elias
komt, om Hem te verlossen.

27:50 En Jezus, wederom met een
grote stem roepende, gaf den geest.
27:51 En ziet, het voorhangsel des
tempels scheurde in tweeen, van
boven tot beneden; en de
aardebeefde, en de steenrotsen
scheurden.
27:52 En de graven werden
geopend, en vele lichamen der
heiligen, die ontslapen waren,
werdenopgewekt;
27:53 En uit de graven uitgegaan
zijnde, na Zijn opstanding, kwamen
zij in de heilige stad, en zijn
velenverschenen.
27:54 En de hoofdman over
honderd, en die met hem Jezus
bewaarden, ziende de aardbeving,
en dedingen, die geschied waren,
werden zeer bevreesd, zeggende:
Waarlijk, Deze was Gods Zoon!
27:55 En aldaar waren vele
vrouwen, van verre aanschouwende,
die Jezus gevolgd waren van
Galilea, omHem te dienen.
27:56 Onder dewelke was Maria
Magdalena, en Maria, de moeder
van Jakobus en Joses, en de
moederder zonen van Zebedeus.
27:57 En als het avond geworden
was, kwam een rijk man van
Arimathea, met name Jozef, die ook
zelfeen discipel van Jezus was.
27:58 Deze kwam tot Pilatus, en
begeerde het lichaam van Jezus.
Toen beval Pilatus, dat [hem]
hetlichaam gegeven zou worden.
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27:59 En Jozef, het lichaam
nemende, wond hetzelve in een
zuiver fijn lijnwaad.
27:60 En leide dat in zijn nieuw
graf, hetwelk hij in een steenrots
uitgehouwen had; en een groten
steen[tegen] de deur des grafs
gewenteld hebbende, ging hij weg.
27:61 En aldaar was Maria
Magdalena, en de andere Maria,
zittende tegenover het graf.
27:62 Des anderen daags nu, welke
is na de voorbereiding, vergaderden
de overpriesters en de Farizeentot
Pilatus,
27:63 Zeggende: Heer, wij zijn
indachtig, dat deze verleider, nog
levende, gezegd heeft: Na drie
dagen zalIk opstaan.
27:64 Beveel dan, dat het graf
verzekerd worde tot den derden
dag toe, opdat Zijn discipelen
misschienniet komen bij nacht, en
stelen Hem, en zeggen tot het volk:
Hij is opgestaan van de doden; en
[zo] zal delaatste dwaling erger zijn,
dan de eerste.
27:65 En Pilatus zeide tot henlieden:
Gij hebt een wacht; gaat heen,
verzekert het, gelijk gij het verstaat.
27:66 En zij heengaande,
verzekerden het graf met de wacht,
den steen verzegeld hebbende.
28:1 En laat [na] de sabbat, als het
begon te lichten, tegen den eersten
[dag] der week, kwam

MariaMagdalena, en de andere
Maria, om het graf te bezien.
28:2 En ziet, er geschiedde een
grote aardbeving; want een engel
des Heeren, nederdalende uit
denhemel, kwam toe, en wentelde
den steen af van de deur, en zat
op denzelven.
28:3 En zijn gedaante was gelijk
een bliksem, en zijn kleding wit
gelijk sneeuw.
28:4 En uit vrees van hem zijn de
wachters zeer verschrikt geworden,
en werden als doden.
28:5 Maar de engel, antwoordende,
zeide tot de vrouwen: Vreest
gijlieden niet; want ik weet, dat gij
zoektJezus, Die gekruisigd was.
28:6 Hij is hier niet; want Hij is
opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.
Komt herwaarts, ziet de plaats, waar
deHeere gelegen heeft.
28:7 En gaat haastelijk henen, en
zegt Zijn discipelen, dat Hij
opgestaan is van de doden; en ziet,
Hij gaat uvoor naar Galilea, daar
zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het
ulieden gezegd.
28:8 En haastelijk uitgaande van het
graf, met vreze en grote blijdschap,
liepen zij henen, om [hetzelve]
Zijndiscipelen te boodschappen.
28:9 En als zij heengingen, om Zijn
discipelen te boodschappen, ziet,
Jezus is haar ontmoet,
zeggende:Weest gegroet! En zij, tot
[Hem] komende, grepen Zijn voeten,
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en aanbaden Hem.
28:10 Toen zeide Jezus tot haar:
Vreest niet; gaat henen, boodschapt
Mijn broederen, dat zij
heengaannaar Galilea, en aldaar
zullen zij Mij zien.
28:11 En als zij heengingen, ziet,
enigen van de wacht kwamen in de
stad, en boodschapten
denoverpriesters al de dingen, die
geschied waren.
28:12 En zij vergaderd zijnde met
de ouderlingen, en te zamen raad
genomen hebbende, gaven zij
denkrijgsknechten veel gelds,
28:13 En zeiden: Zegt: Zijn
discipelen zijn des nachts gekomen,
en hebben Hem gestolen, als wij
sliepen.
28:14 En indien zulks komt gehoord
te worden van den stadhouder, wij
zullen hem tevreden stellen,
enmaken, dat gij zonder zorg zijt.
28:15 En zij, het geld genomen

hebbende, deden, gelijk zij geleerd
waren. En dit woord is
verbreidgeworden bij de Joden tot
op den huidigen dag.
28:16 En de elf discipelen zijn
heengegaan naar Galilea, naar den
berg, waar Jezus hen bescheiden
had.
28:17 En als zij Hem zagen, baden
zij Hem aan; doch sommigen
twijfelden.
28:18 En Jezus, bij hen komende,
sprak tot hen, zeggende: Mij is
gegeven alle macht in hemel en
opaarde.
28:19 Gaat dan henen, onderwijst al
de volken, dezelve dopende in den
Naam des Vaders, en des Zoons,en
des Heiligen Geestes; lerende hen
onderhouden alles, wat Ik u
geboden heb.
28:20 En ziet, Ik ben met ulieden al
de dagen tot de voleinding der
wereld. Amen.

Markus
1:1 Het begin des Evangelies van
JEZUS CHRISTUS, den Zoon van
God.
1:2 Gelijk geschreven is in de
profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel
voor Uw aangezicht, die Uw weg
voor Uheen bereiden zal.

1:3 De stem des roependen in de
woestijn: Bereidt den weg des
Heeren, maakt Zijn paden recht.
1:4 Johannes was dopende in de
woestijn, en predikende den doop
der bekering tot vergeving der
zonden.
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1:5 En al het Joodse land ging tot
hem uit, en die van Jeruzalem; en
werden allen van hem gedoopt in
derivier de Jordaan, belijdende hun
zonden.
1:6 En Johannes was gekleed met
kemelshaar, en met een lederen
gordel om zijn lenden, en
atsprinkhanen en wilde honig.
1:7 En hij predikte, zeggende: Na
mij komt, Die sterker is dan ik, Wien
ik niet waardig ben,
nederbukkende,den riem Zijner
schoenen te ontbinden.
1:8 Ik heb ulieden wel gedoopt met
water, maar Hij zal u dopen met
den Heiligen Geest.
1:9 En het geschiedde in diezelfde
dagen, dat Jezus kwam van
Nazareth, [gelegen] in Galilea, en
werd vanJohannes gedoopt in de
Jordaan.
1:10 En terstond, als Hij uit het
water opklom, zag Hij de hemelen
opengaan, en den Geest, gelijk een
duif,op Hem nederdalen.
1:11 En er geschiedde een stem uit
de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde
Zoon, in Denwelken Ik
Mijnwelbehagen heb!
1:12 En terstond dreef Hem de
Geest uit in de woestijn.
1:13 En Hij was aldaar in de
woestijn veertig dagen, verzocht van
den satan; en was bij de wilde
gedierten;en de engelen dienden
Hem.

1:14 En nadat Johannes
overgeleverd was, kwam Jezus in
Galilea, predikende het Evangelie
van hetKoninkrijk Gods.
1:15 En zeggende: De tijd is vervuld,
en het Koninkrijk Gods nabij
gekomen; bekeert u, en gelooft,
hetEvangelie.
1:16 En wandelende bij de Galilese
zee, zag Hij Simon en Andreas, zijn
broeder, werpende het net in dezee
(want zij waren vissers);
1:17 En Jezus zeide tot hen: Volgt
Mij na, en Ik zal maken, dat gij
vissers der mensen zult worden.
1:18 En zij, terstond hun netten
verlatende, zijn Hem gevolgd.
1:19 En van daar een weinig
voortgegaan zijnde, zag Hij Jakobus,
den [zoon] van Zebedeus, en
Johannes,zijn broeder, en dezelven
in het schip hun netten vermakende.
1:20 En terstond riep Hij hen; en zij,
latende hun vader Zebedeus in het
schip, met de huurlingen, zijn
Hemnagevolgd.
1:21 En zij kwamen binnen
Kapernaum; en terstond op den
sabbatdag in de synagoge gegaan
zijnde,leerde Hij.
1:22 En zij versloegen zich over Zijn
leer; want Hij leerde hen, als
machthebbende, en niet als
deSchriftgeleerden.
1:23 En er was in hun synagoge
een mens, met een onreinen geest,
en hij riep uit,
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1:24 Zeggende: Laat af, wat hebben
wij met U [te] [doen], Gij Jezus
Nazarener, zijt Gij gekomen om ons
teverderven? Ik ken U, wie Gij zijt,
[namelijk] de Heilige Gods.
1:25 En Jezus bestrafte hem,
zeggende: Zwijg stil, en ga uit van
hem.
1:26 En de onreine geest, hem
scheurende, en roepende met een
grote stem, ging uit van hem.
1:27 En zij werden allen verbaasd,
zodat zij onder elkander vraagden,
zeggende: Wat is dit? Wat
nieuweleer is deze, dat Hij met
macht ook den onreinen geesten
gebiedt, en zij Hem gehoorzaam
zijn!
1:28 En Zijn gerucht ging terstond
uit, in het gehele omliggende land
van Galilea.
1:29 En van stonde aan uit de
synagoge gegaan zijnde, kwamen zij
in het huis van Simon en Andreas,
metJakobus en Johannes.
1:30 En Simons vrouws moeder lag
met de koorts; en terstond zeiden
zij Hem van haar.
1:31 En Hij, tot haar gaande, vatte
haar hand, en richtte ze op; en
terstond verliet haar de koorts, en
zijdiende henlieden.
1:32 Als het nu avond geworden
was, toen de zon onderging,
brachten zij tot Hem allen, die
kwalijkgesteld, en van den duivel
bezeten waren.

1:33 En de gehele stad was
bijeenvergaderd omtrent de deur.
1:34 En Hij genas er velen, die door
verscheidene ziekten kwalijk gesteld
waren; en wierp vele duivelen uit,en
liet de duivelen niet toe te spreken,
omdat zij Hem kenden.
1:35 En des morgens vroeg, als het
nog diep in den nacht was,
opgestaan zijnde, ging Hij uit, en
ginghenen in een woeste plaats, en
bad aldaar.
1:36 En Simon, en die met hem
[waren], zijn Hem nagevolgd.
1:37 En zij Hem gevonden
hebbende, zeiden tot Hem: Zij
zoeken U allen.
1:38 En Hij zeide tot hen: Laat ons
in de bijliggende vlekken gaan,
opdat Ik ook daar predike; want
daartoeben Ik uitgegaan.
1:39 En Hij predikte in hun
synagogen, door geheel Galilea, en
wierp de duivelen uit.
1:40 En tot Hem kwam een
melaatse, biddende Hem, en
vallende voor Hem op de knieen, en
tot Hemzeggende: Indien Gij wilt, Gij
kunt mij reinigen.
1:41 En Jezus, met barmhartigheid
innerlijk bewogen zijnde, strekte de
hand uit, en raakte hem aan,
enzeide tot hem: Ik wil, word
gereinigd!
1:42 En als Hij [dit] gezegd had,
ging de melaatsheid terstond van
hem, en hij werd gereinigd.
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1:43 En als Hij hem strengelijk
verboden had, deed Hij hem
terstond van Zich gaan;
1:44 En zeide tot hem: Zie, dat gij
niemand iets zegt; maar ga heen en
vertoon uzelven den priester, enoffer
voor uw reiniging, hetgeen Mozes
geboden heeft, hun tot een
getuigenis.
1:45 Maar hij uitgegaan zijnde,
begon vele dingen te verkondigen,
en dat woord te verbreiden, alzo
dat Hijniet meer openbaar in de
stad kon komen, maar was buiten
in de woeste plaatsen; en zij
kwamen tot Hem vanalle kanten.
2:1 En na [sommige] dagen is Hij
wederom binnen Kapernaum
gekomen; en het werd gehoord, dat
Hij inhuis was.
2:2 En terstond vergaderden [daar]
velen, alzo dat ook zelfs de
[plaatsen] omtrent de deur [hen]
niet meerkonden bevatten; en Hij
sprak het woord tot hen.
2:3 En er kwamen [sommigen] tot
Hem, brengende een geraakte, die
van vier gedragen werd.
2:4 En niet kunnende tot Hem
genaken, overmits de schare,
ontdekten zij het dak, waar Hij was;
en [dat]opgebroken hebbende, lieten
zij het beddeken neder, daar de
geraakte op lag.
2:5 En Jezus, hun geloof ziende,
zeide tot den geraakte: Zoon, uw

zonden zijn u vergeven.
2:6 En sommigen van de
Schriftgeleerden zaten aldaar, en
overdachten in hun harten:
2:7 Wat spreekt Deze aldus [gods]
lasteringen? Wie kan de zonden
vergeven, dan alleen God?
2:8 En Jezus, terstond in Zijn geest
bekennende, dat zij alzo in
zichzelven overdachten, zeide tot
hen: Watoverdenkt gij deze dingen
in uw harten?
2:9 Wat is lichter, te zeggen tot
den geraakte: De zonden zijn u
vergeven, of te zeggen: Sta op, en
neemuw beddeken op, en wandel?
2:10 Doch opdat gij moogt weten,
dat de Zoon des mensen macht
heeft, om de zonden op de aarde
tevergeven (zeide Hij tot den
geraakte):
2:11 Ik zeg u: Sta op, en neem uw
beddeken op, en ga heen naar uw
huis.
2:12 En terstond stond hij op, en
het beddeken opgenomen hebbende,
ging hij uit in allertegenwoordigheid;
zodat zij zich allen ontzetten en
verheerlijkten God, zeggende: Wij
hebben nooit zulks gezien!
2:13 En Hij ging wederom uit naar
de zee; en de gehele schare kwam
tot Hem, en Hij leerde hen.
2:14 En voorbijgaande zag Hij Levi,
[den] [zoon] van Alfeus zitten in het
tolhuis, en zeide tot hem: Volg
Mij.En hij opstaande, volgde Hem.
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2:15 En het geschiedde, als Hij
aanzat in deszelfs huis, dat ook
vele tollenaren en zondaren
aanzaten metJezus en Zijn
discipelen; want zij waren velen, en
waren Hem gevolgd.
2:16 En de Schriftgeleerden en de
Farizeen, ziende Hem eten met de
tollenaren en zondaren, zeiden
totZijn discipelen: Wat [is] [het], dat
Hij met de tollenaren en zondaren
eet en drinkt?
2:17 En Jezus, [dat] horende, zeide
tot hen: Die gezond zijn, hebben
den medicijnmeester niet van
node,maar die ziek zijn. Ik ben niet
gekomen, om te roepen
rechtvaardigen, maar zondaars tot
bekering.
2:18 En de discipelen van Johannes
en der Farizeen vastten; en zij
kwamen en zeiden tot Hem:
Waaromvasten de discipelen van
Johannes en der Farizeen, en Uw
discipelen vasten niet?
2:19 En Jezus zeide tot hen:
Kunnen ook de bruiloftskinderen
vasten, terwijl de Bruidegom bij hen
is? Zolangen tijd zij den Bruidegom
bij zich hebben, kunnen zij niet
vasten.
2:20 Maar de dagen zullen komen,
wanneer de Bruidegom van hen zal
weggenomen zijn, en alsdan zullenzij
vasten in dezelve dagen.
2:21 En niemand naait een lap
ongevold laken op een oud kleed;

anders scheurt deszelfs
nieuweaangenaaide lap [iets] af van
het oude [kleed], en er wordt een
ergere scheur.
2:22 En niemand doet nieuwen wijn
in oude [lederzakken]; anders doet
de nieuwe wijn de [leder]
zakkenbersten en de wijn wordt
uitgestort, en de [leder] zakken
verderven; maar nieuwen wijn moet
men in nieuwe[leder] zakken doen.
2:23 En het geschiedde, dat Hij op
een sabbatdag door het gezaaide
ging, en Zijn discipelen begonnen,
algaande, aren te plukken.
2:24 En de Farizeen zeiden tot
Hem: Zie, waarom doen zij op den
sabbatdag, wat niet geoorloofd is?
2:25 En Hij zeide tot hen: Hebt gij
nooit gelezen, wat David gedaan
heeft, als hij nood had, en
hemhongerde, en dengenen, die met
hem [waren]?
2:26 Hoe hij ingegaan is in het huis
Gods, ten tijde van Abjathar, den
hogepriester, en de
toonbrodengegeten heeft, die
niemand zijn geoorloofd te eten,
dan den priesteren, en ook gegeven
heeft dengenen, die methem waren?
2:27 En Hij zeide tot hen: De
sabbat is gemaakt om den mens,
niet de mens om den sabbat.
2:28 Zo is dan de Zoon des
mensen een Heere ook van den
sabbat.
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3:1 En Hij ging wederom in de
synagoge; en aldaar was een mens,
hebbende een verdorde hand.
3:2 En zij namen Hem waar, of Hij
op den sabbat hem genezen zou,
opdat zij Hem beschuldigen
mochten.
3:3 En Hij zeide tot den mens, die
de verdorde hand had: Sta op in
het midden.
3:4 En Hij zeide tot hen: Is het
geoorloofd op sabbatdagen goed te
doen, of kwaad te doen, een mens
tebehouden, of te doden? En zij
zwegen stil.
3:5 En als Hij hen met toorn
rondom aangezien had, meteen
bedroefd zijnde over de verharding
van hunhart, zeide Hij tot den
mens: Strek uw hand uit. En hij
strekte ze uit; en zijn hand werd
hersteld, gezond gelijk deandere.
3:6 En de Farizeen, uitgegaan
zijnde, hebben terstond met de
Herodeanen te zamen raad
gehouden tegenHem, hoe zij Hem
doden zouden.
3:7 En Jezus vertrok met Zijn
discipelen naar de zee; en Hem
volgde een grote menigte van
Galilea, envan Judea,
3:8 en van Jeruzalem, en van
Idumea, en [van] over de Jordaan;
en die [van] omtrent Tyrus en
Sidon, eengrote menigte, gehoord
hebbende, hoe grote dingen Hij
deed, kwamen tot Hem.

3:9 En Hij zeide tot Zijn discipelen,
dat een scheepje steeds omtrent
Hem blijven zou, om der schare
wil,opdat zij Hem niet zouden
verdringen.
3:10 Want Hij had er velen genezen,
alzo dat Hem al degenen, die
[enige] kwalen hadden,
overvielen,opdat zij Hem mochten
aanraken.
3:11 En de onreine geesten, als zij
Hem zagen, vielen voor Hem neder
en riepen, zeggende: Gij zijt deZone
Gods!
3:12 En Hij gebood hun scherpelijk
dat zij Hem niet zouden openbaar
maken.
3:13 En Hij klom op den berg, en
riep tot Zich, die Hij wilde; en zij
kwamen tot Hem.
3:14 En Hij stelde er twaalf, opdat
zij met Hem zouden zijn, en opdat
Hij dezelve zou uitzenden om
teprediken;
3:15 En om macht te hebben, de
ziekten te genezen, en de duivelen
uit te werpen.
3:16 En Simon gaf Hij den [toe]
naam Petrus;
3:17 En Jakobus, den [zoon] van
Zebedeus, en Johannes, den
broeder van Jakobus; en gaf hun
[toe]namen, Boanerges, hetwelk is,
zonen des donders;
3:18 En Andreas, en Filippus, en
Bartholomeus, en Mattheus, en
Thomas, en Jakobus, den [zoon]
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vanAlfeus, en Thaddeus, en Simon
Kananites,
3:19 En Judas Iskariot, die Hem ook
verraden heeft.
3:20 En zij kwamen in huis; en daar
vergaderde wederom een schare,
alzo dat zij ook zelfs niet
kondenbrood eten.
3:21 En als degenen, die Hem
bestonden, [dit] hoorden, gingen zij
uit, om Hem vast te houden; want
zijzeiden: Hij is buiten Zijn zinnen.
3:22 En de Schriftgeleerden, die van
Jeruzalem afgekomen waren, zeiden:
Hij heeft Beelzebul, en door
denoverste der duivelen werpt Hij
de duivelen uit.
3:23 En hen tot Zich geroepen
hebbende, zeide Hij tot hen in
gelijkenissen: Hoe kan de satan den
satanuitwerpen?
3:24 En indien een koninkrijk tegen
zichzelf verdeeld is, zo kan dat
koninkrijk niet bestaan.
3:25 En indien een huis tegen
zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis
niet bestaan.
3:26 En indien de satan tegen
zichzelven opstaat, en verdeeld is,
zo kan hij niet bestaan, maar heeft
eeneinde.
3:27 Er kan niemand in het huis
eens sterken ingaan en zijn vaten
ontroven, indien hij niet eerst den
sterkebindt; en alsdan zal hij zijn
huis beroven.
3:28 Voorwaar, Ik zeg u, dat al de

zonden den kinderen der mensen
zullen vergeven worden, en
allerleilasteringen, waarmede zij
zullen gelasterd hebben;
3:29 Maar zo wie zal gelasterd
hebben tegen den Heiligen Geest,
die heeft geen vergeving in
dereeuwigheid, maar hij is schuldig
des eeuwigen oordeels.
3:30 Want zij zeiden: Hij heeft een
onreinen geest.
3:31 Zo kwamen dan Zijn broeders
en Zijn moeder; en buiten staande,
zonden zij tot Hem, en riepen Hem.
3:32 En de schare zat rondom Hem;
en zij zeiden tot Hem: Zie, Uw
moeder en Uw broeders daar
buitenzoeken U.
3:33 En Hij antwoordde hun,
zeggende: Wie is Mijn moeder, of
Mijn broeders?
3:34 En rondom overzien hebbende,
die om Hem zaten, zeide Hij: Ziet,
Mijn moeder en Mijn broeders.
3:35 Want zo wie den wil van God
doet, die is Mijn broeder, en Mijn
zuster, en moeder.
4:1 En Hij begon wederom te leren
omtrent de zee; en er vergaderde
een grote schare bij Hem, alzo
datHij, in het schip gegaan zijnde,
nederzat op de zee; en de gehele
schare was op het land aan de zee.
4:2 En Hij leerde hun veel dingen
door gelijkenissen, en Hij zeide in
Zijn lering tot hen:
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4:3 Hoort toe: ziet, een zaaier ging
uit om te zaaien.
4:4 En het geschiedde in het
zaaien, dat het ene [deel] [zaads]
viel bij den weg; en de vogelen des
hemelskwamen, en aten het op.
4:5 En het andere viel op het
steenachtige, waar het niet veel
aarde had; en het ging terstond op,
omdathet geen diepte van aarde
had.
4:6 Maar als de zon opgegaan was,
zo is het verbrand geworden, en
omdat het geen wortel had, zo is
hetverdord.
4:7 En het andere viel in de
doornen, en de doornen wiesen op,
en verstikten hetzelve, en het gaf
geenvrucht.
4:8 En het andere viel in de goede
aarde, en gaf vrucht, die opging en
wies; en het ene droeg dertig ,enhet andere zestig -,en het andere
honderd [voud].
4:9 En Hij zeide tot hen: Wie oren
heeft om te horen, die hore.
4:10 En als Hij nu alleen was,
vraagden Hem degenen, die omtrent
Hem [waren], met de twaalven, naar
degelijkenis.
4:11 En Hij zeide tot hen: Het is u
gegeven te verstaan de
verborgenheid van het Koninkrijk
Gods; maardengenen, die buiten
zijn, geschieden al deze dingen
door gelijkenissen;
4:12 Opdat zij ziende zien, en niet

bemerken, en horende horen, en
niet verstaan; opdat zij zich niet
teeniger tijd, bekeren en hun de
zonden vergeven worden.
4:13 En Hij zeide tot hen: Weet gij
deze gelijkenis niet, en hoe zult gij
al de gelijkenissen verstaan?
4:14 De zaaier [is], [die] het Woord
zaait.
4:15 En dezen zijn, die bij den weg
[bezaaid] [worden], waarin het
Woord gezaaid wordt; en als zij
hetgehoord hebben, zo komt de
satan terstond, en neemt het Woord
weg, hetwelk in hun harten gezaaid
was.
4:16 En dezen zijn desgelijks, die op
de steenachtige [plaatsen] bezaaid
worden; welke, als zij het
Woordgehoord hebben, terstond
hetzelve met vreugde ontvangen.
4:17 En hebben geen wortel in
zichzelven, maar zijn voor een tijd;
daarna, als verdrukking of
vervolgingkomt om des Woords wil,
zo worden zij terstond geergerd.
4:18 En dezen zijn, die in de
doornen bezaaid worden; [namelijk]
degenen, die het Woord horen;
4:19 En de zorgvuldigheden dezer
wereld, en de verleiding des
rijkdoms en de begeerlijkheden
omtrent deandere dingen,
inkomende, verstikken het Woord,
en het wordt onvruchtbaar.
4:20 En dezen zijn, die in de goede
aarde bezaaid zijn, welke het Woord
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horen en aannemen, en
dragenvruchten, het ene dertig -,en
het andere zestig -,en het andere
honderd [voud].
4:21 En Hij zeide tot hen: Komt ook
de kaars, opdat zij onder de
koornmaat of onder het bed gezet
worde?[Is] [het] niet, opdat zij op
den kandelaar gezet worde?
4:22 Want er is niets verborgen, dat
niet geopenbaard zal worden; en er
is niets geschied, [om] verborgen[te]
[zijn], maar opdat het in het
openbaar zou komen.
4:23 Zo iemand oren heeft om te
horen, die hore.
4:24 En Hij zeide tot hen: Ziet, wat
gij hoort. Met wat mate gij meet, zal
u gemeten worden, en u, die
hoort,zal [meer] toegelegd worden.
4:25 Want zo wie heeft, dien zal
gegeven worden; en wie niet heeft,
van dien zal genomen worden, ook
dathij heeft.
4:26 En Hij zeide: Alzo is het
Koninkrijk Gods, gelijk of een mens
het zaad in de aarde wierp;
4:27 En [voorts] sliep, en opstond,
nacht en dag; en het zaad uitsproot
en lang werd, dat hij zelf niet
wist,hoe.
4:28 Want de aarde brengt van
zelve vruchten voort: eerst het
kruid, daarna de aar, daarna het
volle korenin de aar.
4:29 En als de vrucht [zich]
voordoet, terstond zendt hij de

sikkel daarin, omdat de oogst daar
is.
4:30 En Hij zeide: Waarbij zullen wij
het Koninkrijk Gods vergelijken, of
met wat gelijkenis zullen wijhetzelve
vergelijken?
4:31 [Namelijk] bij een mosterdzaad,
hetwelk, wanneer het in de aarde
gezaaid wordt, het minste is van
alde zaden, die op de aarde [zijn].
4:32 En wanneer het gezaaid is,
gaat het op, en wordt het meeste
van al de moeskruiden, en maakt
grotetakken, alzo dat de vogelen
des hemels onder zijn schaduw
kunnen nestelen.
4:33 En door vele zulke
gelijkenissen sprak Hij tot hen het
Woord, naardat zij het horen
konden.
4:34 En zonder gelijkenis sprak Hij
tot hen niet; maar Hij verklaarde
alles Zijn discipelen in het bijzonder.
4:35 En op denzelfden dag, als het
nu avond geworden was, zeide Hij
tot hen: Laat ons overvaren aan
deandere zijde.
4:36 En zij, de schare gelaten
hebbende, namen Hem mede, gelijk
Hij in het schip was; en er waren
nogandere scheepjes met Hem.
4:37 En er werd een grote storm
van wind, en de baren sloegen over
in het schip, alzo dat het nu vol
werd.
4:38 En Hij was in het achterschip,
slapende op een oorkussen; en zij
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wekten Hem op, en zeiden tot
Hem:Meester, bekommert het U niet,
dat wij vergaan?
4:39 En Hij opgewekt zijnde,
bestrafte den wind, en zeide tot de
zee: Zwijg, wees stil! En de wind
gingliggen, en er werd grote stilte.
4:40 En Hij zeide tot hen: Wat zijt
gij zo vreesachtig? Hebt gij geen
geloof?
4:41 En zij vreesden met grote
vreze, en zeiden tot elkander: Wie
is toch Deze, dat ook de wind en
de zeeHem gehoorzaam zijn?
5:1 En zij kwamen over op de
andere zijde der zee, in het land
der Gadarenen.
5:2 En zo Hij uit het schip gegaan
was, terstond ontmoette Hem, uit
de graven, een mens met een
onreinengeest;
5:3 Dewelke [zijn] woning in de
graven had, en niemand kon hem
binden, ook zelfs niet met ketenen.
5:4 Want hij was menigmaal met
boeien en ketenen gebonden
geweest, en de ketenen waren van
hem instukken getrokken, en de
boeien verbrijzeld, en niemand was
machtig om hem te temmen.
5:5 En hij was altijd, nacht en dag,
op de bergen en in de graven,
roepende en slaande zichzelven
metstenen.
5:6 Als hij nu Jezus van verre zag,
liep hij [toe], en aanbad Hem.

5:7 En met een grote stem
roepende, zeide hij: Wat heb ik met
U [te] [doen], Jezus, Gij Zone Gods,
desAllerhoogsten? Ik bezweer U bij
God, dat Gij mij niet pijnigt!
5:8 (Want Hij zeide tot hem: Gij
onreine geest, ga uit van den
mens!)
5:9 En Hij vraagde hem: Welke is
uw naam? En hij antwoordde,
zeggende: Mijn naam is Legio; want
wijzijn velen.
5:10 En hij bad Hem zeer, dat Hij
hen buiten het land niet wegzond.
5:11 En aldaar aan de bergen was
een grote kudde zwijnen, weidende.
5:12 En al de duivelen baden Hem,
zeggende: Zend ons in die zwijnen,
opdat wij in dezelve mogen varen.
5:13 En Jezus liet het hun terstond
toe. En de onreine geesten,
uitgevaren zijnde, voeren in de
zwijnen; ende kudde stortte van de
steilte af in de zee (daar waren er
nu omtrent twee duizend), en
versmoorden in de zee.
5:14 En die de zwijnen weidden zijn
gevlucht, en boodschapten [zulks] in
de stad en op het land. En
zijgingen uit, om te zien, wat het
was, dat er geschied was.
5:15 En zij kwamen tot Jezus, en
zagen den bezetene zittende, en
gekleed, en wel bij zijn
verstand,[namelijk] die het legioen
gehad had, en zij werden bevreesd.
5:16 En die het gezien hadden,
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vertelden hun, wat den bezetene
geschied was, en [ook] van de
zwijnen.
5:17 En zij begonnen Hem te
bidden, dat Hij van hun landpalen
wegging.
5:18 En als Hij in het schip ging,
bad Hem degene, die bezeten was
geweest, dat hij met Hem mocht
zijn.
5:19 Doch Jezus liet hem [dat] niet
toe, maar zeide tot hem: Ga heen
naar uw huis tot de uwen,
enboodschap hun, wat grote
[dingen] u de Heere gedaan heeft,
en [hoe] Hij Zich uwer ontfermd
heeft.
5:20 En hij ging heen, en begon te
verkondigen in het [land] van
Dekapolis, wat grote dingen hem
Jezusgedaan had; en zij
verwonderden zich allen.
5:21 En als Jezus wederom in het
schip overgevaren was aan de
andere zijde, vergaderde een
groteschare bij Hem; en Hij was bij
de zee.
5:22 En ziet, er kwam een van de
oversten der synagoge, met name
Jairus; en Hem ziende, viel hij
aanZijn voeten,
5:23 En bad Hem zeer, zeggende:
Mijn dochtertje is in haar uiterste;
[ik] [bid] [U], dat Gij komt en
dehanden op haar legt, opdat zij
behouden worde, en zij zal leven.
5:24 En Hij ging met hem; en een

grote schare volgde Hem, en zij
verdrongen Hem.
5:25 En een zekere vrouw, die
twaalf jaren den vloed des bloeds
gehad had,
5:26 En veel geleden had van vele
medicijnmeesters, en al het hare
[daaraan] ten koste gelegd en
geenbaat gevonden had, maar met
welke het veeleer erger geworden
was;
5:27 [Deze] van Jezus horende,
kwam onder de schare van
achteren, en raakte Zijn kleed aan;
5:28 Want zij zeide: Indien ik maar
Zijn klederen mag aanraken, zal ik
gezond worden.
5:29 En terstond is de fontein haars
bloeds opgedroogd, en zij gevoelde
aan haar lichaam, dat zij van
diekwaal genezen was.
5:30 En terstond Jezus, bekennende
in Zichzelven de kracht, die van
Hem uitgegaan was, keerde Zich
omin de schare, en zeide: Wie heeft
Mijn klederen aangeraakt?
5:31 En Zijn discipelen zeiden tot
Hem: Gij ziet, dat de schare U
verdringt, en zegt Gij: Wie heeft
Mijaangeraakt?
5:32 En Hij zag rondom om haar te
zien, die dat gedaan had.
5:33 En de vrouw, vrezende en
bevende, wetende, wat aan haar
geschied was, kwam en viel voor
Hemneder, en zeide Hem al de
waarheid.
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5:34 En Hij zeide tot haar: Dochter,
uw geloof heeft u behouden; ga
heen in vrede, en zijt genezen
vandeze uw kwaal.
5:35 Terwijl Hij nog sprak, kwamen
[enigen] van [het] [huis] des
oversten der synagoge, zeggende:
Uwdochter is gestorven; wat zijt gij
den Meester nog moeilijk?
5:36 En Jezus, terstond gehoord
hebbende het woord, dat er
gesproken werd, zeide tot den
overste dersynagoge: Vrees niet;
geloof alleenlijk.
5:37 En Hij liet niemand toe Hem te
volgen, dan Petrus, en Jakobus, en
Johannes, den broeder vanJakobus;
5:38 En kwam in het huis des
oversten der synagoge; en zag de
beroerte [en] [degenen], die zeer
weendenen huilden.
5:39 En ingegaan zijnde, zeide Hij
tot hen: Wat maakt gij beroerte, en
[wat] weent gij? Het kind is
nietgestorven, maar het slaapt.
5:40 En zij belachten Hem; maar Hij,
als Hij hen allen had uitgedreven,
nam bij Zich den vader en
demoeder des kinds, en degenen
die met Hem [waren], en ging
binnen, waar het kind lag.
5:41 En Hij vatte de hand des
kinds, en zeide tot haar: Talitha
kumi! hetwelk is, zijnde overgezet:
Gijdochtertje (Ik zeg u), sta op.
5:42 En terstond stond het
dochtertje op, en wandelde; want

het was twaalf jaren [oud]; en zij
ontzettenzich met grote ontzetting.
5:43 En Hij gebood hun zeer, dat
niemand datzelve zou weten; en
zeide, dat men haar zou te eten
geven.
6:1 En Hij ging van daar weg, en
kwam in Zijn vaderland, en Zijn
discipelen volgden Hem.
6:2 En als het sabbat geworden
was, begon Hij in de synagoge te
leren; en velen, die [Hem]
hoorden,ontzetten zich, zeggende:
Van waar [komen] Dezen deze
dingen, en wat wijsheid is dit, die
Hem gegeven is, datook zulke
krachten door Zijn handen
geschieden?
6:3 Is deze niet de timmerman, de
zoon van Maria, en de broeder van
Jakobus en Joses, en van Judas
enSimon, en zijn Zijn zusters niet
hier bij ons? En zij werden aan Hem
geergerd.
6:4 En Jezus zeide tot hen: Een
profeet is niet ongeeerd dan in zijn
vaderland en onder [zijn] magen, en
inzijn huis.
6:5 En Hij kon aldaar geen kracht
doen; dan Hij legde weinigen zieken
de handen op, en genas hen.
6:6 En Hij verwonderde Zich over
hun ongeloof, en omging de vlekken
[daar] rondom, lerende.
6:7 En Hij riep tot Zich de twaalven,
en begon hen uit te zenden twee
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en twee, en gaf hun macht over
deonreine geesten.
6:8 En Hij gebood hun, dat zij niets
zouden nemen tot den weg, dan
alleenlijk een staf, geen male,
geenbrood, geen geld in den gordel;
6:9 Maar dat zij schoenzolen
zouden aanbinden, en met geen
twee rokken gekleed zijn.
6:10 En Hij zeide tot hen: Zo waar
gij in een huis zult ingaan, blijft
daar, totdat gij van daar uitgaat.
6:11 En zo wie u niet zullen
ontvangen, noch u horen,
vertrekkende van daar, schudt het
stof af, dat onderaan uw voeten is,
hun tot een getuigenis. Voorwaar
zeg Ik u: Het zal Sodom en
Gomorra verdragelijker zijn inden
dag des oordeels dan dezelve stad.
6:12 En uitgegaan zijnde, predikten
zij, dat zij zich zouden bekeren.
6:13 En zij wierpen vele duivelen uit,
en zalfden vele kranken met olie, en
maakten hen gezond.
6:14 En de koning Herodes hoorde
het (want Zijn Naam was openbaar
geworden), en zeide: Johannes,
diedaar doopte, is van de doden
opgewekt, en daarom werken die
krachten in Hem.
6:15 Anderen zeiden: Hij is Elias; en
anderen zeiden: Hij is een profeet,
of als een der profeten.
6:16 Maar als het Herodes hoorde,
zeide hij: Deze is Johannes, dien ik
onthoofd heb; die is van de

dodenopgewekt.
6:17 Want dezelve Herodes, [enigen]
uitgezonden hebbende, had
Johannes gevangen genomen, en
hemin de gevangenis gebonden, uit
oorzaak van Herodias, de huisvrouw
van zijn broeder Filippus, omdat hij
haargetrouwd had.
6:18 Want Johannes zeide tot
Herodes: Het is u niet geoorloofd
de huisvrouw uws broeders te
hebben.
6:19 En Herodias legde op hem toe;
en wilde hem doden, en konde niet;
6:20 Want Herodes vreesde
Johannes, wetende, dat hij een
rechtvaardig en heilig man was, en
hield hemin waarde; en als hij hem
hoorde, deed hij vele dingen, en
hoorde hem gaarne.
6:21 En als er een welgelegen dag
gekomen was, toen Herodes, op
den dag zijner geboorte, een
maaltijdaanrichtte, voor zijn groten,
en de oversten over duizend, en de
voornaamsten van Galilea;
6:22 En als de dochter van dezelve
Herodias inkwam, en danste, en
Herodes en dengenen, die
medeaanzaten, behaagde, zo zeide
de koning tot het dochtertje: Eis
van mij, wat gij ook wilt, en ik zal
het u geven.
6:23 En hij zwoer haar: Zo wat gij
van mij zult eisen, zal ik u geven,
[ook] tot de helft mijns koninkrijks!
6:24 En zij, uitgegaan zijnde, zeide
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tot haar moeder: Wat zal ik eisen?
En die zeide: Het hoofd
vanJohannes den Doper.
6:25 En zij, terstond met haast
ingaande tot den koning, heeft het
geeist, zeggende: Ik wil, dat gij mij
nuterstond, in een schotel, geeft het
hoofd van Johannes den Doper.
6:26 En de koning, zeer bedroefd
geworden zijnde, [nochtans] om de
eden, en degenen, die
medeaanzaten, wilde hij haar
[hetzelve] niet afslaan.
6:27 En de koning zond terstond
een scherprechter, en gebood zijn
hoofd te brengen. Deze nu ging
heen,en onthoofdde hem in de
gevangenis;
6:28 En bracht zijn hoofd in een
schotel, en gaf hetzelve het
dochtertje, en het dochtertje gaf
hetzelve harermoeder.
6:29 En als zijn discipelen [dit]
hoorden, gingen zij en namen zijn
dood lichaam weg, en legden dat in
eengraf.
6:30 En de apostelen kwamen
[weder] tot Jezus, en boodschapten
Hem alles, beide wat zij
gedaanhadden, en wat zij geleerd
hadden.
6:31 En Hij zeide tot hen: Komt
gijlieden in een woeste plaats hier
alleen, en rust een weinig; want er
warenvelen, die kwamen en die
gingen, en zij hadden zelfs geen
gelegen tijd om te eten.

6:32 En zij vertrokken in een schip,
naar een woeste plaats, alleen.
6:33 En de scharen zagen hen
heenvaren, en velen werden Hem
kennende, en liepen gezamenlijk te
voetvan alle steden derwaarts, en
kwamen hun voor, en gingen samen
tot Hem.
6:34 En Jezus, uitgaande, zag een
grote schare, en werd innerlijk met
ontferming bewogen over hen;
wantzij waren als schapen, die geen
herder hebben; en Hij begon hun
vele dingen te leren.
6:35 En als het nu laat op den dag
geworden was, kwamen Zijn
discipelen tot Hem, en zeiden: Deze
plaatsis woest, en het is nu laat op
den dag;
6:36 Laat ze van U, opdat zij
heengaan in de omliggende dorpen
en vlekken, en broden voor
zichzelvenmogen kopen; want zij
hebben niet, wat zij eten zullen.
6:37 Maar Hij, antwoordende, zeide
tot hen: Geeft gij hun te eten. En zij
zeiden tot Hem: Zullen wijheengaan,
en kopen voor tweehonderd
penningen brood, en hun te eten
geven?
6:38 En Hij zeide tot hen: Hoeveel
broden hebt gij? Gaat heen en
beziet [het]. En toen zij het
vernomenhadden, zeiden zij: Vijf, en
twee vissen.
6:39 En Hij gebood hun, dat zij hen
allen zouden doen nederzitten bij
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waardschappen, op het groene gras.
6:40 En zij zaten neder in gedeelten
bij honderd te zamen, en bij vijftig
te zamen.
6:41 En als Hij de vijf broden en de
twee vissen genomen had, zag Hij
op naar den hemel, zegende enbrak
de broden, en gaf ze Zijn discipelen,
opdat zij ze hun zouden voorleggen,
en de twee vissen deelde Hij
voorallen.
6:42 En zij aten allen, en zijn
verzadigd geworden.
6:43 En zij namen op twaalf volle
korven brokken, en van de vissen.
6:44 En die daar de broden
gegeten hadden, waren omtrent vijf
duizend mannen.
6:45 En terstond dwong Hij Zijn
discipelen in het schip te gaan, en
voor henen te varen aan de andere
zijdetegen [over] Bethsaida, terwijl
Hij de schare van Zich zou laten.
6:46 En als Hij aan dezelve hun
afscheid gegeven had, ging Hij op
den berg om te bidden.
6:47 En als het nu avond was
geworden, zo was het schip in het
midden van de zee, en Hij was
alleen ophet land.
6:48 En Hij zag, dat zij zich zeer
pijnigden, om [het] [schip] voort te
krijgen; want de wind was hun
tegen; enomtrent de vierde wake
des nachts, kwam Hij tot hen,
wandelende op de zee, en wilde
hen voorbijgaan.

6:49 En zij, ziende Hem wandelen
op de zee, meenden, dat het een
spooksel was, en schreeuwden zeer;
6:50 Want zij zagen Hem allen, en
werden ontroerd; en terstond sprak
Hij met hen, en zeide tot hen:
Zijtwelgemoed, Ik ben het; vreest
niet.
6:51 En Hij klom tot hen in het
schip, en de wind stilde; en zij
ontzetten zich bovenmate zeer in
zichzelven,en waren verwonderd.
6:52 Want zij hadden niet gelet op
[het] [wonder] der broden; want hun
hart was verhard.
6:53 En als zij overgevaren waren,
kwamen zij in het land Gennesareth,
en havenden aldaar.
6:54 En als zij uit het schip gegaan
waren, terstond werden zij Hem
kennende.
6:55 [En] het gehele omliggende
land doorlopende, begonnen zij op
beddekens degenen, die
kwalijkgesteld waren, om te dragen,
ter plaatse, waar zij hoorden, dat
Hij was.
6:56 En zo waar Hij kwam, in
vlekken, of steden, of dorpen, daar
leiden zij de kranken op de
markten, enbaden Hem, dat zij maar
den zoom Zijns kleeds aanraken
mochten; en zovelen, als er Hem
aanraakten, werdengezond.
7:1 En tot Hem vergaderden de
Farizeen, en sommigen der
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Schriftgeleerden, die van Jeruzalem
gekomenwaren;
7:2 En ziende, dat sommigen van
Zijn discipelen met onreine, dat is,
met ongewassen handen brood
aten,berispten zij [hen].
7:3 Want de Farizeen en al de
Joden eten niet, tenzij dat zij [eerst]
de handen dikmaals wassen,
houdendede inzettingen der ouden.
7:4 En van de markt [komende],
eten zij niet, tenzij dat zij [eerst]
gewassen zijn. En vele andere
dingen zijner, die zij aangenomen
hebben te houden, [als] [namelijk]
de wassingen der drinkbekers, en
kannen, en koperenvaten, en
bedden.
7:5 Daarna vraagden Hem de
Farizeen en de Schriftgeleerden:
Waarom wandelen Uw discipelen
niet naarde inzetting der ouden,
maar eten het brood met
ongewassen handen?
7:6 Maar Hij antwoordde en zeide
tot hen: Wel heeft Jesaja, van u,
geveinsden, geprofeteerd,
gelijkgeschreven is: Dit volk eert Mij
met de lippen, maar hun hart houdt
zich verre van Mij.
7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij,
lerende leringen, [die] geboden [zijn]
der mensen;
7:8 Want, nalatende het gebod
Gods, houdt gij de inzettingen der
mensen, [als] [namelijk] wassingen
derkannen en drinkbekers; en

andere dergelijke dingen doet gij
vele.
7:9 En Hij zeide tot hen: Gij doet
[zeker] Gods gebod wel te niet,
opdat gij uw inzettingen
zoudtonderhouden.
7:10 Want Mozes heeft gezegd: Eer
uw vader en uw moeder; en: wie
vader of moeder vloekt, die zal
dendood sterven.
7:11 Maar gijlieden zegt: Zo een
mens tot vader of moeder zegt:
[Het] [is] korban (dat is [te]
[zeggen], eengave), zo wat u van mij
zou kunnen ten nutte komen, [die]
[voldoet].
7:12 En gij laat hem niet meer toe,
iets aan zijn vader of zijn moeder
te doen;
7:13 Makende [alzo] Gods woord
krachteloos door uw inzetting, die
gij ingezet hebt; en vele
dergelijkedingen doet gij.
7:14 En tot Zich de ganse schare
geroepen hebbende, zeide Hij tot
hen: Hoort Mij allen en verstaat.
7:15 Er is niets van buiten den
mens in hem ingaande, hetwelk hem
kan ontreinigen; maar de dingen,
dievan hem uitgaan, die zijn het,
welke den mens ontreinigen.
7:16 Zo iemand oren heeft om te
horen, die hore.
7:17 En toen Hij van de schare in
huis gekomen was, vraagden Hem
Zijn discipelen van de gelijkenis.
7:18 En Hij zeide tot hen: Zijt ook
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gij alzo onwetende? Verstaat gij
niet, dat al wat van buiten in den
mensingaat, hem niet kan
ontreinigen?
7:19 Want het gaat niet in zijn hart,
maar in den buik, en gaat in de
heimelijkheid uit, reinigende al
despijzen.
7:20 En Hij zeide: Hetgeen uitgaat
uit den mens, dat ontreinigt den
mens.
7:21 Want van binnen uit het hart
der mensen komen voort kwade
gedachten, overspelen,
hoererijen,doodslagen,
7:22 Dieverijen, gierigheden,
boosheden, bedrog, ontuchtigheid,
een boos oog, lastering,
hovaardij,onverstand.
7:23 Al deze boze dingen komen
voort van binnen, en ontreinigen
den mens.
7:24 En van daar opstaande, ging
Hij weg naar de landpalen van
Tyrus en Sidon; en in een huis
gegaanzijnde, wilde Hij niet, dat het
iemand wist, en Hij kon [nochtans]
niet verborgen zijn.
7:25 Want een vrouw, welker
dochtertje een onreinen geest had,
van Hem gehoord hebbende, kwam
enviel neder aan Zijn voeten.
7:26 Deze nu was een Griekse
vrouw, van geboorte uit Syro-fenicie;
en zij bad Hem, dat Hij den
duiveluitwierp uit haar dochter.
7:27 Maar Jezus zeide tot haar:

Laat eerst de kinderen verzadigd
worden; want het is niet betamelijk
datmen het brood der kinderen
neme, en den hondekens [voor]
werpe.
7:28 Maar zij antwoordde en zeide
tot Hem: Ja, Heere, doch ook de
hondekens eten onder de tafel van
dekruimkens der kinderen.
7:29 En Hij zeide tot haar: Om
dezes woords wil ga heen, de duivel
is uit uw dochter uitgevaren.
7:30 En als zij in haar huis kwam,
vond zij, dat de duivel uitgevaren
was, en de dochter liggende op
hetbed.
7:31 En Hij wederom weggegaan
zijnde van de landpalen van Tyrus
en Sidon, kwam aan de zee
vanGalilea, door het midden der
landpalen van Dekapolis.
7:32 En zij brachten tot Hem een
dove, die zwaarlijk sprak, en baden
Hem, dat Hij de hand op hem
legde.
7:33 En hem van de schare alleen
genomen hebbende, stak Hij Zijn
vingeren in zijn oren, en
gespogenhebbende, raakte Hij zijn
tong aan;
7:34 En opwaarts ziende naar den
hemel, zuchtte Hij, en zeide tot
hem: Effatha! dat is: wordt geopend!
7:35 En terstond werden zijn oren
geopend, en de band zijner tong
werd los, en hij sprak recht.
7:36 En Hij gebood hunlieden, dat
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zij het niemand zeggen zouden;
maar wat Hij hun ook gebood,
zoverkondigden zij het des te meer.
7:37 En zij ontzetten zich
bovenmate zeer, zeggende: Hij heeft
alles wel gedaan, en Hij maakt, dat
dedoven horen, en de stommen
spreken.
8:1 In dezelfde dagen, als er een
geheel grote schare was, en zij niet
hadden, wat zij eten zouden,
riepJezus Zijn discipelen tot Zich, en
zeide tot hen:
8:2 Ik word innerlijk met ontferming
bewogen over de schare; want zij
zijn nu drie dagen bij Mij
gebleven,en hebben niet, wat zij
eten zouden.
8:3 En indien Ik hen nuchteren naar
hun huis laat gaan, zo zullen zij op
den weg bezwijken; wantsommigen
van hen komen van verre.
8:4 En Zijn discipelen antwoordden
Hem: Van waar zal iemand dezen
met broden hier in de
woestijnkunnen verzadigen?
8:5 En Hij vraagde hun: Hoeveel
broden hebt gij? En zij zeiden:
Zeven.
8:6 En Hij gebood de schare neder
te zitten op de aarde, en Hij nam
de zeven broden, en
gedankthebbende, brak Hij ze, en
gaf ze Zijn discipelen, opdat zij ze
zouden voorleggen; en zij leiden ze
der scharevoor.

8:7 En zij hadden weinige visjes; en
als Hij gezegend had, zeide Hij, dat
zij ook die zouden voorleggen.
8:8 En zij hebben gegeten, en zijn
verzadigd geworden, en zij namen
het overschot der brokken op,
zevenmanden.
8:9 Die nu gegeten hadden, waren
omtrent vier duizend; en Hij liet hen
gaan.
8:10 En terstond in het schip
gegaan zijnde met Zijn discipelen, is
Hij gekomen in de delen
vanDalmanutha.
8:11 En de Farizeen gingen uit, en
begonnen met Hem te twisten,
begerende van Hem een teken van
denhemel, Hem verzoekende.
8:12 En Hij, zwaarlijk zuchtende in
Zijn geest, zeide: Wat begeert dit
geslacht een teken? Voorwaar, Ik
zegu: Zo aan dit geslacht een teken
gegeven zal worden!
8:13 En Hij verliet hen, en wederom
in het schip gegaan zijnde, voer Hij
weg naar de andere zijde.
8:14 En Zijn discipelen hadden
vergeten brood mede te nemen, en
hadden niet dan een brood met
zich inhet schip.
8:15 En Hij gebood hun, zeggende:
Ziet toe, wacht u van den
zuurdesem der Farizeen, en van
denzuurdesem van Herodes.
8:16 En zij overleiden onder
elkander, zeggende: [Het] [is], omdat
wij geen broden hebben.
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8:17 En Jezus, [dat] bekennende,
zeide tot hen: Wat overlegt gij, dat
gij geen broden hebt? Bemerkt
gijnog niet, en verstaat gij niet, hebt
gij nog uw verharde hart?
8:18 Ogen hebbende, ziet gij niet?
En oren hebbende, hoort gij niet?
8:19 En gedenkt gij niet, toen Ik de
vijf broden brak onder de vijf
duizend mannen, hoeveel volle
korven metbrokken gij opnaamt? Zij
zeiden Hem: Twaalf.
8:20 En toen Ik de zeven [brak]
onder de vier duizend mannen,
hoeveel volle manden met brokken
gijopnaamt? En zij zeiden: Zeven.
8:21 En Hij zeide tot hen: Hoe
verstaat gij niet?
8:22 En Hij kwam te Bethsaida; en
zij brachten tot Hem een blinde, en
baden Hem, dat Hij hem aanraakte.
8:23 En de hand des blinden
genomen hebbende, leidde Hij hem
uit buiten het vlek, en spoog in zijn
ogen,en leide de handen op hem,
en vraagde hem, of hij iets zag.
8:24 En hij, opziende, zeide: Ik zie
de mensen, want ik zie hen, als
bomen, wandelen.
8:25 Daarna leide Hij de handen
wederom op zijn ogen, en deed
hem opzien. En hij werd hersteld, en
zaghen allen ver en klaar.
8:26 En Hij zond hem naar zijn
huis, zeggende: Ga niet in het vlek,
en zeg het niemand in het vlek.
8:27 En Jezus ging uit en Zijn

discipelen naar de vlekken van
Cesarea Filippi. En op den weg
vraagde HijZijn discipelen, zeggende
tot hen: Wie zeggen de mensen, dat
Ik ben?
8:28 En zij antwoordden: Johannes
de Doper; en anderen: Elias; en
anderen: Een van de profeten.
8:29 En Hij zeide tot hen: Maar
gijlieden, wie zegt gij dat Ik ben? En
Petrus, antwoordende, zeide tot
Hem:Gij zijt de Christus.
8:30 En Hij gebood hun scherpelijk,
dat zij het niemand zouden zeggen
van Hem.
8:31 En Hij begon hun te leren, dat
de Zoon des mensen veel moest
lijden, en verworpen worden van
deouderlingen, en overpriesters, en
Schriftgeleerden, en gedood worden,
en na drie dagen wederom opstaan.
8:32 En dit woord sprak Hij vrij uit;
en Petrus, Hem tot zich genomen
hebbende, begon Hem te bestraffen;
8:33 Maar Hij, Zich omkerende, en
Zijn discipelen aanziende, bestrafte
Petrus, zeggende: Ga heen,
achterMij, satanas, want gij verzint
niet de dingen, die Gods zijn, maar
die der mensen zijn.
8:34 En tot Zich geroepen hebbende
de schare met Zijn discipelen, zeide
Hij tot hen: Zo wie achter Mij
wilkomen, die verloochene
zichzelven, en neme zijn kruis op,
en volge Mij.
8:35 Want zo wie zijn leven zal
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willen behouden, die zal hetzelve
verliezen; maar zo wie zijn leven
zalverliezen, om Mijnentwil, en [om]
des Evangelies [wil], die zal hetzelve
behouden.
8:36 Want wat zou het den mens
baten zo hij de gehele wereld won,
en zijner ziele schade leed?
8:37 Of wat zal een mens geven,
tot lossing van zijn ziel?
8:38 Want zo wie zich Mijns en
Mijner woorden zal geschaamd
hebben, in dit overspelig en
zondiggeslacht, diens zal Zich de
Zoon des mensen ook schamen,
wanneer Hij zal komen in de
heerlijkheid ZijnsVaders, met de
heilige engelen.
9:1 En Hij zeide tot hen: Voorwaar,
Ik zeg u, dat er sommigen zijn van
degenen, die hier staan, die
dendood niet zullen smaken, totdat
zij zullen hebben gezien, dat het
Koninkrijk Gods met kracht gekomen
is.
9:2 En na zes dagen nam Jezus
met Zich Petrus, en Jakobus, en
Johannes, en bracht hen op een
hogenberg bezijden alleen; en Hij
werd voor hen van gedaante
veranderd.
9:3 En Zijn klederen werden
blinkende, zeer wit als sneeuw,
hoedanige geen voller op aarde [zo]
wit makenkan.
9:4 En van hen werd gezien Elias

met Mozes, en zij spraken met
Jezus.
9:5 En Petrus, antwoordende, zeide
tot Jezus: Rabbi, het is goed, dat
wij hier zijn, en laat ons
drietabernakelen maken, voor U
een, en voor Mozes een, en voor
Elias een.
9:6 Want hij wist niet, wat hij zeide;
want zij waren zeer bevreesd.
9:7 En er kwam een wolk, die hen
overschaduwde, en een stem kwam
uit de wolk, zeggende: Deze is
Mijngeliefde Zoon, hoort Hem!
9:8 En haastelijk rondom ziende,
zagen zij niemand meer, dan Jezus
alleen bij zich.
9:9 En als zij van den berg
afkwamen, gebood Hij hun, dat zij
niemand verhalen zouden, hetgeen
zij gezienhadden, dan wanneer de
Zoon des mensen uit de doden zou
opgestaan zijn.
9:10 En zij behielden dit woord bij
zichzelven, vragende onder elkander,
wat het was, uit de doden opstaan.
9:11 En zij vraagden Hem,
zeggende: Waarom zeggen de
Schriftgeleerden, dat Elias eerst
komen moet?
9:12 En Hij, antwoordende, zeide tot
hen: Elias zal wel eerst komen, en
alles weder oprichten; en [het]
[zal][geschieden], gelijk geschreven is
van den Zoon des mensen, dat Hij
veel lijden zal en veracht worden.
9:13 Maar Ik zeg u, dat ook Elias
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gekomen is, en zij hebben hem
gedaan al wat zij gewild hebben,
gelijkvan hem geschreven is.
9:14 En als Hij bij de discipelen
gekomen was, zag Hij een grote
schare rondom hen, en
[enige]Schriftgeleerden met hen
twistende.
9:15 En terstond de gehele schare
Hem ziende, werd verbaasd, en
toelopende groetten zij Hem.
9:16 En Hij vraagde den
Schriftgeleerden: Wat twist gij met
dezen?
9:17 En een uit de schare,
antwoordende, zeide: Meester, ik
heb mijn zoon tot U gebracht, die
eenstommen geest heeft.
9:18 En waar hij hem ook aangrijpt,
zo scheurt hij hem, en schuimt, en
knerst met zijn tanden, en
verdort;en ik heb Uw discipelen
gezegd dat zij hem zouden
uitwerpen, en zij hebben niet
gekund.
9:19 En Hij antwoordden hem, en
zeide: O ongelovig geslacht, hoe
lang zal Ik nog bij ulieden zijn, hoe
langzal Ik u nog verdragen? Brengt
hem tot Mij.
9:20 En zij brachten denzelven tot
Hem; en als hij Hem zag, scheurde
hem terstond de geest; en
hijvallende op de aarde, wentelde
zich al schuimende.
9:21 En Hij vraagde zijn vader: Hoe
langen tijd is het, dat hem dit

overkomen is? En hij zeide: Van
[zijn]kindsheid af.
9:22 En menigmaal heeft hij hem
ook in het vuur en in het water
geworpen, om hem te verderven;
maar zoGij iets kunt, wees met
innerlijke ontferming over ons
bewogen, en help ons.
9:23 En Jezus zeide tot hem: Zo gij
kunt geloven, alle dingen zijn
mogelijk dengene, die gelooft.
9:24 En terstond de vader des
kinds, roepende met tranen, zeide:
Ik geloof, Heere! kom mijn
ongelovigheidte hulp.
9:25 En Jezus ziende, dat de
schare gezamenlijk toeliep, bestrafte
den onreinen geest, zeggende tot
hem:Gij stomme en dove geest! Ik
beveel u, ga uit van hem, en kom
niet meer in hem.
9:26 En hij, roepende en hem zeer
scheurende, ging uit; en [het] [kind]
werd als dood, alzo dat
velenzeiden, dat het gestorven was.
9:27 En Jezus, hem bij de hand
grijpende, richtte hem op; en hij
stond op.
9:28 En als Hij in huis gegaan was,
vraagden Hem Zijn discipelen alleen:
Waarom hebben wij hem nietkunnen
uitwerpen?
9:29 En Hij zeide tot hen: Dit
geslacht kan nergens door uitgaan,
dan door bidden en vasten.
9:30 En van daar weggaande,
reisden zij door Galilea; en Hij wilde
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niet, dat het iemand wist.
9:31 Want Hij leerde Zijn discipelen,
en zeide tot hen: De Zoon des
mensen zal overgeleverd worden in
dehanden der mensen, en zij zullen
Hem doden, en gedood zijnde, zal
Hij ten derden dage wederopstaan.
9:32 Maar zij verstonden dat woord
niet, en zij vreesden Hem te vragen.
9:33 En Hij kwam te Kapernaum, en
in het huis gekomen zijnde, vraagde
Hij hun: Waarvan hadt gijwoorden
onder elkander op den weg?
9:34 Doch zij zwegen; want zij
waren onder elkander in woorden
geweest op den weg, wie de meeste
[zou][zijn].
9:35 En nedergezeten zijnde, riep Hij
de twaalven, en zeide tot hen:
Indien iemand wil de eerste zijn,
diezal de laatste van allen zijn, en
aller dienaar.
9:36 En nemende een kindeken,
stelde Hij dat midden onder hen, en
omving het met Zijn armen, en
zeidetot hen:
9:37 Zo wie een van zodanige
kinderkens zal ontvangen in Mijn
Naam, die ontvangt Mij; en zo wie
Mij zalontvangen, die ontvangt Mij
niet, maar Dien, Die Mij gezonden
heeft.
9:38 En Johannes antwoordde Hem,
zeggende: Meester! wij hebben een
gezien, die de duivelen uitwierpin
Uw Naam, welke ons niet volgt; en
wij hebben het hem verboden,

omdat hij ons niet volgt.
9:39 Doch Jezus zeide: Verbiedt
hem niet; want er is niemand, die
een kracht doen zal in Mijn Naam,
enhaastelijk van Mij zal kunnen
kwalijk spreken.
9:40 Want wie tegen ons niet is, die
is voor ons.
9:41 Want zo wie ulieden een beker
water zal te drinken geven in Mijn
Naam, omdat gij [discipelen]
vanChristus zijt, voorwaar zeg Ik u,
hij zal zijn loon geenszins verliezen.
9:42 En zo wie een van deze
kleinen, die in Mij geloven, ergert,
het ware hem beter, dat een
molensteenom zijn hals gedaan
ware, en dat hij in de zee geworpen
ware.
9:43 En indien uw hand u ergert,
houwt ze af; het is u beter verminkt
tot het leven in te gaan, dan de
tweehanden hebbende, heen te
gaan in de hel, in het onuitblusselijk
vuur;
9:44 Waar hun worm niet sterft, en
het vuur niet uitgeblust wordt.
9:45 En indien uw voet u ergert,
houwt hem af; het is u beter
kreupel tot het leven in te gaan,
dan de tweevoeten hebbende,
geworpen te worden in de hel, in
het onuitblusselijk vuur;
9:46 Waar hun worm niet sterft, en
het vuur niet uitgeblust wordt.
9:47 En indien uw oog u ergert,
werpt het uit; het is u beter maar
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een oog hebbende in het Koninkrijk
Godsin te gaan, dan twee ogen
hebbende, in het helse vuur
geworpen te worden;
9:48 Waar hun worm niet sterft, en
het vuur niet uitgeblust wordt.
9:49 Want een ieder zal met vuur
gezouten worden, en iedere
offerande zal met zout gezouten
worden.
9:50 Het zout is goed; maar indien
het zout onzout wordt, waarmede
zult gij dat smakelijk maken?
Hebtzout in uzelven, en houdt vrede
onder elkander.
10:1 En van daar opgestaan zijnde,
ging Hij naar de landpalen van
Judea, door de overzijde van
deJordaan; en de scharen kwamen
wederom samen bij Hem, en gelijk
Hij gewoon was, leerde Hij hen
wederom.
10:2 En de Farizeen, tot Hem
komende, vraagden Hem, of het een
man geoorloofd is, [zijn] vrouw
teverlaten, Hem verzoekende.
10:3 Maar Hij antwoordende, zeide
tot hen: Wat heeft u Mozes
geboden?
10:4 En zij zeiden: Mozes heeft
toegelaten een scheidbrief te
schrijven, en [haar] te verlaten.
10:5 En Jezus, antwoordende, zeide
tot hen: Vanwege de hardigheid
uwer harten heeft hij ulieden
datgebod geschreven.

10:6 Maar van het begin der
schepping heeft ze God man en
vrouw gemaakt.
10:7 Daarom zal een mens zijn
vader en zijn moeder verlaten, en
zal zijn vrouw aanhangen;
10:8 En die twee zullen tot een
vlees zijn, alzo dat zij niet meer
twee zijn, maar een vlees.
10:9 Hetgeen dan God
samengevoegd heeft, scheide de
mens niet.
10:10 En in het huis vraagden Hem
Zijn discipelen wederom van
hetzelve.
10:11 En Hij zeide tot hen: Zo wie
zijn vrouw verlaat, en een andere
trouwt, die doet overspel tegen
haar.
10:12 En indien een vrouw haar
man zal verlaten, en met een
anderen trouwen, die doet overspel.
10:13 En zij brachten kinderkens tot
Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en
de discipelen bestraften degenen,die
ze tot Hem brachten.
10:14 Maar Jezus, [dat] ziende, nam
het zeer kwalijk, en zeide tot hen:
Laat de kinderkens tot Mij komen,en
verhindert ze niet; want derzulken is
het Koninkrijk Gods.
10:15 Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het
Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk
een kindeken, die zal in
hetzelvegeenszins ingaan.
10:16 En Hij omving ze met Zijn
armen, [en] de handen op hen
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gelegd hebbende, zegende Hij
dezelve.
10:17 En als Hij uitging op den weg,
liep een tot Hem, en voor Hem op
de knieen vallende, vraagde
Hem:Goede Meester! wat zal ik
doen, opdat ik het eeuwige leven
beerve?
10:18 En Jezus zeide tot hem: Wat
noemt gij Mij goed? Niemand is
goed, dan Een, [namelijk] God.
10:19 Gij weet de geboden: Gij zult
geen overspel doen; gij zult niet
doden; gij zult niet stelen; gij zult
geenvalse getuigenis geven; gij zult
niemand te kort doen; eer uw vader
en uw moeder.
10:20 Doch hij, antwoordende, zeide
tot Hem: Meester! al deze dingen
heb ik onderhouden van
mijnjonkheid af.
10:21 En Jezus, hem aanziende,
beminde hem, en zeide tot hem:
Een ding ontbreekt u; ga heen,
verkoopalles, wat gij hebt, en geef
het den armen, en gij zult een
schat hebben in den hemel; en kom
herwaarts, neemhet kruis op, en
volg Mij.
10:22 Maar hij, treurig geworden
zijnde over dat woord, ging
bedroefd weg; want hij had vele
goederen.
10:23 En Jezus rondom ziende,
zeide tot Zijn discipelen: Hoe
bezwaarlijk zullen degenen, die
goedhebben, in het Koninkrijk Gods

inkomen!
10:24 En de discipelen werden
verbaasd over deze Zijn woorden.
Maar Jezus wederom
antwoordende,zeide tot hen:
Kinderen! Hoe zwaar is het, dat
degenen, die op het goed hun
betrouwen zetten, in het
KoninkrijkGods ingaan!
10:25 Het is lichter, dat een kemel
ga door het oog van een naald,
dan dat een rijke in het Koninkrijk
Godsinga.
10:26 En zij werden nog meer
verslagen, zeggende tot elkander:
Wie kan dan zalig worden?
10:27 Doch Jezus, hen aanziende,
zeide: Bij de mensen is het
onmogelijk, maar niet bij God; want
alledingen zijn mogelijk bij God.
10:28 En Petrus begon tot Hem te
zeggen: Zie, wij hebben alles
verlaten, en zijn U gevolgd.
10:29 En Jezus, antwoordende,
zeide: Voorwaar zeg Ik ulieden: Er is
niemand, die verlaten heeft huis,
ofbroeders, of zusters, of vader, of
moeder, of vrouw, of kinderen, of
akkers, om Mijnentwil en des
Evangelies [wil],
10:30 Of hij ontvangt honderdvoud,
nu in dezen tijd, huizen, en
broeders, en zusters, en moeders,
enkinderen, en akkers, met de
vervolgingen, en in de toekomende
eeuw het eeuwige leven.
10:31 Maar vele eersten zullen de
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laatsten zijn, en [velen], die de
laatsten [zijn], de eersten.
10:32 En zij waren op den weg,
gaande op naar Jeruzalem; en
Jezus ging voor hen; en zij waren
verbaasd,en Hem volgende, waren
zij bevreesd. En de twaalven
wederom tot Zich nemende, begon
Hij hun te zeggen dedingen, die
Hem overkomen zouden;
10:33 [Zeggende]: Ziet, wij gaan op
naar Jeruzalem, en de Zoon des
mensen zal den overpriesteren,
enden Schriftgeleerden overgeleverd
worden, en zij zullen Hem ter dood
veroordelen, en Hem den
heidenenoverleveren;
10:34 En zij zullen Hem bespotten,
en Hem geselen, en Hem bespuwen,
en Hem doden; en ten derdendage
zal Hij weder opstaan.
10:35 En tot Hem kwamen Jakobus
en Johannes, de zonen van
Zebedeus, zeggende: Meester! wij
wilden[wel], dat Gij ons deedt, zo
wat wij begeren zullen.
10:36 En Hij zeide tot hen: Wat wilt
gij, dat Ik u doe?
10:37 En zij zeiden tot Hem: Geef
ons, dat wij mogen zitten, de een
aan Uw rechter -,en de ander aan
Uwlinker [hand] in Uw heerlijkheid.
10:38 Maar Jezus zeide tot hen: Gij
weet niet, wat gij begeert. Kunt gij
den drinkbeker drinken, dien Ikdrink,
en met den doop gedoopt worden,
daar Ik mede gedoopt word?

10:39 En zij zeiden tot Hem: Wij
kunnen. Doch Jezus zeide tot hen:
Den drinkbeker, dien Ik drink, zult
gijwel drinken, en met den doop
gedoopt worden, daar Ik mede
gedoopt word;
10:40 Maar het zitten tot Mijn
rechter -en tot Mijn linker [hand]
staat bij Mij niet te geven; maar
[het] [zal][gegeven] [worden] dien het
bereid is.
10:41 En als de [andere] tien [dit]
hoorden, begonnen zij het van
Jakobus en Johannes zeer kwalijk
tenemen.
10:42 Maar Jezus, hen tot Zich
geroepen hebbende, zeide tot hen:
Gij weet, dat degenen, die
geachtworden oversten te zijn der
volken, heerschappij voeren over
hen, en hun groten gebruiken macht
over hen.
10:43 Doch alzo zal het onder u
niet zijn; maar zo wie onder u groot
zal willen worden, die zal uw
dienaarzijn.
10:44 En zo wie van u de eerste
zal willen worden, die zal aller
dienstknecht zijn.
10:45 Want ook de Zoon des
mensen is niet gekomen om
gediend te worden, maar om te
dienen, en Zijnziel te geven [tot]
een rantsoen voor velen.
10:46 En zij kwamen te Jericho. En
als Hij en Zijn discipelen, en een
grote schare van Jericho uitging,
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zatde zoon van Timeus, Bar-timeus,
de blinde, aan den weg, bedelende.
10:47 En horende, dat het Jezus de
Nazarener was, begon hij te roepen
en te zeggen: Jezus, Gij ZoneDavids!
ontferm U mijner.
10:48 En velen bestraften hem,
opdat hij zwijgen zou; maar hij riep
zoveel temeer: Gij Zone
Davids!ontferm U mijner.
10:49 En Jezus, [stil] staande, zeide,
dat men hem roepen zou; en zij
riepen den blinde, zeggende tot
hem:Heb goeden moed; sta op; Hij
roept u.
10:50 En hij, zijn mantel afgeworpen
hebbende, stond op, en kwam tot
Jezus.
10:51 En Jezus, antwoordende,
zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u
doen zal? En de blinde zeide tot
Hem:Rabboni! dat ik ziende mag
worden.
10:52 En Jezus zeide tot hem: Ga
heen, uw geloof heeft u behouden.
En terstond werd hij ziende,
envolgde Jezus op den weg.
11:1 En toen zij Jeruzalem
genaakten, te Beth-fage en
Bethanie, aan den Olijfberg, zond
Hij twee van Zijndiscipelen uit,
11:2 En zeide tot hen: Gaat heen in
het vlek, dat tegen u over is; en
terstond als gij in hetzelve komt,
zult gijvinden een veulen gebonden,
op hetwelk geen mens gezeten

heeft, ontbindt het, en brengt het.
11:3 En indien iemand tot u zegt:
Waarom doet gij dat? Zo zegt, dat
de Heere hetzelve van node heeft;
enhij zal het terstond herwaarts
zenden.
11:4 En zij gingen heen, en vonden
het veulen gebonden bij de deur,
buiten aan de wegscheiding, en
zijontbonden hetzelve.
11:5 En sommigen van degenen, die
aldaar stonden, zeiden tot hen: Wat
doet gij, dat gij het veulenontbindt?
11:6 Doch zij zeiden tot hen, gelijk
Jezus bevolen had; en zij lieten ze
gaan.
11:7 En zij brachten het veulen tot
Jezus, en wierpen hun klederen
daarop; en Hij zat op hetzelve.
11:8 En velen spreidden hun
klederen op den weg, en anderen
hieuwen meien van de bomen,
enspreidden ze op den weg.
11:9 En die voorgingen en die
volgden riepen, zeggende: Hosanna!
gezegend [is] Hij, Die komt in
denNaam des Heeren!
11:10 Gezegend [zij] het Koninkrijk
van onzen vader David, hetwelk
komt in den Naam des
Heeren!Hosanna in de hoogste
[hemelen]!
11:11 En Jezus kwam binnen
Jeruzalem, en in den tempel; en als
Hij alles rondom bezien had, en het
nuavondstond was, ging Hij uit naar
Bethanie met de twaalven.
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11:12 En des anderen daags, als zij
uit Bethanie gingen, hongerde Hem.
11:13 En ziende van verre een
vijgeboom, die bladeren had, ging
Hij [om] [te] [zien], of Hij ook iets
opdenzelven zou vinden; en daarbij
gekomen zijnde, vond Hij niet dan
bladeren; want het was de tijd der
vijgenniet.
11:14 En Jezus, antwoordende,
zeide tot denzelven: Niemand ete
[enige] vrucht meer van u in
dereeuwigheid! En Zijn discipelen
hoorden het.
11:15 En zij kwamen te Jeruzalem;
en Jezus, in den tempel gegaan
zijnde, begon degenen, die in
dentempel verkochten en kochten,
uit te drijven; en de tafelen der
wisselaars, en de zitstoelen
dergenen, die deduiven verkochten,
keerde Hij om;
11:16 En liet niet toe, dat iemand
enig vat door den tempel droeg.
11:17 En Hij leerde, zeggende tot
hen: Is er niet geschreven: Mijn huis
zal een huis des gebeds
genaamdworden allen volken? Maar
gij hebt dat [tot] een kuil der
moordenaren gemaakt.
11:18 En de Schriftgeleerden en de
overpriesters hoorden [dat], en
zochten, hoe zij Hem doden
zouden;want zij vreesden Hem,
omdat de ganse schare ontzet was
over Zijn leer.
11:19 En als het nu laat geworden

was, ging Hij uit buiten de stad.
11:20 En des morgens vroeg
voorbijgaande, zagen zij, dat de
vijgeboom verdord was, van de
wortelen af.
11:21 En Petrus, [zulks] indachtig
geworden zijnde, zeide tot Hem:
Rabbi! zie, de vijgeboom, dien
Gijvervloekt hebt, is verdord.
11:22 En Jezus, antwoordende,
zeide tot hen: Hebt geloof op God.
11:23 Want voorwaar zeg Ik u, dat,
zo wie tot dezen berg zal zeggen:
Word opgeheven en in de
zeegeworpen; en niet zal twijfelen in
zijn hart, maar zal geloven, dat
hetgeen hij zegt, geschieden zal, het
zal hemgeworden, zo wat hij zegt.
11:24 Daarom zeg Ik u: Alle dingen,
die gij biddende begeert, gelooft,
dat gij ze ontvangen zult, en zij
zullenu geworden.
11:25 En wanneer gij staat om te
bidden, vergeeft, indien gij iets hebt
tegen iemand; opdat ook uw
Vader,Die in de hemelen is, ulieden
uw misdaden vergeve.
11:26 Maar indien gij niet vergeeft,
zo zal uw Vader, Die in de hemelen
is, ook uw misdaden niet vergeven.
11:27 En zij kwamen wederom te
Jeruzalem. En als Hij in den tempel
wandelde, kwamen tot Hem
deoverpriesters, en de
Schriftgeleerden, en de ouderlingen.
11:28 En zeiden tot Hem: Door wat
macht doet Gij deze dingen? En wie
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heeft U deze macht gegeven, datGij
deze dingen doen zoudt?
11:29 Maar Jezus, antwoordende,
zeide tot hen: Ik zal u ook een
woord vragen; antwoordt Mij ook,
en zozal Ik u zeggen, door wat
macht Ik deze dingen doe:
11:30 De doop van Johannes, was
die uit den hemel, of uit de
mensen? Antwoordt Mij.
11:31 En zij overlegden onder zich,
zeggende: Indien wij zeggen: Uit den
hemel, zo zal Hij zeggen:Waarom
hebt gij hem dan niet geloofd?
11:32 Maar indien wij zeggen: Uit
de mensen; zo vrezen wij het volk;
want zij hielden allen van
Johannes,dat hij waarlijk een profeet
was.
11:33 En, antwoordende, zeiden zij
tot Jezus: Wij weten het niet. En
Jezus, antwoordende, zeide tot
hen:Zo zeg Ik u ook niet, door wat
macht Ik deze dingen doe.
12:1 En Hij begon door gelijkenissen
tot hen te zeggen: Een mens
plantte een wijngaard, en zette een
tuindaarom, en groef een
wijnpersbak, en bouwde een toren,
en verhuurde dien aan de
landlieden, en reisde buiten's lands.
12:2 En als het de tijd was, zond
hij een dienstknecht tot de
landlieden, opdat hij van de
landlieden ontvingvan de vrucht des
wijngaards.

12:3 Maar zij namen en sloegen
hem, en zonden [hem] ledig heen.
12:4 En hij zond wederom een
anderen dienstknecht tot hen, en
dien stenigden zij, en wondden hem
hethoofd, en zonden [hem] henen,
schandelijk behandeld zijnde.
12:5 En wederom zond hij een
anderen, en dien doodden zij; en
vele anderen, [waarvan] zij
sommigensloegen, en sommigen
doodden.
12:6 Als hij dan nog een zoon had,
die hem lief was, zo heeft hij ook
dien ten laatste tot hen
gezonden,zeggende: Zij zullen
immers mijn zoon ontzien.
12:7 Maar die landlieden zeiden
onder elkander: Deze is de
erfgenaam; komt, laat ons hem
doden, en deerfenis zal onze zijn.
12:8 En zij namen en doodden hem,
en wierpen [hem] uit, buiten den
wijngaard.
12:9 Wat zal dan de heer des
wijngaards doen? Hij zal komen, en
de landlieden verderven, en
denwijngaard aan anderen geven.
12:10 Hebt gij ook deze Schrift niet
gelezen: De steen, dien de
bouwlieden verworpen hebben, deze
isgeworden tot een hoofd des
hoeks;
12:11 Van den Heere is dit
geschied, en het is wonderlijk in
onze ogen?
12:12 En zij zochten Hem te
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vangen, maar zij vreesden de
schare; want zij verstonden, dat Hij
diegelijkenis op hen sprak; en zij
verlieten Hem en gingen weg.
12:13 En zij zonden tot Hem enigen
der Farizeen en der Herodianen,
opdat zij Hem in [Zijn] rede
vangenzouden.
12:14 Dezen nu kwamen en zeiden
tot Hem: Meester! wij weten, dat Gij
waarachtig zijt, en naar
niemandvraagt; want Gij ziet den
persoon der mensen niet aan, maar
Gij leert den weg Gods in der
waarheid; is hetgeoorloofd, den
keizer schatting te geven, of niet?
Zullen wij geven, of niet geven?
12:15 En Hij, wetende hun
geveinsdheid, zeide tot hen: Wat
verzoekt gij Mij? Brengt Mij een
penning, datIk hem zie.
12:16 En zij brachten [een]. En Hij
zeide tot hen: Wiens is dit beeld, en
het opschrift? en zij zeiden totHem:
Des keizers.
12:17 En Jezus, antwoordende,
zeide tot hen: Geeft dan den keizer,
dat des keizers is, en Gode, dat
Godsis. En zij verwonderden zich
over Hem.
12:18 En de Sadduceen kwamen tot
Hem, welke zeggen, dat er geen
opstanding is, en vraagden
Hem,zeggende:
12:19 Meester! Mozes heeft ons
geschreven: Indien iemands broeder
sterft, en een vrouw achterlaat,

engeen kinderen nalaat, dat zijn
broeder deszelfs vrouw nemen zal
en zijn broeder zaad verwekken.
12:20 Er waren nu zeven broeders,
en de eerste nam een vrouw, en
stervende liet geen zaad na.
12:21 De tweede nam haar ook, en
is gestorven, en ook deze liet geen
zaad na; en de derde desgelijks.
12:22 En [al] de zeven namen
dezelve, en lieten geen zaad na; de
laatste van allen is ook de
vrouwgestorven.
12:23 In de opstanding dan,
wanneer zij zullen opgestaan zijn,
wiens vrouw zal zij van dezen zijn?
Wantdie zeven hebben haar tot een
vrouw gehad.
12:24 En Jezus, antwoordende,
zeide tot hen: Dwaalt gij niet,
daarom, dat gij de Schriften niet
weet, nochde kracht Gods?
12:25 Want als zij uit de doden
zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij
niet, noch worden ten
huwelijkgegeven; maar zij zijn gelijk
engelen, die in de hemelen [zijn].
12:26 Doch aangaande de doden,
dat zij opgewekt zullen worden, hebt
gij niet gelezen in het boek
vanMozes, hoe God in het
doornenbos tot hem gesproken
heeft, zeggende: Ik ben de God
Abrahams, en de GodIzaks, en de
God Jakobs?
12:27 God is niet een [God] der
doden, maar een God der levenden.
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Gij dwaalt dan zeer.
12:28 En een der Schriftgeleerden
horende, dat zij te zamen in
woorden waren, [en] wetende, dat
Hij hunwel geantwoord had, kwam
tot Hem, en vraagde Hem: Welk is
het eerste gebod van alle?
12:29 En Jezus antwoordde hem:
Het eerste van al de geboden is:
Hoor, Israel! de Heere, onze God,
iseen enig Heere.
12:30 En gij zult den Heere, uw
God, liefhebben uit geheel uw hart,
en uit geheel uw ziel, en uit geheel
uwverstand, en uit geheel uw kracht.
Dit is het eerste gebod.
12:31 En het tweede [aan] [dit]
gelijk, [is] dit: Gij zult uw naaste
liefhebben als uzelven. Er is geen
andergebod, groter dan deze.
12:32 En de schriftgeleerde zeide
tot Hem: Meester, Gij hebt wel in
der waarheid gezegd, dat er een
enigGod is, en er is geen ander dan
Hij;
12:33 En Hem lief te hebben uit
geheel het hart, en uit geheel het
verstand, en uit geheel de ziel, en
uitgeheel de kracht; en den naaste
lief te hebben als zichzelven, is
meer dan al de brandofferen en
deslachtofferen.
12:34 En Jezus ziende, dat hij
verstandelijk geantwoord had, zeide
tot hem: Gij zijt niet verre van
hetKoninkrijk Gods. En niemand
durfde Hem meer vragen.

12:35 En Jezus antwoordde en
zeide, lerende in den tempel: Hoe
zeggen de Schriftgeleerden, dat
deChristus een Zoon van David is?
12:36 Want David zelf heeft door
den Heiligen Geest gezegd: De
Heere heeft gezegd tot mijn Heere:
Zitaan Mijn rechter [hand], totdat Ik
Uw vijanden zal gezet hebben tot
een voetbank Uwer voeten.
12:37 David dan zelf noemt Hem
[zijn] Heere, en hoe is Hij zijn Zoon?
En de menigte der schare
hoordeHem gaarne.
12:38 En Hij zeide tot hen in Zijn
leer: Wacht u voor de
Schriftgeleerden, die daar gaarne
willen wandelenin lange klederen, en
gegroet zijn op de markten;
12:39 En de voorgestoelten [hebben]
in de synagogen, en de
vooraanzittingen in de maaltijden;
12:40 Welke de huizen der weduwen
opeten, en [dat] onder den schijn
van lang te bidden. Dezen
zullenzwaarder oordeel ontvangen.
12:41 En Jezus, gezeten zijnde
tegenover de schatkist, zag, hoe de
schare geld wierp in de schatkist;
envele rijken wierpen veel [daarin].
12:42 En er kwam een arme
weduwe, die twee kleine [penningen]
[daarin] wierp, hetwelk is een oort.
12:43 En [Jezus], Zijn discipelen tot
Zich geroepen hebbende, zeide tot
hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat
dezearme weduwe meer ingeworpen
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heeft, dan allen, die in de schatkist
geworpen hebben.
12:44 Want zij allen hebben van
hun overvloed [daarin] geworpen;
maar deze heeft van haar gebrek,
al watzij had, [daarin] geworpen,
haar gansen leeftocht.
13:1 En als Hij uit den tempel ging,
zeide een van Zijn discipelen tot
Hem: Meester, zie, hoedanige
stenen,en hoedanige gebouwen!
13:2 En Jezus, antwoordende, zeide
tot hem: Ziet gij deze grote
gebouwen? Er zal niet [een] steen
op den[anderen] steen gelaten
worden, die niet afgebroken zal
worden.
13:3 En als Hij gezeten was op den
Olijfberg, tegen den tempel over,
vraagden Hem Petrus, en
Jakobus,en Johannes, en Andreas,
alleen:
13:4 Zeg ons, wanneer zullen deze
dingen zijn? En welk is het teken,
wanneer deze dingen allenvoleindigd
zullen worden?
13:5 En Jezus, hun antwoordende,
begon te zeggen: Ziet toe, dat u
niemand verleide.
13:6 Want velen zullen komen
onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben
[de] [Christus]; en zullen
velenverleiden.
13:7 En wanneer gij zult horen van
oorlogen, en geruchten van
oorlogen, zo wordt niet verschrikt;

want [dit]moet geschieden; maar
nog is het einde niet.
13:8 Want het [ene] volk zal tegen
het [andere] volk opstaan, en het
[ene] koninkrijk tegen het
[andere]koninkrijk; en er zullen
aardbevingen zijn in verscheidene
plaatsen, en er zullen hongersnoden
wezen, enberoerten. Deze dingen
zijn [maar] beginselen der smarten.
13:9 Maar ziet gij voor uzelven toe;
want zij zullen u overleveren in de
raadsvergaderingen, en in
desynagogen; gij zult geslagen
worden, en voor stadhouders en
koningen zult gij gesteld worden,
om Mijnentwil,hun tot een getuigenis.
13:10 En het Evangelie moet eerst
gepredikt worden onder al de
volken.
13:11 Doch wanneer zij u leiden
zullen, om u over te leveren, zo zijt
te voren niet bezorgd, wat gij
sprekenzult, en bedenkt het niet;
maar zo wat u in die ure gegeven
zal worden, spreekt dat; want gij zijt
het niet, diespreekt, maar de Heilige
Geest.
13:12 En de [ene] broeder zal den
[anderen] overleveren tot den dood,
en de vader het kind; en
dekinderen zullen opstaan tegen de
ouders, en zullen hen doden.
13:13 En gij zult gehaat worden van
allen, om Mijns Naams wil; maar wie
volharden zal tot het einde, diezal
zalig worden.
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13:14 Wanneer gij dan zult zien den
gruwel der verwoesting, waarvan
door den profeet Daniel
gesprokenis, staande waar het niet
behoort, (die het leest, die merke
daarop!) alsdan, die in Judea zijn,
dat zij vlieden opde bergen.
13:15 En die op het dak is, kome
niet af in het huis, en ga niet in,
om iets uit zijn huis weg te nemen.
13:16 En die op den akker is, kere
niet weder terug, om zijn kleed te
nemen.
13:17 Maar wee den bevruchten en
den zogenden [vrouwen] in die
dagen!
13:18 Doch bidt, dat uw vlucht niet
geschiede des winters.
13:19 Want die dagen zullen zulke
verdrukking zijn, welker gelijke niet
geweest is van het begin
derschepselen, die God geschapen
heeft, tot nu toe, en ook niet zijn
zal.
13:20 En indien de Heere de dagen
niet verkort had, geen vlees zou
behouden worden; maar om
deruitverkorenen wil, die Hij heeft
uitverkoren, heeft Hij de dagen
verkort.
13:21 En alsdan, zo iemand tot
ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de
Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft
hetniet.
13:22 Want er zullen valse
christussen, en valse profeten
opstaan, en zullen tekenen en

wonderen doen,om te verleiden,
indien het mogelijk ware, ook de
uitverkorenen.
13:23 Maar gijlieden ziet toe; ziet, Ik
heb u alles voorzegd!
13:24 Maar in die dagen, na die
verdrukking, zal de zon verduisterd
worden, en de maan zal haar
schijnselniet geven.
13:25 En de sterren des hemels
zullen daaruit vallen, en de
krachten, die in de hemelen [zijn],
zullenbewogen worden.
13:26 En alsdan zullen zij den Zoon
des mensen zien, komende in de
wolken, met grote kracht
enheerlijkheid.
13:27 En alsdan zal Hij Zijn engelen
uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen
bijeenvergaderen uit de vierwinden,
van het uiterste der aarde, tot het
uiterste des hemels.
13:28 En leert van den vijgeboom
deze gelijkenis; wanneer nu zijn tak
teder wordt, en de
bladerenuitspruiten, zo weet gij, dat
de zomer nabij is.
13:29 Alzo ook gij, wanneer gij deze
dingen zult zien geschieden, zo
weet, dat [het] nabij, voor de deur
is.
13:30 Voorwaar, Ik zeg u, dat dit
geslacht niet zal voorbijgaan, totdat
al deze dingen zullen geschied zijn.
13:31 De hemel en de aarde zullen
voorbijgaan; maar Mijn woorden
zullen geenszins voorbijgaan.
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13:32 Maar van dien dag en die
ure weet niemand, noch de engelen,
die in den hemel zijn, noch de
Zoon,dan de Vader.
13:33 Ziet toe, waakt en bidt; want
gij weet niet, wanneer de tijd is.
13:34 Gelijk een mens, buiten 's
lands reizende, zijn huis verliet, en
zijn dienstknechten macht gaf, en
elkzijn werk, en den deurwachter
gebood, dat hij zou waken;
13:35 Zo waakt dan (want gij weet
niet, wanneer de heer des huizes
komen zal, [des] [avonds] laat, of
termiddernacht, of met het
hanengekraai, of in den
morgenstond);
13:36 Opdat hij niet onvoorziens
kome, en u slapende vinde.
13:37 En hetgeen Ik u zeg, [dat]
zeg Ik allen: Waakt.
14:1 En het pascha, en [het] [feest]
der ongehevelde [broden] was na
twee dagen. En de overpriesters
ende Schriftgeleerden zochten, hoe
zij Hem met listigheid vangen en
doden zouden.
14:2 Maar zij zeiden: Niet in het
feest, opdat niet misschien oproer
onder het volk worde.
14:3 En als Hij te Bethanie was, in
het huis van Simon, den melaatse,
daar Hij aan [tafel] zat, kwam
eenvrouw, hebbende een albasten
fles met zalf van onvervalsten
nardus, van groten prijs; en de

albasten flesgebroken hebbende,
goot die op Zijn hoofd.
14:4 En er waren sommigen, die dat
zeer kwalijk namen bij zichzelven, en
zeiden: Waartoe is dit verlies derzalf
geschied?
14:5 Want dezelve had kunnen
boven de driehonderd penningen
verkocht, en [die] den armen
gegevenworden; en zij vergrimden
tegen haar.
14:6 Maar Jezus zeide: Laat af van
haar; wat doet gij haar moeite aan?
Zij heeft een goed werk aan
Mijgewrocht.
14:7 Want de armen hebt gij altijd
met u, en wanneer gij wilt, kunt gij
hun weldoen; maar Mij hebt gij
nietaltijd.
14:8 Zij heeft gedaan, hetgeen zij
konde; zij is voorgekomen, om Mijn
lichaam te zalven, [tot]
[een][voorbereiding] ter begrafenis.
14:9 Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit
Evangelie gepredikt zal worden in
de gehele wereld, [daar] zal ook
tothaar gedachtenis gesproken
worden, van hetgeen zij gedaan
heeft.
14:10 En Judas Iskariot, een van de
twaalven, ging heen tot de
overpriesters, opdat hij Hem hun
zouoverleveren.
14:11 En zij, [dat] horende, waren
verblijd, en beloofden hem geld te
geven; en hij zocht, hoe hij
Hembekwamelijk overleveren zou.
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14:12 En op den eersten dag der
ongehevelde [broden], wanneer zij
het pascha slachtten, zeiden
Zijndiscipelen tot Hem: Waar wilt Gij,
dat wij heengaan, en bereiden, dat
Gij het pascha eet?
14:13 En Hij zond twee van Zijn
discipelen uit, en zeide tot hen:
Gaat henen in de stad, en u zal
een mensontmoeten, dragende een
kruik water, volgt dien;
14:14 En zo waar hij ingaat, zegt
tot den heer des huizes: De
Meester zegt: Waar is de eetzaal,
daar Ik hetpascha met Mijn
discipelen eten zal?
14:15 En hij zal u wijzen een grote
opperzaal, toegerust [en] gereed;
bereidt het ons aldaar.
14:16 En Zijn discipelen gingen uit,
en kwamen in de stad, en vonden
het, gelijk Hij hun gezegd had,
enbereidden het pascha.
14:17 En als het avond geworden
was, kwam Hij met de twaalven.
14:18 En als zij aanzaten en aten,
zeide Jezus: Voorwaar, Ik zeg u, dat
een van u, die met Mij eet, Mij
zalverraden.
14:19 En zij begonnen bedroefd te
worden, en de een na den ander
tot Hem te zeggen: Ben ik het? En
eenander: Ben ik het?
14:20 Maar Hij antwoordde en zeide
tot hen: [Het] [is] een uit de
twaalven, die met Mij in den
schotelindoopt.

14:21 De Zoon des mensen gaat
wel heen, gelijk van Hem geschreven
is; maar wee dien mens, doorwelken
de Zoon des mensen verraden
wordt! Het ware hem goed, zo die
mens niet geboren ware geweest.
14:22 En als zij aten, nam Jezus
brood, en als Hij gezegend had,
brak Hij het, en gaf het hun, en
zeide:Neemt, eet, dat is Mijn
lichaam.
14:23 En Hij nam den drinkbeker,
en gedankt hebbende, gaf hun
[dien]; en zij dronken allen uit
denzelven.
14:24 En Hij zeide tot hen: Dat is
Mijn bloed, het [bloed] des Nieuwen
Testaments, hetwelk voor
velenvergoten wordt.
14:25 Voorwaar, Ik zeg u, dat Ik
niet meer zal drinken van de vrucht
des wijnstoks, tot op dien
dag,wanneer Ik dezelve nieuw zal
drinken in het Koninkrijk Gods.
14:26 En als zij den lofzang
gezongen hadden, gingen zij uit
naar den Olijfberg.
14:27 En Jezus zeide tot hen: Gij
zult in dezen nacht allen aan Mij
geergerd worden; want er is
geschreven:Ik zal den Herder slaan,
en de schapen zullen verstrooid
worden.
14:28 Maar nadat Ik zal opgestaan
zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea.
14:29 En Petrus zeide tot Hem: Of
zij ook allen geergerd wierden, zo
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zal ik toch niet [geergerd] [worden].
14:30 En Jezus zeide tot hem:
Voorwaar, Ik zeg u, dat heden in
dezen nacht, eer de haan
tweemaalgekraaid zal hebben, gij Mij
driemaal zult verloochenen.
14:31 Maar hij zeide nog des te
meer: Al moest ik met U sterven, zo
zal ik U geenszins verloochenen!
Eninsgelijks zeiden zij ook allen.
14:32 En zij kwamen in een plaats,
welker naam was Gethsemane, en
Hij zeide tot Zijn discipelen: Zit
hierneder, totdat Ik gebeden zal
hebben.
14:33 En Hij nam met Zich Petrus,
en Jakobus, en Johannes, en begon
verbaasd en zeer beangst teworden;
14:34 En zeide tot hen: Mijn ziel is
geheel bedroefd tot den dood toe;
blijft hier, en waakt.
14:35 En een weinig voortgegaan
zijnde, viel Hij op de aarde, en bad,
zo het mogelijk ware, dat die ure
vanHem voorbijginge.
14:36 En Hij zeide: Abba, Vader! alle
dingen zijn U mogelijk; neem dezen
drinkbeker van Mij weg, doch
nietwat Ik wil, maar wat Gij [wilt].
14:37 En Hij kwam, en vond hen
slapende, en zeide tot Petrus:
Simon! slaapt gij? Kunt gij niet een
uurwaken?
14:38 Waakt en bidt, opdat gij niet
in verzoeking komt; de geest [is] wel
gewillig, maar het vlees is zwak.
14:39 En wederom heengegaan

zijnde, bad Hij, sprekende dezelfde
woorden.
14:40 En wedergekeerd zijnde, vond
Hij hen wederom slapende, want
hun ogen waren bezwaard; en
zijwisten niet, wat zij Hem
antwoorden zouden.
14:41 En Hij kwam ten derden male,
en zeide tot hen: Slaapt [nu] voort,
en rust; het is genoeg, de ure
isgekomen; ziet, de Zoon des
mensen wordt overgeleverd in de
handen der zondaren.
14:42 Staat op, laat ons gaan; ziet,
die Mij verraadt, is nabij.
14:43 En terstond, als Hij nog
sprak, kwam Judas aan, die een
was van de twaalven, en met hem
eengrote schare, met zwaarden en
stokken, [gezonden] van de
overpriesters, en de
Schriftgeleerden, en deouderlingen.
14:44 En die Hem verried, had hun
een gemeen teken gegeven,
zeggende: Dien ik kussen zal, Die is
het,grijpt Hem, en leidt Hem
zekerlijk henen.
14:45 En als hij gekomen was, ging
hij terstond tot Hem, en zeide:
Rabbi, en kuste Hem.
14:46 En zij sloegen hun handen
aan Hem, en grepen Hem.
14:47 En een dergenen, die daarbij
stonden, het zwaard trekkende,
sloeg den dienstknecht
deshogepriesters, en hieuw hem zijn
oor af.
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14:48 En Jezus, antwoordende,
zeide tot hen: Zijt gij uitgegaan, met
zwaarden en stokken, als tegen
eenmoordenaar, om Mij te vangen?
14:49 Dagelijks was Ik bij ulieden in
den tempel, lerende, en gij hebt Mij
niet gegrepen; maar [dit][geschiedt],
opdat de Schriften vervuld zouden
worden.
14:50 En zij, Hem verlatende, zijn
allen gevloden.
14:51 En een zeker jongeling volgde
Hem, hebbende een lijnwaad
omgedaan over het naakte [lijf], en
dejongelingen grepen hem.
14:52 En hij, het lijnwaad
verlatende, is naakt van hen
gevloden.
14:53 En zij leidden Jezus henen
tot den hogepriester; en bij hem
vergaderden al de overpriesters, en
deouderlingen, en de
Schriftgeleerden.
14:54 En Petrus volgde Hem van
verre, tot binnen in de zaal des
hogepriesters, en hij was mede
zittendemet de dienaren, en zich
warmende bij het vuur.
14:55 En de overpriesters, en de
gehele raad, zochten getuigenis
tegen Jezus, om Hem te doden,
envonden niet.
14:56 Want velen getuigden valselijk
tegen Hem, en de getuigenissen
waren niet eenparig.
14:57 En enigen, opstaande,
getuigden valselijk tegen Hem,

zeggende:
14:58 Wij hebben Hem horen
zeggen: Ik zal dezen tempel, die
met handen gemaakt is, afbreken,
en indrie dagen een anderen,
zonder handen gemaakt, bouwen.
14:59 En ook alzo was hun
getuigenis niet eenparig.
14:60 En de hogepriester, in het
midden opstaande, vraagde Jezus,
zeggende: Antwoordt Gij niets?
Watgetuigen dezen tegen U;
14:61 Maar Hij zweeg stil, en
antwoordde niets. Wederom vraagde
Hem de hogepriester, en zeide tot
Hem:Zijt Gij de Christus, de Zoon
des gezegenden [Gods]?
14:62 En Jezus zeide: Ik ben het.
En gijlieden zult den Zoon des
mensen zien zitten ter rechter
[hand] derkracht [Gods], en komen
met de wolken des hemels.
14:63 En de hogepriester,
verscheurende zijn klederen, zeide:
Wat hebben wij nog getuigen van
node?
14:64 Gij hebt de [gods] lastering
gehoord; wat dunkt ulieden? En zij
allen veroordeelden Hem, des
doodsschuldig te zijn.
14:65 En sommigen begonnen Hem
te bespuwen, en Zijn aangezicht te
bedekken, en met vuisten te
slaan,en tot Hem te zeggen:
Profeteer! En de dienaars gaven
Hem kinnebakslagen.
14:66 En als Petrus beneden in de
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zaal was, kwam een van de
dienstmaagden des hogepriesters;
14:67 En ziende Petrus zich
warmende, zag zij hem aan, en
zeide: Ook gij waart met Jezus
denNazarener.
14:68 Maar hij heeft het
geloochend, zeggende: Ik ken [Hem]
niet, en ik weet niet wat gij zegt. En
hij gingbuiten in de voorzaal, en de
haan kraaide.
14:69 En de dienstmaagd, hem
wederom ziende, begon te zeggen
tot degenen, die daarbij stonden:
Dezeis een van die.
14:70 Maar hij loochende het
wederom. En een weinig daarna, die
daarbij stonden, zeiden wederom
totPetrus: Waarlijk, gij zijt een van
die; want gij zijt ook een Galileer,
en uw spraak gelijkt.
14:71 En hij begon [zichzelven] te
vervloeken en te zweren: Ik ken
dezen Mens niet, Dien gij zegt.
14:72 En de haan kraaide de
tweede maal; en Petrus werd
indachtig het woord, hetwelk Jezus
tot hemgezegd had: Eer de haan
tweemaal gekraaid zal hebben, zult
gij Mij driemaal verloochenen. En hij,
[zich] vandaar makende, weende.
15:1 En terstond, des morgens
vroeg, hielden de overpriesters te
zamen raad, met de ouderlingen
enSchriftgeleerden, en den gehelen
raad, en Jezus gebonden hebbende,

brachten zij [Hem] heen, en gaven
[Hem]aan Pilatus over.
15:2 En Pilatus vraagde Hem: Zijt Gij
de Koning der Joden? En Hij
antwoordende, zeide tot hem: Gij
zegthet.
15:3 En de overpriesters
beschuldigden Hem van vele [zaken];
maar Hij antwoordde niets.
15:4 En Pilatus vraagde Hem
wederom, zeggende: Antwoordt Gij
niet? Zie, hoe vele [zaken] zij tegen
Ugetuigen!
15:5 En Jezus heeft niet meer
geantwoord, zodat Pilatus zich
verwonderde.
15:6 En op het feest liet hij hun
een gevangene los, wien zij ook
begeerden.
15:7 En er was een, genaamd Barabbas, gevangen met [andere]
medeoproermakers, die in het
oproereen doodslag gedaan had.
15:8 En de schare riep uit, en
begon te begeren, [dat] [hij] [deed],
gelijk hij hun altijd gedaan had.
15:9 En Pilatus antwoordde hun,
zeggende: Wilt gij, dat ik u den
Koning der Joden loslate?
15:10 (Want hij wist, dat de
overpriesters Hem door nijd
overgeleverd hadden.)
15:11 Maar de overpriesters
bewogen de schare, dat hij hun
liever Bar-abbas zou loslaten.
15:12 En Pilatus, antwoordende,
zeide wederom tot hen: Wat wilt gij
1647

Markus
dan, dat ik [met] [Hem] doen zal,
Diengij een Koning der Joden
noemt?
15:13 En zij riepen wederom: Kruis
Hem.
15:14 Doch Pilatus zeide tot hen:
Wat heeft Hij dan kwaads gedaan?
En zij riepen te meer: Kruis Hem!
15:15 Pilatus nu, willende der
schare genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten, en gaf Jezus over,
alshij [Hem] gegeseld had, om
gekruist te worden.
15:16 En de krijgsknechten leidden
Hem binnen in de zaal, welke is het
rechthuis, en riepen de gansebende
samen;
15:17 En deden Hem een purperen
mantel aan, en een doornenkroon
gevlochten hebbende, zetten
Hem[die] op;
15:18 En begonnen Hem te groeten,
[zeggende]: Wees gegroet, [Gij]
Koning der Joden!
15:19 En sloegen Zijn hoofd met
een rietstok, en bespogen Hem, en
vallende op de knieen,
aanbadenHem.
15:20 En als zij Hem bespot
hadden, deden zij Hem den
purperen mantel af, en deden Hem
Zijn eigenklederen aan, en leidden
Hem uit, om Hem te kruisigen.
15:21 En zij dwongen een Simon
van Cyrene, die [daar] voorbijging,
komende van den akker, den
vadervan Alexander en Rufus, dat hij

Zijn kruis droeg.
15:22 En zij brachten Hem tot de
plaats Golgotha, hetwelk is,
overgezet zijnde,
Hoofdschedelplaats.
15:23 En zij gaven Hem gemirreden
wijn te drinken; maar Hij nam [dien]
niet.
15:24 En als zij Hem gekruisigd
hadden, verdeelden zij Zijn klederen,
werpende het lot over dezelve,
wateen iegelijk wegnemen zou.
15:25 En het was de derde ure, en
zij kruisigden Hem.
15:26 En het opschrift Zijner
beschuldiging was boven Hem
geschreven: DE KONING DER JODEN.
15:27 En zij kruisigden met Hem
twee moordenaars, een aan [Zijn]
rechter -,en een aan Zijn linker
[zijde].
15:28 En de Schrift is vervuld
geworden, die daar zegt: En Hij is
met de misdadigers gerekend.
15:29 En die voorbijgingen,
lasterden Hem, schuddende hun
hoofden, en zeggende: Ha! Gij, die
dentempel afbreekt, en in drie
dagen opbouwt,
15:30 Behoud Uzelven, en kom af
van het kruis.
15:31 En insgelijks ook de
overpriesters, met de
Schriftgeleerden, zeiden tot
elkander, al spottende: Hijheeft
anderen verlost; Zichzelven kan Hij
niet verlossen.
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15:32 De Christus, de Koning
Israels, kome nu af van het kruis,
opdat wij het zien en geloven
mogen. Ookdie met Hem gekruist
waren, smaadden Hem.
15:33 En als de zesde ure gekomen
was, werd er duisternis over de
gehele aarde, tot de negende ure
toe.
15:34 En ter negender ure, riep
Jezus met een grote stem,
zeggende: ELOI, ELOI, LAMMA
SABACHTANI,hetwelk is, overgezet
zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom
hebt Gij Mij verlaten?
15:35 En sommigen van die daarbij
stonden, [dit] horende, zeiden: Ziet,
Hij roept Elias.
15:36 En er liep een, en vulde een
spons met edik, en stak ze op een
rietstok, en gaf Hem te
drinken,zeggende: Houdt stil, laat
ons zien, of Elias komt, om Hem af
te nemen.
15:37 En Jezus, een grote stem van
[Zich] gegeven hebbende, gaf den
geest.
15:38 En het voorhangsel des
tempels scheurde in tweeen, van
boven tot beneden.
15:39 En de hoofdman over
honderd, die daarbij tegenover Hem
stond, ziende, dat Hij alzo roepende
dengeest gegeven had, zeide:
Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon!
15:40 En er waren ook vrouwen,
van verre [dit] aanschouwende,

onder welke ook was Maria
Magdalena,en Maria, de moeder van
Jakobus, den kleine, en van Joses,
en Salome;
15:41 Welke ook, toen Hij in Galilea
was, Hem waren gevolgd, en Hem
gediend hadden; en vele
andere[vrouwen], die met Hem naar
Jeruzalem opgekomen waren.
15:42 En als het nu avond was
geworden, dewijl het de
voorbereiding was, welke is de
voorsabbat;
15:43 Kwam Jozef, die van
Arimathea [was], een eerlijk
raadsheer, die ook zelf het
Koninkrijk Gods wasverwachtende,
en zich verstoutende, ging hij in tot
Pilatus, en begeerde het lichaam
van Jezus.
15:44 En Pilatus verwonderde zich,
dat Hij alrede gestorven was; en
den hoofdman over honderd tot
zichgeroepen hebbende, vraagde
hem, of Hij lang gestorven was.
15:45 En als hij het van den
hoofdman over honderd verstaan
had, schonk hij Jozef het lichaam.
15:46 En hij kocht fijn lijnwaad, en
Hem afgenomen hebbende, wond
[Hem] in dat fijne lijnwaad, en
leideHem in een graf, hetwelk uit
een steenrots gehouwen was; en hij
wentelde een steen tegen de deur
des grafs.
15:47 En Maria Magdalena, en
Maria, [de] [moeder] van Joses,
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aanschouwden, waar Hij gelegd
werd.
16:1 En als de sabbat voorbijgegaan
was, hadden Maria Magdalena, en
Maria, de [moeder] van Jakobus,en
Salome specerijen gekocht, opdat zij
kwamen en Hem zalfden.
16:2 En zeer vroeg op den eersten
[dag] der week, kwamen zij tot het
graf, als de zon opging;
16:3 En zeiden tot elkander: Wie zal
ons den steen van de deur des
grafs afwentelen?
16:4 (En opziende zagen zij, dat de
steen afgewenteld was) want hij was
zeer groot.
16:5 En in het graf ingegaan zijnde,
zagen zij een jongeling, zittende ter
rechter [zijde], bekleed met een
witlang kleed, en werden verbaasd.
16:6 Maar hij zeide tot haar: Zijt
niet verbaasd; gij zoekt Jezus den
Nazarener, Die gekruist was; Hij
isopgestaan; Hij is hier niet; ziet de
plaats, waar zij Hem gelegd hadden.
16:7 Doch gaat heen, zegt Zijnen
discipelen, en Petrus, dat Hij u
voorgaat naar Galilea; aldaar zult gij
Hemzien, gelijk Hij ulieden gezegd
heeft.
16:8 En zij, haastelijk uitgegaan
zijnde, vloden van het graf, en
beving en ontzetting had haar
bevangen; enzij zeiden niemand iets;
want zij waren bevreesd.
16:9 En als [Jezus] opgestaan was,

des morgens vroeg, op den eersten
[dag] der week, verscheen Hijeerst
aan Maria Magdalena, uit welke Hij
zeven duivelen uitgeworpen had.
16:10 Deze, heengaande,
boodschapte het dengenen, die met
Hem geweest waren, welke treurden
enweenden.
16:11 En als dezen hoorden, dat Hij
leefde, en van haar gezien was,
geloofden zij het niet.
16:12 En na dezen is Hij
geopenbaard in een andere
gedaante, aan twee van hen, daar
zij wandelden, enin het veld gingen.
16:13 Dezen, ook heengaande,
boodschapten het aan de anderen;
[maar] zij geloofden ook die niet.
16:14 Daarna is Hij geopenbaard
aan de elven, daar zij aanzaten, en
verweet [hun] hun ongelovigheid
enhardigheid des harten, omdat zij
niet geloofd hadden degenen, die
Hem gezien hadden, nadat Hij
opgestaanwas.
16:15 En Hij zeide tot hen: Gaat
heen in de gehele wereld, predikt
het Evangelie aan alle kreaturen.
16:16 Die geloofd zal hebben, en
gedoopt zal zijn, zal zalig worden;
maar die niet zal geloofd hebben,
zalverdoemd worden.
16:17 En degenen, die geloofd
zullen hebben, zullen deze tekenen
volgen: in Mijn Naam zullen zij
duivelenuitwerpen; met nieuwe
tongen zullen zij spreken.
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16:18 Slangen zullen zij opnemen;
en al is het, dat zij iets dodelijks
zullen drinken, dat zal hun
nietschaden; op kranken zullen zij
de handen leggen, en zij zullen
gezond worden.
16:19 De Heere dan, nadat Hij tot
hen gesproken had, is opgenomen

in den hemel, en is gezeten aan
derechter [hand] Gods.
16:20 En zij, uitgegaan zijnde,
predikten overal, en de Heere
wrocht mede, en bevestigde het
Woord doortekenen, die daarop
volgden. Amen.

Lukas
1:1 Nademaal velen ter hand
genomen hebben, om in orde te
stellen een verhaal van de dingen,
die onderons volkomen zekerheid
hebben;
1:2 Gelijk ons overgeleverd hebben,
die van den beginne zelven
aanschouwers en dienaars des
Woordsgeweest zijn;
1:3 Zo heeft het ook mij goed
gedacht, hebbende alles van voren
aan naarstiglijk onderzocht,
vervolgensaan u te schrijven,
voortreffelijke Theofilus!
1:4 Opdat gij moogt kennen de
zekerheid der dingen, waarvan gij
onderwezen zijt.
1:5 In de dagen van Herodes, den
koning van Judea, was een zeker
priester, met name Zacharias, van
dedagorde van Abia; en zijn vrouw
was uit de dochteren van Aaron, en
haar naam Elizabet.

1:6 En zij waren beiden rechtvaardig
voor God, wandelende in al de
geboden en rechten des
Heeren,onberispelijk.
1:7 En zij hadden geen kind, omdat
Elizabet onvruchtbaar was, en zij
beiden verre op hun dagen
gekomenwaren.
1:8 En het geschiedde, dat, als hij
het priesterambt bediende voor God,
in de beurt zijner dagorde.
1:9 Naar de gewoonte der
priesterlijke bediening, hem te lote
was gevallen, dat hij zoude ingaan
in dentempel des Heeren om te
reukofferen.
1:10 En al de menigte des volks
was buiten, biddende, ten ure des
reukoffers.
1:11 En van hem werd gezien een
engel des Heeren, staande ter
rechter [zijde] van het altaar
desreukoffers.
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1:12 En Zacharias, [hem] ziende,
werd ontroerd, en vreze is op hem
gevallen.
1:13 Maar de engel zeide tot hem:
Vrees niet, Zacharias! want uw
gebed is verhoord, en uw vrouw
Elizabetzal u een zoon baren, en gij
zult zijn naam heten Johannes.
1:14 En u zal blijdschap en
verheuging zijn, en velen zullen zich
over zijn geboorte verblijden.
1:15 Want hij zal groot zijn voor
den Heere; noch wijn, noch sterken
drank zal hij drinken, en hij zal met
denHeiligen Geest vervuld worden,
ook van zijner moeders lijf aan.
1:16 En hij zal velen der kinderen
Israels bekeren tot den Heere, hun
God.
1:17 En hij zal voor Hem heengaan,
in den geest en de kracht van Elias,
om te bekeren de harten
dervaderen tot de kinderen, en de
ongehoorzamen tot de
voorzichtigheid der rechtvaardigen,
om den Heere tebereiden een
toegerust volk.
1:18 En Zacharias zeide tot den
engel: Waarbij zal ik dat weten?
Want ik ben oud, en mijn vrouw is
verreop haar dagen gekomen.
1:19 En de engel antwoordde en
zeide tot hem: Ik ben Gabriel, die
voor God sta, en ben uitgezonden,
omtot u te spreken, en u deze
dingen te verkondigen.
1:20 En zie, gij zult zwijgen, en niet

kunnen spreken, tot op den dag,
dat deze dingen geschied zullen
zijn;om dies wil, dat gij mijn
woorden niet geloofd hebt, welke
vervuld zullen worden op hun tijd.
1:21 En het volk was wachtende op
Zacharias, en zij waren verwonderd,
dat hij zo lang vertoefde in
dentempel.
1:22 En als hij uitkwam, kon hij tot
hen niet spreken; en zij bekenden,
dat hij een gezicht in den
tempelgezien had. En hij wenkte hun
toe, en bleef stom.
1:23 En het geschiedde, als de
dagen zijner bediening vervuld
waren, dat hij naar zijn huis ging.
1:24 En na die dagen werd Elizabet,
zijn vrouw, bevrucht; en zij verborg
zich vijf maanden, zeggende:
1:25 Alzo heeft mij de Heere
gedaan, in de dagen, in welke Hij
[mij] aangezien heeft, om
mijnversmaadheid onder de mensen
weg te nemen.
1:26 En in de zesde maand werd
de engel Gabriel van God gezonden
naar een stad in Galilea,
genaamdNazareth;
1:27 Tot een maagd, die
ondertrouwd was met een man,
wiens naam was Jozef, uit den
huize Davids; ende naam der
maagd was Maria.
1:28 En de engel tot haar
ingekomen zijnde, zeide: Wees
gegroet, gij begenadigde; de Heere
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[is] met u; gij[zijt] gezegend onder
de vrouwen.
1:29 En als zij [hem] zag, werd zij
zeer ontroerd over dit zijn woord,
en overleide, hoedanig deze
groetenismocht zijn.
1:30 En de engel zeide tot haar:
Vrees niet, Maria, want gij hebt
genade bij God gevonden.
1:31 En zie, gij zult bevrucht
worden, en een Zoon baren, en zult
Zijn naam heten JEZUS.
1:32 Deze zal groot zijn, en de
Zoon des Allerhoogsten genaamd
worden; en God, de Heere, zal Hem
dentroon van Zijn vader David
geven.
1:33 En Hij zal over het huis Jakobs
Koning zijn in der eeuwigheid, en
Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.
1:34 En Maria zeide tot den engel:
Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen
man bekenne?
1:35 En de engel, antwoordende,
zeide tot haar: De Heilige Geest zal
over u komen, en de kracht
desAllerhoogsten zal u
overschaduwen; daarom ook, dat
Heilige, Dat uit u geboren zal
worden, zal Gods Zoongenaamd
worden.
1:36 En zie, Elizabet, uw nicht, is
ook zelve bevrucht, met een zoon,
in haar ouderdom; en deze maand
ishaar, die onvruchtbaar genaamd
was, de zesde.
1:37 Want geen ding zal bij God

onmogelijk zijn.
1:38 En Maria zeide: Zie, de
dienstmaagd des Heeren; mij
geschiede naar uw woord. En de
engel ging wegvan haar.
1:39 En Maria, opgestaan zijnde in
diezelfde dagen, reisde met haast
naar het gebergte, in een stad
vanJuda;
1:40 En kwam in het huis van
Zacharias, en groette Elizabet.
1:41 En het geschiedde, als Elizabet
de groetenis van Maria hoorde, zo
sprong het kindeken op in haarbuik;
en Elizabet werd vervuld met den
Heiligen Geest;
1:42 En riep uit met een grote
stem, en zeide: Gezegend [zijt] gij
onder de vrouwen, en gezegend [is]
devrucht uws buiks!
1:43 En van waar [komt] mij dit, dat
de moeder mijns Heeren tot mij
komt?
1:44 Want zie, als de stem uwer
groetenis in mijn oren geschiedde,
zo sprong het kindeken van vreugde
opin mijn buik.
1:45 En zalig is [zij], die geloofd
heeft; want de dingen, die haar van
den Heere gezegd zijn, zullen
volbrachtworden.
1:46 En Maria zeide: Mijn ziel maakt
groot den Heere;
1:47 En mijn geest verheugt zich in
God, mijn Zaligmaker;
1:48 Omdat Hij de nederheid Zijner
dienstmaagd heeft aangezien; want
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zie, van nu aan zullen mij
zaligspreken al de geslachten.
1:49 Want grote dingen heeft aan
mij gedaan Hij, Die machtig [is], en
heilig [is] Zijn Naam.
1:50 En Zijn barmhartigheid is van
geslacht tot geslacht over degenen,
die Hem vrezen.
1:51 Hij heeft een krachtig werk
gedaan door Zijn arm; Hij heeft
verstrooid de hoogmoedigen in
degedachten hunner harten.
1:52 Hij heeft machtigen van de
tronen afgetrokken, en nederigen
heeft Hij verhoogd.
1:53 Hongerigen heeft Hij met
goederen vervuld; en rijken heeft Hij
ledig weggezonden.
1:54 Hij heeft Israel, Zijn knecht,
opgenomen, opdat Hij gedachtig
ware der barmhartigheid.
1:55 (Gelijk Hij gesproken heeft tot
onze vaderen, [namelijk] tot
Abraham, en zijn zaad) in
eeuwigheid.
1:56 En Maria bleef bij haar omtrent
drie maanden, en keerde weder tot
haar huis.
1:57 En de tijd van Elizabet werd
vervuld, dat zij baren zoude, en zij
baarde een zoon.
1:58 En die daar rondom woonden,
en haar magen hoorden, dat de
Heere Zijn barmhartigheid
grotelijksaan haar bewezen had, en
waren met haar verblijd.
1:59 En het geschiedde, dat zij op

den achtsten dag kwamen, om het
kindeken te besnijden, en
noemdenhet Zacharias, naar den
naam zijns vaders.
1:60 En zijn moeder antwoordde en
zeide: Niet [alzo], maar hij zal
Johannes heten.
1:61 En zij zeiden tot haar: Er is
niemand in uw maagschap, die met
dien naam genaamd wordt.
1:62 En zij wenkten zijn vader, hoe
hij wilde, dat hij genaamd zou
worden.
1:63 En als hij een schrijftafeltje
geeist had, schreef hij, zeggende:
Johannes is zijn naam. En
zijverwonderden zich allen.
1:64 En terstond werd zijn mond
geopend, en zijn tong [losgemaakt];
en hij sprak, God lovende.
1:65 En er kwam vrees over allen,
die rondom hen woonden; en in het
gehele gebergte van Judea werdveel
gesproken van al deze dingen.
1:66 En allen, die het hoorden,
namen het ter harte, zeggende: Wat
zal toch dit kindeken wezen? En
dehand des Heeren was met hem.
1:67 En Zacharias, zijn vader, werd
vervuld met den Heiligen Geest, en
profeteerde, zeggende:
1:68 Geloofd [zij] de Heere, de God
Israels, want Hij heeft bezocht, en
verlossing te weeg gebracht
Zijnvolke;
1:69 En heeft een hoorn der
zaligheid ons opgericht, in het huis
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van David, Zijn knecht;
1:70 Gelijk Hij gesproken heeft door
den mond Zijner heilige profeten,
die van het begin der
wereld[geweest] [zijn];
1:71 [Namelijk] een verlossing van
onze vijanden, en van de hand al
dergenen, die ons haten;
1:72 Opdat Hij barmhartigheid deed
aan onze vaderen, en gedachtig
ware aan Zijn heilig verbond;
1:73 [En] aan den eed, dien Hij
Abraham, onzen vader, gezworen
heeft, om ons te geven.
1:74 Dat wij, verlost zijnde uit de
hand onzer vijanden, Hem dienen
zouden zonder vreze.
1:75 In heiligheid en gerechtigheid
voor Hem, al de dagen onzes
levens.
1:76 En gij, kindeken, zult een
profeet des Allerhoogsten genaamd
worden; want gij zult voor
hetaangezicht des Heeren heengaan,
om Zijn wegen te bereiden;
1:77 Om Zijn volk kennis der
zaligheid te geven, in vergeving
hunner zonden,
1:78 door de innerlijke bewegingen
der barmhartigheid onzes Gods, met
welke ons bezocht heeft deOpgang
uit de hoogte;
1:79 Om te verschijnen dengenen,
die gezeten zijn in duisternis en
schaduw des doods; om onze
voeten terichten op den weg des
vredes.

1:80 En het kindeken wies op, en
werd gesterkt in den geest, en was
in de woestijnen, tot den dag
zijnervertoning aan Israel.
2:1 En het geschiedde in diezelfde
dagen, dat er een gebod uitging
van den Keizer Augustus, dat de
gehelewereld beschreven zou
worden.
2:2 Deze eerste beschrijving
geschiedde, als Cyrenius over Syrie
stadhouder was.
2:3 En zij gingen allen om
beschreven te worden, een iegelijk
naar zijn eigen stad.
2:4 En Jozef ging ook op van
Galilea, uit de stad Nazareth, naar
Judea, tot de stad Davids, die
Bethlehemgenaamd wordt, (omdat
hij uit het huis en geslacht van
David was);
2:5 Om beschreven te worden met
Maria, zijn ondertrouwde vrouw,
welke bevrucht was.
2:6 En het geschiedde, als zij daar
waren, dat de dagen vervuld
werden, dat zij baren zoude.
2:7 En zij baarde haar eerstgeboren
Zoon, en wond Hem in doeken, en
leide Hem neder in de kribbe,omdat
voor henlieden geen plaats was in
de herberg.
2:8 En er waren herders in diezelfde
landstreek, zich houdende in het
veld, en hielden de nachtwacht
overhun kudde.
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2:9 En ziet, een engel des Heeren
stond bij hen, en de heerlijkheid
des Heeren omscheen hen, en
zijvreesden met grote vreze.
2:10 En de engel zeide tot hen:
Vreest niet, want, ziet, ik verkondig
u grote blijdschap, die al den
volkewezen zal;
2:11 [Namelijk] dat u heden geboren
is de Zaligmaker, welke is Christus,
de Heere, in de stad Davids.
2:12 En dit zal u het teken zijn: gij
zult het Kindeken vinden in doeken
gewonden, en liggende in de kribbe.
2:13 En van stonde aan was [er]
met den engel een menigte des
hemelsen heirlegers, prijzende God
enzeggende:
2:14 Ere [zij] God in de hoogste
[hemelen], en vrede op aarde, in de
mensen een welbehagen.
2:15 En het geschiedde, als de
engelen van hen weggevaren waren
naar den hemel, dat de herders
totelkander zeiden: Laat ons dan
heengaan naar Bethlehem, en laat
ons zien het woord, dat er geschied
is,hetwelk de Heere ons heeft
verkondigd.
2:16 En zij kwamen met haast, en
vonden Maria en Jozef, en het
Kindeken liggende in de kribbe.
2:17 En als zij Het gezien hadden,
maakten zij alom bekend het woord,
dat hun van dit Kindeken
gezegdwas.
2:18 En allen, die het hoorden,

verwonderden zich over hetgeen hun
gezegd werd van de herders.
2:19 Doch Maria bewaarde deze
woorden alle te zamen,
overleggende [die] in haar hart.
2:20 En de herders keerden
wederom, verheerlijkende en
prijzende God over alles, wat zij
gehoord engezien hadden, gelijk tot
hen gesproken was.
2:21 En als acht dagen vervuld
waren, dat men het Kindeken
besnijden zou, zo werd Zijn Naam
genaamdJEZUS, welke genaamd was
van den engel, eer Hij in het
lichaam ontvangen was.
2:22 En als de dagen harer
reiniging vervuld waren, naar de wet
van Mozes, brachten zij Hem
teJeruzalem, opdat zij [Hem] den
Heere voorstelden;
2:23 (Gelijk geschreven is in de wet
des Heeren: Al wat mannelijk is, dat
de moeder opent, zal den
Heereheilig genaamd worden.)
2:24 En opdat zij offerande gaven,
naar hetgeen in de wet des Heeren
gezegd is, een paar tortelduiven,
oftwee jonge duiven.
2:25 En ziet, er was een mens te
Jeruzalem, wiens naam was Simeon;
en deze mens was rechtvaardig
engodvrezende; verwachtende de
vertroosting Israels, en de Heilige
Geest was op hem.
2:26 En hem was een Goddelijke
openbaring gedaan door den
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Heiligen Geest, dat hij den dood
niet zienzoude, eer hij den Christus
des Heeren zou zien.
2:27 En hij kwam door den Geest in
den tempel. En als de ouders het
Kindeken Jezus inbrachten, om
naarde gewoonte der wet met Hem
te doen;
2:28 Zo nam hij Hetzelve in zijn
armen, en loofde God, en zeide:
2:29 Nu laat Gij, Heere! Uw
dienstknecht gaan in vrede naar Uw
woord;
2:30 Want mijn ogen hebben Uw
zaligheid gezien,
2:31 Die Gij bereid hebt voor het
aangezicht van al de volken:
2:32 Een Licht tot verlichting der
heidenen, en tot heerlijkheid van Uw
volk Israel.
2:33 En Jozef en Zijn moeder
verwonderden zich over hetgeen van
Hem gezegd werd.
2:34 En Simeon zegende henlieden,
en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie,
Deze wordt gezet tot een val
enopstanding veler in Israel, en tot
een teken, dat wedersproken zal
worden.
2:35 (En ook een zwaard zal door
uw eigen ziel gaan) opdat de
gedachten uit vele harten
geopenbaardworden.
2:36 En er was Anna, een
profetesse, een dochter van Fanuel,
uit den stam van Aser; deze was
tot grotenouderdom gekomen, welke

met [haar] man zeven jaren had
geleefd van haar maagdom af.
2:37 En zij was een weduwe van
omtrent vier en tachtig jaren,
dewelke niet week uit den tempel,
metvasten en bidden, [God]
dienende nacht en dag.
2:38 En deze, te dierzelfder ure
daarbij komende, heeft insgelijks
den Heere beleden, en sprak van
Hem totallen, die de verlossing in
Jeruzalem verwachtten.
2:39 En als zij alles voleindigd
hadden, wat naar de wet des
Heeren [te] [doen] was, keerden zij
weder naarGalilea, tot hun stad
Nazareth.
2:40 En het Kindeken wies op, en
werd gesterkt in den geest, en
vervuld met wijsheid; en de genade
Godswas over Hem.
2:41 En Zijn ouders reisden alle jaar
naar Jeruzalem, op het feest van
pascha.
2:42 En toen Hij twaalf jaren [oud]
geworden was, en zij naar
Jeruzalem opgegaan waren, naar
degewoonte van den feestdag;
2:43 En de dagen [aldaar]
voleindigd hadden, toen zij
wederkeerden, bleef het Kind Jezus
te Jeruzalem, enJozef en Zijn
moeder wisten het niet.
2:44 Maar menende, dat Hij in het
gezelschap op den weg was, gingen
zij een dagreize, en zochten
Hemonder de magen, en onder de
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bekenden.
2:45 En als zij Hem niet vonden,
keerden zij wederom naar
Jeruzalem, Hem zoekende.
2:46 En het geschiedde, na drie
dagen, dat zij Hem vonden in den
tempel, zittende in het midden
derleraren, hen horende, en hen
ondervragende.
2:47 En allen, die Hem hoorden,
ontzetten zich over Zijn verstand en
antwoorden.
2:48 En zij, Hem ziende, werden
verslagen; en Zijn moeder zeide tot
Hem: Kind! waarom hebt Gij ons
zogedaan? Zie, Uw vader en ik
hebben U met angst gezocht.
2:49 En Hij zeide tot hen: Wat [is]
[het], dat gij Mij gezocht hebt? Wist
gij niet, dat Ik moet zijn in de
dingenMijns Vaders?
2:50 En zij verstonden het woord
niet, dat Hij tot hen sprak.
2:51 En Hij ging met hen af, en
kwam te Nazareth, en was hun
onderdanig. En Zijn moeder
bewaarde aldeze dingen in haar
hart.
2:52 En Jezus nam toe in wijsheid,
en in grootte, en in genade bij God
en de mensen.
3:1 En in het vijftiende jaar der
regering van den keizer Tiberius, als
Pontius Pilatus stadhouder was
overJudea, en Herodes een viervorst
over Galilea, en Filippus, zijn

broeder, een viervorst over Iturea
en over hetland Trachonitis, en
Lysanias een viervorst over Abilene;
3:2 Onder de hogepriesters Annas
en Kajafas, geschiedde het woord
Gods tot Johannes, den zoon
vanZacharias, in de woestijn.
3:3 En hij kwam in al het
omliggende land der Jordaan,
predikende den doop der bekering
tot vergeving derzonden.
3:4 Gelijk geschreven is in het boek
der woorden van Jesaja, den
profeet, zeggende: De stem
desroependen in de woestijn:
Bereidt den weg des Heeren, maakt
Zijn paden recht!
3:5 Alle dal zal gevuld worden, en
alle berg en heuvel zal vernederd
worden, en de kromme [wegen]
zullentot een rechten [weg] worden,
en de oneffen tot effen wegen.
3:6 En alle vlees zal de zaligheid
Gods zien.
3:7 Hij zeide dan tot de scharen,
die uitkwamen, om van hem
gedoopt te worden: Gij
adderengebroedsels,wie heeft u
aangewezen te vlieden van den
toekomenden toorn?
3:8 Brengt dan vruchten voort der
bekering waardig; en begint niet te
zeggen bij uzelven: Wij
hebbenAbraham tot een vader; want
ik zeg u, dat God zelfs uit deze
stenen Abraham kinderen kan
verwekken.
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3:9 En de bijl ligt ook alrede aan
den wortel der bomen; alle boom
dan, die geen goede vrucht
voortbrengt,wordt uitgehouwen, en in
het vuur geworpen.
3:10 En de scharen vraagden hem,
zeggende: Wat zullen wij dan doen?
3:11 En hij, antwoordende, zeide tot
hen: Die twee rokken heeft, dele
hem mede, die geen heeft; en
diespijze heeft, doe desgelijks.
3:12 En er kwamen ook tollenaars
om gedoopt te worden, en zeiden
tot hem: Meester! wat zullen
wijdoen?
3:13 En hij zeide tot hen: Eist niet
meer, dan hetgeen u gezet is.
3:14 En hem vraagden ook de
krijgslieden, zeggende: En wij, wat
zullen wij doen? En hij zeide tot
hen:Doet niemand overlast, en
ontvreemdt niemand het zijne met
bedrog, en laat u vergenoegen met
uwbezoldigingen.
3:15 En als het volk verwachtte, en
allen in hun harten overleiden van
Johannes, of hij niet mogelijk
deChristus ware;
3:16 Zo antwoordde Johannes aan
allen, zeggende: Ik doop u wel met
water; maar Hij komt, Die sterker
isdan ik, Wien ik niet waardig ben
den riem van Zijn schoenen te
ontbinden; Deze zal u dopen met
den HeiligenGeest en met vuur;
3:17 Wiens wan in Zijn hand is, en
Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren,

en de tarwe zal Hij in Zijn
schuursamenbrengen; maar het kaf
zal Hij met onuitblusselijk vuur
verbranden.
3:18 Hij dan, ook nog vele andere
dingen vermanende, verkondigde
den volke het Evangelie.
3:19 Maar als Herodes, de viervorst,
van hem bestraft werd, om
Herodias' wil, de vrouw van Filippus,
zijnbroeder, en over alle boze
[stukken], die Herodes deed,
3:20 Zo heeft hij ook dit nog boven
alles daar toegedaan, dat hij
Johannes in de gevangenis gesloten
heeft.
3:21 En het geschiedde, toen al het
volk gedoopt werd, en Jezus [ook]
gedoopt was, en bad, dat de
hemelgeopend werd;
3:22 En dat de Heilige Geest op
Hem nederdaalde, in lichamelijke
gedaante, gelijk een duif; en dat er
eenstem geschiedde uit den hemel,
zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik Mijn welbehagen!
3:23 En Hij, Jezus, begon omtrent
dertig jaren [oud] te wezen, zijnde
(alzo men meende) de zoon
vanJozef, den [zoon] van Heli,
3:24 Den [zoon] van Matthat, den
[zoon] van Levi, den [zoon] van
Melchi, den [zoon] van Janna, den
[zoon]van Jozef,
3:25 Den [zoon] van Mattathias, den
[zoon] van Amos, den [zoon] van
Naum, den [zoon] van Esli,
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den[zoon] van Naggai,
3:26 Den [zoon] van Maath, den
[zoon] van Mattathias, den [zoon]
van Semei, den [zoon] van Jozef,
den[zoon] van Juda,
3:27 Den [zoon] van Johannes, den
[zoon] van Rhesa, den [zoon] van
Zorobabel, den [zoon] van
Salathiel,den [zoon] van Neri,
3:28 Den [zoon] van Melchi, den
[zoon] van Addi, den [zoon] van
Kosam, den [zoon] van Elmodam,
den[zoon] van Er,
3:29 Den [zoon] van Joses, den
[zoon] van Eliezer, den [zoon] van
Jorim, den [zoon] van Matthat,
den[zoon] van Levi,
3:30 Den [zoon] van Simeon, den
[zoon] van Juda, den [zoon] van
Jozef, den [zoon] van Jonan, den
[zoon]van Eljakim,
3:31 Den [zoon] van Meleas, den
[zoon] van Mainan, den [zoon] van
Mattatha, den [zoon] van Nathan,
den[zoon] van David,
3:32 Den [zoon] van Jesse, den
[zoon] van Obed, den [zoon] van
Booz, den [zoon] van Salmon, den
[zoon]van Nahasson,
3:33 Den [zoon] van Aminadab, den
[zoon] van Aram, den [zoon] van
Esrom, den [zoon] van Fares,
den[zoon] van Juda,
3:34 Den [zoon] van Jakob, den
[zoon] van Izak, den [zoon] van
Abraham, den [zoon] van Thara,
den[zoon] van Nachor,

3:35 Den [zoon] van Saruch, den
[zoon] van Ragau, den [zoon] van
Falek, den [zoon] van Heber,
den[zoon] van Sala,
3:36 Den [zoon] van Kainan, den
[zoon] van Arfaxad, den [zoon] van
Sem, den [zoon] van Noe, den
[zoon]van Lamech,
3:37 Den [zoon] van Mathusala, den
[zoon] van Enoch, den [zoon] van
Jared, den [zoon] van Malaleel,
den[zoon] van Kainan,
3:38 Den [zoon] van Enos, den
[zoon] van Seth, den [zoon] van
Adam, den [zoon] van God.
4:1 En Jezus, vol des Heiligen
Geestes, keerde wederom van de
Jordaan, en werd door den Geest
geleidin de woestijn;
4:2 En werd veertig dagen verzocht
van den duivel; en at gans niet in
die dagen, en als dezelve
geeindigdwaren, zo hongerde Hem
ten laatste.
4:3 En de duivel zeide tot Hem:
Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot
dezen steen, dat hij brood worde.
4:4 En Jezus antwoordde hem,
zeggende: Er is geschreven, dat de
mens bij brood alleen niet zal
leven,maar bij alle woord Gods.
4:5 En als Hem de duivel geleid
had op een hogen berg, toonde hij
Hem al de koninkrijken der wereld,
ineen ogenblik tijds.
4:6 En de duivel zeide tot Hem: Ik
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zal U al deze macht, en de
heerlijkheid derzelver [koninkrijken]
geven;want zij is mij overgegeven,
en ik geef ze, wien ik ook wil;
4:7 Indien Gij dan mij zult
aanbidden, zo zal het alles Uw zijn.
4:8 En Jezus, antwoordende, zeide
tot hem: Ga weg van Mij, satan,
want er is geschreven: Gij zult
denHeere, uw God, aanbidden, en
Hem alleen dienen.
4:9 En hij leidde Hem naar
Jeruzalem, en stelde Hem op de
tinne des tempels, en zeide tot
Hem: Indien Gijde Zoon Gods zijt,
werp Uzelven van hier nederwaarts;
4:10 Want er is geschreven, dat Hij
Zijn engelen van U bevelen zal, dat
zij U bewaren zullen;
4:11 En dat zij U op de handen
nemen zullen, opdat Gij Uw voet
niet te eniger tijd aan een steen
stoot.
4:12 En Jezus, antwoordende, zeide
tot hem: Er is gezegd: Gij zult den
Heere, uw God, niet verzoeken.
4:13 En als de duivel alle
verzoeking voleindigd had, week hij
van Hem voor een tijd.
4:14 En Jezus keerde wederom,
door de kracht des Geestes, naar
Galilea; en het gerucht van Hem
ging uitdoor het gehele omliggende
land.
4:15 En Hij leerde in hun
synagogen, en werd van allen
geprezen.

4:16 En Hij kwam te Nazareth, daar
Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn
gewoonte, op den dag dessabbats
in de synagoge; en stond op om te
lezen.
4:17 En Hem werd gegeven het
boek van den profeet Jesaja; en als
Hij het boek opengedaan had, vond
Hijde plaats, daar geschreven was:
4:18 De Geest des Heeren [is] op
Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij
heeft Mij gezonden, om den
armenhet Evangelie te verkondigen,
om te genezen, die gebroken zijn
van hart;
4:19 Om den gevangenen te
prediken loslating, en den blinden
het gezicht, om de verslagenen
heen tezenden in vrijheid; om te
prediken het aangename jaar des
Heeren.
4:20 En als Hij het boek toegedaan
en den dienaar wedergegeven had,
zat Hij neder; en de ogen van
allenin de synagoge waren op Hem
geslagen.
4:21 En Hij begon tot hen te
zeggen: Heden is deze Schrift in uw
oren vervuld.
4:22 En zij gaven Hem allen
getuigenis, en verwonderden zich
over de aangename woorden, die
uit Zijnmond voortkwamen; en
zeiden: Is deze niet de Zoon van
Jozef?
4:23 En Hij zeide tot hen: Gij zult
zonder twijfel tot Mij dit
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spreekwoord zeggen:
Medicijnmeester! geneesUzelven; al
wat wij gehoord hebben, dat in
Kapernaum geschied is, doe [dat]
ook hier in Uw vaderland.
4:24 En Hij zeide: Voorwaar Ik zeg
u, dat geen profeet aangenaam is
in zijn vaderland.
4:25 Maar Ik zeg u in der waarheid:
Er waren vele weduwen in Israel in
de dagen van Elias, toen de
hemeldrie jaren en zes maanden
gesloten was, zodat er grote
hongersnood werd over het gehele
land.
4:26 En tot geen van haar werd
Elias gezonden, dan naar Sarepta
Sidonis, tot een vrouw, [die]
weduwe[was].
4:27 En er waren vele melaatsen in
Israel, ten tijde van den profeet
Elisa; en geen van hen werd
gereinigd,dan Naaman, de Syrier.
4:28 En zij werden allen in de
synagoge met toorn vervuld, als zij
dit hoorden.
4:29 En opstaande, wierpen zij Hem
uit, buiten de stad, en leidden Hem
op den top des bergs, opdenwelken
hun stad gebouwd was, om Hem
van de steilte af te werpen.
4:30 Maar Hij, door het midden van
hen doorgegaan zijnde, ging weg.
4:31 En Hij kwam af te Kapernaum,
een stad van Galilea, en leerde hen
op de sabbatdagen.
4:32 En zij versloegen zich over Zijn

leer, want Zijn woord was met
macht.
4:33 En in de synagoge was een
mens, hebbende een geest eens
onreinen duivels; en hij riep uit met
grotestemme,
4:34 Zeggende: Laat af, wat
[hebben] wij met U [te] [doen], Gij
Jezus Nazarener? Zijt Gij gekomen,
om onste verderven? Ik ken U, wie
Gij zijt, [namelijk] de Heilige Gods.
4:35 En Jezus bestrafte hem,
zeggende: Zwijg stil, en ga van hem
uit. En de duivel, hem in het
middengeworpen hebbende, voer
van hem uit, zonder hem iets te
beschadigen.
4:36 En er kwam een verbaasdheid
over allen; en zij spraken samen tot
elkander, zeggende: Wat woord isdit,
dat Hij met macht en kracht den
onreinen geesten gebiedt, en zij
varen uit?
4:37 En het gerucht van Hem ging
uit in alle plaatsen des omliggenden
lands.
4:38 En [Jezus], opgestaan zijnde
uit de synagoge, ging in het huis
van Simon; en Simons vrouws
moederwas met een grote koorts
bevangen, en zij baden Hem voor
haar.
4:39 En staande boven haar,
bestrafte Hij de koorts, en [de]
[koorts] verliet haar; en zij van
stonde aanopstaande, diende
henlieden.
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4:40 En als de zon onderging,
brachten allen, die kranken hadden,
met verscheidene ziekten
[bevangen],die tot Hem, en Hij leide
een iegelijk van hen de handen op,
en genas dezelve.
4:41 En er voeren ook duivelen uit
van velen, roepende en zeggende:
Gij zijt de Christus, de Zone Gods!En
[hen] bestraffende, liet Hij die niet
spreken, omdat zij wisten, dat Hij
de Christus was.
4:42 En als het dag werd, ging Hij
uit, en trok naar een woeste plaats;
en de scharen zochten Hem,
enkwamen tot bij Hem, en hielden
Hem op, dat Hij van hen niet zou
weggaan.
4:43 Maar Hij zeide tot hen: Ik
moet ook anderen steden het
Evangelie van het Koninkrijk
Godsverkondigen; want daartoe ben
Ik uitgezonden.
4:44 En Hij predikte in de
synagogen van Galilea.
5:1 En het geschiedde, als de
schare op Hem aandrong, om het
Woord Gods te horen, dat Hij stond
bij hetmeer Gennesareth.
5:2 En Hij zag twee schepen aan
[den] [oever] van het meer liggende,
en de vissers waren daaruit
gegaan,en spoelden de netten.
5:3 En Hij ging in een van die
schepen, hetwelk van Simon was, en
bad hem, dat hij een weinig van

hetland afstak; en nederzittende,
leerde Hij de scharen uit het schip.
5:4 En als Hij afliet van spreken,
zeide Hij tot Simon: Steek af naar
de diepte, en werp uw netten uit
om tevangen.
5:5 En Simon antwoordde en zeide
tot Hem: Meester, wij hebben den
gehelen nacht over gearbeid, en
nietgevangen; doch op Uw woord
zal ik het net uitwerpen.
5:6 En als zij dat gedaan hadden,
besloten zij een grote menigte
vissen, en hun net scheurde.
5:7 En zij wenkten hun
medegenoten, die in het andere
schip waren, dat zij hen zouden
komen helpen. Enzij kwamen, en
vulden beide de schepen, zodat zij
bijna zonken.
5:8 En Simon Petrus, [dat] ziende,
viel neder aan de knieen van Jezus,
zeggende: Heere! ga uit van
mij;want ik ben een zondig mens.
5:9 Want verbaasdheid had hem
bevangen, en allen, die met hem
waren, over de vangst der vissen,
die zijgevangen hadden;
5:10 En desgelijks ook Jakobus en
Johannes, de zonen van Zebedeus,
die medegenoten van Simonwaren.
En Jezus zeide tot Simon: Vrees
niet; van nu aan zult gij mensen
vangen.
5:11 En als zij de schepen aan land
gestuurd hadden, verlieten zij alles,
en volgden Hem.
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5:12 En het geschiedde, als Hij in
een dier steden was, ziet, er [was]
een man vol melaatsheid; en
Jezusziende, viel hij op het
aangezicht, en bad Hem, zeggende:
Heere! zo Gij wilt, Gij kunt mij
reinigen.
5:13 En Hij, de hand uitstrekkende,
raakte hem aan; en zeide: Ik wil,
word gereinigd! En terstond ging
demelaatsheid van hem.
5:14 En Hij gebood hem, dat hij het
niemand zeggen zou; maar ga heen,
[zeide] [Hij], vertoon uzelven
denpriester, en offer voor uw
reiniging, gelijk Mozes geboden
heeft, hun tot een getuigenis.
5:15 Maar het gerucht van Hem
ging te meer voort; en vele scharen
kwamen samen om [Hem] te horen,
endoor Hem genezen te worden van
hun krankheden.
5:16 Maar Hij vertrok in de
woestijnen, en bad [aldaar].
5:17 En het geschiedde in een dier
dagen, dat Hij leerde, en [er] zaten
Farizeen en leraars der wet, die
vanalle vlekken van Galilea, en
Judea, en Jeruzalem gekomen
waren; en de kracht des Heeren
was [er] om hen tegenezen.
5:18 En ziet, [enige] mannen
brachten op een bed een mens, die
geraakt was, en zochten hem in
tebrengen, en voor Hem te leggen.
5:19 En niet vindende, waardoor zij
hem inbrengen mochten, overmits

de schare, zo klommen zij op
hetdak, en lieten hem door de
tichelen neder met het beddeken, in
het midden, voor Jezus.
5:20 En Hij ziende hun geloof, zeide
tot hem: Mens, uw zonden zijn u
vergeven.
5:21 En de Schriftgeleerden en de
Farizeen begonnen te overdenken,
zeggende: Wie is Deze, Die
[gods]lastering spreekt? Wie kan de
zonden vergeven, dan God alleen?
5:22 Maar Jezus, hun overdenkingen
bekennende, antwoordde en zeide
tot hen: Wat overdenkt gij in
uwharten?
5:23 Wat is lichter te zeggen: Uw
zonden zijn u vergeven, of te
zeggen: Sta op en wandel?
5:24 Doch opdat gij moogt weten,
dat de Zoon des mensen macht
heeft op de aarde, de zonde te
vergeven(zeide Hij tot den geraakte):
Ik zeg u, sta op, en neem uw
beddeken op, en ga heen naar uw
huis.
5:25 En hij, terstond voor Hem
opstaande, [en] opgenomen
hebbende hetgeen, daar hij op
gelegen had,ging heen naar zijn
huis, God verheerlijkende.
5:26 En ontzetting heeft [hen] allen
bevangen, en zij verheerlijkten God,
en werden vervuld met
vreze,zeggende: Wij hebben heden
ongelofelijke dingen gezien.
5:27 En na dezen ging Hij uit, en
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zag een tollenaar, met name Levi,
zitten in het tolhuis, en zeide tot
hem:Volg Mij.
5:28 En hij, alles verlatende, stond
op en volgde Hem.
5:29 En Levi richtte Hem een groten
maaltijd aan, in zijn huis; en [er]
was een grote schare van
tollenaren,en van anderen, die met
hen aanzaten.
5:30 En hun Schriftgeleerden en de
Farizeen murmureerden tegen Zijn
discipelen, zeggende: Waarom eeten
drinkt gij met tollenaren en
zondaren?
5:31 En Jezus, antwoordende, zeide
tot hen: Die gezond zijn, hebben
den medicijnmeester niet van
node,maar die ziek zijn.
5:32 Ik ben niet gekomen om te
roepen rechtvaardigen, maar
zondaren tot bekering.
5:33 En zij zeiden tot Hem: Waarom
vasten de discipelen van Johannes
dikmaals, en doen
gebeden,desgelijks ook [de]
[discipelen] der Farizeen, maar de
Uwe eten en drinken?
5:34 Doch Hij zeide tot hen: Kunt
gij de bruiloftskinderen, terwijl de
Bruidegom bij hen is, doen vasten?
5:35 Maar de dagen zullen komen,
wanneer de Bruidegom van hen zal
weggenomen zijn, dan zullen
zijvasten in die dagen.
5:36 En Hij zeide ook tot hen een
gelijkenis: Niemand zet een lap van

een nieuw kleed op een oud
kleed;anders zo scheurt ook dat
nieuwe [het] [oude], en de lap van
het nieuwe komt met het oude niet
overeen.
5:37 En niemand doet nieuwen wijn
in oude [leder] zakken; anders zo
zal de nieuwe wijn de [leder]
zakkendoen bersten, en de [wijn] zal
uitgestort worden, en de [leder]
zakken zullen verderven.
5:38 Maar nieuwen wijn moet men
in nieuwe [leder] zakken doen, en
zij worden beide te zamen
behouden.
5:39 En niemand, die ouden drinkt,
begeert terstond nieuwen; want hij
zegt: De oude is beter.
6:1 En het geschiedde op den
tweeden eersten sabbat, dat Hij
door het gezaaide ging; en Zijn
discipelenplukten aren, en aten ze,
[die] wrijvende met de handen.
6:2 En sommigen der Farizeen
zeiden tot hen: Waarom doet gij,
wat niet geoorloofd is te doen op
desabbatten?
6:3 En Jezus, hun antwoordende,
zeide: Hebt gij ook dat niet gelezen,
hetwelk David deed, wanneer
hemhongerde, en dengenen, die met
hem waren?
6:4 Hoe hij ingegaan is in het huis
Gods, en de toonbroden genomen
en gegeten heeft, en ook
gegevendengenen, die met hem
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waren, welke niet zijn geoorloofd te
eten, dan alleen den priesteren.
6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon
des mensen is een Heere ook van
den sabbat.
6:6 En het geschiedde ook op een
anderen sabbat, dat Hij in de
synagoge ging, en leerde. En daar
waseen mens, en zijn rechterhand
was dor.
6:7 En de Schriftgeleerden en de
Farizeen namen Hem waar, of Hij
op den sabbat genezen zou; opdat
zij[enige] beschuldiging tegen Hem
mochten vinden.
6:8 Doch Hij kende hun gedachten,
en zeide tot den mens, die de
dorre hand had: Rijs op, en sta in
hetmidden. En hij opgestaan zijnde,
stond [over] [einde].
6:9 Zo zeide dan Jezus tot hen: Ik
zal u vragen: Wat is geoorloofd op
de sabbatten, goed te doen, of
kwaadte doen, een mens te
behouden, of te verderven?
6:10 En hen allen rondom
aangezien hebbende, zeide Hij tot
den mens: Strek uw hand uit. En hij
deedalzo; en zijn hand werd
hersteld, gezond gelijk de andere.
6:11 En zij werden vervuld met
uitzinnigheid, en spraken samen met
elkander, wat zij Jezus doen
zouden.
6:12 En het geschiedde in die
dagen, dat Hij uitging naar den
berg, om te bidden, en Hij bleef

den nachtover in het gebed tot
God.
6:13 En als het dag was geworden,
riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en
verkoos er twaalf uit hen, die Hij
ookapostelen noemde:
6:14 [Namelijk] Simon, welken Hij
ook Petrus noemde; en Andreas zijn
broeder, Jakobus en
Johannes,Filippus en Bartholomeus;
6:15 Mattheus en Thomas, Jakobus,
den [zoon] van Alfeus, en Simon
genaamd Zelotes;
6:16 Judas Jakobi, en Judas
Iskariot, die ook de verrader
geworden is.
6:17 En met hen afgekomen zijnde,
stond Hij op een vlakke plaats, en
[met] [Hem] de schare
Zijnerdiscipelen, en een grote
menigte des volks van geheel Judea
en Jeruzalem, en van den zeekant
van Tyrus enSidon;
6:18 Die gekomen waren, om Hem
te horen, en om van hun ziekten
genezen te worden, en die van
onreinegeesten gekweld waren; en
zij werden genezen.
6:19 En al de schare zocht Hem
aan te raken; want er ging kracht
van Hem uit, en Hij genas ze allen.
6:20 En Hij, Zijn ogen opslaande
over Zijn discipelen, zeide: Zalig zijt
gij, armen, want uwer is het
KoninkrijkGods.
6:21 Zalig zijt gij, die nu hongert;
want gij zult verzadigd worden. Zalig
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zijt gij, die nu weent; want gij
zultlachen.
6:22 Zalig zijt gij, wanneer u de
mensen haten, en wanneer zij u
afscheiden, en smaden, en uw naam
alskwaad verwerpen, om des Zoons
des mensen wil.
6:23 Verblijdt u in dien dag, en zijt
vrolijk; want, ziet, uw loon is groot
in den hemel; want hun vaders
dedendesgelijks den profeten.
6:24 Maar wee u, gij rijken, want gij
hebt uw troost weg.
6:25 Wee u, die verzadigd zijt, want
gij zult hongeren. Wee u, die nu
lacht, want gij zult treuren en
wenen.
6:26 Wee u, wanneer al de mensen
wel van u spreken, want hun vaders
deden desgelijks den valsenprofeten.
6:27 Maar Ik zeg ulieden, die [dit]
hoort: Hebt uw vijanden lief; doet
wel dengenen, die u haten.
6:28 Zegent degenen, die u
vervloeken, en bidt voor degenen,
die u geweld doen.
6:29 Dengene, die u aan de wang
slaat, biedt ook de andere; en
dengene, die u den mantel
neemt,verhindert ook den rok niet
[te] [nemen].
6:30 Maar geeft een iegelijk, die van
u begeert; en van dengene, die het
uwe neemt, eist niet weder.
6:31 En gelijk gij wilt, dat u de
mensen doen zullen, doet gij hun
ook desgelijks.

6:32 En indien gij liefhebt, die u
liefhebben, wat dank hebt gij? Want
ook de zondaars hebben lief
degenen,die hen liefhebben.
6:33 En indien gij goed doet
dengenen, die u goed doen, wat
dank hebt gij? Want ook de
zondaars doenhetzelfde.
6:34 En indien gij leent dengenen,
van welke gij hoopt weder te
ontvangen, wat dank hebt gij? Want
ookde zondaars lenen den
zondaren, opdat zij evengelijk weder
mogen ontvangen.
6:35 Maar hebt uw vijanden lief, en
doet goed, en leent, zonder iets
weder te hopen; en uw loon zal
grootzijn, en gij zult kinderen des
Allerhoogsten zijn; want Hij is
goedertieren over de ondankbaren
en bozen.
6:36 Weest dan barmhartig, gelijk
ook uw Vader barmhartig is.
6:37 En oordeelt niet, en gij zult
niet geoordeeld worden; verdoemt
niet, en gij zult niet verdoemd
worden;laat los, en gij zult
losgelaten worden.
6:38 Geeft, en u zal gegeven
worden; een goede, neergedrukte,
en geschudde en overlopende maat
zalmen in uw schoot geven; want
met dezelfde maat, waarmede
gijlieden meet, zal ulieden
wedergemeten worden.
6:39 En Hij zeide tot hen een
gelijkenis: Kan ook wel een blinde
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een blinde op den weg leiden?
Zullen zijniet beiden in de gracht
vallen?
6:40 De discipel is niet boven zijn
meester; maar een iegelijk volmaakt
[discipel] zal zijn gelijk zijn meester.
6:41 En wat ziet gij den splinter, die
in uws broeders oog is, en den
balk, die in uw eigen oog is, merkt
gijniet?
6:42 Of hoe kunt gij tot uw broeder
zeggen: Broeder, laat toe, dat ik
den splinter, die in uw oog is,
uitdoe;daar gij zelf den balk, die in
uw oog is, niet ziet? Gij geveinsde!
doe eerst den balk uit uw oog, en
dan zult gijbezien, om den splinter
uit te doen, die in uws broeders
oog is.
6:43 Want het is geen goede boom,
die kwade vrucht voortbrengt, en
geen kwade boom, die goede
vruchtvoortbrengt;
6:44 Want ieder boom wordt uit zijn
eigen vrucht gekend; want men
leest geen vijgen van doornen, en
mensnijdt geen druif van bramen.
6:45 De goede mens brengt het
goede voort uit den goeden schat
zijns harten; en de kwade mens
brengthet kwade voort uit den
kwaden schat zijns harten; want uit
den overvloed des harten spreekt
zijn mond.
6:46 En wat noemt gij Mij, Heere,
Heere! en doet niet hetgeen Ik zeg?
6:47 Een iegelijk, die tot Mij komt,

en Mijn woorden hoort, en dezelve
doet, Ik zal u tonen, wien hij gelijk
is.
6:48 Hij is gelijk een mens, die een
huis bouwde, en groef, en verdiepte,
en leide het fondament op
eensteenrots; als nu de hoge vloed
kwam, zo sloeg de waterstroom
tegen dat huis aan, en kon het niet
bewegen;want het was op de
steenrots gegrond.
6:49 Maar die ze gehoord, en niet
gedaan zal hebben, is gelijk een
mens, die een huis bouwde op de
aardezonder fondament; tegen
hetwelk de waterstroom aansloeg,
en het viel terstond, en de val van
datzelve huiswas groot.
7:1 Nadat Hij nu al Zijn woorden
voleindigd had, ten aanhore des
volks, ging Hij in te Kapernaum.
7:2 En een dienstknecht van een
zeker hoofdman over honderd, die
hem zeer waard was, krank zijnde,
lagop zijn sterven.
7:3 En van Jezus gehoord
hebbende, zond hij tot Hem de
ouderlingen der Joden, Hem
biddende, dat Hijwilde komen, en
zijn dienstknecht gezond maken.
7:4 Dezen nu, tot Jezus gekomen
zijnde, baden Hem ernstelijk,
zeggende: Hij is waardig, dat Gij
hem datdoet;
7:5 Want hij heeft ons volk lief, en
heeft zelf ons de synagoge
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gebouwd.
7:6 En Jezus ging met hen. En als
Hij nu niet verre van het huis was,
zond de hoofdman over honderd
totHem [enige] vrienden, en zeide
tot Hem: Heere, neem de moeite
niet; want ik ben niet waardig, dat
Gij ondermijn dak zoudt inkomen.
7:7 Daarom heb ik ook mijzelven
niet waardig geacht, om tot U te
komen; maar zeg [het] met een
woord, enmijn knecht zal genezen
worden.
7:8 Want ik ben ook een mens,
onder de macht [van] [anderen]
gesteld, hebbende krijgsknechten
ondermij, en ik zeg tot dezen: Ga,
en hij gaat; en tot den anderen:
Kom! en hij komt; en tot mijn
dienstknecht: Doe dat!en hij doet
[het].
7:9 En Jezus, dit horende,
verwonderde Zich over hem; en Zich
omkerende, zeide tot de schare, die
Hemvolgde: Ik zeg ulieden: Ik heb
zo groot een geloof zelfs in Israel
niet gevonden.
7:10 En die gezonden waren,
wedergekeerd zijnde in het huis,
vonden den kranken dienstknecht
gezond.
7:11 En het geschiedde op den
volgenden [dag], dat Hij ging naar
een stad, genaamd Nain, en met
Hemgingen velen van Zijn discipelen,
en een grote schare.
7:12 En als Hij de poort der stad

genaakte, zie daar, een dode werd
uitgedragen, [die] een
eniggeborenzoon zijner moeder
[was], en zij [was] weduwe en een
grote schare van de stad [was] met
haar.
7:13 En de Heere, haar ziende,
werd innerlijk met ontferming over
haar bewogen, en zeide tot haar:
Weenniet.
7:14 En Hij ging toe, en raakte de
baar aan; (de dragers nu stonden
stil) en Hij zeide: Jongeling, Ik zeg
u,sta op!
7:15 En de dode zat overeind, en
begon te spreken. En Hij gaf hem
aan zijn moeder.
7:16 En vreze beving hen allen, en
zij verheerlijkten God, zeggende: Een
groot Profeet is onder
onsopgestaan, en God heeft Zijn
volk bezocht.
7:17 En dit gerucht van Hem ging
uit in geheel Judea, en in al het
omliggende land.
7:18 En de discipelen van Johannes
boodschapten hem van al deze
dingen.
7:19 En Johannes, zekere twee van
zijn discipelen tot zich geroepen
hebbende, zond hen tot
Jezus,zeggende: Zijt Gij Degene, Die
komen zou, of verwachten wij een
anderen?
7:20 En als de mannen tot Hem
gekomen waren, zeiden zij:
Johannes de Doper heeft ons tot
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Uafgezonden, zeggende: Zijt Gij, Die
komen zou, of verwachten wij een
anderen?
7:21 En in dezelfde ure genas Hij er
velen van ziekten en kwalen, en
boze geesten; en velen blinden gaf
Hijhet gezicht.
7:22 En Jezus, antwoordende, zeide
tot hen: Gaat heen, en boodschapt
Johannes weder de dingen, die
gijgezien en gehoord hebt, [namelijk]
dat de blinden ziende worden, de
kreupelen wandelen, de
melaatsengereinigd worden, de
doven horen, de doden opgewekt
worden, den armen het Evangelie
verkondigd wordt.
7:23 En zalig is hij, die aan Mij niet
zal geergerd worden.
7:24 Als nu de boden van Johannes
weggegaan waren, begon Hij tot de
scharen van Johannes te
zeggen:Wat zijt gij uitgegaan in de
woestijn te aanschouwen? Een riet,
dat van den wind ginds en weder
bewogenwordt?
7:25 Maar wat zijt gij uitgegaan te
zien? Een mens, met zachte
klederen bekleed? Ziet, die in
heerlijkekleding en wellust zijn, die
zijn in de koninklijke hoven.
7:26 Maar wat zijt gij uitgegaan te
zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, ook
veel meer dan een profeet.
7:27 Deze is het, van welken
geschreven is: Ziet, Ik zende Mijn
engel voor uw aangezicht, die Uw

weg voorU heen bereiden zal.
7:28 Want Ik zeg ulieden: Onder die
van vrouwen geboren zijn, is
niemand meerder profeet, dan
Johannesde Doper; maar de minste
in het Koninkrijk Gods is meerder
dan hij.
7:29 En al het volk, [Hem] horende,
en de tollenaars, die met den doop
van Johannes gedoopt
waren,rechtvaardigden God.
7:30 Maar de Farizeen en de
wetgeleerden hebben den raad
Gods tegen zichzelven verworpen,
van hemniet gedoopt zijnde.
7:31 En de Heere zeide: Bij wien zal
Ik dan de mensen van dit geslacht
vergelijken, en wien zijn zij gelijk?
7:32 Zij zijn gelijk aan de kinderen,
die op de markt zitten, en elkander
toeroepen, en zeggen: Wij hebben
uop de fluit gespeeld, en gij hebt
niet gedanst; wij hebben u
klaagliederen gezongen, en gij hebt
niet geweend.
7:33 Want Johannes de Doper is
gekomen, noch brood etende, noch
wijn drinkende; en gij zegt: Hij
heeftden duivel.
7:34 De Zoon des mensen is
gekomen, etende en drinkende, en
gij zegt: Ziet daar, een Mens, [Die]
eenvraat en wijnzuiper [is], een
Vriend van tollenaren en zondaren.
7:35 Doch de wijsheid is
gerechtvaardigd geworden van al
haar kinderen.
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7:36 En een der Farizeen bad Hem,
dat Hij met hem ate; en ingegaan
zijnde in des Farizeers huis, zat
Hijaan.
7:37 En ziet, een vrouw in de stad,
welke een zondares was,
verstaande, dat Hij in des Farizeers
huisaanzat, bracht een albasten fles
met zalf.
7:38 En staande achter Zijn voeten,
wenende, begon zij Zijn voeten nat
te maken met tranen, en zijdroogde
ze af met het haar van haar hoofd,
en kuste Zijn voeten, en zalfde ze
met de zalf.
7:39 En de Farizeer, die Hem
genood had, [zulks] ziende, sprak bij
zichzelven, zeggende: Deze, indien
Hijeen profeet ware, zou wel weten,
wat en hoedanige vrouw deze is,
die Hem aanraakt; want zij is een
zondares.
7:40 En Jezus antwoordende, zeide
tot hem: Simon! Ik heb u wat te
zeggen. En hij sprak: Meester! zeg
het.
7:41 [Jezus] [zeide]: Een zeker
schuldheer had twee schuldenaars;
de een was schuldig
vijfhonderdpenningen, en de andere
vijftig;
7:42 En als zij niet hadden om te
betalen, schold hij het hun beiden
kwijt. Zeg dan, wie van dezen zal
hemmeer liefhebben?
7:43 En Simon, antwoordende,
zeide: Ik acht, dat hij het [is], dien

hij het meeste kwijtgescholden heeft.
EnHij zeide tot hem: Gij hebt recht
geoordeeld.
7:44 En Hij, Zich omkerende naar
de vrouw, zeide tot Simon: Ziet gij
deze vrouw? Ik ben in uw
huisgekomen; water hebt gij niet tot
Mijn voeten gegeven; maar deze
heeft Mijn voeten met tranen nat
gemaakt, enmet het haar van haar
hoofd afgedroogd.
7:45 Gij hebt Mij geen kus gegeven;
maar deze, van dat zij ingekomen
is, heeft niet afgelaten Mijn voetente
kussen.
7:46 Met olie hebt gij Mijn hoofd
niet gezalfd; maar deze heeft Mijn
voeten met zalf gezalfd.
7:47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden
zijn [haar] vergeven, die vele waren;
want zij heeft veel liefgehad;
maardien weinig vergeven wordt, die
heeft weinig lief.
7:48 En Hij zeide tot haar: Uw
zonden zijn [u] vergeven.
7:49 En die mede aanzaten,
begonnen te zeggen bij zichzelven:
Wie is Deze, Die ook de zonden
vergeeft?
7:50 Maar Hij zeide tot de vrouw:
Uw geloof heeft u behouden; ga
heen in vrede.
8:1 En het geschiedde daarna, dat
Hij reisde van de ene stad en vlek
tot de andere, predikende
enverkondigende het Evangelie van
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het Koninkrijk Gods; en de twaalven
[waren] met Hem;
8:2 En sommige vrouwen, die van
boze geesten en krankheden
genezen waren, [namelijk] Maria,
genaamdMagdalena, van welke
zeven duivelen uitgegaan waren;
8:3 En Johanna, de huisvrouw van
Chusas, den rentmeester van
Herodes, en Susanna, en vele
anderen,die Hem dienden van haar
goederen.
8:4 Als nu een grote schare
bijeenvergaderde, en zij van alle
steden tot Hem kwamen, zo zeide
Hij doorgelijkenis:
8:5 Een zaaier ging uit, om zijn
zaad te zaaien; en als hij zaaide,
viel het ene bij den weg, en
werdvertreden, en de vogelen des
hemels aten dat op.
8:6 En het andere viel op een
steenrots, en opgewassen zijnde, is
het verdord, omdat het geen
vochtigheidhad.
8:7 En het andere viel in het
midden van de doornen, en de
doornen mede opwassende,
verstiktenhetzelve.
8:8 En het andere viel op de goede
aarde, en opgewassen zijnde, bracht
het honderdvoudige vrucht voort.Dit
zeggende, riep Hij: Wie oren heeft,
om te horen, die hore.
8:9 En Zijn discipelen vraagden
Hem, zeggende: Wat mag deze
gelijkenis wezen?

8:10 En Hij zeide: U is het gegeven,
de verborgenheden van het
Koninkrijk Gods te verstaan; maar
tot deanderen [spreek] [Ik] in
gelijkenissen, opdat zij ziende niet
zien, en horende niet verstaan.
8:11 Dit is nu de gelijkenis: Het
zaad is het Woord Gods.
8:12 En die bij den weg [bezaaid]
[worden], zijn dezen, die horen;
daarna komt de duivel, en neemt
hetWoord uit hun hart weg, opdat
zij niet zouden geloven, en zalig
worden.
8:13 En die op de steenrots
[bezaaid] [worden], zijn dezen, die,
wanneer zij het gehoord hebben,
het Woordmet vreugde ontvangen;
en dezen hebben geen wortel, die
maar voor een tijd geloven, en in
den tijd derverzoeking wijken zij af.
8:14 En dat in de doornen valt, zijn
dezen, die gehoord hebben, en
heengaande verstikt worden door
dezorgvuldigheden, en rijkdom, en
wellusten des levens, en voldragen
geen [vrucht].
8:15 En dat in de goede aarde
[valt], zijn dezen, die, het Woord
gehoord hebbende, hetzelve in een
eerlijken goed hart bewaren, en in
volstandigheid vruchten
voortbrengen.
8:16 En niemand, die een kaars
ontsteekt, bedekt dezelve met een
vat, of zet ze onder een bed; maar
zetze op een kandelaar, opdat
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degenen, die inkomen, het licht zien
mogen.
8:17 Want er is niets verborgen, dat
niet openbaar zal worden; noch
heimelijk, dat niet bekend zal
worden,en in het openbaar komen.
8:18 Ziet dan, hoe gij hoort; want
zo wie heeft, dien zal gegeven
worden; en zo wie niet heeft, ook
hetgeenhij meent te hebben, zal van
hem genomen worden.
8:19 En Zijn moeder en [Zijn]
broeders kwamen tot Hem, en
konden bij Hem niet komen,
vanwege deschare.
8:20 En Hem werd geboodschapt
[van] [enigen], die zeiden: Uw
moeder en Uw broeders staan daar
buiten,begerende U te zien.
8:21 Maar Hij antwoordde en zeide
tot hen: Mijn moeder en Mijn
broeders zijn dezen, die Gods
Woordhoren, en datzelve doen.
8:22 En het geschiedde in een van
die dagen, dat Hij in een schip
ging, en Zijn discipelen [met] [Hem];
enHij zeide tot hen: Laat ons
overvaren aan de andere zijde van
het meer. En zij staken af.
8:23 En als zij voeren, viel Hij in
slaap; en er kwam een storm van
wind op het meer, en zij werden
vol[waters], en waren in nood.
8:24 En zij gingen tot Hem, en
wekten Hem op, zeggende: Meester,
Meester, wij vergaan! en
Hij,opgestaan zijnde, bestrafte den

wind en de watergolven, en zij
hielden op, en er werd stilte.
8:25 En Hij zeide tot hen: Waar is
uw geloof? Maar zij, bevreesd zijnde,
verwonderden zich, zeggende
totelkander: Wie is toch Deze, dat
Hij ook de winden en het water
gebiedt, en zij zijn Hem
gehoorzaam?
8:26 En zij voeren voort naar het
land der Gadarenen, hetwelk is
tegenover Galilea.
8:27 En als Hij aan het land
uitgegaan was, ontmoette Hem een
zeker man uit de stad, die van over
langentijd met duivelen was bezeten
geweest; en was met geen klederen
gekleed, en bleef in geen huis, maar
in degraven.
8:28 En hij, Jezus ziende, en zeer
roepende, viel voor Hem neder, en
zeide met een grote stem: Wat heb
ikmet U [te] [doen], Jezus, Gij Zone
Gods, des Allerhoogsten, ik bid U,
dat Gij mij niet pijnigt!
8:29 Want Hij had den onreinen
geest geboden, dat hij van den
mens zou uitvaren; want hij had
hemmenigen tijd bevangen gehad;
en hij werd met ketenen en met
boeien gebonden, om bewaard te
zijn; en hijverbrak de banden, en
werd van den duivel gedreven in de
woestijnen.
8:30 En Jezus vraagde hem,
zeggende: Welke is uw naam? En hij
zeide: Legio. Want vele duivelen
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warenin hem gevaren.
8:31 En zij baden Hem, dat Hij hun
niet gebieden zou in den afgrond
heen te varen.
8:32 En aldaar was een kudde veler
zwijnen, weidende op den berg; en
zij baden Hem, dat Hij hun
wildetoelaten in dezelve te varen. En
Hij liet het hun toe.
8:33 En de duivelen, uitvarende van
den mens, voeren in de zwijnen; en
de kudde stortte van de steilte afin
het meer; en versmoorde.
8:34 En die ze weidden, ziende
hetgeen geschied was, zijn gevlucht;
en heengaande boodschapten het
inde stad, en op het land.
8:35 En zij gingen uit, om te zien
hetgeen geschied was, en kwamen
tot Jezus, en vonden den mens,
vanwelken de duivelen uitgevaren
waren, zittend aan de voeten van
Jezus, gekleed en wel bij zijn
verstand; en zijwerden bevreesd.
8:36 En ook, die het gezien hadden,
verhaalden hun, hoe de bezetene
was verlost geworden.
8:37 En de gehele menigte van het
omliggende land der Gadarenen
baden Hem, dat Hij van hen
wegging;want zij waren met grote
vreze bevangen. En Hij, in het schip
gegaan zijnde, keerde wederom.
8:38 En de man, van welken de
duivelen uitgevaren waren, bad Hem,
dat hij mocht bij Hem zijn.
MaarJezus liet hem van Zich gaan,

zeggende:
8:39 Keer weder naar uw huis, en
vertel, wat grote dingen u God
gedaan heeft. En hij ging heen door
degehele stad, verkondigende, wat
grote dingen Jezus hem gedaan
had.
8:40 En het geschiedde, als Jezus
wederkeerde, dat Hem de schare
ontving; want zij waren allen
Hemverwachtende.
8:41 En ziet, er kwam een man,
wiens naam was Jairus, en hij was
een overste der synagoge; en hij
vielaan de voeten van Jezus, en
bad Hem, dat Hij in zijn huis wilde
komen.
8:42 Want hij had een enige
dochter, van omtrent twaalf jaren,
en deze lag op haar sterven. En als
Hijheenging, zo verdrongen Hem de
scharen.
8:43 En een vrouw, die twaalf jaren
lang den vloed des bloeds gehad
had, welke al haar leeftocht
aanmedicijnmeesters ten koste
gelegd had; en van niemand had
kunnen genezen worden,
8:44 Van achteren tot Hem
komende, raakte den zoom Zijns
kleeds aan; en terstond stelpte de
vloed haarsbloeds.
8:45 En Jezus zeide: Wie is het, die
Mij heeft aangeraakt? En als zij het
allen miszaakten, zeide Petrus endie
met hem waren: Meester, de
scharen drukken en verdringen U,
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en zegt Gij: Wie is het, die Mij
aangeraaktheeft?
8:46 En Jezus zeide: Iemand heeft
Mij aangeraakt; want Ik heb bekend,
dat kracht van Mij uitgegaan is.
8:47 De vrouw nu, ziende, dat zij
niet verborgen was, kwam bevende,
en voor Hem
nedervallende,verklaarde Hem voor
al het volk, om wat oorzaak zij Hem
aangeraakt had, en hoe zij terstond
genezen was.
8:48 En Hij zeide tot haar: Dochter,
wees welgemoed, uw geloof heeft u
behouden; ga heen in vrede.
8:49 Als Hij nog sprak, kwam er
een van [het] [huis] des oversten
der synagoge, zeggende tot hem:
Uwdochter is gestorven; zijt den
Meester niet moeielijk.
8:50 Maar Jezus, [dat] horende,
antwoordde hem, zeggende: Vrees
niet, geloof alleenlijk, en zij
zalbehouden worden.
8:51 En als Hij in het huis kwam,
liet Hij niemand inkomen, dan
Petrus, en Jakobus, en Johannes,
en denvader en de moeder des
kinds.
8:52 En zij schreiden allen, en
maakten misbaar over hetzelve. En
Hij zeide: Schreit niet; zij is
nietgestorven; maar zij slaapt.
8:53 En zij belachten Hem, wetende,
dat zij gestorven was.
8:54 Maar als Hij ze allen
uitgedreven had, greep Hij haar

hand en riep, zeggende: Kind, sta
op!
8:55 En haar geest keerde weder,
en zij is terstond opgestaan; en Hij
gebood, dat men haar te eten
gevenzoude.
8:56 En haar ouders ontzetten zich;
en Hij beval hun, dat zij niemand
zouden zeggen hetgeen
geschiedwas.
9:1 En Zijn twaalf discipelen
samengeroepen hebbende, gaf Hij
hun kracht en macht over al de
duivelen, enom ziekten te genezen.
9:2 En Hij zond hen heen, om te
prediken het Koninkrijk Gods, en de
kranken gezond te maken.
9:3 En Hij zeide tot hen: Neemt
niets mede tot den weg, noch
staven, noch male, noch brood,
noch geld;noch iemand van u zal
twee rokken hebben.
9:4 En in wat huis gij ook zult
ingaan, blijft aldaar, en gaat van
daar uit.
9:5 En zo wie u niet zullen
ontvangen, uitgaande van die stad,
schudt ook het stof af van uw
voeten, tot eengetuigenis tegen hen.
9:6 En zij, uitgaande, doorgingen al
de vlekken, verkondigende het
Evangelie, en genezende [de]
[zieken]overal.
9:7 En Herodes, de viervorst,
hoorde al de dingen, die van Hem
geschiedden; en was twijfelmoedig,
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omdatvan sommigen gezegd werd,
dat Johannes van de doden was
opgestaan.
9:8 En van sommigen, dat Elias
verschenen was; en [van] anderen,
dat een profeet van de ouden
wasopgestaan.
9:9 En Herodes zeide: Johannes
heb ik onthoofd; wie is nu Deze,
van Welken ik zulke dingen hoor?
En hijzocht Hem te zien.
9:10 En de apostelen, wedergekeerd
zijnde, verhaalden Hem al wat zij
gedaan hadden. En Hij nam
henmede en vertrok alleen in een
woeste plaats der stad, genaamd
Bethsaida.
9:11 En de scharen, [dat]
verstaande, volgden Hem; en Hij
ontving ze, en sprak tot hen van
het KoninkrijkGods; en die genezing
van node hadden, maakte Hij
gezond.
9:12 En de dag begon te dalen; en
de twaalven, tot Hem komende,
zeiden tot Hem: Laat de schare van
U,opdat zij, heengaande in de
omliggende vlekken en in de
dorpen, herberg nemen mogen, en
spijze vinden; wantwij zijn hier in
een woeste plaats.
9:13 Maar Hij zeide tot hen: Geeft
gij hun te eten. En zij zeiden: Wij
hebben niet meer dan vijf broden,
entwee vissen; tenzij dan dat wij
heengaan en spijs kopen voor al dit
volk;

9:14 Want er waren omtrent vijf
duizend mannen. Doch Hij zeide tot
Zijn discipelen: Doet hen nederzitten
bijzaten, elk van vijftig.
9:15 En zij deden alzo, en deden
hen allen nederzitten.
9:16 En Hij, de vijf broden en de
twee vissen genomen hebbende, zag
op naar den hemel, en zegende
die,en brak ze, en gaf ze den
discipelen, om der schare voor te
leggen.
9:17 En zij aten en werden allen
verzadigd; en er werd opgenomen,
hetgeen hun van de
brokkenovergeschoten was, twaalf
korven.
9:18 En het geschiedde, als Hij
alleen was biddende, dat de
discipelen met Hem waren, en Hij
vraagdehen, zeggende: Wie zeggen
de scharen, dat Ik ben?
9:19 En zij, antwoordende, zeiden:
Johannes de Doper; en anderen:
Elias; en anderen: Dat enig
profeetvan de ouden opgestaan is.
9:20 En Hij zeide tot hen: Maar
gijlieden, wie zegt gij, dat Ik ben?
En Petrus, antwoordende, zeide:
DeChristus Gods.
9:21 En Hij gebood hun scherpelijk
en beval, dat zij dit niemand zeggen
zouden;
9:22 Zeggende: De Zoon des
mensen moet veel lijden, en
verworpen worden van de
ouderlingen, enoverpriesters, en
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Schriftgeleerden, en gedood en ten
derden dage opgewekt worden.
9:23 En Hij zeide tot allen: Zo
iemand achter Mij wil komen, die
verloochene zichzelven, en neme
zijn kruisdagelijks op, en volge Mij.
9:24 Want zo wie zijn leven
behouden wil, die zal het verliezen;
maar zo wie zijn leven verliezen zal,
omMijnentwil, die zal het behouden.
9:25 Want wat baat het een mens,
die de gehele wereld zou winnen,
en zichzelven verliezen, of
schade[zijns] [zelfs] lijden?
9:26 Want zo wie zich Mijns en
Mijner woorden zal geschaamd
hebben, diens zal de Zoon des
mensenZich schamen, wanneer Hij
komen zal in Zijn heerlijkheid, en
[in] [de] [heerlijkheid] des Vaders, en
der heiligeengelen.
9:27 En Ik zeg u waarlijk: Er zijn
sommigen dergenen, die hier staan,
die den dood niet zullen
smaken,totdat zij het Koninkrijk
Gods zullen gezien hebben.
9:28 En het geschiedde, omtrent
acht dagen na deze woorden, dat
Hij medenam Petrus, en Johannes,
enJakobus, en klom op den berg,
om te bidden.
9:29 En als Hij bad, werd de
gedaante Zijns aangezichts
veranderd, en Zijn kleding wit [en]
zeer blinkende.
9:30 En ziet, twee mannen spraken
met Hem, welke waren Mozes en

Elias.
9:31 Dewelke, gezien zijnde in
heerlijkheid, zeiden Zijn uitgang, dien
Hij zoude volbrengen te Jeruzalem.
9:32 Petrus nu, en die met hem
[waren], waren met slaap bezwaard;
en ontwaakt zijnde, zagen zij
Zijnheerlijkheid, en de twee mannen,
die bij Hem stonden.
9:33 En het geschiedde, als zij van
Hem afscheidden, zo zeide Petrus
tot Jezus: Meester, het is goed,
datwij hier zijn; en laat ons drie
tabernakelen maken, voor U een, en
voor Mozes een, en voor Elias een;
nietwetende, wat hij zeide.
9:34 Als hij nu dit zeide, kwam een
wolk, en overschaduwde hen; en zij
werden bevreesd, als die in de
wolkingingen.
9:35 En er geschiedde een stem uit
de wolk, zeggende: Deze is Mijn
geliefde Zoon; hoort Hem!
9:36 En als de stem geschiedde, zo
werd Jezus alleen gevonden. En zij
zwegen stil, en verhaalden in
diedagen niemand iets van hetgeen
zij gezien hadden.
9:37 En het geschiedde des daags
daaraan, als zij van den berg
afkwamen, dat Hem een grote
schare inhet gemoet kwam.
9:38 En ziet, een man van de
schare riep uit, zeggende: Meester,
ik bid U, zie toch mijn zoon aan;
want hijis mij een eniggeborene.
9:39 En zie, een geest neemt hem,
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en van stonde aan roept hij, en hij
scheurt hem, dat hij schuimt, en
wijktnauwelijks van hem, en
verplettert hem.
9:40 En ik heb Uw discipelen
gebeden, dat zij hem zouden
uitwerpen, en zij hebben niet
gekund.
9:41 En Jezus, antwoordende, zeide:
O ongelovig en verkeerd geslacht,
hoe lang zal Ik nog bij ulieden
zijn,en ulieden verdragen? Breng uw
zoon hier.
9:42 En nog, als hij [naar] [Hem]
toekwam, scheurde hem de duivel,
en verscheurde [hem]; maar
Jezusbestrafte den onreinen geest,
en maakte het kind gezond, en gaf
hem zijn vader weder.
9:43 En zij werden allen verslagen
over de grootdadigheid Gods. En als
zij allen zich verwonderden over
alde dingen, die Jezus gedaan had,
zeide Hij tot Zijn discipelen:
9:44 Legt gij deze woorden in uw
oren: Want de Zoon des mensen
zal overgeleverd worden in der
mensenhanden.
9:45 Maar zij verstonden dit woord
niet, en het was voor hen
verborgen, alzo dat zij het niet
begrepen; enzij vreesden van dat
woord Hem te vragen.
9:46 En er rees een overlegging
onder hen, namelijk, wie van hen de
meeste ware.
9:47 Maar Jezus, ziende de

overlegging hunner harten, nam een
kindeken, en stelde dat bij Zich;
9:48 En zeide tot hen: Zo wie dit
kindeken ontvangen zal in Mijn
Naam, die ontvangt Mij; en zo wie
Mijontvangen zal, ontvangt Hem, Die
Mij gezonden heeft. Want die de
minste onder u allen is, die zal
groot zijn.
9:49 En Johannes antwoordde en
zeide: Meester! wij hebben een
gezien, die in Uw Naam de
duivelenuitwierp, en wij hebben het
hem verboden, omdat hij U met ons
niet volgt.
9:50 En Jezus zeide tot hem:
Verbied het niet; want wie tegen
ons niet is, die is voor ons.
9:51 En het geschiedde, als de
dagen Zijner opneming vervuld
werden, zo richtte Hij Zijn
aangezicht, omnaar Jeruzalem te
reizen.
9:52 En Hij zond boden uit voor
Zijn aangezicht; en zij, heengereisd
zijnde, kwamen in een vlek
derSamaritanen, om voor Hem
[herberg] te bereiden.
9:53 En zij ontvingen Hem niet,
omdat Zijn aangezicht was [als]
reizende naar Jeruzalem.
9:54 Als nu Zijn discipelen, Jakobus
en Johannes, [dat] zagen, zeiden zij:
Heere, wilt Gij, dat wij zeggen,dat
vuur van den hemel nederdale, en
dezen verslinde, gelijk ook Elias
gedaan heeft?
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9:55 Maar Zich omkerende, bestrafte
Hij hen, en zeide: Gij weet niet van
hoedanigen geest gij zijt.
9:56 Want de Zoon des mensen is
niet gekomen om der mensen zielen
te verderven, maar om tebehouden.
En zij gingen naar een ander vlek.
9:57 En het geschiedde op den
weg, als zij reisden, dat een tot
Hem zeide: Heere, ik zal U volgen,
waar Gijook heengaat.
9:58 En Jezus zeide tot hem: De
vossen hebben holen, en de vogelen
des hemels nesten; maar de
Zoondes mensen heeft niet, waar Hij
het hoofd nederlegge.
9:59 En Hij zeide tot een anderen:
Volg Mij. Doch hij zeide: Heere, laat
mij toe, dat ik heenga, en eerst
mijnvader begrave.
9:60 Maar Jezus zeide tot hem:
Laat de doden hun doden begraven;
doch gij, ga heen en verkondig
hetKoninkrijk Gods.
9:61 En ook een ander zeide:
Heere, ik zal U volgen; maar laat
mij eerst toe, dat ik afscheid neme
vandegenen, die in mijn huis zijn.
9:62 En Jezus zeide tot hem:
Niemand, die zijn hand aan den
ploeg slaat, en ziet naar hetgeen
achter is, isbekwaam tot het
Koninkrijk Gods.
10:1 En na dezen stelde de Heere
nog andere zeventig, en zond hen
heen voor Zijn aangezicht, twee

entwee, in iedere stad en plaats,
daar Hij komen zou.
10:2 Hij zeide dan tot hen: De
oogst is wel groot, maar de
arbeiders zijn weinige; daarom, bidt
den Heeredes oogstes, dat Hij
arbeiders in Zijn oogst uitstote.
10:3 Gaat henen; ziet, Ik zend u als
lammeren in het midden der wolven.
10:4 Draagt geen buidel, noch male,
noch schoenen; en groet niemand
op den weg.
10:5 En in wat huis gij zult ingaan,
zegt eerst: Vrede [zij] dezen huize!
10:6 En indien aldaar een zoon des
vredes is, zo zal uw vrede op hem
rusten; maar indien niet, zo zal
[uw][vrede] tot u wederkeren.
10:7 En blijft in datzelve huis,
etende en drinkende, hetgeen van
hen [voorgezet] [wordt]; want de
arbeideris zijn loon waardig; gaat
niet over van [het] [ene] huis in
[het] [andere] huis.
10:8 En in wat stad gij zult ingaan,
en zij u ontvangen, eet hetgeen
ulieden voorgezet wordt.
10:9 En geneest de kranken, die
daarin zijn, en zegt tot hen: Het
Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.
10:10 Maar in wat stad gij zult
ingaan, en zij u niet ontvangen,
uitgaande op haar straten, zo zegt:
10:11 Ook het stof, dat uit uw stad
aan ons kleeft, schudden wij af op
ulieden; nochtans zo weet dit, dat
hetKoninkrijk Gods nabij u gekomen
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is.
10:12 En Ik zeg u, dat het [dien]
[van] Sodom verdragelijker wezen
zal in dien dag, dan dezelve stad.
10:13 Wee u, Chorazin, wee u,
Bethsaida, want zo in Tyrus en
Sidon de krachten geschied waren,
die in ugeschied zijn, zij zouden
eertijds, in zak en as zittende, zich
bekeerd hebben.
10:14 Doch het zal Tyrus en Sidon
verdragelijker zijn in het oordeel,
dan ulieden.
10:15 En gij, Kapernaum, die tot
den hemel toe verhoogd zijt, gij zult
tot de hel toe nedergestoten
worden.
10:16 Wie u hoort, die hoort Mij; en
wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en
wie Mij verwerpt, die
verwerptDengene, Die Mij gezonden
heeft.
10:17 En de zeventigen zijn
wedergekeerd met blijdschap,
zeggende: Heere, ook de duivelen
zijn onsonderworpen, in Uw Naam.
10:18 En Hij zeide tot hen: Ik zag
den satan, als een bliksem, uit den
hemel vallen.
10:19 Ziet, Ik geve u de macht, om
op slangen en schorpioenen te
treden, en over alle kracht des
vijands;en geen ding zal u enigszins
beschadigen.
10:20 Doch verblijdt u daarin niet,
dat de geesten u onderworpen zijn;
maar verblijdt u veel meer, dat

uwnamen geschreven zijn in de
hemelen.
10:21 Te dier ure verheugde Zich
Jezus in den geest, en zeide: Ik
dank U, Vader! Heere des hemels
en deraarde; dat Gij deze dingen
voor de wijzen en verstandigen
verborgen hebt, en hebt dezelve
den kinderkensgeopenbaard; ja,
Vader, want alzo is geweest het
welbehagen voor U.
10:22 Alle dingen zijn Mij van Mijn
Vader overgegeven; en niemand
weet, wie de Zoon is, dan de Vader;
enwie de Vader is, dan de Zoon, en
dien het de Zoon zal willen
openbaren.
10:23 En Zich kerende naar de
discipelen, zeide Hij [tot] [hen]
alleen: Zalig zijn de ogen, die zien,
hetgeengij ziet.
10:24 Want Ik zeg u, dat vele
profeten en koningen hebben
begeerd te zien, hetgeen gij ziet, en
hebben hetniet gezien; en te horen,
hetgeen gij hoort, en hebben het
niet gehoord.
10:25 En ziet, een zeker
wetgeleerde stond op, Hem
verzoekende, en zeggende: Meester,
wat doende zalik het eeuwige leven
beerven?
10:26 En Hij zeide tot hem: Wat is
in de wet geschreven? Hoe leest
gij?
10:27 En hij, antwoordende, zeide:
Gij zult den Heere, uw God,
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liefhebben, uit geheel uw hart, en
uit geheeluw ziel, en uit geheel uw
kracht, en uit geheel uw verstand;
en uw naaste als uzelven.
10:28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt
recht geantwoord; doe dat, en gij
zult leven.
10:29 Maar hij, willende zichzelven
rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En
wie is mijn naaste?
10:30 En Jezus, antwoordende,
zeide: Een zeker mens kwam af van
Jeruzalem naar Jericho, en viel
onderde moordenaars, welke, hem
ook uitgetogen, en daartoe [zware]
slagen gegeven hebbende,
heengingen, enlieten [hem] half
dood liggen.
10:31 En bij geval kwam een zeker
priester denzelven weg af, en hem
ziende, ging hij tegenover
[hem]voorbij.
10:32 En desgelijks ook een Leviet,
als hij was bij die plaats, kwam hij,
en zag [hem], en ging
tegenover[hem] voorbij.
10:33 Maar een zeker Samaritaan,
reizende, kwam omtrent hem, en
hem ziende, werd hij met
innerlijkeontferming bewogen.
10:34 En hij, tot [hem] gaande,
verbond zijn wonden, gietende
daarin olie en wijn; en hem
heffende op zijneigen beest, voerde
hem in de herberg en verzorgde
hem.
10:35 En des anderen daags

weggaande, langde hij twee
penningen uit, en gaf ze den waard,
en zeide tothem: Draag zorg voor
hem: en zo wat gij meer [aan] [hem]
ten koste zult leggen, dat zal ik u
wedergeven, als ikwederkom.
10:36 Wie dan van deze drie dunkt
u de naaste geweest te zijn
desgenen, die onder de
moordenaarsgevallen was?
10:37 En hij zeide: Die
barmhartigheid aan hem gedaan
heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem:
Ga heen, endoe gij desgelijks.
10:38 En het geschiedde, als zij
reisden, dat Hij kwam in een vlek;
en een zekere vrouw, met name
Martha,ontving Hem in haar huis.
10:39 En deze had een zuster,
genaamd Maria, welke ook, zittende
aan de voeten van Jezus, Zijn
woordhoorde.
10:40 Doch Martha was zeer bezig
met veel dienens, en daarbij
komende, zeide zij: Heere, trekt Gij
U datniet aan, dat mijn zuster mij
alleen laat dienen? Zeg dan haar,
dat zij mij helpe.
10:41 En Jezus, antwoordende,
zeide tot haar: Martha, Martha, gij
bekommert en ontrust u over
veledingen;
10:42 Maar een ding is nodig; doch
Maria heeft het goede deel
uitgekozen, hetwelk van haar niet
zalweggenomen worden.
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11:1 En het geschiedde, toen Hij in
een zekere plaats was biddende, als
Hij ophield, dat een van
Zijndiscipelen tot Hem zeide: Heere,
leer ons bidden, gelijk ook
Johannes zijn discipelen geleerd
heeft.
11:2 En Hij zeide tot hen: Wanneer
gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in
de hemelen [zijt]! Uw Naam
wordegeheiligd. Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den
hemel, [alzo] ook op de aarde.
11:3 Geef ons elken dag ons
dagelijks brood.
11:4 En vergeef ons onze zonden;
want ook wij vergeven aan een
iegelijk, die ons schuldig is. En leid
onsniet in verzoeking, maar verlos
ons van den boze.
11:5 En Hij zeide tot hen: Wie van
u zal een vriend hebben, en zal ter
middernacht tot hem gaan, en
tothem zeggen: Vriend! leen mij drie
broden;
11:6 Overmits mijn vriend van de
reis tot mij gekomen is, en ik heb
niet, dat ik hem voorzette;
11:7 En dat die van binnen,
antwoordende, zou zeggen: Doe mij
geen moeite aan; de deur is nu
gesloten,en mijn kinderen zijn met
mij in de slaapkamer; ik kan niet
opstaan, om u te geven.
11:8 Ik zeg ulieden: Hoewel hij niet
zou opstaan en hem geven, omdat
hij zijn vriend is, nochtans om

zijneronbeschaamdheid wil, zal hij
opstaan, en hem geven zoveel als
hij er behoeft.
11:9 En Ik zeg ulieden: Bidt, en u
zal gegeven worden; zoekt, en gij
zult vinden; klopt, en u zal
opengedaanworden.
11:10 Want een iegelijk, die bidt,
die ontvangt; en die zoekt, die
vindt; en die klopt, dien zal
opengedaanworden.
11:11 En wat vader onder u, dien
de zoon om brood bidt, zal hem
een steen geven, of ook om een
vis, zalhem voor een vis een slang
geven?
11:12 Of zo hij ook om een ei zou
bidden, zal hij hem een schorpioen
geven?
11:13 Indien dan gij, die boos zijt,
weet uw kinderen goede gaven te
geven, hoeveel te meer zal
dehemelse Vader den Heiligen Geest
geven dengenen, die Hem bidden?
11:14 En Hij wierp een duivel uit, en
die was stom. En het geschiedde,
als de duivel uitgevaren was, dat
destomme sprak; en de scharen
verwonderden zich.
11:15 Maar sommigen van hen
zeiden: Hij werpt de duivelen uit
door Beelzebul, den overste der
duivelen.
11:16 En anderen, [Hem]
verzoekende, begeerden van Hem
een teken uit den hemel.
11:17 Maar Hij, kennende hun
1682

Lukas
gedachten, zeide tot hen: Een ieder
koninkrijk, dat tegen zichzelf
verdeeld is,wordt verwoest; en een
huis, tegen zichzelf [verdeeld]
[zijnde], valt.
11:18 Indien nu ook de satan tegen
zichzelven verdeeld is, hoe zal zijn
rijk bestaan? Dewijl gij zegt, dat
Ikdoor Beelzebul de duivelen
uitwerp.
11:19 En indien Ik door Beelzebul
de duivelen uitwerp, door wien
werpen ze uw zonen uit? Daarom
zullendezen uw rechters zijn.
11:20 Maar indien Ik door den
vinger Gods de duivelen uitwerp, zo
is dan het Koninkrijk Gods tot
ugekomen.
11:21 Wanneer een sterke
gewapende zijn hof bewaart, zo is
[al] wat hij heeft in vrede.
11:22 Maar als een daarover komt,
die sterker is dan hij, en hem
overwint, die neemt zijn
gehelewapenrusting, daar hij op
vertrouwde, en deelt zijn roof uit.
11:23 Wie met Mij niet is, die is
tegen Mij; en wie met Mij niet
vergadert, die verstrooit.
11:24 Wanneer de onreine geest
van den mens uitgevaren is, zo gaat
hij door dorre plaatsen,
zoekenderust; en die niet vindende,
zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn
huis, daar ik uitgevaren ben.
11:25 En komende, vindt hij het
[met] [bezemen] gekeerd en versierd.

11:26 Dan gaat hij heen, en neemt
met zich zeven andere geesten,
bozer dan hij zelf is, en
ingegaanzijnde, wonen zij aldaar; en
het laatste van dien mens wordt
erger dan het eerste.
11:27 En het geschiedde, als Hij
deze dingen sprak, dat een zekere
vrouw, de stem verheffende uit
deschare, tot Hem zeide: Zalig is de
buik, die U gedragen heeft, en de
borsten, die Gij hebt gezogen.
11:28 Maar Hij zeide: Ja, zalig zijn
degenen, die het Woord Gods
horen, en hetzelve bewaren.
11:29 En als de scharen dicht
bijeenvergaderden, begon Hij te
zeggen: Dit is een boos geslacht;
hetverzoekt een teken, en hetzelve
zal geen teken gegeven worden,
dan het teken van Jonas, den
profeet.
11:30 Want gelijk Jonas den
Ninevieten een teken geweest is,
alzo zal ook de Zoon des mensen
zijn dezengeslachte.
11:31 De koningin van het Zuiden
zal opstaan in het oordeel met de
mannen van dit geslacht, en zal
zeveroordelen; want zij is gekomen
van de einden der aarde, om te
horen de wijsheid van Salomo; en
ziet, meerdan Salomo is hier.
11:32 De mannen van Nineve, zullen
opstaan in het oordeel met dit
geslacht, en zullen
hetzelveveroordelen; want zij hebben
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zich bekeerd op de prediking van
Jonas; en ziet, meer dan Jonas is
hier!
11:33 En niemand, die een kaars
ontsteekt, zet [die] in het verborgen,
noch onder een koornmaat, maar
opeen kandelaar, opdat degenen,
die inkomen, het licht zien mogen.
11:34 De kaars des lichaams is het
oog: wanneer dan uw oog
eenvoudig is, zo is ook uw gehele
lichaamverlicht; maar zo het boos
is, zo is ook uw [gehele] lichaam
duister.
11:35 Zie dan toe, dat niet het
licht, hetwelk in u is, duisternis zij.
11:36 Indien dan uw lichaam geheel
verlicht is, niet hebbende enig deel,
dat duister is, zo zal het
geheelverlicht zijn, gelijk wanneer de
kaars met het schijnsel u verlicht.
11:37 Als Hij nu [dit] sprak, bad
Hem een zeker Farizeer, dat Hij bij
hem het middagmaal wilde eten;
eningegaan zijnde, zat Hij aan.
11:38 En de Farizeer, [dat] ziende,
verwonderde zich, dat Hij niet eerst,
voor het middagmaal, Zichgewassen
had.
11:39 En de Heere zeide tot hem:
Nu gij Farizeen, gij reinigt het
buitenste des drinkbekers en des
schotels;maar het binnenste van u
is vol van roof en boosheid.
11:40 Gij onverstandigen! Die het
buitenste heeft gemaakt, heeft Hij
ook niet het binnenste gemaakt?

11:41 Doch geeft tot aalmoes,
hetgeen daarin is; en ziet, alles is u
rein.
11:42 Maar wee u, Farizeen, want
gij vertient munte, en ruite, en alle
moeskruid, en gij gaat voorbij
hetoordeel en de liefde Gods. Dit
moest men doen, en het andere
niet nalaten.
11:43 Wee u, Farizeen, want gij
bemint het voorgestoelte in de
synagogen, en de begroetingen op
demarkten.
11:44 Wee u, gij Schriftgeleerden en
Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt
gelijk de graven, die nietopenbaar
zijn, en de mensen, die daarover
wandelen, weten het niet.
11:45 En een van de wetgeleerden,
antwoordende, zeide tot Hem:
Meester! als Gij deze dingen zegt,
zodoet Gij ook ons smaadheid aan.
11:46 Doch Hij zeide: Wee ook u,
wetgeleerden! want gij belast de
mensen met lasten, zwaar om
tedragen, en zelven raakt gij die
lasten niet aan met een van uw
vingeren.
11:47 Wee u, want gij bouwt de
graven der profeten, en uw vaders
hebben dezelve gedood.
11:48 Zo getuigt gij dan, dat gij
mede behagen hebt aan de werken
uwer vaderen; want zij hebben
zegedood, en gij bouwt hun graven.
11:49 Waarom ook de wijsheid
Gods zegt: Ik zal profeten en
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apostelen tot hen zenden, en van
die zullen zij[sommigen] doden, en
[sommigen] zullen zij uitjagen;
11:50 Opdat van dit geslacht
afgeeist worde het bloed van al de
profeten, dat vergoten is van
degrondlegging der wereld af.
11:51 Van het bloed van Abel, tot
het bloed van Zacharia, die gedood
is tussen het altaar en het
huis[Gods]; ja, zeg Ik u, het zal
afgeeist worden van dit geslacht!
11:52 Wee u, gij wetgeleerden, want
gij hebt den sleutel der kennis
weggenomen; gijzelven zijt
nietingegaan, en die ingingen, hebt
gij verhinderd.
11:53 En als Hij deze dingen tot
hen zeide, begonnen de
Schriftgeleerden en Farizeen hard
aan te houden,en Hem van vele
dingen te doen spreken;
11:54 Hem lagen leggende, en
zoekende iets uit Zijn mond te
bejagen, opdat zij Hem
beschuldigenmochten.
12:1 Daarentussen als vele
duizenden der schare
bijeenvergaderd waren, zodat zij
elkander vertraden,begon Hij te
zeggen tot Zijn discipelen: Vooreerst
wacht uzelven voor den zuurdesem
der Farizeen, welke isgeveinsdheid.
12:2 En er is niets bedekt, dat niet
zal ontdekt worden, en verborgen,
dat niet zal geweten worden.

12:3 Daarom, al wat gij in de
duisternis gezegd hebt, zal in het
licht gehoord worden; en wat gij in
het oorgesproken hebt, in de
binnenkamers, zal op de daken
gepredikt worden.
12:4 En Ik zeg u, Mijn vrienden:
Vreest u niet voor degenen, die het
lichaam doden, en daarna niet
meerkunnen doen.
12:5 Maar Ik zal u tonen, Wien gij
vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat
Hij gedood heeft, [ook] macht heeft
inde hel te werpen; ja, Ik zeg u,
vreest Dien!
12:6 Worden niet vijf musjes
verkocht voor twee penningskens?
En niet een van die is voor God
vergeten.
12:7 Ja, ook de haren uws hoofds
zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij
gaat vele musjes te boven.
12:8 En Ik zeg u: Een iegelijk, die
Mij belijden zal voor de mensen,
dien zal ook de Zoon des
mensenbelijden voor de engelen
Gods.
12:9 Maar wie Mij verloochenen zal
voor de mensen, die zal
verloochend worden voor de
engelen Gods.
12:10 En een iegelijk, die [enig]
woord spreken zal tegen den Zoon
des mensen, het zal hem
vergevenworden; maar wie tegen
den Heiligen Geest gelasterd zal
hebben, dien zal het niet vergeven
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worden.
12:11 En wanneer zij u heenbrengen
zullen in de synagogen, en [tot] de
overheden en de machten, zo
zijtniet bezorgd, hoe of wat gij tot
verantwoording zeggen, of wat gij
spreken zult;
12:12 Want de Heilige Geest zal u
in dezelve ure leren, hetgeen [gij]
spreken moet.
12:13 En een uit de schare zeide
tot Hem: Meester, zeg mijn broeder,
dat hij met mij de erfenis dele.
12:14 Maar Hij zeide tot hem: Mens,
wie heeft Mij tot een rechter of
scheidsman over ulieden gesteld?
12:15 En Hij zeide tot hen: Ziet toe
en wacht u van de gierigheid; want
het is niet in den
overvloed[gelegen], dat iemand leeft
uit zijn goederen.
12:16 En Hij zeide tot hen een
gelijkenis, en sprak: Eens rijken
mensen land had wel gedragen;
12:17 En hij overleide bij zichzelven,
zeggende: Wat zal ik doen, want ik
heb niet, waarin ik mijn vruchtenzal
verzamelen.
12:18 En hij zeide: Dit zal ik doen;
ik zal mijn schuren afbreken, en
grotere bouwen, en zal
aldaarverzamelen al dit mijn gewas,
en deze mijn goederen;
12:19 En ik zal tot mijn ziel zeggen:
Ziel! gij hebt vele goederen, die
opgelegd zijn voor vele jaren,
neemrust, eet, drink, wees vrolijk.

12:20 Maar God zeide tot hem: Gij
dwaas! in dezen nacht zal men uw
ziel van u afeisen; en hetgeen
gijbereid hebt, wiens zal het zijn?
12:21 Alzo [is] [het] [met] [dien], die
zichzelven schatten vergadert, en
niet rijk is in God.
12:22 En Hij zeide tot Zijn
discipelen: Daarom zeg Ik u: Zijt niet
bezorgd voor uw leven, wat gij eten
zult,noch voor het lichaam,
waarmede gij u kleden zult.
12:23 Het leven is meer dan het
voedsel, en het lichaam dan de
kleding.
12:24 Aanmerkt de raven, dat zij
niet zaaien, noch maaien, welke
geen spijskamer noch schuur
hebben, enGod voedt dezelve;
hoeveel gaat gij de vogelen te
boven?
12:25 Wie toch van u kan, met
bezorgd te zijn, een el tot zijn
lengte toedoen?
12:26 Indien gij dan ook het minste
niet kunt, wat zijt gij voor de
andere dingen bezorgd?
12:27 Aanmerkt de lelien, hoe zij
wassen; zij arbeiden niet, en
spinnen niet; en Ik zeg u: ook
Salomo in alzijn heerlijkheid is niet
bekleed geweest als een van deze.
12:28 Indien nu God het gras dat
heden op het veld is, en morgen in
den oven geworpen wordt,
alzobekleedt, hoeveel meer u, gij
kleingelovigen!
1686

Lukas
12:29 En gijlieden, vraagt niet, wat
gij eten, of wat gij drinken zult; en
weest niet wankelmoedig.
12:30 Want al deze dingen zoeken
de volken der wereld; maar uw
Vader weet, dat gij deze dingen
behoeft.
12:31 Maar zoekt het Koninkrijk
Gods, en al deze dingen zullen u
toegeworpen worden.
12:32 Vreest niet, gij klein
kuddeken, want het is uws Vaders
welbehagen, ulieden het Koninkrijk
te geven.
12:33 Verkoopt hetgeen gij hebt, en
geeft aalmoes. Maakt uzelven
buidels, die niet verouden, een
schat,die niet afneemt, in de
hemelen, daar de dief niet bijkomt,
noch de mot verderft.
12:34 Want waar uw schat is,
aldaar zal ook uw hart zijn.
12:35 Laat uw lendenen omgord
zijn, en de kaarsen brandende.
12:36 En zijt gij den mensen gelijk,
die op hun heer wachten, wanneer
hij wederkomen zal van de
bruiloft,opdat, als hij komt en klopt,
zij hem terstond mogen opendoen.
12:37 Zalig zijn die dienstknechten,
welke de heer, als hij komt, zal
wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg
u,dat hij zich zal omgorden, en zal
hen doen aanzitten, en bijkomende,
zal hij hen dienen.
12:38 En zo hij komt in de tweede
[nacht] wake, en komt in de derde

wake, en vindt hen alzo, zalig
zijndezelve dienstknechten.
12:39 Maar weet dit, dat, indien de
heer des huizes geweten had, in
welke ure de dief zou komen, hij
zougewaakt hebben, en zou zijn
huis niet hebben laten doorgraven.
12:40 Gij dan, zijt ook bereid; want
in welke ure gij het niet meent, zal
de Zoon des mensen komen.
12:41 En Petrus zeide tot Hem:
Heere! zegt Gij deze gelijkenis tot
ons, of ook tot allen?
12:42 En de Heere zeide: Wie is
dan de getrouwe en voorzichtige
huisbezorger, dien de heer over
zijndienstboden zal zetten, om [hun]
ter rechter tijd het bescheiden deel
spijze te geven?
12:43 Zalig is de dienstknecht,
welken zijn heer, als hij komt, zal
vinden, alzo doende.
12:44 Waarlijk, Ik zeg ulieden, dat
hij hem over al zijn goederen zetten
zal.
12:45 Maar indien dezelve
dienstknecht in zijn hart zou
zeggen: Mijn heer vertoeft te komen;
en zoubeginnen de knechten en de
dienstmaagden te slaan, en te eten
en te drinken, en dronken te
worden;
12:46 Zo zal de heer deszelven
dienstknechts komen ten dage, in
welken hij hem niet verwacht, en ter
ure,die hij niet weet; en zal hem
afscheiden, en zal zijn deel zetten
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met de ontrouwen.
12:47 En die dienstknecht, welke
geweten heeft den wil zijns heeren,
en [zich] niet bereid, noch naar zijn
wilgedaan heeft, die zal met vele
[slagen] geslagen worden.
12:48 Maar die [denzelven] niet
geweten heeft, en gedaan heeft
[dingen], die slagen waardig zijn, die
zalmet weinige [slagen] geslagen
worden. En een iegelijk, wien veel
gegeven is, van dien zal veel geeist
worden;en wien men veel vertrouwd
heeft, van dien zal men
overvloediger eisen.
12:49 Ik ben gekomen, om vuur op
de aarde te werpen; en wat wil Ik,
indien het alrede ontstoken is?
12:50 Maar Ik moet met een doop
gedoopt worden; en hoe worde Ik
geperst, totdat het volbracht zij!
12:51 Meent gij, dat Ik gekomen
ben, om vrede te geven op de
aarde? Neen, zeg Ik u, maar
veeleerverdeeldheid.
12:52 Want van nu aan zullen er
vijf in een huis verdeeld zijn, drie
tegen twee, en twee tegen drie.
12:53 De vader zal tegen den zoon
verdeeld zijn, en de zoon tegen den
vader; de moeder tegen dedochter;
en de dochter tegen de moeder; de
schoonmoeder tegen haar
schoondochter, en de
schoondochtertegen haar
schoonmoeder.
12:54 En Hij zeide ook tot de

scharen: Wanneer gij een wolk ziet
opgaan van het westen, terstond
zegtgijlieden: Er komt regen; en het
geschiedt alzo.
12:55 En wanneer gij den
zuidenwind [ziet] waaien, zo zegt gij:
Er zal hitte zijn; en het geschiedt.
12:56 Gij geveinsden, het aanschijn
der aarde en des hemels weet gij
te beproeven; en hoe beproeft
gijdezen tijd niet?
12:57 En waarom oordeelt gij ook
van uzelven niet, hetgeen recht [is]?
12:58 Want als gij heengaat met uw
wederpartij voor de overheid, zo
doet naarstigheid op den weg, om
vanhem verlost te worden; opdat hij
misschien u niet voor den rechter
trekke, en de rechter u den
gerechtsdienaaroverlevere, en de
gerechtsdienaar u in de gevangenis
werpe.
12:59 Ik zeg u: Gij zult van daar
geenszins uitgaan, totdat gij ook het
laatste penningsken betaald
zulthebben.
13:1 En er waren te dierzelfder tijd
enigen tegenwoordig, die Hem
boodschapten van de Galileers,
welkerbloed Pilatus met hun
offeranden gemengd had.
13:2 En Jezus antwoordde, en zeide
tot hen: Meent gij, dat deze
Galileers zondaars zijn geweest
boven alde Galileers, omdat zij zulks
geleden hebben?
1688

Lukas
13:3 Ik zeg u: Neen zij; maar indien
gij u niet bekeert, zo zult gij allen
desgelijks vergaan.
13:4 Of die achttien, op welke de
toren in Siloam viel, en doodde ze;
meent gij, dat deze schuldenaars
zijngeweest, boven alle mensen, die
in Jeruzalem wonen?
13:5 Ik zeg u: Neen zij; maar indien
gij u niet bekeert, zo zult gij allen
insgelijks vergaan.
13:6 En Hij zeide deze gelijkenis:
Een zeker [man] had een vijgeboom,
geplant in zijn wijngaard; en hijkwam
en zocht vrucht daarop, en vond ze
niet.
13:7 En hij zeide tot den
wijngaardenier: Zie, ik kome nu drie
jaren, zoekende vrucht op dezen
vijgeboom,en vind ze niet; houw
hem uit; waartoe beslaat hij ook
onnuttelijk de aarde?
13:8 En hij, antwoordende, zeide tot
hem: Heer, laat hem ook [nog] dit
jaar, totdat ik om hem gegraven
enmest gelegd zal hebben;
13:9 En indien hij vrucht zal
voortbrengen, [laat] [hem] [staan];
maar indien niet, zo zult gij hem
namaalsuithouwen.
13:10 En Hij leerde op den sabbat
in een der synagogen.
13:11 En ziet, er was een vrouw,
die een geest der krankheid
achttien jaren lang gehad had, en
zij wassamengebogen, en kon zich
ganselijk niet oprichten.

13:12 En Jezus, haar ziende, riep
haar tot Zich, en zeide tot haar:
Vrouw, gij zijt verlost van uw
krankheid.
13:13 En Hij legde de handen op
haar; en zij werd terstond weder
recht, en verheerlijkte God.
13:14 En de overste der synagoge,
kwalijk nemende, dat Jezus op den
sabbat genezen had, antwoorddeen
zeide tot de schare: Er zijn zes
dagen, in welke men moet werken;
komt dan in dezelve, en laat u
genezen,en niet op den dag des
sabbats.
13:15 De Heere dan antwoordde
hem en zeide: Gij geveinsde, maakt
niet een iegelijk van u op den
sabbatzijn os of ezel van de kribbe
los, en leidt [hem] heen om te doen
drinken?
13:16 En deze, die een dochter
Abrahams is, welke de satan, ziet,
nu achttien jaren gebonden had,
moestdie niet losgemaakt worden
van dezen band, op den dag des
sabbats?
13:17 En als Hij dit zeide, werden
zij allen beschaamd, die zich tegen
Hem stelden; en al de
schareverblijdde zich over al de
heerlijke dingen, die van Hem
geschiedden.
13:18 En Hij zeide: Wien is het
Koninkrijk Gods gelijk, en waarbij zal
Ik hetzelve vergelijken?
13:19 Het is gelijk aan een
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mostaardzaad, hetwelk een mens
genomen en in zijn hof geworpen
heeft; enhet wies op, en werd tot
een groten boom, en de vogelen
des hemels nestelden in zijn takken.
13:20 En Hij zeide wederom: Waarbij
zal Ik het Koninkrijk Gods
vergelijken?
13:21 Het is gelijk aan een
zuurdesem, welken een vrouw nam,
en verborg in drie maten meels,
totdat hetgeheel gezuurd was.
13:22 En Hij reisde van de ene stad
en vlek tot de andere, lerende, en
richtende [Zijn] reis naar Jeruzalem.
13:23 En er zeide een tot Hem:
Heere, zijn er ook weinigen, die
zalig worden? En Hij zeide tot hen:
13:24 Strijdt om in te gaan door de
enge poort; want velen, zeg Ik u,
zullen zoeken in te gaan, en zullen
nietkunnen;
13:25 [Namelijk] nadat de Heer des
huizes zal opgestaan zijn, en de
deur zal gesloten hebben, en gij
zultbeginnen buiten te staan, en
aan de deur te kloppen, zeggende:
Heere, Heere, doe ons open! en Hij
zalantwoorden en tot u zeggen: Ik
ken u niet, van waar gij zijt.
13:26 Alsdan zult gij beginnen te
zeggen: Wij hebben in Uw
tegenwoordigheid gegeten en
gedronken, enGij hebt in onze
straten geleerd.
13:27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik
ken u niet, van waar gij zijt; wijkt

van Mij af, alle gij werkers
derongerechtigheid!
13:28 Aldaar zal zijn wening en
knersing der tanden, wanneer gij
zult zien Abraham, en Izak, en
Jakob, enal de profeten in het
Koninkrijk Gods, maar ulieden buiten
uitgeworpen.
13:29 En daar zullen er komen van
Oosten en Westen, en van Noorden
en Zuiden, en zullen aanzitten inhet
Koninkrijk Gods.
13:30 En ziet, er zijn laatsten, die
de eersten zullen zijn; en er zijn
eersten, die de laatsten zullen zijn.
13:31 Te dienzelfden dage kwamen
er enige Farizeen, zeggende tot
Hem: Ga weg, en vertrek van
hier;want Herodes wil U doden.
13:32 En Hij zeide tot hen: Gaat
heen, en zegt dien vos: Zie, Ik werp
duivelen uit, en maak gezond,
hedenen morgen, en ten derden
[dage] worde Ik voleindigd.
13:33 Doch Ik moet heden, en
morgen, en den volgenden [dag]
reizen; want het gebeurt niet, dat
eenprofeet gedood wordt buiten
Jeruzalem.
13:34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die
de profeten doodt, en stenigt, die
tot u gezonden zijn, hoe
menigmaalheb Ik uw kinderen willen
bijeenvergaderen, gelijkerwijs een
hen haar kiekens onder de
vleugelen [vergadert];en gijlieden
hebt niet gewild?
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13:35 Ziet, uw huis wordt ulieden
woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg
u, dat gij Mij niet zult zien, totdat
[de][tijd] zal gekomen zijn, als gij
zult zeggen: Gezegend [is] Hij, Die
komt in den Naam des Heeren!
14:1 En het geschiedde, als Hij
gekomen was in het huis van een
der oversten der Farizeen, op
densabbat, om brood te eten, dat
zij Hem waarnamen.
14:2 En ziet, er was een zeker
waterzuchtig mens voor Hem.
14:3 En Jezus, antwoordende, zeide
tot de wetgeleerden en Farizeen, en
sprak: Is het ook geoorloofd opden
sabbat gezond te maken?
14:4 Maar zij zwegen stil. En Hij
nam [hem], en genas hem, en liet
[hem] gaan.
14:5 En Hij, hun antwoordende,
zeide: Wiens ezel of os van ulieden
zal in een put vallen, en die hem
nietterstond zal uittrekken op den
dag des sabbats?
14:6 En zij konden Hem daarop niet
weder antwoorden.
14:7 En Hij zeide tot de genoden
een gelijkenis, aanmerkende, hoe zij
de vooraanzittingen
verkozen;zeggende tot hen:
14:8 Wanneer gij van iemand ter
bruiloft genood zult zijn, zo zet u
niet in de eerste zitplaats; opdat
nietmisschien een waardiger dan gij
van hem genood zij;

14:9 En hij, komende, die u en hem
genood heeft, tot u zegge: Geef
dezen plaats; en gij alsdan
zoudtbeginnen met schaamte de
laatste plaats te houden.
14:10 Maar wanneer gij genood zult
zijn, ga heen en zet u in de laatste
plaats; opdat, wanneer hij komt,
dieu genood heeft, hij tot u zegge:
Vriend, ga hoger op. Alsdan zal het
u eer zijn voor degenen, die met u
aanzitten.
14:11 Want een iegelijk, die
zichzelven verhoogt, zal vernederd
worden; en die zichzelven vernedert,
zalverhoogd worden.
14:12 En Hij zeide ook tot dengene,
die Hem genood had: Wanneer gij
een middagmaal of avondmaal
zulthouden, zo roep niet uw
vrienden, noch uw broeders, noch
uw magen, noch [uw] rijke geburen;
opdat ookdezelve u niet te eniger
tijd wedernoden, en u vergelding
geschiede.
14:13 Maar wanneer gij een maaltijd
zult houden, zo nood armen,
verminkten, kreupelen, blinden;
14:14 En gij zult zalig zijn, omdat zij
niet hebben, om u te vergelden;
want het zal u vergolden worden in
deopstanding der rechtvaardigen.
14:15 En als een van degenen, die
mede aanzaten, deze dingen
hoorde, zeide hij tot Hem: Zalig is
hij, diebrood eet in het Koninkrijk
Gods.
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14:16 Maar Hij zeide tot hem: Een
zeker mens bereidde een groot
avondmaal, en hij noodde er velen.
14:17 En hij zond zijn dienstknecht
uit ten ure des avondmaals, om
den genoden te zeggen: Komt,
wantalle dingen zijn nu gereed.
14:18 En zij begonnen allen zich
eendrachtelijk te ontschuldigen. De
eerste zeide tot hem: Ik heb een
akkergekocht, en het is nodig, dat
ik uitga, en hem bezie; ik bid u,
houd mij voor verontschuldigd.
14:19 En een ander zeide: Ik heb
vijf juk ossen gekocht, en ik ga
heen, om die te beproeven; ik bid
u, houdmij voor verontschuldigd.
14:20 En een ander zeide: Ik heb
een vrouw getrouwd, en daarom
kan ik niet komen.
14:21 En dezelve dienstknecht
[weder] gekomen zijnde,
boodschapte deze dingen zijn heer.
Toen werd deheer des huizes
toornig, en zeide tot zijn
dienstknecht: Ga haastelijk uit in de
straten en wijken der stad, enbreng
de armen, en verminkten, en
kreupelen, en blinden hier in.
14:22 En de dienstknecht zeide:
Heere, het is geschied, gelijk gij
bevolen hebt, en nog is er plaats.
14:23 En de heer zeide tot den
dienstknecht: Ga uit in de wegen en
heggen; en dwing ze in te
komen,opdat mijn huis vol worde;
14:24 Want ik zeg ulieden, dat

niemand van die mannen, die
genood waren, mijn avondmaal
smaken zal.
14:25 En vele scharen gingen met
Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide
tot hen:
14:26 Indien iemand tot Mij komt
en niet haat zijn vader, en moeder,
en vrouw, en kinderen, en
broeders,en zusters, ja, ook zelfs
zijn eigen leven, die kan Mijn
discipel niet zijn.
14:27 En wie zijn kruis niet draagt,
en Mij navolgt, die kan Mijn discipel
niet zijn.
14:28 Want wie van u, willende een
toren bouwen, zit niet eerst neder,
en overrekent de kosten, of hij
ookheeft, hetgeen tot volmaking
[nodig] [is]?
14:29 Opdat niet misschien, als hij
het fondament gelegd heeft, en niet
kan voleindigen, allen, die het
zien,hem beginnen te bespotten.
14:30 Zeggende: Deze mens heeft
begonnen te bouwen, en heeft niet
kunnen voleindigen.
14:31 Of wat koning, gaande naar
den krijg, om tegen een anderen
koning te slaan, zit niet eerst neder,
enberaadslaagt, of hij machtig is
met tien duizend te ontmoeten
dengene, die met twintig duizend
tegen hemkomt?
14:32 Anderszins zendt hij gezanten
uit, terwijl degene nog verre is, en
begeert, hetgeen tot vrede [dient].
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14:33 Alzo dan een iegelijk van u,
die niet verlaat alles, wat hij heeft,
die kan Mijn discipel niet zijn.
14:34 Het zout is goed; maar indien
het zout smakeloos geworden is,
waarmede zal het smakelijk
gemaaktworden?
14:35 Het is noch tot het land,
noch tot den mesthoop bekwaam;
men werpt het weg. Wie oren heeft,
om tehoren, die hore.
15:1 En al de tollenaars en de
zondaars naderden tot Hem, om
Hem te horen.
15:2 En de Farizeen en de
Schriftgeleerden murmureerden,
zeggende: Deze ontvangt de
zondaars, en eetmet hen.
15:3 En Hij sprak tot hen deze
gelijkenis, zeggende:
15:4 Wat mens onder u, hebbende
honderd schapen; en een van die
verliezende, verlaat niet de negen
ennegentig in de woestijn, en gaat
naar het verlorene, totdat hij
hetzelve vinde?
15:5 En als hij het gevonden heeft,
legt hij het op zijn schouders,
verblijd zijnde.
15:6 En te huis komende, roept hij
de vrienden en de geburen samen,
zeggende tot hen: Weest blijde
metmij; want ik heb mijn schaap
gevonden, dat verloren was.
15:7 Ik zeg ulieden, dat er alzo
blijdschap zal zijn in den hemel

over een zondaar, die zich bekeert,
[meer]dan over negen en negentig
rechtvaardigen, die de bekering niet
van node hebben.
15:8 Of wat vrouw, hebbende tien
penningen, indien zij een penning
verliest, ontsteekt niet een kaars,
enkeert het huis [met] [bezemen], en
zoekt naarstiglijk, totdat zij [dien]
vindt?
15:9 En als zij [dien] gevonden
heeft, roept zij de vriendinnen en
de geburinnen samen, zeggende:
Weestblijde met mij; want ik heb
den penning gevonden, dien ik
verloren had.
15:10 Alzo, zeg Ik ulieden, is er
blijdschap voor de engelen Gods
over een zondaar, die zich bekeert.
15:11 En Hij zeide: Een zeker mens
had twee zonen.
15:12 En de jongste van hen zeide
tot den vader: Vader, geef mij het
deel des goeds, dat [mij] toekomt.
Enhij deelde hun het goed.
15:13 En niet vele dagen daarna,
de jongste zoon, alles
bijeenvergaderd hebbende, is
weggereisd in eenver [gelegen] land,
en heeft aldaar zijn goed
doorgebracht, levende overdadiglijk.
15:14 En als hij het alles verteerd
had, werd er een grote
hongersnood in datzelve land, en hij
begongebrek te lijden.
15:15 En hij ging heen, en voegde
zich bij een van de burgers
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deszelven lands; en die zond hem
op zijnland om de zwijnen te
weiden.
15:16 En hij begeerde zijn buik te
vullen met den draf, dien de zwijnen
aten; en niemand gaf hem dien.
15:17 En tot zichzelven gekomen
zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen
mijns vaders hebben overvloed
vanbrood, en ik verga van honger!
15:18 Ik zal opstaan en tot mijn
vader gaan, en ik zal tot hem
zeggen: Vader, ik heb gezondigd
tegen denHemel, en voor u;
15:19 En ik ben niet meer waardig
uw zoon genaamd te worden; maak
mij als een van uw huurlingen.
15:20 En opstaande ging hij naar
zijn vader. En als hij nog ver [van]
[hem] was, zag hem zijn vader,
enwerd met innerlijke ontferming
bewogen; en [toe] lopende, viel hem
om zijn hals, en kuste hem.
15:21 En de zoon zeide tot hem:
Vader, ik heb gezondigd tegen den
Hemel, en voor u, en ben niet
meerwaardig uw zoon genaamd te
worden.
15:22 Maar de vader zeide tot zijn
dienstknechten: Brengt [hier] voor
het beste kleed, en doet het hem
aan,en geeft hem een ring aan zijn
hand, en schoenen aan de voeten;
15:23 En brengt het gemeste kalf,
en slacht het; en laat ons eten en
vrolijk zijn.
15:24 Want deze mijn zoon was

dood, en is weder levend geworden;
en hij was verloren, en is
gevonden!En zij begonnen vrolijk te
zijn.
15:25 En zijn oudste zoon was in
het veld; en als hij kwam, en het
huis genaakte, hoorde hij het
gezang enhet gerei,
15:26 En tot zich geroepen
hebbende een van de knechten,
vraagde, wat dat mocht zijn.
15:27 En deze zeide tot hem: Uw
broeder is gekomen, en uw vader
heeft het gemeste kalf geslacht,
omdathij hem gezond weder
ontvangen heeft.
15:28 Maar hij werd toornig, en
wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn
vader uit, en bad hem.
15:29 Doch hij, antwoordende, zeide
tot den vader: Zie, ik dien u [nu] zo
vele jaren, en heb nooit uw
gebodovertreden, en gij hebt mij
nooit een bokje gegeven, opdat ik
met mijn vrienden mocht vrolijk zijn.
15:30 Maar als deze uw zoon
gekomen is, die uw goed met
hoeren doorgebracht heeft, zo hebt
gij hem hetgemeste kalf geslacht.
15:31 En hij zeide tot hem: Kind, gij
zijt altijd bij mij, en al het mijne is
uwe.
15:32 Men behoorde dan vrolijk en
blijde te zijn; want deze uw broeder
was dood, en is weder
levendgeworden; en hij was verloren,
en is gevonden.
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16:1 En Hij zeide ook tot Zijn
discipelen: Er was een zeker rijk
mens, welke een rentmeester had;
en dezewerd bij hem verklaagd, als
die zijn goederen doorbracht.
16:2 En hij riep hem, en zeide tot
hem: Hoe hoor ik dit van u? Geef
rekenschap van uw
rentmeesterschap;want gij zult niet
meer kunnen rentmeester zijn.
16:3 En de rentmeester zeide bij
zichzelven: Wat zal ik doen, dewijl
mijn heer dit rentmeesterschap van
mijneemt? Graven kan ik niet; te
bedelen schaam ik mij.
16:4 Ik weet, wat ik doen zal,
opdat, wanneer ik van het
rentmeesterschap afgezet zal wezen,
zij mij in hunhuizen ontvangen.
16:5 En hij riep tot zich een iegelijk
van de schuldenaars zijns heeren,
en zeide tot den eersten: Hoeveel
zijtgij mijn heer schuldig?
16:6 En hij zeide: Honderd vaten
olie. En hij zeide tot hem: Neem uw
handschrift, en nederzittende,
schrijfhaastelijk vijftig.
16:7 Daarna zeide hij tot een
anderen: En gij, hoeveel zijt gij
schuldig? En hij zeide: Honderd
muddentarwe. En hij zeide tot hem:
Neem uw handschrift, en schrijf
tachtig.
16:8 En de heer prees den
onrechtvaardigen rentmeester,
omdat hij voorzichtiglijk gedaan had;
want dekinderen dezer wereld zijn

voorzichtiger, dan de kinderen des
lichts, in hun geslacht.
16:9 En Ik zeg ulieden: Maakt
uzelven vrienden uit den
onrechtvaardigen Mammon, opdat,
wanneer uontbreken zal, zij u
mogen ontvangen in de eeuwige
tabernakelen.
16:10 Die getrouw is in het minste,
die is ook in het grote getrouw; en
die in het minste onrechtvaardig
is,die is ook in het grote
onrechtvaardig.
16:11 Zo gij dan in den
onrechtvaardigen Mammon niet
getrouw zijt geweest, wie zal u het
ware vertrouwen?
16:12 En zo gij in eens anders
[goed] niet getrouw zijt geweest, wie
zal u het uwe geven?
16:13 Geen huisknecht kan twee
heren dienen; want of hij zal den
enen haten, en den anderen
liefhebben,of hij zal den enen
aanhangen, en den anderen
verachten; gij kunt God niet dienen
en den Mammon.
16:14 En al deze dingen hoorden
ook de Farizeen, die geldgierig
waren, en zij beschimpten Hem.
16:15 En Hij zeide tot hen: Gij zijt
[het], die uzelven rechtvaardigt voor
de mensen; maar God kent
uwharten; want dat hoog is onder
de mensen, is een gruwel voor God.
16:16 De wet en de profeten [zijn]
tot op Johannes; van dien tijd af
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wordt het Koninkrijk Gods
verkondigd,en een iegelijk doet
geweld op hetzelve.
16:17 En het is lichter, dat de
hemel en de aarde voorbijgaan, dan
dat een tittel der wet valle.
16:18 Een iegelijk, die zijn vrouw
verlaat, en een andere trouwt, die
doet overspel; en een iegelijk, die
deverlatene van den man trouwt,
die doet [ook] overspel.
16:19 En er was een zeker rijk
mens, en was gekleed met purper
en zeer fijn lijnwaad, levende allen
dagvrolijk en prachtig.
16:20 En er was een zeker
bedelaar, met name Lazarus, welke
lag voor zijn poort vol zweren;
16:21 En begeerde verzadigd te
worden van de kruimkens, die van
de tafel des rijken vielen; maar ook
dehonden kwamen en lekten zijn
zweren.
16:22 En het geschiedde, dat de
bedelaar stierf, en van de engelen
gedragen werd in den schoot
vanAbraham.
16:23 En de rijke stierf ook, en
werd begraven. En als hij in de hel
zijn ogen ophief, zijnde in de pijn,
zag hijAbraham van verre, en
Lazarus in zijn schoot.
16:24 En hij riep en zeide: Vader
Abraham, ontferm u mijner, en zend
Lazarus, dat hij het uiterste
zijnsvingers in het water dope, en
verkoele mijn tong; want ik lijde

smarten in deze vlam.
16:25 Maar Abraham zeide: Kind,
gedenk, dat gij uw goed ontvangen
hebt in uw leven, en
Lazarusdesgelijks het kwade; en nu
wordt hij vertroost, en gij lijdt
smarten.
16:26 En boven dit alles, tussen ons
en ulieden is een grote klove
gevestigd, zodat degenen, die van
hiertot u willen overgaan, niet
zouden kunnen, noch ook die [daar]
[zijn], van daar tot ons overkomen.
16:27 En hij zeide: Ik bid u dan,
vader, dat gij hem zendt tot mijns
vaders huis;
16:28 Want ik heb vijf broeders; dat
hij hun [dit] betuige, opdat ook zij
niet komen in deze plaats
derpijniging.
16:29 Abraham zeide tot hem: Zij
hebben Mozes en de profeten, dat
zij die horen.
16:30 En hij zeide: Neen, vader
Abraham, maar zo iemand van de
doden tot hen heenging, zij zouden
zichbekeren.
16:31 Doch [Abraham] zeide tot
hem: Indien zij Mozes en de
profeten niet horen, zo zullen zij
ook, al warehet, dat er iemand uit
de doden opstond, zich niet laten
gezeggen.
17:1 En Hij zeide tot de discipelen:
Het kan niet wezen, dat er geen
ergernissen komen; doch wee
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[hem],door welken zij komen;
17:2 Het zoude hem nuttiger zijn,
dat een molensteen om zijn hals
gedaan ware, en hij in de zee
geworpen,dan dat hij een van deze
kleinen zou ergeren.
17:3 Wacht uzelven. En indien uw
broeder tegen u zondigt, zo bestraf
hem; en indien het hem leed is,
zovergeef het hem.
17:4 En indien hij zevenmaal daags
tegen u zondigt, en zevenmaal
daags tot u wederkeert, zeggende:
Hetis mij leed; zo zult gij het hem
vergeven.
17:5 En de apostelen zeiden tot
den Heere: Vermeerder ons het
geloof.
17:6 En de Heere zeide: Zo gij een
geloof hadt als een mostaardzaad,
gij zoudt tegen
dezenmoerbezienboom zeggen: Word
ontworteld, en in de zee geplant, en
hij zou u gehoorzaam zijn.
17:7 En wie van u heeft een
dienstknecht ploegende, of [de]
[beesten] hoedende, die tot hem,
als hij vanden akker inkomt,
terstond zal zeggen: Kom bij, en zit
aan?
17:8 Maar zal hij niet tot hem
zeggen: Bereid, dat ik te avond zal
eten, en omgord u, en dien mij,
totdat ikzal gegeten en gedronken
hebben; en eet en drink gij daarna?
17:9 Dankt hij ook denzelven
dienstknecht omdat hij gedaan

heeft, hetgeen hem bevolen was? Ik
meen,neen.
17:10 Alzo ook gij, wanneer gij zult
gedaan hebben al hetgeen u
bevolen is, zo zegt: Wij zijn
onnuttedienstknechten; want wij
hebben [maar] gedaan, hetgeen wij
schuldig waren te doen.
17:11 En het geschiedde, als Hij
naar Jeruzalem reisde, dat Hij door
het midden van Samaria en
Galileaging.
17:12 En als Hij in een zeker vlek
kwam, ontmoetten Hem tien
melaatse mannen, welke stonden
van verre;
17:13 En zij verhieven [hun] stem,
zeggende: Jezus, Meester! ontferm
U onzer!
17:14 En als Hij hen zag, zeide Hij
tot hen: Gaat heen en vertoont
uzelven den priesteren. En
hetgeschiedde, terwijl zij heengingen,
dat zij gereinigd werden.
17:15 En een van hen, ziende, dat
hij genezen was, keerde wederom,
met grote stemme
Godverheerlijkende.
17:16 En hij viel op het aangezicht
voor Zijn voeten, Hem dankende; en
dezelve was een Samaritaan;
17:17 En Jezus, antwoordende,
zeide: Zijn niet de tien gereinigd
geworden, en waar zijn de negen?
17:18 En zijn er geen gevonden, die
wederkeren, om Gode eer te geven,
dan deze vreemdeling?
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17:19 En Hij zeide tot hem: Sta op,
en ga heen; uw geloof heeft u
behouden.
17:20 En gevraagd zijnde van de
Farizeen, wanneer het Koninkrijk
Gods komen zou, heeft Hij
hungeantwoord en gezegd: Het
Koninkrijk Gods komt niet met
uiterlijk gelaat.
17:21 En men zal niet zeggen: Ziet
hier, of ziet daar, want, ziet, het
Koninkrijk Gods is binnen ulieden.
17:22 En Hij zeide tot de discipelen:
Er zullen dagen komen, wanneer gij
zult begeren een der dagen vanden
Zoon des mensen te zien, en gij
zult [dien] niet zien.
17:23 En zij zullen tot u zeggen:
Ziet hier, of ziet daar is Hij; gaat
niet heen, en volgt niet.
17:24 Want gelijk de bliksem, die
van het ene [einde] onder den
hemel bliksemt, tot het andere
onder denhemel schijnt, alzo zal
ook de Zoon des mensen wezen in
Zijn dag.
17:25 Maar eerst moet Hij veel
lijden, en verworpen worden van dit
geslacht.
17:26 En gelijk het geschied is in
de dagen van Noach, alzo zal het
ook zijn in de dagen van den Zoon
desmensen.
17:27 Zij aten, zij dronken, zij
namen ten huwelijk, zij werden ten
huwelijk gegeven, tot den dag, op
welkenNoach in de ark ging, en de

zondvloed kwam, en verdierf ze
allen.
17:28 Desgelijks ook, gelijk het
geschiedde in de dagen van Lot; zij
aten, zij dronken, zij kochten,
zijverkochten, zij plantten, zij
bouwden;
17:29 Maar op den dag, op welken
Lot van Sodom uitging, regende het
vuur en sulfer van den hemel,
enverdierf ze allen.
17:30 Even alzo zal het zijn in den
dag, op welken de Zoon des
mensen geopenbaard zal worden.
17:31 In dienzelven dag, wie op het
dak zal zijn, en zijn huisraad in
huis, die kome niet af, om hetzelve
wegte nemen; en wie op den akker
zijn zal, die kere desgelijks niet
naar hetgeen, dat achter is.
17:32 Gedenkt aan de vrouw van
Lot.
17:33 Zo wie zijn leven zal zoeken
te behouden, die zal het verliezen;
en zo wie hetzelve zal verliezen,
diezal het in het leven behouden.
17:34 Ik zeg u: In dien nacht zullen
twee op een bed zijn; de een zal
aangenomen, en de ander zal
verlatenworden.
17:35 Twee [vrouwen] zullen te
zamen malen; de ene zal
aangenomen, en de andere zal
verlaten worden.
17:36 Twee zullen op den akker
zijn; de een zal aangenomen, en de
ander zal verlaten worden.
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17:37 En zij antwoordden en zeiden
tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide
tot hen: Waar het lichaam is,aldaar
zullen de arenden vergaderd
worden.
18:1 En Hij zeide ook een gelijkenis
tot hen, daartoe [strekkende], dat
men altijd bidden moet, en
nietvertragen;
18:2 Zeggende: Er was een zeker
rechter in een stad, die God niet
vreesde, en geen mens ontzag.
18:3 En er was een zekere weduwe
in dezelfde stad, en zij kwam tot
hem, zeggende: Doe mij recht
tegenmijn wederpartij.
18:4 En hij wilde voor een [langen]
tijd niet; maar daarna zeide hij bij
zichzelven: Hoewel ik God niet
vreze,en geen mens ontzie;
18:5 Nochtans, omdat deze weduwe
mij moeielijk valt, zo zal ik haar
recht doen, opdat zij niet
eindelijkkome, en mij het hoofd
breke.
18:6 En de Heere zeide: Hoort, wat
de onrechtvaardige rechter zegt.
18:7 Zal God dan geen recht doen
Zijn uitverkorenen, die dag en nacht
tot Hem roepen, hoewel
Hijlankmoedig is over hen?
18:8 Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk
recht doen zal. Doch de Zoon des
mensen, als Hij komt, zal Hij
ookgeloof vinden op de aarde?
18:9 En Hij zeide ook tot sommigen,

die bij zichzelven vertrouwden, dat
zij rechtvaardig waren, en
deanderen niets achtten, deze
gelijkenis:
18:10 Twee mensen gingen op in
den tempel om te bidden, de een
was een Farizeer, en de ander
eentollenaar.
18:11 De Farizeer, staande, bad dit
bij zichzelven: O God! ik dank U,
dat ik niet ben gelijk de
anderemensen, rovers,
onrechtvaardigen, overspelers; of
ook gelijk deze tollenaar.
18:12 Ik vast tweemaal per week; ik
geef tienden van alles, wat ik bezit.
18:13 En de tollenaar, van verre
staande, wilde ook zelfs de ogen
niet opheffen naar den hemel,
maarsloeg op zijn borst, zeggende:
O God! wees mij zondaar genadig!
18:14 Ik zeg ulieden: Deze ging af
gerechtvaardigd in zijn huis, [meer]
dan die; want een ieder,
diezichzelven verhoogt, zal
vernederd worden, en die zichzelven
vernedert, zal verhoogd worden.
18:15 En zij brachten ook de
kinderkens tot Hem, opdat Hij die
zou aanraken; en de discipelen,
[dat]ziende, bestraften dezelve.
18:16 Maar Jezus riep dezelve
[kinderkens] tot Zich, en zeide: Laat
de kinderkens tot Mij komen,
enverhindert hen niet; want
derzulken is het Koninkrijk Gods.
18:17 Voorwaar, zeg Ik u: Zo wie
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het Koninkrijk Gods niet zal
ontvangen als een kindeken, die
zalgeenszins in hetzelve komen.
18:18 En een zeker overste vraagde
Hem, zeggende: Goede Meester, wat
doende zal ik het eeuwige
levenbeerven?
18:19 En Jezus zeide tot hem: Wat
noemt gij Mij goed? Niemand is
goed, dan Een, [namelijk] God.
18:20 Gij weet de geboden: Gij zult
geen overspel doen; gij zult niet
doden; gij zult niet stelen; gij zult
geenvalse getuigenis geven; eer uw
vader en uw moeder.
18:21 En hij zeide: Al deze dingen
heb ik onderhouden van mijn
jonkheid aan.
18:22 Doch Jezus, dit horende,
zeide tot hem: Nog een ding
ontbreekt u; verkoop alles, wat gij
hebt, endeel het onder de armen,
en gij zult een schat hebben in den
hemel; en kom herwaarts, volg Mij.
18:23 Maar als hij dit hoorde, werd
hij geheel droevig; want hij was zeer
rijk.
18:24 Jezus nu, ziende, dat hij
geheel droevig geworden was, zeide:
Hoe bezwaarlijk zullen degenen,
diegoed hebben, in het Koninkrijk
Gods ingaan!
18:25 Want het is lichter, dat een
kemel ga door het oog van een
naald, dan dat een rijke in het
KoninkrijkGods inga.
18:26 En die [dit] hoorden, zeiden:

Wie kan dan zalig worden?
18:27 En Hij zeide: De dingen, die
onmogelijk zijn bij de mensen, zijn
mogelijk bij God.
18:28 En Petrus zeide: Zie, wij
hebben alles verlaten, en zijn U
gevolgd.
18:29 En Hij zeide tot hen:
Voorwaar, Ik zeg ulieden, dat er
niemand is, die verlaten heeft huis,
of ouders, ofbroeders, of vrouw, of
kinderen, om het Koninkrijk Gods;
18:30 Die niet zal veelvoudig weder
ontvangen in dezen tijd, en in de
toekomende eeuw het eeuwige
leven.
18:31 En Hij nam de twaalven bij
Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij
gaan op naar Jeruzalem, en het zal
allesvolbracht worden aan den Zoon
des mensen, wat geschreven is door
de profeten.
18:32 Want Hij zal den heidenen
overgeleverd worden, en Hij zal
bespot worden, en smadelijk
behandeldworden, en bespogen
worden.
18:33 En [Hem] gegeseld hebbende,
zullen zij Hem doden; en ten
derden dage zal Hij wederopstaan.
18:34 En zij verstonden geen van
deze dingen; en dit woord was voor
hen verborgen, en zij
verstondenniet, hetgeen gezegd
werd.
18:35 En het geschiedde, als Hij
nabij Jericho kwam, dat een zeker
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blinde aan den weg zat, bedelende.
18:36 En deze, horende de schare
voorbijgaan, vraagde, wat dat ware.
18:37 En zij boodschapten hem, dat
Jezus de Nazarener voorbijging.
18:38 En hij riep, zeggende: Jezus,
Gij Zone Davids, ontferm U mijner!
18:39 En die voorbijgingen,
bestraften hem, opdat hij zwijgen
zou; maar hij riep zoveel te meer:
ZoneDavids, ontferm U mijner!
18:40 En Jezus, [stil] staande, beval,
dat men denzelven tot Hem
brengen zou; en als hij nabij
[Hem]gekomen was, vraagde Hij
hem,
18:41 Zeggende: Wat wilt gij, dat Ik
u doen zal? En hij zeide: Heere! dat
ik ziende mag worden.
18:42 En Jezus zeide tot hem: Word
ziende; uw geloof heeft u behouden.
18:43 En terstond werd hij ziende,
en volgde Hem, God verheerlijkende.
En al het volk, [dat] ziende, gafGode
lof.
19:1 En [Jezus], ingekomen zijnde,
ging door Jericho.
19:2 En zie, er was een man, met
name geheten Zacheus; en deze
was een overste der tollenaren, en
hijwas rijk;
19:3 En zocht Jezus te zien, wie Hij
was; en kon niet vanwege de
schare, omdat hij klein van persoon
was.
19:4 En vooruitlopende, klom hij op

een wilden vijgeboom, opdat hij
Hem mocht zien; want Hij zou
doordien [weg] voorbijgaan.
19:5 En als Jezus aan die plaats
kwam, opwaarts ziende, zag Hij
hem, en zeide tot hem: Zacheus!
haast u,en kom af; want Ik moet
heden in uw huis blijven.
19:6 En hij haastte zich en kwam
af, en ontving Hem met blijdschap.
19:7 En allen, die het zagen,
murmureerden, zeggende: Hij is tot
een zondigen man ingegaan, om
teherbergen.
19:8 En Zacheus stond, en zeide tot
den Heere: Zie, de helft van mijn
goederen, Heere, geef ik den
armen;en indien ik iemand iets door
bedrog ontvreemd heb, dat geef ik
vierdubbel weder.
19:9 En Jezus zeide tot hem: Heden
is dezen huize zaligheid geschied,
nademaal ook deze een zoon
vanAbraham is.
19:10 Want de Zoon des mensen is
gekomen, om te zoeken en zalig te
maken, dat verloren was.
19:11 En als zij dat hoorden,
voegde Hij daarbij, en zeide een
gelijkenis; omdat Hij nabij Jeruzalem
was, en[omdat] zij meenden, dat het
Koninkrijk Gods terstond zou
openbaar worden.
19:12 Hij zeide dan: Een zeker
welgeboren man reisde in een ver
[gelegen] land, om voor zichzelven
eenkoninkrijk te ontvangen, en [dan]
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weder te keren.
19:13 En geroepen hebbende zijn
tien dienstknechten, gaf hij hun tien
ponden, en zeide tot hen:
Doethandeling, totdat ik kome.
19:14 En zijn burgers haatten hem,
en zonden hem gezanten na,
zeggende: Wij willen niet, dat deze
overons koning zij.
19:15 En het geschiedde, toen hij
wederkwam, als hij het koninkrijk
ontvangen had, dat hij zeide, dat
diedienstknechten tot hem zouden
geroepen worden, wien hij het geld
gegeven had; opdat hij weten
mocht, wateen iegelijk met handelen
gewonnen had.
19:16 En de eerste kwam, en zeide:
Heer, uw pond heeft tien ponden
daartoe gewonnen.
19:17 En hij zeide tot hem: Wel, gij
goede dienstknecht, dewijl gij in het
minste getrouw zijt geweest, zo
hebmacht over tien steden.
19:18 En de tweede kwam, en
zeide: Heer, uw pond heeft vijf
ponden gewonnen.
19:19 En hij zeide ook tot dezen:
En gij, wees over vijf steden.
19:20 En een ander kwam,
zeggende: Heer, zie [hier] uw pond,
hetwelk ik in een zweetdoek
weggelegdhad;
19:21 Want ik vreesde u, omdat gij
een straf mens zijt; gij neemt weg,
wat gij niet gelegd hebt, en gij
maait,wat gij niet gezaaid hebt.

19:22 Maar hij zeide tot hem: Uit
uw mond zal ik u oordelen, gij boze
dienstknecht! Gij wist, dat ik een
strafmens ben, nemende weg, wat ik
niet gelegd heb, en maaiende, wat
ik niet gezaaid heb.
19:23 Waarom hebt gij dan mijn
geld niet in de bank gegeven, en ik,
komende, had hetzelve met
woekermogen eisen?
19:24 En hij zeide tot degenen, die
bij hem stonden: Neemt dat pond
van hem weg, en geeft het dien,
diede tien ponden heeft.
19:25 En zij zeiden tot hem: Heer,
hij heeft tien ponden.
19:26 Want ik zeg u, dat een
iegelijk, die heeft, zal gegeven
worden; maar van degene, die niet
heeft, vandien zal genomen worden
ook wat hij heeft.
19:27 Doch deze mijn vijanden, die
niet hebben gewild, dat ik over hen
koning zoude zijn, brengt [ze]
hier,en slaat ze [hier] voor mij dood.
19:28 En dit gezegd hebbende,
reisde Hij voor [hen] heen, en ging
op naar Jeruzalem.
19:29 En het geschiedde, als Hij
nabij Beth-fage en Bethanie
gekomen was, aan den berg,
genaamd denOlijfberg, dat Hij twee
van Zijn discipelen uitzond,
19:30 Zeggende: Gaat henen in dat
vlek, dat tegenover is; in hetwelk
inkomende, zult gij een
veulengebonden vinden, waarop
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geen mens ooit heeft gezeten;
ontbindt hetzelve, en brengt het.
19:31 En indien iemand u vraagt:
Waarom ontbindt gij [dat], zo zult
gij alzo tot hem zeggen: Omdat het
deHeere van node heeft.
19:32 En die uitgezonden waren,
heengegaan zijnde, vonden het,
gelijk Hij hun gezegd had.
19:33 En als zij het veulen
ontbonden, zeiden de heren van
hetzelve tot hen: Waarom ontbindt
gij hetveulen?
19:34 En zij zeiden: De Heere heeft
het van node.
19:35 En zij brachten hetzelve tot
Jezus. En hun klederen op het
veulen geworpen hebbende, zetten
zijJezus daarop.
19:36 En als Hij [voort] reisde,
spreidden zij hun klederen onder
[Hem] op den weg.
19:37 En als Hij nu genaakte aan
den afgang des Olijfbergs, begon al
de menigte der discipelen zich
teverblijden, en God te loven met
grote stemme, vanwege al de
krachtige daden, die zij gezien
hadden;
19:38 Zeggende: Gezegend [is] de
Koning, Die daar komt in den Naam
des Heeren! Vrede [zij] in denhemel,
en heerlijkheid in de hoogste
[plaatsen]!
19:39 En sommigen der Farizeen uit
de schare zeiden tot Hem: Meester,
bestraf Uw discipelen.

19:40 En Hij, antwoordende, zeide
tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze
zwijgen, de stenen haast
roepenzullen.
19:41 En als Hij nabij kwam, en de
stad zag, weende Hij over haar,
19:42 Zeggende: Och, of gij ook
bekendet, ook nog in dezen uw
dag, hetgeen tot uw vrede [dient]!
Maar nuis het verborgen voor uw
ogen.
19:43 Want er zullen dagen over u
komen, dat uw vijanden een
begraving rondom u zullen
opwerpen, enzullen u omsingelen, en
u van alle zijden benauwen;
19:44 En zullen u tot den grond
nederwerpen, en uw kinderen in u;
en zij zullen in u den [enen] steen
opden [anderen] steen niet laten;
daarom dat gij den tijd uwer
bezoeking niet bekend hebt.
19:45 En gegaan zijnde in den
tempel, begon Hij uit te drijven
degenen, die daarin verkochten en
kochten,
19:46 Zeggende tot hen: Er is
geschreven: Mijn huis is een huis
des gebeds; maar gij hebt dat tot
een kuilder moordenaren gemaakt.
19:47 En Hij leerde dagelijks in den
tempel; en de overpriesters, en de
Schriftgeleerden, en de overstendes
volks zochten Hem te doden.
19:48 En zij vonden niet, wat zij
doen zouden; want al het volk hing
Hem aan, en hoorde [Hem].
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20:1 En het geschiedde in een van
die dagen, als Hij in den tempel het
volk leerde, en het
Evangelieverkondigde, dat de
overpriesters, en Schriftgeleerden,
met de ouderlingen daarover
kwamen,
20:2 En spraken tot Hem zeggende:
Zeg ons, door wat macht Gij deze
dingen doet; of wie Hij is, Die
Udeze macht heeft gegeven?
20:3 En Hij, antwoordende, zeide tot
hen: Ik zal u ook een woord vragen,
en zegt Mij:
20:4 De doop van Johannes, was
die uit den Hemel, of uit de
mensen?
20:5 En zij overleiden onder zich,
zeggende: Indien wij zeggen: Uit den
Hemel; zo zal Hij zeggen:
Waaromhebt gij dan hem niet
geloofd?
20:6 En indien wij zeggen: Uit de
mensen; zo zal ons al het volk
stenigen; want zij houden voor
zeker, datJohannes een profeet was.
20:7 En zij antwoordden, dat zij niet
wisten, vanwaar [die] [was].
20:8 En Jezus zeide tot hen: Zo zeg
Ik u ook niet, door wat macht Ik
deze dingen doe.
20:9 En Hij begon tot het volk deze
gelijkenis te zeggen: Een zeker mens
plantte een wijngaard, en
hijverhuurde dien aan landlieden, en
trok een langen tijd buiten 's lands.
20:10 En als het de tijd was, zond

hij tot de landlieden een
dienstknecht, opdat zij hem van de
vrucht deswijngaards geven zouden;
maar de landlieden sloegen
denzelven, en zonden [hem] ledig
heen.
20:11 En wederom zond hij nog een
anderen dienstknecht; maar ook
dien geslagen en
smadelijkbehandeld hebbende,
zonden zij [hem] ledig heen.
20:12 En wederom zond hij nog een
derden; maar zij verwondden ook
dezen, en wierpen [hem] uit.
20:13 En de heer des wijngaards
zeide: Wat zal ik doen? Ik zal mijn
geliefden zoon zenden;
mogelijkdezen ziende, zullen zij
[hem] ontzien.
20:14 Maar als de landlieden hem
zagen, overleiden zij onder elkander,
en zeiden: Deze is de
erfgenaam;komt, laat ons hem
doden, opdat de erfenis onze
worde.
20:15 En als zij hem buiten den
wijngaard uitgeworpen hadden,
doodden zij [hem]. Wat zal dan de
heer deswijngaards hun doen?
20:16 Hij zal komen en deze
landlieden verderven, en zal den
wijngaard aan anderen geven. En
als zij [dat]hoorden, zeiden zij: Dat
zij verre!
20:17 Maar Hij zag hen aan, en
zeide: Wat is dan dit, hetwelk
geschreven staat: De steen, dien
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debouwlieden verworpen hebben,
deze is tot een hoofd des hoeks
geworden?
20:18 Een iegelijk, die op dien steen
valt, zal verpletterd worden, en op
wien hij valt, dien zal hijvermorzelen.
20:19 En de overpriesteren en de
Schriftgeleerden zochten te
dierzelver ure de handen aan Hem
te slaan;maar zij vreesden het volk;
want zij verstonden, dat Hij deze
gelijkenis tegen hen gesproken had.
20:20 En zij namen [Hem] waar, en
zonden verspieders uit, die
zichzelven veinsden rechtvaardig te
zijn;opdat zij Hem in [Zijn] rede
vangen mochten, om Hem aan de
heerschappij en de macht des
stadhouders overte leveren.
20:21 En zij vraagden Hem,
zeggende: Meester, wij weten, dat
Gij recht spreekt en leert, en den
persoonniet aanneemt, maar den
weg Gods leert in der waarheid.
20:22 Is het ons geoorloofd den
keizer schatting te geven, of niet?
20:23 En Hij, hun arglistigheid
bemerkende, zeide tot hen: Wat
verzoekt gij Mij?
20:24 Toont Mij een penning; wiens
beeld en opschrift heeft hij? En zij,
antwoordende, zeiden: Deskeizers.
20:25 En Hij zeide tot hen: Geeft
dan den keizer, dat des keizers is,
en Gode, dat Gods [is].
20:26 En zij konden Hem in [Zijn]
woord niet vatten voor het volk; en

zich verwonderende over
Zijnantwoord, zwegen zij stil.
20:27 En tot Hem kwamen
sommigen der Sadduceen, welke
tegensprekende [zeggen], dat er
geenopstanding is, en vraagden
Hem,
20:28 Zeggende: Meester! Mozes
heeft ons geschreven: Zo iemands
broeder sterft, die een vrouw
heeft,en hij sterft zonder kinderen,
dat zijn broeder de vrouw nemen
zal, en zijn broeder zaad verwekken.
20:29 Er waren nu zeven broeders;
en de eerste nam een vrouw, en hij
stierf zonder kinderen.
20:30 En de tweede nam die vrouw,
en [ook] deze stierf zonder
kinderen.
20:31 En de derde nam dezelve
[vrouw]; en desgelijks ook de zeven,
en hebben geen kinderen
nagelaten,en zijn gestorven.
20:32 En ten laatste na allen stierf
ook de vrouw.
20:33 In de opstanding dan, wiens
vrouw van dezen zal zij zijn? Want
die zeven hebben dezelve tot
eenvrouw gehad.
20:34 En Jezus, antwoordende,
zeide tot hen: De kinderen dezer
eeuw trouwen, en worden ten
huwelijkuitgegeven;
20:35 Maar die waardig zullen
geacht zijn die eeuw te verwerven
en de opstanding uit de doden,
zullennoch trouwen, noch ten
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huwelijk uitgegeven worden;
20:36 Want zij kunnen niet meer
sterven, want zij zijn den engelen
gelijk; en zij zijn kinderen Gods,
dewijl zijkinderen der opstanding
zijn.
20:37 En dat de doden opgewekt
zullen worden, heeft ook Mozes
aangewezen bij het doornenbos, als
hijden Heere noemt den God
Abrahams, en den God Izaks, en
den God Jakobs.
20:38 [God] nu is niet een God der
doden, maar der levenden; want zij
leven Hem allen.
20:39 En sommigen der
Schriftgeleerden, antwoordende,
zeiden: Meester! Gij hebt wel
gezegd.
20:40 En zij durfden Hem niet meer
iets vragen.
20:41 En Hij zeide tot hen: Hoe
zeggen zij, dat de Christus Davids
Zoon is?
20:42 En David zelf zegt in het
boek der psalmen: De Heere heeft
gezegd tot mijn Heere: Zit aan
Mijnrechter [hand],
20:43 Totdat Ik Uw vijanden zal
gezet hebben tot een voetbank
Uwer voeten.
20:44 David dan noemt Hem [zijn]
Heere; en hoe is Hij zijn Zoon?
20:45 En daar al het volk [het]
hoorde, zeide Hij tot Zijn discipelen:
20:46 Wacht u van de
Schriftgeleerden, die daar willen

wandelen in lange klederen, en
beminnen degroetingen op de
markten, en de voorgestoelten in de
synagogen, en de vooraanzittingen
in de maaltijden;
20:47 Die der weduwen huizen
opeten, en onder een schijn lange
gebeden doen; dezen zullen
zwaarderoordeel ontvangen.
21:1 En opziende, zag Hij de rijken
hun gaven in de schatkist werpen.
21:2 En Hij zag ook een zekere
arme weduwe twee kleine
[penningen] daarin werpen.
21:3 En Hij zeide: Waarlijk, Ik zeg u,
dat deze arme weduwe meer dan
allen heeft ingeworpen.
21:4 Want die allen hebben van hun
overvloed geworpen tot de gaven
Gods; maar deze heeft van
haargebrek, al den leeftocht, dien zij
had, [daarin] geworpen.
21:5 En als sommigen zeiden van
den tempel, dat hij met schone
stenen en begiftigingen versierd
was,zeide Hij:
21:6 [Wat] deze dingen [aangaat],
die gij aanschouwt, er zullen dagen
komen, in welke niet [een] steen
op[den] [anderen] steen zal gelaten
worden, die niet zal worden
afgebroken.
21:7 En zij vraagden Hem,
zeggende: Meester, wanneer zullen
dan deze dingen zijn, en welk is het
teken,wanneer deze dingen zullen
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geschieden?
21:8 En Hij zeide: Ziet, dat gij niet
verleid wordt; want velen zullen er
komen onder Mijn Naam, zeggende:
Ikben [de] [Christus]; en de tijd is
nabij gekomen, gaat dan hen niet
na.
21:9 En wanneer gij zult horen van
oorlogen en beroerten, zo wordt
niet verschrikt; want deze
dingenmoeten eerst geschieden;
maar [nog] is terstond het einde
niet.
21:10 Toen zeide Hij tot hen: Het
[ene] volk zal tegen het [andere]
volk opstaan, en het [ene]
koninkrijktegen het [andere]
koninkrijk.
21:11 En er zullen grote
aardbevingen wezen in verscheidene
plaatsen, en hongersnoden, en
pestilentien;er zullen ook
schrikkelijke dingen, en grote
tekenen van den hemel geschieden.
21:12 Maar voor dit alles, zullen zij
hun handen aan ulieden slaan, en
[u] vervolgen, [u] overleverende in
desynagogen en gevangenissen; en
gij zult getrokken worden voor
koningen en stadhouders, om Mijns
Naams wil.
21:13 En [dit] zal u overkomen tot
een getuigenis.
21:14 Neemt dan in uw harten voor,
van te voren niet te overdenken,
[hoe] gij u verantwoorden zult;
21:15 Want Ik zal u mond en

wijsheid geven, welke niet zullen
kunnen tegenspreken, noch
wederstaanallen, die zich tegen u
zetten.
21:16 En gij zult overgeleverd
worden ook van ouders, en
broeders, en magen, en vrienden;
en zij zullen er[sommigen] uit u
doden.
21:17 En gij zult van allen gehaat
worden om Mijns Naams wil.
21:18 Doch niet een haar uit uw
hoofd zal verloren gaan.
21:19 Bezit uw zielen in uw
lijdzaamheid.
21:20 Maar wanneer gij zien zult,
dat Jeruzalem van heirlegers
omsingeld wordt, zo weet alsdan,
dat haarverwoesting nabij gekomen
is.
21:21 Alsdan die in Judea zijn, dat
zij vlieden naar de bergen; en die in
het midden van dezelve zijn, dat
zijdaaruit trekken; en die op de
velden zijn, dat zij in dezelve niet
komen.
21:22 Want deze zijn dagen der
wraak, opdat alles vervuld worde,
dat geschreven is.
21:23 Doch wee den bevruchten en
den zogenden [vrouwen] in die
dagen, want er zal grote nood zijn
in hetland, en toorn over dit volk.
21:24 En zij zullen vallen door de
scherpte des zwaards, en
gevankelijk weggevoerd worden
onder allevolken; en Jeruzalem zal
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van de heidenen vertreden worden,
totdat de tijden der heidenen
vervuld zullen zijn.
21:25 En er zullen tekenen zijn in
de zon, en maan, en sterren, en op
de aarde benauwdheid der
volkenmet twijfelmoedigheid, als de
zee en watergolven groot geluid
zullen geven;
21:26 En den mensen het hart zal
bezwijken van vrees en verwachting
der dingen, die het aardrijk
zullenoverkomen; want de krachten
der hemelen zullen bewogen
worden.
21:27 En alsdan zullen zij den Zoon
des mensen zien komen in een
wolk, met grote kracht en
heerlijkheid.
21:28 Als nu deze dingen beginnen
te geschieden, zo ziet omhoog, en
heft uw hoofden opwaarts, omdatuw
verlossing nabij is.
21:29 En Hij zeide tot hen een
gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al
de bomen.
21:30 Wanneer zij nu uitspruiten, en
gij [dat] ziet, zo weet gij uit uzelven,
dat de zomer nu nabij is.
21:31 Alzo ook gij, wanneer gij deze
dingen zult zien geschieden, zo
weet, dat het Koninkrijk Gods nabij
is.
21:32 Voorwaar Ik zeg u, dat dit
geslacht geenszins zal voorbijgaan,
totdat alles zal geschied zijn.
21:33 De hemel en de aarde zullen

voorbijgaan, maar Mijn woorden
zullen geenszins voorbijgaan.
21:34 En wacht uzelven, dat uw
harten niet te eniger tijd bezwaard
worden met brasserij en
dronkenschap,en zorgvuldigheden
dezes levens, en dat u die dag niet
onvoorziens [over] kome.
21:35 Want gelijk een strik zal hij
komen over al degenen, die op den
gansen aardbodem gezeten zijn.
21:36 Waakt dan te aller tijd,
biddende, dat gij moogt waardig
geacht worden te ontvlieden al deze
dingen,die geschieden zullen, en te
staan voor den Zoon des mensen.
21:37 Des daags nu was Hij lerende
in den tempel; maar des nachts
ging Hij uit, en vernachtte op
denberg, genaamd den Olijf [berg].
21:38 En al het volk kwam des
morgens vroeg tot Hem in den
tempel, om Hem te horen.
22:1 En het feest der ongehevelde
[broden], genaamd pascha, was
nabij.
22:2 En de overpriesters en de
Schriftgeleerden zochten, hoe zij
Hem ombrengen zouden; want
zijvreesden het volk.
22:3 En de satan voer in Judas, die
toegenaamd was Iskariot, zijnde uit
het getal der twaalven.
22:4 En hij ging heen en sprak met
de overpriesters en de
hoofdmannen, hoe hij Hem hun zou
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overleveren.
22:5 En zij waren verblijd, en zijn
het eens geworden, dat zij hem
geld geven zouden.
22:6 En hij beloofde het, en zocht
gelegenheid, om Hem hun over te
leveren, zonder oproer.
22:7 En de dag der ongehevelde
[broden] kwam, op denwelken het
pascha moest geslacht worden.
22:8 En Hij zond Petrus en
Johannes uit, zeggende: Gaat heen,
en bereidt ons het pascha, opdat
wij heteten mogen.
22:9 En zij zeiden tot Hem: Waar
wilt Gij, dat wij het bereiden?
22:10 En Hij zeide tot hen: Ziet, als
gij in de stad zult gekomen zijn, zo
zal u een mens ontmoeten,dragende
een kruik waters; volgt hem in het
huis, daar hij ingaat.
22:11 En gij zult zeggen tot den
huisvader van dat huis: De Meester
zegt u: Waar is de eetzaal, daar Ik
hetpascha met Mijn discipelen eten
zal?
22:12 En hij zal u een grote
toegeruste opperzaal wijzen, bereidt
het aldaar.
22:13 En zij, heengaande, vonden
het, gelijk Hij hun gezegd had, en
bereidden het pascha.
22:14 En als de ure gekomen was,
zat Hij aan, en de twaalf apostelen
met Hem.
22:15 En Hij zeide tot hen: Ik heb
grotelijks begeerd, dit pascha met u

te eten, eer dat Ik lijde;
22:16 Want Ik zeg u, dat Ik niet
meer daarvan eten zal, totdat het
vervuld zal zijn in het Koninkrijk
Gods.
22:17 En als Hij een drinkbeker
genomen had, en gedankt had,
zeide Hij: Neemt dezen, en deelt
[hem]onder ulieden.
22:18 Want Ik zeg u, dat Ik niet
drinken zal van de vrucht des
wijnstoks, totdat het Koninkrijk Gods
zalgekomen zijn.
22:19 En Hij nam brood, en als Hij
gedankt had, brak Hij het, en gaf
het hun, zeggende: Dat is Mijn
lichaam,hetwelk voor u gegeven
wordt; doet dat tot Mijn
gedachtenis.
22:20 Desgelijks ook den drinkbeker
na het avondmaal, zeggende: Deze
drinkbeker [is] het nieuwetestament
in Mijn bloed, hetwelk voor u
vergoten wordt.
22:21 Doch ziet, de hand desgenen,
die Mij verraadt, is met Mij aan de
tafel.
22:22 En de Zoon des mensen gaat
wel heen, gelijk besloten is; doch
wee dien mens, door welken
Hijverraden wordt!
22:23 En zij begonnen onder
elkander te vragen, wie van hen het
toch mocht zijn, die dat doen zou.
22:24 En er werd ook twisting onder
hen, wie van hen scheen de meeste
te zijn.
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22:25 En Hij zeide tot hen: De
koningen der volken heersen over
hen; en die macht over hen
hebben,worden weldadige [heren]
genaamd.
22:26 Doch gij niet alzo; maar de
meeste onder u, die zij gelijk de
minste, en die voorganger is, als
een diedient.
22:27 Want wie is meerder, die
aanzit, of die dient? Is het niet die
aanzit? Maar Ik ben in het midden
vanu, als een die dient.
22:28 En gij zijt degenen, die met
Mij steeds gebleven zijt in Mijn
verzoekingen.
22:29 En Ik verordineer u het
Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader
[dat] Mij verordineerd heeft;
22:30 Opdat gij eet en drinkt aan
Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit
op tronen, oordelende de
twaalfgeslachten Israels.
22:31 En de Heere zeide: Simon,
Simon, ziet, de satan heeft ulieden
zeer begeerd om te ziften als
detarwe;
22:32 Maar Ik heb voor u gebeden,
dat uw geloof niet ophoude; en gij,
als gij eens zult bekeerd zijn,
zoversterk uw broeders.
22:33 En hij zeide tot Hem: Heere,
ik ben bereid, met U ook in de
gevangenis en in den dood te gaan.
22:34 Maar Hij zeide: Ik zeg u,
Petrus, de haan zal heden niet
kraaien, eer gij driemaal zult

verloochendhebben, dat gij Mij kent.
22:35 En Hij zeide tot hen: Als Ik u
uitzond, zonder buidel, en male, en
schoenen, heeft u ook
ietsontbroken? En zij zeiden: Niets.
22:36 Hij zeide dan tot hen: Maar
nu, wie een buidel heeft, die neme
hem, desgelijks ook een male; en
diegeen heeft, die verkope zijn
kleed, en kope een zwaard.
22:37 Want Ik zeg u, dat nog dit,
hetwelk geschreven is, in Mij moet
volbracht worden, namelijk: En Hij
ismet de misdadigen gerekend. Want
ook die dingen, die van Mij
[geschreven] [zijn], hebben een
einde.
22:38 En zij zeiden: Heere! zie hier
twee zwaarden. En Hij zeide tot hen:
Het is genoeg.
22:39 En uitgaande, vertrok Hij,
gelijk Hij gewoon was, naar den
Olijfberg; en Hem volgden ook
Zijndiscipelen.
22:40 En als Hij aan die plaats
gekomen was, zeide Hij tot hen:
Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.
22:41 En Hij scheidde Zich van hen
af, omtrent een steenworp; en
knielde neder en bad,
22:42 Zeggende: Vader, of Gij wildet
dezen drinkbeker van Mij wegnemen,
doch niet Mijn wil, maar de
Uwegeschiede.
22:43 En van Hem werd gezien een
engel uit den hemel, die Hem
versterkte.
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22:44 En in zwaren strijd zijnde, bad
Hij te ernstiger. En zijn zweet werd
gelijk grote droppelen bloeds, dieop
de aarde afliepen.
22:45 En als Hij van het gebed
opgestaan was, kwam Hij tot Zijn
discipelen, en vond hen slapende
vandroefheid.
22:46 En Hij zeide tot hen: Wat
slaapt gij? Staat op en bidt, opdat
gij niet in verzoeking komt.
22:47 En als Hij nog sprak, ziet
daar een schare; en een van de
twaalven, die genaamd was Judas,
ginghun voor, en kwam bij Jezus,
om Hem te kussen.
22:48 En Jezus zeide tot hem:
Judas, verraadt gij den Zoon des
mensen met een kus?
22:49 En die bij Hem waren, ziende,
wat er geschieden zou, zeiden tot
Hem: Heere, zullen wij met
hetzwaard slaan?
22:50 En een uit hen sloeg den
dienstknecht des hogepriesters, en
hieuw [hem] zijn rechteroor af.
22:51 En Jezus, antwoordende,
zeide: Laat hen tot hiertoe
[geworden]; en raakte zijn oor aan,
en heeldehem.
22:52 En Jezus zeide tot de
overpriesters, en de hoofdmannen
des tempels, en ouderlingen, die
tegenHem gekomen waren: Zijt gij
uitgegaan met zwaarden en stokken
als tegen een moordenaar?
22:53 Als Ik dagelijks met u was in

den tempel, zo hebt gij de handen
tegen Mij niet uitgestoken; maar dit
isuw ure, en de macht der
duisternis.
22:54 En zij grepen Hem en leidden
[Hem] [weg], en brachten Hem in
het huis des hogepriesters. EnPetrus
volgde van verre.
22:55 En als zij vuur ontstoken
hadden in het midden van de zaal,
en zij te zamen nederzaten, zat
Petrus inhet midden van hen.
22:56 En een zekere dienstmaagd,
ziende hem bij het vuur zitten, en
haar ogen op hem houdende,
zeide:Ook deze was met Hem.
22:57 Maar hij verloochende Hem,
zeggende: Vrouw, ik ken Hem niet.
22:58 En kort daarna een ander,
hem ziende, zeide: Ook gij zijt van
die. Maar Petrus zeide: Mens, ik
benniet.
22:59 En als het omtrent een uur
geleden was, bevestigde [dat] een
ander, zeggende: In der waarheid,
ookdeze was met Hem; want hij is
ook een Galileer.
22:60 Maar Petrus zeide: Mens, ik
weet niet, wat gij zegt. En terstond,
als hij nog sprak, kraaide de haan.
22:61 En de Heere, Zich omkerende,
zag Petrus aan; en Petrus werd
indachtig het woord des Heeren,
hoeHij hem gezegd had: Eer de
haan zal gekraaid hebben, zult gij
Mij driemaal verloochenen.
22:62 En Petrus, naar buiten
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gaande, weende bitterlijk.
22:63 En de mannen, die Jezus
hielden, bespotten Hem, en sloegen
[Hem].
22:64 En als zij Hem overdekt
hadden, sloegen zij Hem op het
aangezicht, en vraagden Hem,
zeggende:Profeteer, wie het is, die U
geslagen heeft?
22:65 En vele andere dingen zeiden
zij tegen Hem, lasterende.
22:66 En als het dag geworden was,
vergaderden de ouderlingen des
volks, en de overpriesters
enSchriftgeleerden, en brachten Hem
in hun raad,
22:67 Zeggende: Zijt Gij de Christus,
zeg het ons. En Hij zeide tot hen:
Indien Ik het u zeg, gij zult het
nietgeloven;
22:68 En indien Ik ook vraag, gij
zult Mij niet antwoorden, of loslaten;
22:69 Van nu aan zal de Zoon des
mensen gezeten zijn aan de rechter
[hand] der kracht Gods.
22:70 En zij zeiden allen: Zijt Gij
dan de Zoon Gods? En Hij zeide tot
hen: Gij zegt, dat Ik het ben.
22:71 En zij zeiden: Wat hebben wij
nog getuigenis van node? Want wij
zelven hebben het uit Zijn
mondgehoord.
23:1 En de gehele menigte van hen
stond op, en leidde Hem tot Pilatus.
23:2 En zij begonnen Hem te
beschuldigen, zeggende: Wij hebben

bevonden, dat Deze het volk
verkeert,en verbiedt den keizer
schattingen te geven, zeggende, dat
Hij Zelf Christus, de Koning is.
23:3 En Pilatus vraagde Hem,
zeggende: Zijt Gij de Koning der
Joden? En Hij antwoordde hem en
zeide:Gij zegt het.
23:4 En Pilatus zeide tot de
overpriesters en de scharen: Ik vind
geen schuld in dezen Mens.
23:5 En zij hielden te sterker aan,
zeggende: Hij beroert het volk,
lerende door geheel Judea,
begonnenhebbende van Galilea tot
hier toe.
23:6 Als nu Pilatus van Galilea
hoorde, vraagde hij, of die Mens
een Galileer was?
23:7 En verstaande, dat Hij uit het
gebied van Herodes was, zond hij
Hem heen tot Herodes, die ook zelf
indie dagen binnen Jeruzalem was.
23:8 En als Herodes Jezus zag,
werd hij zeer verblijd; want hij was
van over lang begerig geweest Hem
tezien, omdat hij veel van Hem
hoorde; en hoopte enig teken te
zien, dat van Hem gedaan zou
worden.
23:9 En hij vraagde Hem met vele
woorden; doch Hij antwoordde hem
niets.
23:10 En de overpriesters en de
Schriftgeleerden stonden, en
beschuldigden Hem heftiglijk.
23:11 En Herodes met zijn
1712

Lukas
krijgslieden Hem veracht en bespot
hebbende, deed Hem een blinkend
kleedaan, en zond Hem weder tot
Pilatus.
23:12 En op denzelfde dag werden
Pilatus en Herodes vrienden met
elkander; want zij waren te voren
invijandschap tegen den anderen.
23:13 En als Pilatus de
overpriesters, en de oversten, en
het volk bijeengeroepen had, zeide
hij tot hen:
23:14 Gij hebt dezen Mens tot mij
gebracht, als een, die het volk
afkerig maakt; en ziet, ik heb [Hem]
in uwtegenwoordigheid ondervraagd,
en heb in dezen Mens geen schuld
gevonden, van hetgeen daar gij
Hem medebeschuldigt;
23:15 Ja, ook Herodes niet; want ik
heb ulieden tot hem gezonden, en
ziet, er is van Hem niets gedaan,
datdes doods waardig is.
23:16 Zo zal ik Hem dan kastijden
en loslaten.
23:17 En hij moest hun op het feest
een loslaten.
23:18 Doch al de menigte riep
gelijkelijk, zeggende: Weg met
Dezen, en laat ons Bar-abbas los.
23:19 Dewelke was om zeker
oproer, dat in de stad geschied
was, en [om] een doodslag, in de
gevangenisgeworpen.
23:20 Pilatus dan riep [hun]
wederom toe, willende Jezus
loslaten.

23:21 Maar zij riepen daartegen,
zeggende: Kruis [Hem], kruis Hem!
23:22 En hij zeide ten derden male
tot hen: Wat heeft Deze dan
kwaads gedaan? Ik heb geen schuld
desdoods in Hem gevonden. Zo zal
ik Hem dan kastijden en loslaten.
23:23 Maar zij hielden aan met
groot geroep, eisende, dat Hij zou
gekruist worden; en hun en
deroverpriesteren geroep werd
geweldiger.
23:24 En Pilatus oordeelde, dat hun
eis geschieden zou.
23:25 En hij liet hun los dengene,
die om oproer en doodslag in de
gevangenis geworpen was, welken
zijgeeist hadden; maar Jezus gaf hij
over tot hun wil.
23:26 En als zij Hem wegleidden,
namen zij een Simon van Cyrene,
komende van den akker, en
legdenhem het kruis op, dat hij het
achter Jezus droeg.
23:27 En een grote menigte van
volk en van vrouwen volgde Hem,
welke ook weenden en
Hembeklaagden.
23:28 En Jezus, Zich tot haar
kerende, zeide: Gij dochters van
Jeruzalem! weent niet over Mij,
maar weentover uzelven, en over uw
kinderen.
23:29 Want ziet, er komen dagen,
in welke men zeggen zal: Zalig [zijn]
de onvruchtbaren, en de buiken,
dieniet gebaard hebben, en de
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borsten, die niet gezoogd hebben.
23:30 Alsdan zullen zij beginnen te
zeggen tot de bergen: Valt op ons;
en tot de heuvelen: Bedekt ons.
23:31 Want indien zij dit doen aan
het groene hout, wat zal aan het
dorre geschieden?
23:32 En er werden ook twee
anderen, zijnde kwaaddoeners,
geleid, om met Hem gedood te
worden.
23:33 En toen zij kwamen op de
plaats, genaamd Hoofdschedel
[plaats], kruisigden zij Hem aldaar,
en dekwaaddoeners, den een ter
rechter [zijde] en den ander ter
linker [zijde].
23:34 En Jezus zeide: Vader,
vergeef het hun; want zij weten niet,
wat zij doen. En verdelende
Zijnklederen, wierpen zij het lot.
23:35 En het volk stond en zag het
aan. En ook de oversten met hen
beschimpten [Hem],
zeggende:Anderen heeft Hij verlost,
dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo
Hij is de Christus, de Uitverkorene
Gods.
23:36 En ook de krijgsknechten, tot
[Hem] komende, bespotten Hem, en
brachten Hem edik;
23:37 En zeiden: Indien gij de
Koning der Joden zijt, zo verlos
Uzelven.
23:38 En er was ook een opschrift
boven Hem geschreven, met Griekse,
en Romeinse en Hebreeuwseletters:

DEZE IS DE KONING DER JODEN.
23:39 En een der kwaaddoeners, die
gehangen waren, lasterde Hem,
zeggende: Indien Gij de Christus
zijt,verlos Uzelven en ons.
23:40 Maar de andere,
antwoordende, bestrafte hem,
zeggende: Vreest gij ook God niet,
daar gij inhetzelfde oordeel zijt?
23:41 En wij toch rechtvaardiglijk;
want wij ontvangen [straf], waardig
hetgeen wij gedaan hebben;
maarDeze heeft niets onbehoorlijks
gedaan.
23:42 En hij zeide tot Jezus: Heere,
gedenk mijner, als Gij in Uw
Koninkrijk zult gekomen zijn.
23:43 En Jezus zeide tot hem:
Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij
met Mij in het Paradijs zijn.
23:44 En het was omtrent de zesde
ure, en er werd duisternis over de
gehele aarde, tot de negende
uretoe.
23:45 En de zon werd verduisterd,
en het voorhangsel des tempels
scheurde midden [door].
23:46 En Jezus, roepende met grote
stemme, zeide: Vader, in Uw handen
beveel Ik Mijn geest. En als Hijdat
gezegd had, gaf Hij den geest.
23:47 Als nu de hoofdman over
honderd zag, wat er geschied was,
verheerlijkte hij God, en zeide:
Waarlijk,deze Mens was rechtvaardig.
23:48 En al de scharen, die
samengekomen waren om dit te
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aanschouwen, ziende de dingen, die
geschiedwaren, keerden wederom,
slaande op hun borsten.
23:49 En al Zijn bekenden stonden
van verre, ook de vrouwen, die Hem
te zamen gevolgd waren vanGalilea,
en zagen dit aan.
23:50 En zie, een man, met name
Jozef, zijnde een raadsheer, een
goed en rechtvaardig man,
23:51 (Deze had niet mede bewilligd
in hun raad en handel) van
Arimathea, een stad der Joden, en
die ookzelf het Koninkrijk Gods
verwachtte;
23:52 Deze ging tot Pilatus, en
begeerde het lichaam van Jezus.
23:53 En als hij hetzelve afgenomen
had, wond hij dat in een fijn
lijnwaad, en legde het in een graf,
in eenrots gehouwen, waarin nog
nooit iemand gelegd was.
23:54 En het was de dag der
voorbereiding, en de sabbat kwam
aan.
23:55 En ook de vrouwen, die met
Hem gekomen waren uit Galilea,
volgden na en aanschouwden het
graf,en hoe Zijn lichaam gelegd
werd.
23:56 En wedergekeerd zijnde,
bereidden zij specerijen en zalven;
en op den sabbat rustten zij naar
hetgebod.
24:1 En op den eersten [dag] der
week, zeer vroeg in den

morgenstond, gingen zij naar het
graf, dragendede specerijen, die zij
bereid hadden, en sommigen met
haar.
24:2 En zij vonden den steen
afgewenteld van het graf.
24:3 En ingegaan zijnde, vonden zij
het lichaam van den Heere Jezus
niet.
24:4 En het geschiedde, als zij
daarover twijfelmoedig waren, zie,
twee mannen stonden bij haar
inblinkende klederen.
24:5 En als zij zeer bevreesd
werden, en het aangezicht naar de
aarde neigden, zeiden zij tot haar:
Watzoekt gij den Levende bij de
doden?
24:6 Hij is hier niet, maar Hij is
opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u
gesproken heeft, als Hij nog in
Galileawas,
24:7 Zeggende: De Zoon des
mensen moet overgeleverd worden
in de handen der zondige mensen,
engekruisigd worden, en ten derden
dage wederopstaan.
24:8 En zij werden indachtig Zijner
woorden.
24:9 En wedergekeerd zijnde van
het graf, boodschapten zij al deze
dingen aan de elven, en aan al
deanderen.
24:10 En [deze] waren Maria
Magdalena, en Johanna, en Maria,
[de] [moeder] van Jakobus, en de
anderemet haar, die dit tot de
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apostelen zeiden.
24:11 En haar woorden schenen
voor hen als ijdel geklap, en zij
geloofden haar niet.
24:12 Doch Petrus opstaande, liep
tot het graf, en nederbukkende, zag
hij de linnen doeken, liggendealleen,
en ging weg, zich verwonderende bij
zichzelven van hetgeen geschied
was.
24:13 En zie, twee van hen gingen
op denzelfden dag naar een vlek,
dat zestig stadien van Jeruzalem
was,welks naam was Emmaus;
24:14 En zij spraken samen onder
elkander van al deze dingen, die er
gebeurd waren.
24:15 En het geschiedde, terwijl zij
samen spraken, en elkander
ondervraagden, dat Jezus Zelf bij
[hen]kwam, en met hen ging.
24:16 En hun ogen werden
gehouden, dat zij Hem niet kenden.
24:17 En Hij zeide tot hen: Wat
redenen zijn dit, die gij, wandelende,
onder elkander verhandelt,
en[waarom] ziet gij droevig?
24:18 En de een, wiens naam was
Kleopas, antwoordende, zeide tot
Hem: Zijt Gij alleen een
vreemdelingte Jeruzalem, en weet
niet de dingen, die deze dagen
daarin geschied zijn?
24:19 En Hij zeide tot hen: Welke?
En zij zeiden tot Hem: De dingen
aangaande Jezus den
Nazarener,Welke een Profeet was,

krachtig in werken en woorden, voor
God en al het volk.
24:20 En hoe onze overpriesters en
oversten Denzelven overgeleverd
hebben tot het oordeel des
doods,en Hem gekruisigd hebben.
24:21 En wij hoopten, dat Hij was
Degene, Die Israel verlossen zou.
Doch ook, benevens dit alles, is
hetheden de derde dag, van dat
deze dingen geschied zijn.
24:22 Maar ook sommige vrouwen
uit ons hebben ons ontsteld, die
vroeg in den morgenstond aan het
grafgeweest zijn;
24:23 En Zijn lichaam niet vindende,
kwamen zij en zeiden, dat zij ook
een gezicht van engelen
gezienhadden, die zeggen, dat Hij
leeft.
24:24 En sommigen dergenen, die
met ons zijn, gingen heen tot het
graf, en bevonden het alzo, gelijk
ookde vrouwen gezegd hadden;
maar Hem zagen zij niet.
24:25 En Hij zeide tot hen: O
onverstandigen en tragen van hart,
om te geloven al hetgeen de
profetengesproken hebben!
24:26 Moest de Christus niet deze
dingen lijden, en [alzo] in Zijn
heerlijkheid ingaan?
24:27 En begonnen hebbende van
Mozes en van al de profeten, legde
Hij hun uit, in al de
Schriften,hetgeen van Hem
[geschreven] was.
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24:28 En zij kwamen nabij het vlek,
daar zij naar toegingen; en Hij hield
Zich, alsof Hij verder gaan zou.
24:29 En zij dwongen Hem,
zeggende: Blijf met ons; want het is
bij den avond, en de dag is
gedaald. En Hijging in, om met hen
te blijven.
24:30 En het geschiedde, als Hij
met hen aanzat, nam Hij het brood,
en zegende het, en als Hij
hetgebroken had, gaf Hij het hun.
24:31 En hun ogen werden
geopend, en zij kenden Hem; en Hij
kwam weg uit hun gezicht.
24:32 En zij zeiden tot elkander:
Was ons hart niet brandende in
ons, als Hij tot ons sprak op den
weg, enals Hij ons de Schriften
opende?
24:33 En zij, opstaande ter zelfder
ure, keerden weder naar Jeruzalem,
en vonden de elvensamenvergaderd,
en die met hen waren;
24:34 Welke zeiden: De Heere is
waarlijk opgestaan, en is van Simon
gezien.
24:35 En zij vertelden, hetgeen op
den weg [geschied] [was], en hoe
Hij hun bekend was geworden in
hetbreken des broods.
24:36 En als zij van deze dingen
spraken, stond Jezus Zelf in het
midden van hen, en zeide tot hen:
Vredezij ulieden!
24:37 En zij verschrikt en zeer
bevreesd geworden zijnde, meenden,

dat zij een geest zagen.
24:38 En Hij zeide tot hen: Wat zijt
gij ontroerd, en waarom klimmen
[zulke] overleggingen in uw harten?
24:39 Ziet Mijn handen en Mijn
voeten; want Ik ben het Zelf; tast
Mij aan, en ziet; want een geest
heeftgeen vlees en benen, gelijk gij
ziet, dat Ik heb.
24:40 En als Hij dit zeide, toonde
Hij hun de handen en de voeten.
24:41 En toen zij het van blijdschap
nog niet geloofden, en zich
verwonderden, zeide Hij tot hen:
Hebt gijhier iets om te eten?
24:42 En zij gaven Hem een stuk
van een gebraden vis, en van
honigraten.
24:43 En Hij nam het, en at het
voor hun ogen.
24:44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn
de woorden, die Ik tot u sprak, als
Ik nog met u was, [namelijk] dat
hetalles moest vervuld worden, wat
van Mij geschreven is in de Wet van
Mozes, en de Profeten, en Psalmen.
24:45 Toen opende Hij hun
verstand, opdat zij de Schriften
verstonden.
24:46 En zeide tot hen: Alzo is er
geschreven, en alzo moest de
Christus lijden, en van de doden
opstaanten derden dage.
24:47 En in Zijn Naam gepredikt
worden bekering en vergeving der
zonden, onder alle volken,
beginnendevan Jeruzalem.
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24:48 En gij zijt getuigen van deze
dingen.
24:49 En ziet, Ik zende de belofte
Mijns Vaders op u; maar blijft gij in
de stad Jeruzalem, totdat gij
zultaangedaan zijn met kracht uit
de hoogte.
24:50 En Hij leidde hen buiten tot
aan Bethanie, en Zijn handen
opheffende, zegende Hij hen.

24:51 En het geschiedde, als Hij
hen zegende, dat Hij van hen
scheidde, en werd opgenomen in
denhemel.
24:52 En zij aanbaden Hem, en
keerden weder naar Jeruzalem met
grote blijdschap.
24:53 En zij waren allen tijd in den
tempel, lovende en dankende God.
Amen.

Johannes
1:1 In den beginne was het Woord,
en het Woord was bij God, en het
Woord was God.
1:2 Dit was in den beginne bij God.
1:3 Alle dingen zijn door Hetzelve
gemaakt, en zonder Hetzelve is
geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
1:4 In Hetzelve was het Leven, en
het Leven was het Licht der
mensen.
1:5 En het Licht schijnt in de
duisternis, en de duisternis heeft
hetzelve niet begrepen.
1:6 Er was een mens van God
gezonden, wiens naam was
Johannes.
1:7 Deze kwam tot een getuigenis,
om van het Licht te getuigen, opdat
zij allen door hem geloven zouden.
1:8 Hij was het Licht niet, maar
[was] [gezonden], opdat hij van het

Licht getuigen zou.
1:9 [Dit] was het waarachtige Licht,
Hetwelk verlicht een iegelijk mens,
komende in de wereld.
1:10 Hij was in de wereld, en de
wereld is door Hem gemaakt; en de
wereld heeft Hem niet gekend.
1:11 Hij is gekomen tot het Zijne,
en de Zijnen hebben Hem niet
aangenomen.
1:12 Maar zovelen Hem
aangenomen hebben, dien heeft Hij
macht gegeven kinderen Gods te
worden,[namelijk] die in Zijn Naam
geloven;
1:13 Welke niet uit den bloede,
noch uit den wil des vleses, noch
uit den wil des mans, maar uit
Godgeboren zijn.
1:14 En het Woord is vlees
geworden, en heeft onder ons
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gewoond (en wij hebben Zijn
heerlijkheidaanschouwd, een
heerlijkheid als des Eniggeborenen
van den Vader), vol van genade en
waarheid.
1:15 Johannes getuigt van Hem, en
heeft geroepen, zeggende: Deze was
het, van Welken ik zeide: Die namij
komt, is voor mij geworden, want Hij
was eer dan ik.
1:16 En uit Zijn volheid hebben wij
allen ontvangen, ook genade voor
genade.
1:17 Want de wet is door Mozes
gegeven, de genade en de waarheid
is door Jezus Christus geworden.
1:18 Niemand heeft ooit God
gezien; de eniggeboren Zoon, Die in
den schoot des Vaders is, Die
heeft[Hem] [ons] verklaard.
1:19 En dit is de getuigenis van
Johannes, toen de Joden [enige]
priesters en Levieten afzonden
vanJeruzalem, opdat zij hem zouden
vragen: Wie zijt gij?
1:20 En hij beleed en loochende het
niet; en beleed: Ik ben de Christus
niet.
1:21 En zij vraagden hem: Wat dan?
Zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben
[die] niet. Zijt gij de profeet? En
hijantwoordde: Neen.
1:22 Zij zeiden dan tot hem: Wie
zijt gij? opdat wij antwoord geven
mogen dengenen, die ons
gezondenhebben; wat zegt gij van
uzelven?

1:23 Hij zeide: Ik ben de stem des
roependen in de woestijn: Maakt
den weg des Heeren recht,
gelijkJesaja, de profeet, gesproken
heeft.
1:24 En de afgezondenen waren uit
de Farizeen;
1:25 En zij vraagden hem en
spraken tot hem: Waarom doopt gij
dan, zo gij de Christus niet zijt,
noch Elias,noch de profeet?
1:26 Johannes antwoordde hun,
zeggende: Ik doop met water, maar
Hij staat midden onder ulieden,
Diengij niet kent;
1:27 Dezelve is het, Die na mij
komt, Welke voor mij geworden is,
Wien ik niet waardig ben, dat ik
Zijnschoenriem zou ontbinden.
1:28 Deze dingen zijn geschied in
Bethabara, over de Jordaan, waar
Johannes was dopende.
1:29 Des anderen daags zag
Johannes Jezus tot zich komende,
en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de
zondeder wereld wegneemt!
1:30 Deze is het, van Welken ik
gezegd heb: Na mij komt een Man,
Die voor mij geworden is, want Hij
waseer dan ik.
1:31 En ik kende Hem niet; maar
opdat Hij aan Israel zou
geopenbaard worden, daarom ben
ik gekomen,dopende met het water.
1:32 En Johannes getuigde,
zeggende: Ik heb den Geest zien
nederdalen uit den hemel, gelijk een
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duif, enbleef op Hem.
1:33 En ik kende Hem niet; maar
Die mij gezonden heeft, om te
dopen met water, Die had mij
gezegd: OpWelken gij den Geest
zult zien nederdalen, en op Hem
blijven, Deze is het, Die met den
Heiligen Geest doopt.
1:34 En ik heb gezien, en heb
getuigd, dat Deze de Zoon van God
is.
1:35 Des anderen daags wederom
stond Johannes, en twee uit zijn
discipelen.
1:36 En ziende op Jezus, [daar]
wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam
Gods!
1:37 En die twee discipelen hoorden
hem [dat] spreken, en zij volgden
Jezus.
1:38 En Jezus Zich omkerende, en
ziende hen volgen, zeide tot hen:
Wat zoekt gij? En zij zeiden tot
Hem:Rabbi! (hetwelk is te zeggen,
overgezet zijnde, Meester) waar
woont Gij?
1:39 Hij zeide tot hen: Komt en
ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij
woonde, en bleven dien dag bij
Hem.En het was omtrent de tiende
ure.
1:40 Andreas, de broeder van
Simon Petrus, was een van de twee,
die het van Johannes gehoord
hadden,en Hem gevolgd waren.
1:41 Deze vond eerst zijn broeder
Simon, en zeide tot hem: Wij

hebben gevonden den Messias,
hetwelk is,overgezet zijnde, de
Christus.
1:42 En hij leidde hem tot Jezus. En
Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt
Simon, de zoon van Jonas; gijzult
genaamd worden Cefas, hetwelk
overgezet wordt Petrus.
1:43 Des anderen daags wilde
Jezus heengaan naar Galilea, en
vond Filippus, en zeide tot hem:
Volg Mij.
1:44 Filippus nu was van Bethsaida,
uit de stad van Andreas en Petrus.
1:45 Filippus vond Nathanael en
zeide tot hem: Wij hebben [Dien]
gevonden, van Welken Mozes in de
wetgeschreven heeft, en de
profeten, [namelijk] Jezus, den zoon
van Jozef, van Nazareth.
1:46 En Nathanael zeide tot hem:
Kan uit Nazareth iets goeds zijn?
Filippus zeide tot hem: Kom en zie.
1:47 Jezus zag Nathanael tot Zich
komen, en zeide van hem: Zie,
waarlijk een Israeliet, in welken
geenbedrog is.
1:48 Nathanael zeide tot Hem: Van
waar kent Gij mij? Jezus antwoordde
en zeide tot hem: Eer u Filippusriep,
daar gij onder den vijgeboom waart,
zag Ik u.
1:49 Nathanael antwoordde en
zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de
Zone Gods, Gij zijt de Koning
Israels.
1:50 Jezus antwoordde en zeide tot
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hem: Omdat Ik u gezegd heb: Ik
zag u onder de vijgeboom, zo
gelooftgij; gij zult grotere dingen
zien dan deze.
1:51 En Hij zeide tot hem:
Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden:
Van nu aan zult gij den hemel zien
geopend,en de engelen Gods
opklimmende en nederdalende op
den Zoon des mensen.
2:1 En op den derden dag was er
een bruiloft te Kana in Galilea; en
de moeder van Jezus was aldaar.
2:2 En Jezus was ook genood, en
Zijn discipelen, tot de bruiloft.
2:3 En als er wijn ontbrak, zeide de
moeder van Jezus tot Hem: Zij
hebben geen wijn.
2:4 Jezus zeide tot haar: Vrouw,
wat heb Ik met u [te] [doen]? Mijn
ure is nog niet gekomen.
2:5 Zijn moeder zeide tot de
dienaars: Zo wat Hij ulieden zal
zeggen, doet [dat].
2:6 En aldaar waren zes stenen
watervaten gesteld, naar de
reiniging der Joden, elk houdende
twee of driemetreten.
2:7 Jezus zeide tot hen: Vult de
watervaten met water. En zij vulden
ze tot boven toe.
2:8 En Hij zeide tot hen: Schept nu,
en draagt het tot den hofmeester;
en zij droegen het.
2:9 Als nu de hofmeester het water,
dat wijn geworden was, geproefd

had (en hij wist niet, van waar
[de][wijn] was; maar de dienaren, die
het water geschept hadden, wisten
het), zo riep de hofmeester den
bruidegom.
2:10 En zeide tot hem: Alle man zet
eerst den goeden wijn op, en
wanneer men wel gedronken
heeft,alsdan den minderen; [maar]
gij hebt den goeden wijn tot nu toe
bewaard.
2:11 Dit beginsel der tekenen heeft
Jezus gedaan te Kana in Galilea, en
heeft Zijn heerlijkheidgeopenbaard;
en Zijn discipelen geloofden in Hem.
2:12 Daarna ging Hij af naar
Kapernaum, Hij, en Zijn moeder, en
Zijn broeders, en Zijn discipelen; en
zijbleven aldaar niet vele dagen.
2:13 En het pascha der Joden was
nabij, en Jezus ging op naar
Jeruzalem.
2:14 En Hij vond in den tempel, die
ossen, en schapen, en duiven
verkochten, en de wisselaars
[daar]zittende.
2:15 En een gesel van touwtjes
gemaakt hebbende, dreef Hij ze
allen uit den tempel, ook de
schapen en deossen; en het geld
der wisselaren stortte Hij uit, en
keerde de tafelen om.
2:16 En Hij zeide tot degenen, die
de duiven verkochten: Neemt deze
dingen van hier weg; maakt niet
hethuis Mijns Vaders tot een huis
van koophandel.
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2:17 En Zijn discipelen werden
indachtig, dat er geschreven is: De
ijver van Uw huis heeft mij
verslonden.
2:18 De Joden antwoordden dan,
en zeiden tot Hem: Wat teken toont
Gij ons, dat Gij deze dingen doet?
2:19 Jezus antwoordde en zeide tot
hen: Breekt dezen tempel, en in drie
dagen zal Ik denzelven oprichten.
2:20 De Joden zeiden dan: Zes en
veertig jaren is [over] dezen tempel
gebouwd, en Gij, zult Gij dien in
driedagen oprichten?
2:21 Maar Hij zeide [dit] van den
tempel Zijns lichaams.
2:22 Daarom, als Hij opgestaan was
van de doden, werden Zijn
discipelen gedachtig, dat Hij dit tot
hengezegd had, en zij geloofden de
Schrift, en het woord, dat Jezus
gesproken had.
2:23 En als Hij te Jeruzalem was,
op het pascha, in het feest,
geloofden velen in Zijn Naam,
ziende Zijntekenen, die Hij deed.
2:24 Maar Jezus Zelf betrouwde hun
Zichzelven niet, omdat Hij hen allen
kende,
2:25 En omdat Hij niet van node
had, dat iemand getuigen zou van
den mens; want Hij Zelf wist, wat in
denmens was.
3:1 En er was een mens uit de
Farizeen, wiens naam was
Nicodemus, een overste der Joden;

3:2 Deze kwam des nachts tot
Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij
weten, dat Gij zijt een Leraar van
Godgekomen; want niemand kan
deze tekenen doen, die Gij doet, zo
God met hem niet is.
3:3 Jezus antwoordde en zeide tot
hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Tenzij dat iemand wederom
geborenworde, hij kan het Koninkrijk
Gods niet zien.
3:4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe
kan een mens geboren worden, [nu]
oud zijnde? Kan hij ook andermaalin
zijner moeders buik ingaan, en
geboren worden?
3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar,
voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet
geboren wordt uit water en Geest,
hijkan in het Koninkrijk Gods niet
ingaan.
3:6 Hetgeen uit het vlees geboren
is, [dat] is vlees; en hetgeen uit den
Geest geboren is, [dat] is geest.
3:7 Verwonder u niet, dat Ik u
gezegd heb: Gijlieden moet wederom
geboren worden.
3:8 De wind blaast, waarheen hij wil,
en gij hoort zijn geluid; maar gij
weet niet, van waar hij komt, en
waarhij heen gaat; alzo is een
iegelijk, die uit den Geest geboren
is.
3:9 Nicodemus antwoordde en zeide
tot Hem: Hoe kunnen deze dingen
geschieden?
3:10 Jezus antwoordde en zeide tot
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hem: Zijt gij een leraar van Israel,
en weet gij deze dingen niet?
3:11 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Wij spreken, wat Wij weten, en
getuigen, wat Wij gezien hebben;
engijlieden neemt Onze getuigenis
niet aan.
3:12 Indien Ik ulieden de aardse
dingen gezegd heb, en gij niet
gelooft, hoe zult gij geloven, indien
Ikulieden de hemelse zou zeggen?
3:13 En niemand is opgevaren in
den hemel, dan Die uit den hemel
nedergekomen is, [namelijk] de
Zoondes mensen, Die in den hemel
is.
3:14 En gelijk Mozes de slang in de
woestijn verhoogd heeft, alzo moet
de Zoon des mensen
verhoogdworden;
3:15 Opdat een iegelijk, die in Hem
gelooft, niet verderve, maar het
eeuwige leven hebbe.
3:16 Want alzo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat eeniegelijk die in Hem
gelooft, niet verderve, maar het
eeuwige leven hebbe.
3:17 Want God heeft Zijn Zoon niet
gezonden in de wereld, opdat Hij
de wereld veroordelen zou,
maaropdat de wereld door Hem zou
behouden worden.
3:18 Die in Hem gelooft, wordt niet
veroordeeld, maar die niet gelooft,
is alrede veroordeeld, dewijl hij

nietheeft geloofd in den Naam des
eniggeboren Zoons van God.
3:19 En dit is het oordeel, dat het
licht in de wereld gekomen is, en
de mensen hebben de duisternis
lievergehad dan het licht; want hun
werken waren boos.
3:20 Want een iegelijk, die kwaad
doet, haat het licht, en komt tot
het licht niet, opdat zijn werken
nietbestraft worden.
3:21 Maar die de waarheid doet,
komt tot het licht, opdat zijn werken
openbaar worden, dat zij in
Godgedaan zijn.
3:22 Na dezen kwam Jezus en Zijn
discipelen in het land van Judea, en
onthield Zich aldaar met hen,
endoopte.
3:23 En Johannes doopte ook in
Enon bij Salim, dewijl aldaar vele
wateren waren; en zij kwamen daar,
enwerden gedoopt.
3:24 Want Johannes was nog niet
in de gevangenis geworpen.
3:25 Er rees dan een vraag [van]
[enigen] uit de discipelen van
Johannes met de Joden over de
reiniging.
3:26 En zij kwamen tot Johannes,
en zeiden tot hem: Rabbi, Die met
u was over de Jordaan, Welken
gijgetuigenis gaaft, zie, Die doopt,
en zij komen allen tot Hem.
3:27 Johannes antwoordde en
zeide: Een mens kan geen ding
aannemen, zo het hem uit den
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hemel nietgegeven zij.
3:28 Gijzelven zijt mijn getuigen, dat
ik gezegd heb: Ik ben de Christus
niet; maar dat ik voor Hem
heenuitgezonden ben.
3:29 Die de bruid heeft, is de
bruidegom, maar de vriend des
bruidegoms, die staat en hem hoort,
verblijdtzich met blijdschap om de
stem des bruidegoms. Zo is dan
deze mijn blijdschap vervuld
geworden.
3:30 Hij moet wassen, maar ik
minder worden.
3:31 Die van boven komt, is boven
allen; die uit de aarde is
[voortgekomen], die is uit de aarde,
en spreektuit de aarde. Die uit den
hemel komt, is boven allen.
3:32 En hetgeen Hij gezien en
gehoord heeft, dat getuigt Hij; en
Zijn getuigenis neemt niemand aan.
3:33 Die Zijn getuigenis aangenomen
heeft, die heeft verzegeld, dat God
waarachtig is.
3:34 Want Dien God gezonden
heeft, Die spreekt de woorden Gods;
want God geeft [Hem] den Geest
nietmet mate.
3:35 De Vader heeft den Zoon lief,
en heeft alle dingen in Zijn hand
gegeven.
3:36 Die in den Zoon gelooft, die
heeft het eeuwige leven; maar die
den Zoon ongehoorzaam is, die zal
hetleven niet zien, maar de toorn
Gods blijft op hem.

4:1 Als dan de Heere verstond, dat
de Farizeen gehoord hadden, dat
Jezus meer discipelen maakte
endoopte dan Johannes;
4:2 (Hoewel Jezus zelf niet doopte,
maar Zijn discipelen),
4:3 Zo verliet Hij Judea, en ging
wederom heen naar Galilea.
4:4 En Hij moest door Samaria
gaan.
4:5 Hij kwam dan in een stad van
Samaria, genaamd Sichar, nabij het
stuk land, hetwelk Jakob zijn
zoonJozef gaf.
4:6 En aldaar was de fontein
Jakobs. Jezus dan, vermoeid zijnde
van de reize, zat alzo neder nevens
defontein. Het was omtrent de
zesde ure.
4:7 Er kwam een vrouw uit Samaria
om water te putten. Jezus zeide tot
haar: Geef Mij te drinken.
4:8 (Want Zijn discipelen waren
heengegaan in de stad, opdat zij
zouden spijze kopen.)
4:9 Zo zeide dan de Samaritaanse
vrouw tot Hem: Hoe begeert Gij, Die
een Jood zijt, van mij te drinken,die
een Samaritaanse vrouw ben? Want
de Joden houden geen
gemeenschap met de Samaritanen.
4:10 Jezus antwoordde en zeide tot
haar: Indien gij de gave Gods
kendet, en Wie Hij is, Die tot u
zegt: GeefMij te drinken, zo zoudt
gij van Hem hebben begeerd, en Hij
zoude u levend water gegeven
1724

Johannes
hebben.
4:11 De vrouw zeide tot Hem:
Heere! Gij hebt niet om mede te
putten, en de put is diep; van waar
hebt Gijdan het levend water?
4:12 Zijt Gij meerder dan onze
vader Jakob, die ons den put
gegeven heeft, en hijzelf heeft
daaruitgedronken, en zijn kinderen
en zijn vee?
4:13 Jezus antwoordde, en zeide tot
haar: Een ieder, die van dit water
drinkt, zal wederom dorsten;
4:14 Maar zo wie gedronken zal
hebben van het water, dat Ik hem
geven zal, dien zal in eeuwigheid
nietdorsten; maar het water, dat Ik
hem zal geven, zal in hem worden
een fontein van water, springende
tot in heteeuwige leven.
4:15 De vrouw zeide tot Hem:
Heere, geef mij dat water, opdat mij
niet dorste, en ik hier niet [moet]
komen,om te putten.
4:16 Jezus zeide tot haar: Ga heen,
roep uw man, en kom hier.
4:17 De vrouw antwoordde en
zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide
tot haar: Gij hebt wel gezegd: Ik
hebgeen man.
4:18 Want gij hebt vijf mannen
gehad, en dien gij nu hebt, is uw
man niet; dat hebt gij met
waarheidgezegd.
4:19 De vrouw zeide tot Hem:
Heere, ik zie, dat Gij een profeet
zijt.

4:20 Onze vaders hebben op dezen
berg aangebeden; en gijlieden zegt,
dat te Jeruzalem de plaats is,waar
men moet aanbidden.
4:21 Jezus zeide tot haar: Vrouw,
geloof Mij, de ure komt, wanneer
gijlieden, noch op dezen berg, noch
teJeruzalem, den Vader zult
aanbidden.
4:22 Gijlieden aanbidt, wat gij niet
weet; wij aanbidden, wat wij weten;
want de zaligheid is uit de Joden.
4:23 Maar de ure komt, en is nu,
wanneer de ware aanbidders den
Vader aanbidden zullen in geest
enwaarheid; want de Vader zoekt
ook dezulken, die Hem [alzo]
aanbidden.
4:24 God is een Geest, en die Hem
aanbidden, moeten [Hem] aanbidden
in geest en waarheid.
4:25 De vrouw zeide tot Hem: Ik
weet, dat de Messias komt (Die
genaamd wordt Christus); wanneer
Die zalgekomen zijn, zo zal Hij ons
alle dingen verkondigen.
4:26 Jezus zeide tot haar: Ik ben
het, Die met u spreek.
4:27 En daarop kwamen Zijn
discipelen en verwonderden zich,
dat Hij met een vrouw sprak.
Nochtanszeide niemand: Wat vraagt
Gij, of: Wat spreekt Gij met haar?
4:28 Zo verliet de vrouw dan haar
watervat, en ging heen in de stad
en zeide tot de lieden:
4:29 Komt, ziet een Mens, Die mij
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gezegd heeft alles, wat ik gedaan
heb; is Deze niet de Christus?
4:30 Zij dan gingen uit de stad, en
kwamen tot Hem.
4:31 En ondertussen baden Hem de
discipelen, zeggende: Rabbi, eet.
4:32 Maar Hij zeide tot hen: Ik heb
een spijs om te eten, die gij niet
weet.
4:33 Zo zeiden dan de discipelen
tegen elkander: Heeft Hem iemand
te eten gebracht?
4:34 Jezus zeide tot hen: Mijn spijs
is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die
Mij gezonden heeft, en Zijn
werkvolbrenge.
4:35 Zegt gijlieden niet: Het zijn nog
vier maanden, en [dan] komt de
oogst? Ziet, Ik zeg u: Heft uw ogen
open aanschouwt de landen; want
zij zijn alrede wit om te oogsten.
4:36 En die maait, ontvangt loon,
en vergadert vrucht ten eeuwigen
leven; opdat zich te zamen
verblijde,beide, die zaait en die
maait.
4:37 Want hierin is die spreuk
waarachtig: Een ander is het, die
zaait, en een ander, die maait.
4:38 Ik heb u uitgezonden, om te
maaien, hetgeen gij niet bearbeid
hebt; anderen hebben het bearbeid,
engij zijt tot hun arbeid ingegaan.
4:39 En velen der Samaritanen uit
die stad geloofden in Hem, om het
woord der vrouw, die getuigde:
Hijheeft mij gezegd alles, wat ik

gedaan heb.
4:40 Als dan de Samaritanen tot
Hem gekomen waren, baden zij
Hem, dat Hij bij hen bleef; en Hij
bleefaldaar twee dagen.
4:41 En er geloofden er veel meer
om Zijns woords wil;
4:42 En zeiden tot de vrouw: Wij
geloven niet meer om uws zeggens
wil; want wij zelven hebben
[Hem]gehoord, en weten, dat Deze
waarlijk is de Christus, de
Zaligmaker der wereld.
4:43 En na de twee dagen ging Hij
van daar en ging heen naar Galilea;
4:44 Want Jezus heeft Zelf getuigd,
dat een profeet in zijn eigen
vaderland geen eer heeft.
4:45 Als Hij dan in Galilea kwam,
ontvingen Hem de Galileers, gezien
hebbende al de dingen, die Hij
teJeruzalem op het feest gedaan
had; want ook zij waren tot het
feest gegaan.
4:46 Zo kwam dan Jezus wederom
te Kana in Galilea, waar Hij het
water wijn gemaakt had. En er was
eenzeker koninklijk [hoveling], wiens
zoon krank was, te Kapernaum.
4:47 Deze, gehoord hebbende, dat
Jezus uit Judea in Galilea kwam,
ging tot Hem, en bad Hem, dat
Hijafkwame, en zijn zoon gezond
maakte; want hij lag op zijn sterven.
4:48 Jezus dan zeide tot hem:
Tenzij dat gijlieden tekenen en
wonderen ziet, zo zult gij niet
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geloven.
4:49 De koninklijke [hoveling] zeide
tot Hem: Heere, kom af, eer mijn
kind sterft.
4:50 Jezus zeide tot hem: Ga heen,
uw zoon leeft. En de mens geloofde
het woord, dat Jezus tot hemzeide,
en ging heen.
4:51 En als hij nu afging, kwamen
hem zijn dienstknechten tegemoet,
en boodschapten, zeggende: Uw
kindleeft!
4:52 Zo vraagde hij dan van hen de
ure, in welke het beter met hem
geworden was. En zij zeiden tot
hem:Gisteren te zeven ure verliet
hem de koorts.
4:53 De vader bekende dan, dat het
in dezelve ure [was], in dewelke
Jezus tot hem gezegd had: Uw
zoonleeft. En hij geloofde zelf, en
zijn gehele huis.
4:54 Dit tweede teken heeft Jezus
wederom gedaan, als Hij uit Judea
in Galilea gekomen was.
5:1 Na dezen was een feest der
Joden, en Jezus ging op naar
Jeruzalem.
5:2 En er is te Jeruzalem aan de
Schaaps [poort], een badwater,
hetwelk in het Hebreeuws
toegenaamdwordt Bethesda,
hebbende vijf zalen.
5:3 In dezelve lag een grote
menigte van kranken, blinden,
kreupelen, verdorden, wachtende op

de roeringdes waters.
5:4 Want een engel daalde neder
op zekeren tijd in dat badwater, en
beroerde het water; die dan
eerstdaarin kwam, na de beroering
van het water, die werd gezond, van
wat ziekte hij ook bevangen was.
5:5 En aldaar was een zeker mens,
die acht en dertig jaren krank
gelegen had.
5:6 Jezus, ziende dezen liggen, en
wetende, dat hij nu langen tijd
gelegen had, zeide tot hem: Wilt
gijgezond worden?
5:7 De kranke antwoordde Hem:
Heere, ik heb geen mens, om mij te
werpen in het badwater, wanneer
hetwater beroerd wordt; en terwijl ik
kom, zo daalt een ander voor mij
neder.
5:8 Jezus zeide tot hem: Sta op,
neem uw beddeken op, en wandel.
5:9 En terstond werd de mens
gezond, en nam zijn beddeken op
en wandelde. En het was sabbat
opdenzelven dag.
5:10 De Joden zeiden dan tot
dengene, die genezen was: Het is
sabbat; het is u niet geoorloofd
hetbeddeken te dragen.
5:11 Hij antwoordde hun: Die mij
gezond gemaakt heeft, Die heeft mij
gezegd: Neem uw beddeken op,
enwandel.
5:12 Zij vraagden hem dan: Wie is
de Mens, Die u gezegd heeft: Neem
uw beddeken op, en wandel?
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5:13 En die gezond gemaakt was,
wist niet, Wie Hij was; want Jezus
was ontweken, alzo er een
[grote]schare in die plaats was.
5:14 Daarna vond hem Jezus in den
tempel, en zeide tot hem: Zie, gij
zijt gezond geworden; zondig
nietmeer, opdat u niet wat ergers
geschiede.
5:15 De mens ging heen, en
boodschapte den Joden, dat het
Jezus was, Die hem gezond
gemaakt had.
5:16 En daarom vervolgden de
Joden Jezus, en zochten Hem te
doden, omdat Hij deze dingen op
densabbat deed.
5:17 En Jezus antwoordde hun: Mijn
Vader werkt tot nu toe, en Ik werk
[ook].
5:18 Daarom zochten dan de Joden
te meer Hem te doden, omdat Hij
niet alleen den sabbat brak,
maarook zeide, dat God Zijn eigen
Vader was, Zichzelven Gode
evengelijk makende.
5:19 Jezus dan antwoordde en
zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar
zeg Ik u: De Zoon kan niets
vanZichzelven doen, tenzij Hij den
Vader dat ziet doen; want zo wat
Die doet, hetzelve doet ook de
Zoon desgelijks.
5:20 Want de Vader heeft den Zoon
lief, en toont Hem alles, wat Hij
doet; en Hij zal Hem groter
werkentonen dan deze, opdat gij u

verwondert.
5:21 Want gelijk de Vader de doden
opwekt en levend maakt, alzo maakt
ook de Zoon levend, Die Hij wil.
5:22 Want ook de Vader oordeelt
niemand, maar heeft al het oordeel
den Zoon gegeven;
5:23 Opdat zij allen den Zoon eren,
gelijk zij den Vader eren. Die den
Zoon niet eert, eert den Vader
niet,Die Hem gezonden heeft.
5:24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Die Mijn woord hoort, en gelooft
Hem, Die Mij gezonden heeft, die
heefthet eeuwige leven, en komt
niet in de verdoemenis, maar is uit
den dood overgegaan in het leven.
5:25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
De ure komt, en is nu, wanneer de
doden zullen horen de stem
desZoons Gods, en die ze gehoord
hebben, zullen leven.
5:26 Want gelijk de Vader het leven
heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij
ook den Zoon gegeven, het leven
tehebben in Zichzelven;
5:27 En heeft Hem macht gegeven,
ook gericht te houden, omdat Hij
des mensen Zoon is.
5:28 Verwondert u daar niet over,
want de ure komt, in dewelke allen,
die in de graven zijn, Zijn stem
zullenhoren;
5:29 En zullen uitgaan, die het
goede gedaan hebben, tot de
opstanding des levens, en die het
kwadegedaan hebben, tot de
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opstanding der verdoemenis.
5:30 Ik kan van Mijzelven niets
doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en
Mijn oordeel is rechtvaardig; want
Ikzoek niet Mijn wil, maar den wil
des Vaders, Die Mij gezonden heeft.
5:31 Indien Ik van Mijzelven getuig,
Mijn getuigenis is niet waarachtig.
5:32 Er is een ander, die van Mij
getuigt, en Ik weet, dat de
getuigenis, welke hij van Mij getuigt,
waarachtigis.
5:33 Gijlieden hebt tot Johannes
gezonden, en hij heeft der waarheid
getuigenis gegeven.
5:34 Doch Ik neem geen getuigenis
van een mens; maar dit zeg Ik,
opdat gijlieden zoudt behouden
worden.
5:35 Hij was een brandende en
lichtende kaars; en gij hebt ulieden
voor een korten tijd in zijn licht
willenverheugen.
5:36 Maar Ik heb een getuigenis
meerder, dan [die] van Johannes;
want de werken, die Mij de
Vadergegeven heeft, om die te
volbrengen, dezelve werken, die Ik
doe, getuigen van Mij, dat Mij de
Vader gezondenheeft.
5:37 En de Vader, Die Mij gezonden
heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd.
Gij hebt noch Zijn stem ooitgehoord,
noch Zijn gedaante gezien.
5:38 En Zijn woord hebt gij niet in
u blijvende; want gij gelooft Dien
niet, Dien Hij gezonden heeft.

5:39 Onderzoekt de Schriften; want
gij meent in dezelve het eeuwige
leven te hebben; en die zijn het,
dievan Mij getuigen.
5:40 En gij wilt tot Mij niet komen,
opdat gij het leven moogt hebben.
5:41 Ik neem geen eer van mensen;
5:42 Maar Ik ken ulieden, dat gij de
liefde Gods in uzelven niet hebt.
5:43 Ik ben gekomen in den Naam
Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet
aan; zo een ander komt in zijn
eigennaam, dien zult gij aannemen.
5:44 Hoe kunt gij geloven, gij, die
eer van elkander neemt, en de eer,
die van God alleen is, niet zoekt?
5:45 Meent niet, dat Ik u verklagen
zal bij den Vader; die u verklaagt, is
Mozes, op welken gij gehoopt hebt.
5:46 Want indien gij Mozes
geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven;
want hij heeft van Mij geschreven.
5:47 Maar zo gij zijn Schriften niet
gelooft, hoe zult gij Mijn woorden
geloven?
6:1 Na dezen vertrok Jezus over de
zee van Galilea, welke is [de] [zee]
van Tiberias.
6:2 En Hem volgde een grote
schare, omdat zij Zijn tekenen
zagen, die Hij deed aan de kranken.
6:3 En Jezus ging op den berg, en
zat aldaar neder met Zijn discipelen.
6:4 En het pascha, het feest der
Joden, was nabij.
6:5 Jezus dan, de ogen opheffende,
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en ziende, dat een grote schare tot
Hem kwam, zeide tot Filippus:
Vanwaar zullen wij broden kopen,
opdat deze eten mogen?
6:6 (Doch dit zeide Hij, hem
beproevende; want Hij wist Zelf, wat
Hij doen zou.)
6:7 Filippus antwoordde Hem: Voor
tweehonderd penningen brood is
voor dezen niet genoeg, opdat
eeniegelijk van hen een weinig
neme.
6:8 Een van Zijn discipelen,
[namelijk] Andreas, de broeder van
Simon Petrus, zeide tot Hem:
6:9 Hier is een jongsken, dat vijf
gerstebroden heeft, en twee visjes;
maar wat zijn deze onder zo velen?
6:10 En Jezus zeide: Doet de
mensen nederzitten. En er was veel
gras in die plaats. Zo zaten dan
demannen neder, omtrent vijf
duizend in getal.
6:11 En Jezus nam de broden, en
gedankt hebbende, deelde Hij ze
den discipelen, en de
discipelendengenen, die
nedergezeten waren; desgelijks ook
van de visjes, zoveel zij wilden.
6:12 En als zij verzadigd waren,
zeide Hij tot Zijn discipelen:
Vergadert de overgeschoten
brokken, opdat erniets verloren ga.
6:13 Zij vergaderden ze dan, en
vulden twaalf korven met brokken
van de vijf gerstebroden,
welkeovergeschoten waren

dengenen, die gegeten hadden.
6:14 De mensen dan, gezien
hebbende het teken, dat Jezus
gedaan had, zeiden: Deze is waarlijk
deProfeet, Die in de wereld komen
zou.
6:15 Jezus dan, wetende, dat zij
zouden komen, en Hem met geweld
nemen, opdat zij Hem
Koningmaakten, ontweek wederom
op den berg, Hij Zelf alleen.
6:16 En als het avond geworden
was, gingen Zijn discipelen af naar
de zee.
6:17 En in het schip gegaan zijnde,
kwamen zij over de zee naar
Kapernaum. En het was alrede
duistergeworden, en Jezus was tot
hen niet gekomen.
6:18 En de zee verhief zich,
overmits er een grote wind waaide.
6:19 En als zij omtrent vijf en
twintig of dertig stadien gevaren
waren, zagen zij Jezus, wandelende
op dezee, en komende bij het schip;
en zij werden bevreesd.
6:20 Maar Hij zeide tot hen: Ik ben
het; zijt niet bevreesd.
6:21 Zij hebben dan Hem gewilliglijk
in het schip genomen; en terstond
kwam het schip aan het land,
daarzij naar toe voeren.
6:22 Des anderen daags de schare,
die aan de andere zijde der zee
stond, ziende, dat aldaar geen
anderscheepje was dan dat ene,
daar Zijn discipelen ingegaan waren,
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en dat Jezus met Zijn discipelen in
datscheepje niet was gegaan, maar
[dat] Zijn discipelen alleen
weggevaren waren;
6:23 (Doch er kwamen andere
scheepjes van Tiberias, nabij de
plaats, waar zij het brood gegeten
hadden,als de Heere gedankt had.)
6:24 Toen dan de schare zag, dat
Jezus aldaar niet was, noch Zijn
discipelen, zo gingen zij ook in
deschepen, en kwamen te
Kapernaum, zoekende Jezus.
6:25 En als zij Hem gevonden
hadden over de zee, zeiden zij tot
Hem: Rabbi, wanneer zijt Gij
hiergekomen?
6:26 Jezus antwoordde hun en
zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
gij zoekt Mij, niet omdat gij
tekenengezien hebt, maar omdat gij
van de broden gegeten hebt, en
verzadigd zijt.
6:27 Werkt niet [om] de spijs, die
vergaat, maar [om] de spijs, die
blijft tot in het eeuwige leven, welke
deZoon des mensen ulieden geven
zal; want Dezen heeft God de Vader
verzegeld.
6:28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat
zullen wij doen, opdat wij de werken
Gods mogen werken?
6:29 Jezus antwoordde en zeide tot
hen: Dit is het werk Gods, dat gij
gelooft in Hem, Dien Hij
gezondenheeft.
6:30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat

teken doet Gij dan, opdat wij het
mogen zien, en U geloven? Wat
werktGij?
6:31 Onze vaders hebben het
Manna gegeten in de woestijn; gelijk
geschreven is: Hij gaf hun het
brood uitden hemel te eten.
6:32 Jezus dan zeide tot hen:
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes
heeft u niet gegeven het brood uit
denhemel; maar Mijn Vader geeft u
dat ware Brood uit den hemel.
6:33 Want het Brood Gods is Hij,
Die uit den hemel nederdaalt, en
Die der wereld het leven geeft.
6:34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere,
geef ons altijd dit Brood.
6:35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben
het Brood des levens; die tot Mij
komt, zal geenszins hongeren, en
diein Mij gelooft, zal nimmermeer
dorsten.
6:36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij
Mij ook gezien hebt, en gij gelooft
niet.
6:37 Al wat Mij de Vader geeft, zal
tot Mij komen; en die tot Mij komt,
zal Ik geenszins uitwerpen.
6:38 Want Ik ben uit den hemel
nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil
zou doen, maar den wil Desgenen,
DieMij gezonden heeft.
6:39 En dit is de wil des Vaders,
Die Mij gezonden heeft, dat al wat
Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit
nietverlieze, maar hetzelve opwekke
ten uitersten dage.
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6:40 En dit is de wil Desgenen, Die
Mij gezonden heeft, dat een iegelijk,
die den Zoon aanschouwt, en
inHem gelooft, het eeuwige leven
hebbe; en Ik zal hem opwekken ten
uitersten dage.
6:41 De Joden dan murmureerden
over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik
ben het Brood, Dat uit den
hemelnedergedaald is.
6:42 En zij zeiden: Is deze niet
Jezus, de Zoon van Jozef, Wiens
vader en moeder wij kennen? Hoe
zegtDeze dan: Ik ben uit den hemel
nedergedaald?
6:43 Jezus antwoordde dan, en
zeide tot hen: Murmureert niet
onder elkander.
6:44 Niemand kan tot Mij komen,
tenzij dat de Vader, Die Mij
gezonden heeft, hem trekke; en Ik
zal hemopwekken ten uitersten
dage.
6:45 Er is geschreven in de
profeten: En zij zullen allen van God
geleerd zijn. Een iegelijk dan, die
[het] vanden Vader gehoord en
geleerd heeft, die komt tot Mij.
6:46 Niet dat iemand den Vader
gezien heeft, dan Die van God is;
Deze heeft den Vader gezien.
6:47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige
leven.
6:48 Ik ben het Brood des levens.
6:49 Uw vaders hebben het Manna
gegeten in de woestijn, en zij zijn

gestorven.
6:50 Dit is het Brood, dat uit den
hemel nederdaalt, opdat de mens
daarvan ete, en niet sterve.
6:51 Ik ben dat levende Brood, dat
uit den hemel nedergedaald is; zo
iemand van dit Brood eet, die zal
inder eeuwigheid leven. En het
Brood, dat Ik geven zal, is Mijn
vlees, hetwelk Ik geven zal voor het
leven derwereld.
6:52 De Joden dan streden onder
elkander, zeggende: Hoe kan ons
deze [Zijn] vlees te eten geven?
6:53 Jezus dan zeide tot hen:
Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden:
Tenzij dat gij het vlees des Zoons
desmensen eet, en Zijn bloed drinkt,
zo hebt gij geen leven in uzelven.
6:54 Die Mijn vlees eet, en Mijn
bloed drinkt, die heeft het eeuwige
leven; en Ik zal hem opwekken
tenuitersten dage.
6:55 Want Mijn vlees is waarlijk
Spijs, en Mijn bloed is waarlijk
Drank.
6:56 Die Mijn vlees eet, en Mijn
bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik
in hem.
6:57 Gelijkerwijs Mij de levende
Vader gezonden heeft, en Ik leve
door den Vader; [alzo] die Mij
eet,dezelve zal leven door Mij.
6:58 Dit is het Brood, dat uit den
hemel nedergedaald is; niet gelijk
uw vaders het Manna gegeten
hebben,en zijn gestorven. Die dit
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Brood eet, zal in der eeuwigheid
leven.
6:59 Deze dingen zeide Hij in de
synagoge, lerende te Kapernaum.
6:60 Velen dan van Zijn discipelen,
[dit] horende, zeiden: Deze rede is
hard; wie kan dezelve horen?
6:61 Jezus nu, wetende bij
Zichzelven, dat Zijn discipelen
daarover murmureerden, zeide tot
hen: Ergertulieden dit?
6:62 [Wat] [zou] [het] dan [zijn], zo
gij den Zoon des mensen zaagt
opvaren, daar Hij te voren was?
6:63 De Geest is het, Die levend
maakt; het vlees is niet nut. De
woorden, die Ik tot u spreek, zijn
geest enzijn leven.
6:64 Maar er zijn sommigen van
ulieden, die niet geloven. Want
Jezus wist van den beginne, wie zij
waren,die niet geloofden, en wie hij
was, die Hem verraden zou.
6:65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u
gezegd, dat niemand tot Mij komen
kan, tenzij dat het hem gegeven
zijvan Mijn Vader.
6:66 Van toen af gingen velen Zijner
discipelen terug, en wandelden niet
meer met Hem.
6:67 Jezus dan zeide tot de
twaalven: Wilt gijlieden ook niet
weggaan?
6:68 Simon Petrus dan antwoordde
Hem: Heere, tot Wien zullen wij
heengaan? Gij hebt de woorden
deseeuwigen levens.

6:69 En wij hebben geloofd en
bekend, dat Gij zijt de Christus, de
Zoon des levenden Gods.
6:70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik
niet u twaalf uitverkoren? En een uit
u is een duivel.
6:71 En Hij zeide [dit] [van] Judas,
Simons [zoon], Iskariot; want deze
zou Hem verraden, zijnde een van
detwaalven.
7:1 En na dezen wandelde Jezus in
Galilea; want Hij wilde in Judea niet
wandelen, omdat de Joden
Hemzochten te doden.
7:2 En het feest der Joden,
[namelijk] de [loof] huttenzetting,
was nabij.
7:3 Zo zeiden dan Zijn broeders tot
Hem: Vertrek van hier, en ga heen
in Judea, opdat ook Uw
discipelenUw werken mogen
aanschouwen, die Gij doet.
7:4 Want niemand doet iets in het
verborgen, en zoekt zelf, dat men
openlijk van hem spreke. Indien
Gijdeze dingen doet, zo openbaar
Uzelven aan de wereld.
7:5 Want ook Zijn broeders
geloofden niet in Hem.
7:6 Jezus dan zeide tot hen: Mijn
tijd is nog niet hier, maar uw tijd is
altijd bereid.
7:7 De wereld kan ulieden niet
haten, maar Mij haat zij, omdat Ik
van dezelve getuig, dat haar werken
booszijn.
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7:8 Gaat gijlieden op tot dit feest;
Ik ga nog niet op tot dit feest; want
Mijn tijd is nog niet vervuld.
7:9 En als Hij deze dingen tot hen
gezegd had, bleef Hij in Galilea.
7:10 Maar als Zijn broeders
opgegaan waren, toen ging Hij ook
Zelf op tot het feest, niet openlijk,
maar alsin het verborgen.
7:11 De Joden dan zochten Hem in
het feest, en zeiden: Waar is Hij?
7:12 En er was veel gemurmels van
Hem onder de scharen. Sommigen
zeiden: Hij is goed; en
anderenzeiden: Neen, maar Hij
verleidt de schare.
7:13 Nochtans sprak niemand
vrijmoediglijk van Hem, om de vrees
der Joden.
7:14 Doch als het nu in het midden
van het feest was, zo ging Jezus op
in den tempel, en leerde.
7:15 En de Joden verwonderden
zich, zeggende: Hoe weet Deze de
Schriften, daar Hij ze niet
geleerdheeft?
7:16 Jezus antwoordde hun, en
zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar
Desgenen, Die Mij gezonden heeft.
7:17 Zo iemand wil Deszelfs wil
doen, die zal van deze leer
bekennen, of zij uit God is, dan [of]
Ik vanMijzelven spreek.
7:18 Die van zichzelven spreekt,
zoekt zijn eigen eer; maar Die de
eer zoekt Desgenen, Die Hem
gezondenheeft, Die is waarachtig, en

geen ongerechtigheid is in Hem.
7:19 Heeft Mozes u niet de wet
gegeven? En niemand van u doet
de wet. Wat zoekt gij Mij te doden?
7:20 De schare antwoordde en
zeide: Gij hebt den duivel; wie zoekt
U te doden?
7:21 Jezus antwoordde en zeide tot
hen: Een werk heb Ik gedaan, en gij
verwondert u allen.
7:22 Daarom heeft Mozes ulieden
de besnijdenis gegeven (niet dat zij
uit Mozes is, maar uit de
vaderen),en gij besnijdt een mens
op den sabbat.
7:23 Indien een mens de besnijdenis
ontvangt op den sabbat, opdat de
wet van Mozes niet gebrokenworde;
zijt gij toornig op Mij, dat Ik een
gehelen mens gezond gemaakt heb
op den sabbat?
7:24 Oordeelt niet naar het aanzien,
maar oordeelt een rechtvaardig
oordeel.
7:25 Sommigen dan uit die van
Jeruzalem zeiden: Is Deze niet, Dien
zij zoeken te doden?
7:26 En ziet, Hij spreekt
vrijmoediglijk, en zij zeggen Hem
niets. Zouden nu wel de oversten
waarlijk weten,dat Deze waarlijk is
de Christus?
7:27 Doch van Dezen weten wij, van
waar Hij is; maar de Christus,
wanneer Hij komen zal, zo zal
niemandweten, van waar Hij is.
7:28 Jezus dan riep in den tempel,
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lerende en zeggende: En gij kent
Mij, en gij weet, van waar Ik ben; en
Ikben van Mijzelven niet gekomen,
maar Hij is waarachtig, Die Mij
gezonden heeft, Welken gijlieden
niet kent.
7:29 Maar Ik ken Hem; want Ik ben
van Hem, en Hij heeft Mij gezonden.
7:30 Zij zochten Hem dan te
grijpen; maar niemand sloeg de
hand aan Hem; want Zijn ure was
nog nietgekomen.
7:31 En velen uit de schare
geloofden in Hem, en zeiden:
Wanneer de Christus zal gekomen
zijn, zal Hijook meer tekenen doen
dan die, welke Deze gedaan heeft?
7:32 De Farizeen hoorden, dat de
schare dit van Hem murmelde; en
de Farizeen en de
overpriesterszonden dienaren, opdat
zij Hem grijpen zouden.
7:33 Jezus dan zeide tot hen: Nog
een kleinen tijd ben Ik bij u, en Ik
ga heen tot Dengene, Die
Mijgezonden heeft.
7:34 Gij zult Mij zoeken, en gij zult
[Mij] niet vinden; en waar Ik ben,
kunt gij niet komen.
7:35 De Joden dan zeiden tot
elkander: Waar zal Deze heengaan,
dat wij Hem niet zullen vinden? Zal
Hijtot de verstrooide Grieken gaan,
en de Grieken leren?
7:36 Wat is dit voor een rede, die
Hij gezegd heeft: Gij zult Mij zoeken,
en zult [Mij] niet vinden; en waar

Ikben, kunt gij niet komen?
7:37 En op den laatsten dag,
[zijnde] de grote [dag] van het feest,
stond Jezus en riep, zeggende:
Zoiemand dorst, die kome tot Mij
en drinke.
7:38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs
de Schrift zegt, stromen des
levenden waters zullen uit zijn buik
vloeien.
7:39 (En dit zeide Hij van den
Geest, Denwelken ontvangen zouden,
die in Hem geloven; want de
HeiligeGeest was nog niet, overmits
Jezus nog niet verheerlijkt was.)
7:40 Velen dan uit de schare, deze
rede horende, zeiden: Deze is
waarlijk de Profeet.
7:41 Anderen zeiden: Deze is de
Christus. En anderen zeiden: Zal dan
de Christus uit Galilea komen?
7:42 Zegt de Schrift niet, dat de
Christus komen zal uit den zade
Davids, en van het vlek Bethlehem,
waarDavid was?
7:43 Er werd dan tweedracht onder
de schare, om Zijnentwil.
7:44 En sommigen van hen wilden
Hem grijpen; maar niemand sloeg
de handen aan Hem.
7:45 De dienaars dan kwamen tot
de overpriesters en Farizeen; en die
zeiden tot hen: Waarom hebt
gijHem niet gebracht?
7:46 De dienaars antwoordden:
Nooit heeft een mens alzo
gesproken, gelijk deze Mens.
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7:47 De Farizeen dan antwoordden
hun: Zijt ook gijlieden verleid?
7:48 Heeft iemand uit de oversten
in Hem geloofd, of uit de Farizeen?
7:49 Maar deze schare, die de wet
niet weet, is vervloekt.
7:50 Nicodemus zeide tot hen,
welke des nachts tot Hem gekomen
was, zijnde een uit hen:
7:51 Oordeelt ook onze wet den
mens, tenzij dat zij eerst van hem
gehoord heeft, en verstaat, wat hij
doet?
7:52 Zij antwoordden en zeiden tot
hem: Zijt gij ook uit Galilea?
Onderzoek en zie, dat uit Galilea
geenprofeet opgestaan is.
7:53 En een iegelijk ging heen naar
zijn huis.
8:1 Maar Jezus ging naar den
Olijfberg.
8:2 En des morgens vroeg kwam Hij
wederom in den tempel, en al het
volk kwam tot Hem; ennedergezeten
zijnde, leerde Hij hen.
8:3 En de Schriftgeleerden en de
Farizeen brachten tot Hem een
vrouw, in overspel gegrepen.
8:4 En haar gesteld hebbende in
het midden, zeiden zij tot Hem:
Meester, deze vrouw is op de daad
zelvegegrepen, overspel begaande.
8:5 En Mozes heeft ons in de wet
geboden, dat dezulken gestenigd
zullen worden; Gij dan, wat zegt Gij?
8:6 En dit zeiden zij, Hem

verzoekende, opdat zij [iets] hadden,
om Hem te beschuldigen. Maar
Jezus,nederbukkende, schreef met
den vinger in de aarde.
8:7 En als zij Hem bleven vragen,
richtte Hij Zich op, en zeide tot hen:
Die van ulieden zonder zonde
[is],werpe eerst den steen op haar.
8:8 En wederom nederbukkende,
schreef Hij in de aarde.
8:9 Maar zij, [dit] horende, en van
[hun] geweten overtuigd zijnde,
gingen uit, de een na den
andere,beginnende van de oudsten
tot de laatsten; en Jezus werd
alleen gelaten; en de vrouw in het
midden staande.
8:10 En Jezus, Zich oprichtende, en
niemand ziende dan de vrouw,
zeide tot haar: Vrouw, waar zijn
dezeuw beschuldigers? Heeft u
niemand veroordeeld?
8:11 En zij zeide: Niemand, Heere!
En Jezus zeide tot haar: Zo
veroordeel Ik u ook niet; ga heen,
en zondigniet meer.
8:12 Jezus dan sprak wederom tot
henlieden, zeggende: Ik ben het licht
der wereld; die Mij volgt, zal in
deduisternis niet wandelen, maar zal
het licht des levens hebben.
8:13 De Farizeen dan zeiden tot
Hem: Gij getuigt van Uzelven; Uw
getuigenis is niet waarachtig.
8:14 Jezus antwoordde, en zeide tot
hen: Hoewel Ik van Mijzelven getuig,
zo is [nochtans] Mijn
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getuigeniswaarachtig; want Ik weet,
van waar Ik gekomen ben, en waar
Ik heenga; maar gijlieden weet niet,
van waar Ikkom, en waar Ik heenga.
8:15 Gij oordeelt naar het vlees; Ik
oordeel niemand.
8:16 En indien Ik ook oordeel, Mijn
oordeel is waarachtig; want Ik ben
niet alleen, maar Ik en de Vader,
DieMij gezonden heeft.
8:17 En er is ook in uw wet
geschreven, dat de getuigenis van
twee mensen waarachtig is.
8:18 Ik ben het, Die van Mijzelven
getuig, en de Vader, Die Mij
gezonden heeft, getuigt van Mij.
8:19 Zij dan zeiden tot Hem: Waar
is Uw Vader? Jezus antwoordde: Gij
kent noch Mij, noch Mijn
Vader;indien gij Mij kendet, zo zoudt
gij ook Mijn Vader kennen.
8:20 Deze woorden sprak Jezus bij
de schatkist, lerende in den tempel;
en niemand greep Hem; want
Zijnure was nog niet gekomen.
8:21 Jezus dan zeide wederom tot
hen: Ik ga heen, en gij zult Mij
zoeken, en in uw zonden zult gij
sterven;waar Ik heenga, kunt
gijlieden niet komen.
8:22 De Joden dan zeiden: Zal Hij
ook Zichzelven doden, omdat Hij
zegt: Waar Ik heenga, kunt
gijliedenniet komen?
8:23 En Hij zeide tot hen: Gijlieden
zijt van beneden, Ik ben van boven;
gij zijt uit deze wereld, Ik ben niet

uitdeze wereld.
8:24 Ik heb u dan gezegd, dat gij in
uw zonden zult sterven; want indien
gij niet gelooft, dat Ik [Die] ben,
gijzult in uw zonden sterven.
8:25 Zij zeiden dan tot Hem: Wie
zijt Gij? En Jezus zeide tot hen: Wat
Ik van den beginne ulieden
ookzegge.
8:26 Ik heb vele dingen van u te
zeggen en te oordelen; maar Die
Mij gezonden heeft, is waarachtig;
en dedingen, die Ik van Hem
gehoord heb, dezelve spreek Ik tot
de wereld.
8:27 Zij verstonden niet, dat Hij hun
van den Vader sprak.
8:28 Jezus dan zeide tot hen:
Wanneer gij den Zoon des mensen
zult verhoogd hebben, dan zult
gijverstaan, dat Ik [Die] ben, en [dat]
Ik van Mijzelven niets doe; maar
deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn
Vader Mijgeleerd heeft.
8:29 En Die Mij gezonden heeft, is
met Mij. De Vader heeft Mij niet
alleen gelaten, want Ik doe altijd,
watHem behagelijk is.
8:30 Als Hij deze dingen sprak,
geloofden velen in Hem.
8:31 Jezus dan zeide tot de Joden,
die [in] Hem geloofden: Indien
gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt
gijwaarlijk Mijn discipelen;
8:32 En zult de waarheid verstaan,
en de waarheid zal u vrijmaken.
8:33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn
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Abrahams zaad, en hebben nooit
iemand gediend; hoe zegt Gij
[dan]:Gij zult vrij worden?
8:34 Jezus antwoordde hun:
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een
iegelijk, die de zonde doet, is
eendienstknecht der zonde.
8:35 En de dienstknecht blijft niet
eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft
er eeuwiglijk.
8:36 Indien dan de Zoon u zal
vrijgemaakt hebben, zo zult gij
waarlijk vrij zijn.
8:37 Ik weet, dat gij Abrahams zaad
zijt; maar gij zoekt Mij te doden;
want Mijn woord heeft in u
geenplaats.
8:38 Ik spreek wat Ik bij Mijn Vader
gezien heb; gij doet dan ook, wat
gij bij uw vader gezien hebt.
8:39 Zij antwoordden en zeiden tot
Hem: Abraham is onze vader. Jezus
zeide tot hen: Indien gij
Abrahamskinderen waart, zo zoudt
gij de werken van Abraham doen.
8:40 Maar nu zoekt gij Mij te
doden, een Mens, Die u de
waarheid gesproken heb, welke Ik
van Godgehoord heb. Dat deed
Abraham niet.
8:41 Gij doet de werken uws vaders.
Zij zeiden dan tot Hem: Wij zijn niet
geboren uit hoererij; wij hebbeneen
Vader, [namelijk] God.
8:42 Jezus dan zeide tot hen:
Indien God uw Vader ware, zo zoudt
gij Mij liefhebben; want Ik ben van

Goduitgegaan; en kom [van] [Hem].
Want Ik ben ook van Mijzelven niet
gekomen, maar Hij heeft Mij
gezonden.
8:43 Waarom kent gij Mijn spraak
niet? [Het] [is], omdat gij Mijn woord
niet kunt horen.
8:44 Gij zijt uit den vader den
duivel, en wilt de begeerten uws
vaders doen; die was een
mensenmoordervan den beginne, en
is in de waarheid niet staande
gebleven; want geen waarheid is in
hem. Wanneer hij deleugen spreekt,
zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij
is een leugenaar, en de vader
derzelve [leugen].
8:45 Maar Mij, omdat Ik [u] de
waarheid zeg, gelooft gij niet.
8:46 Wie van u overtuigt Mij van
zonde? En indien Ik de waarheid
zeg, waarom gelooft gij Mij niet?
8:47 Die uit God is, hoort de
woorden Gods; daarom hoort
gijlieden niet, omdat gij uit God niet
zijt.
8:48 De Joden dan antwoordden en
zeiden tot Hem: Zeggen wij niet wel,
dat Gij een Samaritaan zijt, enden
duivel hebt?
8:49 Jezus antwoordde: Ik heb den
duivel niet; maar Ik eer Mijn Vader,
en gij onteert Mij.
8:50 Doch Ik zoek Mijn eer niet; er
is Een, Die ze zoekt en oordeelt.
8:51 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Zo iemand Mijn woord zal bewaard
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hebben, die zal den dood niet zien
inder eeuwigheid.
8:52 De Joden dan zeiden tot Hem:
Nu bekennen wij, dat Gij den duivel
hebt. Abraham is gestorven, en
deprofeten; en zegt Gij: Zo iemand
Mijn woord bewaard zal hebben, die
zal den dood niet smaken in
dereeuwigheid?
8:53 Zijt Gij meerder, dan onze
vader Abraham, welke gestorven is,
en de profeten zijn gestorven;
wienmaakt Gij Uzelven?
8:54 Jezus antwoordde: Indien Ik
Mijzelven eer, zo is Mijn eer niets;
Mijn Vader is het, Die Mij eert,
Welkengij zegt, dat uw God is.
8:55 En gij kent Hem niet, maar Ik
ken Hem; en indien Ik zeg, dat Ik
Hem niet ken, zo zal Ik ulieden
gelijkzijn, [dat] [is] een leugenaar;
maar Ik ken Hem, en bewaar Zijn
woord.
8:56 Abraham, uw vader, heeft met
verheuging verlangd, opdat hij Mijn
dag zien zou; en hij heeft
[hem]gezien, en is verblijd geweest.
8:57 De Joden dan zeiden tot Hem:
Gij hebt nog geen vijftig jaren, en
hebt Gij Abraham gezien?
8:58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar,
voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham
was, ben Ik.
8:59 Zij namen dan stenen op, dat
zij ze op Hem wierpen. Maar Jezus
verborg Zich, en ging uit den
tempel,gaande door het midden van

hen; en ging alzo voorbij.
9:1 En voorbijgaande, zag Hij een
mens, blind van de geboorte af.
9:2 En Zijn discipelen vraagden
Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er
gezondigd, deze, of zijn ouders, dat
hijblind zou geboren worden?
9:3 Jezus antwoordde: Noch deze
heeft gezondigd, noch zijn ouders,
maar [dit] [is] [geschied], opdat
dewerken Gods in hem zouden
geopenbaard worden.
9:4 Ik moet werken de werken
Desgenen, Die Mij gezonden heeft,
zolang het dag is; de nacht
komt,wanneer niemand werken kan.
9:5 Zolang Ik in de wereld ben, zo
ben Ik het Licht der wereld.
9:6 Dit gezegd hebbende, spoog Hij
op de aarde, en maakte slijk uit dat
speeksel, en streek dat slijk op
deogen des blinden;
9:7 En zeide tot hem: Ga heen, was
u in het badwater Siloam (hetwelk
overgezet wordt: uitgezonden).
Hijdan ging heen en wies zich, en
kwam ziende.
9:8 De geburen dan, en die hem te
voren gezien hadden, dat hij blind
was, zeiden: Is deze niet, die zat
enbedelde?
9:9 Anderen zeiden: Hij is het; en
anderen: Hij is hem gelijk. Hij zeide:
Ik ben het.
9:10 Zij dan zeiden tot hem: Hoe
zijn u de ogen geopend?
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9:11 Hij antwoordde en zeide: De
Mens, genaamd Jezus, maakte slijk,
en bestreek mijn ogen, en zeide
totmij: Ga heen naar het badwater
Siloam, en was u. En ik ging heen,
en wies mij, en ik werd ziende.
9:12 Zij dan zeiden tot hem: Waar
is Die? Hij zeide: Ik weet het niet.
9:13 Zij brachten hem tot de
Farizeen, hem [namelijk], die te
voren blind [geweest] [was].
9:14 En het was sabbat, als Jezus
het slijk maakte, en zijn ogen
opende.
9:15 De Farizeen dan vraagden hem
ook wederom, hoe hij ziende
geworden was. En hij zeide tot hen:
Hijlegde slijk op mijn ogen, en ik
wies mij, en ik zie.
9:16 Sommigen dan uit de Farizeen
zeiden: Deze Mens is van God niet,
want Hij houdt den sabbat
niet.Anderen zeiden: Hoe kan een
mens, [die] een zondaar [is], zulke
tekenen doen? En er was
tweedracht onderhen.
9:17 Zij zeiden wederom tot den
blinde: Gij, wat zegt gij van Hem;
dewijl Hij uw ogen geopend heeft?
En hijzeide: Hij is een Profeet.
9:18 De Joden dan geloofden van
hem niet, dat hij blind geweest was,
en ziende was geworden, totdat
zijgeroepen hadden de ouders
desgenen, die ziende geworden was.
9:19 En zij vraagden hun, zeggende:
Is deze uw zoon, welken gij zegt,

dat blind geboren is? Hoe ziet
hijdan nu?
9:20 Zijn ouders antwoordden hun
en zeiden: Wij weten, dat deze onze
zoon is, en dat hij blind geboren is;
9:21 Maar hoe hij nu ziet, weten wij
niet; of wie zijn ogen geopend
heeft, weten wij niet; hij heeft
[zijn]ouderdom, vraagt hemzelven; hij
zal van zichzelven spreken.
9:22 Dit zeiden zijn ouders, omdat
zij de Joden vreesden; want de
Joden hadden alrede te zamen
eenbesluit gemaakt, zo iemand Hem
beleed Christus te zijn, dat die uit
de synagoge zou geworpen worden.
9:23 Daarom zeiden zijn ouders: Hij
heeft [zijn] ouderdom, vraagt
hemzelven.
9:24 Zij dan riepen voor de tweede
maal den mens, die blind geweest
was, en zeiden tot hem: Geef God
deeer; wij weten, dat deze Mens
een zondaar is.
9:25 Hij dan antwoordde en zeide:
Of Hij een zondaar is, weet ik niet;
een ding weet ik, dat ik blind was,
ennu zie.
9:26 En zij zeiden wederom tot
hem: Wat heeft Hij u gedaan? Hoe
heeft Hij uw ogen geopend?
9:27 Hij antwoordde hun: Ik heb het
u alrede gezegd, en gij hebt het
niet gehoord; wat wilt gij het
wederomhoren? Wilt gijlieden ook
Zijn discipelen worden?
9:28 Zij gaven hem dan
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scheldwoorden, en zeiden: Gij zijt
Zijn discipel; maar wij zijn discipelen
van Mozes.
9:29 Wij weten, dat God tot Mozes
gesproken heeft; maar Dezen weten
wij niet, van waar Hij is.
9:30 De mens antwoordde, en zeide
tot hen: Hierin is immers [wat]
wonders, dat gij niet weet, van waar
Hijis, en [nochtans] heeft Hij mijn
ogen geopend.
9:31 En wij weten, dat God de
zondaars niet hoort; maar zo
iemand godvruchtig is, en Zijn wil
doet, dienhoort Hij.
9:32 Van [alle] eeuw is het niet
gehoord, dat iemand eens
blindgeborenen ogen geopend heeft.
9:33 Indien Deze van God niet ware,
Hij zou niets kunnen doen.
9:34 Zij antwoordden, en zeiden tot
hem: Gij zijt geheel in zonden
geboren, en leert gij ons? En zij
wierpenhem uit.
9:35 Jezus hoorde, dat zij hem
uitgeworpen hadden, en hem
vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft
gij in denZoon van God?
9:36 Hij antwoordde en zeide: Wie
is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge
geloven?
9:37 En Jezus zeide tot Hem: En gij
hebt Hem gezien, en Die met u
spreekt, Dezelve is het.
9:38 En hij zeide: Ik geloof, Heere!
En hij aanbad Hem.
9:39 En Jezus zeide: Ik ben tot een

oordeel in deze wereld gekomen,
opdat degenen, die niet zien,
zienmogen, en die zien, blind
worden.
9:40 En dit hoorden [enigen] uit de
Farizeen, die bij Hem waren, en
zeiden tot Hem: Zijn wij dan ook
blind?
9:41 Jezus zeide tot hen: Indien gij
blind waart, zo zoudt gij geen
zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij
zien;zo blijft dan uw zonde.
10:1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik
ulieden: Die niet ingaat door de
deur in den stal der schapen, maar
vanelders inklimt, die is een dief en
moordenaar.
10:2 Maar die door de deur ingaat,
is een herder der schapen.
10:3 Dezen doet de deurwachter
open, en de schapen horen zijn
stem; en hij roept zijn schapen bij
name,en leidt ze uit.
10:4 En wanneer hij zijn schapen
uitgedreven heeft, zo gaat hij voor
hen heen; en de schapen volgen
hem,overmits zij zijn stem kennen.
10:5 Maar een vreemde zullen zij
geenszins volgen, maar zullen van
hem vlieden; overmits zij de stem
desvreemden niet kennen.
10:6 Deze gelijkenis zeide Jezus tot
hen; maar zij verstonden niet, wat
het was, dat Hij tot hen sprak.
10:7 Jezus dan zeide wederom tot
hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik
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ben de Deur der schapen.
10:8 Allen, zovelen als er voor Mij
zijn gekomen, zijn dieven en
moordenaars; maar de schapen
hebbenhen niet gehoord.
10:9 Ik ben de Deur; indien iemand
door Mij ingaat, die zal behouden
worden; en hij zal ingaan en
uitgaan,en weide vinden.
10:10 De dief komt niet, dan opdat
hij stele, en slachte, en verderve; Ik
ben gekomen, opdat zij het
levenhebben, en overvloed hebben.
10:11 Ik ben de goede Herder; de
goede herder stelt zijn leven voor
de schapen.
10:12 Maar de huurling, en die
geen herder is, wien de schapen
niet eigen zijn, ziet den wolf komen,
enverlaat de schapen, en vliedt; en
de wolf grijpt ze, en verstrooit de
schapen.
10:13 En de huurling vliedt, overmits
hij een huurling is, en heeft geen
zorg voor de schapen.
10:14 Ik ben de goede Herder; en
Ik ken de Mijnen, en worde van de
Mijnen gekend.
10:15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent,
[alzo] ken Ik ook den Vader; en Ik
stel Mijn leven voor de schapen.
10:16 Ik heb nog andere schapen,
die van dezen stal niet zijn; deze
moet Ik ook toebrengen; en zij
zullenMijn stem horen; en het zal
worden een kudde, [en] een Herder.
10:17 Daarom heeft mij de Vader

lief, overmits Ik Mijn leven afleg,
opdat Ik hetzelve wederom neme.
10:18 Niemand neemt hetzelve van
Mij, maar Ik leg het van Mijzelven
af; Ik heb macht hetzelve af
teleggen, en heb macht hetzelve
wederom te nemen. Dit gebod heb
Ik van Mijn Vader ontvangen.
10:19 Er werd dan wederom
tweedracht onder de Joden, om
dezer woorden wil.
10:20 En velen van hen zeiden: Hij
heeft den duivel, en is uitzinnig; wat
hoort gij Hem?
10:21 Anderen zeiden: Dit zijn geen
woorden eens bezetenen; kan ook
de duivel der blinden ogenopenen?
10:22 En het was het feest der
vernieuwing des tempels te
Jeruzalem; en het was winter.
10:23 En Jezus wandelde in den
tempel, in het voorhof van Salomo.
10:24 De Joden dan omringden
Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang
houdt Gij onze ziel op? Indien Gij
deChristus zijt, zeg het ons vrijuit.
10:25 Jezus antwoordde hun: Ik heb
het u gezegd, en gij gelooft het
niet. De werken, die Ik doe in
denNaam Mijns Vaders, die getuigen
van Mij.
10:26 Maar gijlieden gelooft niet;
want gij zijt niet van Mijn schapen,
gelijk Ik u gezegd heb.
10:27 Mijn schapen horen Mijn
stem, en Ik ken dezelve, en zij
volgen Mij.
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10:28 En Ik geef hun het eeuwige
leven; en zij zullen niet verloren
gaan in der eeuwigheid, en niemand
zaldezelve uit Mijn hand rukken.
10:29 Mijn Vader, die ze Mij
gegeven heeft, is meerder dan allen;
en niemand kan ze rukken uit de
handMijns Vaders.
10:30 Ik en de Vader zijn een.
10:31 De Joden dan namen
wederom stenen op, om Hem te
stenigen.
10:32 Jezus antwoordde hun: Ik heb
u vele treffelijke werken getoond
van Mijn Vader; om welk werk
vandie stenigt gij Mij?
10:33 De Joden antwoordden Hem,
zeggende: Wij stenigen U niet over
[enig] goed werk, maar over
[gods]lastering, en omdat Gij, een
Mens zijnde, Uzelven God maakt.
10:34 Jezus antwoordde hun: Is er
niet geschreven in uw wet: Ik heb
gezegd, gij zijt goden?
10:35 Indien [de] [wet] die goden
genaamd heeft, tot welke het woord
Gods geschied is, en de Schrift
nietkan gebroken worden;
10:36 Zegt gijlieden [tot] [Mij], Dien
de Vader geheiligd en in de wereld
gezonden heeft: Gij lastert
[God];omdat Ik gezegd heb: Ik ben
Gods Zoon?
10:37 Indien Ik niet doe de werken
Mijns Vaders, zo gelooft Mij niet;
10:38 Maar indien Ik ze doe, en zo
gij Mij niet gelooft, zo gelooft de

werken; opdat gij moogt bekennen
engeloven, dat de Vader in Mij is,
en Ik in Hem.
10:39 Zij zochten dan wederom
Hem te grijpen, en Hij ontging uit
hun hand.
10:40 En Hij ging wederom over de
Jordaan, tot de plaats, waar
Johannes eerst doopte; en Hij bleef
aldaar.
10:41 En velen kwamen tot Hem, en
zeiden: Johannes deed wel geen
teken; maar alles, wat Johannes
vanDezen zeide, was waar.
10:42 En velen geloofden aldaar in
Hem.
11:1 En er was een zeker [man]
krank, [genaamd] Lazarus, van
Bethanie, uit het vlek van Maria en
haarzuster Martha.
11:2 (Maria nu was degene, die den
Heere gezalfd heeft met zalf, en Zijn
voeten afgedroogd heeft met
haarharen; welker broeder Lazarus
krank was.)
11:3 Zijn zusters dan zonden tot
Hem, zeggende: Heere, zie, dien Gij
liefhebt, is krank.
11:4 En Jezus, [dat] horende, zeide:
Deze krankheid is niet tot den
dood, maar ter heerlijkheid Gods;
opdatde Zone Gods door dezelve
verheerlijkt worde.
11:5 Jezus nu had Martha, en haar
zuster, en Lazarus lief.
11:6 Als Hij dan gehoord had, dat
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hij krank was, toen bleef Hij [nog]
twee dagen in de plaats, waar Hij
was.
11:7 Daarna zeide Hij verder tot de
discipelen: Laat ons wederom naar
Judea gaan.
11:8 De discipelen zeiden tot Hem:
Rabbi! de Joden hebben U nu
[onlangs] gezocht te stenigen, en
gaatGij wederom derwaarts?
11:9 Jezus antwoordde: Zijn er niet
twaalf uren in den dag? Indien
iemand in den dag wandelt, zo
stoot hijzich niet, overmits hij het
licht dezer wereld ziet;
11:10 Maar indien iemand in den
nacht wandelt, zo stoot hij zich,
overmits het licht in hem niet is.
11:11 Dit sprak Hij; en daarna zeide
Hij tot hen: Lazarus, onze vriend,
slaapt; maar Ik ga heen, om hem
uitden slaap op te wekken.
11:12 Zijn discipelen dan zeiden:
Heere, indien hij slaapt, zo zal hij
gezond worden.
11:13 Doch Jezus had gesproken
van zijn dood; maar zij meenden,
dat Hij sprak van de rust des
slaaps.
11:14 Toen zeide dan Jezus tot hen
vrijuit: Lazarus is gestorven.
11:15 En Ik ben blijde om uwentwil,
dat Ik daar niet geweest ben, opdat
gij geloven moogt; doch laat ons
tothem gaan.
11:16 Thomas dan, genaamd
Didymus, zeide tot [zijn]

medediscipelen: Laat ons ook gaan,
opdat wij metHem sterven.
11:17 Jezus dan, gekomen zijnde,
vond, dat hij nu vier dagen in het
graf geweest was.
11:18 (Bethanie nu was nabij
Jeruzalem, omtrent vijftien stadien
van [daar].)
11:19 En velen uit de Joden waren
gekomen tot Martha en Maria,
opdat zij haar vertroosten zouden
overhaar broeder.
11:20 Martha dan, als zij hoorde,
dat Jezus kwam, ging Hem
tegemoet; doch Maria bleef in huis
zitten.
11:21 Zo zeide Martha dan tot
Jezus: Heere, waart Gij hier geweest,
zo ware mijn broeder niet
gestorven;
11:22 Maar ook nu weet ik, dat
alles, wat Gij van God begeren zult,
God U het geven zal.
11:23 Jezus zeide tot haar: Uw
broeder zal wederopstaan.
11:24 Martha zeide tot Hem: Ik
weet, dat hij opstaan zal in de
opstanding ten laatsten dage.
11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben
de Opstanding en het Leven; die in
Mij gelooft zal leven, al ware hij
ookgestorven;
11:26 En een iegelijk, die leeft, en
in Mij gelooft, zal niet sterven in
der eeuwigheid. Gelooft gij dat?
11:27 Zij zeide tot Hem: Ja, Heere;
ik heb geloofd, dat Gij zijt de
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Christus, de Zone Gods, Die in de
wereldkomen zou.
11:28 En dit gezegd hebbende, ging
zij heen, en riep Maria, haar zuster,
heimelijk, zeggende: De Meesteris
daar, en Hij roept u.
11:29 Deze, als zij [dat] hoorde,
stond haastelijk op, en ging tot
Hem.
11:30 (Jezus nu was nog in het vlek
niet gekomen, maar was in de
plaats, waar Hem Martha
tegemoetgekomen was.)
11:31 De Joden dan, die met haar
in het huis waren, en haar
vertroostten, ziende Maria, dat zij
haastelijkopstond en uitging, volgden
haar, zeggende: Zij gaat naar het
graf, opdat zij aldaar wene.
11:32 Maria dan, als zij kwam, waar
Jezus was, en Hem zag, viel aan
Zijn voeten, zeggende tot
Hem:Heere, indien Gij hier geweest
waart, zo ware mijn broeder niet
gestorven.
11:33 Jezus dan, als Hij haar zag
wenen, en de Joden, die met haar
kwamen, [ook] wenen, werd
zeerbewogen in den geest, en
ontroerde Zichzelven;
11:34 En zeide: Waar hebt gij hem
gelegd? Zij zeiden tot Hem: Heere,
kom en zie het.
11:35 Jezus weende.
11:36 De Joden dan zeiden: Ziet,
hoe lief Hij hem had!
11:37 En sommigen uit hen zeiden:

Kon Hij, Die de ogen des blinden
geopend heeft, niet maken, dat
ookdeze niet gestorven ware?
11:38 Jezus dan wederom in
Zichzelven zeer bewogen zijnde,
kwam tot het graf; en het was een
spelonk,en een steen was daarop
gelegd.
11:39 Jezus zeide: Neemt den steen
weg. Martha, de zuster des
gestorvenen, zeide tot Hem: Heere,
hijriekt nu al, want hij heeft vier
dagen [aldaar] [gelegen].
11:40 Jezus zeide tot haar: Heb Ik
u niet gezegd, dat, zo gij gelooft,
gij de heerlijkheid Gods zien zult?
11:41 Zij namen dan den steen
weg, waar de gestorvene lag. En
Jezus hief de ogen opwaarts, en
zeide:Vader, Ik dank U, dat Gij Mij
gehoord hebt.
11:42 Doch Ik wist, dat Gij Mij altijd
hoort; maar om der schare wil, die
rondom staat, heb Ik [dit]
gezegd,opdat zij zouden geloven,
dat Gij Mij gezonden hebt.
11:43 En als Hij dit gezegd had,
riep Hij met grote stemme: Lazarus,
kom uit!
11:44 En de gestorvene kwam uit,
gebonden aan handen en voeten
met grafdoeken, en zijn
aangezichtwas omwonden met een
zweetdoek. Jezus zeide tot hen:
Ontbindt hem, en laat hem
heengaan.
11:45 Velen dan uit de Joden, die
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tot Maria gekomen waren, en
aanschouwd hadden, hetgeen
Jezusgedaan had, geloofden in
Hem.
11:46 Maar sommigen van hen
gingen tot de Farizeen, en zeiden
tot hen, hetgeen Jezus gedaan had.
11:47 De overpriesters dan en de
Farizeen vergaderden den raad, en
zeiden: Wat zullen wij doen?
wantdeze Mens doet vele tekenen.
11:48 Indien wij Hem alzo laten
[geworden], zij zullen allen in Hem
geloven, en de Romeinen zullen
komen,en wegnemen beide onze
plaats en volk.
11:49 En een uit hen, [namelijk]
Kajafas, die deszelven jaars
hogepriester was, zeide tot hen: Gij
verstaatniets;
11:50 En gij overlegt niet, dat het
ons nut is, dat een mens sterve
voor het volk, en het gehele volk
nietverloren ga.
11:51 En dit zeide hij niet uit
zichzelven; maar, zijnde hogepriester
deszelven jaars, profeteerde hij,
datJezus sterven zou voor het volk;
11:52 En niet alleen voor dat volk,
maar opdat Hij ook de kinderen
Gods, die verstrooid waren, tot een
zouvergaderen.
11:53 Van dien dag dan af
beraadslaagden zij te zamen, dat zij
Hem doden zouden.
11:54 Jezus dan wandelde niet
meer vrijelijk onder de Joden; maar

ging van daar naar het land bij
dewoestijn, naar de stad, genaamd
Efraim, en verkeerde aldaar met Zijn
discipelen.
11:55 En het pascha der Joden was
nabij, en velen uit dat land gingen
op naar Jeruzalem, voor het
pascha,opdat zij zichzelven
reinigden.
11:56 Zij zochten dan Jezus, en
zeiden onder elkander, staande in
den tempel: Wat dunkt u? [Dunkt]
[u],dat Hij niet komen zal tot het
feest?
11:57 De overpriesters nu en de
Farizeen hadden een gebod
gegeven, dat, zo iemand wist, waar
Hij was,hij het zou te kennen geven,
opdat zij Hem mochten vangen.
12:1 Jezus dan kwam zes dagen
voor het pascha te Bethanie, daar
Lazarus was, die gestorven
wasgeweest, welken Hij opgewekt
had uit de doden.
12:2 Zij bereidden Hem dan aldaar
een avondmaal, en Martha diende;
en Lazarus was een van
degenen,die met Hem aanzaten.
12:3 Maria dan, genomen hebbende
een pond zalf van onvervalsten,
zeer kostelijken nardus, heeft
devoeten van Jezus gezalfd, en met
haar haren Zijn voeten afgedroogd;
en het huis werd vervuld van den
reuk derzalf.
12:4 Zo zeide dan een van Zijn
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discipelen, [namelijk] Judas, Simons
[zoon], Iskariot, die Hem verraden
zou:
12:5 Waarom is deze zalf niet
verkocht voor driehonderd
penningen, en den armen gegeven?
12:6 En dit zeide hij, niet omdat hij
bezorgd was voor de armen, maar
omdat hij een dief was, en de
beurshad, en droeg hetgeen
gegeven werd.
12:7 Jezus dan zeide: Laat af van
haar; zij heeft dit bewaard tegen
den dag Mijner begrafenis.
12:8 Want de armen hebt gijlieden
altijd met u, maar Mij hebt gij niet
altijd.
12:9 Een grote schare dan der
Joden verstond, dat Hij aldaar was;
en zij kwamen, niet alleen om
Jezus' wil,maar opdat zij ook
Lazarus zouden zien, dien Hij uit de
doden opgewekt had.
12:10 En de overpriesters
beraadslaagden, dat zij ook Lazarus
doden zouden.
12:11 Want velen van de Joden
gingen heen om zijnentwil, en
geloofden in Jezus.
12:12 Des anderen daags, een
grote schare, die tot het feest
gekomen was, horende, dat Jezus
naarJeruzalem kwam,
12:13 Namen de takken van
palmbomen, en gingen uit Hem
tegemoet, en riepen: Hosanna!
Gezegend [is]Hij, Die komt in den

Naam des Heeren, [Hij], [Die] [is] de
Koning Israels!
12:14 En Jezus vond een jongen
ezel, en zat daarop, gelijk
geschreven is:
12:15 Vrees niet, gij dochter Sions,
zie, uw Koning komt, zittende op
het veulen ener ezelin.
12:16 Doch dit verstonden Zijn
discipelen in het eerst niet; maar
als Jezus verheerlijkt was, toen
werden zijindachtig, dat dit van Hem
geschreven was, en [dat] zij Hem dit
gedaan hadden.
12:17 De schare dan, die met Hem
was, getuigde dat Hij Lazarus uit
het graf geroepen, en hem uit
dedoden opgewekt had.
12:18 Daarom ging ook de schare
Hem tegemoet, overmits zij gehoord
had, dat Hij dat teken gedaan had.
12:19 De Farizeen dan zeiden onder
elkander: Ziet gij [wel], dat gij gans
niet vordert? Ziet, de [gehele]wereld
gaat Hem na.
12:20 En er waren sommige Grieken
uit degenen, die opgekomen waren,
opdat zij op het feest
zoudenaanbidden;
12:21 Dezen dan gingen tot Filippus,
die van Bethsaida in Galilea was, en
baden hem, zeggende: Heere,wij
wilden Jezus [wel] zien.
12:22 Filippus kwam en zeide het
Andreas; en Andreas en Filippus
wederom zeiden het Jezus.
12:23 Maar Jezus antwoordde hun,
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zeggende: De ure is gekomen, dat
de Zoon des mensen zal
verheerlijktworden.
12:24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Indien het tarwegraan in de aarde
niet valt, en sterft, zo blijft
hetzelvealleen; maar indien het
sterft, zo brengt het veel vrucht
voort.
12:25 Die zijn leven liefheeft, zal
hetzelve verliezen; en die zijn leven
haat in deze wereld, zal
hetzelvebewaren tot het eeuwige
leven.
12:26 Zo iemand Mij dient, die
volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal
ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand
Mijdient, de Vader zal hem eren.
12:27 Nu is Mijn ziel ontroerd; en
wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij
uit deze ure! Maar hierom ben Ik
indeze ure gekomen.
12:28 Vader, verheerlijk Uw Naam.
Er kwam dan een stem uit den
hemel, [zeggende]: En Ik heb
[Hem]verheerlijkt, en Ik zal [Hem]
wederom verheerlijken.
12:29 De schare dan, die daar
stond, en [dit] hoorde, zeide, dat er
een donderslag geschied was.
Anderenzeiden: Een engel heeft tot
Hem gesproken.
12:30 Jezus antwoordde en zeide:
Niet om Mijnentwil is deze stem
geschied, maar om uwentwil.
12:31 Nu is het oordeel dezer
wereld; nu zal de overste dezer

wereld buiten geworpen worden.
12:32 En Ik, zo wanneer Ik van de
aarde zal verhoogd zijn, zal hen
allen tot Mij trekken.
12:33 (En dit zeide Hij,
betekenende, hoedanigen dood Hij
sterven zou.)
12:34 De schare antwoordde Hem:
Wij hebben uit de wet gehoord, dat
de Christus blijft in der
eeuwigheid;en hoe zegt Gij, dat de
Zoon des mensen moet verhoogd
worden? Wie is deze Zoon des
mensen?
12:35 Jezus dan zeide tot hen: Nog
een kleinen tijd is het Licht bij
ulieden; wandelt, terwijl gij het Licht
hebt,opdat de duisternis u niet
bevange. En die in de duisternis
wandelt, weet niet, waar hij
heengaat.
12:36 Terwijl gij het Licht hebt,
gelooft in het Licht, opdat gij
kinderen des Lichts moogt zijn.
Deze dingensprak Jezus; en
weggaande verborg Hij Zich van
hen.
12:37 En hoewel Hij zovele tekenen
voor hen gedaan had, [nochtans]
geloofden zij in Hem niet;
12:38 Opdat het woord van Jesaja,
den profeet, vervuld werd, dat hij
gesproken heeft: Heere, wie
heeftonze prediking geloofd, en wien
is de arm des Heeren geopenbaard?
12:39 Daarom konden zij niet
geloven, dewijl Jesaja wederom
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gezegd heeft:
12:40 Hij heeft hun ogen verblind,
en hun hart verhard; opdat zij met
de ogen niet zien, en met het
hart[niet] verstaan, en zij bekeerd
worden, en Ik hen geneze.
12:41 Dit zeide Jesaja, toen hij Zijn
heerlijkheid zag, en van Hem sprak.
12:42 Nochtans geloofden ook zelfs
velen uit de oversten in Hem; maar
om der Farizeen wil beleden zij
hetniet; opdat zij uit de synagoge
niet zouden geworpen worden.
12:43 Want zij hadden de eer der
mensen lief, meer dan de eer van
God.
12:44 En Jezus riep, en zeide: Die
in Mij gelooft, gelooft in Mij niet,
maar in Dengene, Die Mij
gezondenheeft.
12:45 En die Mij ziet, die ziet
Dengene, Die Mij gezonden heeft.
12:46 Ik ben een Licht, in de wereld
gekomen, opdat een iegelijk, die in
Mij gelooft, in de duisternis
nietblijve.
12:47 En indien iemand Mijn
woorden gehoord, en niet geloofd
zal hebben, Ik oordeel hem niet;
want Ik benniet gekomen, opdat Ik
de wereld oordele, maar opdat Ik
de wereld zalig make.
12:48 Die Mij verwerpt, en Mijn
woorden niet ontvangt, heeft, die
hem oordeelt; het woord, dat Ik
gesprokenheb, dat zal hem oordelen
ten laatsten dage.

12:49 Want Ik heb uit Mijzelven niet
gesproken; maar de Vader, Die Mij
gezonden heeft, Die heeft Mij
eengebod gegeven, wat Ik zeggen
zal, en wat Ik spreken zal.
12:50 En Ik weet, dat Zijn gebod
het eeuwige leven is. Hetgeen Ik
dan spreek, dat spreek Ik alzo,
gelijk Mijde Vader gezegd heeft.
13:1 En voor het feest van het
pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure
gekomen was, dat Hij uit deze
wereldzou overgaan tot den Vader,
alzo Hij de Zijnen, die in de wereld
waren, liefgehad had, zo heeft Hij
hen liefgehadtot het einde.
13:2 En als het avondmaal gedaan
was, toen nu de duivel in het hart
van Judas, Simons [zoon],
Iskariot,gegeven had, dat hij Hem
verraden zou),
13:3 Jezus, wetende, dat de Vader
Hem alle dingen in de handen
gegeven had, en dat Hij van
Goduitgegaan was, en tot God
heenging,
13:4 Stond op van het avondmaal,
en legde [Zijn] klederen af, en
nemende een linnen doek,
omgorddeZichzelven.
13:5 Daarna goot Hij water in het
bekken, en begon de voeten der
discipelen te wassen, en af te
drogenmet den linnen doek,
waarmede Hij omgord was.
13:6 Hij dan kwam tot Simon
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Petrus; en die zeide tot Hem: Heere,
zult Gij mij de voeten wassen?
13:7 Jezus antwoordde en zeide tot
hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet,
maar gij zult het na dezen verstaan.
13:8 Petrus zeide tot Hem: Gij zult
mijn voeten niet wassen in der
eeuwigheid! Jezus antwoordde
hem:Indien Ik u niet wasse, gij hebt
geen deel met Mij.
13:9 Simon Petrus zeide tot Hem:
Heere, niet alleen mijn voeten, maar
ook de handen en het hoofd.
13:10 Jezus zeide tot hem: Die
gewassen is, heeft niet van node,
dan de voeten te wassen, maar is
geheelrein. En gijlieden zijt rein,
doch niet allen.
13:11 Want Hij wist, wie Hem
verraden zou; daarom zeide Hij: Gij
zijt niet allen rein.
13:12 Als Hij dan hun voeten
gewassen, en Zijn klederen genomen
had, zat Hij wederom aan, en zeide
tothen: Verstaat gij, wat Ik ulieden
gedaan heb?
13:13 Gij heet Mij Meester en
Heere; en gij zegt wel, want Ik ben
het.
13:14 Indien dan Ik, de Heere en
de Meester, uw voeten gewassen
heb, zo zijt gij ook schuldig,
elkandersvoeten te wassen.
13:15 Want Ik heb u een voorbeeld
gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u
gedaan heb, gijlieden ook doet.
13:16 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:

Een dienstknecht is niet meerder
dan zijn heer, noch een
gezantmeerder, dan die hem
gezonden heeft.
13:17 Indien gij deze dingen weet,
zalig zijt gij, zo gij dezelve doet.
13:18 Ik zeg niet van u allen: Ik
weet, welke Ik uitverkoren heb; maar
[dit] [geschiedt], opdat de
Schriftvervuld worde: Die met Mij het
brood eet, heeft tegen Mij zijn
verzenen opgeheven.
13:19 Van nu zeg Ik het ulieden,
eer het geschied is, opdat, wanneer
het geschied zal zijn, gij
gelovenmoogt, dat Ik het ben.
13:20 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Zo Ik iemand zende, wie [dien]
ontvangt, die ontvangt Mij, en wie
Mijontvangt, die ontvangt Hem, Die
Mij gezonden heeft.
13:21 Jezus, deze dingen gezegd
hebbende, werd ontroerd in den
geest, en betuigde, en zeide:
Voorwaar,voorwaar, Ik zeg u, dat
een van ulieden Mij zal verraden.
13:22 De discipelen dan zagen op
elkander, twijfelende, van wien Hij
[dat] zeide.
13:23 En een van Zijn discipelen
was aanzittende in den schoot van
Jezus, welken Jezus liefhad.
13:24 Simon Petrus dan wenkte
dezen, dat hij vragen zou, wie hij
toch ware, van welken Hij [dit]
zeide.
13:25 En deze, vallende op de borst
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van Jezus, zeide tot Hem: Heere,
wie is het?
13:26 Jezus antwoordde: Deze is
het, dien Ik de bete, als Ik ze
ingedoopt heb, geven zal. En als Hij
de beteingedoopt had, gaf Hij ze
Judas, Simons [zoon], Iskariot.
13:27 En na de bete, toen voer de
satan in hem. Jezus dan zeide tot
hem: Wat gij doet, doe het
haastelijk.
13:28 En dit verstond niemand
dergenen, die aanzaten, waartoe Hij
hem [dat] zeide.
13:29 Want sommigen meenden,
dewijl Judas de beurs had, dat hem
Jezus zeide: Koop, hetgeen wij
vannode hebben tot het feest, of,
dat hij den armen wat geven zou.
13:30 Hij dan, de bete genomen
hebbende, ging terstond uit. En het
was nacht.
13:31 Als hij dan uitgegaan was,
zeide Jezus: Nu is de Zoon des
mensen verheerlijkt, en God is in
Hemverheerlijkt.
13:32 Indien God in Hem verheerlijkt
is, zo zal ook God Hem
verheerlijken in Zichzelven, en Hij zal
Hemterstond verheerlijken.
13:33 Kinderkens, nog een kleinen
[tijd] ben Ik bij u. Gij zult Mij
zoeken, en gelijk Ik den Joden
gezegd heb:Waar Ik heenga, kunt gij
niet komen; [alzo] zeg Ik ulieden nu
ook.
13:34 Een nieuw gebod geef Ik u,

dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u
liefgehad heb, dat ook gij
elkanderliefhebt.
13:35 Hieraan zullen zij allen
bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt,
zo gij liefde hebt onder elkander.
13:36 Simon Petrus zeide tot Hem:
Heere, waar gaat Gij heen? Jezus
antwoordde hem: Waar Ik
heenga,kunt gij Mij nu niet volgen;
maar gij zult Mij namaals volgen.
13:37 Petrus zeide tot Hem: Heere,
waarom kan ik U nu niet volgen? Ik
zal mijn leven voor U zetten.
13:38 Jezus antwoordde hem: Zult
gij uw leven voor Mij zetten?
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De
haan zalniet kraaien, totdat gij Mij
driemaal verloochend zult hebben.
14:1 Uw hart worde niet ontroerd;
gijlieden gelooft in God, gelooft ook
in Mij.
14:2 In het huis Mijns Vaders zijn
vele woningen; anderszins zo zou Ik
het u gezegd hebben; Ik ga heen
omu plaats te bereiden.
14:3 En zo wanneer Ik heen zal
gegaan zijn, en u plaats zal bereid
hebben, zo kome Ik weder en zal u
totMij nemen, opdat gij ook zijn
moogt, waar Ik ben.
14:4 En waar Ik heenga, weet gij, en
den weg weet gij.
14:5 Thomas zeide tot Hem: Heere,
wij weten niet, waar Gij heengaat;
en hoe kunnen wij den weg weten?
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14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de
Weg, en de Waarheid, en het Leven.
Niemand komt tot den Vader,
dandoor Mij.
14:7 Indien gijlieden Mij gekend
hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader
gekend hebben; en van nu kent gij
Hem,en hebt Hem gezien.
14:8 Filippus zeide tot Hem: Heere,
toon ons den Vader, en het is ons
genoeg.
14:9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo
langen tijd met ulieden, en hebt gij
Mij niet gekend, Filippus? Die
Mijgezien heeft, die heeft den Vader
gezien; en hoe zegt gij: Toon ons
den Vader?
14:10 Gelooft gij niet, dat Ik in den
Vader [ben], en de Vader in Mij is?
De woorden, die Ik tot
uliedenspreek, spreek Ik van
Mijzelven niet, maar de Vader, Die
in Mij blijft, Dezelve doet de werken.
14:11 Gelooft Mij, dat Ik in den
Vader [ben] en de Vader in Mij is;
en indien niet, zo gelooft Mij om
dewerken zelve.
14:12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik
ulieden: Die in Mij gelooft, de
werken, die Ik doe, zal hij ook
doen, en zalmeerder doen, dan
deze; want Ik ga heen tot Mijn
Vader.
14:13 En zo wat gij begeren zult in
Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat
de Vader in den Zoon
verheerlijktworde.

14:14 Zo gij iets begeren zult in
Mijn Naam, Ik zal het doen.
14:15 Indien gij Mij liefhebt, zo
bewaart Mijn geboden.
14:16 En Ik zal den Vader bidden,
en Hij zal u een anderen Trooster
geven, opdat Hij bij u blijve in
dereeuwigheid;
14:17 [Namelijk] den Geest der
waarheid, Welken de wereld niet kan
ontvangen; want zij ziet Hem niet,
enkent Hem niet; maar gij kent
Hem; want Hij blijft bij ulieden, en
zal in u zijn.
14:18 Ik zal u geen wezen laten; Ik
kom [weder] tot u.
14:19 Nog een kleinen [tijd], en de
wereld zal Mij niet meer zien; maar
gij zult Mij zien; want Ik leef, en
gijzult leven.
14:20 In dien dag zult gij bekennen,
dat Ik in Mijn Vader [ben], en gij in
Mij, en Ik in u.
14:21 Die Mijn geboden heeft, en
dezelve bewaart, die is het, die Mij
liefheeft; en die Mij liefheeft, zal
vanMijn Vader geliefd worden; en Ik
zal hem liefhebben, en Ik zal
Mijzelven aan hem openbaren.
14:22 Judas, niet de Iskariot, zeide
tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij
Uzelven aan ons zult openbaren,
enniet aan de wereld?
14:23 Jezus antwoordde en zeide
tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die
zal Mijn woord bewaren; en
MijnVader zal hem liefhebben, en
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Wij zullen tot hem komen, en zullen
woning bij hem maken.
14:24 Die Mij niet liefheeft, die
bewaart Mijn woorden niet; en het
woord dat gijlieden hoort, is het
Mijne niet,maar des Vaders, Die Mij
gezonden heeft.
14:25 Deze dingen heb Ik tot u
gesproken, bij u blijvende.
14:26 Maar de Trooster, de Heilige
Geest, Welken de Vader zenden zal
in Mijn Naam, Die zal u alles
leren,en zal u indachtig maken alles,
wat Ik u gezegd heb.
14:27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede
geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld
[hem] geeft, geef Ik [hem] u. Uw
hartworde niet ontroerd en zij niet
versaagd.
14:28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u
gezegd heb: Ik ga heen, en kom
[weder] tot u. Indien gij Mij liefhadt,
zozoudt gij u verblijden, omdat Ik
gezegd heb: Ik ga heen tot den
Vader; want Mijn Vader is meerder
dan Ik.
14:29 En nu heb Ik het u gezegd,
eer het geschied is; opdat, wanneer
het geschied zal zijn, gij
gelovenmoogt.
14:30 Ik zal niet meer veel met u
spreken; want de overste dezer
wereld komt, en heeft aan Mij niets.
14:31 Maar opdat de wereld wete,
dat Ik den Vader liefheb, en alzo
doe, gelijkerwijs Mij de Vader
gebodenheeft. Staat op, laat ons

van hier gaan.
15:1 Ik ben de ware Wijnstok, en
Mijn Vader is de Landman.
15:2 Alle rank, die in Mij geen
vrucht draagt, die neemt Hij weg; en
al wie vrucht draagt, die reinigt
Hij,opdat zij meer vrucht drage.
15:3 Gijlieden zijt nu rein om het
woord, dat Ik tot u gesproken heb.
15:4 Blijft in Mij, en Ik in u.
Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan
dragen van zichzelve, zo zij niet in
denwijnstok blijft; alzo ook gij niet,
zo gij in Mij niet blijft.
15:5 Ik ben de Wijnstok, [en] gij de
ranken; die in Mij blijft, en Ik in
hem, die draagt veel vrucht; want
zonderMij kunt gij niets doen.
15:6 Zo iemand in Mij niet blijft, die
is buiten geworpen, gelijkerwijs de
rank, en is verdord; en
menvergadert dezelve, en men werpt
ze in het vuur, en zij worden
verbrand.
15:7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn
woorden in u blijven, zo wat gij wilt,
zult gij begeren, en het zal
ugeschieden.
15:8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt,
dat gij veel vrucht draagt; en gij
zult Mijn discipelen zijn.
15:9 Gelijkerwijs de Vader Mij
liefgehad heeft, heb Ik ook u
liefgehad; blijft in deze Mijn liefde.
15:10 Indien gij Mijn geboden
bewaart, zo zult gij in Mijn liefde
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blijven; gelijkerwijs Ik de geboden
MijnsVaders bewaard heb, en blijf in
Zijn liefde.
15:11 Deze dingen heb Ik tot u
gesproken, opdat Mijn blijdschap in
u blijve, en uw blijdschap vervuld
worde.
15:12 Dit is Mijn gebod, dat gij
elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u
liefgehad heb.
15:13 Niemand heeft meerder liefde
dan deze, dat iemand zijn leven
zette voor zijn vrienden.
15:14 Gij zijt Mijn vrienden, zo gij
doet wat Ik u gebiede.
15:15 Ik heet u niet meer
dienstknechten; want de
dienstknecht weet niet, wat zijn heer
doet; maar Ik heb uvrienden
genoemd; want al wat Ik van Mijn
Vader gehoord heb, [dat] heb Ik u
bekend gemaakt.
15:16 Gij hebt Mij niet uitverkoren,
maar Ik heb u uitverkoren, en Ik
heb u gesteld, dat gij zoudt
heengaanen vrucht dragen, en [dat]
uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij
van den Vader begeren zult in Mijn
Naam, Hij u [dat]geve.
15:17 Dit gebied Ik u, opdat gij
elkander liefhebt.
15:18 Indien u de wereld haat, zo
weet, dat zij Mij eer dan u gehaat
heeft.
15:19 Indien gij van de wereld
waart, zo zou de wereld het hare
liefhebben; doch omdat gij van de

wereldniet zijt, maar Ik u uit de
wereld heb uitverkoren, daarom haat
u de wereld.
15:20 Gedenk des woords, dat Ik u
gezegd heb: Een dienstknecht is niet
meerder dan zijn heer. Indien zijMij
vervolgd hebben, zij zullen ook u
vervolgen; indien zij Mijn woord
bewaard hebben, zij zullen ook het
uwebewaren.
15:21 Maar al deze dingen zullen zij
doen om Mijns Naams wil, omdat zij
Hem niet kennen, Die Mijgezonden
heeft.
15:22 Indien Ik niet gekomen ware,
en tot hen gesproken had, zij
hadden geen zonde; maar nu
hebben zijgeen voorwendsel voor
hun zonde.
15:23 Die Mij haat, die haat ook
Mijn Vader.
15:24 Indien Ik de werken onder
hen niet had gedaan, die niemand
anders gedaan heeft, zij hadden
geenzonde; maar nu hebben zij ze
gezien, en beiden Mij en Mijn Vader
gehaat.
15:25 Maar [dit] [geschiedt], opdat
het woord vervuld worde, dat in hun
wet geschreven is: Zij hebben
mijzonder oorzaak gehaat.
15:26 Maar wanneer de Trooster zal
gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal
van den Vader, [namelijk] deGeest
der waarheid, Die van den Vader
uitgaat, Die zal van Mij getuigen.
15:27 En gij zult ook getuigen, want
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gij zijt van den beginne met Mij
geweest.
16:1 Deze dingen heb Ik tot u
gesproken, opdat gij niet geergerd
wordt.
16:2 Zij zullen u uit de synagogen
werpen; ja, de ure komt, dat een
iegelijk, die u zal doden, zal
menenGode een dienst te doen.
16:3 En deze dingen zullen zij u
doen, omdat zij den Vader niet
gekend hebben, noch Mij.
16:4 Maar deze dingen heb Ik tot u
gesproken, opdat, wanneer de ure
zal gekomen zijn, gij dezelve
moogtgedenken, dat Ik ze u gezegd
heb; doch deze dingen heb Ik u van
het begin niet gezegd, omdat Ik bij
uliedenwas.
16:5 En nu ga Ik heen tot Dengene,
die Mij gezonden heeft, en niemand
van u vraagt Mij: Waar gaat
Gijhenen?
16:6 Maar omdat Ik deze dingen tot
u gesproken heb, zo heeft de
droefheid uw hart vervuld.
16:7 Doch Ik zeg u de waarheid:
Het is u nut, dat Ik wegga; want
indien Ik niet wegga, zo zal de
Trooster totu niet komen; maar
indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot
u zenden.
16:8 En Die gekomen zijnde, zal de
wereld overtuigen van zonde, en
van gerechtigheid, en van oordeel:
16:9 Van zonde, omdat zij in Mij

niet geloven;
16:10 En van gerechtigheid, omdat
Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult
Mij niet meer zien;
16:11 En van oordeel, omdat de
overste dezer wereld geoordeeld is.
16:12 Nog vele dingen heb Ik u te
zeggen, doch gij kunt die nu niet
dragen.
16:13 Maar wanneer Die zal
gekomen zijn, [namelijk] de Geest
der waarheid, Hij zal u in al de
waarheidleiden; want Hij zal van
Zichzelven niet spreken, maar zo
wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij
spreken, en detoekomende dingen
zal Hij u verkondigen.
16:14 Die zal Mij verheerlijken; want
Hij zal het uit het Mijne nemen, en
zal het u verkondigen.
16:15 Al wat de Vader heeft, is
Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij
het uit het Mijne zal nemen, en
uverkondigen.
16:16 Een kleinen [tijd], en gij zult
Mij niet zien; en wederom een
kleinen [tijd], en gij zult Mij zien,
want Ik gaheen tot den Vader.
16:17 [Sommigen] dan uit Zijn
discipelen zeiden tot elkander: Wat
is dit, dat Hij tot ons zegt: Een
kleinen[tijd], en gij zult Mij niet zien;
en wederom een kleinen [tijd], en gij
zult Mij zien; en: Want Ik ga heen
tot denVader?
16:18 Zij zeiden dan: Wat is dit, dat
Hij zegt: Een kleinen [tijd]? Wij
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weten niet, wat Hij zegt.
16:19 Jezus dan bekende, dat zij
Hem wilden vragen, en zeide tot
hen: Vraagt gij daarvan onder
elkander,dat Ik gezegd heb: Een
kleinen [tijd], en gij zult Mij niet
zien, en wederom een kleinen [tijd],
en gij zult Mij zien?
16:20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
dat gij zult schreien, en klagelijk
wenen, maar de wereld zal
zichverblijden; en gij zult bedroefd
zijn, maar uw droefheid zal tot
blijdschap worden.
16:21 Een vrouw, wanneer zij baart,
heeft droefheid, dewijl haar ure
gekomen is; maar wanneer zij
hetkindeken gebaard heeft, zo
gedenkt zij de benauwdheid niet
meer, om de blijdschap, dat een
mens ter wereldgeboren is.
16:22 En gij dan hebt nu wel
droefheid; maar Ik zal u wederom
zien, en uw hart zal zich verblijden,
enniemand zal uw blijdschap van u
wegnemen.
16:23 En in dien dag zult gij Mij
niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik
zeg u: Al wat gij den Vader zult
biddenin Mijn Naam, [dat] zal Hij u
geven.
16:24 Tot nog toe hebt gij niet
gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij
zult ontvangen, opdat uw
blijdschapvervuld zij.
16:25 Deze dingen heb Ik door
gelijkenissen tot u gesproken; maar

de ure komt, dat Ik niet meer
doorgelijkenissen tot u spreken zal,
maar u vrijuit van den Vader zal
verkondigen.
16:26 In dien dag zult gij in Mijn
Naam bidden; en Ik zeg u niet, dat
Ik den Vader voor u bidden zal;
16:27 Want de Vader Zelf heeft u
lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, en
hebt geloofd, dat Ik van God
benuitgegaan.
16:28 Ik ben van den Vader
uitgegaan, en ben in de wereld
gekomen; wederom verlaat Ik de
wereld, en gaheen tot den Vader.
16:29 Zijn discipelen zeiden tot
Hem: Zie, nu spreekt Gij vrijuit, en
zegt geen gelijkenis.
16:30 Nu weten wij, dat Gij alle
dingen weet, en Gij hebt niet van
node, dat U iemand vrage.
Hieromgeloven wij, dat Gij van God
uitgegaan zijt.
16:31 Jezus antwoordde hun:
Gelooft gij nu?
16:32 Ziet, de ure komt, en is nu
gekomen, dat gij zult verstrooid
worden, een iegelijk naar het zijne,
en gijMij alleen zult laten; en
[nochtans] ben Ik niet alleen; want
de Vader is met Mij.
16:33 Deze dingen heb Ik tot u
gesproken, opdat gij in Mij vrede
hebt. In de wereld zult gij
verdrukkinghebben, maar hebt
goeden moed, Ik heb de wereld
overwonnen.
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17:1 Dit heeft Jezus gesproken, en
Hij hief Zijn ogen op naar den
hemel, en zeide: Vader, de ure
isgekomen, verheerlijk Uw Zoon,
opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.
17:2 Gelijkerwijs Gij Hem macht
gegeven hebt over alle vlees, opdat
al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij
hunhet eeuwige leven geve.
17:3 En dit is het eeuwige leven,
dat zij U kennen, den enigen
waarachtigen God, en Jezus
Christus, DienGij gezonden hebt.
17:4 Ik heb U verheerlijkt op de
aarde; Ik heb voleindigd het werk,
dat Gij Mij gegeven hebt om te
doen;
17:5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader,
bij Uzelven, met de heerlijkheid, die
Ik bij U had, eer de wereld was.
17:6 Ik heb Uw Naam geopenbaard
den mensen, die Gij Mij uit de
wereld gegeven hebt. Zij waren Uw,
enGij hebt Mij dezelve gegeven; en
zij hebben Uw woord bewaard.
17:7 Nu hebben zij bekend, dat
alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van
U is.
17:8 Want de woorden, die Gij Mij
gegeven hebt, heb Ik hun gegeven,
en zij hebben ze ontvangen, en
zijhebben waarlijk bekend, dat Ik
van U uitgegaan ben, en hebben
geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.
17:9 Ik bid voor hen; Ik bid niet
voor de wereld, maar voor degenen,
die Gij Mij gegeven hebt, want zij

zijnUw.
17:10 En al het Mijne is Uw, en het
Uwe is Mijn; en Ik ben in hen
verheerlijkt.
17:11 En Ik ben niet meer in de
wereld, maar deze zijn in de wereld,
en Ik kome tot U, Heilige
Vader,bewaar ze in Uw Naam, die
Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een
zijn, gelijk als Wij.
17:12 Toen Ik met hen in de wereld
was, bewaarde Ik ze in Uw Naam.
Die Gij Mij gegeven hebt, heb
Ikbewaard, en niemand uit hen is
verloren gegaan, dan de zoon der
verderfenis, opdat de Schrift vervuld
worde.
17:13 Maar nu kom Ik tot U, en
spreek dit in de wereld, opdat zij
Mijn blijdschap vervuld mogen
hebben inzichzelven.
17:14 Ik heb hun Uw woord
gegeven; en de wereld heeft ze
gehaat, omdat zij van de wereld
niet zijn, gelijkals Ik van de wereld
niet ben.
17:15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de
wereld wegneemt, maar dat Gij hen
bewaart van den boze.
17:16 Zij zijn niet van de wereld,
gelijkerwijs Ik van de wereld niet
ben.
17:17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw
woord is de waarheid.
17:18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden
hebt in de wereld, [alzo] heb Ik hen
ook in de wereld gezonden.
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17:19 En Ik heilige Mijzelven voor
hen, opdat ook zij geheiligd mogen
zijn in waarheid.
17:20 En Ik bid niet alleen voor
dezen, maar ook voor degenen, die
door hun woord in Mij geloven
zullen.
17:21 Opdat zij allen een zijn,
gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik
in U, dat ook zij in Ons een zijn;
opdat dewereld gelove, dat Gij Mij
gezonden hebt.
17:22 En Ik heb hun de heerlijkheid
gegeven, die Gij Mij gegeven hebt;
opdat zij een zijn, gelijk als Wij
Eenzijn;
17:23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat
zij volmaakt zijn in een, en opdat
de wereld bekenne, dat Gij
Mijgezonden hebt, en hen liefgehad
hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
17:24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben,
ook die bij Mij zijn, die Gij Mij
gegeven hebt; opdat zij Mijn
heerlijkheidmogen aanschouwen, die
Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt
Mij liefgehad, voor de grondlegging
der wereld.
17:25 Rechtvaardige Vader, de
wereld heeft U niet gekend; maar Ik
heb U gekend, en dezen
hebbenbekend, dat Gij Mij gezonden
hebt.
17:26 En Ik heb hun Uw Naam
bekend gemaakt, en zal [Hem]
bekend maken; opdat de liefde,
waarmedeGij Mij liefgehad hebt, in

hen zij, en Ik in hen.
18:1 Jezus, dit gezegd hebbende,
ging uit met Zijn discipelen over de
beek Kedron, waar een hof was,
inwelken Hij ging, en Zijn discipelen.
18:2 En Judas, die Hem verried,
wist ook die plaats, dewijl Jezus
aldaar dikwijls vergaderd was
geweestmet Zijn discipelen.
18:3 Judas dan, genomen hebbende
de bende [krijgsknechten] en [enige]
dienaars van de overpriesters
enFarizeen, kwam aldaar met
lantaarnen, en fakkelen, en
wapenen.
18:4 Jezus dan, wetende alles, wat
over Hem komen zou, ging uit, en
zeide tot hen: Wien zoekt gij?
18:5 Zij antwoordden Hem: Jezus
den Nazarener. Jezus zeide tot hen:
Ik ben het. En Judas, die
Hemverried, stond ook bij hen.
18:6 Als Hij dan tot hen zeide: Ik
ben het; gingen zij achterwaarts, en
vielen ter aarde.
18:7 Hij vraagde hun dan wederom:
Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus
den Nazarener.
18:8 Jezus antwoordde: Ik heb u
gezegd, dat Ik het ben. Indien gij
dan Mij zoekt, zo laat dezen
heengaan.
18:9 Opdat het woord vervuld zou
worden, dat Hij gezegd had: Uit
degenen, die Gij Mij gegeven hebt,
hebIk niemand verloren.
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18:10 Simon Petrus dan, hebbende
een zwaard, trok hetzelve [uit], en
sloeg des hogepriestersdienstknecht,
en hieuw zijn rechteroor af. En de
naam van den dienstknecht was
Malchus.
18:11 Jezus dan zeide tot Petrus:
Steek uw zwaard in de schede. Den
drinkbeker, dien Mij de
Vadergegeven heeft, zal Ik dien niet
drinken?
18:12 De bende dan, en de overste
over duizend, en de dienaars der
Joden namen Jezus gezamenlijk,
enbonden Hem;
18:13 En leidden Hem henen, eerst
tot Annas; want hij was de vrouws
vader van Kajafas, welke
deszelvenjaars hogepriester was.
18:14 Kajafas nu was degene, die
den Joden geraden had, dat het
nut was, dat een Mens voor het
volkstierve.
18:15 En Simon Petrus volgde
Jezus, en een ander discipel. Deze
discipel nu was den
hogepriesterbekend, en ging met
Jezus in des hogepriesters zaal.
18:16 En Petrus stond buiten aan
de deur. De andere discipel dan,
die den hogepriester bekend was,
ginguit, en sprak met de
deurwaarster, en bracht Petrus in.
18:17 De dienstmaagd dan, die de
deurwaarster was, zeide tot Petrus:
Zijt ook gij niet uit de discipelen
vandezen Mens? Hij zeide: Ik ben

niet.
18:18 En de dienstknechten en de
dienaars stonden, hebbende een
kolenvuur gemaakt, omdat het
koudwas, en warmden zich. Petrus
stond bij hen, en warmde zich.
18:19 De hogepriester dan vraagde
Jezus van Zijn discipelen, en van
Zijn leer.
18:20 Jezus antwoordde hem: Ik
heb vrijuit gesproken tot de wereld;
Ik heb allen tijd geleerd in
desynagoge en in den tempel, waar
de Joden van alle plaatsen
samenkomen; en in het verborgen
heb Ik nietsgesproken.
18:21 Wat ondervraagt gij Mij?
Ondervraag degenen, die het
gehoord hebben, wat Ik tot hen
gesprokenheb; zie, dezen weten, wat
Ik gezegd heb.
18:22 En als Hij dit zeide, gaf een
van de dienaren, die daarbij stond,
Jezus een kinnebakslag,
zeggende:Antwoordt Gij alzo den
hogepriester?
18:23 Jezus antwoordde hem: Indien
Ik kwalijk gesproken heb, betuig van
het kwade; en indien wel,waarom
slaat gij Mij?
18:24 (Annas dan had Hem
gebonden gezonden tot Kajafas, den
hogepriester.)
18:25 En Simon Petrus stond en
warmde zich. Zij zeiden dan tot
hem: Zijt gij ook niet uit Zijn
discipelen?Hij loochende het, en
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zeide: Ik ben niet.
18:26 Een van de dienstknechten
des hogepriesters, die maagschap
was van dengene, dien Petrus het
oorafgehouwen had, zeide: Heb ik u
niet gezien in den hof met Hem?
18:27 Petrus dan loochende het
wederom. En terstond kraaide de
haan.
18:28 Zij dan leidden Jezus van
Kajafas in het rechthuis. En het was
's morgens vroeg; en zij gingen niet
inhet rechthuis, opdat zij niet
verontreinigd zouden worden, maar
opdat zij het pascha eten mochten.
18:29 Pilatus dan ging tot hen uit,
en zeide: Wat beschuldiging brengt
gij tegen dezen Mens?
18:30 Zij antwoordden en zeiden tot
hem: Indien Deze geen kwaaddoener
ware, zo zouden wij Hem u
nietovergeleverd hebben.
18:31 Pilatus dan zeide tot hen:
Neemt gij Hem, en oordeelt Hem
naar uw wet. De Joden dan zeiden
tothem: Het is ons niet geoorloofd
iemand te doden.
18:32 Opdat het woord van Jezus
vervuld wierd, dat Hij gezegd had,
betekenende, hoedanigen dood
Hijsterven zoude.
18:33 Pilatus dan ging wederom in
het rechthuis, en riep Jezus, en
zeide tot Hem: Zijt Gij de Koning
derJoden?
18:34 Jezus antwoordde hem: Zegt
gij dit van uzelven, of hebben het u

anderen van Mij gezegd?
18:35 Pilatus antwoordde: Ben ik
een Jood? Uw volk en de
overpriesters hebben U aan mij
overgeleverd;wat hebt Gij gedaan?
18:36 Jezus antwoordde: Mijn
Koninkrijk is niet van deze wereld.
Indien Mijn Koninkrijk van deze
wereldware, zo zouden Mijn
dienaren gestreden hebben, opdat Ik
den Joden niet ware overgeleverd;
maar nu is MijnKoninkrijk niet van
hier.
18:37 Pilatus dan zeide tot Hem:
Zijt Gij dan een Koning? Jezus
antwoordde: Gij zegt, dat Ik een
Koningben. Hiertoe ben Ik geboren
en hiertoe ben Ik in de wereld
gekomen, opdat Ik der waarheid
getuigenis gevenzou. Een iegelijk, die
uit de waarheid is, hoort Mijn stem.
18:38 Pilatus zeide tot Hem: Wat is
waarheid? En als hij dat gezegd
had, ging hij wederom uit tot
deJoden, en zeide tot hen: Ik vind
geen schuld in Hem.
18:39 Doch gij hebt een gewoonte,
dat ik u op het pascha een loslate.
Wilt gij dan, dat ik u den Koning
derJoden loslate?
18:40 Zij dan riepen allen wederom,
zeggende: Niet Dezen, maar Barabbas! En Bar-abbas was
eenmoordenaar.
19:1 Toen nam Pilatus dan Jezus,
en geselde [Hem].
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19:2 En de krijgsknechten, een
kroon van doornen gevlochten
hebbende, zetten [die] op Zijn
hoofd, enwierpen Hem een purperen
kleed om;
19:3 En zeiden: Wees gegroet, Gij
Koning der Joden! En zij gaven Hem
kinnebakslagen.
19:4 Pilatus dan kwam wederom uit,
en zeide tot hen: Ziet, ik breng Hem
tot ulieden uit, opdat gij wetet,
datik in Hem geen schuld vinde.
19:5 Jezus dan kwam uit, dragende
de doornenkroon, en het purperen
kleed. En [Pilatus] zeide tot hen:Ziet,
de Mens!
19:6 Als Hem dan de overpriesters
en de dienaars zagen, riepen zij,
zeggende: Kruis [Hem], kruis
[Hem];Pilatus zeide tot hen: Neemt
gijlieden Hem en kruist [Hem]; want
ik vind in Hem geen schuld.
19:7 De Joden antwoordden hem:
Wij hebben een wet, en naar onze
wet moet Hij sterven, want Hij
heeftZichzelven Gods Zoon gemaakt.
19:8 Toen Pilatus dan dit woord
hoorde, werd hij meer bevreesd;
19:9 En ging wederom in het
rechthuis, en zeide tot Jezus: Van
waar zijt Gij? Maar Jezus gaf hem
geenantwoord.
19:10 Pilatus dan zeide tot Hem:
Spreekt Gij tot mij niet? Weet Gij
niet, dat ik macht heb U te
kruisigen, enmacht heb U los te
laten?

19:11 Jezus antwoordde: Gij zoudt
geen macht hebben tegen Mij,
indien het u niet van boven
gegevenware; daarom die Mij aan u
heeft overgeleverd, heeft groter
zonde.
19:12 Van toen af zocht Pilatus
Hem los te laten; maar de Joden
riepen, zeggende: Indien gij
Dezenloslaat, zo zijt gij des keizers
vriend niet; een iegelijk, die
zichzelven koning maakt,
wederspreekt den keizer.
19:13 Als Pilatus dan dit woord
hoorde, bracht hij Jezus uit, en zat
neder op den rechterstoel, in de
plaats,genaamd Lithostrotos, en in
het Hebreeuws Gabbatha.
19:14 En het was de voorbereiding
van het pascha, en omtrent de
zesde ure; en hij zeide tot de
Joden:Ziet, uw Koning!
19:15 Maar zij riepen: Neem weg,
neem weg, kruis Hem! Pilatus zeide
tot hen: Zal ik uw Koning
kruisigen?De overpriesters
antwoordden: Wij hebben geen
koning, dan den keizer.
19:16 Toen gaf hij Hem dan hun
over, opdat Hij gekruist zou worden.
En zij namen Jezus, en leidden
[Hem]weg.
19:17 En Hij, dragende Zijn kruis,
ging uit naar de [plaats], genaamd
Hoofdschedelplaats, welke in
hetHebreeuws genaamd wordt
Golgotha;
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19:18 Alwaar zij Hem kruisten, en
met Hem twee anderen, aan elke
zijde een, en Jezus in het midden.
19:19 En Pilatus schreef ook een
opschrift, en zette [dat] op het
kruis; en er was geschreven: JEZUS,
DENAZARENER, DE KONING DER
JODEN.
19:20 Dit opschrift dan lazen velen
van de Joden; want de plaats, waar
Jezus gekruist werd, was nabij
destad; en het was geschreven in
het Hebreeuws, in het Grieks, [en] in
het Latijn.
19:21 De overpriesters dan der
Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf
niet: De Koning der Joden; maar,
dat Hijgezegd heeft: Ik ben de
Koning der Joden.
19:22 Pilatus antwoordde: Wat ik
geschreven heb, [dat] heb ik
geschreven.
19:23 De krijgsknechten dan, als zij
Jezus gekruist hadden, namen Zijn
klederen, (en maakten vier
delen,voor elken krijgsknecht een
deel) en den rok. De rok nu was
zonder naad, van boven af geheel
geweven.
19:24 Zij dan zeiden tot elkander:
Laat ons dien niet scheuren, maar
laat ons daarover loten, wiens [die]
zijnzal; opdat de Schrift vervuld
worde, die zegt: Zij hebben Mijn
klederen onder zich verdeeld, en
over Mijn kledinghebben zij het lot
geworpen. Dit hebben dan de

krijgsknechten gedaan.
19:25 En bij het kruis van Jezus
stonden Zijn moeder en Zijner
moeders zuster, Maria, [de] [vrouw]
vanKlopas, en Maria Magdalena.
19:26 Jezus nu, ziende [Zijn]
moeder, en den discipel, dien Hij
liefhad, daarbij staande, zeide tot
Zijnmoeder: Vrouw, zie, uw zoon.
19:27 Daarna zeide Hij tot den
discipel: Zie, uw moeder. En van die
ure aan nam haar de discipel in
zijn[huis].
19:28 Hierna Jezus, wetende, dat nu
alles volbracht was, opdat de Schrift
zou vervuld worden, zeide: Mijdorst.
19:29 Daar stond dan een vat vol
ediks, en zij vulden een spons met
edik, en omlegden ze met hysop,
enbrachten ze aan Zijn mond.
19:30 Toen Jezus dan den edik
genomen had, zeide Hij: Het is
volbracht! En het hoofd buigende,
gaf dengeest.
19:31 De Joden dan, opdat de
lichamen niet aan het kruis zouden
blijven op den sabbat, dewijl het
devoorbereiding was (want die dag
des sabbats was groot), baden
Pilatus, dat hun benen zouden
gebroken, en zijweggenomen
worden.
19:32 De krijgsknechten dan
kwamen, en braken wel de benen
des eersten, en des anderen, die
met Hemgekruist was;
19:33 Maar komende tot Jezus, als
1762

Johannes
zij zagen, dat Hij nu gestorven was,
zo braken zij Zijn benen niet.
19:34 Maar een der krijgsknechten
doorstak Zijn zijde met een speer,
en terstond kwam er bloed en
wateruit.
19:35 En die het gezien heeft, die
heeft het getuigd, en zijn getuigenis
is waarachtig; en hij weet, dat
hijzegt, hetgeen waar is, opdat ook
gij geloven moogt.
19:36 Want deze dingen zijn
geschied, opdat de Schrift vervuld
worde: Geen been van Hem zal
verbrokenworden.
19:37 En wederom zegt een andere
Schrift: Zij zullen zien, in Welken zij
gestoken hebben.
19:38 En daarna Jozef van
Arimathea (die een discipel van
Jezus was, maar bedekt om de
vreze derJoden), bad Pilatus, dat hij
mocht het lichaam van Jezus
wegnemen; en Pilatus liet het toe.
Hij dan ging en namhet lichaam van
Jezus weg.
19:39 En Nicodemus kwam ook (die
des nachts tot Jezus eerst gekomen
was), brengende een mengselvan
mirre en aloe; omtrent honderd
ponden [gewichts].
19:40 Zij namen dan het lichaam
van Jezus, en bonden dat in linnen
doeken met de specerijen, gelijk
deJoden de gewoonte hebben van
begraven.
19:41 En er was in de plaats, waar

Hij gekruist was, een hof, en in den
hof een nieuw graf, in hetwelk
nognooit iemand gelegd was
geweest.
19:42 Aldaar dan legden zij Jezus,
om de voorbereiding der Joden,
overmits het graf nabij was.
20:1 En op den eersten [dag] der
week ging Maria Magdalena vroeg,
als het nog duister was, naar het
graf;en zag den steen van het graf
weggenomen.
20:2 Zij liep dan, en kwam tot
Simon Petrus en tot den anderen
discipel, welken Jezus liefhad, en
zeide tothen: Zij hebben den Heere
weggenomen uit het graf, en wij
weten niet, waar zij Hem gelegd
hebben.
20:3 Petrus dan ging uit, en de
andere discipel, en zij kwamen tot
het graf.
20:4 En deze twee liepen tegelijk;
en de andere discipel liep vooruit,
sneller dan Petrus, en kwam eerst
tothet graf.
20:5 En als hij nederbukte, zag hij
de doeken liggen; nochtans ging hij
[er] niet in.
20:6 Simon Petrus dan kwam en
volgde hem, en ging in het graf, en
zag de doeken liggen.
20:7 En den zweetdoek, die op Zijn
hoofd geweest was, [zag] [hij] niet
bij de doeken liggen, maar in
hetbijzonder in een [andere] plaats
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samengerold.
20:8 Toen ging dan ook de andere
discipel [er] in, die eerst tot het
graf gekomen was, en zag het,
engeloofde.
20:9 Want zij wisten nog de Schrift
niet, dat Hij van de doden moest
opstaan.
20:10 De discipelen dan gingen
wederom naar huis.
20:11 En Maria stond buiten bij het
graf, wenende. Als zij dan weende,
bukte zij in het graf;
20:12 En zag twee engelen in witte
[klederen] zitten, een aan het hoofd,
en een aan de voeten, waar
hetlichaam van Jezus gelegen had.
20:13 En die zeiden tot haar:
Vrouw! wat weent gij? Zij zeide tot
hen: Omdat zij mijn Heere
weggenomenhebben, en ik weet niet,
waar zij Hem gelegd hebben.
20:14 En als zij dit gezegd had,
keerde zij zich achterwaarts, en zag
Jezus staan, en zij wist niet, dat
hetJezus was.
20:15 Jezus zeide tot haar: Vrouw,
wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij,
menende, dat het de hovenier
was,zeide tot Hem: Heere, zo gij
Hem [weg] gedragen hebt, zeg mij,
waar gij Hem gelegd hebt, en ik zal
Hemwegnemen.
20:16 Jezus zeide tot haar: Maria!
Zij, zich omkerende, zeide tot Hem:
Rabbouni, hetwelk is gezegd,Meester.
20:17 Jezus zeide tot haar: Raak

Mij niet aan, want Ik ben nog niet
opgevaren tot Mijn Vader; maar ga
heentot Mijn broeders, en zeg hun:
Ik vare op tot Mijn Vader en uw
Vader, en [tot] Mijn God en uw God.
20:18 Maria Magdalena ging en
boodschapte den discipelen, dat zij
den Heere gezien had, en [dat] Hij
haardit gezegd had.
20:19 Als het dan avond was, op
denzelven eersten dag der week, en
als de deuren gesloten waren,
waarde discipelen vergaderd waren
om de vreze der Joden, kwam
Jezus en stond in het midden, en
zeide tot hen:Vrede zij ulieden!
20:20 En dit gezegd hebbende,
toonde Hij hun Zijn handen en [Zijn]
zijde. De discipelen dan
werdenverblijd, als zij den Heere
zagen.
20:21 Jezus dan zeide wederom tot
hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs
Mij de Vader gezonden heeft,
zendeIk ook ulieden.
20:22 En als Hij dit gezegd had,
blies Hij [op] [hen], en zeide tot
hen: Ontvangt den Heiligen Geest.
20:23 Zo gij iemands zonden
vergeeft, dien worden zij vergeven;
zo gij iemands [zonden] houdt,
[dien] zijnzij gehouden.
20:24 En Thomas, een van de
twaalven, gezegd Didymus, was met
hen niet, toen Jezus [daar] kwam.
20:25 De andere discipelen dan
zeiden tot hem: Wij hebben den
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Heere gezien. Doch hij zeide tot
hen:Indien ik in Zijn handen niet zie
het teken der nagelen, en mijn
vinger steke in het teken der
nagelen, en stekemijn hand in Zijn
zijde, ik zal geenszins geloven.
20:26 En na acht dagen waren Zijn
discipelen wederom binnen, en
Thomas met hen; [en] Jezus kwam,
alsde deuren gesloten waren, en
stond in het midden, en zeide:
Vrede zij ulieden!
20:27 Daarna zeide Hij tot Thomas:
Breng uw vinger hier, en zie Mijn
handen, en breng uw hand, en
steekze in Mijn zijde; en zijt niet
ongelovig, maar gelovig.
20:28 En Thomas antwoordde en
zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn
God!
20:29 Jezus zeide tot hem: Omdat
gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt
gij geloofd; zalig [zijn] [zij], die
nietzullen gezien hebben, en
[nochtans] zullen geloofd hebben.
20:30 Jezus dan heeft nog wel vele
andere tekenen in de
tegenwoordigheid Zijner discipelen
gedaan, dieniet zijn geschreven in
dit boek;
20:31 Maar deze zijn geschreven,
opdat gij gelooft, dat Jezus is de
Christus, de Zone Gods; en opdat
gij,gelovende, het leven hebt in Zijn
Naam.
21:1 Na dezen openbaarde Jezus

Zichzelven wederom den discipelen
aan de zee van Tiberias. En
Hijopenbaarde Zich aldus:
21:2 Er waren te zamen Simon
Petrus, en Thomas, gezegd Didymus,
en Nathanael, die van Kana
inGalilea was, en de [zonen] van
Zebedeus, en twee anderen van Zijn
discipelen.
21:3 Simon Petrus zeide tot hen: Ik
ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij
gaan ook met u. Zij gingen uit,
entraden terstond in het schip; en
in dien nacht vingen zij niets.
21:4 En als het nu morgenstond
geworden was, stond Jezus op den
oever; doch de discipelen wisten
niet,dat het Jezus was.
21:5 Jezus dan zeide tot hen:
Kinderkens, hebt gij niet enige
toespijs? Zij antwoordden Hem:
Neen.
21:6 En Hij zeide tot hen: Werpt het
net aan de rechterzijde van het
schip, en gij zult vinden. Zij wierpen
hetdan, en konden hetzelve niet
meer trekken vanwege de menigte
der vissen.
21:7 De discipel dan, welken Jezus
liefhad, zeide tot Petrus: Het is de
Heere! Simon Petrus dan,
horende,dat het de Heere was,
omgordde het opperkleed (want hij
was naakt), en wierp zichzelven in
de zee.
21:8 En de andere discipelen
kwamen met het scheepje (want zij
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waren niet verre van het land,
maaromtrent tweehonderd ellen),
slepende het net met de vissen.
21:9 Als zij dan aan het land
gegaan waren, zagen zij een
kolenvuur liggen, en vis daarop
liggen, en brood.
21:10 Jezus zeide tot hen: Brengt
van den vissen, die gij nu gevangen
hebt.
21:11 Simon Petrus ging op, en trok
het net op het land, vol grote
vissen, [tot] honderd drie en vijftig;
enhoewel er zovele [waren], zo
scheurde het net niet.
21:12 Jezus zeide tot hen: Komt
herwaarts, houdt het middagmaal.
En niemand van de discipelen
durfdeHem vragen: Wie zijt Gij?
wetende, dat het de Heere was.
21:13 Jezus dan kwam, en nam het
brood, en gaf het hun, en den vis
desgelijks.
21:14 Dit was nu de derde maal,
dat Jezus Zijn discipelen
geopenbaard is, nadat Hij van de
dodenopgewekt was.
21:15 Toen zij dan het middagmaal
gehouden hadden, zeide Jezus tot
Simon Petrus: Simon, [zoon]
vanJonas, hebt gij Mij liever dan
dezen? Hij zeide tot Hem: Ja,
Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij
zeide tot hem:Weid Mijn lammeren.
21:16 Hij zeide wederom tot hem
ten tweeden maal: Simon, [zoon]
van Jonas, hebt gij Mij lief? Hij

zeide totHem: Ja, Heere, gij weet,
dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem:
Hoed Mijn schapen.
21:17 Hij zeide tot hem ten derden
maal: Simon, [zoon] van Jonas, hebt
gij Mij lief? Petrus werd
bedroefd,omdat Hij ten derden maal
tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en
zeide tot Hem: Heere! Gij weet alle
dingen, Gijweet, dat ik U liefheb.
Jezus zeide tot hem: Weid Mijn
schapen.
21:18 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u:
Toen gij jonger waart, gorddet gij
uzelven, en wandeldet, alwaar
gijwildet; maar wanneer gij zult oud
geworden zijn, zo zult gij uw handen
uitstrekken, en een ander zal u
gorden,en brengen, waar gij niet
wilt.
21:19 En dit zeide Hij, betekenende,
met hoedanigen dood hij God
verheerlijken zou. En dit
gesprokenhebbende, zeide Hij tot
hem: Volg Mij.
21:20 En Petrus, zich omkerende,
zag den discipel volgen, welken
Jezus liefhad, die ook in het
avondmaalop Zijn borst gevallen
was, en gezegd had: Heere! wie is
het, die U verraden zal?
21:21 Als Petrus dezen zag, zeide
hij tot Jezus: Heere, maar wat [zal]
deze?
21:22 Jezus zeide tot hem: Indien Ik
wil, dat hij blijve, totdat Ik kome,
wat gaat het u aan? Volg gij Mij.
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21:23 Dit woord dan ging uit onder
de broederen, dat deze discipel niet
zou sterven. En Jezus had tot
hemniet gezegd, dat hij niet sterven
zou, maar: Indien Ik wil, dat hij
blijve, totdat Ik kome, wat gaat het
u aan?
21:24 Deze is de discipel, die van
deze dingen getuigt, en deze dingen

geschreven heeft; en wij weten,
datzijn getuigenis waarachtig is.
21:25 En er zijn nog vele andere
dingen, die Jezus gedaan heeft,
welke, zo zij elk bijzonder
geschrevenwierden, ik acht, dat ook
de wereld zelve de geschrevene
boeken niet zou bevatten. Amen.

Handelingen
1:1 Het eerste boek heb ik
gemaakt, o Theofilus, van al
hetgeen Jezus begonnen heeft
beide te doen en teleren;
1:2 Tot op den dag, in welken Hij
opgenomen is, nadat Hij door den
Heiligen Geest aan de apostelen,
dieHij uitverkoren had, bevelen had
gegeven.
1:3 Aan welke Hij ook, nadat Hij
geleden had, Zichzelven levend
vertoond heeft, met vele
gewissekentekenen, veertig dagen
lang, zijnde van hen gezien, en
sprekende van de dingen, die het
Koninkrijk Godsaangaan.
1:4 En als Hij met [hen] vergaderd
was, beval Hij hun, dat zij van
Jeruzalem niet scheiden zouden,
maarverwachten de belofte des
Vaders, die gij, [zeide] [Hij], van Mij
gehoord hebt.

1:5 Want Johannes doopte wel met
water, maar gij zult met den
Heiligen Geest gedoopt worden, niet
langna deze dagen.
1:6 Zij dan, die samengekomen
waren, vraagden Hem, zeggende:
Heere, zult Gij in dezen tijd aan
Israelhet Koninkrijk wederoprichten?
1:7 En Hij zeide tot hen: Het komt
u niet toe, te weten de tijden of
gelegenheden, die de Vader in Zijn
eigenmacht gesteld heeft;
1:8 Maar gij zult ontvangen de
kracht des Heiligen Geestes, Die
over u komen zal; en gij zult Mijn
getuigenzijn, zo te Jeruzalem, als in
geheel Judea en Samaria, en tot
aan het uiterste der aarde.
1:9 En als Hij dit gezegd had, werd
Hij opgenomen, daar zij het zagen,
en een wolk nam Hem weg van
hunogen.
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1:10 En alzo zij hun ogen naar den
hemel hielden, terwijl Hij heenvoer,
ziet, twee mannen stonden bij hen
inwitte kleding;
1:11 Welke ook zeiden: Gij Galilese
mannen, wat staat gij en ziet op
naar den hemel? Deze Jezus, Die
vanu opgenomen is in den hemel,
zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem
naar den hemel hebt zien
heenvaren.
1:12 Toen keerden zij wederom
naar Jeruzalem, van den berg, die
genaamd wordt de Olijf [berg],
welke isnabij Jeruzalem, liggende
[van] [daar] een sabbatsreize.
1:13 En als zij ingekomen waren,
gingen zij op in de opperzaal, waar
zij bleven, [namelijk] Petrus
enJakobus, en Johannes en
Andreas, Filippus en Thomas,
Bartholomeus en Mattheus, Jakobus,
[de] [zoon] vanAlfeus, en Simon
Zelotes, en Judas, [de] [broeder]
van Jakobus.
1:14 Deze allen waren eendrachtelijk
volhardende in het bidden en
smeken, met de vrouwen, en Maria,
demoeder van Jezus, en met Zijn
broederen.
1:15 En in dezelve dagen stond
Petrus op in het midden der
discipelen, en sprak (er was nu een
scharebijeen van omtrent honderd
en twintig personen):
1:16 Mannen broeders, deze Schrift
moest vervuld worden, welke de

Heilige Geest door den mond
Davidsvoorzegd heeft van Judas, die
de leidsman geweest is dergenen,
die Jezus vingen;
1:17 Want hij was met ons
gerekend, en had het lot dezer
bediening verkregen.
1:18 Deze dan heeft verworven een
akker, door het loon der
ongerechtigheid, en voorwaarts
overgevallenzijnde, is midden
opgeborsten, en al zijn ingewanden
zijn uitgestort.
1:19 En het is bekend geworden
allen, die te Jeruzalem wonen, alzo
dat die akker in hun eigen
taalgenoemd wordt Akeldama, dat
is, een akker des bloeds.
1:20 Want er staat geschreven in
het boek der Psalmen: Zijn
woonstede worde woest, en er zij
niemand diein dezelve wone. En:
Een ander neme zijn opzienersambt.
1:21 Het is dan nodig, dat van de
mannen, die met ons omgegaan
hebben al den tijd, in welken de
HeereJezus onder ons in [gegaan]
en uitgegaan is,
1:22 Beginnende van den doop van
Johannes, tot den dag toe, in
welken Hij van ons opgenomen is,
eenderzelven met ons getuige worde
van Zijn opstanding.
1:23 En zij stelden er twee, Jozef,
genaamd Barsabas, die toegenaamd
was Justus, en Matthias.
1:24 En zij baden en zeiden: Gij
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Heere! Gij Kenner der harten van
allen, wijs van deze twee een aan,
dienGij uitverkoren hebt;
1:25 Om te ontvangen het lot dezer
bediening en des apostelschaps,
waarvan Judas afgeweken is, dat
hijheenging in zijn eigen plaats.
1:26 En zij wierpen hun loten; en
het lot viel op Matthias, en hij werd
met gemene toestemming tot de
elfapostelen gekozen.
2:1 En als de dag van het Pinkster
[feest] vervuld werd, waren zij allen
eendrachtelijk bijeen.
2:2 En er geschiedde haastelijk uit
den hemel een geluid, gelijk als van
een geweldigen, gedreven wind,
envervulde het gehele huis, waar zij
zaten.
2:3 En van hen werden gezien
verdeelde tongen als van vuur, en
het zat op een iegelijk van hen.
2:4 En zij werden allen vervuld met
den Heiligen Geest, en begonnen te
spreken met andere talen, zoals
deGeest hun gaf uit te spreken.
2:5 En er waren Joden, te
Jeruzalem wonende, godvruchtige
mannen van allen volken dergenen,
die onderden hemel zijn.
2:6 En als deze stem geschied was,
kwam de menigte samen, en werd
beroerd, want een iegelijk
hoordehen in zijn eigen taal
spreken.
2:7 En zij ontzetten zich allen, en

verwonderden zich, zeggende tot
elkander: Ziet, zijn niet alle dezen,
diedaar spreken, Galileers?
2:8 En hoe horen wij hen een
iegelijk in onze eigen taal, in welke
wij geboren zijn?
2:9 Parthers, en Meders, en
Elamieten, en de inwoners zijn van
Mesopotamie, en Judea, en
Cappadocie,Pontus en Azie.
2:10 En Frygie, en Pamfylie, Egypte,
en de delen van Libye, hetwelk bij
Cyrene [ligt], en uitlandseRomeinen,
beiden Joden en Jodengenoten;
2:11 Kretenzen en Arabieren, wij
horen hen in onze talen de grote
werken Gods spreken.
2:12 En zij ontzetten zich allen, en
werden twijfelmoedig, zeggende, de
een tegen den ander: Wat wil
tochdit zijn?
2:13 En anderen, spottende, zeiden:
Zij zijn vol zoeten wijns.
2:14 Maar Petrus, staande met de
elven, verhief zijn stem, en sprak tot
hen: Gij Joodse mannen, en gijallen,
die te Jeruzalem woont, dit zij u
bekend, en laat mijn woorden tot
uw oren ingaan.
2:15 Want deze zijn niet dronken,
gelijk gij vermoedt; want het is
[eerst] de derde ure van de dag.
2:16 Maar dit is het, wat gesproken
is door den profeet Joel:
2:17 En het zal zijn in de laatste
dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten
van Mijn Geest op alle vlees; en
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uwzonen en uw dochters zullen
profeteren, en uw jongelingen zullen
gezichten zien, en uw ouden zullen
dromendromen.
2:18 En ook op Mijn dienstknechten,
en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in
die dagen van Mijn Geestuitstorten,
en zij zullen profeteren.
2:19 En Ik zal wonderen geven in
den hemel boven, en tekenen op de
aarde beneden, bloed en vuur,
enrookdamp.
2:20 De zon zal veranderd worden
in duisternis, en de maan in bloed,
eer dat de grote en doorluchtige
dagdes Heeren komt.
2:21 En het zal zijn, dat een
iegelijk, die den Naam des Heeren
zal aanroepen, zalig zal worden.
2:22 Gij Israelietische mannen, hoort
deze woorden: Jezus den
Nazarener, een Man van God,
onderulieden betoond door
krachten, en wonderen, en tekenen,
die God door Hem gedaan heeft, in
het midden van u,gelijk ook
gijzelven weet;
2:23 Dezen, door den bepaalden
raad en voorkennis Gods
overgegeven zijnde, hebt gij
genomen, en doorde handen der
onrechtvaardigen aan het [kruis]
gehecht en gedood;
2:24 Welken God opgewekt heeft,
de smarten des doods ontbonden
hebbende, alzo het niet mogelijk
was,dat Hij van denzelven [dood]

zou gehouden worden.
2:25 Want David zegt van Hem: Ik
zag den Heere allen tijd voor mij;
want Hij is aan mijn rechter
[hand],opdat ik niet bewogen worde.
2:26 Daarom is mijn hart verblijd;
en mijn tong verheugt zich; ja, ook
mijn vlees zal rusten in hope;
2:27 Want Gij zult mijn ziel in de
hel niet verlaten, noch zult Uw
Heilige [over] geven, om verderving
te zien.
2:28 Gij hebt mij de wegen des
levens bekend gemaakt; Gij zult mij
vervullen met verheuging door
Uwaangezicht.
2:29 Gij mannen broeders, het is
[mij] geoorloofd vrij uit tot u te
spreken van den patriarch David,
dat hijbeide gestorven en begraven
is, en zijn graf is onder ons tot op
dezen dag.
2:30 Alzo hij dan een profeet was,
en wist, dat God hem met ede
gezworen had, dat hij uit de vrucht
zijnerlenden, zoveel het vlees
aangaat, den Christus verwekken
zou, om [Hem] op zijn troon te
zetten;
2:31 Zo heeft hij, dit voorziende,
gesproken van de opstanding van
Christus, dat Zijn ziel niet is
verlaten inde hel, noch Zijn vlees
verderving heeft gezien.
2:32 Dezen Jezus heeft God
opgewekt; waarvan wij allen getuigen
zijn.
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2:33 Hij dan, door de rechter [hand]
Gods verhoogd zijnde, en de belofte
des Heiligen Geestes,
ontvangenhebbende van den Vader,
heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet
en hoort.
2:34 Want David is niet opgevaren
in de hemelen; maar hij zegt: De
Heere heeft gesproken tot Mijn
Heere:Zit aan Mijn rechter [hand],
2:35 Totdat Ik Uw vijanden zal
gezet hebben tot een voetbank
Uwer voeten.
2:36 Zo wete dan zekerlijk het
ganse huis Israels, dat God Hem tot
een Heere en Christus gemaakt
heeft,[namelijk] dezen Jezus, Dien
[gij] gekruist hebt.
2:37 En als zij [dit] hoorden, werden
zij verslagen in het hart, en zeiden
tot Petrus en de andere
apostelen:Wat zullen wij doen
mannen broeders?
2:38 En Petrus zeide tot hen:
Bekeert u, en een iegelijk van u
worde gedoopt in den Naam van
JezusChristus, tot vergeving der
zonden; en gij zult de gave des
Heiligen Geestes ontvangen.
2:39 Want u komt de belofte toe,
en uw kinderen, en allen, die daar
verre zijn, zo velen als er de
Heere,onze God, toe roepen zal.
2:40 En met veel meer andere
woorden betuigde hij, en vermaande
[hen], zeggende: Wordt behouden
vandit verkeerd geslacht!

2:41 Die dan zijn woord gaarne
aannamen, werden gedoopt; en er
werden op dien dag [tot]
[hen]toegedaan omtrent drie duizend
zielen.
2:42 En zij waren volhardende in de
leer der apostelen, en in de
gemeenschap, en in de breking
desbroods, en in de gebeden.
2:43 En een vreze kwam over alle
ziel; en vele wonderen en tekenen
geschiedden door de apostelen.
2:44 En allen, die geloofden, waren
bijeen, en hadden alle dingen
gemeen;
2:45 En zij verkochten [hun]
goederen en have, en verdeelden
dezelve aan allen, naar dat elk van
nodehad.
2:46 En dagelijks eendrachtelijk in
den tempel volhardende, en van
huis tot huis brood brekende, aten
zij tezamen met verheuging en
eenvoudigheid des harten;
2:47 En prezen God, en hadden
genade bij het ganse volk. En de
Heere deed dagelijks tot de
Gemeente,die zalig werden.
3:1 Petrus nu en Johannes gingen
te zamen op naar den tempel,
omtrent de ure des gebeds, zijnde
denegende [ure];
3:2 En een zeker man, die kreupel
was van zijner moeders lijf, werd
gedragen, welken zij dagelijks
zettenaan de deur des tempels,
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genaamd de Schone, om een
aalmoes te begeren van degenen,
die in den tempelgingen;
3:3 Welke, Petrus en Johannes
ziende, als zij in den tempel zouden
ingaan, bad, dat hij een aalmoes
mochtontvangen.
3:4 En Petrus, sterk op hem ziende,
met Johannes, zeide: Zie op ons.
3:5 En hij hield [de] [ogen] op hen,
verwachtende, dat hij iets van hen
zou ontvangen.
3:6 En Petrus zeide: Zilver en goud
heb ik niet, maar hetgeen ik heb,
dat geve ik u; in den Naam van
JezusChristus, den Nazarener, sta
op en wandel!
3:7 En hem grijpende bij de
rechterhand richtte hij [hem] op, en
terstond werden zijn voeten en
enkelenvast.
3:8 En hij, opspringende, stond en
wandelde, en ging met hen in den
tempel, wandelende en
springende,en lovende God.
3:9 En al het volk zag hem
wandelen en God loven.
3:10 En zij kenden hem, dat hij die
was, die om een aalmoes gezeten
had aan de Schone poort
destempels; en zij werden vervuld
met verbaasdheid en ontzetting over
hetgeen hem geschied was.
3:11 En als de kreupele, die gezond
gemaakt was, [aan] Petrus en
Johannes vasthield, liep al het
volkgezamenlijk tot hen in het

voorhof, hetwelk Salomo's [voorhof]
genaamd wordt, verbaasd zijnde.
3:12 En Petrus, [dat] ziende,
antwoordde tot het volk: Gij
Israelietische mannen, wat
verwondert gij u overdit, of wat ziet
gij [zo] sterk op ons, alsof wij door
onze eigen kracht of godzaligheid
dezen hadden doenwandelen?
3:13 De God Abrahams, en Izaks,
en Jakobs, de God onzer vaderen,
heeft Zijn Kind Jezus
verheerlijkt,Welken gij overgeleverd
hebt, en hebt Hem verloochend,
voor het aangezicht van Pilatus, als
hij oordeelde, datmen [Hem] zoude
loslaten.
3:14 Maar gij hebt den Heilige en
Rechtvaardige verloochend, en hebt
begeerd, dat u een man, die
eendoodslager was, zou geschonken
worden;
3:15 En den Vorst des levens hebt
gij gedood, Welken God opgewekt
heeft uit de doden; waarvan
wijgetuigen zijn.
3:16 En door het geloof in Zijn
Naam heeft Zijn Naam dezen
gesterkt, dien gij ziet en kent; en
het geloof, datdoor Hem is, heeft
hem deze volmaakte gezondheid
gegeven, in uw aller
tegenwoordigheid.
3:17 En nu, broeders, ik weet, dat
gij het door onwetendheid gedaan
hebt, gelijk als ook uw oversten.
3:18 Maar God heeft alzo vervuld,
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hetgeen Hij door den mond van al
Zijn profeten te voren verkondigd
had,dat de Christus lijden zou.
3:19 Betert u dan, en bekeert u,
opdat uw zonden mogen uitgewist
worden; wanneer de tijden
derverkoeling zullen gekomen zijn
van het aangezicht des Heeren,
3:20 En Hij gezonden zal hebben
Jezus Christus, Die u tevoren
gepredikt is;
3:21 Welken de hemel moet
ontvangen tot de tijden der
wederoprichting aller dingen, die
God gesprokenheeft door den mond
van al Zijn heilige profeten van [alle]
eeuw.
3:22 Want Mozes heeft tot de
vaderen gezegd: De Heere, uw God,
zal u een Profeet verwekken, uit
uwbroederen, gelijk mij; Dien zult gij
horen, in alles, wat Hij tot u
spreken zal.
3:23 En het zal geschieden, dat alle
ziel, die dezen Profeet niet zal
gehoord hebben, uitgeroeid zal
wordenuit den volke.
3:24 En ook al de profeten, van
Samuel aan, en die daarna
[gevolgd] [zijn], zovelen als er
hebbengesproken, die hebben ook
deze dagen te voren verkondigd.
3:25 Gijlieden zijt kinderen der
profeten, en des verbonds, hetwelk
God met onze vaderen opgericht
heeft,zeggende tot Abraham: En in
uw zade zullen alle geslachten der

aarde gezegend worden.
3:26 God, opgewekt hebbende Zijn
Kind Jezus, heeft Denzelven eerst
tot u gezonden, dat Hij
uliedenzegenen zou, daarin dat Hij
een iegelijk [van] [u] afkere van uw
boosheden.
4:1 En terwijl zij tot het volk
spraken, kwamen daarover tot hen
de priesters, en de hoofdman des
tempels,en de Sadduceen;
4:2 Zeer ontevreden zijnde, omdat
zij het volk leerden, en
verkondigden in Jezus de
opstanding uit dedoden.
4:3 En zij sloegen de handen aan
hen, en zetten ze in bewaring tot
den anderen dag; want het was
nuavond.
4:4 En velen van degenen, die het
woord gehoord hadden, geloofden;
en het getal der mannen
werdomtrent vijf duizend.
4:5 En het geschiedde des anderen
daags, dat hun oversten en
ouderlingen en Schriftgeleerden
teJeruzalem vergaderden;
4:6 En Annas, de hogepriester, en
Kajafas, en Johannes, en Alexander,
en zovele er van hethogepriesterlijk
geslacht waren.
4:7 En als zij hen in het midden
gesteld hadden, vraagden zij: Door
wat kracht, of door wat naam
hebtgijlieden dit gedaan?
4:8 Toen zeide Petrus, vervuld
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zijnde met den Heiligen Geest, tot
hen: Gij oversten des volks, en
gijouderlingen van Israel!
4:9 Alzo wij heden rechterlijk
onderzocht worden over de weldaad
aan een krank mens
[geschied],waardoor hij gezond
geworden is;
4:10 Zo zij u allen kennelijk, en het
ganse volk Israel, dat door den
Naam van Jezus Christus,
denNazarener, Dien gij gekruist hebt,
Welken God van de doden heeft
opgewekt, door Hem, [zeg] [ik], staat
dezehier voor u gezond.
4:11 Deze is de Steen, Die van u,
de bouwlieden, veracht is, Welke tot
een hoofd des hoeks geworden is.
4:12 En de zaligheid is in geen
Anderen; want er is ook onder den
hemel geen andere Naam, Die
onder demensen gegeven is, door
Welken wij moeten zalig worden.
4:13 Zij nu, ziende de
vrijmoedigheid van Petrus en
Johannes, en vernemende, dat zij
ongeleerde enslechte mensen waren,
verwonderden zich, en kenden hen,
dat zij met Jezus geweest waren.
4:14 En ziende den mens bij hen
staan, die genezen was, hadden zij
niets daartegen te zeggen.
4:15 En hun geboden hebbende uit
te gaan buiten den raad, overlegden
zij met elkander,
4:16 Zeggende: Wat zullen wij dezen
mensen doen? Want dat er een

bekend teken door hen geschied
is,is openbaar aan allen, die te
Jeruzalem wonen, en wij kunnen het
niet loochenen.
4:17 Maar opdat het niet meer en
meer onder het volk verspreid
worde, laat ons hen scherpelijk
dreigen, datzij niet meer tot enig
mens in dezen Naam spreken.
4:18 En als zij hen geroepen
hadden, zeiden zij hun aan, dat zij
ganselijk niet zouden spreken, noch
leren,in den Naam van Jezus.
4:19 Maar Petrus en Johannes,
antwoordende, zeiden tot hen:
Oordeelt gij, of het recht is voor
God, uliedenmeer te horen dan God.
4:20 Want wij kunnen niet laten te
spreken, hetgeen wij gezien en
gehoord hebben.
4:21 Maar zij dreigden hen nog
meer, en lieten ze gaan, niets
vindende, hoe zij hen straffen
zouden, omdes volks wil; want zij
verheerlijkten allen God over
hetgeen er geschied was.
4:22 Want de mens was meer dan
veertig jaren oud, aan welken dit
teken der genezing geschied was.
4:23 En zij, losgelaten zijnde,
kwamen tot de hunnen, en
verkondigden al wat de
overpriesters en deouderlingen tot
hen gezegd hadden.
4:24 En als dezen [dat] hoorden,
hieven zij eendrachtelijk [hun] stem
op tot God, en zeiden: Heere! Gij
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zijtde God, Die gemaakt hebt den
hemel, en de aarde, en de zee, en
alle dingen, die in dezelve zijn.
4:25 Die door den mond van David
Uw knecht, gezegd hebt: Waarom
woeden de heidenen, en hebben
devolken ijdele dingen bedacht?
4:26 De koningen der aarde zijn [te]
[zamen] opgestaan, en de oversten
zijn bijeenvergaderd tegen denHeere,
en tegen Zijn Gezalfde.
4:27 Want in der waarheid zijn
vergaderd tegen Uw heilig Kind
Jezus, Welken Gij gezalfd hebt,
beidenHerodes en Pontius Pilatus,
met de heidenen en de volken
Israels;
4:28 Om te doen al wat Uw hand
en Uw raad te voren bepaald had,
dat geschieden zou.
4:29 En nu [dan], Heere, zie op hun
dreigingen, en geef Uw
dienstknechten met alle
vrijmoedigheid Uwwoord te spreken;
4:30 Daarin, dat Gij Uw hand
uitstrekt tot genezing, en dat
tekenen en wonderen geschieden
door denNaam van Uw heilig Kind
Jezus.
4:31 En als zij gebeden hadden,
werd de plaats, in welke zij
vergaderd waren, bewogen. En zij
werden allenvervuld met den
Heiligen Geest, en spraken het
Woord Gods met vrijmoedigheid.
4:32 En de menigte van degenen,
die geloofden, was een hart en

[een] ziel; en niemand zeide, dat
iets vanhetgeen hij had, zijn eigen
ware, maar alle dingen waren hun
gemeen.
4:33 En de apostelen gaven met
grote kracht getuigenis van de
opstanding van den Heere Jezus; en
er wasgrote genade over hen allen.
4:34 Want er was ook niemand
onder hen, die gebrek had; want
zovelen als er bezitters waren van
landenof huizen, die verkochten zij,
en brachten den prijs der verkochte
[goederen], en legden [dien] aan de
voeten derapostelen.
4:35 En aan een iegelijk werd
uitgedeeld, naar dat elk van node
had.
4:36 En Joses, van de apostelen
toegenaamd Barnabas (hetwelk is,
overgezet zijnde, een zoon
dervertroosting), een Leviet, van
geboorte uit Cyprus,
4:37 Alzo hij een akker had,
verkocht [dien], en bracht het geld,
en legde het aan de voeten der
apostelen.
5:1 En een zeker man, met name
Ananias, met Saffira, zijn vrouw,
verkocht een have;
5:2 En onttrok van den prijs, ook
met medeweten zijner vrouw; en
bracht een zeker deel, en legde
[dat] aande voeten der apostelen.
5:3 En Petrus zeide: Ananias,
waarom heeft de satan uw hart
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vervuld, dat gij den Heiligen Geest
liegenzoudt, en onttrekken van den
prijs des lands?
5:4 Zo het gebleven ware, bleef het
niet uw, en verkocht zijnde, was het
niet in uw macht? Wat is het, datgij
deze daad in uw hart hebt
voorgenomen? Gij hebt den mensen
niet gelogen, maar Gode.
5:5 En Ananias, deze woorden
horende, viel neder en gaf den
geest. En er kwam grote vrees over
allen, diedit hoorden.
5:6 En de jongelingen, opstaande,
schikten hem toe, en droegen [hem]
uit, en begroeven [hem].
5:7 En het was omtrent drie uren
daarna, dat ook zijn vrouw daar
inkwam, niet wetende, wat er
geschiedwas;
5:8 En Petrus antwoordde haar: Zeg
mij, hebt gijlieden het land voor
zoveel verkocht? En zij zeide: Ja,
voorzoveel.
5:9 En Petrus zeide tot haar: Wat is
het, dat gij onder u hebt
overeengestemd te verzoeken den
Geest desHeeren? Zie, de voeten
dergenen, die uw man begraven
hebben, zijn voor de deur, en zullen
u uitdragen.
5:10 En zij viel terstond neder voor
zijn voeten, en gaf den geest. En de
jongelingen ingekomen zijnde,vonden
haar dood en droegen [ze] uit, en
begroeven [haar] bij haar man.
5:11 En er kwam grote vreze over

de gehele Gemeente, en over allen,
die dit hoorden.
5:12 En door de handen der
apostelen geschiedden vele tekenen
en wonderen onder het volk; en zij
warenallen eendrachtelijk in het
voorhof van Salomo.
5:13 En van de anderen durfde
niemand zich bij hen voegen; maar
het volk hield hen in grote achting.
5:14 En er werden meer en meer
toegedaan, die den Heere
geloofden, menigten beide van
mannen en vanvrouwen;
5:15 Alzo dat zij de kranken
uitdroegen op de straten, en legden
op bedden en beddekens, opdat,
alsPetrus kwam, ook maar de
schaduw iemand van hen
beschaduwen mocht.
5:16 En ook de menigte uit de
omliggende steden kwam
gezamenlijk te Jeruzalem, brengende
kranken, endie van onreine geesten
gekweld waren; welke allen genezen
werden.
5:17 En de hogepriester stond op,
en allen, die met hem waren (welke
was de sekte der Sadduceen),
enwerden vervuld met nijdigheid;
5:18 En sloegen hun handen aan
de apostelen, en zetten hen in de
gemene gevangenis.
5:19 Maar de engel des Heeren
opende des nachts de deuren der
gevangenis en leidde hen uit, en
zeide:
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5:20 Gaat heen, en staat, en
spreekt in den tempel tot het volk
al de woorden dezes levens.
5:21 Als zij nu [dit] gehoord
hadden, gingen zij tegen den
morgenstond in den tempel, en
leerden. Maar dehogepriester, en die
met hem waren, gekomen zijnde,
riepen den raad te zamen, en al de
oudsten der kinderenIsraels, en
zonden naar den kerker, om hen te
halen.
5:22 Doch als de dienaars daar
kwamen, vonden zij hen in de
gevangenis niet, maar keerden
wederom, enboodschapten [dit].
5:23 Zeggende: Wij vonden wel den
kerker met alle verzekerdheid
toegesloten, en de wachters
buitenstaande voor de deuren; maar
als wij [die] geopend hadden,
vonden wij niemand daarbinnen.
5:24 Toen nu de [hoge] priester en
de hoofdman des tempels, en de
overpriesters deze woorden
hoorden,werden zij twijfelmoedig
over hen, wat toch dit worden zou.
5:25 En er kwam een, en
boodschapte hun, zeggende: Ziet,
de mannen, die gij in de gevangenis
gezethebt, staan in den tempel, en
leren het volk.
5:26 Toen ging de hoofdman heen,
met de dienaren, en bracht hen,
[doch] niet met geweld (want
zijvreesden het volk, opdat zij niet
gestenigd wierden).

5:27 En als zij hen gebracht
hadden, stelden zij hen voor den
raad; en de hogepriester vraagde
hun, enzeide:
5:28 Hebben wij u niet ernstiglijk
aangezegd, dat gij in dezen Naam
niet zoudt leren? En ziet, gij hebt
metdeze uw leer Jeruzalem vervuld,
en gij wilt het bloed van dezen
Mens over ons brengen.
5:29 Maar Petrus en de apostelen
antwoordden, en zeiden: Men moet
Gode meer gehoorzaam zijn,
danden mensen.
5:30 De God onzer vaderen heeft
Jezus opgewekt, Welken gij
omgebracht hebt, hangende [Hem]
aan hethout.
5:31 Deze heeft God door Zijn
rechter [hand] verhoogd [tot] een
Vorst en Zaligmaker, om Israel te
gevenbekering en vergeving der
zonden.
5:32 En wij zijn Zijn getuigen van
deze woorden; en ook de Heilige
Geest, Welken God gegeven
heeftdengenen, die Hem
gehoorzaam zijn.
5:33 Als zij nu [dit] hoorden, barstte
hun [het] [hart], en zij hielden raad,
om hen te doden.
5:34 Maar een zeker Farizeer stond
op in den raad, met name Gamaliel,
een leraar der wet, in
waardegehouden bij al het volk, en
gebood, dat men de apostelen een
weinig zou doen buiten [staan].
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5:35 En hij zeide tot hen: Gij
Israelietische mannen, ziet voor u,
wat gij doen zult aangaande deze
mensen.
5:36 Want voor deze dagen stond
Theudas op, zeggende, dat hij wat
was, dien een getal van
omtrentvierhonderd mannen aanhing;
welke is omgebracht, en allen, die
hem gehoor gaven, zijn verstrooid
en tot nietgeworden.
5:37 Na hem stond op Judas, de
Galileer in de dagen der
beschrijving, en maakte veel volks
afvallig achterzich; en deze is ook
vergaan, en allen, die hem gehoor
gaven, zijn verstrooid geworden.
5:38 En nu zeg ik ulieden: Houdt af
van deze mensen, en laat hen
[gaan]; want indien deze raad, of dit
werkuit mensen is, zo zal het
gebroken worden.
5:39 Maar indien het uit God is, zo
kunt gij dat niet breken; opdat gij
niet misschien bevonden wordt
ooktegen God te strijden.
5:40 En zij gaven hem gehoor; en
als zij de apostelen tot zich
geroepen hadden, geselden zij
[dezelve], engeboden [hun], dat zij
niet zouden spreken in den Naam
van Jezus; en lieten hen gaan.
5:41 Zij dan gingen heen van het
aangezicht des raads, verblijd zijnde,
dat zij waren waardig
geachtgeweest, om Zijns Naams wil
smaadheid te lijden.

5:42 En zij hielden niet op, allen
dag, in den tempel en bij de huizen,
te leren, en Jezus Christus
teverkondigen.
6:1 En in dezelfde dagen, als de
discipelen vermenigvuldigden,
ontstond een murmurering der
Grieksentegen de Hebreen, omdat
hun weduwen in de dagelijkse
bediening verzuimd werden.
6:2 En de twaalven riepen de
menigte der discipelen tot zich, en
zeiden: Het is niet behoorlijk, dat wij
hetWoord Gods nalaten, en de
tafelen dienen.
6:3 Ziet dan om, broeders, naar
zeven mannen uit u, die [goede]
getuigenis hebben, vol des
HeiligenGeestes en der wijsheid,
welke wij mogen stellen over deze
nodige zaak.
6:4 Maar wij zullen volharden in het
gebed, en in de bediening des
Woords.
6:5 En dit woord behaagde aan al
de menigte; en zij verkoren
Stefanus, een man vol des geloofs
en desHeiligen Geestes, en Filippus,
en Prochorus, en Nicanor, en
Timon, en Parmenas, Nicolaus, een
Jodengenootvan Antiochie;
6:6 Welken zij voor de apostelen
stelden; en [dezen], als zij gebeden
hadden, legden hun de handen op.
6:7 En het woord Gods wies, en het
getal der discipelen
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vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer;
en een groteschare der priesteren
werd den gelove gehoorzaam.
6:8 En Stefanus, vol van geloof en
kracht, deed wonderen en grote
tekenen onder het volk.
6:9 En er stonden op sommigen,
die [waren] van de synagoge,
genaamd der Libertijnen, en der
Cyreneers,en der Alexandrijnen, en
dergenen, die van Cilicie en Azie
waren, en twistten met Stefanus.
6:10 En zij konden niet wederstaan
de wijsheid en den Geest, door
Welken hij sprak.
6:11 Toen maakten zij mannen uit,
die zeiden: Wij hebben hem horen
spreken lasterlijke woorden
tegenMozes en God.
6:12 En zij beroerden het volk, en
de ouderlingen en de
Schriftgeleerden; en [hem]
aanvallende grepen zijhem, en
leidden [hem] voor den raad;
6:13 En stelden valse getuigen, die
zeiden: Deze mens houdt niet op
lasterlijke woorden te spreken
tegendeze heilige plaats en de wet.
6:14 Want wij hebben hem horen
zeggen, dat deze Jezus, de
Nazarener, deze plaats zal
verbreken, en[dat] Hij de zeden
veranderen zal, die ons Mozes
overgeleverd heeft.
6:15 En allen, die in den raad
zaten, de ogen op hem houdende,
zagen zijn aangezicht als het

aangezichteens engels.
7:1 En de hogepriester zeide: Zijn
dan deze dingen alzo?
7:2 En hij zeide: Gij mannen
broeders en vaders, hoort toe: de
God der heerlijkheid verscheen
onzen vaderAbraham, [nog] zijnde in
Mesopotamie, eer hij woonde in
Charran;
7:3 En zeide tot hem: Ga uit uw
land en uit uw maagschap, en kom
in een land, dat Ik u wijzen zal.
7:4 Toen ging hij uit het land der
Chaldeen, en woonde in Charran. En
van daar, nadat zijn vader
gestorvenwas, bracht Hij hem over
in dit land, daar gij nu in woont.
7:5 En Hij gaf hem geen erfdeel in
hetzelve, ook niet een voetstap; en
beloofde, dat Hij hem het zelve
toteen bezitting geven zou, en zijn
zade na hem, als hij [nog] geen
kind had.
7:6 En God sprak alzo, dat zijn
zaad vreemdeling zijn zoude in een
vreemd land, en [dat] zij het
zoudendienstbaar maken, en kwalijk
handelen, vierhonderd jaren.
7:7 En het volk, dat zij dienen
zullen, zal Ik oordelen, sprak God;
en daarna zullen zij uitgaan, en zij
zullenMij dienen in deze plaats.
7:8 En Hij gaf hem het verbond der
besnijdenis; en alzo gewon hij Izak,
en besneed hem op den
achtstendag; en Izak [gewon] Jakob,
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en Jakob de twaalf patriarchen.
7:9 En de patriarchen, nijdig zijnde,
verkochten Jozef, [om] naar Egypte
[gebracht] [te] [worden]; en Godwas
met hem,
7:10 En verloste hem uit al zijn
verdrukkingen, en gaf hem genade
en wijsheid voor Farao, den koning
vanEgypteland; en hij stelde hem tot
een overste over Egypte, en zijn
gehele huis.
7:11 En er kwam een hongersnood
over het gehele land van Egypte en
Kanaan, en grote benauwdheid;
enonze vaders vonden geen spijs.
7:12 Maar als Jakob hoorde, dat in
Egypte koren was, zond hij onze
vaders de eerste maal uit.
7:13 En in de tweede [reize] werd
Jozef zijn broederen bekend; en het
geslacht van Jozef werd aan
Faraoopenbaar.
7:14 En Jozef zond heen, en
ontbood zijn vader Jakob, en al zijn
geslacht, [bestaande] in vijf en
zeventigzielen.
7:15 En Jakob kwam af in Egypte,
en stierf, hijzelf en onze vaders.
7:16 En zij werden overgebracht
naar Sichem, en gelegd in het graf,
hetwelk Abraham gekocht had
vooreen som gelds, van de zonen
van Emmor, [den] [vader] van
Sichem.
7:17 Maar als nu de tijd der
belofte, die God aan Abraham
gezworen had, genaakte, wies het

volk envermenigvuldigde in Egypte;
7:18 Totdat een ander koning
opstond, die Jozef niet gekend had.
7:19 Deze gebruikte listigheid tegen
ons geslacht, en handelde kwalijk
met onze vaderen, zodat zij
hunjonge kinderen moesten
wegwerpen, opdat zij niet zouden
voorttelen.
7:20 In welken tijd Mozes werd
geboren, en was uitnemend schoon;
welke drie maanden opgevoed werd
inhet huis zijns vaders.
7:21 En als hij weggeworpen was,
nam hem de dochter van Farao op,
en voedde hem voor zichzelve op
toteen zoon.
7:22 En Mozes werd onderwezen in
alle wijsheid der Egyptenaren; en
was machtig in woorden en
inwerken.
7:23 Als hem nu de tijd van veertig
jaren vervuld was, kwam [hem] in
zijn hart, zijn broeders, de
kinderenIsraels, te bezoeken.
7:24 En ziende een, die onrecht
leed, beschermde hij [hem], en
wreekte dengene, dien
overlastgeschiedde, en versloeg den
Egyptenaar.
7:25 En hij meende, dat zijn
broeders zouden verstaan, dat God
door zijn hand hun verlossing geven
zou;maar zij hebben het niet
verstaan.
7:26 En den volgenden dag werd hij
van hen gezien, daar zij vochten; en
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hij drong ze tot vrede,
zeggende:Mannen, gij zijt broeders;
waarom doet gij elkander ongelijk?
7:27 En die zijn naaste ongelijk
deed, verstiet hem, zeggende: Wie
heeft u tot een overste en rechter
overons gesteld?
7:28 Wilt gij mij [ook] ombrengen,
gelijkerwijs gij gisteren den
Egyptenaar omgebracht hebt?
7:29 En Mozes vluchtte op dat
woord en werd een vreemdeling in
het land Madiam, waar hij twee
zonengewon.
7:30 En als veertig jaren vervuld
waren, verscheen hem de Engel des
Heeren, in de woestijn van den
bergSinai, in een vlammig vuur van
het doornenbos.
7:31 Mozes nu, [dat] ziende,
verwonderde zich over het gezicht;
en als hij derwaarts ging, om [dat]
tebezien, zo geschiedde een stem
des Heeren tot hem,
7:32 [Zeggende]: Ik ben de God
uwer vaderen, de God Abrahams, en
de God Izaks, en de God Jakobs.
EnMozes werd zeer bevende, en
durfde [het] niet bezien.
7:33 En de Heere zeide tot hem:
Ontbind de schoenen van uw
voeten; want de plaats in welke gij
staat, isheilig land.
7:34 Ik heb merkelijk gezien de
mishandeling Mijns volks, dat in
Egypte is, en Ik heb hun zuchten
gehoorden ben nedergekomen, om

hen daaruit te verlossen; en nu,
kom herwaarts, Ik zal u naar Egypte
zenden.
7:35 Dezen Mozes, welken zij
verloochend hadden, zeggende: Wie
heeft u tot een overste en
rechtergesteld? dezen, [zeg] [ik],
heeft God tot een overste en
verlosser gezonden, door de hand
des Engels, Die hemverschenen was
in het doornenbos.
7:36 Deze heeft hen uitgeleid,
doende wonderen en tekenen in het
land van Egypte, en in de Rode
zee, enin de woestijn, veertig jaren.
7:37 Deze is de Mozes, die tot de
kinderen Israels gezegd heeft: De
Heere, uw God, zal u een
Profeetverwekken uit uw broederen,
gelijk mij; Dien zult gij horen.
7:38 Deze is het, die in de
vergadering [des] [volks] in de
woestijn was met den Engel, Die tot
hem sprak opden berg Sinai, en
[met] onze vaderen; welke de
levende woorden ontving, om ons
[die] te geven.
7:39 Denwelken onze vaders niet
wilden gehoorzaam zijn, maar
verwierpen [hem], en keerden met
hunharten [weder] naar Egypte;
7:40 Zeggende tot Aaron: Maak ons
goden, die voor ons heengaan; want
[wat] dezen Mozes [aangaat], dieons
uit het land van Egypte geleid heeft,
wij weten niet, wat hem geschied is.
7:41 En zij maakten een kalf in die
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dagen, en brachten offerande tot
den afgod, en verheugden zich in
dewerken hunner handen.
7:42 En God keerde [Zich], en gaf
hen over, dat zij het heir des
hemels dienden, gelijk geschreven is
in hetboek der profeten: Hebt gij
ook slachtofferen en offeranden Mij
opgeofferd, veertig jaren in de
woestijn, gij huisIsraels?
7:43 Ja, gij hebt opgenomen den
tabernakel van Moloch, en het
gesternte van uw god Remfan,
deafbeeldingen, die gij gemaakt
hebt, om die te aanbidden; en Ik
zal u overvoeren op gene [zijde] van
Babylon.
7:44 De tabernakel der getuigenis
was onder onze vaderen in de
woestijn, gelijk geordineerd had Hij,
Die totMozes zeide, dat hij
denzelven maken zou naar de
afbeelding, die hij gezien had;
7:45 Welken ook onze vaders
ontvangen hebbende, met Jozua
gebracht hebben in het [land], dat
deheidenen bezaten, die God
verdreven heeft van het aangezicht
onzer vaderen, tot de dagen van
David toe;
7:46 Dewelke voor God genade
gevonden heeft, en begeerd heeft te
vinden een woonstede voor den
GodJakobs.
7:47 En Salomo bouwde Hem een
huis.
7:48 Maar de Allerhoogste woont

niet in tempelen met handen
gemaakt; gelijk de profeet zegt:
7:49 De hemel is Mij een troon, en
de aarde een voetbank Mijner
voeten. Hoedanig huis zult gij Mij
bouwen,zegt de Heere, of welke is
de plaats Mijner ruste?
7:50 Heeft niet Mijn hand al deze
dingen gemaakt?
7:51 Gij hardnekkigen en
onbesnedenen van hart en oren, gij
wederstaat altijd den Heiligen Geest;
gelijk uwvaders, [alzo] ook gij.
7:52 Wien van de profeten hebben
uw vaders niet vervolgd? En zij
hebben gedood degenen, die te
vorenverkondigd hebben de komst
des Rechtvaardigen, van Welken
gijlieden nu verraders en
moordenaars gewordenzijt.
7:53 Gij, die de wet ontvangen hebt
door bestellingen der engelen, en
hebt [ze] niet gehouden!
7:54 Als zij nu dit hoorden, berstten
hun harten, en zij knersten de
tanden tegen hem.
7:55 Maar hij, vol zijnde des
Heiligen Geestes, en de ogen
houdende naar den hemel, zag de
heerlijkheidGods, en Jezus, staande
ter rechter [hand] Gods.
7:56 En hij zeide: Ziet, ik zie de
hemelen geopend, en den Zoon des
mensen, staande ter rechter
[hand]Gods.
7:57 Maar zij, roepende met grote
stemme, stopten hun oren, en vielen
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eendrachtelijk op hem aan;
7:58 En wierpen hem ter stad uit,
en stenigden [hem]; en de getuigen
legden hun klederen af aan de
voeteneens jongelings, genaamd
Saulus.
7:59 En zij stenigden Stefanus,
aanroepende en zeggende: Heere
Jezus, ontvang mijn geest.
7:60 En vallende op de knieen, riep
hij met grote stem: Heere, reken
hun deze zonde niet toe! En als hij
datgezegd had, ontsliep hij.
8:1 En Saulus had mede een
welbehagen aan zijn dood. En er
werd te dien dage een grote
vervolgingtegen de Gemeente, die te
Jeruzalem was; en zij werden allen
verstrooid door de landen van
Judea en Samaria,behalve de
apostelen.
8:2 En [enige] godvruchtige mannen
droegen Stefanus te zamen [ten]
[grave] en maakten groten rouw
overhem.
8:3 En Saulus verwoestte de
Gemeente, gaande in de huizen; en
trekkende mannen en vrouwen,
leverdehen over in de gevangenis.
8:4 Zij dan nu, die verstrooid waren,
gingen [het] [land] door, en
verkondigden het Woord.
8:5 En Filippus kwam af in de stad
van Samaria, en predikte hun
Christus.
8:6 En de scharen hielden zich

eendrachtelijk aan hetgeen van
Filippus gezegd werd, dewijl zij
hoorden enzagen de tekenen, die
hij deed.
8:7 Want van velen, die onreine
geesten hadden, gingen [dezelve]
uit, roepende met grote stem; en
velegeraakten en kreupelen werden
genezen.
8:8 En er werd grote blijdschap in
die stad.
8:9 En een zeker man, met name
Simon, was te voren in de stad
plegende toverij, en verrukkende
dezinnen des volks van Samaria,
zeggende van zichzelven, dat hij wat
groots was.
8:10 Welken zij allen aanhingen, van
den kleine tot den grote, zeggende:
Deze is de grote kracht Gods.
8:11 En zij hingen hem aan, omdat
hij een langen tijd met toverijen hun
zinnen verrukt had.
8:12 Maar toen zij Filippus
geloofden, die het Evangelie van het
Koninkrijk Gods, en [van] den Naam
vanJezus Christus verkondigde,
werden zij gedoopt, beiden, mannen
en vrouwen.
8:13 En Simon geloofde ook zelf, en
gedoopt zijnde, bleef gedurig bij
Filippus; en ziende de tekenen
engrote krachten, die er
geschiedden, ontzette hij zich.
8:14 Als nu de apostelen, die te
Jeruzalem waren, hoorden, dat
Samaria het Woord Gods
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aangenomenhad, zonden zij, hen
Petrus en Johannes;
8:15 Dewelken, afgekomen zijnde,
baden voor hen, dat zij den
Heiligen Geest ontvangen mochten.
8:16 (Want Hij was nog op niemand
van hen gevallen, maar zij waren
alleenlijk gedoopt in den Naam
vanden Heere Jezus.)
8:17 Toen legden zij de handen op
hen, en zij ontvingen den Heiligen
Geest.
8:18 En als Simon zag, dat, door
oplegging van de handen der
apostelen de Heilige Geest gegeven
werd,zo bood hij hun geld aan,
8:19 Zeggende: Geeft ook mij deze
macht, opdat, zo wien ik de handen
opleg, hij den Heiligen
Geestontvange.
8:20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw
geld zij met u ten verderve, omdat
gij gemeend hebt, dat de gave
Godsdoor geld verkregen wordt!
8:21 Gij hebt geen deel noch lot in
dit woord: want uw hart is niet
recht voor God.
8:22 Bekeer u dan van deze uw
boosheid, en bid God, of misschien
u deze overlegging uws
hartenvergeven wierd.
8:23 Want ik zie, dat gij zijt in een
gans bittere gal en samenknoping
der ongerechtigheid.
8:24 Doch Simon, antwoordende,
zeide: Bidt gijlieden voor mij tot den
Heere, opdat niets over mij kome

vanhetgeen gij gezegd hebt.
8:25 Zij dan nu, als zij het Woord
des Heeren betuigd en gesproken
hadden, keerden wederom
naarJeruzalem, en verkondigden het
Evangelie [in] vele vlekken der
Samaritanen.
8:26 En een engel des Heeren
sprak tot Filippus, zeggende: Sta op,
en ga heen tegen het zuiden, op
denweg, die van Jeruzalem afdaalt
naar Gaza, welke woest is.
8:27 En hij stond op en ging heen;
en ziet, een Moorman, een
kamerling, [en] een machtig heer
vanCandace, de koningin der Moren,
die over al haar schat was, welke
was gekomen om aan te bidden
teJeruzalem;
8:28 En hij keerde wederom, en zat
op zijn wagen, en las den profeet
Jesaja.
8:29 En de Geest zeide tot Filippus:
Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.
8:30 En Filippus liep toe, en hoorde
hem den profeet Jesaja lezen, en
zeide: Verstaat gij ook, hetgeen
gijleest?
8:31 En hij zeide: Hoe zou ik toch
kunnen, zo mij niet iemand
onderricht? En hij bad Filippus, dat
hij zouopkomen, en bij hem zitten.
8:32 En de plaats der Schriftuur, die
hij las, was deze: Hij is gelijk een
schaap ter slachting geleid; en
gelijkeen lam stemmeloos is voor
dien, die het scheert, alzo doet Hij
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Zijn mond niet open.
8:33 In Zijn vernedering is Zijn
oordeel weggenomen; en wie zal
Zijn geslacht verhalen? Want Zijn
levenwordt van de aarde
weggenomen.
8:34 En de kamerling antwoordde
Filippus en zeide: Ik bid u, van Wien
zegt de profeet dit, van
zichzelven,of van iemand anders?
8:35 En Filippus deed zijn mond
open en beginnende van diezelfde
Schrift, verkondigde hem Jezus.
8:36 En alzo zij over weg reisden,
kwamen zij aan een zeker water; en
de kamerling zeide: Ziedaar
water;wat verhindert mij gedoopt te
worden?
8:37 En Filippus zeide: Indien gij van
ganser harte gelooft, zo is het
geoorloofd. En hij,
antwoordende,zeide: Ik geloof, dat
Jezus Christus de Zoon van God is.
8:38 En hij gebood den wagen stil
te houden; en zij daalden beiden af
in het water, zo Filippus als
dekamerling, en hij doopte hem.
8:39 En toen zij uit het water waren
opgekomen, nam de Geest des
Heeren Filippus weg, en de
kamerlingzag hem niet meer; want
hij reisde zijn weg met blijdschap.
8:40 Maar Filippus werd gevonden,
te Azote; en [het] [land]
doorgaande, verkondigde hij het
Evangelie [in]alle steden, totdat hij
te Cesarea kwam.

9:1 En Saulus, blazende nog
dreiging en moord tegen de
discipelen des Heeren, ging tot de
hogepriester,
9:2 En begeerde brieven van hem
naar Damaskus, aan de synagogen,
opdat, zo hij enigen, die van
dienweg waren, vond, hij [dezelve],
beiden mannen en vrouwen, zou
gebonden brengen naar Jeruzalem.
9:3 En als hij reisde, is het
geschied, dat hij nabij Damaskus
kwam, en hem omscheen snellijk
een licht vanden hemel;
9:4 En ter aarde gevallen zijnde,
hoorde hij een stem, die tot hem
zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij
Mij?
9:5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere?
En de Heere zeide: Ik ben Jezus,
Dien gij vervolgt. Het is u hard,
deverzenen tegen de prikkels te
slaan.
9:6 En hij, bevende en verbaasd
zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat
ik doen zal? En de Heere [zeide]
tothem: Sta op, en ga in de stad,
en u zal [aldaar] gezegd worden,
wat gij doen moet.
9:7 En de mannen, die met hem
over weg reisden, stonden verbaasd,
horende wel de stem, maar
niemandziende.
9:8 En Saulus stond op van de
aarde; en als hij zijn ogen
opendeed, zag hij niemand. En zij,
hem bij dehand leidende, brachten
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hem te Damaskus.
9:9 En hij was drie dagen, dat hij
niet zag, en at niet, en dronk niet.
9:10 En er was een zeker discipel
te Damaskus, met name Ananias; en
de Heere zeide tot hem in
eengezicht: Ananias! En hij zeide:
Zie, [hier] [ben] ik, Heere!
9:11 En de Heere [zeide] tot hem:
Sta op, en ga in de straat,
genaamd de Rechte, en vraag in
het huis vanJudas naar [een], met
name Saulus, van Tarsen; want zie,
hij bidt.
9:12 En hij heeft in een gezicht
gezien, dat een man, met name
Ananias, inkwam, en hem de hand
oplegde,opdat hij wederom ziende
werd.
9:13 En Ananias antwoordde: Heere!
ik heb uit velen gehoord van dezen
man, hoeveel kwaad hij Uwheiligen
in Jeruzalem gedaan heeft;
9:14 En heeft hier macht van de
overpriesters, om te binden allen,
die Uw Naam aanroepen.
9:15 Maar de Heere zeide tot hem:
Ga heen; want deze is Mij
uitverkoren vat, om Mijn Naam te
dragen voorde heidenen, en de
koningen, en de kinderen Israels.
9:16 Want Ik zal hem tonen,
hoeveel hij lijden moet om Mijn
Naam.
9:17 En Ananias ging heen en kwam
in het huis; en de handen op hem
leggende, zeide hij: Saul, broeder!de

Heere heeft mij gezonden, [namelijk]
Jezus, Die u verschenen is op den
weg, dien gij kwaamt, opdat
gijweder ziende en met den Heiligen
Geest vervuld zoudt worden.
9:18 En terstond vielen af van zijn
ogen gelijk als schellen, en hij werd
terstond wederom ziende; en
stondop, en werd gedoopt.
9:19 En als hij spijze genomen had,
werd hij versterkt. En Saulus was
sommige dagen bij de discipelen,
diete Damaskus waren.
9:20 En hij predikte terstond
Christus in de synagogen, dat Hij
de Zoon van God is.
9:21 En zij ontzetten zich allen, die
het hoorden, en zeiden: Is deze niet
degene, die te Jeruzalemverstoorde,
wie dezen Naam aanriepen, die
daarom hier gekomen is, opdat hij
dezelve gebonden zou brengentot
de overpriesters?
9:22 Doch Saulus werd meer en
meer bekrachtigd, en overtuigde de
Joden, die te Damaskus
woonden,bewijzende, dat deze de
Christus is.
9:23 En als vele dagen verlopen
waren, zo hielden de Joden te
zamen raad, om hem te doden.
9:24 Maar hun lage werd Saulus
bekend; en zij bewaarden de
poorten, beide des daags en des
nachts,opdat zij hem doden
mochten.
9:25 Doch de discipelen namen hem
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des nachts, en lieten [hem] neder
door den muur, [hem] aflatende
ineen mand.
9:26 Saulus nu, te Jeruzalem
gekomen zijnde, poogde zich bij de
discipelen te voegen; maar zij
vreesdenhem allen, niet gelovende,
dat hij een discipel was.
9:27 Maar Barnabas, hem tot zich
nemende, leidde [hem] tot de
apostelen, en verhaalde hun, hoe hij
opden weg den Heere gezien had,
en dat Hij tot hem gesproken had;
en hoe hij te Damaskus
vrijmoediglijkgesproken had in den
Naam van Jezus.
9:28 En hij was met hen ingaande
en uitgaande te Jeruzalem;
9:29 En vrijmoediglijk sprekende in
den Naam van den Heere Jezus,
sprak hij ook, en handelde tegen
deGriekse [Joden]; maar deze
trachtten hem te doden.
9:30 Doch de broeders, [dit]
verstaande geleidden hem tot
Cesarea, en zonden hem af naar
Tarsen.
9:31 De Gemeenten dan, door
geheel Judea, en Galilea, en
Samaria, hadden vrede, en werden
gesticht;en wandelende in de vreze
des Heeren, en de vertroosting des
Heiligen Geestes, werden
vermenigvuldigd.
9:32 En het geschiedde, als Petrus
alom doortrok, dat hij ook afkwam
tot de heiligen, die te Lydda

woonden.
9:33 En aldaar vond hij een zeker
mens, met name Eneas, die acht
jaren te bed gelegen had, welke
geraaktwas.
9:34 En Petrus zeide tot hem:
Eneas! Jezus Christus maakt u
gezond; sta op en spreid uzelven
[het] [bed].En hij stond terstond op.
9:35 En zij zagen hem allen, die te
Lydda en Sarona woonden, dewelke
zich bekeerden tot den Heere.
9:36 En te Joppe was een zekere
discipelin, met name Tabitha,
hetwelk overgezet zijnde, is
gezegdDorkas. Deze was vol van
goede werken en aalmoezen, die zij
deed.
9:37 En het geschiedde in die
dagen, dat zij krank werd en stierf;
en als zij haar gewassen hadden,
legdenzij haar in de opperzaal.
9:38 En alzo Lydda nabij Joppe
was, de discipelen, horende, dat
Petrus aldaar was, zonden twee
mannentot hem, biddende, dat hij
niet zou vertoeven tot hen over te
komen.
9:39 En Petrus stond op, en ging
met hen; welken zij, als hij daar
gekomen was, in de opperzaal
leidden. Enal de weduwen stonden
bij hem, wenende, en tonende de
rokken en klederen, die Dorkas
gemaakt had, als zijbij haar was.
9:40 Maar Petrus, hebbende hen
[allen] uitgedreven, knielde neder en
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bad; en zich kerende tot het
lichaam,zeide hij: Tabitha, sta op! En
zij deed haar ogen open, en Petrus
gezien hebbende, zat zij over einde.
9:41 En hij gaf haar de hand, en
richtte haar op, en de heiligen en
de weduwen geroepen hebbende,
steldehij haar levend voor [hen].
9:42 En [dit] werd bekend door
geheel Joppe, en velen geloofden in
den Heere.
9:43 En het geschiedde, dat hij vele
dagen te Joppe bleef, bij een
zekeren Simon, een lederbereider.
10:1 En er was een zeker man te
Cesarea, met name Cornelius, een
hoofdman over honderd, uit de
bende,genaamd de Italiaanse;
10:2 Godzalig en vrezende God, met
geheel zijn huis, en doende vele
aalmoezen aan het volk, en
Godgeduriglijk biddende.
10:3 [Deze] zag in een gezicht
klaarlijk, omtrent de negende ure
des daags, een engel Gods tot
heminkomen, en tot hem zeggende:
Cornelius!
10:4 En hij, de ogen op hem
houdende, en zeer bevreesd
geworden zijnde, zeide: Wat is het
Heere? En hijzeide tot hem: Uw
gebeden en uw aalmoezen zijn tot
gedachtenis opgekomen voor God.
10:5 En nu, zend mannen naar
Joppe, en ontbied Simon, die
toegenaamd wordt Petrus.

10:6 Deze ligt te huis bij een
Simon, lederbereider, die [zijn] huis
heeft bij de zee; deze zal u zeggen,
wat gijdoen moet.
10:7 En als de engel, die tot
Cornelius sprak, weggegaan was,
riep hij twee van zijn huisknechten,
en eengodzaligen krijgsknecht van
degenen, die gedurig bij hem waren;
10:8 En als hij hun alles verhaald
had, zond hij hen naar Joppe.
10:9 En des anderen daags, terwijl
deze reisden, en nabij de stad
kwamen, klom Petrus op het dak,
om tebidden, omtrent de zesde ure.
10:10 En hij werd hongerig, en
begeerde te eten. En terwijl zij het
bereidden, viel over hem een
vertrekkingvan zinnen.
10:11 En hij zag den hemel
geopend, en een zeker vat tot hem
nederdalen, gelijk een groot linnen
laken,aan de vier hoeken gebonden,
en nedergelaten op de aarde;
10:12 In hetwelk waren al de
viervoetige [dieren] der aarde, en de
wilde, en de kruipende [dieren], en
devogelen des hemels.
10:13 En er geschiedde een stem
tot hem: Sta op, Petrus! slacht en
eet.
10:14 Maar Petrus zeide: Geenszins,
Heere! want ik heb nooit gegeten
iets, dat gemeen of onrein was.
10:15 En een stem [geschiedde]
wederom ten tweeden male tot
hem: Hetgeen God gereinigd heeft,
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zult gijniet gemeen maken.
10:16 En dit geschiedde tot drie
maal; en het vat werd wederom
opgenomen in den hemel.
10:17 En alzo Petrus in zichzelven
twijfelde, wat toch het gezicht
mocht zijn, dat hij gezien had, ziet,
demannen, die van Cornelius
afgezonden waren, gevraagd
hebbende naar het huis van Simon,
stonden aan depoort.
10:18 En [iemand] geroepen
hebbende, vraagden zij, of Simon,
toegenaamd Petrus, daar te huis
lag.
10:19 En als Petrus over dat gezicht
dacht, zeide de Geest tot hem: Zie,
drie mannen zoeken u;
10:20 Daarom sta op, en ga af, en
reis met hen, niet twijfelende; want
ik heb hen gezonden.
10:21 En Petrus ging af tot de
mannen die van Cornelius tot hem
gezonden waren, en zeide: Ziet, ik
benhet, dien gij zoekt; wat is de
oorzaak, waarom gij hier zijt?
10:22 En zij zeiden: Cornelius, een
hoofdman over honderd, een
rechtvaardig man, en vrezende God,
endie [goede] getuigenis heeft van
het ganse volk der Joden, is door
Goddelijke openbaring vermaand van
eenheiligen engel, dat hij u zou
ontbieden te zijnen huize, en dat hij
van u woorden der zaligheid zou
horen.
10:23 Als hij hen dan ingeroepen

had, ontving hij ze in huis. Doch
des anderen daags ging Petrus met
henheen, en sommigen der
broederen, die van Joppe waren,
gingen met hem.
10:24 En des anderen daags
kwamen zij te Cesarea. En Cornelius
verwachtte hen,
samengeroepenhebbende die van
zijn maagschap en bijzonderste
vrienden.
10:25 En als het geschiedde, dat
Petrus inkwam, ging hem Cornelius
tegemoet, en vallende aan
[zijn]voeten, aanbad hij.
10:26 Maar Petrus richtte hem op,
zeggende: Sta op, ik ben ook zelf
een mens.
10:27 En met hem sprekende, ging
hij in, en vond er velen, die
samengekomen waren.
10:28 En hij zeide tot hen: Gij weet,
hoe het een Joodsen man
ongeoorloofd is, zich te voegen of
te gaan toteen vreemde; doch God
heeft mij getoond, dat ik geen mens
zou gemeen of onrein heten.
10:29 Daarom ben ik ook zonder
tegenspreken gekomen, ontboden
zijnde. Zo vraag ik dan, om wat
redengijlieden mij hebt ontboden.
10:30 En Cornelius zeide: Over vier
dagen was ik vastende tot deze ure
toe, en ter negende ure bad ik
inmijn huis.
10:31 En ziet, een man stond voor
mij, in een blinkend kleed, en zeide:
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Cornelius! uw gebed is verhoord,
enuw aalmoezen zijn voor God
gedacht geworden.
10:32 Zend dan naar Joppe, en
ontbied Simon, die toegenaamd
wordt Petrus; deze ligt te huis in
het huisvan Simon, den
lederbereider, aan de zee, welke,
hier gekomen zijnde, tot u spreken
zal.
10:33 Zo heb ik dan van stonde
aan tot u gezonden, en gij hebt
welgedaan, dat gij hier gekomen zijt.
Wijzijn dan allen nu [hier]
tegenwoordig voor God, om te
horen al hetgeen u van God
bevolen is.
10:34 En Petrus, den mond
opendoende, zeide: Ik verneem in
der waarheid, dat God geen
aannemer despersoons is;
10:35 Maar in allen volke, die Hem
vreest en gerechtigheid werkt, is
Hem aangenaam.
10:36 [Dit] [is] het woord, dat Hij
gezonden heeft den kinderen Israels,
verkondigende vrede door
JezusChristus; deze is een Heere
van allen.
10:37 Gijlieden weet de zaak, die
geschied is door geheel Judea,
beginnende van Galilea, na den
doop,welken Johannes gepredikt
heeft;
10:38 [Belangende] Jezus van
Nazareth, hoe Hem God gezalfd
heeft met den Heiligen Geest en

metkracht; Welke [het] [land]
doorgegaan is, goeddoende, en
genezende allen, die van den duivel
overweldigdwaren; want God was
met Hem.
10:39 En wij zijn getuigen van al
hetgeen Hij gedaan heeft, beide in
het Joodse land en te
Jeruzalem;Welken zij gedood
hebben, [Hem] hangende aan het
hout.
10:40 Dezen heeft God opgewekt
ten derden dage, en gegeven, dat
Hij openbaar zou worden;
10:41 Niet al den volke, maar den
getuigen, die van God te voren
verkoren waren, ons [namelijk], die
metHem gegeten en gedronken
hebben, nadat Hij uit de doden
opgestaan was.
10:42 En heeft ons geboden den
volke te prediken, en te betuigen,
dat Hij is Degene, Die van
Godverordend is tot een Rechter
van levenden en doden.
10:43 Dezen geven getuigenis al de
profeten, dat een iegelijk, die in
Hem gelooft, vergeving der
zondenontvangen zal door Zijn
Naam.
10:44 Als Petrus nog deze woorden
sprak, viel de Heilige Geest op
allen, die het Woord hoorden.
10:45 En de gelovigen, die uit de
besnijdenis waren, zovelen als met
Petrus gekomen waren,
ontzettenzich, dat de gave des
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Heiligen Geestes ook op de
heidenen uitgestort werd.
10:46 Want zij hoorden hen spreken
met [vreemde] talen, en God groot
maken. Toen antwoordde Petrus:
10:47 Kan ook iemand het water
weren, dat dezen niet gedoopt
zouden worden, welke den Heiligen
Geestontvangen hebben, gelijk als
ook wij?
10:48 En hij beval, dat zij zouden
gedoopt worden in den Naam des
Heeren. Toen baden zij hem, dat
hijenige dagen bij [hen] wilde blijven.
11:1 De apostelen nu, en de
broeders, die in Judea waren,
hebben gehoord, dat ook de
heidenen hetWoord Gods
aangenomen hadden.
11:2 En toen Petrus opgegaan was
naar Jeruzalem, twistten tegen hem
degenen, die uit de
besnijdeniswaren,
11:3 Zeggende: Gij zijt ingegaan tot
mannen, die de voorhuid hebben,
en hebt met hen gegeten.
11:4 Maar Petrus, beginnende,
verhaalde het hun vervolgens,
zeggende:
11:5 Ik was in de stad Joppe,
biddende en zag in een vertrekking
van zinnen een gezicht, [namelijk]
eenzeker vat, gelijk een groot linnen
laken, nederdalende, bij de vier
hoeken nedergelaten uit den hemel,
en hetkwam tot bij mij;

11:6 Op welk [laken] als ik de ogen
hield, zo merkte ik, en zag de
viervoetige [dieren] der aarde, en
dewilde, en de kruipende [dieren],
en de vogelen des hemels.
11:7 En ik hoorde een stem, die tot
mij zeide: Sta op, Petrus, slacht en
eet.
11:8 Maar ik zeide: Geenszins,
Heere, want nooit is iets, dat
gemeen of onrein was, in mijn
mond ingegaan.
11:9 Doch de stem antwoordde mij
ten tweeden male uit den hemel:
Hetgeen God gereinigd heeft, zult
gijniet gemeen maken.
11:10 En dit geschiedde tot
driemaal; en alles werd wederom
opgetrokken in den hemel.
11:11 En ziet, ter zelfder [ure]
stonden er drie mannen voor het
huis, daar ik in was, die van
Cesarea tot mijafgezonden waren.
11:12 En de Geest zeide tot mij,
dat ik met hen gaan zou, niet
twijfelende. En met mij gingen ook
deze zesbroeders, en wij zijn in des
man huis ingegaan.
11:13 En hij heeft ons verhaald, hoe
hij een engel gezien had, die in zijn
huis stond, en tot hem zeide:
Zendmannen naar Joppe, en
ontbied Simon, die toegenaamd is
Petrus;
11:14 Die woorden tot u zal
spreken, door welke gij zult zalig
worden, en al uw huis.
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11:15 En als ik begon te spreken,
viel de Heilige Geest op hen, gelijk
ook op ons in het begin.
11:16 En ik werd gedachtig aan het
woord des Heeren, hoe Hij zeide:
Johannes doopte wel met
water,maar gijlieden zult gedoopt
worden met den Heiligen Geest.
11:17 Indien dan God hun
evengelijke gave gegeven heeft, als
ook ons, die in de Heere Jezus
Christusgeloofd hebben, wie was ik
toch, die God konde weren?
11:18 En als zij dit hoorden, waren
zij tevreden, en verheerlijkten God,
zeggende: Zo heeft dan God
ookden heidenen de bekering
gegeven ten leven!
11:19 Degenen nu, die verstrooid
waren door de verdrukking, die over
Stefanus geschied was, gingen
[het][land] door tot Fenicie toe, en
Cyprus, en Antiochie, tot niemand
het Woord sprekende, dan alleen
tot de Joden.
11:20 En er waren enige Cyprische
en Cyreneische mannen uit hen,
welken te Antiochie gekomen
zijnde,spraken tot de Grieksen,
verkondigende den Heere Jezus.
11:21 En de hand des Heeren was
met hen; en een groot getal
geloofde, en bekeerde zich tot den
Heere.
11:22 En het gerucht van hen kwam
tot de oren der Gemeente, die te
Jeruzalem was; en zij

zondenBarnabas uit, dat hij [het]
[land] doorging tot Antiochie toe.
11:23 Dewelke, daar gekomen
zijnde, en de genade Gods ziende,
werd verblijd, en vermaande hen
allen,dat zij met een voornemen des
harten bij den Heere zouden blijven.
11:24 Want hij was een goed man,
en vol des Heiligen Geestes en des
geloofs; en er werd een groteschare
den Heere toegevoegd.
11:25 En Barnabas ging uit naar
Tarsen, om Saulus te zoeken; en
als hij hem gevonden had, bracht
hij hemte Antiochie.
11:26 En het is geschied, dat zij
een geheel jaar [samen]
vergaderden in de Gemeente, en
een grote schareleerden; en dat de
discipelen eerst te Antiochie
Christenen genaamd werden.
11:27 En in dezelfde dagen kwamen
[enige] profeten af van Jeruzalem te
Antiochie.
11:28 En een uit hen, met name
Agabus, stond op, en gaf te kennen
door den Geest, dat er een
grotehongersnood zou wezen over
de gehele wereld; dewelke ook
gekomen is onder den keizer
Claudius.
11:29 En naardat een iegelijk der
discipelen vermocht, besloot elk van
hen [iets] te zenden ten dienste
derbroederen, die in Judea
woonden.
11:30 Hetwelk zij ook deden, en
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zonden het tot de ouderlingen, door
de hand van Barnabas en Saulus.
12:1 En omtrent denzelfden tijd
sloeg de koning Herodes de handen
aan sommigen van de Gemeente,
omdie kwalijk te handelen.
12:2 En hij doodde Jakobus, den
broeder van Johannes, met het
zwaard.
12:3 En toen hij zag, dat het den
Joden behagelijk was, voer hij voort,
om ook Petrus te vangen (en
hetwaren de dagen der ongehevelde
[broden]);
12:4 Denwelken ook gegrepen
hebbende, hij in de gevangenis
zette, en gaf [hem] over aan vier
[wachten],[elk] van vier
krijgsknechten, om hem te bewaren,
willende na het paas [feest] hem
voorbrengen voor het volk.
12:5 Petrus dan werd in de
gevangenis bewaard; maar van de
Gemeente werd een gedurig gebed
tot Godvoor hem gedaan.
12:6 Toen hem nu Herodes zou
voorbrengen, sliep Petrus
dienzelfden nacht tussen twee
krijgsknechten,gebonden met twee
ketenen; en de wachters voor de
deur bewaarden de gevangenis.
12:7 En ziet, een engel des Heeren
stond daar, en een licht scheen in
de woning, en slaande de zijde
vanPetrus, wekte hij hem op,
zeggende: Sta haastelijk op. En zijn

ketenen vielen af van de handen.
12:8 En de engel zeide tot hem:
Omgord u, en bind uw schoenzolen
aan. En hij deed alzo. En hij zeide
tothem: Werp uw mantel om, en
volg mij.
12:9 En uitgaande volgde hij hem,
en wist niet, dat het waarachtig
was, hetgeen door den
engelgeschiedde, maar hij meende,
dat hij een gezicht zag.
12:10 En als zij door de eerste en
tweede wacht gegaan waren,
kwamen zij aan de ijzeren poort, die
naarde stad leidt; dewelke van zelve
hun geopend werd. En uitgegaan
zijnde, gingen zij een straat voort,
en terstondscheidde de engel van
hem.
12:11 En Petrus, tot zichzelven
gekomen zijnde, zeide: Nu weet ik
waarachtiglijk dat de Heere Zijn
engeluitgezonden heeft, en mij
verlost heeft uit de hand van
Herodes, en [uit] de verwachting van
het volk der Joden.
12:12 En als hij [alles] overlegd had,
ging hij naar het huis van Maria, de
moeder van Johannes,
dietoegenaamd was Markus, alwaar
velen samenvergaderd en biddende
waren.
12:13 En als Petrus aan de deur
van de voorpoort klopte, kwam een
dienstmaagd voor om te luisteren,
metname Rhode.
12:14 En zij de stem van Petrus
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bekennende, deed van blijdschap de
voorpoort niet open, maar liep
naarbinnen en boodschapte, dat
Petrus voor [aan] de voorpoort
stond.
12:15 En zij zeiden tot haar: Gij
raast. Doch zij bleef er sterk bij, dat
het alzo was. En zij zeiden: Het is
zijnengel.
12:16 Maar Petrus bleef kloppende:
en als zij opengedaan hadden,
zagen zij hem, en ontzetten zich.
12:17 En als hij hen met de hand
gewenkt had, dat zij zwijgen zouden,
verhaalde hij hun, hoe hem deHeere
uit de gevangenis uitgeleid had, en
zeide: Boodschapt dit aan Jakobus
en de broederen. En hij
uitgegaanzijnde, reisde naar een
andere plaats.
12:18 En als het dag was geworden,
was er geen kleine beroerte onder
de krijgsknechten, wat toch
aanPetrus mocht geschied zijn.
12:19 En als Herodes hem gezocht
had, en niet vond, en de wachters
rechtelijk ondervraagd had,
geboodhij, dat zij weggeleid zouden
worden. En hij vertrok van Judea
naar Cesarea, en hield zich [aldaar].
12:20 En Herodes had in den zin
tegen de Tyriers en Sidoniers te
krijgen; maar zij kwamen
eendrachtelijktot hem, en Blastus,
die des konings kamerling was,
overreed hebbende, begeerden
vrede, omdat hun landgespijzigd

werd van des konings [land].
12:21 En op een gezetten dag,
Herodes, een koninklijk kleed
aangedaan hebbende, en op den
rechterstoelgezeten zijnde, deed een
rede tot hen.
12:22 En het volk riep [hem] toe:
Een stem Gods, en niet eens
mensen!
12:23 En van stonde aan sloeg hem
een engel des Heeren, daarom dat
hij Gode de eer niet gaf; en hij
werdvan de wormen gegeten, en gaf
den geest.
12:24 En het Woord Gods wies, en
vermenigvuldigde.
12:25 Barnabas nu en Saulus
keerden wederom van Jeruzalem,
als zij den dienst volbracht
hadden,medegenomen hebbende
ook Johannes, die toegenaamd
werd Markus.
13:1 En er waren te Antiochie, in de
Gemeente, die daar was, enige
profeten en leraars, namelijk
Barnabas,en Simeon, genaamd
Niger, en Lucius van Cyrene, en
Manahen, die met Herodes den
viervorst opgevoed was,en Saulus.
13:2 En als zij den Heere dienden,
en vastten, zeide de Heilige Geest:
Zondert Mij af beiden Barnabas
enSaulus tot het werk, waartoe Ik
hen geroepen heb.
13:3 Toen vastten en baden zij, en
hun de handen opgelegd hebbende,
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lieten zij hen gaan.
13:4 Dezen dan, uitgezonden zijnde
van den Heiligen Geest, kwamen af
tot Seleucie, en van daarscheepten
zij af naar Cyprus.
13:5 En gekomen zijnde te Salamis,
verkondigden zij het woord Gods in
de synagogen der Joden; en
zijhadden ook Johannes tot een
dienaar.
13:6 En als zij het eiland
doorgegaan waren tot Pafos toe,
vonden zij een zekeren tovenaar,
een valseprofeet, een Jood, wiens
naam was Bar-jezus;
13:7 Welke was bij den stadhouder
Sergius Paulus, een verstandigen
man. Deze, Barnabas en Saulus
totzich geroepen hebbende, zocht
zeer het Woord Gods te horen.
13:8 Maar Elymas, de tovenaar
(want alzo wordt zijn naam
overgezet), wederstond hen,
zoekende denstadhouder van het
geloof af te keren.
13:9 Doch Saulus (die ook Paulus
[genaamd] [is]), vervuld met den
Heiligen Geest, en de ogen op
hemhoudende, zeide:
13:10 O gij kind des duivels, vol
van alle bedrog, en van alle
arglistigheid, vijand van alle
gerechtigheid, zultgij niet ophouden
te verkeren de rechte wegen des
Heeren?
13:11 En nu zie, de hand des
Heeren [is] tegen u, en gij zult blind

zijn, en de zon niet zien voor een
tijd. Envan stonde aan viel op hem
donkerheid en duisternis: en
rondom gaande, zocht hij, die [hem]
met de handmochten leiden.
13:12 Als de stadhouder zag,
hetgeen geschied was, toen
geloofde hij, verslagen zijnde over
de leer desHeeren.
13:13 En Paulus, en die met hem
waren, van Pafos afgevaren zijnde,
kwamen te Perge, [een] [stad]
inPamfylie. Maar Johannes, van hen
scheidende, keerde weder naar
Jeruzalem.
13:14 En zij, van Perge [het] [land]
doorgaande, kwamen te Antiochie,
[een] [stad] in Pisidie; en
gegaanzijnde in de synagoge op
den dag des sabbats, zaten zij
neder.
13:15 En na het lezen der wet en
der profeten, zonden de oversten
der synagogen tot hen,
zeggende:Mannen broeders, indien
er [enig] woord van vertroosting, het
volk in u is, zo spreekt.
13:16 En Paulus stond op, en
wenkte met de hand, en zeide: Gij
Israelietische mannen, en gij, die
Godvreest, hoort toe.
13:17 De God van dit volk Israel
heeft onze vaderen uitverkoren, en
het volk verhoogd, als
zijvreemdelingen waren in het land
Egypte, en heeft hen met een
hogen arm daaruit geleid.
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13:18 En heeft omtrent den tijd van
veertig jaren hun zeden verdragen
in de woestijn.
13:19 En zeven volken uitgeroeid
hebbende in het land Kanaan, heeft
Hij hun door het lot het land
derzelveuitgedeeld.
13:20 En daarna omtrent
vierhonderd en vijftig jaren, gaf Hij
[hun] rechters, tot op Samuel, den
profeet.
13:21 En van toen aan begeerden
zij een koning; en God gaf hun
Saul, den zoon van Kis, een man
uit denstam van Benjamin, veertig
jaren.
13:22 En dezen afgezet hebbende,
verwekte Hij hun David tot een
koning; denwelken Hij ook
getuigenisgaf, en zeide: Ik heb
gevonden David, den [zoon] van
Jesse; een man naar Mijn hart, die
al Mijn wil zal doen.
13:23 Van het zaad dezes heeft
God Israel, naar de belofte, verwekt
den Zaligmaker Jezus;
13:24 Als Johannes eerst al den
volke Israels voor Zijn aankomst,
gepredikt had den doop der
bekering.
13:25 Doch als Johannes den loop
vervulde, zeide hij: Wien meent
gijlieden, dat ik ben? Ik ben
[de][Christus] niet; maar ziet, Hij
komt na mij, Wien ik niet waardig
ben de schoenen [Zijner] voeten te
ontbinden.

13:26 Mannen broeders, kinderen
van het geslacht Abrahams, en die
onder u God vrezen, tot u is
hetwoord dezer zaligheid gezonden.
13:27 Want die te Jeruzalem wonen,
en hun oversten, Dezen niet
kennende, hebben ook de stemmen
derprofeten, die op elken sabbat
[dag] gelezen worden, [Hem]
veroordelende, vervuld;
13:28 En geen oorzaak des doods
vindende, hebben zij van Pilatus
begeerd, dat Hij zou gedood
worden.
13:29 En als zij alles volbracht
hadden, wat van Hem geschreven
was, namen zij [Hem] af van het
hout, enlegden [Hem] in het graf.
13:30 Maar God heeft Hem uit de
doden opgewekt;
13:31 Welke gezien is geweest, vele
dagen lang, van degenen, die met
Hem opgekomen waren van
Galileatot Jeruzalem, die Zijn
getuigen zijn bij het volk.
13:32 En wij verkondigen u de
belofte, die tot de vaderen geschied
is, dat [namelijk] God dezelve
vervuldheeft aan ons, hun kinderen,
als Hij Jezus verwekt heeft.
13:33 Gelijk ook in den tweeden
psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn
Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
13:34 En dat Hij Hem uit de doden
heeft opgewekt, alzo dat Hij niet
meer zal tot verderving keren, heeft
Hijaldus gezegd: Ik zal ulieden de
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weldadigheden Davids geven, die
getrouw zijn;
13:35 Waarom hij ook in een
anderen [psalm] zegt: Gij zult Uw
Heilige niet [over] geven, om
verderving tezien.
13:36 Want David, als hij in zijn tijd
den raad Gods gediend had, is
ontslapen, en is bij zijn vaderen
gelegd;en heeft wel verderving
gezien;
13:37 Maar Hij, Dien God opgewekt
heeft, heeft geen verderving gezien.
13:38 Zo zij u dan bekend, mannen
broeders, dat door Dezen u
vergeving der zonden verkondigd
wordt;
13:39 En [dat] van alles, waarvan gij
niet kondet gerechtvaardigd worden
door de wet van Mozes, doorDezen
een iegelijk, die gelooft,
gerechtvaardigd wordt.
13:40 Ziet dan toe, dat over ulieden
niet kome, hetgeen gezegd is in de
profeten:
13:41 Ziet, gij verachters, en
verwondert u, en verdwijnt; want Ik
werk een werk in uw dagen, een
werk,hetwelk gij niet zult geloven, zo
het u iemand verhaalt.
13:42 En als de Joden uitgegaan
waren uit de synagoge, baden de
heidenen, dat tegen den naasten
sabbathun dezelfde woorden zouden
gesproken worden.
13:43 En als de synagoge
gescheiden was, volgden velen van

de Joden en van de
godsdienstigeJodengenoten Paulus
en Barnabas; welke tot hen spraken,
en hen vermaanden te blijven bij de
genade Gods.
13:44 En op den volgenden sabbat
kwam bijna de gehele stad samen,
om het Woord Gods te horen.
13:45 Doch de Joden, de scharen
ziende, werden met nijdigheid
vervuld, en wederspraken, hetgeen
vanPaulus gezegd werd,
wedersprekende en lasterende.
13:46 Maar Paulus en Barnabas,
vrijmoedigheid gebruikende, zeiden:
Het was nodig, dat eerst tot u
hetWoord Gods gesproken zou
worden; doch nademaal gij hetzelve
verstoot, en uzelven des eeuwigen
levens nietwaardig oordeelt, ziet, wij
keren ons tot de heidenen.
13:47 Want alzo heeft ons de
Heere geboden, [zeggende]: Ik heb
u gesteld tot een licht der
heidenen, opdatgij zoudt zijn tot
zaligheid, tot aan het uiterste der
aarde.
13:48 Als nu de heidenen [dit]
hoorden, verblijdden zij zich, en
prezen het Woord des Heeren; en
ergeloofden zovelen, als er
geordineerd waren tot het eeuwige
leven.
13:49 En het Woord des Heeren
werd door het gehele land
uitgebreid.
13:50 Maar de Joden maakten op
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de godsdienstige en eerlijke
vrouwen, en de voornaamsten van
de stad,en verwekten vervolging
tegen Paulus en Barnabas, en
wierpen ze uit hun landpalen.
13:51 Doch zij schudden het stof
van hun voeten af tegen dezelve,
en kwamen te Ikonium.
13:52 En de discipelen werden
vervuld met blijdschap en met den
Heiligen Geest.
14:1 En het geschiedde te Ikonium,
dat zij te zamen gingen in de
synagoge der Joden, en alzo
spraken, dateen grote menigte,
beiden van Joden en Grieken,
geloofde.
14:2 Maar de Joden, die
ongehoorzaam waren, verwekten en
verbitterden de zielen der heidenen
tegen debroeders.
14:3 Zij verkeerden dan [aldaar] een
langen tijd, vrijmoediglijk sprekende
in den Heere, Die getuigenis gafaan
het Woord Zijner genade, en gaf,
dat tekenen en wonderen
geschiedden door hun handen.
14:4 En de menigte der stad werd
verdeeld, en sommigen waren met
de Joden, en sommigen met
deapostelen.
14:5 En als er een oploop
geschiedde, beiden van heidenen en
van Joden, met hun oversten, om
hunsmaadheid aan te doen, en
[hen] te stenigen,

14:6 Zijn zij, [alles] overlegd
hebbende, gevlucht naar de steden
van Lykaonie, [namelijk] Lystre en
Derbe,en het omliggende land;
14:7 En verkondigden aldaar het
Evangelie.
14:8 En een zeker man, te Lystre,
zat onmachtig aan de voeten,
kreupel zijnde van zijner moeders
lijf, dienooit had gewandeld.
14:9 Deze hoorde Paulus spreken;
welke de ogen op hem houdende,
en ziende, dat hij geloof had
omgezond te worden,
14:10 Zeide met grote stem: Sta
recht op uw voeten! En hij sprong
op en wandelde.
14:11 En de scharen, ziende,
hetgeen Paulus gedaan had,
verhieven hun stemmen, en zeiden
in hetLycaonisch: De goden zijn den
mensen gelijk geworden, en tot ons
nedergekomen.
14:12 En zij noemden Barnabas
Jupiter, en Paulus Mercurius, omdat
hij het woord voerde.
14:13 En de priester van Jupiter,
die voor hun stad was, als hij ossen
en kransen aan de
voorpoortengebracht had wilde hij
offeren met de scharen.
14:14 Maar de apostelen, Barnabas
en Paulus, [dat] horende, scheurden
hun klederen, en sprongen onderde
schare, roepende,
14:15 En zeggende: Mannen,
waarom doet gij deze dingen? Wij
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zijn ook mensen van gelijke
bewegingenals gij, en verkondigen
ulieden, dat gij u zoudt van deze
ijdele [dingen] bekeren tot den
levenden God, Diegemaakt heeft den
hemel, en de aarde, en de zee, en
al hetgeen in dezelve is;
14:16 Welke in de verledene tijden
al de heidenen heeft laten wandelen
in hun wegen;
14:17 Hoewel Hij nochtans
Zichzelven niet onbetuigd gelaten
heeft, goed doende van den hemel,
ons regenen vruchtbare tijden
gevende, vervullende onze harten
met spijs en vrolijkheid.
14:18 En dit zeggende, wederhielden
zij nauwelijks de scharen, dat zij
hun niet offerden.
14:19 Maar daarover kwamen Joden
van Antiochie en Ikonium, en
overreedden de scharen, en
stenigdenPaulus, en sleepten [hem]
buiten de stad, menende, dat hij
dood was.
14:20 Doch als hem de discipelen
omringd hadden, stond hij op, en
kwam in de stad; en des anderen
daagsging hij met Barnabas uit naar
Derbe.
14:21 En als zij derzelve stad het
Evangelie verkondigd en vele
discipelen gemaakt hadden, keerden
zijweder naar Lystre, en Ikonium, en
Antiochie;
14:22 Versterkende de zielen der
discipelen, en vermanende, dat zij

zouden blijven in het geloof, en dat
wijdoor vele verdrukkingen moeten
ingaan in het Koninkrijk Gods.
14:23 En als zij in elke Gemeente,
met opsteken der handen,
ouderlingen verkoren hadden,
gebedenhebbende met vasten,
bevalen zij hen den Heere, in
Welken zij geloofd hadden.
14:24 En Pisidie doorgereisd
hebbende, kwamen zij in Pamfylie.
14:25 En als zij te Perge het Woord
gesproken hadden, kwamen zij af
naar Attalie.
14:26 En van daar scheepten zij af
naar Antiochie, van waar zij der
genade Gods bevolen waren
geweesttot het werk, dat zij
volbracht hadden.
14:27 En daar gekomen zijnde, en
de Gemeente vergaderd hebbende,
verhaalden zij, wat grote dingenGod
met hen gedaan had, en dat Hij
den heidenen de deur des geloofs
geopend had.
14:28 En zij verkeerden aldaar geen
kleinen tijd met de discipelen.
15:1 En sommigen, die afgekomen
waren van Judea, leerden de
broederen, [zeggende]: Indien gij
nietbesneden wordt naar de wijze
van Mozes, zo kunt gij niet zalig
worden.
15:2 Als er dan geen kleine
wederstand en twisting geschiedde
bij Paulus en Barnabas tegen hen,
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zohebben zij geordineerd, dat
Paulus en Barnabas, en enige
anderen uit hen, zouden opgaan tot
de apostelen enouderlingen naar
Jeruzalem, over deze vraag.
15:3 Zij dan, van de Gemeente
uitgeleid zijnde, reisden door Fenicie
en Samarie, verhalende de
bekeringder heidenen; en deden al
den broederen grote blijdschap aan.
15:4 En te Jeruzalem gekomen
zijnde, werden zij ontvangen van de
Gemeente, en de apostelen, en
deouderlingen; en zij verkondigden,
wat grote dingen God met hen
gedaan had.
15:5 Maar, [zeiden] [zij], er zijn
sommigen opgestaan van die van
de sekte der Farizeen, die gelovig
zijngeworden, zeggende, dat men
hen moet besnijden, en gebieden de
wet van Mozes te onderhouden.
15:6 En de apostelen en de
ouderlingen vergaderden te zamen,
om op deze zaak te letten.
15:7 En als [daarover] grote twisting
geschiedde, stond Petrus op en
zeide tot hen: Mannen broeders,
gijweet, dat God van over langen
tijd onder ons [mij] verkoren heeft,
dat de heidenen door mijn mond
het woorddes Evangelies zouden
horen, en geloven.
15:8 En God, de Kenner der harten,
heeft hun getuigenis gegeven, hun
gevende den Heiligen Geest,
gelijkals ook ons;

15:9 En heeft geen onderscheid
gemaakt tussen ons en hen,
gereinigd hebbende hun harten door
hetgeloof.
15:10 Nu dan, wat verzoekt gij God,
om een juk op den hals der
discipelen te leggen, hetwelk noch
onzevaders, noch wij hebben kunnen
dragen?
15:11 Maar wij geloven, door de
genade van den Heere Jezus
Christus, zalig te worden, op zulke
wijze alsook zij.
15:12 En al de menigte zweeg stil,
en zij hoorden Barnabas en Paulus
verhalen, wat grote tekenen
enwonderen God door hen onder
de heidenen gedaan had.
15:13 En nadat deze zwegen,
antwoordde Jakobus, zeggende:
Mannen broeders, hoort mij.
15:14 Simeon heeft verhaald hoe
God eerst de heidenen heeft
bezocht, om uit [hen] een volk aan
te nemenvoor Zijn Naam.
15:15 En hiermede stemmen
overeen de woorden der profeten,
gelijk geschreven is:
15:16 Na dezen zal Ik wederkeren,
en weder opbouwen de tabernakel
van David, die vervallen is,
enhetgeen daarvan verbroken is,
weder opbouwen, en Ik zal
denzelven weder oprichten.
15:17 Opdat de overblijvende
mensen den Heere zoeken, en al de
heidenen, over welken Mijn
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Naamaangeroepen is, spreekt de
Heere, Die dit alles doet.
15:18 Gode zijn al Zijn werken van
eeuwigheid bekend.
15:19 Daarom oordeel ik, dat men
degenen, die uit de heidenen zich
tot God bekeren, niet beroere;
15:20 Maar hun zal aanschrijven,
dat zij zich onthouden van de
dingen, die door de afgoden besmet
zijn, envan hoererij, en van het
verstikte, en van bloed.
15:21 Want Mozes heeft er van
oude tijden in elke stad, die hem
prediken, en hij wordt op elken
sabbat inde synagogen gelezen.
15:22 Toen heeft het den apostelen
en den ouderlingen, met de gehele
Gemeente, goed gedacht,
[enige]mannen uit zich te verkiezen,
en met Paulus en Barnabas te
zenden naar Antiochie: [namelijk]
Judas, dietoegenaamd wordt
Barsabas, en Silas, mannen, die
voorgangers waren onder de
broeders.
15:23 En zij schreven door hen dit
[navolgende]: De apostelen, en de
ouderlingen, en de broeders
[wensen]den broederen uit de
heidenen, die in Antiochie, en Syrie,
en Cilicie zijn, zaligheid.
15:24 Nademaal wij gehoord
hebben, dat sommigen, die van ons
uitgegaan zijn, u met woorden
ontroerdhebben en uw zielen
wankelende gemaakt, zeggende, dat

gij moet besneden worden, en de
wet onderhouden;welken wij [dat]
niet bevolen hadden;
15:25 Zo heeft het ons
eendrachtelijk te zamen zijnde, goed
gedacht, [enige] mannen te
verkiezen, en tot ute zenden, met
onze geliefden, Barnabas en Paulus.
15:26 Mensen, die hun zielen
overgegeven hebben voor den Naam
van onzen Heere Jezus Christus.
15:27 Wij hebben dan Judas en
Silas gezonden, die ook met den
mond hetzelfde zullen verkondigen.
15:28 Want het heeft den Heiligen
Geest en ons goed gedacht, ulieden
geen meerderen last op te
leggendan deze noodzakelijke
dingen:
15:29 [Namelijk], dat gij u onthoudt
van hetgeen den afgoden geofferd
is, en van bloed, en van het
verstikte,en van hoererij; van welke
dingen, indien gij uzelven wacht, zo
zult gij weldoen. Vaart wel.
15:30 Dezen dan, hun afscheid
ontvangen hebbende, kwamen te
Antiochie; en de menigte
vergaderdhebbende, gaven zij den
brief over.
15:31 En zij, [dien] gelezen
hebbende, verblijdden zich over de
vertroosting.
15:32 Judas nu en Silas, die ook
zelven profeten waren, vermaanden
de broeders met vele woorden,
enversterkten hen.
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15:33 En als zij [daar] een tijd
[lang] vertoefd hadden, lieten hen
de broeders [wederom] gaan met
vrede, totde apostelen.
15:34 Maar het dacht Silas goed
aldaar te blijven.
15:35 En Paulus en Barnabas
onthielden zich te Antiochie, lerende
en verkondigende met nog
veleanderen, het Woord des Heeren.
15:36 En na enige dagen zeide
Paulus tot Barnabas: Laat ons nu
wederkeren, en bezoeken onze
broedersin elke stad, in welke wij
het Woord des Heeren verkondigd
hebben, hoe zij het hebben.
15:37 En Barnabas ried, dat zij
Johannes, die genaamd is Markus,
zouden medenemen.
15:38 Maar Paulus achtte billijk, dat
men dien niet zoude medenemen,
die van Pamfylie af van hen
wasafgeweken, en met hen niet was
gegaan tot het werk.
15:39 Er ontstond dan een
verbittering, alzo dat zij van
elkander gescheiden zijn, en dat
Barnabas Markusmedenam, en naar
Cyprus afscheepte;
15:40 Maar Paulus verkoos Silas, en
reisde heen, der genade Gods van
de broederen bevolen zijnde.
15:41 En hij doorreisde Syrie en
Cilicie, versterkende de Gemeenten.
16:1 En hij kwam te Derbe en
Lystre. En ziet, aldaar was een

zeker discipel, met name Timotheus,
zoonvan een gelovige Joodse vrouw,
maar van een Grieksen vader;
16:2 Welken [goeden] getuigenis
gegeven werd van de broederen te
Lystre en Ikonium.
16:3 Deze wilde Paulus, dat met
hem zou reizen; en hij nam en
besneed hem, om der Joden wil,
die in dieplaatsen waren; want zij
kenden allen zijn vader, dat hij een
Griek was.
16:4 En alzo zij de steden
doorreisden, gaven zij hun de
verordeningen over, die van de
apostelen en deouderlingen te
Jeruzalem goed gevonden waren,
om [die] te onderhouden.
16:5 De Gemeenten dan werden
bevestigd in het geloof, en werden
dagelijks overvloediger in getal.
16:6 En als zij Frygie, en het land
van Galatie doorgereisd hadden,
werden zij van den Heiligen
Geestverhinderd het Woord in Azie
te spreken.
16:7 [En] aan Mysie gekomen zijnde,
poogden zij naar Bithynie te reizen;
en de Geest liet het hun niet toe.
16:8 En zij, Mysie voorbij gereisd
zijnde, kwamen af tot Troas.
16:9 En van Paulus werd in den
nacht een gezicht gezien: er was
een Macedonisch man staande, die
hembad en zeide: Kom over in
Macedonie, en help ons.
16:10 Als hij nu dit gezicht gezien
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had, zo zochten wij terstond naar
Macedonie te reizen,
besluitende[daaruit], dat ons de
Heere geroepen had, om denzelven
het Evangelie te verkondigen.
16:11 Van Troas dan afgevaren
zijnde, liepen wij recht naar
Samothrace, en den volgende [dag]
naarNeapolis.
16:12 En van daar naar Filippi,
welke is de eerste stad van dit deel
van Macedonie, een kolonie. En
wijonthielden ons in die stad
ettelijke dagen.
16:13 En op den dag des sabbats
gingen wij buiten de stad aan de
rivier, waar het gebed placht
tegeschieden; en nedergezeten
zijnde, spraken wij tot de vrouwen,
die samengekomen waren.
16:14 En een zekere vrouw, met
name Lydia, een purperverkoopster,
van de stad Thyatira, die God
diende,hoorde [ons]; welker hart de
Heere heeft geopend, dat zij acht
nam op hetgeen van Paulus
gesproken werd.
16:15 En als zij gedoopt was, en
haar huis, bad zij [ons], zeggende:
Indien gij hebt geoordeeld, dat ik
denHeere getrouw ben, zo komt in
mijn huis, en blijft er. En zij dwong
ons.
16:16 En het geschiedde, als wij tot
het gebed heengingen, dat een
zekere dienstmaagd, hebbende
eenwaarzeggenden geest, ons

ontmoette, welke haar heren groot
gewin toebracht met waarzeggen.
16:17 Dezelve volgde Paulus en ons
achterna, en riep, zeggende: Deze
mensen zijn dienstknechten Godsdes
Allerhoogsten, die ons den weg der
zaligheid verkondigen.
16:18 En dit deed zij vele dagen
lang. Maar Paulus, [daarover]
ontevreden zijnde, keerde zich om,
en zeidetot den geest: Ik gebied u
in den Naam van Jezus Christus,
dat gij van haar uitgaat. En hij ging
uit ter zelfder ure.
16:19 Als nu de heren van dezelve
zagen, dat de hoop huns gewins
weg was, grepen zij Paulus en
Silas,en trokken hen naar de markt
voor de oversten.
16:20 En als zij hen tot de
hoofdmannen gebracht hadden,
zeiden zij: Deze mensen beroeren
onze stad,daar zij Joden zijn.
16:21 En zij verkondigen zeden, die
ons niet geoorloofd zijn aan te
nemen noch te doen, alzo wij
Romeinenzijn.
16:22 En de schare stond
gezamenlijk tegen hen op; en de
hoofdmannen, hun de klederen
afgescheurdhebbende, bevalen hen
te geselen.
16:23 En als zij hun vele slagen
gegeven hadden, wierpen zij hen in
de gevangenis, en geboden
denstokbewaarder, dat hij hen
zekerlijk bewaren zou.
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16:24 Dewelke, zulk een gebod
ontvangen hebbende, wierp hen in
den binnensten kerker, en
verzekerdehun voeten in de stok.
16:25 En omtrent den middernacht
baden Paulus en Silas, en zongen
Gode lofzangen en de
gevangenenhoorden naar hen.
16:26 En er geschiedde snellijk een
grote aardbeving, alzo dat de
fundamenten des kerkers
bewogenwerden; en terstond werden
al de deuren geopend, en de
banden van allen werden los.
16:27 En de stokbewaarder, wakker
geworden zijnde, en ziende de
deuren der gevangenis geopend,
trokeen zwaard, en zou zichzelven
omgebracht hebben, menende, dat
de gevangenen ontvloden waren.
16:28 Maar Paulus riep met grote
stem, zeggende: Doe uzelven geen
kwaad; want wij zijn allen hier.
16:29 En als hij licht geeist had,
sprong hij in, en werd zeer bevende,
en viel voor Paulus en Silas
neder[aan] [de] [voeten];
16:30 En hen buiten gebracht
hebbende, zeide hij: [Lieve] heren,
wat moet ik doen, opdat ik zalig
worde?
16:31 En zij zeiden: Geloof in den
Heere Jezus Christus, en gij zult
zalig worden, gij en uw huis.
16:32 En zij spraken tot hem het
woord des Heeren, en tot allen, die
in zijn huis waren.

16:33 En hij nam hen tot zich in
dezelve ure des nachts, en wies
[hen] van de striemen; en hij werd
terstondgedoopt, en al de zijnen.
16:34 En hij bracht hen in zijn huis,
en zette [hun] de tafel voor, en
verheugde zich, dat hij met al zijn
huisaan God gelovig geworden was.
16:35 En als het dag geworden was,
zonden de hoofdmannen de
stadsdienaars, zeggende: Laat
diemensen los.
16:36 En de stokbewaarder
boodschapte deze woorden aan
Paulus, [zeggende]: De hoofdmannen
hebbengezonden, dat gij zoudt
losgelaten worden; gaat dan nu uit,
en reist heen in vrede.
16:37 Maar Paulus zeide tot hen: Zij
hebben ons, die Romeinen zijn,
onveroordeeld in het
openbaargegeseld, en in de
gevangenis geworpen, en werpen zij
zij ons nu heimelijk daaruit? Niet
alzo; maar dat zijzelven komen, en
ons uitleiden.
16:38 En de stadsdienaars
boodschapten deze woorden
wederom den hoofdmannen; en zij
werdenbevreesd, horende, dat zij
Romeinen waren.
16:39 En zij, komende, baden hen,
en als zij hen uitgeleid hadden,
begeerden zij, dat zij uit de stad
gaanzouden.
16:40 En uitgegaan zijnde uit de
gevangenis, gingen zij in tot Lydia;
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en de broeders gezien
hebbende,vertroostten zij dezelve, en
gingen uit [de] [stad].
17:1 En door Amfipolis en Apollonia
[hun] weg genomen hebbende,
kwamen zij te Thessalonica, alwaar
eensynagoge der Joden was.
17:2 En Paulus, gelijk hij gewoon
was, ging tot hen in, en drie
sabbatten lang handelde hij met
hen uit deSchriften,
17:3 [Dezelve] openende, en voor
[ogen] stellende, dat de Christus
moest lijden en opstaan uit de
doden,en dat deze Jezus is de
Christus, Dien ik, [zeide] [hij], ulieden
verkondige.
17:4 En sommigen uit hen
geloofden, en werden Paulus en
Silas toegevoegd, en van de
godsdienstigeGrieken een grote
menigte, en van de voornaamste
vrouwen niet weinige.
17:5 Maar de Joden, die
ongehoorzaam waren, [dit]
benijdende, namen tot zich enige
boze mannen uit demarktboeven, en
maakten, dat het volk te hoop liep,
en beroerden de stad; en op het
huis van Jasonaanvallende, zochten
zij hen tot het volk te brengen.
17:6 En als zij hen niet vonden,
trokken zij Jason en enige broeders
voor de oversten der stad,
roepende:Dezen, die de wereld in
roer hebben gesteld, zijn ook hier

gekomen;
17:7 Welke Jason in [zijn] [huis]
genomen heeft; en alle dezen doen
tegen de geboden des
keizers,zeggende, dat er een andere
Koning is, [namelijk] een Jezus.
17:8 En zij beroerden de schare, en
de oversten der stad, die dit
hoorden.
17:9 Doch als zij van Jason en de
anderen vergenoeging ontvangen
hadden, lieten zij hen gaan.
17:10 En de broeders zonden
terstond des nachts Paulus en Silas
weg naar Berea; welke, daar
gekomenzijnde, gingen heen naar de
synagoge der Joden;
17:11 En dezen waren edeler, dan
die te Thessalonica waren, [als] die
het woord ontvingen met
alletoegenegenheid, onderzoekende
dagelijks de Schriften, of deze
dingen alzo waren.
17:12 Velen dan uit hen geloofden,
en van de Griekse eerlijke vrouwen
en van de mannen niet weinige.
17:13 Maar als de Joden van
Thessalonica verstonden, dat het
Woord Gods ook te Berea van
Paulusverkondigd werd, kwamen zij
ook daar en bewogen de scharen.
17:14 Doch de broeders zonden
toen van stonde aan Paulus weg,
dat hij ging als naar de zee; maar
Silasen Timotheus bleven aldaar.
17:15 En die Paulus geleidden,
brachten hem tot Athene toe; en
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als zij bevel gekregen hadden aan
Silas enTimotheus, dat zij op het
spoedigste tot hem zouden komen,
vertrokken zij.
17:16 En terwijl Paulus hen te
Athene verwachtte, werd zijn geest
in hem ontstoken, ziende, dat de
stad zozeer afgodisch was.
17:17 Hij handelde dan in de
synagoge met de Joden, en met
degenen, die godsdienstig waren, en
op demarkt alle dagen met
degenen, die [hem] voorkwamen.
17:18 En sommigen van de
Epikureische en Stoische wijsgeren
streden met hem; en sommigen
zeiden:Wat wil toch deze klapper
zeggen? Maar anderen [zeiden]: Hij
schijnt een verkondiger te zijn van
vreemdegoden; omdat hij hun Jezus
en de opstanding verkondigde.
17:19 En zij namen hem, en
brachten [hem] op de [plaats],
[genaamd] Areopagus, zeggende:
Kunnen wij[niet] weten, welke deze
nieuwe leer zij, daar gij van spreekt?
17:20 Want gij brengt enige
vreemde dingen voor onze oren; wij
willen dan weten, wat toch dit zijn
wil.
17:21 (Die van Athene nu allen, en
de vreemdelingen, die zich daar
onthielden, besteedden [hun] tijd
totniets anders dan om wat nieuws
te zeggen en te horen.)
17:22 En Paulus, staande in het
midden van de [plaats], [genaamd]

Areopagus, zeide: Gij mannen
vanAthene! ik bemerke, dat gij
alleszins gelijk als godsdienstiger
zijt.
17:23 Want [de] [stad] doorgaande,
en aanschouwende uw
heiligdommen, heb ik ook een altaar
gevonden,op hetwelk een opschrift
stond: DEN ONBEKENDEN GOD.
Dezen dan, Dien gij niet kennende
dient, verkondigik ulieden.
17:24 De God, Die de wereld
gemaakt heeft en alles wat daarin
is; Deze, zijnde een Heere des
hemels ender aarde, woont niet in
tempelen met handen gemaakt;
17:25 En wordt ook van
mensenhanden niet gediend, [als]
iets behoevende, alzo Hij Zelf allen
het leven, enden adem, en alle
dingen geeft;
17:26 En heeft uit een bloede het
ganse geslacht der mensen
gemaakt, om op den gehelen
aardbodem tewonen, bescheiden
hebbende de tijden te voren
geordineerd, en de bepalingen van
hun woning;
17:27 Opdat zij den Heere zouden
zoeken, of zij Hem immers tasten
en vinden mochten; hoewel Hij
nietverre is van een iegelijk van ons.
17:28 Want in Hem leven wij, en
bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook
enigen van uw poeten gezegd
hebben:Want wij zijn ook Zijn
geslacht.
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17:29 Wij dan, zijnde Gods geslacht,
moeten niet menen, dat de Godheid
goud, of zilver, of steen gelijk
zij,welke door mensenkunst en
bedenking gesneden zijn.
17:30 God dan, de tijden der
onwetendheid overzien hebbende,
verkondigt nu allen mensen alom,
dat zijzich bekeren.
17:31 Daarom dat Hij een dag
gesteld heeft, op welken Hij den
aardbodem rechtvaardiglijk zal
oordelen,door een Man, Dien Hij
[daartoe] geordineerd heeft,
verzekering [daarvan] doende aan
allen, dewijl Hij Hem uitde doden
opgewekt heeft.
17:32 Als zij nu van de opstanding
der doden hoorden, spotten
sommigen [daarmede]; en
sommigenzeiden: Wij zullen u
wederom hiervan horen.
17:33 En alzo is Paulus uit het
midden van hen uitgegaan.
17:34 Doch sommige mannen
hingen hem aan, en geloofden;
onder welke was ook Dionysius,
deAreopagiet, en een vrouw, met
name Damaris, en anderen met
dezelve.
18:1 En na dezen scheidde Paulus
van Athene en kwam te Korinthe;
18:2 En vond een zekeren Jood,
met name Aquila, van geboorte uit
Pontus, die onlangs van Italie
gekomenwas, en Priscilla, zijn vrouw,

(omdat Claudius bevolen had, dat al
de Joden uit Rome vertrekken
zouden), en hijging tot hen;
18:3 En omdat hij van hetzelfde
handwerk was, bleef hij bij hen, en
wrocht; want zij waren
tentenmakersvan handwerk.
18:4 En hij handelde op elken
sabbat in de synagoge, en bewoog
[tot] [het] [geloof] Joden en Grieken.
18:5 En als Silas en Timotheus van
Macedonie afgekomen waren, werd
Paulus door den Geest
gedrongen,betuigende den Joden,
dat Jezus is de Christus.
18:6 Maar als zij wederstonden en
lasterden, schudde hij [zijn] klederen
af, en zeide tot hen: Uw bloed
[zij]op uw hoofd; ik ben rein; [en]
van nu voortaan zal ik tot de
heidenen heengaan.
18:7 En vandaar gegaan zijnde,
kwam hij in het huis van een [man],
met name Justus, die God
diende,wiens huis paalde aan de
synagoge.
18:8 En Crispus, de overste der
synagoge, geloofde aan den Heere
met geheel zijn huis; en velen van
deKorinthiers, [hem] horende,
geloofden, en werden gedoopt.
18:9 En de Heere zeide tot Paulus
door een gezicht in den nacht: Zijt
niet bevreesd, maar spreek en
zwijgniet.
18:10 Want Ik ben met u, en
niemand zal [de] [hand] aan u
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leggen om u kwaad te doen; want
Ik heb veelvolks in deze stad.
18:11 En hij onthield zich [aldaar]
een jaar en zes maanden, lerende
onder hen het Woord Gods.
18:12 Maar als Gallio stadhouder
van Achaje was, stonden de Joden
eendrachtelijk tegen Paulus op,
enbrachten hem voor den
rechterstoel.
18:13 Zeggende: Deze raadt den
mensen aan, dat zij God zouden
dienen tegen de wet.
18:14 En als Paulus [zijn] mond zou
opendoen, zeide Gallio tot de
Joden: Zo er enig ongelijk, of kwaad
stuk[begaan] ware, o Joden, zo zou
ik met reden ulieden verdragen;
18:15 Maar indien er geschil is over
een woord, en namen, en [over] de
wet, die onder u is, zo zult gij
zelventoezien; want ik wil over deze
dingen geen rechter zijn.
18:16 En hij dreef hen weg van den
rechterstoel.
18:17 Maar al de Grieken namen
Sosthenes, den overste der
synagoge, en sloegen [hem] voor
denrechterstoel; en Gallio trok zich
geen van deze dingen aan.
18:18 En als Paulus er nog vele
dagen gebleven was, nam hij
afscheid van de broederen, en
scheepte vandaar naar Syrie; en
Priscilla en Aquila met hem, [zijn]
hoofd te Kenchreen geschoren
hebbende; want hij hadeen gelofte

[gedaan].
18:19 En hij kwam te Efeze aan, en
liet hen aldaar; maar hij ging in de
synagoge, en handelde met
deJoden.
18:20 En als zij baden, dat hij
langer bij hen blijven zoude,
bewilligde hij het niet.
18:21 Maar hij nam afscheid van
hen, zeggende: Ik moet ganselijk het
toekomende feest te
Jeruzalemhouden; doch ik zal tot u
wederkeren, zo God wil. En hij voer
weg van Efeze.
18:22 En als hij te Cesarea was
gekomen, ging hij op [naar]
[Jeruzalem], en de Gemeente
gegroethebbende, ging hij af naar
Antiochie.
18:23 En als hij [aldaar] enigen tijd
geweest was, ging hij weg, en
doorreisde vervolgens het land
vanGalatie en Frygie, versterkende al
de discipelen.
18:24 En een zeker Jood, met
name Apollos, van geboorte een
Alexandrier, een welsprekend man,
kwamte Efeze, machtig zijnde in de
Schriften.
18:25 Deze was in den weg des
Heeren onderwezen; en vurig zijnde
van geest, sprak hij en
leerdenaarstiglijk de zaken des
Heeren, wetende alleenlijk den doop
van Johannes.
18:26 En deze begon vrijmoediglijk
te spreken in de synagoge. En als
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hem Aquila en Priscilla
gehoordhadden, namen zij hem tot
zich, en legden hem den weg Gods
bescheidenlijker uit.
18:27 En als hij wilde naar Achaje
reizen, de broeders, [hem] vermaand
hebbende, schreven aan
dediscipelen, dat zij hem ontvangen
zouden; welke, daar gekomen zijnde,
heeft veel toegebracht aan degenen,
diegeloofden door de genade.
18:28 Want hij overtuigde de Joden
met groten ernst in het openbaar,
bewijzende door de Schriften,
datJezus de Christus was.
19:1 En het geschiedde, terwijl
Apollos te Korinthe was, dat Paulus,
de bovenste delen [des]
[lands]doorreisd hebbende, te Efeze
kwam; en enige discipelen [aldaar]
vindende,
19:2 Zeide hij tot hen: Hebt gij den
Heiligen Geest ontvangen, als gij
geloofd hebt? En zij zeiden tot
hem:Wij hebben zelfs niet gehoord,
of er een Heiligen Geest is.
19:3 En hij zeide tot hen: Waarin
zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden:
In den doop van Johannes.
19:4 Maar Paulus zeide: Johannes
heeft wel gedoopt den doop der
bekering, zeggende tot het volk, dat
zijgeloven zouden in Dengene, Die
na hem kwam, dat is, in Christus
Jezus.
19:5 En die [hem] hoorden werden

gedoopt in den Naam van den
Heere Jezus.
19:6 En als Paulus hun de handen
opgelegd had, kwam de Heilige
Geest op hen; en zij spraken
met[vreemde] talen, en profeteerden.
19:7 En alle dezen waren omtrent
twaalf mannen.
19:8 En hij ging in de synagoge, en
sprak vrijmoediglijk, drie maanden
lang [met] [hen] handelende, en
[hun]aanradende de zaken van het
Koninkrijk Gods.
19:9 Maar als sommigen verhard
werden, en ongehoorzaam waren,
kwaadsprekende van den weg
[des][Heeren] voor de menigte, week
hij van hen, en scheidde de
discipelen af, dagelijks handelende
in de schoolvan zekeren Tyrannus.
19:10 En dit geschiedde twee jaren
lang, alzo dat allen, die in Azie
woonden, het Woord van den
HeereJezus hoorden, beiden Joden
en Grieken.
19:11 En God deed ongewone
krachten door de handen van
Paulus;
19:12 Alzo dat ook van zijn lijf op
de kranken gedragen werden de
zweetdoeken of gordeldoeken, en
dat deziekten van hen weken, en de
boze geesten van hen uitvoeren.
19:13 En sommigen van de
omzwervende Joden, zijnde [duivel]
bezweerders, hebben zich
onderwondenden Naam van den
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Heere Jezus te noemen over
degenen, die boze geesten hadden,
zeggende: Wij bezweren ubij Jezus,
Dien Paulus predikt!
19:14 [Dezen] nu waren zekere
zeven zonen van Sceva, een
Joodsen overpriester, die dit deden.
19:15 Maar de boze geest,
antwoordende, zeide: Jezus ken ik,
en Paulus weet ik; maar gijlieden,
wie zijtgij?
19:16 En de mens, in welken de
boze geest was, sprong op hen, en
hen meester geworden zijnde,
kreegde overhand tegen hen, alzo
dat zij naakt en gewond uit dat
huis ontvloden.
19:17 En dit werd allen bekend,
beiden Joden en Grieken, die te
Efeze woonden; en er viel een vreze
overhen allen, en de Naam van den
Heere Jezus werd groot gemaakt.
19:18 En velen dergenen, die
geloofden, kwamen, belijdende en
verkondigende hun daden.
19:19 Velen ook dergenen, die
ijdele [kunsten] gepleegd hadden,
brachten de boeken bijeen,
enverbrandden ze in aller
tegenwoordigheid; en berekenden de
waarde derzelve, en bevonden vijftig
duizendzilveren [penningen].
19:20 Alzo wies het Woord des
Heeren met macht, en nam de
overhand.
19:21 En als deze dingen volbracht
waren, nam Paulus voor in den

Geest, Macedonie en
Achajedoorgegaan hebbende, naar
Jeruzalem te reizen, zeggende:
Nadat ik aldaar zal geweest zijn,
moet ik ook Romezien.
19:22 En als hij naar Macedonie
gezonden had twee van degenen,
die hem dienden, [namelijk]
Timotheusen Erastus, bleef hij zelf
een tijd [lang] in Azie.
19:23 Maar op dienzelfden tijd
ontstond er geen kleine beroerte,
vanwege den weg [des] [Heeren].
19:24 Want een, met name
Demetrius, een zilversmid, die
[kleine] zilveren tempelen van Diana
maakte,bracht dien van die kunst
geen klein gewin toe;
19:25 Welke hij samenvergaderd
hebbende, met de handwerkers van
dergelijke dingen, zeide: Mannen,
gijweet, dat wij uit dit gewin onze
welvaart hebben;
19:26 En gij ziet en hoort, dat deze
Paulus veel volk, niet alleen van
Efeze, maar ook bijna van geheel
Azie,overreed en afgekeerd heeft,
zeggende, dat het geen goden zijn,
die met handen gemaakt worden.
19:27 En wij zijn niet alleen in
gevaar, dat dit deel in verachting
kome, maar dat ook de tempel van
de grotegodin Diana als niets
geacht zal worden, en dat ook haar
majesteit zal ten ondergaan, aan
welke gans Azie ende [gehele]
wereld godsdienst bewijst.
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19:28 Als zij nu [dit] hoorden,
werden zij vol van toornigheid, en
riepen, zeggende: Groot is de Diana
deEfezeren!
19:29 En de gehele stad werd vol
verwarring; en zij liepen met een
gedruis eendrachtelijk naar
deschouwplaats, met zich trekkende
Gajus en Aristarchus, Macedoniers,
metgezellen van Paulus op de reis.
19:30 En als Paulus tot het volk
wilde ingaan, lieten het hem de
discipelen niet toe.
19:31 En sommigen ook der
oversten van Azie, die hem vrienden
waren, zonden tot hem, en baden,
dat hijzichzelven op de
schouwplaats niet zou begeven.
19:32 Zij riepen dan [de] [ene] [dit],
de andere wat anders; want de
vergadering was verward en
hetmeerder [deel] wist niet, om wat
oorzaak zij samengekomen waren.
19:33 En zij deden Alexander uit de
schare voortkomen, alzo hem de
Joden voortstieten. En
Alexandergewenkt hebbende met de
hand, wilde bij het volk
verantwoording doen.
19:34 Maar als zij verstonden, dat
hij een Jood was, werd er een stem
van allen, roepende omtrent
tweeuren lang: Groot is de Diana
der Efezeren!
19:35 En als de [stads] schrijver de
schare gestild had, zeide hij: Gij
mannen van Efeze! wat mens is

ertoch, die niet weet, dat de stad
der Efezeren de kerkbewaarster zij
van de grote godin Diana, en van
[het][beeld], dat uit den hemel
gevallen is?
19:36 Dewijl dan deze dingen
onwedersprekelijk zijn, zo is het
behoorlijk dat gij stil zijt, en niets
onbedachtsdoet.
19:37 Want gij hebt deze mannen
[hier] gebracht, die noch kerkrovers
zijn, noch uw godin lasteren.
19:38 Indien dan nu Demetrius, en
die met hem van de kunst zijn,
tegen iemand enige zaak hebben,
derechtsdagen worden gehouden, en
er zijn stadhouders; laat hen
elkander verklagen.
19:39 En indien gij iets van andere
dingen verzoekt, dat zal in een
wettelijke vergadering beslecht
worden.
19:40 Want wij staan in gevaar, dat
wij van oproer zullen verklaagd
worden om [den] [dag] van heden,
alzoer geen oorzaak is, waardoor
wij reden zullen kunnen geven van
dezen oploop.
19:41 En dit gezegd hebbende, liet
hij de vergadering gaan.
20:1 Nadat nu het oproer gestild
was, Paulus, de discipelen tot zich
geroepen en gegroet hebbende, ging
uitom naar Macedonie te reizen.
20:2 En als hij die delen
doorgereisd, en hen met vele
1811

Handelingen
redenen vermaand had, kwam hij in
Griekenland.
20:3 En als hij [aldaar] drie
maanden overgebracht had, en hem
van de Joden lagen gelegd werden,
als hijnaar Syrie zoude varen, zo
werd hij van zin weder te keren
door Macedonie.
20:4 En hem vergezelschapte tot in
Azie Sopater van Berea; en van de
Thessalonicensen Aristarchus
enSekundus; en Gajus van Derbe, en
Timotheus en van die van Azie
Tychikus en Trofimus.
20:5 Dezen, vooraf heengegaan
zijnde, wachtten ons te Troas.
20:6 Wij nu scheepten af van Filippi
na de dagen der ongehevelde
[broden], en kwamen in vijf dagen
bij hente Troas, alwaar wij ons
zeven dagen onthielden.
20:7 En op den eersten [dag] der
week, als de discipelen
bijeengekomen waren om brood te
breken,handelde Paulus met hen,
zullende des anderen daags
verreizen; en hij strekte [zijne] rede
uit tot denmiddernacht.
20:8 En er waren vele lichten in de
opperzaal waar zij vergaderd waren.
20:9 En een zeker jongeling, met
name Eutychus, zat in het venster
en met een diepen slaap
overvallenzijnde, alzo Paulus lang
[tot] [hen] sprak, door den slaap
nederstortende, viel van de derde
zolderingnederwaarts, en werd dood

opgenomen.
20:10 Doch Paulus, afgekomen
zijnde, viel op hem, en [hem]
omvangende, zeide hij: Weest niet
beroerd;want zijn ziel is in hem.
20:11 En als hij [weder] boven
gegaan was, en brood gebroken en
[wat] gegeten had, en lang, tot
dendageraad toe, met hen
gesproken had, vertrok hij alzo.
20:12 En zij brachten den knecht
levende, en waren bovenmate
vertroost.
20:13 Maar wij, vooruit naar het
schip gegaan zijnde, voeren af naar
Assus, waar wij Paulus
zoudeninnemen; want hij had het
alzo bevolen, en hij zelf zou te voet
gaan.
20:14 En als hij zich te Assus bij
ons gevoegd had, namen wij hem
in, en kwamen te Mitylene.
20:15 En van daar afgescheept
zijnde, kwamen wij den volgenden
[dag] tegen Chios over, en des
anderen[daags] legden wij aan te
Samos, en bleven te Trogyllion, en
den [dag] daaraan kwamen wij te
Milete.
20:16 Want Paulus had
voorgenomen Efeze voorbij te varen,
opdat hij niet den tijd in Azie zou
verslijten;want hij spoedde zich, om
(zo het hem mogelijk ware) op den
pinksterdag te Jeruzalem te zijn.
20:17 Maar hij zond van Milete naar
Efeze, en hij ontbood de
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ouderlingen der Gemeente.
20:18 En als zij tot hem gekomen
waren, zeide hij tot hen: Gijlieden
weet, van den eersten dag af, dat
ik inAzie ben aangekomen, hoe ik
bij u den gansen tijd geweest ben;
20:19 Dienende den Heere met alle
ootmoedigheid, en vele tranen, en
verzoekingen, die mij overkomen
zijndoor de lagen der Joden;
20:20 Hoe ik niets achtergehouden
heb van hetgeen nuttig was, dat ik
u niet zou verkondigd en u
geleerdhebben, in het openbaar en
bij de huizen;
20:21 Betuigende, beiden Joden en
Grieken, de bekering tot God en het
geloof in onzen Heere
JezusChristus.
20:22 En nu ziet, ik, gebonden
zijnde door den Geest, reis naar
Jeruzalem, niet wetende, wat mij
daarontmoeten zal;
20:23 Dan dat de Heilige Geest van
stad tot stad betuigt, zeggende, dat
mij banden en
verdrukkingenaanstaande zijn.
20:24 Maar ik acht op geen ding,
noch houde mijn leven dierbaar
voor mijzelven, opdat ik mijn loop
metblijdschap mag volbrengen, en
den dienst, welken ik, van den
Heere Jezus ontvangen heb, om te
betuigen hetEvangelie der genade
Gods.
20:25 En nu ziet, ik weet, dat gij
allen, waar ik doorgegaan ben,

predikende het Koninkrijk Gods,
mijnaangezicht niet meer zien zult.
20:26 Daarom betuig ik ulieden op
dezen huidigen dag, dat ik rein ben
van het bloed van [u] allen.
20:27 Want ik heb niet
achtergehouden, dat ik u niet zou
verkondigd hebben al den raad
Gods.
20:28 Zo hebt dan acht op uzelven,
en op de gehele kudde, over
dewelke u de Heilige Geest tot
opzienersgesteld heeft, om de
Gemeente Gods te weiden, welke Hij
verkregen heeft door Zijn eigen
bloed.
20:29 Want dit weet ik, dat na mijn
vertrek zware wolven tot u inkomen
zullen, die de kudde niet sparen.
20:30 En uit uzelven zullen mannen
opstaan, sprekende verkeerde
dingen, om de discipelen af te
trekkenachter zich.
20:31 Daarom waakt, en gedenkt,
dat ik drie jaren [lang] nacht en
dag, niet opgehouden heb een
iegelijkmet tranen te vermanen.
20:32 En nu, broeders, ik bevele u
Gode, en den woorde Zijner genade,
Die machtig is u op te bouwen, enu
een erfdeel te geven onder al de
geheiligden.
20:33 Ik heb niemands zilver, of
goud, of kleding begeerd.
20:34 En gijzelve weet, dat deze
handen tot mijn nooddruft, en
dergenen, die met mij waren,
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gediendhebben.
20:35 Ik heb u in alles getoond, dat
men, alzo arbeidende, de zwakken
moet opnemen, en gedenken aande
woorden van den Heere Jezus, dat
Hij gezegd heeft: Het is zaliger te
geven, dan te ontvangen.
20:36 En als hij dit gezegd had,
heeft hij nederknielende met hen
allen gebeden.
20:37 En er werd een groot geween
van [hen] allen; en zij, vallende om
den hals van Paulus, kusten hem;
20:38 Zeer bedroefd zijnde,
allermeest over het woord, dat hij
gezegd had, dat zij zijn aangezicht
niet meerzien zouden; en zij
geleidden hem naar het schip.
21:1 En als het geschiedde, dat wij
van hen gescheiden en afgevaren
waren, zo liepen wij rechtuit
enkwamen te Kos, en den [dag]
daaraan te Rhodus, en van daar te
Patara.
21:2 En een schip gevonden
hebbende, dat naar Fenicie
overvoer, gingen wij er in en voeren
af.
21:3 En als wij Cyprus in het
gezicht gekregen, en dat aan de
linker [hand] gelaten hadden, voeren
wij naarSyrie, en kwamen aan te
Tyrus; want het schip zoude aldaar
den last ontladen.
21:4 En de discipelen gevonden
hebbende, bleven wij daar zeven

dagen; dewelke tot Paulus zeiden
doorden Geest, dat hij niet zou
opgaan naar Jeruzalem.
21:5 Toen het nu geschiedde, dat
wij deze dagen doorgebracht
hadden, gingen wij uit, en reisden
[voort];en zij geleidden ons allen
met vrouwen en kinderen tot buiten
de stad; en aan den oever
nederknielende,hebben wij gebeden.
21:6 En als wij elkander gegroet
hadden, gingen wij in het schip;
maar zijlieden keerden wederom,
[elk] naarhet zijne.
21:7 Wij nu, de scheepvaart
volbracht hebbende van Tyrus,
kwamen aan te Ptolemais, en de
broedersgegroet hebbende, bleven
een dag bij hen.
21:8 En des anderen [daags], Paulus
en wij, die met hem waren, gingen
van daar en kwamen te Cesarea;en
gegaan zijnde in het huis van
Filippus, den evangelist (die [een]
was van de zeven), bleven wij bij
hem.
21:9 Deze nu had vier dochters,
[nog] maagden, die profeteerden.
21:10 En als wij [daar] vele dagen
gebleven waren, kwam er een zeker
profeet af van Judea, met
nameAgabus;
21:11 En hij kwam tot ons, en nam
den gordel van Paulus, en
zichzelven handen en voeten
gebondenhebbende, zeide: Dit zegt
de Heilige Geest: Den man, wiens
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deze gordel is, zullen de Joden alzo
te Jeruzalembinden, en overleveren
in de handen der heidenen.
21:12 Als wij nu dit hoorden, baden
beiden wij en die van die plaats
waren, dat hij niet zou opgaan
naarJeruzalem.
21:13 Maar Paulus antwoordde: Wat
doet gij, dat gij weent, en mijn hart
week maakt? Want ik ben bereidniet
alleen gebonden te worden, maar
ook te sterven te Jeruzalem voor
den Naam van den Heere Jezus.
21:14 En als hij zich niet liet
afraden, hielden wij ons tevreden,
zeggende: De wil des Heeren
geschiede.
21:15 En na die dagen maakten wij
ons gereed, en gingen op naar
Jeruzalem.
21:16 En met ons gingen ook
[sommigen] der discipelen van
Cesarea, leidende [met] [zich] een
zekerenMnason, van Cyprus, een
ouden discipel, bij dewelken wij
zouden te huis liggen.
21:17 En als wij te Jeruzalem
gekomen waren, ontvingen ons de
broeders blijdelijk.
21:18 En den volgenden [dag] ging
Paulus met ons in tot Jakobus; en
al de ouderlingen waren
daargekomen.
21:19 En als hij hen gegroet had,
verhaalde hij van stuk tot stuk, wat
God onder de heidenen door
zijndienst gedaan had.

21:20 En zij, [dat] gehoord
hebbende, loofden den Heere, en
zeiden tot hem: Gij ziet, broeder,
hoeveleduizenden van Joden er zijn,
die geloven; en zij zijn allen
ijveraars van de wet.
21:21 En zij zijn aangaande u
bericht, dat gij al de Joden, die
onder de heidenen zijn, leert van
Mozesafvallen, zeggende: dat zij de
kinderen niet zouden besnijden,
noch naar de wijze [der] [wet]
wandelen.
21:22 Wat is er dan [te] [doen]? Het
is gans nodig, dat de menigte
samenkome; want zij zullen horen,
dat gijgekomen zijt.
21:23 Doe dan hetgeen wij u
zeggen: Wij hebben vier mannen,
die een gelofte gedaan hebben.
21:24 Neem dezen tot u, en heilig
u met hen, en doe de onkosten
nevens hen, opdat zij het
hoofdbescheren mogen; en allen
mogen weten, dat er niets is aan
hetgeen, waarvan zij, aangaande u,
bericht zijn;maar [dat] gij [alzo]
wandelt, dat gij ook zelve de wet
onderhoudt.
21:25 Doch van de heidenen, die
geloven, hebben wij geschreven en
goed gevonden, dat zij niets
dergelijkszouden onderhouden, dan
dat zij zich wachten van hetgeen
den afgoden geofferd is, en van
bloed, en van hetverstikte, en van
hoererij.
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21:26 Toen nam Paulus de mannen
met zich, en den dag daaraan met
hen geheiligd zijnde, ging hij in
dentempel, en verkondigde, dat de
dagen der heiliging vervuld waren,
[blijvende] [daar], totdat een iegelijk
van hende offerande opgeofferd
was.
21:27 Als nu de zeven dagen
zouden voleindigd worden, zagen
hem de Joden van Azie in den
tempel, enberoerden al het volk, en
sloegen de handen aan hem,
21:28 Roepende: Gij Israelietische
mannen, komt te hulp! Deze is de
mens, die tegen het volk, en de
wet,en deze plaats allen [man]
overal leert; en bovendien heeft hij
ook Grieken in den tempel gebracht,
en heeftdeze heilige plaats
ontheiligd.
21:29 Want zij hadden te voren
Trofimus, den Efezier, met hem in
de stad gezien, welken zij meenden,
datPaulus in den tempel gebracht
had.
21:30 En de gehele stad kwam in
roer en het volk liep samen; en zij
grepen Paulus, en trokken hem
buitenden tempel; en terstond
werden de deuren gesloten.
21:31 En als zij hem zochten te
doden, kwam het gerucht tot den
overste der bende, dat geheel
Jeruzalemin verwarring was.
21:32 Welke terstond krijgsknechten
en hoofdmannen over honderd tot

zich nam, en liep af naar hen toe.
Zijnu, den oversten en de
krijgsknechten ziende, hielden op
van Paulus te slaan.
21:33 Toen naderde de overste en
greep hem, en beval, dat men [hem]
met twee ketenen zou binden;
envraagde, wie hij was, en wat hij
gedaan had.
21:34 En onder de schare riep [de]
[ene] [dit], de andere wat anders.
Doch als hij de zekerheid niet
konweten vanwege de beroerte,
beval hij, dat men hem in de
legerplaats zou brengen.
21:35 En als hij aan de trappen
gekomen was, gebeurde het, dat hij
van de krijgsknechten gedragen
werdvanwege het geweld der schare.
21:36 Want de menigte des volks
volgde, al roepende: Weg met hem!
21:37 En als Paulus [nu] in de
legerplaats zou geleid worden, zeide
hij tot den overste: Is het mij
geoorloofdtot u wat te spreken? En
hij zeide: Kent gij Grieks?
21:38 Zijt gij dan niet de
Egyptenaar, die voor deze dagen
oproer verwekte, en de vier
duizendmoordenaars naar de
woestijn uitleidde?
21:39 Maar Paulus zeide: Ik ben een
Joods man van Tarsen, een burger
van geen onvermaarde stad inCilicie,
ik bid u, laat mij toe tot het volk te
spreken.
21:40 En als hij het toegelaten had,
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Paulus, staande op de trappen,
wenkte met de hand tot het volk;
en alser grote stilte geworden was,
sprak hij hen aan in de Hebreeuwse
taal, zeggende:
22:1 Mannen broeders en vaders,
hoort mijn verantwoording, die ik
tegenwoordig tot u [doen] [zal].
22:2 (Als zij nu hoorden, dat hij in
de Hebreeuwse taal hen aansprak,
hielden zij zich te meer stil. En
hijzeide:)
22:3 Ik ben een Joods man, en te
Tarsen in Cilicie geboren, opgevoed
in deze stad, aan de voeten
vanGamaliel onderwezen naar de
bescheidenste wijze der vaderlijke
wet, zijnde een ijveraar Gods,
gelijkerwijs gijallen heden zijt;
22:4 Die dezen weg vervolgd heb
tot den dood, bindende en in de
gevangenissen overleverende
beidenmannen en vrouwen.
22:5 Gelijk mij ook de hogepriester
getuige is, en de gehele raad der
ouderlingen; van dewelke ik
ookbrieven genomen hebbende tot
de broeders, ben naar Damaskus
gereisd, om ook degenen, die daar
waren,gebonden te brengen naar
Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden
worden.
22:6 Maar het geschiedde mij, als ik
reisde, en Damaskus genaakte,
omtrent den middag, dat snellijk
uitden hemel een groot licht mij

rondom omscheen.
22:7 En ik viel ter aarde, en ik
hoorde een stem, tot mij zeggende:
Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?
22:8 En ik antwoordde: Wie zijt Gij,
Heere? En Hij zeide tot mij: Ik ben
Jezus, de Nazarener, Welken
gijvervolgt.
22:9 En die met mij waren, zagen
wel het licht, en werden zeer
bevreesd; maar de stem Desgenen,
Die totmij sprak, hoorden zij niet.
22:10 En ik zeide: Heere! wat zal ik
doen? En de Heere zeide tot mij:
Sta op, en ga heen naar
Damaskus;en aldaar zal met u
gesproken worden, van al hetgeen u
geordineerd is te doen.
22:11 En als ik vanwege de
heerlijkheid deszelven lichts niet
zag, zo werd ik bij de hand geleid
vandegenen, die met mij waren, en
kwam te Damaskus.
22:12 En een zekere Ananias, een
godvruchtig man naar de wet,
[goede] getuigenis hebbende van al
deJoden, die [daar] woonden,
22:13 Kwam tot mij, en bij [mij]
staande, zeide tot mij: Saul,
broeder, word weder ziende! En ter
zelfder urewerd ik ziende op hem.
22:14 En hij zeide: De God onzer
vaderen heeft u te voren
verordineerd, om Zijn wil te kennen,
en denRechtvaardige te zien, en de
stem uit Zijn mond te horen.
22:15 Want gij zult Hem getuige zijn
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bij alle mensen, van hetgeen gij
gezien en gehoord hebt.
22:16 En nu, wat vertoeft gij? Sta
op, en laat u dopen, en uw zonden
afwassen, aanroepende den
Naamdes Heeren.
22:17 En het gebeurde mij, als ik te
Jeruzalem wedergekeerd was, en in
den tempel bad, dat ik in
eenvertrekking van zinnen was;
22:18 En dat ik Hem zag, en Hij tot
mij zeide: Spoed u, en ga in der
haast uit Jeruzalem; want zij zullen
uwgetuigenis van Mij niet aannemen.
22:19 En ik zeide: Heere, zij weten,
dat ik in de gevangenis wierp, en in
de synagogen geselde, die in
Ugeloofden;
22:20 En toen het bloed van
Stefanus, Uw getuige, vergoten
werd, [dat] ik daar ook bij stond, en
mede eenwelbehagen had in zijn
dood, en de klederen bewaarde
dergenen, die hem doodden.
22:21 En Hij zeide tot mij: Ga heen;
want Ik zal u ver tot de heidenen
afzenden.
22:22 Zij hoorden hem nu tot dit
woord toe; en zij verhieven hun
stem, zeggende: Weg van de aarde
metzulk een, want het is niet
behoorlijk, dat hij leve.
22:23 En als zij riepen, en de
klederen van zich smeten, en stof in
de lucht wierpen;
22:24 Zo beval de overste, dat men
hem in de legerplaats zou brengen,

en zeide, dat men hem met
geselenonderzoeken zou, opdat hij
verstaan mocht, om wat oorzaak zij
alzo over hem riepen.
22:25 En alzo zij hem met de
riemen uitrekten, zeide Paulus tot
den hoofdman over honderd, die
daarstond: Is het ulieden geoorloofd
een Romeinsen mens, en [dien]
onveroordeeld, te geselen?
22:26 Als nu de hoofdman over
honderd [dat] hoorde, ging hij toe,
en boodschapte het den
overste,zeggende: Zie, wat gij te
doen hebt; want deze mens is een
Romein.
22:27 En de overste kwam toe, en
zeide tot hem: Zeg mij, zijt gij een
Romein? En hij zeide: Ja.
22:28 En de overste antwoordde: Ik
heb dit burgerrecht voor een grote
som [gelds] verkregen. En
Pauluszeide: Maar ik ben ook [een]
[burger] geboren.
22:29 Terstond dan lieten zij van
hem af, die hem zouden onderzocht
hebben. En de overste werd
ookbevreesd, toen hij verstond, dat
hij een Romein was, en dat hij hem
had gebonden.
22:30 En des anderen [daags],
willende de zekerheid weten,
waarom hij van de Joden
beschuldigd werd,maakte hij hem los
van de banden, en beval, dat de
overpriesters en hun gehele raad
zouden komen; en Paulusafgebracht
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hebbende, stelde hij [hem] voor hen.
23:1 En Paulus, de ogen op den
raad houdende, zeide: Mannen
broeders! ik heb met alle goed
gewetenvoor God gewandeld tot op
dezen dag.
23:2 Maar de hogepriester Ananias
beval dengenen, die bij hem
stonden, dat zij hem op den mond
zoudenslaan.
23:3 Toen zeide Paulus tot hem:
God zal u slaan, gij gewitte wand!
Zit gij ook om mij te oordelen naar
dewet, en beveelt gij, tegen de wet,
dat men mij zal slaan?
23:4 En die daarbij stonden, zeiden:
Scheldt gij den hogepriester Gods?
23:5 En Paulus zeide: Ik wist niet,
broeders! dat het de hogepriester
was; want er is geschreven:
Denoverste uws volks zult gij niet
vloeken.
23:6 En Paulus wetende dat het ene
deel was van de Sadduceen, en het
andere van de Farizeen, riep inden
raad: Mannen broeders, ik ben een
Farizeer, eens Farizeers zoon; ik
word over de hoop en opstanding
derdoden geoordeeld.
23:7 En als hij dit gesproken had,
ontstond er tweedracht tussen de
Farizeen en de Sadduceen, en
demenigte werd verdeeld.
23:8 Want de Sadduceen zeggen,
dat er geen opstanding is, noch
engel, noch geest, maar de

Farizeenbelijden het beide.
23:9 En er geschiedde een groot
geroep; en de Schriftgeleerden van
de zijde der Farizeen stonden op,
enstreden, zeggende: Wij vinden
geen kwaad in dezen mens; en
indien een geest tot hem gesproken
heeft, of eenengel, laat ons tegen
God niet strijden.
23:10 En als er grote tweedracht
ontstaan was, de overste, vrezende,
dat Paulus van hen verscheurd
mochtworden, gebood, dat het
krijgsvolk zou afkomen, en hem uit
het midden van hen wegrukken, en
in de legerplaatsbrengen.
23:11 En den volgenden nacht
stond de Heere bij hem, en zeide:
Heb goeden moed, Paulus, want
gelijk gijte Jeruzalem van Mij
betuigd hebt alzo moet gij ook te
Rome getuigen.
23:12 En als het dag geworden was,
maakten sommigen van de Joden
een samenrotting, en
vervloektenzichzelven, zeggende, dat
zij noch eten noch drinken zouden,
totdat zij Paulus zouden gedood
hebben.
23:13 En zij waren meer dan
veertig, die dezen eed te zamen
gedaan hadden;
23:14 Dewelke gingen tot de
overpriesters en de ouderlingen, en
zeiden: Wij hebben ons zelven
metvervloeking vervloekt, niets te
zullen nuttigen, totdat wij Paulus
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zullen gedood hebben.
23:15 Gij dan nu, laat den overste
weten met den raad, dat hij hem
morgen tot u afbrenge, alsof gij
naderekennis zoudt nemen van zijn
zaken; en wij zijn bereid hem om te
brengen, eer hij bij [u] komt.
23:16 En als de zoon van Paulus'
zuster deze lage gehoord had,
kwam hij daar, en ging in de
legerplaats,en boodschapte het
Paulus.
23:17 En Paulus riep tot zich een
van de hoofdmannen over honderd,
en zeide: Leid dezen jongeling
heentot den overste; want hij heeft
hem wat te boodschappen.
23:18 Deze dan nam hem en bracht
[hem] tot den overste, en zeide:
Paulus, de gevangene, heeft mij
totzich geroepen, en begeerd, dat ik
dezen jongeling tot u zou brengen,
die u wat heeft te zeggen.
23:19 De overste nu nam hem bij
de hand, en bezijden gegaan zijnde,
vraagde hij: Wat is het dat gij
mijhebt te boodschappen?
23:20 En hij zeide: De Joden zijn
overeengekomen, om van u te
begeren, dat gij Paulus morgen in
den raadzoudt afbrengen, alsof zij
iets van hem nader zouden
onderzoeken.
23:21 Doch geloof hen niet; want
meer dan veertig mannen uit hen
leggen hem lagen, welke
zichzelvenmet een vervloeking

verbonden hebben noch te eten
noch te drinken, totdat zij hem
zullen omgebracht hebben;en zij zijn
nu gereed, verwachtende de
toezegging van u.
23:22 De overste dan liet den
jongeling gaan, [hem] gebiedende:
Zeg niemand voort, dat gij mij
zulksgeopenbaard hebt.
23:23 En zekere twee van de
hoofdmannen over honderd tot zich
geroepen hebbende, zeide hij:
Maakttweehonderd krijgsknechten
gereed, opdat zij naar Cesarea
trekken, en zeventig ruiters, en
tweehonderdschutters, tegen de
derde ure des nachts;
23:24 En laat ze [zadel] beesten
bestellen, opdat zij Paulus daarop
zetten, en behouden overbrengen
totden stadhouder Felix.
23:25 En hij schreef een brief,
hebbende dezen inhoud:
23:26 Claudius Lysias aan den
machtigsten stadhouder Felix
groetenis.
23:27 Alzo deze man van de Joden
gegrepen was, en van hen
omgebracht zou geworden zijn, ben
ikdaarover gekomen met het
krijgsvolk, en heb hem [hun]
ontnomen, bericht zijnde, dat hij
een Romein is.
23:28 En willende de zaak weten,
waarover zij hem beschuldigden,
bracht ik hem af in hun raad;
23:29 Welken ik bevond beschuldigd
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te worden over vragen hunner wet;
maar geen beschuldiging tegenhem
te zijn, die den dood of banden
waardig is.
23:30 En als mij te kennen gegeven
was, dat van de Joden een lage
tegen deze man [gelegd] zou
worden,zo heb ik [hem] terstond
aan u gezonden; gebiedende ook
den beschuldigers voor u te zeggen,
hetgeen zijtegen hem hadden.
Vaarwel.
23:31 De krijgsknechten dan, gelijk
hun bevolen was, namen Paulus, en
brachten hem des nachts
totAntipatris.
23:32 En des anderen daags,
latende de ruiters met hem trekken,
keerden zij wederom naar de
legerplaats.
23:33 Dewelken als zij te Cesarea
gekomen waren, en den brief den
stadhouder overgeleverd
hadden,hebben zij ook Paulus voor
hem gesteld.
23:34 En de stadhouder, [den]
[brief] gelezen hebbende, vraagde,
uit wat provincie hij was; en
verstaande,dat hij van Cilicie was,
23:35 Zeide hij: Ik zal u horen, als
ook uw beschuldigers hier zullen
gekomen zijn. En hij beval, dat hij in
hetrechthuis van Herodes zou
bewaard worden.
24:1 En vijf dagen daarna kwam de
hogepriester Ananias af met de

ouderlingen, en een
zekerenvoorspraak, [genaamd]
Tertullus, dewelke verschenen voor
den stadhouder tegen Paulus.
24:2 En als hij geroepen was, begon
Tertullus [hem] te beschuldigen,
zeggende:
24:3 Dat wij grote vrede door u
bekomen, en dat [vele] loffelijke
diensten dezen volke geschieden
door uwvoorzichtigheid, machtigste
Felix, nemen wij ganselijk en overal
met alle dankbaarheid aan.
24:4 Maar opdat ik u niet lang
ophoude, ik bid [u], dat gij ons,
naar uw bescheidenheid, kortelijk
hoort.
24:5 Want wij hebben dezen man
bevonden te zijn een pest, en een,
die oproer verwekt onder al de
Joden,door de [ganse] wereld, en
een oppersten voorstander van de
sekte der Nazarenen.
24:6 Die ook gepoogd heeft den
tempel te ontheiligen, welken wij
ook gegrepen hebben, en naar onze
wethebben willen oordelen.
24:7 Maar Lysias, de overste,
daarover komende, heeft [hem] met
groot geweld uit onze
handenweggebracht;
24:8 Gebiedende zijn beschuldigers
tot u te komen; van dewelken gij
zelf, [hem] onderzocht hebbende,
zultkunnen verstaan, al hetgeen,
waarvan wij hem beschuldigen.
24:9 En ook de Joden stemden het
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toe, zeggende, dat deze dingen alzo
waren.
24:10 Maar Paulus, als hem de
stadhouder gewenkt had, dat hij
zou spreken, antwoordde: Dewijl ik
weet,dat gij nu vele jaren over dit
volk rechter zijt geweest, zo
verantwoord ik mijzelven met [des]
te beteren moed.
24:11 Alzo gij kunt weten, dat het
niet meer dan twaalf dagen zijn,
van dat ik ben opgekomen om
teaanbidden te Jeruzalem;
24:12 En zij hebben mij noch in den
tempel gevonden tot iemand
sprekende, of [enige] samenrotting
desvolks makende, noch in de
synagogen, noch in de stad;
24:13 En zij kunnen niet bewijzen,
waarvan zij mij nu beschuldigen.
24:14 Maar dit beken ik u, dat ik
naar dien weg, welken zij sekte
noemen, den God der vaderen alzo
diene,gelovende alles, wat in de wet
en in de profeten geschreven is;
24:15 Hebbende hoop op God,
welke dezen ook zelf verwachten,
dat er een opstanding der doden
wezenzal, beiden der rechtvaardigen
en der onrechtvaardigen.
24:16 En hierin oefen ik mijzelven,
om altijd een onergerlijk geweten te
hebben bij God en de mensen.
24:17 Doch na vele jaren ben ik
gekomen om aalmoezen te doen
aan mijn volk, en offeranden.
24:18 Waarover mij gevonden

hebben, geheiligd zijnde, in den
tempel, niet met volk, noch met
beroerte,enige Joden uit Azie;
24:19 Welke behoorden [hier] voor
u tegenwoordig te zijn, en [mij] te
beschuldigen, indien zij iets
haddentegen mij.
24:20 Of dat dezen zelf zeggen of
zij enig onrecht in mij gevonden
hebben, als ik voor den raad stond;
24:21 Dan van dit enig woord,
hetwelk ik riep, staande onder hen:
Over de opstanding der doden word
ikheden van ulieden geoordeeld!
24:22 Toen nu Felix dit gehoord
had, stelde hij hen uit, zeggende:
Als ik nader wetenschap van dezen
wegzal hebben, wanneer Lysias, de
overste, zal afgekomen zijn, zo zal
ik volle kennis nemen van uw zaken.
24:23 En hij beval den hoofdman
over honderd, dat Paulus zou
bewaard worden, en verlichting
hebben, endat hij niemand van de
zijnen zou beletten [hem] te dienen,
of tot hem te komen.
24:24 En na sommige dagen, Felix,
daar gekomen zijnde met Drusilla,
zijn vrouw, die een Jodin
was,ontbood Paulus, en hoorde hem
van het geloof in Christus.
24:25 En als hij handelde van
rechtvaardigheid, en matigheid, en
[van] het toekomende oordeel, Felix,
zeerbevreesd geworden zijnde,
antwoordde; Voor ditmaal ga heen;
en als ik gelegenen tijd zal hebben
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bekomen, zozal ik u tot mij roepen.
24:26 En tegelijk ook hopende, dat
hem van Paulus geld gegeven zou
worden, opdat hij hem
losliet;waarom hij hem ook dikwijls
ontbood, en sprak met hem.
24:27 Maar als twee jaren vervuld
waren, kreeg Felix Porcius Festus in
zijn plaats; en Felix, willende
denJoden gunst bewijzen, liet Paulus
gevangen.
25:1 Festus dan, in de provincie
gekomen zijnde, ging na drie dagen
van Cesarea op naar Jeruzalem.
25:2 En de hogepriester, en de
voornaamsten der Joden,
verschenen voor hem tegen Paulus
en badenhem,
25:3 Begerende gunst tegen hem,
opdat hij hem zou doen komen te
Jeruzalem; [en] leggende een lage,
omhem op den weg om te brengen.
25:4 Doch Festus antwoordde, dat
Paulus te Cesarea bewaard werd, en
dat hij zelf haast [derwaarts]
zouverreizen.
25:5 Die dan, zeide hij, onder u
kunnen, dat zij mede afreizen, en
zo er iets onbehoorlijks in dezen
man is,dat zij hem beschuldigen.
25:6 En als hij onder hen niet meer
dan tien dagen doorgebracht had,
kwam hij af naar Cesarea; en
desanderen daags, op den
rechterstoel gezeten zijnde, beval
hij, dat Paulus zou [voor] gebracht

worden.
25:7 En als hij daar gekomen was,
stonden de Joden, die van
Jeruzalem afgekomen waren,
rondom [hem],vele en zware
beschuldigingen tegen Paulus
voortbrengende, die zij niet konden
bewijzen;
25:8 Dewijl hij, verantwoordende,
zeide: Ik heb noch tegen de wet der
Joden, noch tegen den tempel,
nochtegen den keizer iets
gezondigd.
25:9 Maar Festus, willende den
Joden gunst bewijzen, antwoordde
Paulus, en zeide: Wilt gij
naarJeruzalem opgaan, en aldaar
voor mij over deze dingen
geoordeeld worden?
25:10 En Paulus zeide: Ik sta voor
den rechterstoel des keizers, waar
ik geoordeeld moet worden;
denJoden heb ik geen onrecht
gedaan; gelijk gij ook zeer wel weet.
25:11 Want indien ik onrecht doe,
en iets des doods waardig gedaan
heb, ik weiger niet te sterven;
maarindien er niets is van hetgeen,
waarvan dezen mij beschuldigen, zo
kan niemand mij hun uit gunst
overgeven. Ikberoep mij op den
keizer.
25:12 Toen antwoordde Festus, als
hij met den raad gesproken had:
Hebt gij u op den keizer
beroepen?Gij zult tot den keizer
gaan.
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25:13 En als enige dagen
voorbijgegaan waren, kwamen de
koning Agrippa en Bernice te
Cesarea, omFestus te begroeten.
25:14 En toen zij aldaar vele dagen
doorgebracht hadden, heeft Festus
de zaken van Paulus aan denkoning
verhaald, zeggende: [Hier] is een
zeker man van Felix gevangen
gelaten;
25:15 Om wiens wil, als ik te
Jeruzalem was, de overpriesters en
de ouderlingen der Joden
verschenen,begerende vonnis tegen
hem;
25:16 Aan dewelke ik antwoordde,
dat de Romeinen de gewoonte niet
hebben, enigen mens uit gunst
terdood over te geven, eer de
beschuldigde de beschuldigers
tegenwoordig heeft, en plaats van
verantwoordinggekregen heeft over
de beschuldiging.
25:17 Als zij dan gezamenlijk alhier
gekomen waren, zo heb ik, geen
uitstel nemende, des [daags]
daaraanop den rechterstoel gezeten,
en beval, dat de man zoude [voor]
gebracht worden;
25:18 Over welken de beschuldigers,
[hier] staande, geen zaak hebben
voorgebracht, waarvan ikvermoedde;
25:19 Maar hadden tegen hem
enige vragen van hun godsdienst,
en van zekeren Jezus, Die
gestorvenwas, Welken Paulus zeide
te leven.

25:20 En als ik over de
onderzoeking van deze zaak in
twijfeling was, zeide ik, of hij wilde
gaan naarJeruzalem, en aldaar over
deze dingen geoordeeld worden.
25:21 En als Paulus zich beriep, dat
men hem tot de kennis des keizers
bewaren zou, zo heb ik bevolen,dat
hij bewaard zoude worden, ter tijd
toe, dat ik hem tot den keizer
zenden zou.
25:22 En Agrippa zeide tot Festus:
Ik wilde ook zelf dien mens [wel]
horen. En hij zeide: Morgen zult gij
hemhoren.
25:23 Des anderen daags dan, als
Agrippa gekomen was en Bernice,
met grote pracht, en als zij
ingegaanwaren in het rechthuis, met
de oversten over duizend, en de
mannen, die de voornaamsten der
stad waren,werd Paulus op bevel
van Festus [voor] gebracht.
25:24 En Festus zeide: Koning
Agrippa, en gij mannen allen, die
met ons tegenwoordig zijt, gij ziet
dezen,van welken mij de ganse
menigte der Joden heeft
aangesproken, beide te Jeruzalem
en hier, roepende, dat hijniet meer
behoort te leven.
25:25 Maar ik bevonden hebbende,
dat hij niets des doods waardig
gedaan had, en dewijl hij ook zelf
zichop den keizer beroepen heeft,
heb besloten hem te zenden.
25:26 Van welken ik niets zekers
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heb aan den heer te schrijven;
daarom heb ik hem voor
uliedenvoorgebracht, en meest voor
u, koning Agrippa, opdat ik, na
gedane onderzoeking, wat heb te
schrijven.
25:27 Want het dunkt mij tegen
rede, een gevangene te zenden, [en]
niet ook de beschuldigingen, die
tegenhem zijn, te kennen te geven.
26:1 En Agrippa zeide tot Paulus:
Het is u geoorloofd voor uzelven te
spreken. Toen strekte Paulus de
handuit, en verantwoordde zich
[aldus]:
26:2 Ik acht mijzelven gelukkig, o
koning Agrippa, dat ik mij heden
voor u zal verantwoorden van
alles,waarover ik van de Joden
beschuldigd word;
26:3 Allermeest, dewijl ik weet, dat
gij kennis hebt van alle gewoonten
en vragen, die onder de Joden
zijn.Daarom bid ik u, dat gij mij
lankmoediglijk hoort.
26:4 Mijn leven dan van der
jonkheid aan, hetwelk van den
beginne onder mijn volk te
Jeruzalem geweestis, weten al de
Joden;
26:5 Als die van over lang mij te
voren gekend hebben (indien zij het
wilden getuigen), dat ik, naar
debescheidenste sekte van onzen
godsdienst, [als] een Farizeer
geleefd heb.

26:6 En nu sta ik, en word
geoordeeld over de hoop der
belofte, die van God tot de vaderen
geschied is;
26:7 Tot dewelke onze twaalf
geslachten, geduriglijk nacht en dag
[God] dienende, verhopen te
komen;over welke hoop ik, o koning
Agrippa, van de Joden word
beschuldigd.
26:8 Wat? wordt het bij ulieden
ongelofelijk geoordeeld, dat God de
doden opwekt?
26:9 Ik meende waarlijk bij
mijzelven, dat ik tegen den Naam
van Jezus van Nazareth vele
wederpartijdigedingen moest doen.
26:10 Hetwelk ik ook gedaan heb te
Jeruzalem, en ik heb velen van de
heiligen in de
gevangenissengesloten, de macht
van de overpriesters ontvangen
hebbende; en als zij omgebracht
werden, stemde ik het toe.
26:11 En door al de synagogen heb
ik hen dikwijls gestraft, en
gedwongen te lasteren; en boven
mate tegenhen woedende, heb ik
[hen] vervolgd, ook tot in de buiten
[landse] steden.
26:12 Waarover ook als ik naar
Damaskus reisde, met macht en
last, welk [ik] van de overpriesters
[had],
26:13 Zag ik, o koning, in het
midden van den dag, op den weg
een licht, boven den glans der zon,
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van denhemel mij en degenen, die
met mij reisden, omschijnende.
26:14 En als wij allen ter aarde
nedergevallen waren, hoorde ik een
stem, tot mij sprekende, en
zeggende inde Hebreeuwse taal:
Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het
is u hard, tegen de prikkels de
verzenen te slaan.
26:15 En ik zeide: Wie zijt Gij,
Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus,
Dien gij vervolgt.
26:16 Maar richt u op, en sta op
uw voeten; want hiertoe ben Ik u
verschenen, om u te stellen tot
eendienaar en getuige der dingen,
beide die gij gezien hebt en in
welke Ik u [nog] zal verschijnen;
26:17 Verlossende u van dit volk,
en [van] de heidenen, tot dewelke Ik
u nu zende;
26:18 Om hun ogen te openen, en
[hen] te bekeren van de duisternis
tot het licht, en [van] de macht
dessatans tot God; opdat zij
vergeving der zonden ontvangen, en
een erfdeel onder de geheiligden,
door het geloofin Mij.
26:19 Daarom, o koning Agrippa,
ben ik dat Hemels gezicht niet
ongehoorzaam geweest;
26:20 Maar heb eerst dengenen, die
te Damaskus waren, en te
Jeruzalem, en in het gehele land
vanJudea, en den heidenen
verkondigd, dat zij zich zouden
beteren, en tot God bekeren, werken

doende derbekering waardig.
26:21 Om dezer zaken wil hebben
mij de Joden in den tempel
gegrepen en gepoogd om te
brengen.
26:22 Dan, hulp van God verkregen
hebbende, sta ik tot op dezen dag,
betuigende beiden klein en
groot;niets zeggende buiten hetgeen
de profeten en Mozes gesproken
hebben, dat geschieden zoude;
26:23 [Namelijk] dat de Christus
lijden moest, en dat Hij, de Eerste
uit de opstanding der doden zijnde,
eenlicht zou verkondigen dezen
volke, en den heidenen.
26:24 En als hij deze dingen tot
verantwoording sprak, zeide Festus
met grote stem: Gij raast, Paulus,
degrote geleerdheid brengt u tot
razernij!
26:25 Maar hij zeide: Ik raas niet,
machtigste Festus, maar ik spreek
woorden van waarheid en van
eengezond verstand;
26:26 Want de koning weet van
deze dingen, tot welken ik ook
vrijmoedigheid gebruikende spreek;
want ikgeloof niet, dat hem iets van
deze dingen verborgen is; want dit
is in geen hoek geschied.
26:27 Gelooft gij, o koning Agrippa,
de profeten? Ik weet dat gij ze
gelooft.
26:28 En Agrippa zeide tot Paulus:
Gij beweegt mij bijna een Christen
te worden.
1826

Handelingen
26:29 En Paulus zeide: Ik wenste
wel van God, dat, en bijna en
geheellijk, niet alleen gij, maar ook
allen, diemij heden horen, zodanigen
wierden, gelijk als ik ben,
uitgenomen deze banden.
26:30 En als hij dit gezegd had,
stond de koning op, en de
stadhouder, en Bernice, en die met
hen gezetenwaren;
26:31 En aan een zijde gegaan
zijnde, spraken zij tot elkander,
zeggende: Deze mens doet niets
des doodsof der banden waardig.
26:32 En Agrippa zeide tot Festus:
Deze mens kon losgelaten worden,
indien hij zich op den keizer niet
hadberoepen.
27:1 En als het besloten was, dat
wij naar Italie zouden afvaren,
leverden zij Paulus en enige
anderegevangenen, over aan een
hoofdman over honderd, met name
Julius van de keizerlijke bende.
27:2 En in een Adramyttenisch schip
gegaan zijnde, alzo wij de plaatsen
langs Azie bevaren zouden,voeren
wij af; en Aristarchus, de
Macedonier van Thessalonica, was
met ons.
27:3 En des anderen [daags]
kwamen wij aan te Sidon. En Julius,
vriendelijk met Paulus handelende,
liet[hem] toe tot de vrienden te
gaan, om [van] [hen] bezorgd te
worden.

27:4 En van daar afgevaren zijnde,
voeren wij onder Cyprus heen,
omdat de winden [ons] tegen waren.
27:5 En de zee, die langs Cilicie en
Pamfylie is, doorgevaren zijnde,
kwamen wij aan te Myra in Lycie.
27:6 En de hoofdman, aldaar een
schip gevonden hebbende van
Alexandrie, dat naar Italie voer,
deed onsin hetzelve overgaan.
27:7 En als wij vele dagen langzaam
voortvoeren, en nauwelijks tegenover
Knidus gekomen waren,overmits het
ons de wind niet toeliet, zo voeren
wij onder Kreta heen, tegenover
Salmone.
27:8 En hetzelve nauwelijks voorbij
zeilende, kwamen wij in een zekere
plaats genaamd Schonehavens,waar
de stad Lasea nabij was.
27:9 En als veel tijd verlopen, en de
vaart nu zorgelijk was, omdat ook
de vasten nu voorbij was,
vermaandehen Paulus,
27:10 En zeide tot hen: Mannen, ik
zie, dat de vaart zal geschieden
met hinder en grote schade, niet
alleenvan de lading en van het
schip, maar ook van ons leven.
27:11 Doch de hoofdman geloofde
meer den stuurman en den
schipper, dan hetgeen van Paulus
gezegdwerd.
27:12 En alzo de haven ongelegen
was om te overwinteren, vond het
meerder [deel] geraden ook van
daarte varen, of zij enigszins te
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Fenix konden aankomen om te
overwinteren, zijnde een haven in
Kreta, strekkendetegen het
zuidwesten en tegen het
noordwesten.
27:13 En alzo de zuidenwind
zachtelijk waaide, meenden zij hun
voornemen verkregen te hebben,
enafgevaren zijnde, zeilden zij dicht
voorbij Kreta henen.
27:14 Maar niet lang daarna, sloeg
tegen hetzelve een stormwind,
genaamd Euroklydon.
27:15 En als het schip daarmede
weggerukt werd, en niet kon tegen
den wind opzeilen, gaven wij het
op,en dreven heen.
27:16 En lopende onder een zeker
eilandje, genaamd Klauda, konden
wij nauwelijks de boot
machtigworden.
27:17 Dewelke opgehaald hebbende,
gebruikten zij [alle] behulpselen, het
schip ondergordende; en alzo
zijvreesden, dat zij op de [droogte]
Syrtis vervallen zouden, streken zij
het zeil, en dreven alzo henen.
27:18 En alzo wij van het onweder
geweldiglijk geslingerd werden,
deden zij den volgende [dag]
eenuitworp;
27:19 En den derden [dag] wierpen
wij met onze eigen handen het
scheepsgereedschap uit.
27:20 En als noch zon noch
gesternten verschenen in vele
dagen, en geen klein onweder [ons]

drukte, zowerd [ons] voorts alle
hoop van behouden te worden
benomen.
27:21 En als men langen tijd zonder
eten geweest was, toen stond
Paulus [op] in het midden van hen,
enzeide: O mannen, men behoorde
mij wel gehoor gegeven te hebben,
en van Kreta niet afgevaren te zijn,
endezen hinder en deze schade
verhoed te hebben;
27:22 Doch alsnu vermaan ik
ulieden goedsmoeds te zijn; want er
zal geen verlies geschieden
van[iemands] leven onder u, maar
alleen van het schip.
27:23 Want dezen zelfden nacht
heeft bij mij gestaan een engel
Gods, Wiens ik ben, Welken ook ik
dien,
27:24 Zeggende: Vrees niet, Paulus,
gij moet voor den keizer gesteld
worden; en zie, God heeft
ugeschonken allen, die met u varen.
27:25 Daarom zijt goedsmoeds,
mannen, want ik geloof Gode, dat
het alzo zijn zal, gelijkerwijs het
mijgezegd is.
27:26 Doch wij moeten op een
zeker eiland vervallen.
27:27 Als nu de veertiende nacht
gekomen was, alzo wij in de
Adriatische zee zee herwaarts en
derwaartsgedreven werden, omtrent
het midden des nachts, vermoedden
de scheepslieden, dat hun enig land
naderde.
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27:28 En het dieplood uitgeworpen
hebbende, vonden zij twintig
vademen; en een weinig
voortgevarenzijnde, wierpen zij
wederom het dieplood uit, en
vonden vijftien vademen;
27:29 En vrezende, dat zij ergens
op harde plaatsen vervallen
mochten, wierpen zij vier ankers van
hetachterschip uit, en wensten, dat
het dag werd.
27:30 Maar als de scheepslieden
zochten uit het schip te vlieden, en
de boot nederlieten in de zee,
onderden schijn, alsof zij uit het
voorschip de ankers zouden
uitbrengen,
27:31 Zeide Paulus tot den
hoofdman en tot de krijgsknechten:
Indien dezen in het schip niet
blijven, gij kuntniet behouden
worden.
27:32 Toen hieuwen de
krijgsknechten de touwen af van de
boot, en lieten haar vallen.
27:33 En ondertussen dat het dag
zou worden, vermaande Paulus [hen]
allen, dat zij zouden spijze
nemen,en zeide: Het is heden de
veertiende dag, dat gij verwachtende
blijft zonder eten, en niets hebt
genomen.
27:34 Daarom vermaan ik u spijze
te nemen, want dat dient tot uw
behouding; want niemand van u zal
eenhaar van het hoofd vallen.
27:35 En als hij dit gezegd had en

brood genomen had, dankte hij God
in aller tegenwoordigheid;
en[hetzelve] gebroken hebbende,
begon hij te eten.
27:36 En zij allen, goedsmoeds
geworden zijnde, namen ook zelven
spijze.
27:37 Wij waren nu in het schip in
alles tweehonderd zes en zeventig
zielen.
27:38 En als zij met spijze
verzadigd waren, lichtten zij het
schip, en wierpen het koren uit in
de zee.
27:39 En toen het dag werd,
kenden zij het land niet; maar zij
merkten een zekeren inham, die een
oeverhad, tegen denwelken zij
geraden vonden, zo zij konden, het
schip aan te zetten.
27:40 En als zij de ankers
opgehaald hadden, gaven zij [het]
[schip] aan de zee over, meteen
deroerbanden losmakende; en het
razeil naar den wind opgehaald
hebbende, hielden zij het naar den
oever toe.
27:41 Maar vervallende op een
plaats, die de zee aan beide zijden
had, zetten zij het schip daarop; en
hetvoorschip, vastzittende, bleef
onbewegelijk, maar het achterschip
brak van het geweld der baren.
27:42 De raadslag nu der
krijgslieden was, dat zij de
gevangenen zouden doden, opdat
niemand,ontzwommen zijnde, zoude
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ontvlieden.
27:43 Maar de hoofdman, willende
Paulus behouden, belette hun dat
voornemen, en beval, dat
degenen,die zwemmen konden, zich
eerst zouden afwerpen, en te land
komen;
27:44 En de anderen, sommigen op
planken, en sommigen op enige
[stukken] van het schip. En alzo is
hetgeschied, dat zij allen behouden
aan het land gekomen zijn.
28:1 En als zij ontkomen waren,
toen verstonden zij, dat het eiland
Melite heette.
28:2 En de barbaren bewezen ons
geen gemene vriendelijkheid; want
een groot vuur ontstoken
hebbende,namen zij ons allen in,
om den regen, die overkwam, en
om de koude.
28:3 En als Paulus een hoop rijzen
bijeengeraapt en op het vuur gelegd
had, kwam er een adder uit door
dehitte, en vatte zijn hand.
28:4 En als de barbaren het beest
zagen aan zijn hand hangen, zeiden
zij tot elkander: Deze mens
isgewisselijk een doodslager, welken
de wraak niet laat leven, daar hij
uit de zee ontkomen is.
28:5 Maar hij schudde het beest af
in het vuur, en leed niets kwaads.
28:6 En zij verwachtten, dat hij zou
opzwellen, of terstond dood
nedervallen. Maar als zij lang

gewachthadden, en zagen, dat geen
ongemak hem overkwam, werden zij
veranderd, en zeiden, dat hij een
god was.
28:7 En hier, omtrent dezelfde
plaats, had de voornaamste van het
eiland, met name Publius,
[zijn]landhoeven, die ons ontving, en
drie dagen vriendelijk herbergde.
28:8 En het geschiedde, dat de
vader van Publius, met koortsen en
den roden loop bevangen zijnde, te
bedlag; tot denwelken Paulus inging,
en als hij gebeden had, legde hij de
handen op hem, en maakte hem
gezond.
28:9 Als dit dan geschied was,
kwamen ook tot hem de anderen,
die krankheden hadden in het
eiland, enwerden genezen.
28:10 Die ons ook eerden met veel
eer, en als wij vertrekken zouden,
bestelden zij [ons] hetgeen van
nodewas.
28:11 En na drie maanden voeren
wij af in een schip van Alexandrie,
dat in het eiland overwinterd
had,hebbende tot een teken, Kastor
en Pollux.
28:12 En als wij te Syrakuse
aangekomen waren, bleven wij
[aldaar] drie dagen;
28:13 Van waar wij omvoeren, en
kwamen aan te Regium; en alzo, na
een dag, de wind zuid werd,
kwamenwij den tweeden dag te
Puteoli;
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28:14 Alwaar wij broeders vonden,
en werden gebeden, zeven dagen bij
hen te blijven; en alzo gingen
wijnaar Rome.
28:15 En vandaar kwamen de
broeders, van onze zaken gehoord
hebbende, ons tegemoet tot
Appiusmarkt,en de drie tabernen;
welke Paulus ziende, dankte hij God
en greep moed.
28:16 En toen wij te Rome gekomen
waren, gaf de hoofdman de
gevangenen over aan den overste
deslegers; maar aan Paulus werd
toegelaten op zichzelven te wonen
met den krijgsknecht, die hem
bewaarde.
28:17 En het geschiedde na drie
dagen dat Paulus samenriep
degenen, die de voornaamsten der
Jodenwaren. En als zij
samengekomen waren, zeide hij tot
hen: Mannen broeders, ik, die niets
gedaan heb tegen hetvolk of de
vaderlijke gewoonten, ben gebonden
uit Jeruzalem overgeleverd in de
handen der Romeinen;
28:18 Dewelken, mij onderzocht
hebbende, wilden [mij] loslaten,
omdat geen schuld des doods in
mij was.
28:19 Maar als de Joden [zulks]
tegenspraken, werd ik genoodzaakt
mij op den keizer te beroepen;
[doch]niet, alsof ik iets had, mijn
volk te beschuldigen.
28:20 Om deze oorzaak dan heb ik

u bij mij geroepen, om [u] te zien
en aan te spreken; want vanwege
dehope Israels ben ik met deze
keten omvangen.
28:21 Maar zij zeiden tot hem: Wij
hebben noch brieven u aangaande
van Judea ontvangen; noch
iemandvan de broeders, hier
gekomen zijnde, heeft van u iets
kwaads geboodschapt of gesproken.
28:22 Maar wij begeren wel van u
te horen, wat gij gevoelt; want wat
deze sekte aangaat, ons is
bekend,dat zij overal
tegengesproken wordt.
28:23 En als zij hem een dag
gesteld hadden, kwamen er velen
tot hem in [zijn] woonplaats;
denwelken hijhet Koninkrijk Gods
uitlegde, en betuigde, en poogde
hen te bewegen tot het geloof in
Jezus, beide uit de wetvan Mozes
en de profeten, van des morgens
vroeg tot den avond toe.
28:24 En sommigen geloofden wel,
hetgeen gezegd werd, maar
sommigen geloofden niet.
28:25 En tegen elkander oneens
zijnde, scheidden zij; als Paulus [dit]
ene woord gezegd had,
[namelijk]:Wel heeft de Heilige Geest
gesproken door Jesaja, den profeet,
tot onze vaderen,
28:26 Zeggende: Ga heen tot dit
volk, en zeg: Met het gehoor zult gij
horen, en geenszins verstaan;
enziende zult gij zien, en geenszins
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bemerken.
28:27 Want het hart dezes volks is
dik geworden, en met de oren
hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun
ogenhebben zij toegedaan; opdat zij
niet te eniger tijd met de ogen
zouden zien, en met de oren horen,
en met hethart verstaan, en zij zich
bekeren, en Ik hen geneze.
28:28 Het zij u dan bekend, dat de
zaligheid Gods den heidenen
gezonden is, en dezelve zullen

horen.
28:29 En als hij dit gezegd had,
gingen de Joden weg, veel twisting
hebbende onder elkander.
28:30 En Paulus bleef twee gehele
jaren in zijn eigen gehuurde woning;
en ontving allen, die tot
hemkwamen;
28:31 Predikende het Koninkrijk
Gods, en lerende van den Heere
Jezus Christus met alle
vrijmoedigheid,onverhinderd.

Romeinen
1:1 Paulus, een dienstknecht van
Jezus Christus, een geroepen
apostel, afgezonderd tot het
Evangelievan God,
1:2 (Hetwelk Hij te voren beloofd
had door Zijn profeten, in de heilige
Schriften).
1:3 Van Zijn Zoon, Die geworden is
uit het zaad van David, naar het
vlees;
1:4 Die krachtelijk bewezen is te zijn
de Zoon van God, naar den Geest
der heiligmaking, uit deopstanding
der doden) [namelijk] Jezus Christus,
onzen Heere:
1:5 (Door Welken wij hebben
ontvangen genade en het
apostelschap, tot gehoorzaamheid
des geloofsonder al de heidenen,

voor Zijn Naam;
1:6 Onder welken gij ook zijt,
geroepenen van Jezus Christus!)
1:7 Allen, die te Rome zijt, geliefden
Gods, en geroepen heiligen, genade
zij u, en vrede van God,
onzenVader, en den Heere Jezus
Christus.
1:8 Eerstelijk dank ik mijn God door
Jezus Christus over u allen, dat uw
geloof verkondigd wordt in degehele
wereld.
1:9 Want God is mijn Getuige,
Welken ik diene in mijn geest, in
het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik
zondernalaten uwer gedenke;
1:10 Allen tijd in mijn gebeden
biddende, of mogelijk mij nog te
eniger tijd goede gelegenheid
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gegevenwierd, door den wil van
God, om tot ulieden te komen.
1:11 Want ik verlang om u te zien,
opdat ik u enige geestelijke gave
mocht mededelen, ten einde
gijversterkt zoudt worden;
1:12 Dat is, om mede vertroost te
worden onder u, door het
onderlinge geloof, zo het uwe als
het mijne.
1:13 Doch ik wil niet, dat u
onbekend zij, broeders, dat ik
menigmaal voorgenomen heb tot u
te komen (enben tot nog toe
verhinderd geweest), opdat ik ook
onder u enige vrucht zou hebben,
gelijk als ook onder deandere
heidenen.
1:14 Beiden Grieken en Barbaren,
beiden wijzen en onwijzen ben ik
een schuldenaar.
1:15 Alzo hetgeen in mij is, dat is
volvaardig, om u ook, die te Rome
zijt, het Evangelie te verkondigen.
1:16 Want ik schaam mij des
Evangelies van Christus niet; want
het is een kracht Gods tot zaligheid
eeniegelijk, die gelooft, eerst den
Jood, en [ook] den Griek.
1:17 Want de rechtvaardigheid Gods
wordt in hetzelve geopenbaard uit
geloof tot geloof; gelijkgeschreven
is: Maar de rechtvaardige zal uit het
geloof leven.
1:18 Want de toorn Gods wordt
geopenbaard van den hemel over
alle goddeloosheid, en

ongerechtigheidder mensen, [als] die
de waarheid in ongerechtigheid ten
onder houden.
1:19 Overmits hetgeen van God
kennelijk is, in hen openbaar is;
want God heeft het hun
geopenbaard.
1:20 Want Zijn onzienlijke dingen
worden, van de schepping der
wereld aan, uit de schepselen
verstaanen doorzien, beide Zijn
eeuwige kracht en Goddelijkheid,
opdat zij niet te verontschuldigen
zouden zijn.
1:21 Omdat zij, God kennende,
[Hem] als God niet hebben
verheerlijkt of gedankt; maar zijn
verijdeldgeworden in hun
overleggingen en hun onverstandig
hart is verduisterd geworden;
1:22 Zich uitgevende voor wijzen,
zijn zij dwaas geworden;
1:23 En hebben de heerlijkheid des
onverderfelijken Gods veranderd in
de gelijkenis eens beelds van
eenverderfelijk mens, en van
gevogelte, en van viervoetige en
kruipende [gedierten].
1:24 Daarom heeft God hen ook
overgegeven in de begeerlijkheden
hunner harten tot onreinigheid,
omhun lichamen onder elkander te
onteren;
1:25 [Als] die de waarheid Gods
veranderd hebben in de leugen, en
het schepsel geeerd en
gediendhebben boven den Schepper,
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Die te prijzen is in der eeuwigheid,
amen.
1:26 Daarom heeft God hen
overgegeven tot oneerlijke
bewegingen; want ook hun vrouwen
hebben hetnatuurlijk gebruik
veranderd in het [gebruik] tegen
nature;
1:27 En insgelijks ook de mannen,
nalatende het natuurlijk gebruik der
vrouw, zijn verhit geworden in
hunlust tegen elkander, mannen met
mannen schandelijkheid bedrijvende,
en de vergelding van hun dwaling,
die[daartoe] behoorde, in zichzelven
ontvangende.
1:28 En gelijk het hun niet goed
gedacht heeft God in erkentenis te
houden, zo heeft God
henovergegeven in een verkeerden
zin, om te doen dingen, die niet
betamen;
1:29 Vervuld zijnde met alle
ongerechtigheid, hoererij, boosheid,
gierigheid, kwaadheid, vol van
nijdigheid,moord, twist, bedrog,
kwaadaardigheid;
1:30 Oorblazers, achterklappers,
haters Gods, smaders, hovaardigen,
laatdunkenden, vinders van
kwadedingen, den ouderen
ongehoorzaam;
1:31 Onverstandigen,
verbondbrekers, zonder natuurlijke
liefde, onverzoenlijken,
onbarmhartigen;
1:32 Dewelken, daar zij het recht

Gods weten, [namelijk], dat degenen,
die zulke dingen doen, des
doodswaardig zijn) niet alleen
dezelve doen, maar ook mede een
welgevallen hebben in degenen, die
ze doen.
2:1 Daarom zijt gij niet te
verontschuldigen, o mens, wie gij
zijt, die [anderen] oordeelt; want
waarin gij eenander oordeelt,
veroordeelt gij uzelven; want gij, die
[anderen] oordeelt, doet dezelfde
dingen.
2:2 En wij weten, dat het oordeel
Gods naar waarheid is, over
degenen, die zulke dingen doen.
2:3 En denkt gij dit, o mens, die
oordeelt dengenen, die zulke dingen
doen, en dezelve doet, dat gij
hetoordeel Gods zult ontvlieden?
2:4 Of veracht gij den rijkdom Zijner
goedertierenheid, en
verdraagzaamheid, en
lankmoedigheid, nietwetende, dat de
goedertierenheid Gods u tot
bekering leidt?
2:5 Maar naar uw hardigheid, en
onbekeerlijk hart, vergadert gij
uzelven toorn als een schat, in den
dagdes toorns, en der openbaring
van het rechtvaardig oordeel Gods.
2:6 Welke een iegelijk vergelden zal
naar zijn werken;
2:7 Dengenen wel, die met
volharding in goeddoen, heerlijkheid,
en eer, en onverderfelijkheid zoeken,
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heteeuwige leven;
2:8 Maar dengenen, die twistgierig
zijn, en die der waarheid
ongehoorzaam, doch der
ongerechtigheidgehoorzaam zijn,
[zal] verbolgenheid en toorn
[vergolden] [worden];
2:9 Verdrukking en benauwdheid
over alle ziel des mensen, die het
kwade werkt, eerst van den Jood,
en[ook] van den Griek;
2:10 Maar heerlijkheid, en eer, en
vrede een iegelijk, die het goede
werkt, eerst den Jood, en [ook]
denGriek.
2:11 Want er is geen aanneming
des persoons bij God.
2:12 Want zovelen, als er zonder
wet gezondigd hebben, zullen ook
zonder wet verloren gaan;
enzovelen, als er onder de wet
gezondigd hebben, zullen door de
wet geoordeeld worden;
2:13 (Want de hoorders der wet zijn
niet rechtvaardig voor God, maar de
daders der wet
zullengerechtvaardigd worden;
2:14 Want wanneer de heidenen,
die de wet niet hebben, van nature
de dingen doen, die der wet
zijn,deze, de wet niet hebbende, zijn
zichzelven een wet;
2:15 [Als] die betonen het werk der
wet geschreven in hun harten, hun
geweten medegetuigende, en
degedachten onder elkander [hen]
beschuldigende, of ook

ontschuldigende).
2:16 In den dag wanneer God de
verborgene dingen der mensen zal
oordelen door Jezus Christus,
naarmijn Evangelie.
2:17 Zie, gij wordt een Jood
genaamd en rust op de wet; en
roemt op God,
2:18 En gij weet [Zijn] wil, en
beproeft de dingen, die [daarvan]
verschillen, zijnde onderwezen uit de
wet;
2:19 En gij betrouwt uzelven te zijn
een leidsman der blinden, een licht
dergenen, die in duisternis zijn;
2:20 Een onderrichter der onwijzen,
[en] een leermeester der
onwetenden, hebbende de gedaante
derkennis en der waarheid in de
wet.
2:21 Die dan een anderen leert,
leert gij uzelven niet? Die predikt,
dat men niet stelen zal, steelt gij?
2:22 Die zegt, dat men geen
overspel doen zal, doet gij overspel?
Die van de afgoden een gruwel
hebt,berooft gij het heilige?
2:23 Die op de wet roemt, onteert
gij God door de overtreding der
wet?
2:24 Want de Naam van God wordt
om uwentwil gelasterd onder de
heidenen, gelijk geschreven is.
2:25 Want de besnijdenis is wel nut,
indien gij de wet doet; maar indien
gij een overtreder der wet zijt, zo
isuw besnijdenis voorhuid geworden.
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2:26 Indien dan de voorhuid de
rechten der wet bewaart, zal niet
zijn voorhuid tot een
besnijdenisgerekend worden?
2:27 En zal de voorhuid, die uit de
natuur is, als zij de wet volbrengt, u
[niet] oordelen, die door de letter
enbesnijdenis een overtreder der
wet zijt?
2:28 Want die is niet een Jood, die
het in het openbaar is; noch die is
de besnijdenis, die het in
hetopenbaar in het vlees is;
2:29 Maar die is een Jood, die het
in het verborgen is, en de
besnijdenis des harten, in den
geest, niet [in][de] letter, [is] [de]
[besnijdenis]; wiens lof niet is uit de
mensen, maar uit God.
3:1 Welk is dan het voordeel van
den Jood? Of welk is de nuttigheid
der besnijdenis?
3:2 Vele in alle manier; want [dit]
[is] wel het eerste, dat hun de
Woorden Gods zijn toebetrouwd.
3:3 Want wat is het, al zijn
sommigen ongelovig geweest? Zal
hun ongelovigheid het geloof van
God teniet doen?
3:4 Dat zij verre. Doch God zij
waarachtig, maar alle mens
leugenachtig; gelijk als geschreven
is: OpdatGij gerechtvaardigd wordt
in Uw woorden, en overwint,
wanneer Gij oordeelt.
3:5 Indien nu onze ongerechtigheid

Gods gerechtigheid bevestigt, wat
zullen wij zeggen? Is
Godonrechtvaardig, als Hij toorn
over [ons] brengt? (Ik spreek naar
den mens.)
3:6 Dat zij verre, anderszins hoe zal
God de wereld oordelen?
3:7 Want indien de waarheid Gods
door mijn leugen overvloediger is
geworden, tot Zijn heerlijkheid,
watword ik ook nog als een
zondaar geoordeeld?
3:8 En [zeggen] [wij] niet [liever]
(gelijk wij gelasterd worden, en gelijk
sommigen zeggen, dat wij
zeggen):Laat ons het kwade doen,
opdat het goede [daaruit] kome?
Welker verdoemenis rechtvaardig is.
3:9 Wat dan? Zijn wij uitnemender?
Ganselijk niet; want wij hebben te
voren beschuldigd beiden Jodenen
Grieken, dat zij allen onder de
zonde zijn;
3:10 Gelijk geschreven is: Er is
niemand rechtvaardig, ook niet een;
3:11 Er is niemand, die verstandig
is, er is niemand, die God zoekt.
3:12 Allen zijn zij afgeweken, te
zamen zijn zij onnut geworden; er is
niemand, die goed doet, er is
[ook]niet tot een toe.
3:13 Hun keel is een geopend graf;
met hun tongen plegen zij bedrog;
slangenvenijn is onder hun lippen.
3:14 Welker mond vol is van
vervloeking en bitterheid;
3:15 Hun voeten zijn snel om bloed
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te vergieten;
3:16 Vernieling en ellendigheid is in
hun wegen;
3:17 En den weg des vredes hebben
zij niet gekend.
3:18 Er is geen vreze Gods voor
hun ogen.
3:19 Wij weten nu, dat al wat de
wet zegt, zij dat spreekt tot
degenen, die onder de wet zijn;
opdat allemond gestopt worde en
de gehele wereld [voor] God
verdoemelijk zij.
3:20 Daarom zal uit de werken der
wet geen vlees gerechtvaardigd
worden, voor Hem; want door de
wetis de kennis der zonde.
3:21 Maar nu is de rechtvaardigheid
Gods geopenbaard geworden zonder
de wet, hebbende getuigenisvan de
wet en de profeten:
3:22 Namelijk de rechtvaardigheid
Gods door het geloof van Jezus
Christus, tot allen, en over allen,
diegeloven; want er is geen
onderscheid.
3:23 Want zij hebben allen
gezondigd, en derven de heerlijkheid
Gods;
3:24 En worden om niet
gerechtvaardigd, uit Zijn genade,
door de verlossing, die in Christus
Jezus is;
3:25 Welken God voorgesteld heeft
[tot] een verzoening, door het
geloof in Zijn bloed, tot een
betoningvan Zijn rechtvaardigheid,

door de vergeving der zonden, die
te voren geschied zijn onder de
verdraagzaamheidGods;
3:26 Tot een betoning van Zijn
rechtvaardigheid in dezen
tegenwoordigen tijd; opdat Hij
rechtvaardig zij,en rechtvaardigende
dengene, die uit het geloof van
Jezus is.
3:27 Waar is dan de roem? Hij is
uitgesloten. Door wat wet? Der
werken? Neen, maar door de wet
desgeloofs.
3:28 Wij besluiten dan, dat de mens
door het geloof gerechtvaardigd
wordt, zonder de werken der wet.
3:29 Is God [een] [God] der Joden
alleen? en is Hij het niet ook der
heidenen? Ja, ook der heidenen;
3:30 Nademaal Hij een enig God is,
Die de besnijdenis rechtvaardigen
zal uit het geloof, en de
voorhuiddoor het geloof.
3:31 Doen wij dan de wet te niet
door het geloof? Dat zij verre; maar
wij bevestigen de wet.
4:1 Wat zullen wij dan zeggen, dat
Abraham, onze vader, verkregen
heeft naar het vlees?
4:2 Want indien Abraham uit de
werken gerechtvaardigd is, zo heeft
hij roem, maar niet bij God.
4:3 Want wat zegt de Schrift? En
Abraham geloofde God, en het is
hem gerekend tot rechtvaardigheid.
4:4 Nu dengene, die werkt, wordt
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het loon niet toegerekend naar
genade, maar naar schuld.
4:5 Doch dengene, die niet werkt,
maar gelooft in Hem, Die den
goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn
geloofgerekend tot rechtvaardigheid.
4:6 Gelijk ook David den mens zalig
spreekt, welken God de
rechtvaardigheid toerekent zonder
werken;
4:7 [Zeggende]: Zalig zijn zij, welker
ongerechtigheden vergeven zijn, en
welker zonden bedekt zijn;
4:8 Zalig is de man, welken de
Heere de zonden niet toerekent.
4:9 Deze zaligspreking dan, is die
[alleen] over de besnijdenis, of ook
over de voorhuid? Want wij
zeggen,dat Abraham het geloof
gerekend is tot rechtvaardigheid.
4:10 Hoe is het [hem] dan
toegerekend? Als hij in de
besnijdenis was, of in de voorhuid?
Niet in debesnijdenis, maar in de
voorhuid.
4:11 En hij heeft het teken der
besnijdenis ontvangen [tot] een
zegel der rechtvaardigheid des
geloofs, die[hem] in de voorhuid
[was] [toegerekend]: opdat hij zou
zijn een vader van allen, die
geloven in de voorhuidzijnde, ten
einde ook hun de rechtvaardigheid
toegerekend worde;
4:12 En een vader der besnijdenis,
dengenen [namelijk], die niet alleen
uit de besnijdenis zijn, maar dieook

wandelen in de voetstappen des
geloofs van onzen vader Abraham,
hetwelk in de voorhuid was.
4:13 Want de belofte [is] niet door
de wet aan Abraham of zijn zaad
[geschied], namelijk, dat hij
eenerfgenaam der wereld zou zijn,
maar door de rechtvaardigheid des
geloofs.
4:14 Want indien degenen, die uit
de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is
het geloof ijdel geworden, en
debeloftenis te niet gedaan.
4:15 Want de wet werkt toorn; want
waar geen wet is, [daar] is ook
geen overtreding.
4:16 Daarom is zij uit het geloof,
opdat zij naar genade zij; ten einde
de belofte vast zij al den zade,
nietalleen dat uit de wet is, maar
ook dat uit het geloof Abrahams is,
welke een vader is van ons allen;
4:17 (Gelijk geschreven staat: Ik heb
u tot een vader van vele volken
gesteld) voor Hem, aan Welken
hijgeloofd heeft, [namelijk] God, Die
de doden levend maakt, en roept
de dingen, die niet zijn, alsof zij
waren;
4:18 Welke tegen hoop op hoop
geloofd heeft, dat hij zou worden
een vader van vele volken;
volgenshetgeen gezegd was: Alzo
zal uw zaad wezen.
4:19 En niet verzwakt zijnde in het
geloof, heeft hij zijn eigen lichaam
niet aangemerkt, dat
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alredeverstorven was, alzo hij
omtrent honderd jaren oud was,
[noch] ook dat de moeder in Sara
verstorven was.
4:20 En hij heeft aan de beloftenis
Gods niet getwijfeld door ongeloof;
maar is gesterkt geweest in
hetgeloof, gevende God de eer;
4:21 En ten volle verzekerd zijnde,
dat hetgeen beloofd was, Hij ook
machtig was te doen.
4:22 Daarom is het hem ook tot
rechtvaardigheid gerekend.
4:23 Nu is het niet alleen om
zijnentwil geschreven, dat het hem
toegerekend is;
4:24 Maar ook om onzentwil, welken
het zal toegerekend worden,
[namelijk] dengenen, die geloven
inHem, Die Jezus, onzen Heere, uit
de doden opgewekt heeft;
4:25 Welke overgeleverd is om onze
zonden, en opgewekt om onze
rechtvaardigmaking.
5:1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde
uit het geloof, hebben vrede bij
God, door onzen Heere
JezusChristus;
5:2 Door Welken wij ook de
toeleiding hebben door het geloof
tot deze genade, in welke wij staan,
enroemen in de hoop der
heerlijkheid Gods.
5:3 En niet alleenlijk [dit], maar wij
roemen ook in de verdrukkingen,
wetende, dat de

verdrukkinglijdzaamheid werkt;
5:4 En de lijdzaamheid bevinding, en
de bevinding hoop;
5:5 En de hoop beschaamt niet,
omdat de liefde Gods in onze
harten uitgestort is door den
HeiligenGeest, Die ons is gegeven.
5:6 Want Christus, als wij nog
krachteloos waren, is te Zijner tijd
voor de goddelozen gestorven.
5:7 Want nauwelijks zal iemand voor
een rechtvaardige sterven; want
voor den goede zal mogelijk
iemandook bestaan te sterven.
5:8 Maar God bevestigt Zijn liefde
jegens ons, dat Christus voor ons
gestorven is, als wij nog
zondaarswaren.
5:9 Veel meer dan, zijnde nu
gerechtvaardigd door Zijn bloed,
zullen wij door Hem behouden
worden vanden toorn.
5:10 Want indien wij, vijanden
zijnde, met God verzoend zijn door
den dood Zijns Zoons, veel meer
zullenwij, verzoend zijnde, behouden
worden door Zijn leven.
5:11 En niet alleenlijk [dit], maar wij
roemen ook in God, door onzen
Heere Jezus Christus, door
Welkenwij nu de verzoening
gekregen hebben.
5:12 Daarom, gelijk door een mens
de zonde in de wereld ingekomen
is, en door de zonde de dood;
enalzo de dood tot alle mensen
doorgegaan is, in welken allen
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gezondigd hebben.
5:13 Want tot de wet was de zonde
in de wereld; maar de zonde wordt
niet toegerekend, als er geen wetis.
5:14 Maar de dood heeft geheerst
van Adam tot Mozes toe, ook over
degenen, die niet gezondigd
haddenin de gelijkheid der
overtreding van Adam, welke een
voorbeeld is Desgenen, Die komen
zou.
5:15 Doch niet, gelijk de misdaad,
alzo is ook de genadegift, want
indien, door de misdaad van een,
velengestorven zijn, zo is veel meer
de genade Gods, en de gave door
de genade, die daar is van een
mens JezusChristus, overvloedig
geweest over velen.
5:16 En niet, gelijk [de] [schuld]
[was] door den een, die gezondigd
heeft, [alzo] [is] de gift; want de
schuldis wel uit een [misdaad] tot
verdoemenis, maar de genadegift is
uit vele misdaden tot
rechtvaardigmaking.
5:17 Want indien door de misdaad
van een de dood geheerst heeft
door dien enen, veel meer
zullendegenen, die den overvloed
der genade en der gave der
rechtvaardigheid ontvangen, in het
leven heersen doordien Enen,
[namelijk] Jezus Christus.
5:18 Zo dan, gelijk door een
misdaad [de] [schuld] [gekomen] [is]
over alle mensen tot verdoemenis;

alzoook door een rechtvaardigheid
[komt] [de] [genade] over alle
mensen tot rechtvaardigmaking des
levens.
5:19 Want gelijk door de
ongehoorzaamheid van dien enen
mens velen [tot] zondaars gesteld
zijngeworden, alzo zullen ook door
de gehoorzaamheid van Enen velen
[tot] rechtvaardigen gesteld worden.
5:20 Maar de wet is bovendien
ingekomen, opdat de misdaad te
meerder worde; en waar de
zondemeerder geworden is, [daar] is
de genade veel meer overvloedig
geweest;
5:21 Opdat, gelijk de zonde
geheerst heeft tot den dood, alzo
ook de genade zou heersen
doorrechtvaardigheid tot het
eeuwige leven, door Jezus Christus
onzen Heere.
6:1 Wat zullen wij dan zeggen?
Zullen wij in de zonde blijven, opdat
de genade te meerder worde?
6:2 Dat zij verre. Wij, die der zonde
gestorven zijn, hoe zullen wij nog in
dezelve leven?
6:3 Of weet gij niet, dat zovelen als
wij in Christus Jezus gedoopt zijn,
wij in Zijn dood gedoopt zijn?
6:4 Wij zijn dan met Hem begraven,
door den doop in den dood, opdat,
gelijkerwijs Christus uit de
dodenopgewekt is tot de heerlijkheid
des Vaders, alzo ook wij in
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nieuwigheid des levens wandelen
zouden.
6:5 Want indien wij met Hem een
plant geworden zijn in de
gelijkmaking Zijns doods, zo zullen
wij het ookzijn [in] [de] [gelijkmaking]
[Zijner] opstanding;
6:6 Dit wetende, dat onze oude
mens met [Hem] gekruisigd is, opdat
het lichaam der zonde te niet
gedaanworde, opdat wij niet meer
de zonde dienen.
6:7 Want die gestorven is, die is
gerechtvaardigd van de zonde.
6:8 Indien wij nu met Christus
gestorven zijn, zo geloven wij, dat
wij ook met Hem zullen leven;
6:9 Wetende, dat Christus, opgewekt
zijnde uit de doden, niet meer
sterft; de dood heerst niet meer
overHem.
6:10 Want dat Hij gestorven is, dat
is Hij der zonde eenmaal gestorven;
en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.
6:11 Alzo ook gijlieden, houdt het
daarvoor dat gij wel der zonde
dood zijt, maar Gode levende zijt
inChristus Jezus, onzen Heere.
6:12 Dat dan de zonde niet heerse
in uw sterfelijk lichaam, om haar te
gehoorzamen in de
begeerlijkhedendeszelven [lichaams].
6:13 En stelt uwe leden niet der
zonde tot wapenen der
ongerechtigheid; maar stelt uzelven
Gode, als uitde doden levende
[geworden] zijnde, en [stelt] uw

leden Gode tot wapenen der
gerechtigheid.
6:14 Want de zonde zal over u niet
heersen; want gij zijt niet onder de
wet, maar onder de genade.
6:15 Wat dan? Zullen wij zondigen,
omdat wij niet zijn onder de wet,
maar onder de genade? Dat zijverre.
6:16 Weet gij niet, dat wien gij
uzelven stelt tot dienstknechten ter
gehoorzaamheid, gij dienstknechten
zijtdesgenen, dien gij gehoorzaamt,
of der zonde tot den dood, of der
gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
6:17 Maar Gode zij dank, dat gij
[wel] dienstknechten der zonde
waart, maar [dat] gij [nu] van
hartegehoorzaam geworden zijt aan
het voorbeeld der leer, tot hetwelk
gij overgegeven zijt;
6:18 En vrijgemaakt zijnde van de
zonde, zijt gemaakt dienstknechten
der gerechtigheid.
6:19 Ik spreek op menselijke wijze,
om der zwakheid uws vleses wil;
want gelijk gij uw leden gesteld
hebt,[om] dienstbaar [te] [zijn] der
onreinigheid en der ongerechtigheid,
tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw
leden,[om] dienstbaar [te] [zijn] der
gerechtigheid, tot heiligmaking.
6:20 Want toen gij dienstknechten
waart der zonde, zo waart gij vrij
van de gerechtigheid.
6:21 Wat vrucht dan hadt gij toen
van die dingen, waarover gij u nu
schaamt? Want het einde derzelve
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isde dood.
6:22 Maar nu, van de zonde
vrijgemaakt zijnde, en Gode
dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij
uw vrucht totheiligmaking, en het
einde het eeuwige leven.
6:23 Want de bezoldiging der zonde
is de dood, maar de genadegift
Gods is het eeuwige leven,
doorJezus Christus, onzen Heere.
7:1 Weet gij niet, broeders! (want ik
spreek tot degenen, die de wet
verstaan) dat de wet heerst over
denmens, zo langen tijd als hij
leeft?
7:2 Want een vrouw, die onder den
man staat, is aan den levenden
man verbonden door de wet;
maarindien de man gestorven is, zo
is zij vrijgemaakt van de wet des
mans.
7:3 Daarom dan, indien zij eens
anderen mans wordt, terwijl de man
leeft, zo zal zij een
overspeelstergenaamd worden; maar
indien de man gestorven is, zo is zij
vrij van de wet, alzo dat zij geen
overspeelster is,als zij eens anderen
mans wordt.
7:4 Zo dan, mijn broeders, gij zijt
ook der wet gedood door het
lichaam van Christus, opdat gij
zoudtworden eens Anderen,
[namelijk] Desgenen, Die van de
doden opgewekt is, opdat wij Gode
vruchten dragenzouden.

7:5 Want toen wij in het vlees
waren, wrochten de bewegingen der
zonden, die door de wet zijn, in
onzeleden, om den dood vruchten
te dragen.
7:6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van
de wet, overmits wij dien gestorven
zijn, onder welken wij
gehoudenwaren; alzo dat wij dienen
in nieuwigheid des geestes, en niet
[in] de oudheid der letter.
7:7 Wat zullen wij dan zeggen? Is
de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik
kende de zonde niet dan door
dewet; want ook had ik de
begeerlijkheid niet geweten [zonde]
[te] [zijn], indien de wet niet zeide:
Gij zult nietbegeren.
7:8 Maar de zonde, oorzaak
genomen hebbende door het gebod,
heeft in mij alle begeerlijkheid
gewrocht;want zonder de wet is de
zonde dood.
7:9 En zonder de wet, zo leefde ik
eertijds; maar als het gebod
gekomen is, zo is de zonde weder
levendgeworden, doch ik ben
gestorven.
7:10 En het gebod, dat ten leven
was, hetzelve is mij ten dood
bevonden.
7:11 Want de zonde, oorzaak
genomen hebbende door het gebod,
heeft mij verleid, en door
hetzelvegedood.
7:12 Alzo is dan de wet heilig, en
het gebod is heilig, en rechtvaardig,
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en goed.
7:13 Is dan het goede mij de dood
geworden? Dat zij verre. Maar de
zonde [is] [mij] [de]
[dood][geworden]; opdat zij zou
openbaar worden zonde [te] [zijn];
werkende mij door het goede den
dood; opdat dezonde boven mate
wierd zondigende door het gebod.
7:14 Want wij weten, dat de wet
geestelijk is, maar ik ben vleselijk,
verkocht onder de zonde.
7:15 Want hetgeen ik doe, dat ken
ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe
ik niet, maar hetgeen ik haat,
datdoe ik.
7:16 En indien ik hetgene doe, dat
ik niet wil, zo stem ik de wet toe,
dat zij goed is.
7:17 Ik dan doe datzelve nu niet
meer, maar de zonde, die in mij
woont.
7:18 Want ik weet, dat in mij, dat
is, in mijn vlees, geen goed woont;
want het willen is [wel] bij mij,
maarhet goede te doen, dat vind ik
niet.
7:19 Want het goede dat ik wil, doe
ik niet, maar het kwade, dat ik niet
wil, dat doe ik.
7:20 Indien ik hetgene doe, dat ik
niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet
meer, maar de zonde, die in
mijwoont.
7:21 Zo vind ik dan deze wet [in]
[mij]; als ik het goede wil doen, dat
het kwade mij bijligt.

7:22 Want ik heb een vermaak in
de wet Gods, naar den inwendigen
mens;
7:23 Maar ik zie een andere wet in
mijn leden, welke strijdt tegen de
wet mijns gemoeds, en mij
gevangenneemt onder de wet der
zonde, die in mijn leden is.
7:24 Ik ellendig mens, wie zal mij
verlossen uit het lichaam dezes
doods?
7:25 Ik dank God, door Jezus
Christus, onzen Heere. Zo dan, ik
zelf dien wel met het gemoed de
wetGods, maar met het vlees de
wet der zonde.
8:1 Zo is er dan nu geen
verdoemenis voor degenen, die in
Christus Jezus zijn, die niet naar
het vleeswandelen, maar naar den
Geest.
8:2 Want de wet des Geestes des
levens in Christus Jezus heeft mij
vrijgemaakt van de wet der zonde
endes doods.
8:3 Want hetgeen der wet
onmogelijk was, dewijl zij door het
vlees krachteloos was, heeft God,
Zijn Zoonzendende in gelijkheid des
zondigen vleses, en [dat] voor de
zonde, de zonde veroordeeld in het
vlees.
8:4 Opdat het recht der wet vervuld
zou worden in ons, die niet naar
het vlees wandelen, maar naar
denGeest.
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8:5 Want die naar het vlees zijn,
bedenken, dat des vleses is; maar
die naar den Geest zijn,
[bedenken],dat des Geestes is.
8:6 Want het bedenken des vleses
is de dood; maar het bedenken des
Geestes is het leven en vrede;
8:7 Daarom dat het bedenken des
vleses vijandschap is tegen God;
want het onderwerpt zich der
wetGods niet; want het kan ook
niet.
8:8 En die in het vlees zijn, kunnen
Gode niet behagen.
8:9 Doch gijlieden zijt niet in het
vlees, maar in den Geest, zo anders
de Geest Gods in u woont. Maar
zoiemand den Geest van Christus
niet heeft, die komt Hem niet toe.
8:10 En indien Christus in ulieden
is, zo is wel het lichaam dood om
der zonden wil; maar de geest is
levenom der gerechtigheid wil.
8:11 En indien de Geest Desgenen,
Die Jezus uit de doden opgewekt
heeft, in u woont, zo zal Hij,
DieChristus uit de doden opgewekt
heeft, ook uw sterfelijke lichamen
levend maken, door Zijn Geest, Die
in uwoont.
8:12 Zo dan, broeders, wij zijn
schuldenaars niet aan het vlees, om
naar het vlees te leven.
8:13 Want indien gij naar het vlees
leeft, zo zult gij sterven; maar
indien gij door den Geest de
werkingendes lichaams doodt, zo

zult gij leven.
8:14 Want zovelen als er door den
Geest Gods geleid worden, die zijn
kinderen Gods.
8:15 Want gij hebt niet ontvangen
den Geest der dienstbaarheid
wederom tot vreze; maar gij
hebtontvangen den Geest der
aanneming tot kinderen, door
Welken wij roepen: Abba, Vader!
8:16 Dezelve Geest getuigt met
onzen geest, dat wij kinderen Gods
zijn.
8:17 En indien wij kinderen zijn, zo
zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen
van God, en medeerfgenamenvan
Christus; zo wij anders met [Hem]
lijden, opdat wij ook met [Hem]
verheerlijkt worden.
8:18 Want ik houde het daarvoor,
dat het lijden dezes tegenwoordigen
tijds niet is te waarderen tegen
deheerlijkheid, die aan ons zal
geopenbaard worden.
8:19 Want het schepsel, [als] met
opgestoken hoofde, verwacht de
openbaring der kinderen Gods.
8:20 Want het schepsel is der
ijdelheid onderworpen, niet gewillig,
maar om diens wil, die het
[der][ijdelheid] onderworpen heeft;
8:21 Op hoop, dat ook het schepsel
zelf zal vrijgemaakt worden van de
dienstbaarheid der verderfenis, totde
vrijheid der heerlijkheid der kinderen
Gods.
8:22 Want wij weten, dat het ganse
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schepsel te zamen zucht, en te
zamen [als] in barensnood is tot
nutoe.
8:23 En niet alleen dit, maar ook
wij zelven, die de eerstelingen des
Geestes hebben, wij ook zelven,
[zeg][ik], zuchten in onszelven,
verwachtende de aanneming tot
kinderen, [namelijk] de verlossing
onzes lichaams.
8:24 Want wij zijn in hope zalig
geworden. De hoop nu, die gezien
wordt, is geen hoop; want
hetgeeniemand ziet, waarom zal hij
het ook hopen?
8:25 Maar indien wij hopen, hetgeen
wij niet zien, zo verwachten wij het
met lijdzaamheid.
8:26 En desgelijks komt ook de
Geest onze zwakheden mede te
hulp; want wij weten niet, wat wij
biddenzullen, gelijk het behoort,
maar de Geest Zelf bidt voor ons
met onuitsprekelijke zuchtingen.
8:27 En Die de harten doorzoekt,
weet, welke de mening des Geestes
zij, dewijl Hij naar God voor
deheiligen bidt.
8:28 En wij weten, dat dengenen,
die God liefhebben, alle dingen
medewerken ten goede,
[namelijk]dengenen, die naar [Zijn]
voornemen geroepen zijn.
8:29 Want die Hij te voren gekend
heeft, die heeft Hij ook te voren
verordineerd, den beelde Zijns
Zoonsgelijkvormig te zijn, opdat Hij

de Eerstgeborene zij onder vele
broederen.
8:30 En die Hij te voren
verordineerd heeft, dezen heeft Hij
ook geroepen; en die Hij geroepen
heeft,dezen heeft Hij ook
gerechtvaardigd; en die Hij
gerechtvaardigd heeft, dezen heeft
Hij ook verheerlijkt.
8:31 Wat zullen wij dan tot deze
dingen zeggen? Zo God voor ons is,
wie zal tegen ons zijn?
8:32 Die ook Zijn eigen Zoon niet
gespaard heeft, maar heeft Hem
voor ons allen overgegeven, hoe zal
Hijons ook met Hem niet alle
dingen schenken?
8:33 Wie zal beschuldiging
inbrengen tegen de uitverkorenen
Gods? God is het, Die rechtvaardig
maakt.
8:34 Wie is het, die verdoemt?
Christus is het, Die gestorven is; ja,
wat meer is, Die ook opgewekt is,
Dieook ter rechter [hand] Gods is,
Die ook voor ons bidt.
8:35 Wie zal ons scheiden van de
liefde van Christus? Verdrukking, of
benauwdheid, of vervolging,
ofhonger, naaktheid, of gevaar, of
zwaard?
8:36 (Gelijk geschreven is: Want om
Uwentwil worden wij den gansen
dag gedood; wij zijn geacht
alsschapen ter slachting.)
8:37 Maar in dit alles zijn wij meer
dan overwinnaars, door Hem, Die
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ons liefgehad heeft.
8:38 Want ik ben verzekerd, dat
noch dood, noch leven, noch
engelen, noch overheden, noch
machten,noch tegenwoordige, noch
toekomende dingen,
8:39 Noch hoogte, noch diepte,
noch enig ander schepsel ons zal
kunnen scheiden van de liefde
Gods,welke is in Christus Jezus,
onzen Heere.
9:1 Ik zeg de waarheid in Christus,
ik lieg niet (mijn geweten mij mede
getuigenis gevende door denHeiligen
Geest),
9:2 Dat het mij een grote droefheid,
en mijn hart een gedurige smart is.
9:3 Want ik zou zelf [wel] wensen
verbannen te zijn van Christus, voor
mijn broederen, die mijnmaagschap
zijn naar het vlees;
9:4 Welke Israelieten zijn, welker is
de aanneming tot kinderen, en de
heerlijkheid, en de verbonden, en
dewetgeving, en de dienst [van]
God, en de beloftenissen;
9:5 Welker zijn de vaders, en uit
welke Christus is, zoveel het vlees
aangaat, Dewelke is God boven
allente prijzen in der eeuwigheid.
Amen.
9:6 Doch [ik] [zeg] [dit] niet, alsof
het woord Gods ware uitgevallen;
want die zijn niet allen Israel, die
uitIsrael zijn.
9:7 Noch omdat zij Abrahams zaad

zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In
Izaak zal u het zaad
genoemdworden.
9:8 Dat is, niet de kinderen des
vleses, die zijn kinderen Gods; maar
de kinderen der beloftenis
wordenvoor het zaad gerekend.
9:9 Want dit is het woord der
beloftenis: Omtrent dezen tijd zal Ik
komen, en Sara zal een zoon
hebben.
9:10 En niet alleenlijk [deze], maar
ook Rebekka [is] [daarvan] [een]
[bewijs], als zij uit een bevrucht
was,[namelijk] Izaak, onzen vader.
9:11 Want als [de] [kinderen] nog
niet geboren waren, noch iets goeds
of kwaads gedaan hadden, opdathet
voornemen Gods, dat naar de
verkiezing is, [vast] bleve, niet uit de
werken, maar uit den Roepende;
9:12 Zo werd tot haar gezegd: De
meerdere zal den mindere dienen.
9:13 Gelijk geschreven is: Jakob heb
Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.
9:14 Wat zullen wij dan zeggen? Is
er onrechtvaardigheid bij God? Dat
zij verre.
9:15 Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal
Mij ontfermen, diens Ik Mij ontferm,
en zal barmhartig zijn, dien
Ikbarmhartig ben.
9:16 Zo [is] [het] dan niet desgenen,
die wil, noch desgenen, die loopt,
maar des ontfermenden Gods.
9:17 Want de Schrift zegt tot Farao:
Tot ditzelve heb Ik u verwekt, opdat
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Ik in u Mijn kracht bewijzen zou,en
opdat Mijn Naam verkondigd worde
op de ganse aarde.
9:18 Zo ontfermt Hij Zich dan, diens
Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.
9:19 Gij zult dan tot mij zeggen:
Wat klaagt Hij [dan] nog? Want wie
heeft Zijn wil wederstaan?
9:20 Maar toch, o mens, wie zijt gij,
die tegen God antwoordt? Zal ook
het maaksel tot dengenen, die
hetgemaakt heeft, zeggen: Waarom
hebt gij mij alzo gemaakt?
9:21 Of heeft de pottenbakker geen
macht over het leem, om uit
denzelfden klomp te maken, het ene
vatter ere, en het andere ter onere?
9:22 En of God, willende [Zijn] toorn
bewijzen, en Zijn macht bekend
maken, met vele
lankmoedigheidverdragen heeft de
vaten des toorns, tot het verderf
toebereid;
9:23 En opdat Hij zou bekend
maken den rijkdom Zijner
heerlijkheid over de vaten der
barmhartigheid, dieHij te voren
bereid heeft tot heerlijkheid?
9:24 Welke Hij ook geroepen heeft,
[namelijk] ons, niet alleen uit de
Joden, maar ook uit de heidenen.
9:25 Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik
zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn
volk noemen, en die niet
bemindwas, [Mijn] beminde.
9:26 En het zal zijn, in de plaats,
waar tot hen gezegd was: Gijlieden

zijt Mijn volk niet, aldaar zullen
zijkinderen des levenden Gods
genaamd worden.
9:27 En Jesaja roept over Israel: Al
ware het getal der kinderen Israels
gelijk het zand der zee, zo zal
hetoverblijfsel behouden worden.
9:28 Want Hij voleindt een zaak en
snijdt ze af in rechtvaardigheid;
want de Heere zal een
afgesnedenzaak doen op de aarde.
9:29 En gelijk Jesaja te voren
gezegd heeft: Indien de Heere
Sebaoth ons geen zaad had
overgelaten, zowaren wij als Sodom
geworden, en Gomorra gelijk
gemaakt geweest.
9:30 Wat zullen wij dan zeggen? Dat
de heidenen, die de
rechtvaardigheid niet zochten,
derechtvaardigheid verkregen
hebben, doch de rechtvaardigheid,
die uit het geloof is.
9:31 Maar Israel, die de wet der
rechtvaardigheid zocht, is tot de wet
der rechtvaardigheid niet gekomen.
9:32 Waarom? Omdat zij [die]
[zochten] niet uit het geloof, maar
als uit de werken der wet, want
zijhebben zich gestoten aan den
steen des aanstoots;
9:33 Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg
in Sion een steen des aanstoots, en
een rots der ergernis; en eeniegelijk,
die in Hem gelooft, zal niet
beschaamd worden.
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10:1 Broeders, de toegenegenheid
mijns harten, en het gebed, dat [ik]
tot God voor Israel [doe], is tot
[hun]zaligheid.
10:2 Want ik geef hun getuigenis,
dat zij een ijver tot God hebben,
maar niet met verstand.
10:3 Want alzo zij de
rechtvaardigheid Gods niet kennen,
en hun eigen gerechtigheid zoeken
op terichten, zo zijn zij der
rechtvaardigheid Gods niet
onderworpen.
10:4 Want het einde der wet is
Christus, tot rechtvaardigheid een
iegelijk, die gelooft.
10:5 Want Mozes beschrijft de
rechtvaardigheid, die uit de wet is,
[zeggende]: De mens, die deze
dingendoet, zal door dezelve leven.
10:6 Maar de rechtvaardigheid, die
uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg
niet in uw hart: Wie zal in denhemel
opklimmen? Hetzelve is Christus
[van] [boven] afbrengen.
10:7 Of, wie zal in den afgrond
nederdalen? Hetzelve is Christus uit
de doden opbrengen.
10:8 Maar wat zegt zij? Nabij u is
het Woord, in uw mond en in uw
hart. Dit is het Woord des
geloofs,hetwelk wij prediken.
10:9 [Namelijk], indien gij met uw
mond zult belijden den Heere Jezus,
en met uw hart geloven, dat
GodHem uit de doden opgewekt
heeft, zo zult gij zalig worden.

10:10 Want met het hart gelooft
men ter rechtvaardigheid en met
den mond belijdt men ter zaligheid.
10:11 Want de Schrift zegt: Een
iegelijk, die in Hem gelooft, die zal
niet beschaamd worden.
10:12 Want er is geen onderscheid,
noch van Jood noch van Griek;
want eenzelfde is Heere van allen,
rijkzijnde over allen, die Hem
aanroepen.
10:13 Want een iegelijk, die den
Naam des Heeren zal aanroepen,
zal zalig worden.
10:14 Hoe zullen zij dan [Hem]
aanroepen, in Welken zij niet
geloofd hebben? En hoe zullen zij
[in] [Hem]geloven, van Welken zij
niet gehoord hebben? En hoe zullen
zij horen, zonder die [hun] predikt?
10:15 En hoe zullen zij prediken,
indien zij niet gezonden worden?
Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk
zijnde voeten dergenen, die vrede
verkondigen, dergenen, die het
goede verkondigen!
10:16 Doch zij zijn niet allen het
Evangelie gehoorzaam geweest; want
Jesaja zegt: Heere, wie heeft
onzeprediking geloofd?
10:17 Zo is dan het geloof uit het
gehoor, en het gehoor door het
Woord Gods,
10:18 Maar ik zeg: Hebben zij het
niet gehoord? Ja toch, hun geluid is
over de gehele aarde uitgegaan,en
hun woorden tot de einden der
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wereld.
10:19 Maar ik zeg: Heeft Israel het
niet verstaan? Mozes zegt eerst: Ik
zal ulieden tot jaloersheidverwekken
door [degenen], [die] geen volk
[zijn]; door een onverstandig volk
zal ik u tot toorn verwekken.
10:20 En Jesaja verstout zich, en
zegt: Ik ben gevonden van degenen,
die Mij niet zochten; Ik benopenbaar
geworden dengenen, die naar Mij
niet vraagden.
10:21 Maar tegen Israel zegt Hij:
Den gehelen dag heb Ik Mijn
handen uitgestrekt tot een
ongehoorzaamen tegensprekend
volk.
11:1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk
verstoten? Dat zij verre; want ik ben
ook een Israeliet, uit het
zaadAbrahams, van den stam
Benjamin.
11:2 God heeft Zijn volk niet
verstoten, hetwelk Hij te voren
gekend heeft. Of weet gij niet, wat
de Schriftzegt van Elia, hoe hij God
aanspreekt tegen Israel, zeggende:
11:3 Heere! zij hebben Uw profeten
gedood, en Uw altaren omgeworpen;
en ik ben alleen overgeblevenen zij
zoeken mijn ziel.
11:4 Maar wat zegt tot hem het
Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven
[nog] zeven duizend
mannenovergelaten, die de knie
voor het [beeld] van Baal niet

gebogen hebben.
11:5 Alzo is er dan ook in dezen
tegenwoordigen tijd een overblijfsel
geworden, naar de verkiezing
dergenade.
11:6 En indien het door genade is,
zo is het niet meer uit de werken;
anderszins is de genade
geengenade meer; en indien het is
uit de werken, zo is het geen
genade meer; anderszins is het werk
geen werkmeer.
11:7 Wat dan? Hetgeen Israel zoekt,
dat heeft het niet verkregen; maar
de uitverkorenen hebben
hetverkregen, en de anderen zijn
verhard geworden.
11:8 (Gelijk geschreven is: God heeft
hun gegeven een geest des diepen
slaaps; ogen om niet te zien,
enoren om niet te horen) tot op
den huidigen dag.
11:9 En David zegt: Hun tafel worde
tot een strik, en tot een val, en tot
een aanstoot, en tot een
vergeldingvoor hen.
11:10 Dat hun ogen verduisterd
worden, om niet te zien; en verkrom
hun rug allen tijd.
11:11 Zo zeg ik dan: Hebben zij
gestruikeld, opdat zij vallen zouden?
Dat zij verre; maar door hun val
[is]de zaligheid den heidenen
[geworden], om hen tot jaloersheid
te verwekken.
11:12 En indien hun val de rijkdom
is der wereld, en hun vermindering
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de rijkdom der heidenen, hoeveel
temeer hun volheid!
11:13 Want ik spreek tot u,
heidenen, voor zoveel ik der
heidenen apostel ben; ik maak mijn
bedieningheerlijk;
11:14 Of ik enigszins mijn vlees tot
jaloersheid verwekken, en enigen uit
hen behouden mocht.
11:15 Want indien hun verwerping
de verzoening is der wereld, wat zal
de aanneming wezen, anders danhet
leven uit de doden?
11:16 En indien de eerstelingen
heilig zijn, zo is ook het deeg
[heilig], en indien de wortel heilig is,
zo zijnook de takken [heilig].
11:17 En zo enige der takken
afgebroken zijn, en gij, een wilde
olijfboom zijnde, in derzelver [plaats]
zijtingeent, en des wortels en der
vettigheid des olijfbooms mede
deelachtig zijt geworden,
11:18 Zo roem niet tegen de
takken; en indien gij daartegen
roemt, gij draagt den wortel niet,
maar dewortel u.
11:19 Gij zult dan zeggen: De
takken zijn afgebroken, opdat ik zou
ingeent worden.
11:20 Het is wel; zij zijn door
ongeloof afgebroken, en gij staat
door het geloof. Zijt niet
hooggevoelende,maar vrees.
11:21 Want is het, dat God de
natuurlijke takken niet gespaard
heeft, [zie] [toe], dat Hij ook

mogelijk u nietspare.
11:22 Zie dan de goedertierenheid
en de strengheid van God; de
strengheid wel over degenen,
diegevallen zijn, maar de
goedertierenheid over u, indien gij
in de goedertierenheid blijft;
anderszins zult ook gijafgehouwen
worden.
11:23 Maar ook zij, indien zij in het
ongeloof niet blijven, zullen ingeent
worden; want God is machtig
omdezelve weder in te enten.
11:24 Want indien gij afgehouwen
zijt uit den olijfboom, die van nature
wild was, en tegen nature in
dengoeden olijfboom ingeent;
hoeveel te meer zullen deze, die
natuurlijke [takken] zijn, in hun eigen
olijfboom geentworden?
11:25 Want ik wil niet, broeders, dat
u deze verborgenheid onbekend zij
(opdat gij niet wijs zijt, bijuzelven),
dat de verharding voor een deel
over Israel gekomen is, totdat de
volheid der heidenen zal
ingegaanzijn.
11:26 En alzo zal geheel Israel zalig
worden; gelijk geschreven is: De
Verlosser zal uit Sion komen en
zalde goddeloosheden afwenden van
Jakob.
11:27 En dit is hun een verbond
van Mij, als Ik hun zonden zal
wegnemen.
11:28 Zo zijn zij wel vijanden
aangaande het Evangelie, om
1850

Romeinen
uwentwil, maar aangaande de
verkiezing zijnzij beminden, om der
vaderen wil;
11:29 Want de genadegiften en de
roeping Gods zijn onberouwelijk.
11:30 Want gelijkerwijs ook gijlieden
eertijds Gode ongehoorzaam
geweest zijt, maar nu
barmhartigheidverkregen hebt door
dezer ongehoorzaamheid;
11:31 Alzo zijn ook dezen nu
ongehoorzaam geweest, opdat ook
zij door uw barmhartigheid
zoudenbarmhartigheid verkrijgen.
11:32 Want God heeft hen allen
onder de ongehoorzaamheid
besloten, opdat Hij hun allen zou
barmhartigzijn.
11:33 O diepte des rijkdoms, beide
der wijsheid en der kennis Gods,
hoe ondoorzoekelijk zijn
Zijnoordelen, en onnaspeurlijk Zijn
wegen!
11:34 Want wie heeft den zin des
Heeren gekend? Of wie is Zijn
raadsman geweest?
11:35 Of wie heeft Hem eerst
gegeven, en het zal hem
wedervergolden worden?
11:36 Want uit Hem, en door Hem,
en tot Hem zijn alle dingen. Hem
[zij] de heerlijkheid in der
eeuwigheid.Amen.
12:1 Ik bid u dan, broeders, door
de ontfermingen Gods, dat gij uw
lichamen stelt tot een levende,

heilige[en] Gode welbehagelijke
offerande, [welke] [is] uw redelijke
godsdienst.
12:2 En wordt dezer wereld niet
gelijkvormig; maar wordt veranderd
door de vernieuwing uws
gemoeds,opdat gij moogt beproeven,
welke de goede, en welbehagelijke
en volmaakte wil van God zij.
12:3 Want door de genade, die mij
gegeven is, zeg ik een iegelijk, die
onder u is, dat hij niet wijs zij
bovenhetgeen men behoort wijs te
zijn; maar dat hij wijs zij tot
matigheid, gelijk als God een iegelijk
de mate desgeloofs gedeeld heeft.
12:4 Want gelijk wij in een lichaam
vele leden hebben, en de leden alle
niet dezelfde werking hebben;
12:5 Alzo zijn wij velen een lichaam
in Christus, maar elkeen zijn wij
elkanders leden.
12:6 Hebbende nu verscheidene
gaven, naar de genade, die ons
gegeven is,
12:7 [Zo] [laat] [ons] [die] [gaven]
[besteden], hetzij profetie, naar de
mate des geloofs; hetzij bediening,
inhet bedienen; hetzij die leert, in
het leren;
12:8 Hetzij die vermaant, in het
vermanen; die uitdeelt, in
eenvoudigheid; die een voorstander
is, innaarstigheid; die barmhartigheid
doet, in blijmoedigheid.
12:9 De liefde zij ongeveinsd. Hebt
een afkeer van het boze, en hangt
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het goede aan.
12:10 Hebt elkander hartelijk lief
met broederlijke liefde; met eer de
een den ander voorgaande.
12:11 Zijt niet traag in het
benaarstigen. Zijt vurig van geest.
Dient den Heere.
12:12 Verblijdt u in de hoop. Zijt
geduldig in de verdrukking. Volhardt
in het gebed.
12:13 Deelt mede tot de behoeften
der heiligen. Tracht naar
herbergzaamheid.
12:14 Zegent hen, die u vervolgen;
zegent en vervloekt niet.
12:15 Verblijdt u met de blijden; en
weent met de wenenden.
12:16 Weest eensgezind onder
elkander. Tracht niet naar de hoge
dingen, maar voegt u tot de
nederige.Zijt niet wijs bij uzelven.
12:17 Vergeldt niemand kwaad voor
kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is
voor alle mensen.
12:18 Indien het mogelijk is, zoveel
in u is, houdt vrede met alle
mensen.
12:19 Wreekt uzelven niet,
beminden, maar geeft den toorn
plaats; want er is geschreven: Mij
[komt] dewraak [toe]; Ik zal het
vergelden, zegt de Heere.
12:20 Indien dan uw vijand hongert,
zo spijzigt hem; indien hem dorst,
zo geeft hem te drinken; want
datdoende, zult gij kolen vuurs op
zijn hoofd hopen.

12:21 Wordt van het kwade niet
overwonnen, maar overwint het
kwade door het goede.
13:1 Alle ziel zij den machten, over
[haar] gesteld, onderworpen; want er
is geen macht dan van God, ende
machten, die er zijn, die zijn van
God geordineerd.
13:2 Alzo dat die zich tegen de
macht stelt, de ordinantie van God
wederstaat; en die ze
wederstaan,zullen over zichzelven
een oordeel halen.
13:3 Want de oversten zijn niet [tot]
een vreze den goeden werken, maar
den kwaden. Wilt gij nu de
machtniet vrezen, doe het goede,
en gij zult lof van haar hebben;
13:4 Want zij is Gods dienares, u
ten goede. Maar indien gij kwaad
doet, zo vrees; want zij draagt
hetzwaard niet te vergeefs; want zij
is Gods dienares, een wreekster tot
straf dengene, die kwaad doet.
13:5 Daarom is het nodig
onderworpen te zijn, niet alleen om
der straffe, maar ook om des
gewetens wil.
13:6 Want daarom betaalt gij ook
schattingen; want zij zijn dienaars
van God, in ditzelve geduriglijk
bezigzijnde.
13:7 Zo geeft dan een iegelijk, wat
gij schuldig zijt; schatting, dien gij
de schatting, tol, dien gij den
tol,vreze, dien gij de vreze, eer, dien
1852

Romeinen
gij de eer [schuldig] [zijt].
13:8 Zijt niemand iets schuldig, dan
elkander lief te hebben; want die
den ander liefheeft, die heeft de
wetvervuld.
13:9 Want dit: Gij zult geen overspel
doen, gij zult niet doden, gij zult
niet stelen, gij zult geen
valsegetuigenis geven, gij zult niet
begeren; en zo er enig ander gebod
is, wordt in dit woord als in een
hoofdsombegrepen, [namelijk] in dit:
Gij zult uw naaste liefhebben gelijk
uzelven.
13:10 De liefde doet den naaste
geen kwaad. Zo is dan de liefde de
vervulling der wet.
13:11 En dit [zeg] [ik] [te] [meer],
dewijl wij de gelegenheid des tijds
weten, dat het de ure is, dat wij nu
uitden slaap opwaken; want de
zaligheid is ons nu nader, dan toen
wij [eerst] geloofd hebben.
13:12 De nacht is voorbijgegaan, en
de dag is nabij gekomen. Laat ons
dan afleggen de werken
derduisternis, en aandoen de
wapenen des lichts.
13:13 Laat ons, als in den dag,
eerlijk wandelen; niet in brasserijen
en dronkenschappen, niet
inslaapkameren en ontuchtigheden,
niet in twist en nijdigheid;
13:14 Maar doet aan den Heere
Jezus Christus, en verzorgt het
vlees niet tot begeerlijkheden.

14:1 Dengene nu, die zwak is in het
geloof, neemt aan, [maar] niet tot
twistige samensprekingen.
14:2 De een gelooft wel, dat men
alles eten mag, maar die zwak is,
eet moeskruiden.
14:3 Die daar eet, verachte hem
niet, die niet eet; en die niet eet,
oordele hem niet, die daar eet;
want Godheeft hem aangenomen.
14:4 Wie zijt gij, die eens anderen
huisknecht oordeelt? Hij staat, of hij
valt zijn eigen heer; doch hij
zalvastgesteld worden, want God is
machtig hem vast te stellen.
14:5 De een acht wel den [enen]
dag boven den [anderen] dag; maar
de ander acht al de dagen
[gelijk].Een iegelijk zij in zijn eigen
gemoed ten volle verzekerd.
14:6 Die den dag waarneemt, die
neemt [hem] waar den Heere; en
die den dag niet waarneemt, die
neemt[hem] niet waar den Heere.
Die daar eet, die eet [zulks] den
Heere, want hij dankt God; en die
niet eet, die eet[zulks] den Heere
niet, en hij dankt God.
14:7 Want niemand van ons leeft
zichzelven, en niemand sterft
zichzelven.
14:8 Want hetzij dat wij leven, wij
leven den Heere; hetzij dat wij
sterven, wij sterven den Heere.
Hetzij dandat wij leven, hetzij dat wij
sterven, wij zijn des Heeren.
14:9 Want daartoe is Christus ook
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gestorven, en opgestaan, en weder
levend geworden, opdat Hij
beidenover doden en levenden
heersen zou.
14:10 Maar gij, wat oordeelt gij uw
broeder? Of ook gij, wat veracht gij
uw broeder? Want wij zullen
allenvoor den rechterstoel van
Christus gesteld worden.
14:11 Want er is geschreven: Ik leef,
zegt de Heere; voor Mij zal alle knie
zich buigen, en alle tong zal
Godbelijden.
14:12 Zo dan een iegelijk van ons
zal voor zichzelven Gode
rekenschap geven.
14:13 Laat ons dan elkander niet
meer oordelen; maar oordeelt dit
liever, namelijk, dat gij den
broedergeen aanstoot of ergernis
geeft.
14:14 Ik weet en ben verzekerd in
den Heere Jezus, dat geen ding
onrein is in zichzelven; dan die
achtiets onrein te zijn, dien is het
onrein.
14:15 Maar indien uw broeder om
der spijze wil bedroefd wordt, zo
wandelt gij niet meer naar
liefde.Verderf dien niet met uw
spijze, voor welken Christus
gestorven is.
14:16 Dat dan uw goed niet
gelasterd worde.
14:17 Want het Koninkrijk Gods is
niet spijs en drank, maar
rechtvaardigheid, en vrede, en

blijdschap,door den Heiligen Geest.
14:18 Want die Christus in deze
dingen dient, is Gode welbehagelijk,
en aangenaam den mensen.
14:19 Zo dan laat ons najagen,
hetgeen tot den vrede, en hetgeen
tot de stichting onder elkander
[dient].
14:20 Verbreek het werk van God
niet om der spijze wil. Alle dingen
zijn wel rein; maar het is kwaad
denmens, die met aanstoot eet.
14:21 Het is goed geen vlees te
eten, noch wijn te drinken, noch
[iets], waaraan uw broeder zich
stoot, ofgeergerd wordt, of [waarin]
hij zwak is.
14:22 Hebt gij geloof? hebt [dat] bij
uzelven voor God. Zalig is hij, die
zichzelven niet oordeelt in
hetgeenhij voor goed houdt.
14:23 Maar die twijfelt, indien hij
eet, is veroordeeld, omdat hij niet
uit het geloof [eet]. En al wat uit
hetgeloof niet is, dat is zonde.
15:1 Maar wij, die sterk zijn, zijn
schuldig de zwakheden der
onsterken te dragen, en niet
onszelven tebehagen.
15:2 Dat dan een iegelijk van ons
[zijn] naaste behage ten goede, tot
stichting.
15:3 Want ook Christus heeft
Zichzelven niet behaagd, maar gelijk
geschreven is: De
smadingendergenen, die U smaden,
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zijn op Mij gevallen.
15:4 Want al wat te voren
geschreven is, dat is tot onze lering
te voren geschreven, opdat wij,
doorlijdzaamheid en vertroosting der
Schriften, hoop hebben zouden.
15:5 Doch de God der lijdzaamheid
en der vertroosting geve u, dat gij
eensgezind zijt onder elkander
naarChristus Jezus;
15:6 Opdat gij eendrachtelijk, met
een mond, moogt verheerlijken den
God en Vader van onzen
HeereJezus Christus.
15:7 Daarom neemt elkander aan,
gelijk ook Christus ons aangenomen
heeft, tot de heerlijkheid Gods.
15:8 En ik zeg, dat Jezus Christus
een dienaar geworden is der
besnijdenis, vanwege de waarheid
Gods,opdat Hij bevestigen zou de
beloftenissen der vaderen;
15:9 En de heidenen God vanwege
de barmhartigheid zouden
verheerlijken; gelijk geschreven is:
Daaromzal ik U belijden onder de
heidenen, en Uw Naam lofzingen.
15:10 En wederom zegt Hij: Weest
vrolijk, gij heidenen met Zijn volk!
15:11 En wederom: Looft den
Heere, al gij heidenen, en prijst
Hem, al gij volken!
15:12 En wederom zegt Jesaja: Er
zal zijn de wortel van Jessai, en Die
opstaat, om over de heidenen
tegebieden; op Hem zullen de
heidenen hopen.

15:13 De God nu der hoop vervulle
ulieden met alle blijdschap en vrede
in het geloven, opdat gijovervloedig
moogt zijn in de hoop, door de
kracht des Heiligen Geestes.
15:14 Doch, mijn broeders, ook ik
zelf ben verzekerd van u, dat gij
ook zelven vol zijt van
goedheid,vervuld met alle kennis,
machtig om ook elkander te
vermanen.
15:15 Maar ik heb u eensdeels te
stoutelijker geschreven, broeders, u
als wederom [dit] indachtigmakende,
om de genade, die mij van God
gegeven is;
15:16 Opdat ik, een dienaar van
Jezus Christus zij onder de
heidenen, het Evangelie van
Godbedienende, opdat de offerande
der heidenen aangenaam worde,
geheiligd door den Heiligen Geest.
15:17 Zo heb ik dan roem in
Christus Jezus in die dingen, die
God aangaan.
15:18 Want ik zou niet durven iets
zeggen, hetwelk Christus door mij
niet gewrocht heeft,
totgehoorzaamheid der heidenen,
met woorden en werken;
15:19 Door kracht van tekenen en
wonderheden, [en] door de kracht
van den Geest Gods, zodat ik,
vanJeruzalem af, en rondom, tot
Illyrikum toe, het Evangelie van
Christus vervuld heb.
15:20 En alzo zeer begerig geweest
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ben om het Evangelie te
verkondigen, niet waar Christus
genoemdwas, opdat ik niet op eens
anders fondament zou bouwen;
15:21 Maar gelijk geschreven is:
Denwelken van Hem niet was
geboodschapt, die zullen het zien;
endewelke het niet gehoord hebben,
die zullen het verstaan.
15:22 Waarom ik ook menigmaal
verhinderd geweest ben tot u te
komen.
15:23 Maar nu geen plaats meer
hebbende in deze gewesten, en van
over vele jaren groot
verlangenhebbende, om tot u te
komen,
15:24 Zo zal ik, wanneer ik naar
Spanje reis, tot u komen; want ik
hoop in het doorreizen u te zien,
en vanu derwaarts geleid te worden,
als ik eerst van ulieder
[tegenwoordigheid] eensdeels
verzadigd zal zijn.
15:25 Maar nu reis ik naar
Jeruzalem, dienende de heiligen.
15:26 Want het heeft [dien] [van]
Macedonie en Achaje goed gedacht
een gemene handreiking te doenaan
de armen onder de heiligen, die te
Jeruzalem zijn.
15:27 Want het heeft hun [zo] goed
gedacht; ook zijn zij hun
schuldenaars; want indien de
heidenenhunner geestelijke
[goederen] deelachtig zijn geworden,
zo zijn zij ook schuldig hen van

lichamelijke [goederen]te dienen.
15:28 Als ik dan dit volbracht, en
hun deze vrucht verzegeld zal
hebben, zo zal ik door ulieder [stad]
naarSpanje afkomen.
15:29 En ik weet, dat ik, tot u
komende, met vollen zegen des
Evangelies van Christus komen zal.
15:30 En ik bid u, broeders, door
onzen Heere Jezus Christus, en
door de liefde des Geestes, dat gij
metmij strijdt in de gebeden tot
God voor mij;
15:31 Opdat ik mag bevrijd worden
van de ongehoorzamen in Judea,
en dat deze mijn dienst, dien [ik]
aanJeruzalem [doe], aangenaam zij
den heiligen;
15:32 Opdat ik met blijdschap, door
den wil van God, tot u mag komen,
en met u verkwikt worden.
15:33 En de God des vredes zij met
u allen. Amen.
16:1 En ik beveel u Febe, onze
zuster, die een dienares is der
Gemeente, die te Kenchreen is;
16:2 Opdat gij haar ontvangt in den
Heere, gelijk het den heiligen
betaamt, en haar bijstaat, in wat
zaak ziju zou mogen van doen
hebben; want zij is een
voorstandster geweest van velen,
ook van mijzelven.
16:3 Groet Priscilla en Aquila, mijn
medewerkers in Christus Jezus;
16:4 Die voor mijn leven hun hals
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gesteld hebben; denwelken niet
alleen ik danke, maar ook al
deGemeenten der heidenen.
16:5 [Groet] ook de Gemeente in
hun huis. Groet Epenetus, mijn
beminde, die de eersteling is van
Achajein Christus.
16:6 Groet Maria, die veel voor ons
gearbeid heeft.
16:7 Groet Andronikus en Junias,
mijn magen, en mijn
medegevangenen, welke vermaard
zijn onder deapostelen, die ook
voor mij in Christus geweest zijn.
16:8 Groet Amplias, mijn beminde in
den Heere.
16:9 Groet Urbanus, onzen
medearbeider in Christus, en
Stachys, mijn beminde.
16:10 Groet Apelles, die beproefd is
in Christus. Groet hen, die van het
[huisgezin] van Aristobulus [zijn].
16:11 Groet Herodion, die van mijn
maagschap is. Groet hen, die van
[het] [huisgezin] van Narcissus
[zijn],degenen [namelijk], die in den
Heere zijn.
16:12 Groet Tryfena en Tryfosa,
[vrouwen] die in den Heere
arbeiden. Groet Persis, de beminde
[zuster],die veel gearbeid heeft in
den Heere.
16:13 Groet Rufus, den uitverkorene
in den Heere, en zijn moeder en de
mijne.
16:14 Groet Asynkritus, Flegon,
Hermas, Patrobas, Hermes, en de

broeders, die met hen zijn.
16:15 Groet Filologus en Julia,
Nereus en zijn zuster, en Olympas,
en al de heiligen, die met
henliedenzijn.
16:16 Groet elkander met een
heiligen kus. De Gemeenten van
Christus groeten ulieden.
16:17 En ik bid u, broeders, neemt
acht op degenen, die tweedracht en
ergernissen aanrichten tegen deleer,
die gij [van] [ons] geleerd hebt; en
wijkt af van dezelve.
16:18 Want dezulken dienen onzen
Heere Jezus Christus niet, maar hun
buik; en verleiden
doorschoonspreken en prijzen de
harten der eenvoudigen.
16:19 Want uw gehoorzaamheid is
tot [kennis] [van] allen gekomen. Ik
verblijde mij dan uwenthalve; en
ikwil, dat gij wijs zijt in het goede,
doch onnozel in het kwade.
16:20 En de God des vredes zal
den satan haast onder uw voeten
verpletteren. De genade van
onzenHeere Jezus Christus zij met
ulieden. Amen.
16:21 U groeten, Timotheus, mijn
medearbeider, en Lucius, en Jason,
en Socipater, mijn bloedverwanten.
16:22 Ik, Tertius, die den brief
geschreven heb, groet u in den
Heere.
16:23 U groet Gajus, de huiswaard
van mij en van de gehele
Gemeente. U groet Erastus, de
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rentmeesterder stad, en de broeder
Quartus.
16:24 De genade van onzen Heere
Jezus Christus zij met u allen.
Amen.
16:25 Hem nu, Die machtig is u te
bevestigen, naar mijn Evangelie en
de prediking van Jezus Christus,naar
de openbaring der verborgenheid,
die [van] de tijden der eeuwen
verzwegen is geweest;
16:26 Maar nu geopenbaard is, en

door de profetische Schriften, naar
het bevel des eeuwigen Gods,
totgehoorzaamheid des geloofs,
onder al de heidenen bekend is
gemaakt;
16:27 Den [zelven] alleen wijzen God
[zij] door Jezus Christus de
heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
<[De brief aan de Romeinen is
geschreven van Korinthe, en
gezonden door Febe, de dienares
der gemeente die te Kenchreen is.]>

1 Korinthiërs
1:1 Paulus, een geroepen apostel
van Jezus Christus, door den wil
van God, en Sosthenes, de broeder,
1:2 Aan de Gemeente Gods, die te
Korinthe is, den geheiligden in
Christus Jezus, den
geroepenenheiligen, met allen, die
den Naam van onzen Heere Jezus
Christus aanroepen in alle plaats,
beide hun en onzen[Heere];
1:3 Genade zij u en vrede van God
onzen Vader, en den Heere Jezus
Christus.
1:4 Ik dank mijn God allen tijd over
u, vanwege de genade Gods, die u
gegeven is in Christus Jezus;
1:5 Dat gij in alles rijk zijt geworden
in Hem, in alle rede en alle kennis;
1:6 Gelijk de getuigenis van Christus

bevestigd is onder u;
1:7 Alzo dat het u aan gene gave
ontbreekt, verwachtende de
openbaring van onzen Heere
JezusChristus.
1:8 Welke [God] u ook zal
bevestigen tot het einde toe, [om]
onstraffelijk [te] [zijn] in den dag
van onzenHeere Jezus Christus.
1:9 God is getrouw, door Welken gij
geroepen zijt tot de gemeenschap
van Zijn Zoon Jezus Christus,onzen
Heere.
1:10 Maar ik bid u, broeders, door
den Naam van onzen Heere Jezus
Christus, dat gij allen
hetzelfdespreekt, en [dat] onder u
geen scheuringen zijn, maar [dat] gij
samengevoegd zijt in eenzelfden zin,
1858

1 Korinthiërs
en in eenzelfde gevoelen.
1:11 Want mij is van u bekend
gemaakt, mijn broeders, door die
van [het] [huisgezin] van Chloe [zijn],
dater twisten onder u zijn.
1:12 En dit zeg ik, dat een iegelijk
van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik
van Apollos; en ik van Cefas; en
ikvan Christus.
1:13 Is Christus gedeeld? Is Paulus
voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus
naam gedoopt?
1:14 Ik dank God, dat ik niemand
van ulieden gedoopt heb, dan
Krispus en Gajus;
1:15 Opdat niet iemand zegge, dat
ik in mijn naam gedoopt heb.
1:16 Doch ik heb ook het huisgezin
van Stefanus gedoopt; voorts weet
ik niet, of ik iemand anders
gedooptheb.
1:17 Want Christus heeft mij niet
gezonden, om te dopen, maar om
het Evangelie te verkondigen; niet
metwijsheid van woorden, opdat het
kruis van Christus niet verijdeld
worde.
1:18 Want het woord des kruises is
wel dengenen, die verloren gaan,
dwaasheid; maar ons, die
behoudenworden, is het een kracht
Gods;
1:19 Want er is geschreven: Ik zal
de wijsheid der wijzen doen
vergaan, en het verstand der
verstandigenzal Ik te niet maken.
1:20 Waar is de wijze? Waar is de

schriftgeleerde? Waar is de
onderzoeker dezer eeuw? Heeft God
dewijsheid dezer wereld niet dwaas
gemaakt?
1:21 Want nademaal, in de wijsheid
Gods, de wereld God niet heeft
gekend door de wijsheid, zo heeft
hetGode behaagd, door de
dwaasheid der prediking, zalig te
maken, die geloven;
1:22 Overmits de Joden een teken
begeren, en de Grieken wijsheid
zoeken;
1:23 Doch wij prediken Christus, den
Gekruisigde, den Joden wel een
ergernis, en den Grieken
eendwaasheid;
1:24 Maar hun, die geroepen zijn,
beiden Joden en Grieken, [prediken]
[wij] Christus, de kracht Gods, ende
wijsheid Gods.
1:25 Want het dwaze Gods is wijzer
dan de mensen; en het zwakke
Gods is sterker dan de mensen.
1:26 Want gij ziet uw roeping,
broeders, dat [gij] niet vele wijzen
[zijt] naar het vlees, niet vele
machtigen,niet vele edelen.
1:27 Maar het dwaze der wereld
heeft God uitverkoren, opdat Hij de
wijzen beschamen zou; en het
zwakkeder wereld heeft God
uitverkoren, opdat Hij het sterke zou
beschamen;
1:28 En het onedele der wereld, en
het verachte heeft God uitverkoren,
en hetgeen niets is, opdat
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Hijhetgeen [iets] is, te niet zou
maken;
1:29 Opdat geen vlees zou roemen
voor Hem.
1:30 Maar uit Hem zijt gij in
Christus Jezus, Die ons geworden is
wijsheid van God, en
rechtvaardigheid, enheiligmaking, en
verlossing;
1:31 Opdat [het] [zij], gelijk
geschreven is: Die roemt, roeme in
den Heere.
2:1 En ik, broeders, als ik tot u ben
gekomen, ben niet gekomen met
uitnemendheid van woorden, of
vanwijsheid, u verkondigende de
getuigenis van God.
2:2 Want ik heb niet voorgenomen
iets te weten onder u, dan Jezus
Christus, en Dien gekruisigd.
2:3 En ik was bij ulieden in
zwakheid, en in vreze, en in vele
beving.
2:4 En mijn rede, en mijn prediking
was niet in bewegelijke woorden der
menselijke wijsheid, maar inbetoning
des geestes en der kracht;
2:5 Opdat uw geloof niet zou zijn in
wijsheid der mensen, maar in de
kracht Gods.
2:6 En wij spreken wijsheid onder
de volmaakten; doch een wijsheid,
niet dezer wereld, noch der
overstendezer wereld, die te niet
worden;
2:7 Maar wij spreken de wijsheid

Gods, [bestaande] in verborgenheid,
die bedekt was, welke God te
vorenverordineerd heeft tot
heerlijkheid van ons, eer de wereld
was;
2:8 Welke niemand van de oversten
dezer wereld gekend heeft; want
indien zij ze gekend hadden,
zozouden zij den Heere der
heerlijkheid niet gekruist hebben.
2:9 Maar gelijk geschreven is:
Hetgeen het oog niet heeft gezien,
en het oor niet heeft gehoord, en
in hethart des mensen niet is
opgeklommen, hetgeen God bereid
heeft dien, die Hem liefhebben.
2:10 Doch God heeft [het] ons
geopenbaard door Zijn Geest; want
de Geest onderzoekt alle dingen,
ookde diepten Gods.
2:11 Want wie van de mensen weet,
hetgeen des mensen is, dan de
geest des mensen, die in hem
is?Alzo weet ook niemand, hetgeen
Gods is, dan de Geest Gods.
2:12 Doch wij hebben niet
ontvangen den geest der wereld,
maar den Geest, Die uit God is,
opdat wijzouden weten de dingen,
die ons van God geschonken zijn;
2:13 Dewelke wij ook spreken, niet
met woorden, die de menselijke
wijsheid leert, maar met [woorden],
diede Heilige Geest leert, geestelijke
dingen met geestelijke
samenvoegende.
2:14 Maar de natuurlijke mens
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begrijpt niet de dingen, die des
Geestes Gods zijn; want zij zijn
hemdwaasheid, en hij kan ze niet
verstaan, omdat zij geestelijk
onderscheiden worden.
2:15 Doch de geestelijke [mens]
onderscheidt wel alle dingen, maar
hij zelf wordt van
niemandonderscheiden.
2:16 Want wie heeft den zin des
Heeren gekend, die Hem zou
onderrichten? Maar wij hebben den
zin vanChristus.
3:1 En ik, broeders, kon tot u niet
spreken als tot geestelijken, maar
als tot vleselijken, als tot
jongekinderen in Christus.
3:2 Ik heb u met melk gevoed, en
niet met [vaste] spijs; want gij
vermocht [toen] nog niet; ja, gij
vermoogtook nu nog niet.
3:3 Want gij zijt nog vleselijk; want
dewijl onder u nijd is, en twist, en
tweedracht, zijt gij niet vleselijk,
enwandelt [gij] [niet] naar den
mens?
3:4 Want als de een zegt: Ik ben
van Paulus; en een ander: Ik [ben]
van Apollos; zijt gij niet vleselijk?
3:5 Wie is dan Paulus, en wie is
Apollos, anders dan dienaars, door
welke gij geloofd hebt, en [dat],
gelijkde Heere aan een iegelijk
gegeven heeft?
3:6 Ik heb geplant, Apollos heeft
nat gemaakt; maar God heeft den

wasdom gegeven.
3:7 Zo is dan noch hij, die plant,
iets, noch hij, die nat maakt, maar
God, Die den wasdom geeft.
3:8 En die plant, en die nat maakt,
zijn een; maar een iegelijk zal zijn
loon ontvangen naar zijn arbeid.
3:9 Want wij zijn Gods
medearbeiders; Gods akkerwerk,
Gods gebouw zijt gij.
3:10 Naar de genade Gods, die mij
gegeven is, heb ik als een wijs
bouwmeester het fondament gelegd;
eneen ander bouwt daarop. Maar
een iegelijk zie toe, hoe hij daarop
bouwe.
3:11 Want niemand kan een ander
fondament leggen, dan hetgeen
gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.
3:12 En indien iemand op dit
fondament bouwt: goud, zilver,
kostelijke stenen, hout, hooi,
stoppelen;
3:13 Eens iegelijks werk zal
openbaar worden; want de dag zal
het verklaren, dewijl het door vuur
ontdektwordt; en hoedanig eens
iegelijks werk is, zal het vuur
beproeven.
3:14 Zo iemands werk blijft, dat hij
daarop gebouwd heeft, die zal loon
ontvangen.
3:15 Zo iemands werk zal verbrand
worden, die zal schade lijden; maar
zelf zal hij behouden worden,
dochalzo als door vuur.
3:16 Weet gij niet, dat gij Gods
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tempel zijt, en de Geest Gods in
ulieden woont?
3:17 Zo iemand den tempel Gods
schendt, dien zal God schenden;
want de tempel Gods is heilig, welke
gijzijt.
3:18 Niemand bedriege zichzelven.
Zo iemand onder u dunkt, dat hij
wijs is in deze wereld, die
wordedwaas, opdat hij wijs moge
worden.
3:19 Want de wijsheid dezer wereld
is dwaasheid bij God; want er is
geschreven: Hij vat de wijzen in
hunarglistigheid;
3:20 En wederom: De Heere kent de
overleggingen der wijzen, dat zij
ijdel zijn.
3:21 Niemand dan roeme op
mensen; want alles is uwe.
3:22 Hetzij Paulus, hetzij Apollos,
hetzij Cefas, hetzij de wereld, hetzij
leven, hetzij dood,
hetzijtegenwoordige, hetzij
toekomende dingen, zij zijn alle uwe.
3:23 Doch gij zijt van Christus, en
Christus is Gods.
4:1 Alzo houde ons een [ieder]
mens, als dienaars van Christus, en
uitdelers der verborgenheden Gods.
4:2 En voorts wordt in de uitdelers
vereist, dat elk getrouw bevonden
worde.
4:3 Doch mij is voor het minste, dat
ik van ulieden geoordeeld worde, of
van een menselijk oordeel; ja,

ikoordeel ook mijzelven niet.
4:4 Want ik ben mijzelven van geen
ding bewust; doch ik ben daardoor
niet gerechtvaardigd; maar Die
mijoordeelt, is de Heere.
4:5 Zo dan oordeelt niets voor den
tijd, totdat de Heere zal gekomen
zijn, Welke ook in het licht
zalbrengen, hetgeen in de duisternis
verborgen is, en openbaren de
raadslagen der harten; en als dan
zal eeniegelijk lof hebben van God.
4:6 En deze dingen, broeders, heb
ik op mijzelven en Apollos bij
gelijkenis toegepast, om uwentwil;
opdatgij aan ons zoudt leren, niet
te gevoelen boven hetgeen
geschreven is, dat gij niet, de een
om eens anders wil,opgeblazen
wordt tegen den ander.
4:7 Want wie onderscheidt u? En
wat hebt gij, dat gij niet hebt
ontvangen? En zo gij het ook
ontvangenhebt, wat roemt gij, alsof
gij het niet ontvangen hadt?
4:8 Alrede zijt gij verzadigd, alrede
zijt gij rijk geworden, zonder ons
hebt gij geheerst; en och, of
gijheerstet, opdat ook wij met u
heersen mochten!
4:9 Want ik acht, dat God ons, die
de laatste apostelen zijn, ten toon
heeft gesteld als tot den
doodverwezen; want wij zijn een
schouwspel geworden der wereld, en
den engelen, en den mensen.
4:10 Wij [zijn] dwazen om Christus'
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wil, maar gij zijt wijzen in Christus;
wij zijn zwakken, maar gij sterken;gij
zijt heerlijken, maar wij verachten.
4:11 Tot op deze tegenwoordige
ure, lijden wij honger, en lijden wij
dorst, en zijn naakt, en worden
metvuisten geslagen, en hebben
geen vaste woonplaats;
4:12 En arbeiden, werkende met
onze eigen handen; wij worden
gescholden, en wij zegenen; wij
wordenvervolgd, en wij verdragen;
4:13 Wij worden gelasterd, en wij
bidden; wij zijn geworden als
uitvaagsels der wereld [en] aller
afschrapseltot nu toe.
4:14 Ik schrijf deze dingen niet om
u te beschamen, maar als mijn lieve
kinderen vermaan ik [u].
4:15 Want al hadt gij tien duizend
leermeesters in Christus, zo [hebt]
[gij] toch niet vele vaders; want
inChristus Jezus heb ik u door het
Evangelie geteeld.
4:16 Zo vermaan ik u dan: zijt mijn
navolgers.
4:17 Daarom heb ik Timotheus tot
u gezonden, die mijn lieve en
getrouwe zoon is in den Heere,
welke uzal indachtig maken mijn
wegen, die in Christus zijn,
gelijkerwijs ik alom in alle
Gemeenten leer.
4:18 Doch sommigen zijn
opgeblazen, alsof ik tot ulieden niet
komen zou.
4:19 Maar ik zal haast tot u komen,

zo de Heere wil, en ik zal [dan]
verstaan, niet de woorden
dergenen,die opgeblazen zijn, maar
de kracht.
4:20 Want het Koninkrijk Gods is
niet [gelegen] in woorden, maar in
kracht.
4:21 Wat wilt gij? Zal ik met de
roede tot u komen, of in liefde en
[in] den geest der zachtmoedigheid?
5:1 Men hoort ganselijk, [dat] [er]
hoererij onder u [is], en zodanige
hoererij, die ook onder de heidenen
nietgenoemd wordt, alzo dat er een
zijns vaders huisvrouw heeft.
5:2 En zijt gij [nog] opgeblazen, en
hebt niet veel meer leed gedragen,
opdat hij uit het midden van
uweggedaan worde, die deze daad
begaan heeft?
5:3 Doch ik, als wel met het
lichaam afwezend, maar
tegenwoordig zijnde met den geest,
heb alrede, als[of] [ik] tegenwoordig
[ware], dengene, die dat alzo
bedreven heeft, besloten,
5:4 In den Naam van onzen Heere
Jezus Christus, als gijlieden en mijn
geest [samen] vergaderd zullenzijn,
met de kracht van onzen Heere
Jezus Christus,
5:5 Denzulken over te geven aan
den satan, tot verderf des vleses,
opdat de geest behouden
mogeworden in den dag van den
Heere Jezus.
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5:6 Uw roem is niet goed. Weet gij
niet, dat een weinig zuurdesem het
gehele deeg zuur maakt?
5:7 Zuivert dan den ouden
zuurdesem uit, opdat gij een nieuw
deeg zijn moogt, gelijk gij
ongezuurd zijt.Want ook ons Pascha
is voor ons geslacht, [namelijk]
Christus.
5:8 Zo dan laat ons feest houden,
niet in den ouden zuurdesem, noch
in den zuurdesem der kwaadheid
ender boosheid, maar in de
ongezuurde [broden] der
oprechtheid en der waarheid.
5:9 Ik heb u geschreven in den
brief, dat gij u niet zoudt
vermengen met de hoereerders;
5:10 Doch niet geheellijk met de
hoereerders dezer wereld, of met de
gierigaards, of met de rovers, of
metde afgodendienaars; want anders
zoudt gij moeten uit de wereld
gaan.
5:11 Maar nu heb ik u geschreven,
dat gij u niet zult vermengen,
[namelijk] indien iemand, een
broedergenaamd zijnde, een
hoereerder is, of een gierigaard, of
een afgodendienaar, of een
lasteraar, of eendronkaard, of een
rover; dat gij met zodanig een ook
niet zult eten.
5:12 Want wat heb ik ook die
buiten zijn te oordelen? Oordeelt
gijlieden niet die binnen zijn?
5:13 Maar die buiten zijn oordeelt

God. En doet gij dezen boze uit
ulieden weg.
6:1 Durft iemand van ulieden, die
een zaak heeft tegen een ander, te
recht gaan voor de
onrechtvaardigen,en niet voor de
heiligen?
6:2 Weet gij niet, dat de heiligen de
wereld oordelen zullen? En indien
door u de wereld geoordeeld
wordt,zijt gij onwaardig de minste
gerechtzaken?
6:3 Weet gij niet, dat wij de engelen
oordelen zullen? Hoeveel te meer
de zaken, die dit leven aangaan?
6:4 Zo gij dan gerechtzaken hebt,
die dit leven aangaan, zet die
[daarover], die in de Gemeente
minstgeacht zijn.
6:5 Ik zeg u [dit] tot schaamte. Is er
[dan] alzo onder u geen, die wijs is,
ook niet een, die zou
kunnenoordelen tussen zijn
broeders?
6:6 Maar de [ene] broeder gaat met
den [anderen] broeder te recht, en
dat voor ongelovigen.
6:7 Zo is er dan nu ganselijk gebrek
onder u, dat gij met elkander
rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij
nietliever ongelijk? Waarom lijdt gij
niet liever schade?
6:8 Maar gijlieden doet ongelijk, en
doet schade, en dat den broederen.
6:9 Of weet gij niet, dat de
onrechtvaardigen het Koninkrijk
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Gods niet zullen beerven?
6:10 Dwaalt niet; noch hoereerders,
noch afgodendienaars, noch
overspelers, noch ontuchtigen, noch
diebij mannen liggen, noch dieven,
noch gierigaards, noch dronkaards,
geen lasteraars, geen rovers zullen
hetKoninkrijk Gods beerven.
6:11 En dit waart gij sommigen;
maar gij zijt afgewassen, maar gij
zijt geheiligd, maar gij
zijtgerechtvaardigd, in den Naam
van den Heere Jezus, en door den
Geest onzes Gods;
6:12 Alle dingen zijn mij geoorloofd,
maar alle dingen zijn niet oorbaar;
alle dingen zijn mij geoorloofd,
maarik zal onder de macht van
geen mij laten brengen.
6:13 De spijzen zijn voor de buik,
en de buik [is] voor de spijzen;
maar God zal beide dezen en die
te nietdoen. Doch het lichaam is
niet voor de hoererij, maar voor
den Heere en de Heere voor het
lichaam.
6:14 En God heeft ook den Heere
opgewekt, en zal ons opwekken
door Zijn kracht.
6:15 Weet gij niet, dat uw lichamen
leden van Christus zijn? Zal ik dan
de leden van Christus nemen,
enmaken ze leden ener hoer? Dat
zij verre.
6:16 Of weet gij niet, dat die de
hoer aanhangt, een lichaam [met]
[haar] is? Want die twee, zegt Hij,

zullentot een vlees wezen.
6:17 Maar die den Heere aanhangt,
is een geest [met] [Hem].
6:18 Vliedt de hoererij. Alle zonde,
die de mens doet, is buiten het
lichaam, maar die hoererij
bedrijft,zondigt tegen zijn eigen
lichaam.
6:19 Of weet gij niet, dat ulieder
lichaam een tempel is van den
Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij
vanGod hebt, en [dat] gij uws zelfs
niet zijt?
6:20 Want gij zijt duur gekocht: zo
verheerlijkt dan God in uw lichaam
en in uw geest, welke Godes zijn.
7:1 Aangaande nu de dingen,
waarvan gij mij geschreven hebt; het
is een mens goed geen vrouw aan
teraken.
7:2 Maar om der hoererijen wil zal
een iegelijk [man] zijn eigen vrouw
hebben, en een iegelijke [vrouw]
zalhaar eigen man hebben.
7:3 De man zal aan de vrouw de
schuldige goedwilligheid betalen; en
desgelijks ook de vrouw aan
denman.
7:4 De vrouw heeft de macht niet
over haar eigen lichaam, maar de
man; en desgelijks ook de man
heeftde macht niet over zijn eigen
lichaam, maar de vrouw.
7:5 Onttrekt u elkander niet, tenzij
dan met [beider] toestemming voor
een tijd, opdat gij u tot vasten
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enbidden moogt verledigen; en komt
wederom bijeen, opdat u de satan
niet verzoeke, omdat gij u niet
kuntonthouden.
7:6 Doch dit zeg ik uit toelating,
niet uit bevel.
7:7 Want ik wilde, dat alle mensen
waren, gelijk als ikzelf [ben]; maar
een iegelijk heeft zijn eigen gave
vanGod, de een wel aldus, maar de
andere alzo.
7:8 Doch ik zeg den ongetrouwden,
en den weduwen: Het is hun goed,
indien zij blijven, gelijk als ik.
7:9 Maar indien zij zich niet kunnen
onthouden, dat zij trouwen; want
het is beter te trouwen dan
tebranden.
7:10 Doch den getrouwden gebiede
niet ik, maar de Heere, dat de
vrouw van den man niet scheide.
7:11 En indien zij ook scheidt, dat
zij ongetrouwd blijve, of met den
man verzoene; en dat de man de
vrouwniet verlate.
7:12 Maar den anderen zeg ik, niet
de Heere: Indien enig broeder een
ongelovige vrouw heeft, en
dezelvetevreden is bij hem te
wonen, dat hij ze niet verlate;
7:13 En een vrouw, die een
ongelovigen man heeft, en hij
tevreden is bij haar te wonen, dat
zij hem nietverlate.
7:14 Want de ongelovige man is
geheiligd door de vrouw, en de
ongelovige vrouw is geheiligd door

denman; want anders waren uw
kinderen onrein, maar nu zijn zij
heilig.
7:15 Maar indien de ongelovige
scheidt, dat hij scheide. De broeder
of de zuster wordt in
zodanige[gevallen] niet dienstbaar
gemaakt; maar God heeft ons tot
vrede geroepen.
7:16 Want wat weet gij, vrouw, of
gij den man zult zalig maken? Of
wat weet gij, man, of gij de vrouw
zultzalig maken?
7:17 Doch gelijk God aan een
iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de
Heere een iegelijk geroepen heeft,
dat hijalzo wandele; en alzo
verordene ik in al de Gemeenten.
7:18 Is iemand, besneden zijnde,
geroepen, die late zich geen
[voorhuid] aantrekken; is iemand, in
devoorhuid zijnde, geroepen, die
late zich niet besnijden.
7:19 De besnijdenis is niets, en de
voorhuid is niets, maar de
onderhouding der geboden Gods.
7:20 Een iegelijk blijve in die
beroeping, daar hij in geroepen is.
7:21 Zijt gij, een dienstknecht zijnde,
geroepen, laat u [dat] niet
bekommeren; maar indien gij ook
kunt vrijworden, gebruik [dat] liever.
7:22 Want die in den Heere
geroepen is, een dienstknecht
zijnde, die is een vrijgelatene des
Heeren;desgelijks ook, die vrij zijnde
geroepen is, die is een dienstknecht
1866

1 Korinthiërs
van Christus.
7:23 Gij zijt duur gekocht, wordt
geen dienstknechten der mensen.
7:24 Een iegelijk, waarin hij
geroepen is, broeders, die blijve in
hetzelve bij God.
7:25 Aangaande de maagden nu,
heb ik geen bevel des Heeren; maar
ik zeg [mijn] gevoelen, als
diebarmhartigheid van den Heere
gekregen heb, om getrouw te zijn.
7:26 Ik houde dan dit goed te zijn,
om den aanstaanden nood, dat het,
[zeg] [ik], den mens goed is alzo
tezijn.
7:27 Zijt gij aan een vrouw
verbonden, zoek geen ontbinding;
zijt gij ongebonden van een vrouw,
zoekgeen vrouw.
7:28 Maar indien gij ook trouwt, gij
zondigt niet; en indien een maagd
trouwt, zij zondigt niet.
Dochdezulken zullen verdrukking
hebben in het vlees; en ik spare
ulieden.
7:29 Maar dit zeg ik, broeders, dat
de tijd voorts kort is; opdat ook die
vrouwen hebben, zouden zijn als
niethebbende;
7:30 En die wenen, als niet
wenende; en die blijde zijn, als niet
blijde zijnde; en die kopen, als
nietbezittende;
7:31 En die deze wereld gebruiken,
als niet misbruikende; want de
gedaante dezer wereld gaat voorbij.
7:32 En ik wil, dat gij zonder

bekommernis zijt. De ongetrouwde
bekommert zich met de dingen
desHeeren, hoe hij den Heere zal
behagen;
7:33 Maar die getrouwd is,
bekommert zich met de dingen der
wereld, hoe hij de vrouw zal
behagen.
7:34 Een vrouw en een maagd zijn
onderscheiden. De ongetrouwde
bekommert zich met de dingen
desHeeren, opdat zij heilig zij, beide
aan lichaam en aan geest; maar die
getrouwd is, bekommert zich met
dedingen der wereld, hoe zij den
man zal behagen.
7:35 En dit zeg ik tot uw eigen
voordeel; niet opdat ik een strik
over u zou werpen, maar [om] [u]
[te][leiden] tot hetgeen wel voegt, en
bekwaam is, om den Heere wel aan
te hangen, zonder herwaarts
enderwaarts getrokken te worden.
7:36 Maar zo iemand acht, dat hij
ongevoegelijk handelt met zijn
maagd, indien zij over den
jeugdigen tijdgaat, en het alzo moet
geschieden; die doe wat hij wil, hij
zondigt niet; dat zij trouwen.
7:37 Doch die vast staat in [zijn]
hart, geen noodzaak hebbende,
maar macht heeft over zijn eigen
wil, endit in zijn hart besloten heeft,
dat hij zijn maagd zal bewaren, die
doet wel.
7:38 Alzo dan, die [haar] ten
huwelijk uitgeeft, die doet wel; en
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die [ze] ten huwelijk niet uitgeeft,
die doetbeter.
7:39 Een vrouw is door de wet
verbonden, zo langen tijd haar man
leeft; maar indien haar man
ontslapenis, zo is zij vrij, om te
trouwen, dien zij wil, alleenlijk in
den Heere.
7:40 Maar zij is gelukkiger, indien zij
alzo blijft, naar mijn gevoelen. En ik
meen ook den Geest Gods
tehebben.
8:1 Aangaande nu de dingen, die
den afgoden geofferd zijn, wij
weten, dat wij allen te zamen
kennishebben. De kennis maakt
opgeblazen, maar de liefde sticht.
8:2 En zo iemand meent iets te
weten, die heeft nog niets gekend,
gelijk men behoort te kennen.
8:3 Maar zo iemand God liefheeft,
die is van Hem gekend.
8:4 Aangaande dan het eten der
dingen, die den afgoden geofferd
zijn, wij weten, dat een afgod niets
is inde wereld, en dat er geen
ander God is dan een.
8:5 Want hoewel er ook zijn, die
goden genaamd worden, hetzij in
den hemel, hetzij op de aarde
(gelijk ervele goden en vele heren
zijn),
8:6 Nochtans hebben wij [maar] een
God, den Vader, uit Welken alle
dingen zijn, en wij tot Hem; en
[maar]een Heere, Jezus Christus,

door Welken alle dingen zijn, en wij
door Hem.
8:7 Doch in allen is de kennis niet;
maar sommigen, met een geweten
des afgods tot nog toe, eten als
[iets]dat den afgoden geofferd is; en
hun geweten, zwak zijnde, wordt
bevlekt.
8:8 De spijze nu maakt ons Gode
niet aangenaam; want hetzij dat wij
eten, wij hebben geen overvloed;
enhetzij dat wij niet eten, wij
hebben geen gebrek.
8:9 Maar ziet toe, dat deze uw
macht niet enigerwijze een aanstoot
worde dengenen, die zwak zijn.
8:10 Want zo iemand u, die de
kennis hebt, ziet in der afgoden
tempel aanzitten, zal het
gewetendeszelven, die zwak is, niet
gestijfd worden, om te eten de
dingen, die den afgoden geofferd
zijn?
8:11 En zal de broeder, die zwak is,
door uw kennis verloren gaan, om
welken Christus gestorven is?
8:12 Doch gijlieden, alzo tegen de
broeders zondigende, en hun zwak
geweten kwetsende, zondigt
tegenChristus.
8:13 Daarom, indien de spijs mijn
broeder ergert, zo zal ik in
eeuwigheid geen vlees eten, opdat
ik mijnbroeder niet ergere.
9:1 Ben ik niet een apostel? Ben ik
niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus,
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onzen Heere, gezien? Zijtgijlieden
niet mijn werk in den Heere?
9:2 Zo ik anderen geen apostel ben,
nochtans ben ik het ulieden; want
het zegel mijns apostelschaps
zijtgijlieden in den Heere.
9:3 Mijn verantwoording aan
degenen, die onderzoek over mij
doen, is deze.
9:4 Hebben wij niet macht, om te
eten en te drinken?
9:5 Hebben wij niet macht, om een
vrouw, een zuster zijnde, [met] [ons]
om te leiden, gelijk ook de
andereapostelen, en de broeders
des Heeren, en Cefas?
9:6 Of hebben alleen ik en
Barnabas geen macht van niet te
werken?
9:7 Wie dient ooit in den krijg op
eigen bezoldiging? Wie plant een
wijngaard, en eet niet van zijn
vrucht?Of wie weidt een kudde, en
eet niet van de melk der kudde?
9:8 Spreek ik dit naar den mens, of
zegt ook de wet hetzelfde niet?
9:9 Want in de wet van Mozes is
geschreven: Gij zult een dorsenden
os niet muilbanden. Zorgt ook
Godvoor de ossen?
9:10 Of zegt Hij [dat] ganselijk om
onzentwil? Want om onzentwil is
[dat] geschreven; overmits die
ploegt,op hoop moet ploegen, en
die op hoop dorst, [moet] zijn hoop
deelachtig worden.
9:11 Indien wij ulieden het

geestelijke gezaaid hebben, is het
een grote [zaak], zo wij het uwe,
datlichamelijk is, maaien?
9:12 Indien anderen deze macht
over u deelachtig zijn, [waarom] niet
veel meer wij? Doch wij hebbendeze
macht niet gebruikt, maar wij
verdragen het al, opdat wij niet
enige verhindering geven aan het
Evangelievan Christus.
9:13 Weet gij niet, dat degenen, die
de heilige dingen bedienen, van het
heilige eten? [en] die steeds bijhet
altaar zijn, met het altaar delen?
9:14 Alzo heeft ook de Heere
geordineerd dengenen, die het
Evangelie verkondigen, dat zij van
hetEvangelie leven.
9:15 Maar ik heb geen van deze
dingen gebruikt. En ik heb dit niet
geschreven, opdat het alzo aan
mijgeschieden zou; want het ware
mij beter te sterven, dan dat
iemand dezen mijn roem zou ijdel
maken.
9:16 Want indien ik het Evangelie
verkondige, het is mij geen roem;
want de nood is mij opgelegd. En
weemij, indien ik het Evangelie niet
verkondig!
9:17 Want indien ik dat gewillig
doe, zo heb ik loon, maar indien
onwillig, de uitdeling is mij
[evenwel]toebetrouwd.
9:18 Wat loon heb ik dan?
[Namelijk] dat ik, het Evangelie
verkondigende, het Evangelie van
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Christuskosteloos stelle, om mijn
macht in het Evangelie niet te
misbruiken.
9:19 Want daar ik van allen vrij
was, heb ik mijzelven allen
dienstbaar gemaakt, opdat ik er
meer zouwinnen.
9:20 En ik ben den Joden geworden
als een Jood, opdat ik de Joden
winnen zou; dengenen, die onder
dewet zijn, [ben] [ik] [geworden] als
onder de wet zijnde, opdat ik
degenen, die onder de wet zijn,
winnen zou.
9:21 Degenen, die zonder de wet
zijn, [ben] [ik] [geworden] als zonder
de wet zijnde (Gode [nochtans]zijnde
niet zonder de wet, maar voor
Christus onder de wet), opdat ik
degenen, die zonder de wet zijn,
winnenzou.
9:22 Ik ben den zwakken geworden
als een zwakke, opdat ik de
zwakken winnen zou; allen ben ik
allesgeworden, opdat ik immers
enigen behouden zou.
9:23 En dit doe ik om des
Evangelies wil, opdat ik hetzelve
mede deelachtig zou worden.
9:24 Weet gijlieden niet, dat die in
de loopbaan lopen, allen wel lopen,
maar [dat] een den prijs
ontvangt?Loopt alzo, dat gij [dien]
moogt verkrijgen.
9:25 En een iegelijk, die [om] [prijs]
strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen
dan [doen] wel [dit], opdat zij

eenverderfelijke kroon zouden
ontvangen, maar wij een
onverderfelijke.
9:26 Ik loop dan alzo, niet als op
het onzekere; ik kamp alzo, niet als
de lucht slaande;
9:27 Maar ik bedwing mijn lichaam,
en breng het tot dienstbaarheid,
opdat ik niet enigszins, daar
ikanderen gepredikt heb, zelf
verwerpelijk worde.
10:1 En ik wil niet, broeders, dat gij
onwetende zijt, dat onze vaders
allen onder de wolk waren, en
allendoor de zee doorgegaan zijn;
10:2 En allen in Mozes gedoopt zijn
in de wolk en in de zee;
10:3 En allen dezelfde geestelijke
spijs gegeten hebben;
10:4 En allen denzelfden
geestelijken drank gedronken
hebben; want zij dronken uit de
geestelijkesteenrots, die volgde; en
de steenrots was Christus.
10:5 Maar in het meerder [deel] van
hen heeft God geen welgevallen
gehad; want zij zijn in de woestijn
ternedergeslagen.
10:6 En deze dingen zijn geschied
ons tot voorbeelden, opdat wij geen
lust tot het kwaad zouden
hebben,gelijkerwijs als zij lust gehad
hebben.
10:7 En wordt geen
afgodendienaars, gelijkerwijs als
sommigen van hen, gelijk
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geschreven staat: Het volkzat neder
om te eten, en om te drinken, en
zij stonden op om te spelen.
10:8 En laat ons niet hoereren,
gelijk sommigen van hen gehoereerd
hebben, en er vielen op een dag
drieen twintig duizend.
10:9 En laat ons Christus niet
verzoeken, gelijk ook sommigen van
hen verzocht hebben, en werden
vande slangen vernield.
10:10 En murmureert niet, gelijk ook
sommigen van hen gemurmureerd
hebben, en werden vernield vanden
verderver.
10:11 En deze dingen alle zijn
hunlieden overkomen tot
voorbeelden; en zijn beschreven tot
waarschuwingvan ons, op dewelke
de einden der eeuwen gekomen zijn.
10:12 Zo dan, die meent te staan,
zie toe, dat hij niet valle.
10:13 Ulieden heeft geen verzoeking
bevangen dan menselijke; doch God
is getrouw, Die u niet zal
latenverzocht worden boven hetgeen
gij vermoogt; maar Hij zal met de
verzoeking ook de uitkomst geven,
opdat gijze kunt verdragen.
10:14 Daarom, mijn geliefden, vliedt
van den afgodendienst.
10:15 Als tot verstandigen spreek ik;
oordeelt gij, hetgeen ik zeg.
10:16 De drinkbeker der
dankzegging, dien wij
[dankzeggende] zegenen, is die niet
een gemeenschap desbloeds van

Christus? Het brood, dat wij breken,
is dat niet een gemeenschap des
lichaams van Christus?
10:17 Want een brood [is] [het], [zo]
zijn wij velen een lichaam, dewijl wij
allen eens broods deelachtig zijn.
10:18 Ziet Israel, dat naar het vlees
is; hebben niet degenen, die de
offeranden eten, gemeenschap
methet altaar?
10:19 Wat zeg ik dan? Dat een
afgod iets is, of dat het
afgodenoffer iets is?
10:20 Ja, [ik] [zeg], dat hetgeen de
heidenen offeren, zij den duivelen
offeren, en niet Gode; en ik wil
niet,dat gij met de duivelen
gemeenschap hebt.
10:21 Gij kunt den drinkbeker des
Heeren niet drinken, en den
drinkbeker der duivelen; gij kunt
nietdeelachtig zijn aan de tafel des
Heeren, en aan de tafel der
duivelen.
10:22 Of tergen wij den Heere? Zijn
wij sterker dan Hij?
10:23 Alle dingen zijn mij
geoorloofd, maar alle dingen zijn
niet oorbaar; alle dingen zijn mij
geoorloofd,maar alle dingen stichten
niet.
10:24 Niemand zoeke dat zijns zelfs
is; maar een iegelijk [zoeke] dat des
anderen is.
10:25 Eet al wat in het vleeshuis
verkocht wordt, niets ondervragende,
om des gewetens wil;
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10:26 Want de aarde is des Heeren,
en de volheid derzelve.
10:27 En indien u iemand van de
ongelovigen noodt, en gij [daar]
gaan wilt, eet al wat ulieden
voorgesteldwordt, niets
ondervragende, om des gewetens
wil.
10:28 Maar zo iemand tot ulieden
zegt: Dat is afgodenoffer; eet [het]
niet, om desgenen wil, die [u] [dat]
tekennen gegeven heeft, en [om]
des gewetens wil. Want de aarde is
des Heeren, en de volheid derzelve.
10:29 Doch ik zeg: [om] het
geweten, niet van uzelven, maar des
anderen; want waarom wordt mijn
vrijheidgeoordeeld van een ander
geweten?
10:30 En indien ik door genade
[der] [spijze] deelachtig ben, waarom
word ik gelasterd over
hetgeen,waarvoor ik dankzeg?
10:31 Hetzij dan dat gijlieden eet,
hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij
iets [anders] doet, doet het al ter
ereGods.
10:32 Weest zonder aanstoot te
geven, en den Joden, en den
Grieken, en der Gemeente Gods.
10:33 Gelijkerwijs ik ook in alles
allen behaag, niet zoekende mijn
eigen voordeel, maar het [voordeel]
vanvelen, opdat zij mochten
behouden worden.
11:1 Weest mijn navolgers,

gelijkerwijs ook ik van Christus.
11:2 En ik prijs u, broeders, dat gij
in alles mijner gedachtig zijt, en de
inzettingen behoudt, gelijk ik [die]
uovergegeven heb.
11:3 Doch ik wil, dat gij weet, dat
Christus het Hoofd is eens iegelijken
mans, en de man het hoofd
dervrouw, en God het Hoofd van
Christus.
11:4 Een iegelijk man, die bidt of
profeteert, hebbende [iets] op het
hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;
11:5 Maar een iegelijke vrouw, die
bidt of profeteert met ongedekten
hoofde, onteert haar eigen
hoofd;want het is een en hetzelfde,
alsof [haar] het haar afgesneden
ware.
11:6 Want indien een vrouw niet
gedekt is, dat zij ook geschoren
worde; maar indien het lelijk is voor
eenvrouw geschoren te zijn, of het
haar afgesneden te hebben, dat zij
zich dekke.
11:7 Want de man moet het hoofd
niet dekken, overmits hij het beeld
en de heerlijkheid Gods is; maar
devrouw is de heerlijkheid des
mans.
11:8 Want de man is uit de vrouw
niet, maar de vrouw is uit den man.
11:9 Want ook is de man niet
geschapen om de vrouw, maar de
vrouw om den man.
11:10 Daarom moet de vrouw een
macht op het hoofd hebben, om
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der engelen wil.
11:11 Nochtans is noch de man
zonder de vrouw, noch de vrouw
zonder den man, in den Heere.
11:12 Want gelijkerwijs de vrouw uit
den man is, alzo is ook de man
door de vrouw; doch alle dingen
[zijn]uit God.
11:13 Oordeelt gij onder uzelven: is
het betamelijk, dat de vrouw
ongedekt God bidde?
11:14 Of leert u ook de natuur
zelve niet, dat zo een man lang
haar draagt, het hem een oneer is?
11:15 Maar zo een vrouw lang haar
draagt, dat het haar een eer is;
omdat het lange haar voor een
dekselhaar is gegeven?
11:16 Doch indien iemand schijnt
twistgierig te zijn, wij hebben zulke
gewoonten niet, noch de
GemeentenGods.
11:17 Dit nu, [hetgeen] ik [u]
aanzegge, prijs ik niet, [namelijk] dat
gij niet tot beter, maar tot
ergersamenkomt.
11:18 Want eerstelijk, als gij
samenkomt in de Gemeente, zo
hoor ik, dat er scheuringen zijn
onder u; en ikgeloof het ten dele;
11:19 Want er moeten ook
ketterijen onder u zijn, opdat
degenen, die oprecht zijn, openbaar
mogenworden onder u.
11:20 Als gij dan bijeen samenkomt,
[dat] is niet des Heeren avondmaal
eten.

11:21 Want in het eten neemt een
iegelijk te voren zijn eigen
avondmaal; en deze is hongerig, en
deandere is dronken.
11:22 Hebt gij dan geen huizen, om
er te eten en te drinken? Of
veracht gij de Gemeente Gods,
enbeschaamt gij degenen, die niet
hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik
u prijzen? In dezen prijs ik [u] niet.
11:23 Want ik heb van den Heere
ontvangen, hetgeen ik ook u
overgegeven heb, dat de Heere
Jezus inden nacht, in welken Hij
verraden werd, het brood nam;
11:24 En als Hij gedankt had, brak
Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is
Mijn lichaam, dat voor u
gebrokenwordt; doet dat tot Mijn
gedachtenis.
11:25 Desgelijks [nam] Hij ook den
drinkbeker, na het eten des
avondmaals, en zeide: Deze
drinkbeker ishet Nieuwe Testament
in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls
als gij [dien] zult drinken, tot Mijn
gedachtenis.
11:26 Want zo dikwijls als gij dit
brood zult eten, en dezen
drinkbeker zult drinken, zo
verkondigt den dooddes Heeren,
totdat Hij komt.
11:27 Zo dan, wie onwaardiglijk dit
brood eet, of den drinkbeker des
Heeren drinkt, die zal schuldig zijn
aanhet lichaam en bloed des
Heeren.
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11:28 Maar de mens beproeve
zichzelven, en ete alzo van het
brood, en drinke van den
drinkbeker.
11:29 Want die onwaardiglijk eet en
drinkt, die eet en drinkt zichzelven
een oordeel, niet
onderscheidendehet lichaam des
Heeren.
11:30 Daarom zijn onder u vele
zwakken en kranken, en velen
slapen.
11:31 Want indien wij onszelven
oordeelden, zo zouden wij niet
geoordeeld worden.
11:32 Maar als wij geoordeeld
worden, zo worden wij van den
Heere getuchtigd, opdat wij met de
wereldniet zouden veroordeeld
worden.
11:33 Zo dan, mijn broeders, als gij
samenkomt om te eten, verwacht
elkander.
11:34 Doch zo iemand hongert, dat
hij te huis ete, opdat gij niet tot
een oordeel samenkomt. De
overigedingen nu zal ik verordenen,
als ik zal gekomen zijn.
12:1 En van de geestelijke [gaven],
broeders, wil ik niet, dat gij
onwetende zijt.
12:2 Gij weet, dat gij heidenen
waart, tot de stomme afgoden
heengetrokken, naar dat gij geleid
werdt.
12:3 Daarom maak ik u bekend, dat

niemand, die door den Geest Gods
spreekt, Jezus een
vervloekingnoemt; en niemand kan
zeggen, Jezus den Heere [te] [zijn],
dan door den Heiligen Geest.
12:4 En er is verscheidenheid der
gaven, doch het is dezelfde Geest;
12:5 En er is verscheidenheid der
bedieningen, en het is dezelfde
Heere;
12:6 En er is verscheidenheid der
werkingen, doch het is dezelfde
God, Die alles in allen werkt.
12:7 Maar aan een iegelijk wordt de
openbaring des Geestes gegeven tot
hetgeen oorbaar is.
12:8 Want dezen wordt door den
Geest gegeven het woord der
wijsheid, en een ander het woord
derkennis, door denzelfden Geest;
12:9 En een ander het geloof, door
denzelfden Geest; en een ander de
gaven der gezondmakingen,
doordenzelfden Geest.
12:10 En een ander de werkingen
der krachten; en een ander profetie;
en een ander onderscheidingen
dergeesten; en een ander menigerlei
talen; en een ander uitlegging der
talen.
12:11 Doch deze dingen alle werkt
een en dezelfde Geest, delende aan
een iegelijk in het
bijzonder,gelijkerwijs Hij wil.
12:12 Want gelijk het lichaam een
is, en vele leden heeft, en al de
leden van dit ene lichaam, vele
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zijnde,[maar] een lichaam zijn, alzo
ook Christus.
12:13 Want ook wij allen zijn door
een Geest tot een lichaam gedoopt;
hetzij Joden, hetzij Grieken,
hetzijdienstknechten, hetzij vrijen; en
wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.
12:14 Want ook het lichaam is niet
een lid, maar vele [leden].
12:15 Indien de voet zeide: Dewijl ik
de hand niet ben, zo ben ik van
het lichaam niet; is hij daarom niet
vanhet lichaam?
12:16 En indien het oor zeide:
Dewijl ik het oog niet ben, zo ben
ik van het lichaam niet; is het
daarom nietvan het lichaam?
12:17 Ware het gehele lichaam het
oog, waar [zou] het gehoor [zijn]?
Ware het gehele [lichaam]
gehoor,waar [zou] de reuk [zijn]?
12:18 Maar nu heeft God de leden
gezet, een iegelijk van dezelve in
het lichaam, gelijk Hij gewild heeft.
12:19 Waren zij alle [maar] een lid,
waar [zou] het lichaam [zijn]?
12:20 Maar nu zijn er wel vele
leden, doch [maar] een lichaam.
12:21 En het oog kan niet zeggen
tot de hand: Ik heb u niet van
node; of wederom het hoofd tot de
voeten:Ik heb u niet van node.
12:22 Ja veeleer, de leden, die
[ons] dunken de zwakste des
lichaams te zijn, die zijn nodig.
12:23 En die ons dunken de minst
eerlijke [leden] des lichaams te zijn,

denzelven doen wij overvloedigereer
aan; en onze onsierlijke [leden]
hebben overvloediger versiering.
12:24 Doch onze sierlijke hebben
het niet van node; maar God heeft
het lichaam [alzo]
samengevoegd,gevende overvloediger
eer aan hetgeen gebrek [aan]
[dezelve] heeft;
12:25 Opdat geen tweedracht in het
lichaam zij, maar de leden voor
elkander gelijke zorg zouden dragen.
12:26 En hetzij dat een lid lijdt, zo
lijden al de leden mede; hetzij dat
een lid verheerlijkt wordt, zo
verblijdenzich al de leden mede.
12:27 En gijlieden zijt het lichaam
van Christus, en leden in het
bijzonder.
12:28 En God heeft er sommigen in
de Gemeente gesteld, ten eerste
apostelen, ten tweede profeten,
tenderde leraars, daarna krachten,
daarna gaven der gezondmakingen,
behulpsels, regeringen, menigerlei
talen.
12:29 Zijn zij allen apostelen? Zijn
zij allen profeten? Zijn zij allen
leraars? Zijn zij allen krachten?
12:30 Hebben zij allen gaven der
gezondmakingen? Spreken zij allen
met [menigerlei] talen? Zijn zij
allenuitleggers?
12:31 Doch ijvert naar de beste
gaven; en ik wijs u een weg, die
nog uitnemender is.
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13:1 Al ware het, dat ik de talen
der mensen en der engelen sprak,
en de liefde niet had, zo ware ik
eenklinkend metaal, of luidende
schel geworden.
13:2 En al ware het dat ik de [gave]
der profetie had, en wist al de
verborgenheden en al de
wetenschap;en al ware het, dat ik al
het geloof had, zodat ik bergen
verzette, en de liefde niet had, zo
ware ik niets.
13:3 En al ware het, dat ik al mijn
goederen tot onderhoud [der]
[armen] uitdeelde, en al ware het,
dat ikmijn lichaam overgaf, opdat ik
verbrand zou worden, en had de
liefde niet, zo zou het mij geen
nuttigheid geven.
13:4 De liefde is lankmoedig, zij is
goedertieren; de liefde is niet
afgunstig; de liefde handelt
nietlichtvaardiglijk, zij is niet
opgeblazen;
13:5 Zij handelt niet ongeschiktelijk,
zij zoekt zichzelve niet, zij wordt
niet verbitterd, zij denkt geen
kwaad;
13:6 Zij verblijdt zich niet in de
ongerechtigheid, maar zij verblijdt
zich in de waarheid;
13:7 Zij bedekt alle dingen, zij
gelooft alle dingen, zij hoopt alle
dingen, zij verdraagt alle dingen.
13:8 De liefde vergaat nimmermeer;
maar hetzij profetieen, zij zullen te
niet gedaan worden; hetzij talen,

zijzullen ophouden; hetzij kennis, zij
zal te niet gedaan worden.
13:9 Want wij kennen ten dele, en
wij profeteren ten dele;
13:10 Doch wanneer het volmaakte
zal gekomen zijn, dan zal hetgeen
ten dele is, te niet gedaan worden.
13:11 Toen ik een kind was, sprak
ik als een kind, was ik gezind als
een kind, overlegde ik als een
kind;maar wanneer ik een man
geworden ben, zo heb ik te niet
gedaan hetgeen eens kinds was.
13:12 Want wij zien nu door een
spiegel in een duistere rede, maar
alsdan [zullen] [wij] [zien]
aangezichttot aangezicht; nu ken ik
ten dele, maar alsdan zal ik kennen,
gelijk ook ik gekend ben.
13:13 En nu blijft geloof, hoop [en]
liefde, deze drie; doch de meeste
van deze is de liefde.
14:1 Jaagt de liefde na, en ijvert
om de geestelijke [gaven], maar
meest, dat gij moogt profeteren.
14:2 Want die een [vreemde] taal
spreekt, spreekt niet den mensen,
maar Gode; want niemand
verstaat[het], doch met den geest
spreekt hij verborgenheden.
14:3 Maar die profeteert, spreekt
den mensen stichting, en vermaning
en vertroosting.
14:4 Die een [vreemde] taal spreekt,
die sticht zichzelven; maar die
profeteert die sticht de Gemeente.
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14:5 En ik wil [wel], dat gij allen in
[vreemde] talen spreekt, maar meer,
dat gij profeteert; want
dieprofeteert, is meerder dan die
[vreemde] talen spreekt, tenzij dan,
dat hij het uitlegge, opdat de
Gemeentestichting moge ontvangen.
14:6 En nu, broeders, indien ik tot
u kwam, en sprak [vreemde] talen,
wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik
totu niet sprak, of in openbaring, of
in kennis, of in profetie of in lering?
14:7 Zelfs ook de levenloze dingen,
die geluid geven, hetzij fluit, hetzij
citer, zo zij geen onderscheid
met[hun] klank geven, hoe zal
bekend worden, hetgeen op de fluit
of op de citer gespeeld wordt?
14:8 Want ook indien de bazuin
een onzeker geluid geeft, wie zal
zich tot den krijg bereiden?
14:9 Alzo ook gijlieden, indien gij
niet door de taal een duidelijke
rede geeft, hoe zal verstaan
wordenhetgeen gesproken wordt?
Want gij zult zijn [als] die in de
lucht spreekt.
14:10 Er zijn, naar het voorvalt, zo
vele soorten van stemmen in de
wereld, en geen derzelve is
zonderstem.
14:11 Indien ik dan de kracht der
stem niet weet, zo zal ik hem, die
spreekt, barbaars zijn; en hij,
diespreekt, zal bij mij barbaars zijn.
14:12 Alzo ook gij, dewijl gij ijverig
zijt naar geestelijke gaven, zo zoekt

dat gij moogt overvloedig zijn
totstichting der Gemeente.
14:13 Daarom, die in een [vreemde]
taal spreekt, die bidde, dat hij het
moge uitleggen.
14:14 Want indien ik in een
[vreemde] taal bid, mijn geest bidt
[wel], maar mijn verstand is
vruchteloos.
14:15 Wat is het dan? Ik zal [wel]
met den geest bidden, maar ik zal
ook met het verstand bidden; ik
zal[wel] met den geest zingen, maar
ik zal ook met het verstand zingen.
14:16 Anderszins, indien gij
dankzegt met den geest, hoe zal
degene, die de plaats eens
ongeleerdenvervult, amen zeggen op
uw dankzegging, dewijl hij niet weet,
wat gij zegt?
14:17 Want gij dankzegt wel
behoorlijk, maar de ander wordt
niet gesticht.
14:18 Ik dank mijn God, dat ik meer
[vreemde] talen spreek, dan gij
allen;
14:19 Maar ik wil [liever] in de
Gemeente vijf woorden spreken met
mijn verstand, opdat ik ook
anderenmoge onderwijzen, dan tien
duizend woorden in een [vreemde]
taal.
14:20 Broeders, wordt geen
kinderen in het verstand, maar zijt
kinderen in de boosheid, en wordt
in hetverstand volwassen.
14:21 In de wet is geschreven: Ik
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zal door lieden van andere talen,
en door andere lippen tot dit
volkspreken, en ook alzo zullen zij
Mij niet horen, zegt de Heere.
14:22 Zo dan, de [vreemde] talen
zijn tot een teken niet dengenen,
die geloven, maar den ongelovigen;
ende profetie niet den ongelovigen,
maar dengenen, die geloven.
14:23 Indien dan de gehele
Gemeente bijeenvergaderd ware, en
zij allen in [vreemde] talen spraken,
en[enige] ongeleerden of
ongelovigen inkwamen, zouden zij
niet zeggen, dat gij uitzinnig waart?
14:24 Maar indien zij allen
profeteerden, en een ongelovige of
ongeleerde inkwame, die wordt van
allenovertuigd, [en] hij wordt van
allen geoordeeld.
14:25 En alzo worden de
verborgene dingen zijns harten
openbaar; en alzo, vallende op [zijn]
aangezicht,zal hij God aanbidden, en
verkondigen, dat God waarlijk onder
u is.
14:26 Wat is het dan, broeders?
Wanneer gij samenkomt, een iegelijk
van u, heeft hij een psalm, heeft
hijeen leer, heeft hij een [vreemde]
taal, heeft hij een openbaring, heeft
hij een uitlegging; laat alle
dingengeschieden tot stichting;
14:27 En zo iemand een [vreemde]
taal spreekt, [dat] het door twee, of
ten meeste drie [geschiede], en
bijbeurte; en dat een het uitlegge.

14:28 Maar indien er geen uitlegger
is, dat hij zwijge in de Gemeente;
doch dat hij tot zichzelven spreke,
entot God.
14:29 En dat twee of drie profeten
spreken, en dat de anderen
oordelen.
14:30 Doch indien een ander, die er
zit, [iets] geopenbaard is, dat de
eerste zwijge.
14:31 Want gij kunt allen, de een
na den ander profeteren, opdat zij
allen leren, en allen getroost
worden.
14:32 En de geesten der profeten
zijn den profeten onderworpen.
14:33 Want God is geen [God] van
verwarring, maar van vrede, gelijk in
al de Gemeenten der heiligen.
14:34 Dat uw vrouwen in de
Gemeenten zwijgen; want het is haar
niet toegelaten te spreken,
maar[bevolen] onderworpen te zijn,
gelijk ook de wet zegt.
14:35 En zo zij iets willen leren, laat
haar te huis haar eigen mannen
vragen; want het staat lelijk voor
devrouwen, dat zij in de Gemeente
spreken.
14:36 Is het Woord Gods van u
uitgegaan? Of is het tot u alleen
gekomen?
14:37 Indien iemand meent een
profeet te zijn, of geestelijke, die
erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf,
desHeeren geboden zijn.
14:38 Maar zo iemand onwetend is,
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die zij onwetend.
14:39 Zo dan, broeders, ijvert om te
profeteren, en verhindert niet in
[vreemde] talen te spreken.
14:40 Laat alle dingen eerlijk en
met orde geschieden.
15:1 Voorts, broeders, ik maak u
bekend het Evangelie, dat ik u
verkondigd heb, hetwelk gij
ookaangenomen hebt, in hetwelk gij
ook staat;
15:2 Door hetwelk gij ook zalig
wordt, indien gij het behoudt op
zodanige wijze, als ik het u
verkondigd heb;tenzij dan dat gij
tevergeefs geloofd hebt.
15:3 Want ik heb ulieden ten eerste
overgegeven, hetgeen ik ook
ontvangen heb, dat Christus
gestorven isvoor onze zonden, naar
de Schriften;
15:4 En dat Hij is begraven, en dat
Hij is opgewekt ten derden dage,
naar de Schriften;
15:5 En dat Hij is van Cefas gezien,
daarna van de twaalven.
15:6 Daarna is Hij gezien van meer
dan vijfhonderd broeders op
eenmaal, van welken het meren
[deel] nogover is, en sommigen ook
zijn ontslapen.
15:7 Daarna is Hij gezien van
Jakobus, daarna van al de
apostelen.
15:8 En ten laatste van allen is Hij
ook van mij, als van een ontijdig

geborene, gezien.
15:9 Want ik ben de minste van de
apostelen, die niet waardig ben een
apostel genaamd te worden,daarom
dat ik de Gemeente Gods vervolgd
heb.
15:10 Doch door de genade Gods
ben ik, dat ik ben; en Zijn genade,
die [aan] mij [bewezen] [is], is
nietijdel geweest, maar ik heb
overvloediger gearbeid dan zij allen;
doch niet ik, maar de genade Gods,
Die met mijis.
15:11 Hetzij dan ik, hetzij zijlieden,
alzo prediken wij, en alzo hebt gij
geloofd.
15:12 Indien nu Christus gepredikt
wordt, dat Hij uit de doden
opgewekt is, hoe zeggen sommigen
onder u,dat er geen opstanding der
doden is?
15:13 En indien er geen opstanding
der doden is, zo is Christus ook
niet opgewekt.
15:14 En indien Christus niet
opgewekt is, zo is dan onze
prediking ijdel, en ijdel is ook uw
geloof.
15:15 En zo worden wij ook
bevonden valse getuigen Gods; want
wij hebben van God getuigd, dat
HijChristus opgewekt heeft, Dien Hij
niet heeft opgewekt, zo namelijk de
doden niet opgewekt worden.
15:16 Want indien de doden niet
opgewekt worden, zo is ook
Christus niet opgewekt.
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15:17 En indien Christus niet
opgewekt is, zo is uw geloof
tevergeefs, zo zijt gij nog in uw
zonden.
15:18 Zo zijn dan ook verloren, die
in Christus ontslapen zijn.
15:19 Indien wij alleenlijk in dit
leven op Christus zijn hopende, zo
zijn wij de ellendigste van alle
mensen.
15:20 Maar nu, Christus is opgewekt
uit de doden, [en] is de Eersteling
geworden dergenen, die
ontslapenzijn.
15:21 Want dewijl de dood door
een mens is, zo is ook de
opstanding der doden door een
Mens.
15:22 Want gelijk zij allen in Adam
sterven, alzo zullen zij ook in
Christus allen levend gemaakt
worden.
15:23 Maar een iegelijk in zijn orde:
de eersteling Christus, daarna die
van Christus zijn, in Zijn toekomst.
15:24 Daarna zal het einde zijn,
wanneer Hij het Koninkrijk aan God
en den Vader zal
overgegevenhebben; wanneer Hij zal
te niet gedaan hebben alle
heerschappij, en alle macht en
kracht.
15:25 Want Hij moet als Koning
heersen, totdat Hij al de vijanden
onder Zijn voeten zal gelegd
hebben.
15:26 De laatste vijand, die te niet

gedaan wordt, is de dood.
15:27 Want Hij heeft alle dingen
Zijn voeten onderworpen. Doch
wanneer Hij zegt, dat [Hem] alle
dingenonderworpen zijn, zo is het
openbaar, dat Hij uitgenomen wordt,
Die Hem alle dingen onderworpen
heeft.
15:28 En wanneer Hem alle dingen
zullen onderworpen zijn, dan zal
ook de Zoon Zelf
onderworpenworden Dien, Die Hem
alle dingen onderworpen heeft,
opdat God zij alles in allen.
15:29 Anders, wat zullen zij doen,
die voor de doden gedoopt worden,
indien de doden ganselijk
nietopgewekt worden? Waarom
worden zij voor de doden ook
gedoopt?
15:30 Waarom zijn ook wij alle ure
in gevaar?
15:31 Ik sterf alle dagen, [hetwelk]
[ik] [betuig] bij onzen roem, dien ik
heb in Christus Jezus, onzen Heere.
15:32 Zo ik, naar den mens, tegen
de beesten gevochten heb te Efeze,
wat nuttigheid is het mij, indien
dedoden niet opgewekt worden?
Laat ons eten en drinken, want
morgen sterven wij.
15:33 Dwaalt niet. Kwade
samensprekingen verderven goede
zeden.
15:34 Waakt op rechtvaardiglijk, en
zondigt niet. Want sommigen
hebben de kennis van God niet. Ik
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zeghet u tot schaamte.
15:35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe
zullen de doden opgewekt worden,
en met hoedanig een lichaamzullen
zij komen?
15:36 Gij dwaas, hetgeen gij zaait,
wordt niet levend, tenzij dat het
gestorven is;
15:37 En hetgeen gij zaait, [daarvan]
zaait gij het lichaam niet, dat
worden zal, maar een bloot graan,
naarhet voorvalt, van tarwe, of van
enig der andere [granen].
15:38 Maar God geeft hetzelve een
lichaam, gelijk Hij wil, en aan een
iegelijk zaad zijn eigen lichaam.
15:39 Alle vlees is niet hetzelfde
vlees; maar een ander is het vlees
der mensen, en een ander is het
vleesder beesten, en een ander der
vissen, en een ander der vogelen.
15:40 En er zijn hemelse lichamen,
en er zijn aardse lichamen; maar
een andere is de heerlijkheid
derhemelse, en een andere der
aardse.
15:41 Een andere is de heerlijkheid
der zon, en een andere is de
heerlijkheid der maan, en een
andere isde heerlijkheid der sterren;
want de [ene] ster verschilt in
heerlijkheid van de [andere] ster.
15:42 Alzo zal ook de opstanding
der doden zijn. Het [lichaam] wordt
gezaaid in verderfelijkheid, het
wordtopgewekt in onverderfelijkheid;
15:43 Het wordt gezaaid in oneer,

het wordt opgewekt in heerlijkheid;
het wordt gezaaid in zwakheid,
hetwordt opgewekt in kracht.
15:44 Een natuurlijk lichaam wordt
er gezaaid, een geestelijk lichaam
wordt er opgewekt. Er is
eennatuurlijk lichaam, en er is een
geestelijk lichaam.
15:45 Alzo is er ook geschreven: De
eerste mens Adam is geworden tot
een levende ziel; de laatste
Adamtot een levendmakenden Geest.
15:46 Doch het geestelijke is niet
eerst, maar het natuurlijke, daarna
het geestelijke.
15:47 De eerste mens is uit de
aarde, aards; de tweede Mens is de
Heere uit den Hemel.
15:48 Hoedanig de aardse [is],
zodanige zijn ook de aardsen; en
hoedanig de Hemelse [is], zodanige
zijnook de hemelsen.
15:49 En gelijkerwijs wij het beeld
des aardsen gedragen hebben,
[alzo] zullen wij ook het beeld
desHemelsen dragen.
15:50 Doch dit zeg ik, broeders, dat
vlees en bloed het Koninkrijk Gods
niet beerven kunnen, en
deverderfelijkheid beerft de
onverderfelijkheid niet.
15:51 Ziet, ik zeg u een
verborgenheid: wij zullen wel niet
allen ontslapen, maar wij zullen
allen veranderdworden;
15:52 In een punt des [tijds], in een
ogenblik, met de laatste bazuin;
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want de bazuin zal slaan, en de
dodenzullen onverderfelijk opgewekt
worden, en wij zullen veranderd
worden.
15:53 Want dit verderfelijke moet
onverderfelijkheid aandoen, en dit
sterfelijke [moet]
onsterfelijkheidaandoen.
15:54 En wanneer dit verderfelijke
zal onverderfelijkheid aangedaan
hebben, en dit sterfelijke
zalonsterfelijkheid aangedaan
hebben, alsdan zal het woord
geschieden, dat geschreven is: De
dood is verslondentot overwinning.
15:55 Dood, waar is uw prikkel? Hel,
waar is uw overwinning?
15:56 De prikkel nu des doods is
de zonde; en de kracht der zonde
is de wet.
15:57 Maar Gode zij dank, Die ons
de overwinning geeft door onzen
Heere Jezus Christus.
15:58 Zo dan, mijn geliefde
broeders! Zijt standvastig,
onbewegelijk, altijd overvloedig
zijnde in het werkdes Heeren, als
die weet, dat uw arbeid niet ijdel is
in den Heere.
16:1 Aangaande nu de verzameling,
die voor de heiligen [geschiedt],
gelijk als ik aan de Gemeenten
inGalatie verordend heb, doet ook
gij alzo.
16:2 Op elken eersten [dag] der
week, legge een iegelijk van u [iets]

bij zichzelven weg, vergaderende
eenschat, naar dat hij welvaren
verkregen heeft; opdat de
verzamelingen alsdan niet [eerst]
geschieden, wanneer ikgekomen zal
zijn.
16:3 En wanneer ik daar zal
gekomen zijn, zal ik hen, die gij zult
bekwaam achten door brieven,
zenden,om uw gave naar Jeruzalem
over te dragen.
16:4 En indien het [der] [moeite]
waardig mocht zijn, dat ik ook [zelf]
reizen zou, zo zullen zij met mij
reizen.
16:5 Doch ik zal tot u komen,
wanneer ik Macedonie zal
doorgegaan zijn, (want ik zal door
Macedoniegaan)
16:6 En ik zal mogelijk bij u blijven,
of ook overwinteren, opdat gij mij
moogt geleiden, waar ik
zalhenenreizen.
16:7 Want ik wil u nu niet zien in
het voorbijgaan, maar ik hoop
enigen tijd bij u te blijven, indien
het deHeere zal toelaten.
16:8 Maar ik zal te Efeze blijven tot
den pinkster [dag].
16:9 Want mij is een grote en
krachtige deur geopend, en er zijn
vele tegenstanders.
16:10 Zo nu Timotheus komt, ziet,
dat hij buiten vreze bij u zij; want
hij werkt het werk des Heeren,
gelijkals ik.
16:11 Dat hem dan niemand
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verachte; maar geleidt hem in
vrede, opdat hij tot mij kome; want
ik verwachthem met de broederen.
16:12 En wat aangaat Apollos, den
broeder, ik heb hem zeer gebeden,
dat hij met de broederen tot
ukomen zou; maar het was ganselijk
[zijn] wil niet, dat hij nu zou komen;
doch hij zal komen, wanneer het
hemwel gelegen zal zijn.
16:13 Waakt, staat in het geloof,
houdt u mannelijk, zijt sterk.
16:14 Dat al uw dingen in de liefde
geschieden.
16:15 En ik bid u, broeders, gij kent
het huis van Stefanas, dat het is de
eersteling van Achaje, en [dat]
zijzichzelven den heiligen ten dienst
hebben geschikt;
16:16 Dat gij ook u aan de
zodanigen onderwerpt, en aan een
iegelijk, die medewerkt en arbeidt.
16:17 En ik verblijde mij over de
aankomst van Stefanas, en
Fortunatus, en Achaikus, want dezen

hebbenvervuld hetgeen [mij] aan u
ontbrak;
16:18 Want zij hebben mijn geest
verkwikt, en [ook] den uwen. Erkent
dan de zodanigen.
16:19 U groeten de Gemeenten van
Azie. U groeten zeer in den Heere
Aquila en Priscilla, met deGemeente,
die te hunnen huize is.
16:20 U groeten al de broeders.
Groet elkander met een heiligen
kus.
16:21 De groetenis met mijn hand
van Paulus.
16:22 Indien iemand den Heere
Jezus Christus niet liefheeft, die zij
een vervloeking; Maran-atha!
16:23 De genade van den Heere
Jezus Christus zij met u.
16:24 Mijn liefde zij met u allen in
Christus Jezus. Amen. <[De eerste
brief aan de Korinthiers
werdgeschreven vanuit Filippi door
Stefanas en Fortunatus en Achaicus
en Timotheus.]>

2 Korinthiërs
1:1 Paulus, een apostel van Jezus
Christus, door den wil van God, en
Timotheus, de broeder, aan
deGemeente Gods, die te Korinthe
is, met al de heiligen, die in geheel
Achaje zijn:

1:2 Genade zij u en vrede van God,
onzen Vader, en den Heere Jezus
Christus.
1:3 Geloofd zij de God en Vader
van onzen Heere Jezus Christus, de
Vader der barmhartigheden, en
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deGod aller vertroosting;
1:4 Die ons vertroost in al onze
verdrukking, opdat wij zouden
kunnen vertroosten degenen, die in
allerleiverdrukking zijn, door de
vertroosting, met welke wij zelven
van God vertroost worden.
1:5 Want gelijk het lijden van
Christus overvloedig is in ons, alzo
is ook door Christus onze
vertroostingovervloedig.
1:6 Doch hetzij dat wij verdrukt
worden, [het] [is] tot uw vertroosting
en zaligheid, die gewrocht wordt in
delijdzaamheid van hetzelfde lijden,
hetwelk wij ook lijden; hetzij dat wij
vertroost worden, [het] [is] tot
uwvertroosting en zaligheid;
1:7 En onze hoop van u is vast, als
die weten, dat, gelijk gij
gemeenschap hebt aan het lijden,
[gij] ook alzo[gemeenschap] [hebt]
aan de vertroosting.
1:8 Want wij willen niet, broeders,
dat gij onwetende zijt van onze
verdrukking, die ons in Azie
overkomenis, dat wij uitnemend zeer
bezwaard zijn geweest boven [onze]
macht, alzo dat wij zeer in twijfel
waren, ook vanhet leven.
1:9 Ja, wij hadden al zelven in
onszelven het vonnis des doods,
opdat wij niet op onszelven
vertrouwenzouden, maar op God,
Die de doden verwekt;
1:10 Die ons uit zo groten dood
verlost heeft, en [nog] verlost; op

Welken wij hopen, dat Hij [ons] ook
nogverlossen zal.
1:11 Alzo gijlieden ook medearbeidt
voor ons door het gebed, opdat
over de gave, door vele personen
aanons teweeggebracht [ook] voor
ons dankzegging door velen gedaan
worde.
1:12 Want onze roem is deze,
[namelijk] de getuigenis van ons
geweten, dat wij in eenvoudigheid
enoprechtheid Gods, niet in
vleselijke wijsheid, maar in de
genade Gods, in de wereld verkeerd
hebben, enallermeest bij ulieden.
1:13 Want wij schrijven u geen
andere dingen, dan die gij kent, of
ook erkent; en ik hoop, dat gij ze
ook tothet einde toe erkennen zult;
1:14 Gelijkerwijs gij ook ten dele
ons erkend hebt, dat wij uw roem
zijn, gelijk gij ook de onze zijt, in
dendag van den Heere Jezus.
1:15 En op dit betrouwen wilde ik
te voren tot u komen, opdat gij een
tweede genade zoudt hebben;
1:16 En door uw [stad] naar
Macedonie gaan, en wederom van
Macedonie tot u komen, en van
uliedennaar Judea geleid worden.
1:17 Als ik dan dit voorgenomen
heb, heb ik ook lichtvaardigheid
gebruikt? Of neem ik het naar het
vleesvoor, hetgeen ik voorneem,
opdat bij mij zou wezen, ja, ja, en
neen, neen?
1:18 Doch God is getrouw, dat ons
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woord, hetwelk tot u [is] [geschied],
niet is geweest ja en neen.
1:19 Want de Zoon van God, Jezus
Christus, Die onder u door ons is
gepredikt, [namelijk] door mij,
enSilvanus, en Timotheus, was niet
ja en neen, maar is geweest ja in
Hem.
1:20 Want zovele beloften Gods als
er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in
Hem amen, Gode tot
heerlijkheiddoor ons.
1:21 Maar Die ons met u bevestigt
in Christus, en Die ons gezalfd
heeft, is God;
1:22 Die ons ook heeft verzegeld,
en het onderpand des Geestes in
onze harten gegeven.
1:23 Doch ik aanroepe God tot een
Getuige over mijn ziel, dat ik, om u
te sparen, nog te Korinthe niet
bengekomen.
1:24 Niet dat wij heerschappij
voeren over uw geloof, maar wij zijn
medewerkers uwer blijdschap; want
gijstaat door het geloof.
2:1 Maar ik heb dit bij mijzelven
voorgenomen, dat ik niet wederom
in droefheid tot u komen zou.
2:2 Want indien ik ulieden bedroef,
wie is het toch, die mij zal vrolijk
maken, dan degene, die van
mijbedroefd is geworden?
2:3 En ditzelfde heb ik u
geschreven, opdat ik, [daar]
komende, niet zou droefheid hebben

van degenen,van welke ik moest
verblijd worden; vertrouwende van u
allen, dat mijn blijdschap uw aller
[blijdschap] is.
2:4 Want ik heb ulieden uit vele
verdrukking en benauwdheid des
harten, met vele tranen geschreven,
nietopdat gij zoudt bedroefd
worden, maar opdat gij de liefde
zoudt verstaan, die ik overvloediglijk
tot u heb.
2:5 Doch indien iemand bedroefd
heeft, die heeft niet mij bedroefd,
maar ten dele (opdat ik [hem]
nietbezware) ulieden allen.
2:6 Den zodanige is deze bestraffing
genoeg, die van velen [geschied] [is].
2:7 Alzo dat gij daarentegen [hem]
liever [moet] vergeven en
vertroosten, opdat de zodanige
door al teovervloedige droefheid
niet enigszins worde verslonden.
2:8 Daarom bid ik u, dat gij de
liefde aan hem bevestigt.
2:9 Want daartoe heb ik ook
geschreven, opdat ik uw beproeving
mocht verstaan, of gij in
allesgehoorzaam zijt.
2:10 Dien gij nu iets vergeeft, [dien]
[vergeef] ik ook; want zo ik ook iets
vergeven heb, dien ik vergevenheb,
[heb] [ik] [het] [vergeven] om
uwentwil, voor het aangezicht van
Christus, opdat de satan over ons
geenvoordeel krijge;
2:11 Want zijn gedachten zijn ons
niet onbekend.
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2:12 Voorts, als ik te Troas kwam,
om het Evangelie van Christus [te]
[prediken], en als mij een
deurgeopend was in den Heere, zo
heb ik geen rust gehad voor mijn
geest, omdat ik Titus, mijn broeder,
niet vond;
2:13 Maar, afscheid van hen
genomen hebbende, vertrok ik naar
Macedonie.
2:14 En Gode zij dank, Die ons
allen tijd doet triomferen in
Christus, en den reuk Zijner kennis
door onsopenbaar maakt in alle
plaatsen.
2:15 Want wij zijn Gode een goede
reuk van Christus, in degenen, die
zalig worden, en in degenen,
dieverloren gaan;
2:16 Dezen wel een reuk des doods
ten dode; maar genen een reuk des
levens ten leven. En wie is totdeze
dingen bekwaam?
2:17 Want wij dragen niet, gelijk
velen, het Woord Gods te koop,
maar als uit oprechtheid, maar als
uitGod, in de tegenwoordigheid
Gods, spreken wij het in Christus.
3:1 Beginnen wij onszelven wederom
[u] aan te prijzen? Of behoeven wij
ook, gelijk sommigen, brievenvan
voorschrijving aan u, of [brieven]
van voorschrijving van u?
3:2 Gijlieden zijt onze brief,
geschreven in onze harten, bekend
en gelezen van alle mensen;

3:3 Als die openbaar zijt geworden,
dat gij een brief van Christus zijt,
en door onzen dienst bereid,
diegeschreven is niet met inkt, maar
door den Geest des levenden Gods,
niet in stenen tafelen, maar in
vlezentafelen des harten.
3:4 En zodanig een vertrouwen
hebben wij door Christus bij God.
3:5 Niet dat wij van onszelven
bekwaam zijn iets te denken, als uit
onszelven; maar onze bekwaamheid
isuit God;
3:6 Die ons ook bekwaam gemaakt
heeft, [om] [te] [zijn] dienaars des
Nieuwen Testaments, niet der
letter,maar des Geestes; want de
letter doodt, maar de Geest maakt
levend.
3:7 En indien de bediening des
doods in letteren [bestaande], [en]
in stenen ingedrukt, in heerlijkheid
isgeweest, alzo dat de kinderen
Israels het aangezicht van Mozes
niet konden sterk aanzien, om de
heerlijkheidzijns aangezichts, die te
niet gedaan zou worden.
3:8 Hoe zal niet veel meer de
bediening des Geestes in
heerlijkheid zijn?
3:9 Want indien de bediening der
verdoemenis heerlijkheid geweest is,
veel meer is de bediening
derrechtvaardigheid overvloedig in
heerlijkheid.
3:10 Want ook het verheerlijkte is
zelfs niet verheerlijkt in dezen dele,
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ten aanzien van deze
uitnemendeheerlijkheid.
3:11 Want indien hetgeen te niet
gedaan wordt, in heerlijkheid was,
veel meer [is], hetgeen blijft,
inheerlijkheid.
3:12 Dewijl wij dan zodanige hoop
hebben, zo gebruiken wij vele
vrijmoedigheid in het spreken;
3:13 En [doen] [niet] gelijkerwijs
Mozes, [die] een deksel op zijn
aangezicht leide, opdat de kinderen
Israelsniet zouden sterk zien op het
einde van hetgeen te niet gedaan
wordt.
3:14 Maar hun zinnen zijn verhard
geworden; want tot op [den] [dag]
van heden blijft hetzelfde deksel in
hetlezen des Ouden Testaments,
zonder ontdekt te worden, hetwelk
door Christus te niet gedaan wordt.
3:15 Maar tot den huidigen [dag]
toe, wanneer Mozes gelezen wordt,
ligt een deksel op hun hart.
3:16 Doch zo wanneer het tot den
Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het
deksel weggenomen.
3:17 De Heere nu is de Geest; en
waar de Geest des Heeren is,
aldaar is vrijheid.
3:18 En wij allen, met ongedekten
aangezichte de heerlijkheid des
Heeren [als] in een
spiegelaanschouwende, worden
[naar] hetzelfde beeld in gedaante
veranderd, van heerlijkheid tot
heerlijkheid, als vandes Heeren

Geest.
4:1 Daarom dewijl wij deze
bediening hebben, naar de
barmhartigheid, die ons geschied is,
zo vertragenwij niet;
4:2 Maar wij hebben verworpen de
bedekselen der schande, niet
wandelende in arglistigheid, noch
hetWoord Gods vervalsende, maar
door openbaring der waarheid
onszelven aangenaam makende bij
allegewetens der mensen, in de
tegenwoordigheid Gods.
4:3 Doch indien ook ons Evangelie
bedekt is, zo is het bedekt in
degenen, die verloren gaan;
4:4 In dewelke de god dezer eeuw
de zinnen verblind heeft, [namelijk]
der ongelovigen, opdat hen
nietbestrale de verlichting van het
Evangelie der heerlijkheid van
Christus, Die het Beeld Gods is.
4:5 Want wij prediken niet
onszelven, maar Christus Jezus, den
Heere; en onszelven, [dat] [wij]
uwdienaars [zijn] om Jezus' wil.
4:6 Want God, Die gezegd heeft,
dat het licht uit de duisternis zou
schijnen, is Degene, Die in onze
hartengeschenen heeft, om [te]
[geven] verlichting der kennis der
heerlijkheid Gods in het aangezicht
van JezusChristus.
4:7 Maar wij hebben dezen schat in
aarden vaten, opdat de
uitnemendheid der kracht zij van
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God, en nietuit ons;
4:8 [Als] die in alles verdrukt
worden, doch niet benauwd;
twijfelmoedig, doch niet mismoedig;
4:9 Vervolgd, doch niet [daarin]
verlaten; nedergeworpen, doch niet
verdorven;
4:10 Altijd de doding van den Heere
Jezus in het lichaam omdragende,
opdat ook het leven van Jezus
inons lichaam zou geopenbaard
worden.
4:11 Want wij, die leven, worden
altijd in den dood overgegeven om
Jezus' wil; opdat ook het leven
vanJezus in ons sterfelijk vlees zou
geopenbaard worden.
4:12 Zo dan, de dood werkt wel in
ons, maar het leven in ulieden.
4:13 Dewijl wij nu denzelfden Geest
des geloofs hebben, gelijk er
geschreven is: Ik heb geloofd,
daaromheb ik gesproken; zo geloven
wij ook, daarom spreken wij ook;
4:14 Wetende, dat Hij, Die den
Heere Jezus opgewekt heeft, ook
ons door Jezus zal opwekken, en
metulieden daar zal stellen.
4:15 Want al deze dingen zijn om
uwentwil, opdat de vermenigvuldigde
genade, door de dankzegging
vanvelen, overvloedig worde ter
heerlijkheid Gods.
4:16 Daarom vertragen wij niet;
maar hoewel onze uitwendige mens
verdorven wordt, zo wordt
nochtansde inwendige vernieuwd van

dag tot dag.
4:17 Want onze lichte verdrukking,
die zeer haast voorbij [gaat], werkt
ons een gans zeer uitnemendeeuwig
gewicht der heerlijkheid;
4:18 Dewijl wij niet aanmerken de
dingen, die men ziet, maar de
dingen, die men niet ziet; want de
dingen,die men ziet, zijn tijdelijk,
maar de dingen, die men niet ziet,
zijn eeuwig.
5:1 Want wij weten, dat, zo ons
aardse huis dezes tabernakels
gebroken wordt, wij een gebouw van
Godhebben, een huis niet met
handen gemaakt, [maar] eeuwig in
de hemelen.
5:2 Want ook in dezen zuchten wij,
verlangende met onze woonstede,
die uit den hemel is, overkleed
teworden.
5:3 Zo wij ook bekleed [en] niet
naakt zullen gevonden worden.
5:4 Want ook wij, die in dezen
tabernakel zijn, zuchten, bezwaard
zijnde; nademaal wij niet willen
ontkleed,maar overkleed worden,
opdat het sterfelijke van het leven
verslonden worde.
5:5 Die ons nu tot ditzelfde bereid
heeft, is God, Die ons ook het
onderpand des Geestes gegeven
heeft.
5:6 Wij hebben dan altijd goeden
moed, en weten, dat wij, inwonende
in het lichaam, uitwonen van
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denHeere;
5:7 (Want wij wandelen door geloof
[en] niet door aanschouwen.)
5:8 Maar wij hebben goeden moed,
en hebben meer behagen om uit
het lichaam uit te wonen, en bij
denHeere in te wonen.
5:9 Daarom zijn wij ook zeer
begerig, hetzij inwonende, hetzij
uitwonende, om Hem welbehagelijk
te zijn.
5:10 Want wij allen moeten
geopenbaard worden voor den
rechterstoel van Christus, opdat een
iegelijkwegdrage, hetgeen door het
lichaam [geschiedt], naardat hij
gedaan heeft, hetzij goed, hetzij
kwaad.
5:11 Wij dan, wetende den schrik
des Heeren, bewegen de mensen
tot het geloof, en zijn Gode
openbaargeworden; doch ik hoop
ook in uw gewetens geopenbaard te
zijn.
5:12 Want wij prijzen onszelven u
niet wederom aan, maar wij geven u
oorzaak van roem over ons,
opdatgij [stof] zoudt hebben tegen
degenen, die in het aangezicht
roemen en niet [in] het hart.
5:13 Want hetzij dat wij uitzinnig
zijn, wij zijn het Gode; hetzij dat wij
gematigd van zinnen zijn, wij zijn
hetulieden.
5:14 Want de liefde van Christus
dringt ons;
5:15 Als die dit oordelen, dat,

indien Een voor allen gestorven is,
zij dan allen gestorven zijn. En Hij is
voorallen gestorven, opdat degenen,
die leven, niet meer zichzelven
zouden leven, maar Dien, Die voor
hengestorven en opgewekt is.
5:16 Zo dan, wij kennen van nu aan
niemand naar het vlees; en indien
wij ook Christus naar het
vleesgekend hebben, nochtans
kennen wij [Hem] nu niet meer
[naar] [het] [vlees].
5:17 Zo dan, indien iemand in
Christus is, die is een nieuw
schepsel; het oude is voorbijgegaan,
ziet, het isalles nieuw geworden.
5:18 En al deze dingen zijn uit God,
Die ons met Zichzelven verzoend
heeft door Jezus Christus, en ons
debediening der verzoening gegeven
heeft.
5:19 Want God was in Christus de
wereld met Zichzelven verzoenende,
hun zonden hun niettoerekenende;
en heeft het woord der verzoening
in ons gelegd.
5:20 Zo zijn wij dan gezanten van
Christus wege, alsof God door ons
bade; wij bidden van Christus
wege:laat u met God verzoenen.
5:21 Want Dien, Die geen zonde
gekend heeft, heeft Hij zonde voor
ons gemaakt, opdat wij
zoudenworden rechtvaardigheid
Gods in Hem.
6:1 En wij, [als] medearbeidende,
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bidden [u] ook, dat gij de genade
Gods niet tevergeefs moogt
ontvangenhebben.
6:2 Want Hij zegt: In den
aangenamen tijd heb Ik u verhoord,
en in den dag der zaligheid heb Ik
ugeholpen. Ziet, nu is het de
welaangename tijd, ziet, nu is het
de dag der zaligheid!
6:3 Wij geven geen aanstoot in enig
ding, opdat de bediening niet
gelasterd worde.
6:4 Maar wij, als dienaars van God,
maken onszelven in alles
aangenaam, in vele
verdraagzaamheid, inverdrukkingen,
in noden, in benauwdheden,
6:5 In slagen, in gevangenissen, in
beroerten, in arbeid, in waken, in
vasten,
6:6 In reinheid, in kennis, in
lankmoedigheid, in goedertierenheid,
in den Heiligen Geest, in
ongeveinsdeliefde.
6:7 In het woord der waarheid, in
de kracht van God, door de
wapenen der gerechtigheid aan de
rechter[zijde] en aan de linker
[zijde];
6:8 Door eer en oneer, door kwaad
gerucht en goed gerucht; als
verleiders, en [nochtans]
waarachtigen;
6:9 Als onbekenden, en [nochtans]
bekend; als stervenden, en ziet, wij
leven; als getuchtigd, en nietgedood;
6:10 Als droevig zijnde, doch altijd

blijde; als arm, doch velen rijk
makende; als niets hebbende,
en[nochtans] alles bezittende.
6:11 Onze mond is opengedaan
tegen u, o Korinthiers, ons hart is
uitgebreid.
6:12 Gij zijt niet nauw in ons, maar
gij zijt nauw in uw ingewanden.
6:13 Nu, [om] dezelfde vergelding
[te] [doen], (ik spreek als tot [mijn]
kinderen) zo wordt gij ook
uitgebreid.
6:14 Trekt niet een ander juk aan
met de ongelovigen; want wat
mededeel heeft de gerechtigheid
met deongerechtigheid, en wat
gemeenschap heeft het licht met de
duisternis?
6:15 En wat samenstemming heeft
Christus met Belial, of wat deel
heeft de gelovige met den
ongelovige?
6:16 Of wat samenvoeging heeft de
tempel Gods met de afgoden? Want
gij zijt de tempel des levendenGods;
gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal
in hen wonen, en Ik zal onder [hen]
wandelen; en Ik zal hun God zijn,en
zij zullen Mij een Volk zijn.
6:17 Daarom gaat uit het midden
van hen, en scheidt u af, zegt de
Heere, en raakt niet aan hetgeen
onreinis, en Ik zal ulieden
aannemen.
6:18 En Ik zal u tot een Vader zijn,
en gij zult Mij tot zonen en
dochteren zijn, zegt de Heere,
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deAlmachtige.
7:1 Dewijl wij dan deze beloften
hebben, geliefden, laat ons
onszelven reinigen van alle
besmetting desvleses en des
geestes, voleindigende de
heiligmaking in de vreze Gods.
7:2 Geeft ons plaats; wij hebben
niemand verongelijkt, wij hebben
niemand verdorven, wij hebben
bijniemand ons voordeel gezocht.
7:3 Ik zeg [dit] niet tot [uw]
veroordeling; want ik heb te voren
gezegd, dat gij in onze harten zijt,
om samente sterven en samen te
leven.
7:4 Ik heb vele vrijmoedigheid in het
spreken tegen u, ik heb veel roems
over u; ik ben vervuld
metvertroosting; ik ben zeer
overvloedig van blijdschap in al
onze verdrukking.
7:5 Want ook, als wij in Macedonie
gekomen zijn, zo heeft ons vlees
geen rust gehad; maar wij waren
inalles verdrukt; van buiten was
strijd, van binnen vrees.
7:6 Doch God, Die de nederigen
vertroost, heeft ons getroost door
de komst van Titus.
7:7 En niet alleen door zijn komst,
maar ook door de vertroosting, met
welke hij over u vertroost is
geweest,als hij ons verhaalde uw
verlangen, uw kermen, uw ijver voor
mij; alzo dat ik te meer verblijd ben

geweest.
7:8 Want hoewel ik u in den
zendbrief bedroefd heb, het berouwt
mij niet, hoewel het mij berouwd
heeft;want ik zie, dat dezelve
zendbrief, hoewel voor een kleinen
tijd, u bedroefd heeft.
7:9 Nu verblijde ik mij, niet omdat
gij bedroefd zijt geweest, maar
omdat gij bedroefd zijt geweest
totbekering; want gij zijt bedroefd
geweest naar God, zodat gij in geen
ding schade van ons geleden hebt.
7:10 Want de droefheid naar God
werkt een onberouwelijke bekering
tot zaligheid; maar de droefheid
derwereld werkt den dood.
7:11 Want ziet, ditzelfde dat gij
naar God zijt bedroefd geworden,
hoe grote naarstigheid heeft het in
ugewrocht? Ja, verantwoording, ja,
onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja,
ijver, ja, wraak; in alles hebt gij
uzelvenbewezen rein te zijn in deze
zaak.
7:12 Hoewel ik dan aan u
geschreven heb, [dat] is niet om
diens wil, die onrecht gedaan had,
noch omdiens wil, die onrecht
gedaan was; maar opdat onze
vlijtigheid voor u bij u openbaar zou
worden, in detegenwoordigheid
Gods.
7:13 Daarom zijn wij vertroost
geworden over uw vertroosting; en
zijn nog overvloediger verblijd
gewordenover de blijdschap van
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Titus, omdat zijn geest van u allen
verkwikt is geworden.
7:14 Want indien ik iets bij hem
over u geroemd heb, zo ben ik niet
beschaamd geworden; maar gelijk
wijalles met waarheid tot u
gesproken hebben, alzo is ook onze
roem, dien [ik] bij Titus [geroemd]
[heb], waarheidgeworden.
7:15 En zijn innerlijke bewegingen
zijn te overvloediger jegens u, als
hij u aller gehoorzaamheid
overdenkt,hoe gij hem met vreze en
beven hebt ontvangen.
7:16 Ik verblijde mij dan, dat ik in
alles van u vertrouwen mag hebben.
8:1 Voorts maken wij u bekend,
broeders, de genade van God, die
in de Gemeenten van
Macedoniegegeven is.
8:2 Dat in vele beproeving der
verdrukking de overvloed hunner
blijdschap, en hun zeer diepe
armoedeovervloedig geweest is tot
den rijkdom hunner goeddadigheid.
8:3 Want zij zijn naar vermogen (ik
betuig het), ja, boven vermogen
gewillig geweest;
8:4 Ons met vele vermaning
biddende, dat wij wilden aannemen
de gave en de gemeenschap
dezerbediening, die voor de heiligen
[geschiedt].
8:5 En [zij] [deden] niet [alleen],
gelijk wij gehoopt hadden, maar
gaven zichzelven eerst aan den

Heere en[daarna] aan ons, door den
wil van God.
8:6 Alzo dat wij Titus vermaanden,
dat, gelijk hij te voren begonnen
had, hij ook alzo nog deze gave bij
uvoleinden zou.
8:7 Zo dan, gelijk gij in alles
overvloedig zijt, in geloof, en in
woord, en in kennis, en in alle
naarstigheid, enin uw liefde tot ons,
[ziet], dat gij ook in deze gave
overvloedig zijt.
8:8 Ik zeg [dit] niet [als] gebiedende,
maar [als] door de naarstigheid van
anderen ook de oprechtheid
uwerliefde beproevende.
8:9 Want gij weet de genade van
onzen Heere Jezus Christus, dat Hij
om uwentwil is arm geworden,
daarHij rijk was, opdat gij door Zijn
armoede zoudt rijk worden.
8:10 En ik zeg in dezen [mijn]
mening; want dit is u oorbaar, als
die niet alleen het doen, maar ook
hetwillen van over een jaar te voren
hebt begonnen.
8:11 Maar nu voleindigt ook het
doen; opdat, gelijk als er geweest is
de volvaardigheid des gemoeds om
tewillen, er ook alzo zij het
voleindigen uit hetgeen gij hebt.
8:12 Want indien te voren de
volvaardigheid des gemoeds daar is,
zo is iemand aangenaam naar
hetgeenhij heeft, niet naar hetgeen
hij niet heeft.
8:13 Want [dit] [zeg] [ik] niet, opdat
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anderen zouden verlichting hebben,
en gij verdrukking;
8:14 Maar [opdat] uit gelijkheid, in
dezen tegenwoordigen tijd, uw
overvloed [zij] om hun gebrek
[te][vervullen]; opdat ook hun
overvloed zij om uw gebrek [te]
[vervullen], opdat er gelijkheid
worde.
8:15 Gelijk geschreven is: Die veel
[verzameld] [had], had niet over; en
die weinig [verzameld] [had], hadniet
te weinig.
8:16 Doch Gode zij dank, Die
dezelfde naarstigheid voor u in het
hart van Titus gegeven heeft;
8:17 Dat hij de vermaning heeft
aangenomen, en zeer naarstig
zijnde, gewillig tot u gereisd is.
8:18 En wij hebben ook met hem
gezonden den broeder, die lof heeft
in het Evangelie door al
deGemeenten;
8:19 En dat niet alleen, maar hij is
ook van de Gemeenten verkoren,
om met ons te reizen met deze
gave,die van ons bediend wordt tot
de heerlijkheid des Heeren Zelven,
en de volvaardigheid uws gemoeds;
8:20 Dit verhoedende, dat ons
niemand moge lasteren in dezen
overvloed, die van ons wordt
bediend;
8:21 Als die bezorgen, hetgeen
eerlijk is, niet alleen voor den
Heere, maar ook voor de mensen.
8:22 Wij hebben ook met hen

gezonden onzen broeder, welken wij
in vele dingen dikmaals
beproefdhebben, dat hij naarstig is;
en nu veel naarstiger, door het
groot vertrouwen, dat [hij] [heeft] tot
ulieden.
8:23 Hetzij [dan] Titus, hij is mijn
metgezel en medearbeider bij u;
hetzij onze broeders, zij zijn
afgezantender Gemeenten, [en] een
eer van Christus.
8:24 Bewijst dan aan hen de
bewijzing uwer liefde, en van onzen
roem van u, ook voor het
aangezicht derGemeenten.
9:1 Want van de bediening, die voor
de heiligen [geschiedt], is mij
onnodig aan u te schrijven.
9:2 Want ik weet de volvaardigheid
uws gemoeds, van welke ik roem
over u bij de Macedoniers,
datAchaje van over een jaar bereid
is geweest; en de ijver, van u
[begonnen], heeft er velen verwekt.
9:3 Maar ik heb deze broeders
gezonden, opdat onze roem, dien
[wij] over u [hebben], niet zou
ijdelgemaakt worden in dezen dele;
opdat (gelijk ik gezegd heb) gij
bereid moogt zijn;
9:4 [En] dat niet mogelijk, zo de
Macedoniers met mij kwamen, en u
onbereid vonden, wij (opdat wij
nietzeggen, gij) beschaamd worden
in dezen vasten grond der roeming.
9:5 Ik heb dan nodig geacht deze
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broeders te vermanen, dat zij eerst
tot u zouden komen, en
voorbereidenuw te voren
aangedienden zegen; opdat die
gereed zij, alzo als een zegen, en
niet als een vrekheid.
9:6 En dit [zeg] [ik]: Die
spaarzamelijk zaait, zal ook
spaarzamelijk maaien; en die in
zegeningen zaait, zalook in
zegeningen maaien.
9:7 Een iegelijk [doe], gelijk hij in
[zijn] hart, voorneemt; niet uit
droefheid, of uit nooddwang; want
Godheeft een blijmoedigen gever
lief.
9:8 En God is machtig alle genade
te doen overvloedig zijn in u; opdat
gij in alles te allen tijd,
allegenoegzaamheid hebbende, tot
alle goed werk overvloedig moogt
zijn.
9:9 Gelijk er geschreven is: Hij heeft
gestrooid, hij heeft den armen
gegeven; Zijn gerechtigheid blijft in
dereeuwigheid.
9:10 Doch Die het zaad den zaaier
verleent, Die verlene ook brood tot
spijze, en vermenigvuldige
uwgezaaisel, en vermeerdere de
vruchten uwer gerechtigheid;
9:11 Dat gij in alles rijk wordt tot
alle goeddadigheid, welke door ons
werkt dankzegging tot God.
9:12 Want de bediening van dezen
dienst vervult niet alleen het gebrek
der heiligen, maar is ookovervloedig

door vele dankzeggingen tot God;
9:13 Dewijl zij door de beproeving
dezer bediening God verheerlijken
over de onderwerping uwer
belijdenisonder het Evangelie van
Christus, en [over] de goeddadigheid
der mededeling aan hen en aan
allen;
9:14 En door hun gebed voor u,
welke naar u verlangen, om de
uitnemende genade Gods over u.
9:15 Doch Gode zij dank voor Zijn
onuitsprekelijke gave.
10:1 Voorts ik Paulus zelf bid u,
door de zachtmoedigheid en
goedertierenheid van Christus,
die,tegenwoordig zijnde, wel gering
ben onder u, maar afwezend stout
ben tegen u;
10:2 Ik bid dan, dat ik,
tegenwoordig zijnde, niet stout
moge zijn met die vrijmoedigheid,
waarmede ikgeacht word stoutelijk
gehandeld te hebben tegen
sommigen, die ons achten, alsof wij
naar het vleeswandelden.
10:3 Want wandelende in het vlees,
voeren wij den krijg niet naar het
vlees;
10:4 Want de wapenen van onzen
krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig
door God, tot nederwerping
dersterkten;
10:5 Dewijl wij de overleggingen ter
nederwerpen, en alle hoogte, die
zich verheft tegen de kennis
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vanGod, en alle gedachte gevangen
leiden tot de gehoorzaamheid van
Christus;
10:6 En gereed hebbende, [hetgeen]
[dient] om te wreken alle
ongehoorzaamheid, wanneer
uwgehoorzaamheid zal vervuld zijn.
10:7 Ziet gij aan wat voor ogen is?
Indien iemand bij zichzelven
betrouwt, dat hij van Christus is, die
denkedit wederom uit zichzelven,
dat gelijkerwijs hij van Christus is,
alzo ook wij van Christus zijn.
10:8 Want indien ik ook iets
overvloediger zou roemen van onze
macht, welke de Heere ons gegeven
heefttot stichting, en niet tot uw
nederwerping, zo zal ik niet
beschaamd worden;
10:9 Opdat ik niet zou schijnen,
alsof ik u door de brieven wilde
verschrikken.
10:10 Want de brieven (zeggen zij)
zijn wel gewichtig en krachtig; maar
de tegenwoordigheid des lichaamsis
zwak, en de rede is verachtelijk.
10:11 Dezulke bedenke dit, dat
hoedanigen wij zijn in het woord
door brieven, als wij afwezig zijn, wij
ookzodanigen zijn inderdaad, als wij
tegenwoordig zijn.
10:12 Want wij durven onszelven
niet rekenen of vergelijken met
sommigen, die zichzelven prijzen;
maardeze verstaan niet, dat zij
zichzelven met zichzelven meten, en
zichzelven met zichzelven vergelijken.

10:13 Doch wij zullen niet roemen
buiten de maat; maar dat wij, naar
de maat des regels, welke maat
onsGod toegedeeld heeft, ook tot u
toe zijn gekomen.
10:14 Want wij strekken onszelven
niet te wijd uit, als die tot u niet
zouden komen; want wij zijn
ookgekomen tot u toe, in het
Evangelie van Christus;
10:15 Niet roemende buiten de
maat in anderer [lieden] arbeid,
maar hebbende hoop, als uw geloof
zalgewassen zijn, dat wij onder
ulieden overvloediglijk zullen
vergroot worden naar onzen regel;
10:16 Om het Evangelie te
verkondigen in de [plaatsen], die op
gene zijde van u [gelegen] zijn; niet
om teroemen in eens anders regel
over hetgeen [alrede] bereid is.
10:17 Doch wie roemt, die roeme in
den Heere.
10:18 Want niet die zichzelven
prijst, maar dien de Heere prijst, die
is beproefd.
11:1 Och, of gij mij een weinig
verdroegt in de onwijsheid; ja ook,
verdraagt mij!
11:2 Want ik ben ijverig over u met
een ijver Gods; want ik heb ulieden
toebereid, om [u] [als] een
reinemaagd aan een man voor te
stellen, [namelijk] aan Christus.
11:3 Doch ik vrees, dat niet
enigszins, gelijk de slang Eva door
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haar arglistigheid bedrogen heeft,
alzo uwzinnen bedorven worden,
[om] [af] [te] [wijken] van de
eenvoudigheid, die in Christus is.
11:4 Want indien degene, die komt,
een anderen Jezus predikte, dien wij
niet gepredikt hebben, of [indien]gij
een anderen geest ontvingt, dien gij
niet hebt ontvangen, of een ander
Evangelie, dat gij niet
hebtaangenomen, zo verdroegt gij
[hem] met recht.
11:5 Want ik acht, dat ik nergens
minder in ben geweest dan de
uitnemendste apostelen.
11:6 En indien ik ook slecht ben in
woorden, nochtans ben ik het niet
in wetenschap; maar alleszins zijn
wijin alle dingen onder u openbaar
geworden.
11:7 Heb ik zonde gedaan, als ik
mijzelven vernederd heb, opdat gij
zoudt verhoogd worden, overmits ik
uhet Evangelie Gods om niet
verkondigd heb?
11:8 Ik heb andere Gemeenten
beroofd, bezoldiging [van] [haar]
nemende, om u te bedienen; en als
ik bij utegenwoordig was en gebrek
had, ben ik niemand lastig gevallen.
11:9 Want mijn gebrek hebben de
broeders vervuld, die van Macedonie
kwamen; en ik heb mijzelven inalles
gehouden zonder u te bezwaren, en
zal [mij] [nog] [alzo] houden.
11:10 De waarheid van Christus is
in mij, dat deze roem in de

gewesten van Achaje aan mij niet
zalverhinderd worden.
11:11 Waarom? Is het, omdat ik u
niet liefheb? God weet het!
11:12 Maar wat ik doe, dat zal ik
nog doen, om de oorzaak af te
snijden dengenen, die oorzaak
[hebben]willen, opdat zij in hetgeen
zij roemen, bevonden mochten
worden gelijk als wij.
11:13 Want zulke valse apostelen
zijn bedriegelijke arbeiders, zich
veranderende in apostelen
vanChristus.
11:14 En het is geen wonder; want
de satan zelf verandert zich in een
engel des lichts.
11:15 Zo is het dan niets groots,
indien ook zijn dienaars zich
veranderen, als [waren] [zij] dienaars
dergerechtigheid; van welke het
einde zal zijn naar hun werken.
11:16 Ik zeg wederom, dat niemand
mene, dat ik onwijs ben; doch zo
niet, neemt mij [dan] aan als
eenonwijze, opdat ik ook een weinig
moge roemen.
11:17 Dat ik spreek, spreek ik niet
naar den Heere, maar als in
onwijsheid, in dezen vasten grond
derroeming.
11:18 Dewijl velen roemen naar het
vlees, zo zal ik ook roemen.
11:19 Want gij verdraagt gaarne de
onwijzen, dewijl gij wijs zijt.
11:20 Want gij verdraagt het, zo u
iemand dienstbaar maakt, zo [u]
1896

2 Korinthiërs
iemand opeet, zo iemand [van]
[u]neemt, zo zich iemand verheft, zo
u iemand in het aangezicht slaat.
11:21 Ik zeg [dit] naar oneer, gelijk
of wij zwak waren geweest; maar
waarin iemand stout is (ik spreek
inonwijsheid), [daarin] ben ik ook
stout.
11:22 Zijn zij Hebreen? Ik ook. Zijn
zij Israelieten? Ik ook. Zijn zij het
zaad van Abraham? Ik ook.
11:23 Zijn zij dienaars van Christus?
(ik spreek onwijs zijnde) ik ben
boven [hen]; in arbeid
overvloediger,in slagen uitnemender,
in gevangenissen overvloediger, in
doods [gevaar] menigmaal.
11:24 Van de Joden heb ik veertig
[slagen] min een, vijfmaal ontvangen.
11:25 Driemaal ben ik met roeden
gegeseld geweest, eens ben ik
gestenigd, driemaal heb ik
schipbreukgeleden, een [gansen]
nacht en dag heb ik in de diepte
doorgebracht.
11:26 In het reizen menigmaal in
gevaren van rivieren, in gevaren van
moordenaars, in gevaren van
[mijn]geslacht, in gevaren van de
heidenen, in gevaren in de stad, in
gevaren in de woestijn, in gevaren
op de zee, ingevaren onder de
valse broeders;
11:27 In arbeid en moeite, in waken
menigmaal, in honger en dorst, in
vasten menigmaal, in koude
ennaaktheid.

11:28 Zonder de dingen, die van
buiten zijn, overvalt mij dagelijks de
zorg van al de Gemeenten.
11:29 Wie is er zwak, dat ik niet
zwak ben? Wie wordt er geergerd,
dat ik niet brande?
11:30 Indien men moet roemen, zo
zal ik roemen de dingen mijner
zwakheid.
11:31 De God en Vader van onzen
Heere Jezus Christus, Die geprezen
is in der eeuwigheid, weet, dat
ikniet lieg.
11:32 De stadhouder van den
koning Aretas in Damaskus, bezette
de stad der Damaskenen, willende
mijvangen;
11:33 En ik werd door een venster
in een mand over den muur
nedergelaten, en ontvlood zijn
handen.
12:1 Te roemen is mij waarlijk niet
oorbaar; want ik zal komen tot
gezichten en openbaringen des
Heeren.
12:2 Ik ken een mens in Christus,
voor veertien jaren (of het
[geschied] [zij] in het lichaam, weet
ik niet, ofbuiten het lichaam, weet ik
niet, God weet het), dat de
zodanige opgetrokken is geweest tot
in den derdenhemel;
12:3 En ik ken een zodanig mens
(of het in het lichaam, of buiten het
lichaam [geschied] [zij], weet ik
niet,God weet het),
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12:4 Dat hij opgetrokken is geweest
in het paradijs, en gehoord heeft
onuitsprekelijke woorden, die het
eenmens niet geoorloofd is te
spreken.
12:5 Van den zodanige zal ik
roemen, doch van mijzelven zal ik
niet roemen, dan in mijn zwakheden.
12:6 Want zo ik roemen wil, ik zal
niet onwijs zijn, want ik zal de
waarheid zeggen; maar ik houde
[daarvan]af, opdat niemand van mij
denke boven hetgeen hij ziet, dat ik
ben, of dat hij uit mij hoort.
12:7 En opdat ik mij door de
uitnemendheid der openbaringen
niet zou verheffen, zo is mij
gegeven eenscherpe doorn in het
vlees, [namelijk] een engel des
satans, dat hij mij met vuisten slaan
zou, opdat ik mij nietzou verheffen.
12:8 Hierover heb ik den Heere
driemaal gebeden, opdat hij van mij
zou wijken.
12:9 En Hij heeft tot mij gezegd:
Mijn genade is u genoeg; want Mijn
kracht wordt in zwakheid volbracht.
Zozal ik dan veel liever roemen in
mijn zwakheden, opdat de kracht
van Christus in mij wone.
12:10 Daarom heb ik een
welbehagen in zwakheden, in
smaadheden, in noden, in
vervolgingen, inbenauwdheden, om
Christus' wil; want als ik zwak ben,
dan ben ik machtig.
12:11 Ik ben roemende onwijs

geworden; gij hebt mij genoodzaakt,
want ik behoorde van u geprezen
tezijn; want ik ben in geen ding
minder geweest dan de
uitnemendste apostelen, hoewel ik
niets ben.
12:12 De merktekenen van een
apostel zijn onder u betoond in alle
lijdzaamheid, met tekenen,
enwonderen, en krachten.
12:13 Want wat is er, waarin gij
minder geweest zijt dan de andere
Gemeenten, anders, dan dat ik zelf
uniet lastig ben geweest? Vergeeft
mij dit ongelijk.
12:14 Ziet, ik ben ten derden male
gereed, om tot u te komen, en zal
u niet lastig zijn; want ik zoek niet
hetuwe, maar u; want de kinderen
moeten niet schatten vergaderen
voor de ouders, maar de ouders
voor dekinderen.
12:15 En ik zal zeer gaarne de
kosten doen, en voor uw zielen ten
koste gegeven worden; hoewel ik,
uovervloediger beminnende, weiniger
bemind worde.
12:16 Doch het zij zo, ik heb u niet
bezwaard; maar alzo ik listig was,
heb ik u met bedrog gevangen.
12:17 Heb ik door iemand
dergenen, die ik tot u gezonden
heb, van u mijn voordeel gezocht?
12:18 Ik heb Titus gebeden, en den
broeder medegezonden; heeft ook
Titus van u zijn voordeel
gezocht?Hebben wij niet in
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denzelfden geest gewandeld?
[Hebben] [wij] niet [gewandeld] in
dezelfde voetstappen?
12:19 Meent gij wederom, dat wij
ons bij u verontschuldigen? Wij
spreken in de tegenwoordigheid van
Godin Christus; en dit alles,
geliefden, tot uw stichting.
12:20 Want ik vrees, dat als ik
gekomen zal zijn, ik u niet enigszins
zal vinden zodanigen als ik wil, en
[dat]ik van u zal gevonden worden
zodanig als gij niet wilt; dat er niet
enigszins [zijn] twisten, nijdigheden,
toorn,gekijf, achterklap, oorblazingen,
opgeblazenheden, beroerten;
12:21 Opdat wederom, als ik zal
gekomen zijn, mijn God mij niet
vernedere bij u, en ik rouw hebbe
overvelen, die te voren gezondigd
hebben, en die zich niet bekeerd
zullen hebben van de onreinigheid,
en hoererij,en ontuchtigheid, die zij
gedaan hebben.
13:1 Dit is de derde maal, [dat] ik
tot u kom; in den mond van twee
of drie getuigen zal alle woord
bestaan.
13:2 Ik heb het te voren gezegd, en
zeg het te voren als tegenwoordig
zijnde de tweede maal, en ik
schrijfhet nu afwezende aan
degenen, die te voren gezondigd
hebben, en aan al de anderen, dat,
zo ik wederom kom,ik [hen] niet zal
sparen;

13:3 Dewijl gij zoekt een proeve van
Christus, Die in mij spreekt, Welke
in u niet zwak is, maar krachtig
isonder u.
13:4 Want hoewel Hij gekruist is
door zwakheid, zo leeft Hij nochtans
door de kracht Gods. Want ook
wijzijn zwak in Hem, maar zullen
met Hem leven door de kracht
Gods in u.
13:5 Onderzoekt uzelven, of gij in
het geloof zijt, beproeft uzelven. Of
kent gij uzelven niet, dat
JezusChristus in u is? tenzij dat gij
enigszins verwerpelijk zijt.
13:6 Doch ik hoop, dat gij zult
verstaan, dat wij niet verwerpelijk
zijn.
13:7 En ik wens van God, dat gij
geen kwaad doet; niet opdat wij
beproefd zouden bevonden worden,
maaropdat gij het goede zoudt
doen, en wij als verwerpelijk zouden
zijn.
13:8 Want wij vermogen niets tegen
de waarheid, maar voor de
waarheid.
13:9 Want wij verblijden ons,
wanneer wij zwak zijn, en gij sterk
zijt. En wij wensen ook dit, [namelijk]
uwvolmaking.
13:10 Daarom schrijf ik, afwezende,
deze dingen, opdat ik niet,
tegenwoordig zijnde, strengheid
zougebruiken, naar de macht, die
mij de Heere gegeven heeft tot
opbouwing, en niet tot
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nederwerping.
13:11 Voorts, broeders, zijt blijde,
wordt volmaakt, zijt getroost, zijt
eensgezind, leeft in vrede; en de
Godder liefde en des vredes zal
met u zijn.
13:12 Groet elkander met een
heiligen kus.
13:13 U groeten al de heiligen.

13:14 De genade van den Heere
Jezus Christus, en de liefde van
God, en de gemeenschap des
HeiligenGeestes, zij met u allen.
Amen. <[De tweede brief aan de
Korinthiers werd door Titus en
Lukas geschrevenvanuit Filippi [een
stad] in Macedonie.]>

Galaten
1:1 Paulus, een apostel, [geroepen]
niet van mensen, noch door een
mens, maar door Jezus Christus,
enGod den Vader, Die Hem uit de
doden opgewekt heeft),
1:2 En al de broeders, die met mij
zijn, aan de Gemeenten van Galatie:
1:3 Genade zij u en vrede van God
den Vader, en onzen Heere Jezus
Christus;
1:4 Die Zichzelven gegeven heeft
voor onze zonden, opdat Hij ons
trekken zou uit deze
tegenwoordigeboze wereld, naar den
wil van onzen God en Vader;
1:5 Denwelken zij de heerlijkheid in
alle eeuwigheid. Amen.
1:6 Ik verwonder mij, dat gij zo
haast [wijkende] van dengene, die u
in de genade van Christus
geroepenheeft, overgebracht wordt
tot een ander Evangelie;

1:7 Daar er geen ander is; maar er
zijn sommigen, die u ontroeren, en
het Evangelie van Christus
willenverkeren.
1:8 Doch al ware het ook, dat wij,
of een engel uit den hemel u een
Evangelie verkondigde, buiten
hetgeenwij u verkondigd hebben, die
zij vervloekt.
1:9 Gelijk wij te voren gezegd
hebben, [zo] zeg ik ook nu
wederom: Indien u iemand een
Evangelieverkondigt, buiten hetgeen
gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.
1:10 Want predik ik nu de mensen,
of God? Of zoek ik mensen te
behagen? Want indien ik nog
mensenbehaagde, zo ware ik geen
dienstknecht van Christus.
1:11 Maar ik maak u bekend,
broeders, dat het Evangelie, hetwelk
van mij verkondigd is, niet is naar
1900

Galaten
denmens.
1:12 Want ik heb ook hetzelve niet
van een mens ontvangen, noch
geleerd, maar door de openbaring
vanJezus Christus.
1:13 Want gij hebt mijn omgang
gehoord, die eertijds in het
Jodendom was, dat ik uitnemend
zeer deGemeente Gods vervolgde,
en dezelve verwoestte;
1:14 En [dat] ik in het Jodendom
toenam boven velen van mijn
ouderdom in mijn geslacht,
zijndeovervloedig ijverig voor mijn
vaderlijke inzettingen.
1:15 Maar wanneer het Gode
behaagd heeft, Die mij van mijner
moeders lijf aan afgezonderd heeft,
engeroepen door Zijn genade,
1:16 Zijn Zoon in mij te openbaren,
opdat ik Denzelven door het
Evangelie onder de heidenen
zouverkondigen, zo ben ik terstond
niet te rade gegaan met vlees en
bloed;
1:17 En ben niet wederom gegaan
naar Jeruzalem, tot degenen, die
voor mij apostelen waren; maar ik
ginghenen naar Arabie, en keerde
wederom naar Damaskus.
1:18 Daarna kwam ik na drie jaren
weder te Jeruzalem om Petrus te
bezoeken, en ik bleef bij hem
vijftiendagen.
1:19 En zag geen ander van de
apostelen, dan Jakobus, den
broeder des Heeren.

1:20 Hetgeen nu ik u schrijf, ziet,
[ik] [getuig] voor God, dat ik niet
lieg!
1:21 Daarna ben ik gekomen in de
gewesten van Syrie en van Cilicie.
1:22 En ik was van aangezicht
onbekend aan de Gemeenten in
Judea, die in Christus zijn.
1:23 Maar zij hadden alleenlijk
gehoord, [dat] [men] [zeide]: Degene,
die ons eertijds vervolgde,
verkondigtnu het geloof, hetwelk hij
eertijds verwoestte.
1:24 En zij verheerlijkten God in mij.
2:1 Daarna ben ik, na veertien
jaren, wederom naar Jeruzalem
opgegaan met Barnabas, ook
Titusmedegenomen hebbende.
2:2 En ik ging op door een
openbaring, en stelde hun het
Evangelie voor, dat ik predik onder
de heidenen;en in het bijzonder aan
degenen, die in achting waren,
opdat ik niet enigszins tevergeefs
zou lopen of gelopenhebben.
2:3 Maar ook Titus, die met mij
was, een Griek zijnde, werd niet
genoodzaakt zich te laten besnijden.
2:4 En [dat] om der ingekropen
valse broederen wil, die van
bezijden ingekomen waren, om te
verspiedenonze vrijheid, die wij in
Christus Jezus hebben, opdat zij
ons zouden tot dienstbaarheid
brengen.
2:5 Denwelken wij ook niet, een uur
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hebben geweken met onderwerping,
opdat de waarheid van hetEvangelie
bij u zou verblijven.
2:6 En van degenen, die geacht
waren, wat te zijn, hoedanigen zij
eertijds waren, verschilt mij niet;
Godneemt den persoon des mensen
niet aan; want die geacht waren,
hebben mij niets toegebracht.
2:7 Maar daarentegen, als zij zagen,
dat aan mij het Evangelie der
voorhuid toebetrouwd was, gelijk
aanPetrus [dat] der besnijdenis;
2:8 (Want Die in Petrus krachtelijk
wrocht tot het apostelschap der
besnijdenis, Die wrocht ook
krachtelijk inmij onder de heidenen);
2:9 En als Jakobus, en Cefas, en
Johannes, die geacht waren pilaren
te zijn, de genade, die mij
gegevenwas, bekenden, gaven zij mij
en Barnabas de rechter [hand] der
gemeenschap, opdat wij tot de
heidenen, en zijtot de besnijdenis
[zouden] [gaan];
2:10 Alleenlijk, dat wij den armen
zouden gedenken; hetwelk zelf ik
ook benaarstigd heb te doen.
2:11 En toen Petrus te Antiochie
gekomen was, wederstond ik hem in
het aangezicht, omdat hij
tebestraffen was.
2:12 Want eer sommigen van
Jakobus gekomen waren, at hij
mede met de heidenen; maar toen
zijgekomen waren, onttrok hij [zich]
en scheidde zichzelven af, vrezende

degenen, die uit de besnijdenis
waren.
2:13 En ook de andere Joden
veinsden met hem; alzo dat ook
Barnabas mede afgetrokken werd
door hunveinzing.
2:14 Maar als ik zag, dat zij niet
recht wandelden naar de waarheid
van het Evangelie, zeide ik tot
Petrus inaller tegenwoordigheid:
Indien gij, die een Jood zijt, naar
heidense wijze leeft, en niet naar
Joodse wijze,waarom noodzaakt gij
de heidenen naar de Joodse wijze
te leven?
2:15 Wij zijn van nature Joden, en
niet zondaars uit de heidenen;
2:16 [Doch] wetende, dat de mens
niet gerechtvaardigd wordt uit de
werken der wet, maar door het
geloofvan Jezus Christus, zo hebben
wij ook in Christus Jezus geloofd,
opdat wij zouden gerechtvaardigd
worden uithet geloof van Christus,
en niet uit de werken der wet;
daarom dat uit de werken der wet
geen vlees zalgerechtvaardigd
worden.
2:17 Maar indien wij, die in Christus
zoeken gerechtvaardigd te worden,
ook zelven zondaars
bevondenworden, is dan Christus
een dienaar der zonde? Dat zij
verre.
2:18 Want indien ik, hetgeen ik
afgebroken heb, datzelve wederom
opbouw, zo stel ik mijzelven tot
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eenovertreder.
2:19 Want ik ben door de wet der
wet gestorven, opdat ik Gode leven
zou.
2:20 Ik ben met Christus gekruist;
en ik leef, [doch] niet meer ik, maar
Christus leeft in mij; en hetgeen ik
nuin het vlees leef, dat leef ik door
het geloof des Zoons van God, Die
mij liefgehad heeft, en Zichzelven
voor mijovergegeven heeft.
2:21 Ik doe de genade Gods niet te
niet; want indien de
rechtvaardigheid door de wet is, zo
is dan Christustevergeefs gestorven.
3:1 O gij uitzinnige Galaten, wie
heeft u betoverd, dat gij der
waarheid niet zoudt gehoorzaam
zijn;denwelken Jezus Christus voor
de ogen te voren geschilderd is
geweest, onder u gekruist zijnde?
3:2 Dit alleen wil ik van u leren:
hebt gij den Geest ontvangen uit de
werken der wet, of uit de prediking
desgeloofs?
3:3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met
den Geest begonnen zijt, voleindigt
gij nu met het vlees?
3:4 Hebt gij zoveel tevergeefs
geleden? Indien maar ook
tevergeefs!
3:5 Die u dan den Geest verleent,
en krachten onder u werkt, [doet]
[Hij] [dat] uit de werken der wet, of
uitde prediking des geloofs?
3:6 Gelijkerwijs Abraham Gode

geloofd heeft, en het is hem tot
rechtvaardigheid gerekend;
3:7 Zo verstaat gij dan, dat
degenen, die uit het geloof zijn,
Abrahams kinderen zijn.
3:8 En de Schrift, te voren ziende,
dat God de heidenen uit het geloof
zou rechtvaardigen, heeft te
vorenaan Abraham het Evangelie
verkondigd, [zeggende]: In u zullen
al de volken gezegend worden.
3:9 Zo dan, die uit het geloof zijn,
worden gezegend met den gelovigen
Abraham.
3:10 Want zovelen als er uit de
werken der wet zijn, die zijn onder
den vloek; want er is
geschreven:Vervloekt is een iegelijk,
die niet blijft in al hetgeen
geschreven is in het boek der wet,
om dat te doen.
3:11 En dat niemand door de wet
gerechtvaardigd wordt voor God, is
openbaar; want de rechtvaardige
zaluit het geloof leven.
3:12 Doch de wet is niet uit het
geloof; maar de mens, die deze
dingen doet, zal door dezelve leven.
3:13 Christus heeft ons verlost van
den vloek der wet, een vloek
geworden zijnde voor ons; want er
isgeschreven: Vervloekt is een
iegelijk, die aan het hout hangt.
3:14 Opdat de zegening van
Abraham tot de heidenen komen
zou in Christus Jezus, [en] opdat wij
debelofte des Geestes verkrijgen
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zouden door het geloof.
3:15 Broeders, ik spreek naar den
mens: zelfs eens mensen verbond,
dat bevestigd is, doet niemand
teniet, of [niemand] doet daartoe.
3:16 Nu zo zijn de beloftenissen tot
Abraham en zijn zaad gesproken. Hij
zegt niet: En den zaden, als
vanvelen; maar als van een: En uw
zade; hetwelk is Christus.
3:17 En dit zeg ik: Het verbond, dat
te voren van God bevestigd is op
Christus, wordt door de wet, die
navierhonderd en dertig jaren
gekomen is, niet krachteloos
gemaakt, om de beloftenis te niet
te doen.
3:18 Want indien de erfenis uit de
wet is, zo is zij niet meer uit de
beloftenis; maar God heeft ze
Abrahamdoor de beloftenis
genadiglijk gegeven.
3:19 Waartoe is dan de wet? Zij is
om der overtredingen wil daarbij
gesteld, totdat het zaad zou
gekomenzijn, dien het beloofd was;
en zij is door de engelen besteld in
de hand des Middelaars.
3:20 En de Middelaar is niet
[Middelaar] van een, maar God is
een.
3:21 Is dan de wet tegen de
beloftenissen Gods? Dat zij verre;
want indien er een wet gegeven
ware, diemachtig was levend te
maken, zo zou waarlijk de
rechtvaardigheid uit de wet zijn.

3:22 Maar de Schrift heeft het alles
onder de zonde besloten, opdat de
belofte uit het geloof van
JezusChristus aan de gelovigen zou
gegeven worden.
3:23 Doch eer het geloof kwam,
waren wij onder de wet in bewaring
gesteld, en zijn besloten geweest
totop het geloof, dat geopenbaard
zou worden.
3:24 Zo dan, de wet is onze
tuchtmeester geweest tot Christus,
opdat wij uit het geloof
zoudengerechtvaardigd worden.
3:25 Maar als het geloof gekomen
is, zo zijn wij niet meer onder den
tuchtmeester.
3:26 Want gij zijt allen kinderen
Gods door het geloof in Christus
Jezus.
3:27 Want zovelen als gij in
Christus gedoopt zijt, hebt gij
Christus aangedaan.
3:28 Daarin is noch Jood noch
Griek; daarin is noch dienstbare
noch vrije; daarin is geen man en
vrouw;want gij allen zijt een in
Christus Jezus.
3:29 En indien gij van Christus zijt,
zo zijt gij dan Abrahams zaad, en
naar de beloftenis erfgenamen.
4:1 Doch ik zeg, zo langen tijd als
de erfgenaam een kind is, zo
verschilt hij niets van een
dienstknecht,hoewel hij een heer is
van alles;
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4:2 Maar hij is onder voogden en
verzorgers, tot den tijd van den
vader te voren gesteld.
4:3 Alzo wij ook, toen wij kinderen
waren, zo waren wij dienstbaar
gemaakt onder de eerste beginselen
derwereld.
4:4 Maar wanneer de volheid des
tijds gekomen is, heeft God Zijn
Zoon uitgezonden, geworden uit
eenvrouw, geworden onder de wet;
4:5 Opdat Hij degenen, die onder
de wet waren, verlossen zou, [en]
opdat wij de aanneming tot
kinderenverkrijgen zouden.
4:6 En overmits gij kinderen zijt, zo
heeft God den Geest Zijns Zoons
uitgezonden in uw harten, Die
roept:Abba, Vader!
4:7 Zo dan, gij zijt niet meer een
dienstknecht, maar een zoon; en
indien gij een zoon zijt, zo zijt gij
ook eenerfgenaam van God door
Christus.
4:8 Maar toen, als gij God niet
kendet, diendet gij degenen, die van
nature geen goden zijn;
4:9 En nu, als gij God kent, ja,
veelmeer van God gekend zijt, hoe
keert gij u wederom tot de zwakke
enarme beginselen, welke gij
wederom van voren aan wilt dienen?
4:10 Gij onderhoudt dagen, en
maanden, en tijden, en jaren.
4:11 Ik vrees voor u, dat ik niet
enigszins tevergeefs aan u gearbeid
heb.

4:12 Weest gij als ik, want ook ik
ben als gij; broeders, ik bid u; gij
hebt mij geen ongelijk gedaan.
4:13 En gij weet, dat ik u door
zwakheid des vleses het Evangelie
de eerste maal verkondigd heb;
4:14 En mijn verzoeking, die in mijn
vlees [geschiedde], hebt gij niet
veracht noch verfoeid; maar gij
naamtmij aan als een engel Gods,
[ja], als Christus Jezus.
4:15 Welke was dan uw
gelukachting? Want ik geef u
getuigenis, dat gij, zo het mogelijk
ware, uw ogenzoudt uitgegraven, en
mij gegeven hebben.
4:16 Ben ik dan uw vijand
geworden, u de waarheid zeggende?
4:17 Zij ijveren niet recht over u;
maar zij willen ons uitsluiten, opdat
gij over hen zoudt ijveren.
4:18 Doch in het goede te allen tijd
te ijveren is goed, en niet alleenlijk,
als ik bij u tegenwoordig ben;
4:19 Mijn kinderkens, die ik
wederom arbeide te baren, totdat
Christus een gestalte in u krijge.
4:20 Doch ik wilde, dat ik nu
tegenwoordig bij u ware, en mijn
stem mocht veranderen; want ik ben
in twijfelover u.
4:21 Zegt mij, gij, die onder de wet
wilt zijn, hoort gij de wet niet?
4:22 Want er is geschreven, dat
Abraham twee zonen had, een uit
de dienstmaagd, en een uit de vrije.
4:23 Maar gene, die uit de
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dienstmaagd was, is naar het vlees
geboren geweest; doch deze, die uit
de vrijewas, door de beloftenis;
4:24 Hetwelk dingen zijn, die andere
beduiding hebben; want deze zijn de
twee verbonden; het ene van
denberg Sina, tot dienstbaarheid
barende, hetwelk is Agar;
4:25 Want dit, [namelijk] Agar, is
Sina, een berg in Arabie, en komt
overeen met Jeruzalem, dat nu is,
endienstbaar is is met haar
kinderen.
4:26 Maar Jeruzalem, dat boven is,
dat is vrij, hetwelk is ons aller
moeder.
4:27 Want er is geschreven: Wees
vrolijk, gij onvruchtbare, die niet
baart, breek uit en roep, gij, die
geenbarensnood hebt, want de
kinderen der eenzame zijn veel
meer, dan dergene, die den man
heeft.
4:28 Maar wij, broeders, zijn
kinderen der belofte, als Izak was.
4:29 Doch gelijkerwijs toen, die naar
het vlees geboren was, vervolgde
dengene, die naar den
Geest[geboren] [was], alzo ook nu.
4:30 Maar wat zegt de Schrift?
Werp de dienstmaagd uit en haar
zoon; want de zoon der
dienstmaagd zalgeenszins erven met
den zoon der vrije.
4:31 Zo dan, broeders, wij zijn niet
kinderen der dienstmaagd, maar der
vrije.

5:1 Staat dan in de vrijheid, met
welke ons Christus vrijgemaakt
heeft, en wordt niet wederom met
het jukder dienstbaarheid bevangen.
5:2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u
laat besnijden, dat Christus u niet
nut zal zijn.
5:3 En ik betuig wederom een
iegelijk mens, die zich laat
besnijden, dat hij een schuldenaar
is de gehelewet te doen.
5:4 Christus is u ijdel geworden, die
door de wet gerechtvaardigd [wilt]
worden; gij zijt van de
genadevervallen.
5:5 Want wij verwachten door den
Geest, uit het geloof, de hoop der
rechtvaardigheid.
5:6 Want in Christus Jezus heeft
noch besnijdenis enige kracht noch
voorhuid, maar het geloof, door
deliefde werkende.
5:7 Gij liept wel; wie heeft u
verhinderd der waarheid niet
gehoorzaam te zijn?
5:8 Dit gevoelen is niet uit Hem, Die
u roept.
5:9 Een weinig zuurdesem verzuurt
het gehele deeg.
5:10 Ik vertrouw van u in den
Heere, dat gij niet anders zult
gevoelen; maar die u ontroert, zal
het oordeeldragen, wie hij ook zij.
5:11 Maar ik, broeders! Indien ik
nog de besnijdenis predik, waarom
word ik nog vervolgd? Zo is dan
deergernis des kruises vernietigd.
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5:12 Och, of zij ook afgesneden
werden, die u onrustig maken!
5:13 Want gij zijt tot vrijheid
geroepen, broeders, alleenlijk
[gebruikt] de vrijheid niet tot een
oorzaak voor hetvlees; maar dient
elkander door de liefde.
5:14 Want de gehele wet wordt in
een woord vervuld, [namelijk] in dit:
Gij zult uw naaste liefhebben,
gelijkuzelven.
5:15 Maar indien gij elkander bijt en
vereet, ziet toe, dat gij van elkander
niet verteerd wordt.
5:16 En ik zeg: Wandelt door den
Geest en volbrengt de
begeerlijkheden des vleses niet.
5:17 Want het vlees begeert tegen
den Geest, en de Geest tegen het
vlees; en deze staan tegen
elkander,alzo dat gij niet doet,
hetgeen gij wildet.
5:18 Maar indien gij door den Geest
geleid wordt, zo zijt gij niet onder
de wet.
5:19 De werken des vleses nu zijn
openbaar; welke zijn overspel,
hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,
5:20 Afgoderij, venijngeving,
vijandschappen, twisten,
afgunstigheden, toorn, gekijf,
tweedracht, ketterijen,
5:21 Nijd, moord, dronkenschappen,
brasserijen, en dergelijke; van
dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik
ookte voren gezegd heb, dat die
zulke dingen doen, het Koninkrijk

Gods niet zullen beerven.
5:22 Maar de vrucht des Geestes is
liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid, goedertierenheid,
goedheid,geloof, zachtmoedigheid,
matigheid.
5:23 Tegen de zodanigen is de wet
niet.
5:24 Maar die van Christus zijn,
hebben het vlees gekruist met de
bewegingen en begeerlijkheden.
5:25 Indien wij door den Geest
leven, zo laat ons ook door den
Geest wandelen.
5:26 Laat ons niet zijn zoekers van
ijdele eer, elkander tergende,
elkander benijdende.
6:1 Broeders, indien ook een mens
vervallen ware door enige misdaad,
gij, die geestelijk zijt, brengt
denzodanige te recht met den geest
der zachtmoedigheid; ziende op
uzelven, opdat ook gij niet verzocht
wordt.
6:2 Draagt elkanders lasten, en
vervult alzo de wet van Christus.
6:3 Want zo iemand meent iets te
zijn, daar hij niets is, die bedriegt
zichzelven in [zijn] gemoed.
6:4 Maar een iegelijk beproeve zijn
eigen werk; en alsdan zal hij aan
zichzelven alleen roem hebben,
enniet aan een anderen.
6:5 Want een iegelijk zal zijn eigen
pak dragen.
6:6 En die onderwezen wordt in het
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Woord, dele mede van alle
goederen dengene, die [hem]
onderwijst.
6:7 Dwaalt niet; God laat Zich niet
bespotten; want zo wat de mens
zaait, dat zal hij ook maaien.
6:8 Want die in zijn eigen vlees
zaait, zal uit het vlees verderfenis
maaien; maar die in den Geest
zaait, zaluit den Geest het eeuwige
leven maaien.
6:9 Doch laat ons, goed doende,
niet vertragen; want te zijner tijd
zullen wij maaien, zo wij niet
verslappen.
6:10 Zo dan, terwijl wij tijd hebben,
laat ons goed doen aan allen, maar
meest aan de huisgenoten
desgeloofs.
6:11 Ziet, hoe groten brief ik u
geschreven heb met mijn hand.
6:12 Al degenen, die een schoon
gelaat willen tonen naar het vlees,
die noodzaken u besneden te
worden,alleenlijk opdat zij vanwege
het kruis van Christus niet zouden
vervolgd worden.

6:13 Want ook zij zelven, die
besneden worden, houden de wet
niet; maar zij willen, dat gij
besneden wordt,opdat zij in uw
vlees roemen zouden.
6:14 Maar het zij verre van mij, dat
ik zou roemen, anders dan in het
kruis van onzen Heere Jezus
Christus;door Welken de wereld mij
gekruisigd is, en ik der wereld.
6:15 Want in Christus Jezus heeft
noch besnijdenis enige kracht, noch
voorhuid, maar een nieuw schepsel.
6:16 En zovelen als er naar dezen
regel zullen wandelen, over dezelve
[zal] [zijn] vrede en
barmhartigheid,en over het Israel
Gods.
6:17 Voorts, niemand doe mij
moeite aan; want ik draag de
littekenen van den Heere Jezus in
mijn lichaam.
6:18 De genade van onzen Heere
Jezus Christus zij met uw geest,
broeders! Amen. <[Geschreven aan
deGalaten vanuit Rome.]>

Efeziërs
1:1 Paulus, een apostel van Jezus
Christus, door den wil van God, aan
de heiligen, die te Efeze zijn,
engelovigen in Christus Jezus:

1:2 Genade zij u en vrede van God,
onzen Vader, en den Heere Jezus
Christus.
1:3 Gezegend zij de God en Vader
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van onzen Heere Jezus Christus, Die
ons gezegend heeft met
allegeestelijke zegening in den
hemel in Christus.
1:4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft
in Hem, voor de grondlegging der
wereld, opdat wij zouden heilig
enonberispelijk zijn voor Hem in de
liefde;
1:5 Die ons te voren verordineerd
heeft tot aanneming tot kinderen,
door Jezus Christus, in
Zichzelven,naar het welbehagen van
Zijn wil.
1:6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner
genade, door welke Hij ons
begenadigd heeft in den Geliefde;
1:7 In Welken wij hebben de
verlossing door Zijn bloed, [namelijk]
de vergeving der misdaden, naar
denrijkdom Zijner genade,
1:8 Met welke Hij overvloedig is
geweest over ons in alle wijsheid en
voorzichtigheid;
1:9 Ons bekend gemaakt hebbende
de verborgenheid van Zijn wil, naar
Zijn welbehagen, hetwelk
Hijvoorgenomen had in Zichzelven.
1:10 Om in de bedeling van de
volheid der tijden, wederom alles tot
een te vergaderen in Christus,
beidedat in den hemel is, en dat op
de aarde is;
1:11 In Hem, in Welken wij ook een
erfdeel geworden zijn, wij, die te
voren verordineerd waren naar
hetvoornemen Desgenen, Die alle

dingen werkt naar den raad van Zijn
wil;
1:12 Opdat wij zouden zijn tot prijs
Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in
Christus gehoopt hebben.
1:13 In Welken ook gij [zijt], nadat
gij het woord der waarheid,
[namelijk] het Evangelie uwer
zaligheidgehoord hebt; in Welken gij
ook, nadat gij geloofd hebt, zijt
verzegeld geworden met den
Heiligen Geest derbelofte;
1:14 Die het onderpand is van onze
erfenis, tot de verkregene verlossing,
tot prijs Zijner heerlijkheid.
1:15 Daarom ook ik, gehoord
hebbende het geloof in den Heere
Jezus, dat onder u is, en de liefde
tot al deheiligen,
1:16 Houde niet op voor u te
danken, gedenkende uwer in mijn
gebeden;
1:17 Opdat de God van onzen
Heere Jezus Christus, de Vader der
heerlijkheid, u geve den Geest
derwijsheid en der openbaring in
Zijn kennis;
1:18 [Namelijk] verlichte ogen uws
verstands, opdat gij moogt weten,
welke zij de hoop van Zijn roeping,
enwelke de rijkdom zij der
heerlijkheid van Zijn erfenis in de
heiligen;
1:19 En welke de uitnemende
grootheid Zijner kracht zij aan ons,
die geloven, naar de werking der
sterkteZijner macht,
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1:20 Die Hij gewrocht heeft in
Christus, als Hij Hem uit de doden
heeft opgewekt; en heeft [Hem]
gezet totZijn rechter [hand] in den
hemel;
1:21 Verre boven alle overheid, en
macht, en kracht, en heerschappij,
en allen naam, die genaamd
wordt,niet alleen in deze wereld,
maar ook in de toekomende;
1:22 En heeft alle dingen Zijn
voeten onderworpen, en heeft Hem
der Gemeente gegeven tot een
Hoofdboven alle dingen;
1:23 Welke Zijn lichaam is, [en] de
vervulling Desgenen, Die alles in
allen vervult.
2:1 En u [heeft] [Hij] [mede] [levend]
[gemaakt], daar gij dood waart door
de misdaden en de zonden;
2:2 In welke gij eertijds gewandeld
hebt, naar de eeuw dezer wereld,
naar den overste van de macht
derlucht, van den geest, die nu
werkt in de kinderen der
ongehoorzaamheid;
2:3 Onder dewelke ook wij allen
eertijds verkeerd hebben in de
begeerlijkheden onzes vleses,
doende denwil des vleses en der
gedachten; en wij waren van nature
kinderen des toorns, gelijk ook de
anderen;
2:4 Maar God, Die rijk is in
barmhartigheid door Zijn grote
liefde, waarmede Hij ons liefgehad

heeft,
2:5 Ook toen wij dood waren door
de misdaden, heeft [ons] levend
gemaakt met Christus; (uit genade
zijtgij zalig geworden),
2:6 En heeft [ons] mede opgewekt,
en heeft [ons] mede gezet in den
hemel in Christus Jezus;
2:7 Opdat Hij zou betonen in de
toekomende eeuwen den
uitnemenden rijkdom Zijner genade,
door degoedertierenheid over ons in
Christus Jezus.
2:8 Want uit genade zijt gij zalig
geworden door het geloof; en dat
niet uit u, het is Gods gave;
2:9 Niet uit de werken, opdat
niemand roeme.
2:10 Want wij zijn Zijn maaksel,
geschapen in Christus Jezus tot
goede werken, welke God
voorbereidheeft, opdat wij in dezelve
zouden wandelen.
2:11 Daarom gedenkt, dat gij, die
eertijds heidenen waart in het vlees,
en die voorhuid genaamd werdt
vandegenen, die genaamd zijn
besnijdenis in het vlees, die met
handen geschiedt;
2:12 Dat gij in dien tijd waart
zonder Christus, vervreemd van het
burgerschap Israels, en
vreemdelingenvan de verbonden der
belofte, geen hoop hebbende, en
zonder God in de wereld.
2:13 Maar nu in Christus Jezus, zijt
gij, die eertijds verre waart, nabij
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geworden door het bloed
vanChristus.
2:14 Want Hij is onze vrede, Die
deze beiden een gemaakt heeft, en
den middelmuur des
afscheidselsgebroken hebbende,
2:15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn
vlees te niet gemaakt, [namelijk] de
wet der geboden in
inzettingen[bestaande]; opdat Hij die
twee in Zichzelven tot een nieuwen
mens zou scheppen, vrede
makende;
2:16 En [opdat] Hij die beiden met
God in een lichaam zou verzoenen
door het kruis, de vijandschap
aanhetzelve gedood hebbende.
2:17 En komende, heeft Hij door
het Evangelie vrede verkondigd u,
die verre waart, en dien, die
nabijwaren.
2:18 Want door Hem hebben wij
beiden den toegang door een Geest
tot den Vader.
2:19 Zo zijt gij dan niet meer
vreemdelingen en bijwoners, maar
medeburgers der heiligen, en
huisgenotenGods;
2:20 Gebouwd op het fondament
der apostelen en profeten, waarvan
Jezus Christus is de
uitersteHoeksteen;
2:21 Op Welken het gehele gebouw,
bekwamelijk samengevoegd zijnde,
opwast tot een heiligen tempel
inden Heere;
2:22 Op Welken ook gij mede

gebouwd wordt tot een woonstede
Gods in den Geest.
3:1 Om deze oorzaak [ben] ik
Paulus de gevangene van Christus
Jezus, voor u, die heidenen zijt.
3:2 Indien gij maar gehoord hebt
van de bedeling der genade Gods,
die mij gegeven is aan u;
3:3 Dat Hij mij door openbaring
heeft bekend gemaakt deze
verborgenheid, (gelijk ik met weinige
[woorden]te voren geschreven heb;
3:4 Waaraan gij, [dit] lezende, kunt
bemerken mijn wetenschap, in deze
verborgenheid van Christus),
3:5 Welke in andere eeuwen den
kinderen der mensen niet is bekend
gemaakt, gelijk zij nu is
geopenbaardaan Zijn heilige
apostelen en profeten, door den
Geest;
3:6 [Namelijk] dat de heidenen zijn
medeerfgenamen, en van hetzelfde
lichaam, en mededeelgenotenZijner
belofte in Christus, door het
Evangelie;
3:7 Waarvan ik een dienaar
geworden ben, naar de gave der
genade Gods, die mij gegeven is,
naar dewerking Zijner kracht.
3:8 Mij, den allerminste van al de
heiligen, is deze genade gegeven,
om onder de heidenen door
hetEvangelie te verkondigen den
onnaspeurlijken rijkdom van Christus,
3:9 En allen te verlichten, [dat] [zij]
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[mogen] [verstaan], welke de
gemeenschap der verborgenheid zij,
dievan [alle] eeuwen verborgen is
geweest in God, Welke alle dingen
geschapen heeft door Jezus
Christus;
3:10 Opdat nu, door de Gemeente,
bekend gemaakt worde aan de
overheden en de machten in den
hemelde veelvuldige wijsheid Gods;
3:11 Naar het eeuwig voornemen,
dat Hij gemaakt heeft in Christus
Jezus, onzen Heere;
3:12 In Denwelken wij hebben de
vrijmoedigheid, en den toegang met
vertrouwen, door het geloof
aanHem.
3:13 Daarom bid ik, dat gij niet
vertraagt in mijn verdrukkingen voor
u, hetwelke is uw heerlijkheid.
3:14 Om deze oorzaak buig ik mijn
knieen tot den Vader van onzen
Heere Jezus Christus,
3:15 Uit Welken al het geslacht in
de hemelen en op de aarde
genoemd wordt,
3:16 Opdat Hij u geve, naar den
rijkdom Zijner heerlijkheid, met
kracht versterkt te worden door Zijn
Geestin den inwendigen mens;
3:17 Opdat Christus door het geloof
in uw harten wone, en gij in de
liefde geworteld en gegrond zijt;
3:18 Opdat gij ten volle kondet
begrijpen met al de heiligen, welke
de breedte, en lengte, en diepte,
enhoogte zij,

3:19 En bekennen de liefde van
Christus, die de kennis te boven
gaat, opdat gij vervuld wordt tot al
devolheid Gods.
3:20 Hem nu, Die machtig is meer
dan overvloediglijk te doen, boven
al wat wij bidden of denken, naar
dekracht, die in ons werkt,
3:21 Hem, [zeg] [ik], zij de
heerlijkheid in de Gemeente, door
Christus Jezus, in alle geslachten,
tot alleeeuwigheid. Amen.
4:1 Zo bid ik u dan, ik, de
gevangene in den Heere, dat gij
wandelt waardiglijk der roeping, met
welke gijgeroepen zijt;
4:2 Met alle ootmoedigheid en
zachtmoedigheid, met
lankmoedigheid, verdragende
elkander in liefde;
4:3 U benaarstigende te behouden
de enigheid des Geestes door den
band des vredes.
4:4 Een lichaam is het, en een
Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen
zijt tot een hoop uwer roeping;
4:5 Een Heere, een geloof, een
doop,
4:6 Een God en Vader van allen,
Die daar is boven allen, en door
allen, en in u allen.
4:7 Maar aan elkeen van ons is de
genade gegeven, naar de maat der
gave van Christus.
4:8 Daarom zegt Hij: Als Hij
opgevaren is in de hoogte, heeft Hij
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de gevangenis gevangen genomen,
enheeft den mensen gaven gegeven.
4:9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is
het, dan dat Hij ook eerst is
nedergedaald in de nederste delen
deraarde?
4:10 Die nedergedaald is, is
Dezelfde ook, Die opgevaren is
verre boven al de hemelen, opdat
Hij alledingen vervullen zou.
4:11 En Dezelfde heeft gegeven
sommigen tot apostelen, en
sommigen tot profeten, en
sommigen totevangelisten, en
sommigen tot herders en leraars;
4:12 Tot de volmaking der heiligen,
tot het werk der bediening, tot
opbouwing des lichaams van
Christus;
4:13 Totdat wij allen zullen komen
tot de enigheid des geloofs en der
kennis van den Zoon Gods, tot
eenvolkomen man, tot de mate van
de grootte der volheid van Christus;
4:14 Opdat wij niet meer kinderen
zouden zijn, die als de vloed
bewogen en omgevoerd worden met
allenwind der leer, door de
bedriegerij der mensen, door
arglistigheid, om listiglijk tot dwaling
te brengen;
4:15 Maar de waarheid
betrachtende in liefde, alleszins
zouden opwassen in Hem, Die het
Hoofd is,[namelijk] Christus;
4:16 Uit Welken het gehele lichaam
bekwamelijk samengevoegd en

samen vastgemaakt zijnde, door
allevoegselen der toebrenging, naar
de werking van een iegelijk deel in
[zijn] maat, den wasdom des
lichaamsbekomt, tot zijns zelfs
opbouwing in de liefde.
4:17 Ik zeg dan dit, en betuig het
in den Heere, dat gij niet meer
wandelt, gelijk als de andere
heidenenwandelen in de ijdelheid
huns gemoeds.
4:18 Verduisterd in het verstand,
vervreemd zijnde van het leven
Gods, door de onwetendheid, die in
henis, door de verharding huns
harten;
4:19 Welke, ongevoelig geworden
zijnde, zichzelven hebben
overgegeven tot ontuchtigheid, om
alleonreinigheid gieriglijk te
bedrijven.
4:20 Doch gij hebt Christus alzo
niet geleerd;
4:21 Indien gij naar Hem gehoord
hebt, en door Hem geleerd zijt,
gelijk de waarheid in Jezus is;
4:22 [Te] [weten] dat gij zoudt
afleggen, aangaande de vorige
wandeling, den ouden mens, die
verdorvenwordt door de
begeerlijkheden der verleiding;
4:23 En dat gij zoudt vernieuwd
worden in den geest uws gemoeds,
4:24 En den nieuwen mens
aandoen, die naar God geschapen
is in ware rechtvaardigheid en
heiligheid.
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4:25 Daarom legt af de leugen, en
spreekt de waarheid, een iegelijk
met zijn naaste; want wij zijn
elkandersleden.
4:26 Wordt toornig, en zondigt niet;
de zon ga niet onder over uw
toornigheid;
4:27 En geeft den duivel geen
plaats.
4:28 Die gestolen heeft, stele niet
meer, maar arbeide liever, werkende
dat goed is met de handen,
opdathij hebbe mede te delen
dengene, die nood heeft.
4:29 Geen vuile rede ga uit uw
mond, maar zo er enige goede
[rede] is tot nuttige stichting, opdat
zijgenade geve dien, die dezelve
horen.
4:30 En bedroeft den Heiligen Geest
Gods niet, door Welken gij
verzegeld zijt tot den dag der
verlossing.
4:31 Alle bitterheid, en toornigheid,
en gramschap, en geroep, en
lastering zij van u geweerd, met
alleboosheid;
4:32 Maar zijt jegens elkander
goedertieren, barmhartig, vergevende
elkander, gelijkerwijs ook God
inChristus ulieden vergeven heeft.
5:1 Zijt dan navolgers Gods, als
geliefde kinderen;
5:2 En wandelt in de liefde,
gelijkerwijs ook Christus ons
liefgehad heeft, en Zichzelven voor

ons heeftovergegeven tot een
offerande en een slachtoffer, Gode
tot een welriekenden reuk.
5:3 Maar hoererij en alle
onreinigheid, of gierigheid, laat ook
onder u niet genoemd worden,
gelijkerwijs hetden heiligen betaamt,
5:4 Noch oneerbaarheid, noch zot
geklap, of gekkernij, welke niet
betamen; maar veelmeer
dankzegging.
5:5 Want dit weet gij, dat geen
hoereerder, of onreine, of
gierigaard, die een afgodendienaar
is, erfenisheeft in het Koninkrijk van
Christus en van God.
5:6 Dat u niemand verleide met
ijdele woorden; want om deze
dingen komt de toorn Gods over de
kinderender ongehoorzaamheid.
5:7 Zo zijt dan hun medegenoten
niet.
5:8 Want gij waart eertijds
duisternis, maar nu zijt gij licht in
den Heere; wandelt als kinderen des
lichts.
5:9 (Want de vrucht des Geestes is
in alle goedigheid, en
rechtvaardigheid, en waarheid),
5:10 Beproevende wat den Heere
welbehagelijk zij.
5:11 En hebt geen gemeenschap
met de onvruchtbare werken der
duisternis, maar bestraft ze ook
veeleer.
5:12 Want hetgeen heimelijk van
hen geschiedt, is schandelijk ook te
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zeggen.
5:13 Maar al deze dingen, van het
licht bestraft zijnde, worden
openbaar; want al wat openbaar
maakt, islicht.
5:14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij,
die slaapt, en staat op uit de
doden; en Christus zal over u
lichten.
5:15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk
wandelt, niet als onwijzen, maar als
wijzen.
5:16 Den tijd uitkopende, dewijl de
dagen boos zijn.
5:17 Daarom zijt niet onverstandig,
maar verstaat, welke de wil des
Heeren zij.
5:18 En wordt niet dronken in wijn,
waarin overdaad is, maar wordt
vervuld met den Geest;
5:19 Sprekende onder elkander met
psalmen, en lofzangen, en
geestelijke liederen, zingende
enpsalmende den Heere in uw hart;
5:20 Dankende te allen tijd over
alle dingen God en den Vader, in
den Naam van onzen Heere
JezusChristus;
5:21 Elkander onderdanig zijnde in
de vreze Gods.
5:22 Gij vrouwen, weest aan uw
eigen mannen onderdanig, gelijk aan
den Heere;
5:23 Want de man is het hoofd der
vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd
der Gemeente is; en Hij is
deBehouder des lichaams.

5:24 Daarom, gelijk de Gemeente
aan Christus onderdanig is, alzo
ook de vrouwen aan haar
eigenmannen in alles.
5:25 Gij mannen, hebt uw eigen
vrouwen lief, gelijk ook Christus de
Gemeente liefgehad heeft,
enZichzelven voor haar heeft
overgegeven;
5:26 Opdat Hij haar heiligen zou,
[haar] gereinigd hebbende met het
bad des waters door het Woord;
5:27 Opdat Hij haar Zichzelven
heerlijk zou voorstellen, een
Gemeente, die geen vlek of rimpel
heeft, ofiets dergelijks, maar dat zij
zou heilig zijn en onberispelijk.
5:28 Alzo zijn de mannen schuldig
hun eigen vrouwen lief te hebben,
gelijk hun eigen lichamen. Die
zijneigen vrouw liefheeft, die heeft
zichzelven lief.
5:29 Want niemand heeft ooit zijn
eigen vlees gehaat, maar hij voedt
het, en onderhoudt het,
gelijkerwijsook de Heere de
Gemeente.
5:30 Want wij zijn leden Zijns
lichaams, van Zijn vlees en van Zijn
benen.
5:31 Daarom zal een mens zijn
vader en moeder verlaten, en zal
zijn vrouw aanhangen; en zij twee
zullentot een vlees wezen.
5:32 Deze verborgenheid is groot;
doch ik zeg [dit], [ziende] op
Christus en op de Gemeente.
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5:33 Zo dan ook gijlieden, elk in
het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn
eigen vrouw, alzo lief als
zichzelven;en de vrouw [zie], dat zij
den man vreze.
6:1 Gij kinderen, zijt uw ouderen
gehoorzaam in den Heere; want dat
is recht.
6:2 Eert uw vader en moeder
(hetwelk het eerste gebod is met
een belofte),
6:3 Opdat het u welga, en [dat] gij
lang leeft op de aarde.
6:4 En gij vaders, verwekt uw
kinderen niet tot toorn, maar voedt
hen op in de lering en vermaning
desHeeren.
6:5 Gij dienstknechten, zijt
gehoorzaam [uw] heren naar het
vlees, met vreze en beven, in
eenvoudigheiduws harten, gelijk als
aan Christus;
6:6 Niet naar ogendienst, als
mensenbehagers, maar als
dienstknechten van Christus, doende
den wil vanGod van harte;
6:7 Dienende met goedwilligheid den
Heere, en niet de mensen;
6:8 Wetende, dat zo wat goed een
iegelijk gedaan zal hebben, hij
datzelve van den Heere zal
ontvangen,hetzij dienstknecht, hetzij
vrije.
6:9 En gij heren, doet hetzelfde bij
hen, nalatende de dreiging; als die
weet, dat ook uw eigen Heere in

dehemelen is, en [dat] geen
aanneming des persoons bij Hem is.
6:10 Voorts, mijn broeders, wordt
krachtig in den Heere, en in de
sterkte Zijner macht.
6:11 Doet aan de gehele
wapenrusting Gods, opdat gij kunt
staan tegen de listige omleidingen
des duivels.
6:12 Want wij hebben den strijd niet
tegen vlees en bloed, maar tegen
de overheden, tegen de
machten,tegen de geweldhebbers
der wereld, der duisternis dezer
eeuw, tegen de geestelijke
boosheden in de lucht.
6:13 Daarom neemt aan de gehele
wapenrusting Gods, opdat gij kunt
wederstaan in den bozen dag,
enalles verricht hebbende, staande
blijven.
6:14 Staat dan, uw lenden omgord
hebbende met de waarheid, en
aangedaan hebbende het
borstwapender gerechtigheid;
6:15 En de voeten geschoeid
hebbende met bereidheid van het
Evangelie des vredes;
6:16 Bovenal aangenomen hebbende
het schild des geloofs, met hetwelk
gij al de vurige pijlen des bozenzult
kunnen uitblussen.
6:17 En neemt den helm der
zaligheid, en het zwaard des
Geestes, hetwelk is Gods Woord.
6:18 Met alle bidding en smeking,
biddende te allen tijd in den Geest,
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en tot hetzelve wakende met
allegedurigheid en smeking voor al
de heiligen;
6:19 En voor mij, opdat mij het
Woord gegeven worde in de
opening mijns monds met
vrijmoedigheid, omde verborgenheid
van het Evangelie bekend te maken;
6:20 Waarover ik een gezant ben in
een keten, opdat ik in hetzelve
vrijmoediglijk moge spreken, gelijk
mijbetaamt te spreken.
6:21 En opdat ook gij moogt weten
hetgeen mij aangaat; [en] wat ik
doe, [dat] alles zal u Tychikus,
degeliefde broeder en getrouwe

dienaar in den Heere, bekend
maken;
6:22 Denwelken ik tot datzelfde
einde tot u gezonden heb, opdat gij
onze zaken zoudt weten, en hij
uwharten zou vertroosten.
6:23 Vrede zij den broederen, en
liefde met geloof, van God den
Vader, en den Heere Jezus Christus.
6:24 De genade [zij] met al
degenen, die onzen Heere Jezus
Christus liefhebben in
onverderfelijkheid.Amen. <[Vanuit
Rome aan de Efeziers geschreven,
door bemiddeling van Tychikus.]>

Filippensen
1:1 Paulus en Timotheus,
dienstknechten van Jezus Christus,
al den heiligen in Christus Jezus,
die te Filippizijn, met de opzieners
en diakenen:
1:2 Genade zij u en vrede van God,
onzen Vader, en den Heere Jezus
Christus.
1:3 Ik dank mijn God, zo dikwijls als
ik uwer gedenk.
1:4 (Te allen tijd in al mijn gebed
voor u allen met blijdschap het
gebed doende)
1:5 Over uw gemeenschap aan het
Evangelie, van den eersten dag af

tot nu toe;
1:6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij,
Die in u een goed werk begonnen
heeft, [dat] voleindigen zal tot op
dendag van Jezus Christus;
1:7 Gelijk het bij mij recht is, dat ik
van u allen dit gevoel, omdat ik in
[mijn] hart houde, dat gij, beide in
mijnbanden, en [in] [mijn]
verantwoording en bevestiging van
het Evangelie, gij allen, [zeg] [ik],
mijner genade mededeelachtig zijt.
1:8 Want God is mijn Getuige,
hoezeer ik begerig ben naar u allen,
met innerlijke bewegingen van
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JezusChristus.
1:9 En dit bid ik [God], dat uw
liefde nog meer en meer
overvloedig worde in erkentenis en
alle gevoelen;
1:10 Opdat gij beproeft de dingen,
die [daarvan] verschillen, opdat gij
oprecht zijt, en zonder aanstoot
tegeven, tot den dag van Christus;
1:11 Vervuld met vruchten der
gerechtigheid, die door Jezus
Christus zijn tot heerlijkheid en prijs
van God.
1:12 En ik wil, dat gij weet,
broeders, dat hetgeen aan mij [is]
[geschied], meer tot bevordering van
hetEvangelie gekomen is;
1:13 Alzo dat mijn banden in
Christus openbaar geworden zijn in
het ganse rechthuis, en aan alle
anderen;
1:14 En [dat] het meerder [deel] der
broederen in den Heere, door mijn
banden vertrouwen
gekregenhebbende, overvloediger het
Woord onbevreesd durven spreken.
1:15 Sommigen prediken ook wel
Christus door nijd en twist, maar
sommigen ook door goedwilligheid.
1:16 Genen verkondigen wel
Christus uit twisting, niet zuiver,
menende aan mijn banden
verdrukking toe tebrengen;
1:17 Doch dezen uit liefde, dewijl zij
weten, dat ik tot verantwoording van
het Evangelie gezet ben.
1:18 Wat dan? Nochtans wordt

Christus op allerlei wijze, hetzij
onder een deksel, hetzij in der
waarheid,verkondigd; en daarin
verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook
verblijden.
1:19 Want ik weet, dat dit mij ter
zaligheid gedijen zal, door uw gebed
en toebrenging des Geestes
vanJezus Christus.
1:20 Volgens mijn ernstige
verwachting en hoop, dat ik in geen
zaak zal beschaamd worden; maar
[dat] inalle vrijmoedigheid, gelijk te
allen tijd, alzo ook nu, Christus zal
groot gemaakt worden in mijn
lichaam, hetzijdoor het leven, hetzij
door den dood.
1:21 Want het leven is mij Christus,
en het sterven is [mij] gewin.
1:22 Maar of te leven in het vlees,
hetzelve mij oorbaar zij, en wat ik
verkiezen zal, weet ik niet.
1:23 Want ik word van deze twee
gedrongen, hebbende begeerte, om
ontbonden te worden en
metChristus te zijn; want [dat] is
zeer verre het beste.
1:24 Maar in het vlees te blijven, is
nodiger om uwentwil.
1:25 En dit vertrouw en weet ik, dat
ik zal blijven, en met u allen zal
verblijven tot uw bevordering
enblijdschap des geloofs;
1:26 Opdat uw roem in Christus
Jezus overvloedig zij aan mij, door
mijn tegenwoordigheid wederom bij
u.
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1:27 Alleenlijk wandelt waardiglijk
het Evangelie van Christus, opdat,
hetzij ik kom en u zie, hetzij ik
afwezigben, ik van uw zaken moge
horen, dat gij staat in een geest,
met een gemoed gezamenlijk
strijdende door hetgeloof des
Evangelies;
1:28 En dat gij in geen ding
verschrikt wordt van degenen, die
tegenstaan; hetwelk hun wel een
bewijs isdes verderfs, maar u der
zaligheid, en dat van God.
1:29 Want u is uit genade gegeven
in de zaak van Christus, niet alleen
in Hem te geloven, maar ook
voorHem te lijden;
1:30 Denzelfden strijd hebbende,
hoedanigen gij in mij gezien hebt,
en nu in mij hoort.
2:1 Indien er dan enige vertroosting
is in Christus, indien er enige troost
is der liefde, indien er
enigegemeenschap is des Geestes,
indien er enige innerlijke bewegingen
en ontfermingen zijn;
2:2 Zo vervult mijn blijdschap, dat
gij moogt eensgezind zijn, dezelfde
liefde hebbende, van een
gemoed[en] van een gevoelen zijnde.
2:3 [Doet] geen ding door twisting
of ijdele eer, maar door
ootmoedigheid achte de een den
anderuitnemender dan zichzelven.
2:4 Een iegelijk zie niet op het zijne,
maar een iegelijk [zie] ook op

hetgeen der anderen is.
2:5 Want dat gevoelen zij in u,
hetwelk ook in Christus Jezus was;
2:6 Die in de gestaltenis Gods
zijnde, geen roof geacht heeft Gode
even gelijk te zijn;
2:7 Maar heeft Zichzelven vernietigd,
de gestaltenis eens dienstknechts
aangenomen hebbende, en is
denmensen gelijk geworden;
2:8 En in gedaante gevonden als
een mens, heeft Hij Zichzelven
vernederd, gehoorzaam geworden
zijndetot den dood, ja, den dood
des kruises.
2:9 Daarom heeft Hem ook God
uitermate verhoogd, en heeft Hem
een Naam gegeven, welke boven
allennaam is;
2:10 Opdat in den Naam van Jezus
zich zou buigen alle knie dergenen,
die in den hemel, en die op
deaarde, en die onder de aarde
zijn.
2:11 En alle tong zou belijden, dat
Jezus Christus de Heere zij, tot
heerlijkheid Gods des Vaders.
2:12 Alzo dan, mijn geliefden, gelijk
gij te allen tijd gehoorzaam geweest
zijt, niet als in mijntegenwoordigheid
alleen, maar veelmeer nu in mijn
afwezen, werkt uws zelfs zaligheid
met vreze en beven:
2:13 Want het is God, Die in u
werkt beide het willen en het
werken, naar [Zijn] welbehagen.
2:14 Doet alle dingen zonder
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murmureren en tegenspreken;
2:15 Opdat gij moogt onberispelijk
en oprecht zijn, kinderen Gods
zijnde, onstraffelijk in het midden
van eenkrom en verdraaid geslacht,
onder welke gij schijnt als lichten in
de wereld;
2:16 Voorhoudende het woord des
levens, mij tot een roem tegen den
dag van Christus, dat ik
niettevergeefs heb gelopen, noch
tevergeefs gearbeid.
2:17 Ja, indien ik ook tot een
drankoffer geofferd worde over de
offerande en bediening uws geloofs,
zoverblijde ik mij, en verblijde mij
met u allen.
2:18 En om datzelfde verblijdt gij u
ook, en verblijdt ook ulieden met
mij.
2:19 En ik hoop in den Heere Jezus
Timotheus haast tot u te zenden,
opdat ik ook welgemoed moge
zijn,als ik uw zaken zal verstaan
hebben.
2:20 Want ik heb niemand, die even
alzo gemoed is, dewelke oprechtelijk
uw zaken zal bezorgen.
2:21 Want zij zoeken allen het
hunne, niet hetgeen van Christus
Jezus is.
2:22 En gij weet zijn beproeving, dat
hij, als een kind [zijn] vader, met mij
gediend heeft in het Evangelie.
2:23 Ik hoop dan wel dezen van
stonde aan te zenden, zo [haast]
als ik in mijn zaken zal voorzien

hebben;
2:24 Doch ik vertrouw in den Heere,
dat ik ook zelf haast [tot] [u] komen
zal.
2:25 Maar ik heb nodig geacht tot
u te zenden Epafroditus, mijn
broeder, en medearbeider en
medestrijder,en uw afgezondene, en
bedienaar mijner nooddruft;
2:26 Dewijl hij zeer begerig was
naar u allen, en zeer beangst was,
omdat gij gehoord hadt, dat hij
krankwas.
2:27 En hij is ook krank geweest tot
nabij den dood; maar God heeft
Zich zijner ontfermd; en niet
alleenzijner, maar ook mijner, opdat
ik niet droefheid op droefheid zou
hebben.
2:28 Zo heb ik dan hem te
spoediger gezonden, opdat gij, hem
ziende, wederom u zoudt verblijden,
en ik temin zou droevig zijn.
2:29 Ontvangt hem dan in den
Heere, met alle blijdschap, en houdt
dezulken in waarde.
2:30 Want om het werk van
Christus was hij tot nabij den dood
gekomen, [zijn] leven niet achtende,
opdathij het gebrek uwer bediening
aan mij vervullen zou.
3:1 Voorts, mijn broeders, verblijdt u
in den Heere. Dezelfde dingen aan
u te schrijven, is mij niet
verdrietig,en het is u zeker.
3:2 Ziet op de honden, ziet op de
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kwade arbeiders, ziet op de
versnijding.
3:3 Want wij zijn de besnijding, wij,
die God in den Geest dienen, en in
Christus Jezus roemen, en niet inhet
vlees betrouwen.
3:4 Hoewel ik heb, dat ik ook in het
vlees betrouwen mocht; indien
iemand anders meent te betrouwen
inhet vlees, ik nog meer.
3:5 Besneden ten achtsten dage, uit
het geslacht van Israel, van den
stam van Benjamin, een Hebreer
uitde Hebreen, naar de wet een
Farizeer;
3:6 Naar den ijver een vervolger der
Gemeente; naar de rechtvaardigheid,
die in de wet is, zijndeonberispelijk.
3:7 Maar hetgeen mij gewin was,
dat heb ik om Christus' wil schade
geacht.
3:8 Ja, gewisselijk, ik acht ook alle
dingen schade te zijn, om de
uitnemendheid der kennis van
ChristusJezus, mijn Heere; om Wiens
wil ik al die dingen schade
gerekend heb, en acht die drek te
zijn, opdat ik Christusmoge
gewinnen.
3:9 En in Hem gevonden worde, niet
hebbende mijn rechtvaardigheid, die
uit de wet is, maar die door
hetgeloof van Christus is, [namelijk]
de rechtvaardigheid, die uit God is
door het geloof;
3:10 Opdat ik Hem kenne, en de
kracht Zijner opstanding, en de

gemeenschap Zijns lijdens, Zijn
doodgelijkvormig wordende;
3:11 Of ik enigszins moge komen
tot de wederopstanding der doden.
3:12 Niet dat ik het alrede gekregen
heb, of alrede volmaakt ben; maar
ik jaag er naar, of ik het ook
grijpenmocht, waartoe ik van
Christus Jezus ook gegrepen ben.
3:13 Broeders, ik acht niet, dat ik
zelf het gegrepen heb.
3:14 Maar een ding [doe] [ik],
vergetende, hetgeen achter is, en
strekkende mij tot hetgeen voor is,
jaag iknaar het wit, tot den prijs der
roeping Gods, die van boven is in
Christus Jezus.
3:15 Zovelen dan als wij volmaakt
zijn, laat ons dit gevoelen; en indien
gij iets anderszins gevoelt, ook
datzal u God openbaren.
3:16 Doch, daar wij toe gekomen
zijn, laat ons [daarin] naar
denzelfden regel wandelen, laat ons
hetzelfdegevoelen.
3:17 Weest mede mijn navolgers,
broeders, en merkt op degenen, die
alzo wandelen, gelijk gij ons tot
eenvoorbeeld hebt.
3:18 Want velen wandelen [anders];
van dewelken ik u dikmaals gezegd
heb, en nu ook wenende zeg, datzij
vijanden des kruises van Christus
zijn;
3:19 Welker einde is het verderf,
welker God is de buik, en [welker]
heerlijkheid is in hun schande,
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dewelkenaardse dingen bedenken.
3:20 Maar onze wandel is in de
hemelen, waaruit wij ook den
Zaligmaker verwachten, [namelijk]
den HeereJezus Christus;
3:21 Die ons vernederd lichaam
veranderen zal, opdat hetzelve
gelijkvormig worde aan Zijn
heerlijklichaam, naar de werking,
waardoor Hij ook alle dingen
Zichzelven kan onderwerpen.
4:1 Zo dan, mijn geliefde en zeer
gewenste broeders, mijn blijdschap
en kroon, staat alzo in den
Heere,geliefden!
4:2 Ik vermaan Euodia, en ik
vermaan Syntyche, dat zij
eensgezind zijn in den Heere.
4:3 En ik bid ook u, gij [mijn]
oprechte metgezel, wees dezen
[vrouwen] behulpzaam, die met mij
gestredenhebben in het Evangelie,
ook met Clemens, en de andere
mijn medearbeiders, welker namen
zijn in het boekdes levens.
4:4 Verblijdt u in den Heere te allen
tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
4:5 Uw bescheidenheid zij allen
mensen bekend. De Heere is nabij.
4:6 Weest in geen ding bezorgd;
maar laat uw begeerten in alles,
door bidden en smeken, met
dankzeggingbekend worden bij God;
4:7 En de vrede Gods, die alle
verstand te boven gaat, zal uw
harten en uw zinnen bewaren in

ChristusJezus.
4:8 Voorts, broeders, al wat
waarachtig is, al wat eerlijk is, al
wat rechtvaardig is, al wat rein is,
al watliefelijk is, al wat wel luidt, zo
er enige deugd is, en zo er enige
lof is, bedenkt datzelve;
4:9 Hetgeen gij ook geleerd, en
ontvangen, en gehoord, en in mij
gezien hebt, doet dat; en de God
desvredes zal met u zijn.
4:10 En ik ben grotelijks verblijd
geweest in den Heere, dat gij nu
eenmaal wederom verwakkerd zijt
om aanmij te gedenken; waaraan gij
ook gedacht hebt, maar gij hebt de
gelegenheid niet gehad.
4:11 Niet dat ik [dit] zeg vanwege
gebrek; want ik heb geleerd
vergenoegd te zijn in hetgeen ik
ben.
4:12 En ik weet vernederd te
worden, ik weet ook overvloed te
hebben; alleszins en in alles ben
ikonderwezen, beide verzadigd te
zijn en honger te lijden, beide
overvloed te hebben en gebrek te
lijden.
4:13 Ik vermag alle dingen door
Christus, Die mij kracht geeft.
4:14 Nochtans hebt gij wel gedaan,
dat gij met mijn verdrukking
gemeenschap gehad hebt.
4:15 En ook gij, Filippensen, weet,
dat in het begin des Evangelies,
toen ik van Macedonie vertrokken
ben,geen Gemeente mij [iets]
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medegedeeld heeft tot rekening van
uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen.
4:16 Want ook in Thessalonica hebt
gij mij, eenmaal en andermaal
gezonden, tot nooddruft.
4:17 Niet dat ik de gave zoek, maar
ik zoek de vrucht, die overvloedig is
tot uw rekening.
4:18 Maar ik heb alles ontvangen,
en ik heb overvloed; ik ben vervuld
geworden, als ik van
Epafroditusontvangen heb, dat van u
[gezonden] [was], [als] een
welriekende reuk, een aangename
offerande, Godewelbehagelijk.
4:19 Doch mijn God zal naar Zijn

rijkdom vervullen al uw nooddruft, in
heerlijkheid, door Christus Jezus.
4:20 Onzen God nu en Vader zij de
heerlijkheid in alle eeuwigheid.
Amen.
4:21 Groet alle heiligen in Christus
Jezus; U groeten de broeders, die
met mij zijn.
4:22 Al de heiligen groeten u, en
meest die van het huis des keizers
zijn.
4:23 De genade van onzen Heere
Jezus Christus zij met u allen.
Amen. <[Geschreven aan de
Philippenzenvanuit Rome door
bemiddeling van Epafroditus.]>

Kolossensen
1:1 Paulus, een apostel van Jezus
Christus, door de wil van God, en
Timotheus, de broeder,
1:2 Den heiligen en gelovigen
broederen in Christus, die te
Kolosse zijn; genade zij u en vrede
van God,onzen Vader, en den Heere
Jezus Christus.
1:3 Wij danken den God en Vader
van onzen Heere Jezus Christus,
altijd voor u biddende;
1:4 Alzo wij van uw geloof in
Christus Jezus gehoord hebben, en
van de liefde, die [gij] [hebt] tot
alleheiligen.

1:5 Om de hoop, die u weggelegd
is in de hemelen, van welke gij te
voren gehoord hebt, door het
Woordder waarheid, [namelijk] des
Evangelies;
1:6 Hetwelk tot u gekomen is, gelijk
ook in de gehele wereld, en het
brengt vruchten voort, gelijk ook
onderu, van dien dag af dat gij
gehoord hebt, en de genade Gods
in waarheid bekend hebt.
1:7 Gelijk gij ook geleerd hebt van
Epafras, onzen geliefden
mededienstknecht, dewelke een
getrouwdienaar van Christus is voor
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u;
1:8 Die ons ook verklaard heeft uw
liefde in den Geest.
1:9 Waarom ook wij, van dien dag
af dat wij het gehoord hebben, niet
ophouden voor u te bidden en
tebegeren, dat gij moogt vervuld
worden met de kennis van Zijn wil,
in alle wijsheid en geestelijk
verstand;
1:10 Opdat gij moogt wandelen
waardiglijk den Heere, tot alle
behagelijkheid, in alle goede werken
vruchtdragende, en wassende in de
kennis van God;
1:11 Met alle kracht bekrachtigd
zijnde, naar de sterkte Zijner
heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid
enlankmoedigheid, met blijdschap;
1:12 Dankende den Vader, Die ons
bekwaam gemaakt heeft, om deel
[te] [hebben] in de erve der
heiligenin het licht;
1:13 Die ons getrokken heeft uit de
macht der duisternis, en overgezet
heeft in het Koninkrijk van den
ZoonZijner liefde;
1:14 In Denwelken wij de verlossing
hebben door Zijn bloed, [namelijk]
de vergeving der zonden;
1:15 Dewelke het Beeld is des
onzienlijken Gods, de Eerstgeborene
aller kreaturen.
1:16 Want door Hem zijn alle
dingen geschapen, die in de
hemelen en die op de aarde zijn,
die zienlijk endie onzienlijk zijn,

hetzij tronen, hetzij heerschappijen,
hetzij overheden, hetzij machten;
alle dingen zijn doorHem en tot
Hem geschapen;
1:17 En Hij is voor alle dingen, en
alle dingen bestaan te zamen door
Hem;
1:18 En Hij is het Hoofd des
lichaams, [namelijk] der Gemeente,
Hij, Die het Begin is, de
Eerstgeborene uitde doden, opdat
Hij in allen de Eerste zou zijn.
1:19 Want het is [des] [Vaders]
welbehagen geweest, dat in Hem al
de volheid wonen zou;
1:20 En dat Hij, door Hem vrede
gemaakt hebbende door het bloed
Zijns kruises, door Hem, [zeg] [ik],
alledingen verzoenen zou tot
Zichzelven, hetzij de dingen, die op
de aarde, hetzij de dingen die in de
hemelen zijn.
1:21 En Hij heeft u, die eertijds
vervreemd waart, en vijanden door
het verstand in de boze werken, nu
ookverzoend,
1:22 In het lichaam Zijns vleses,
door den dood, opdat Hij u zou
heilig en onberispelijk en
onbeschuldiglijkvoor Zich stellen;
1:23 Indien gij maar blijft in het
geloof, gefondeerd en vast, en niet
bewogen wordt van de hope
desEvangelies, dat gij gehoord hebt,
hetwelk gepredikt is onder al de
kreature, die onder den hemel is;
van hetwelkik Paulus een dienaar
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geworden ben;
1:24 Die mij nu verblijde in mijn
lijden voor u, en vervulle in mijn
vlees de overblijfselen van
deverdrukkingen van Christus, voor
Zijn lichaam, hetwelk is de
Gemeente;
1:25 Welker dienaar ik geworden
ben, naar de bedeling van God, die
mij gegeven is aan u, om te
vervullenhet Woord Gods;
1:26 [Namelijk] de verborgenheid,
die verborgen is geweest van [alle]
eeuwen en van [alle]
geslachten,maar nu geopenbaard is
aan Zijn heiligen;
1:27 Aan wie God heeft willen
bekend maken, welke zij de rijkdom
der heerlijkheid dezer
verborgenheidonder de heidenen,
welke is Christus onder u, de Hoop
der heerlijkheid;
1:28 Denwelken wij verkondigen,
vermanende een iegelijk mens, en
lerende een iegelijk mens in
allewijsheid, opdat wij zouden een
iegelijk mens volmaakt stellen in
Christus Jezus;
1:29 Waartoe ik ook arbeide,
strijdende naar Zijn werking, die in
mij werkt met kracht.
2:1 Want ik wil, dat gij weet, hoe
groten strijd ik voor u heb, en
[voor] degenen, die te Laodicea zijn,
en zovelen als er mijn aangezicht in
het vlees niet hebben gezien;

2:2 Opdat hun harten vertroost
mogen worden, en zij
samengevoegd zijn in de liefde, en
[dat] tot allenrijkdom der volle
verzekerdheid des verstands, tot
kennis der verborgenheid van God
en den Vader, en vanChristus;
2:3 In Denwelken al de schatten der
wijsheid en der kennis verborgen
zijn.
2:4 En dit zeg ik, opdat niet iemand
u misleide met beweegredenen, die
een schijn hebben.
2:5 Want hoewel ik met het vlees
van [u] ben, nochtans ben ik met
den geest bij u, mij verblijdende
enziende uw ordening, en de
vastigheid van uw geloof in Christus.
2:6 Gelijk gij dan Christus Jezus,
den Heere, hebt aangenomen,
wandelt [alzo] in Hem;
2:7 Geworteld en opgebouwd in
Hem, en bevestigd in het geloof,
gelijkerwijs gij geleerd zijt,
overvloedigzijnde in hetzelve, met
dankzegging.
2:8 Ziet toe, dat niemand u als een
roof vervoere door de filosofie, en
ijdele verleiding, naar de
overleveringder mensen, naar de
eerste beginselen der wereld, en
niet naar Christus;
2:9 Want in Hem woont al de
volheid der Godheid lichamelijk;
2:10 En gij zijt in Hem volmaakt,
Die het Hoofd is van alle overheid
en macht;
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2:11 In Welken gij ook besneden zijt
met een besnijdenis, die zonder
handen geschiedt, in de
uittrekkingvan het lichaam der
zonden des vleses, door de
besnijdenis van Christus;
2:12 Zijnde met Hem begraven in
den doop, in welken gij ook met
[Hem] opgewekt zijt door het geloof
derwerking Gods, Die Hem uit de
doden opgewekt heeft.
2:13 En Hij heeft u, als gij dood
waart in de misdaden, en [in] de
voorhuid uws vleses, mede
levendgemaakt met Hem, al [uw]
misdaden u vergevende;
2:14 Uitgewist hebbende het
handschrift, dat tegen ons was, in
inzettingen [bestaande], hetwelk,
[zeg] [ik],enigerwijze ons tegen was,
en heeft datzelve uit het midden
weggenomen, hetzelve aan het kruis
genageldhebbende;
2:15 [En] de overheden en de
machten uitgetogen hebbende, heeft
Hij die in het openbaar
tentoongesteld,en heeft door
hetzelve over hen getriomfeerd.
2:16 Dat u dan niemand oordele in
spijs of in drank, of in het stuk des
feest [dags], of der nieuwe maan,
ofder sabbatten;
2:17 Welke zijn een schaduw der
toekomende dingen, maar het
lichaam is van Christus.
2:18 Dat [dan] niemand u
overheerse naar zijn wil in

nederigheid en dienst der engelen,
intredende inhetgeen hij niet gezien
heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde
door het verstand zijns vleses;
2:19 En het Hoofd niet behoudende,
uit hetwelk het gehele lichaam, door
de samenvoegselen
ensamenbindingen voorzien en
samengevoegd zijnde, opwast met
goddelijken wasdom.
2:20 Indien gij dan met Christus de
eerste beginselen der wereld zijt
afgestorven, wat wordt gij, gelijk of
gijin de wereld leefdet, met
inzettingen belast?
2:21 [Namelijk] raak niet, en smaak
niet, en roer niet aan.
2:22 Welke dingen alle verderven
door het gebruik, [ingevoerd] naar
de geboden en leringen der
mensen;
2:23 Dewelke wel hebben een
[schijn] rede van wijsheid in
eigenwilligen [gods] dienst en
nederigheid, en inhet lichaam niet
te sparen, [doch] zijn niet in enige
waarde, [maar] tot verzadiging van
het vlees.
3:1 Indien gij dan met Christus
opgewekt zijt, zo zoekt de dingen,
die boven zijn, waar Christus is,
zittendeaan de rechter [hand] Gods.
3:2 Bedenkt de dingen, die boven
zijn, niet die op de aarde zijn.
3:3 Want gij zijt gestorven, en uw
leven is met Christus verborgen in
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God.
3:4 Wanneer [nu] Christus zal
geopenbaard zijn, Die ons leven is,
dan zult ook gij met Hem
geopenbaardworden in heerlijkheid.
3:5 Doodt dan uw leden, die op de
aarde zijn, [namelijk] hoererij,
onreinigheid, [schandelijke]
beweging,kwade begeerlijkheid, en
de gierigheid, welke is
afgodendienst.
3:6 Om welke de toorn Gods komt
over de kinderen der
ongehoorzaamheid;
3:7 In dewelke ook gij eertijds hebt
gewandeld, toen gij in dezelve
leefdet.
3:8 Maar nu legt ook gij dit alles
af, [namelijk] gramschap,
toornigheid, kwaadheid, lastering,
vuil spreken uituwen mond.
3:9 Liegt niet tegen elkander, dewijl
gij uitgedaan hebt den ouden mens
met zijn werken,
3:10 En aangedaan hebt den
nieuwen [mens], die vernieuwd wordt
tot kennis, naar het
evenbeeldDesgenen, Die hem
geschapen heeft;
3:11 Waarin niet is Griek en Jood,
besnijdenis en voorhuid, barbaar
[en] Scyth, dienstknecht [en] vrije;
maarChristus is alles en in allen.
3:12 Zo doet dan aan, als
uitverkorenen Gods, heiligen en
beminden, de innerlijke bewegingen
derbarmhartigheid, goedertierenheid,

ootmoedigheid, zachtmoedigheid,
lankmoedigheid;
3:13 Verdragende elkander, en
vergevende de een den anderen, zo
iemand tegen iemand [enige]
klachtheeft; gelijkerwijs als Christus
u vergeven heeft, [doet] ook gij
alzo.
3:14 En boven dit alles [doet] [aan]
de liefde, dewelke is de band der
volmaaktheid.
3:15 En de vrede Gods heerse in
uw harten, tot welken gij ook
geroepen zijt in een lichaam; en
weestdankbaar.
3:16 Het woord van Christus wone
rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert
en vermaant elkander, met psalmen
enlofzangen, en geestelijke liederen,
zingende den Heere met
aangenaamheid in uw hart.
3:17 En al wat gij doet met
woorden of met werken, [doet] het
alles in den Naam van den Heere
Jezus,dankende God en den Vader
door Hem.
3:18 Gij vrouwen, zijt uw eigen
mannen onderdanig, gelijk het
betaamt in den Heere.
3:19 Gij mannen, hebt uw vrouwen
lief, en wordt niet verbitterd tegen
haar.
3:20 Gij kinderen, zijt [uw] ouderen
gehoorzaam in alles, want dat is
den Heere welbehagelijk.
3:21 Gij vaders, tergt uw kinderen
niet, opdat zij niet moedeloos
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worden.
3:22 Gij dienstknechten, zijt in alles
gehoorzaam [uw] heren naar het
vlees, niet met ogendiensten
alsmensenbehagers, maar met
eenvoudigheid des harten, vrezende
God.
3:23 En al wat gij doet, doet dat
van harte als den Heere en niet
den mensen;
3:24 Wetende, dat gij van den
Heere zult ontvangen de vergelding
der erfenis; want gij dient den
HeereChristus.
3:25 Maar die onrecht doet, die zal
het onrecht dragen, dat hij gedaan
heeft; en er is geen aanneming
despersoons.
4:1 Gij heren, doet [uw]
dienstknechten recht en gelijk,
wetende, dat ook gij een Heere
hebt in de hemelen.
4:2 Houdt sterk aan in het gebed,
en waakt in hetzelve met
dankzegging;
4:3 Biddende meteen ook voor ons,
dat God ons de deur des Woords
opene, om te spreken
deverborgenheid van Christus, om
welke ik ook gebonden ben;
4:4 Opdat ik dezelve moge
openbaren, gelijk ik moet spreken.
4:5 Wandelt met wijsheid bij
degenen, die buiten zijn, den
bekwamen tijd uitkopende.
4:6 Uw woord zij te allen tijde in

aangenaamheid, met zout
besprengd, opdat gij moogt weten,
hoe gij eeniegelijk moet antwoorden.
4:7 Al mijn zaken zal u bekend
maken Tychikus, de geliefde
broeder, en getrouwe dienaar,
enmededienstknecht in den Heere;
4:8 Denwelken ik tot hetzelfde einde
tot u gezonden heb, opdat hij uw
zaken wete, en uw harten
vertrooste;
4:9 Met Onesimus, den getrouwen
en geliefden broeder, dewelke uit de
uwen is; zij zullen u alles
bekendmaken, wat hier is.
4:10 U groet Aristarchus, mijn
medegevangene; en Markus, de neef
van Barnabas, aangaande welken
gijbevelen ontvangen hebt; zo hij tot
u komt, ontvangt hem;
4:11 En Jezus, gezegd Justus, welke
uit de besnijdenis zijn; deze alleen
zijn [mijn] medearbeiders in
hetKoninkrijk Gods, die mij een
vertroosting geweest zijn.
4:12 U groet Epafras, die uit de
uwen is, een dienstknecht van
Christus, te allen tijde strijdende
voor u in degebeden, opdat gij
staan moogt volmaakt en volkomen
in al den wil van God.
4:13 Want ik geef hem getuigenis,
dat hij groten ijver heeft over u en
degenen, die in Laodicea zijn,
endegenen, die in Hierapolis zijn.
4:14 U groet Lukas, de
medicijnmeester, de geliefde, en
1928

Kolossensen
Demas.
4:15 Groet de broeders, die in
Laodicea zijn, en Nymfas, en de
Gemeente, die in zijn huis is.
4:16 En wanneer deze zendbrief van
u zal gelezen zijn, maakt, dat hij
ook in de gemeente der
Laodicensengelezen worde, en dat
ook gij dien leest, die uit Laodicea
[geschreven] [is].

4:17 En zegt aan Archippus: Zie op
de bediening, die gij aangenomen
hebt in den Heere, dat gij die
vervult.
4:18 De groetenis met mijn hand,
van Paulus. Gedenkt mijner banden.
De genade zij met u.
Amen.<[Geschreven vanuit Rome aan
de Kolossenzen door bemiddeling
van Tychicus en Onesimus.]>

1 Thessalonicensen
1:1 Paulus, en Silvanus, en
Timotheus, aan de Gemeente der
Thessalonicensen, [welke] [is] in God
denVader, en den Heere Jezus
Christus: genade zij u en vrede van
God, onzen Vader, en den Heere
JezusChristus.
1:2 Wij danken God altijd over u
allen, uwer gedachtig zijnde in onze
gebeden;
1:3 Zonder ophouden gedenkende
het werk uws geloofs, en den arbeid
der liefde, en deverdraagzaamheid
der hoop op onzen Heere Jezus
Christus, voor onzen God en Vader;
1:4 Wetende, geliefde broeders, uw
verkiezing van God;
1:5 Want ons Evangelie is onder u
niet alleen in woorden geweest,
maar ook in kracht, en in den
HeiligenGeest, en in vele

verzekerdheid; gelijk gij weet,
hoedanigen wij onder u geweest zijn
om uwentwil.
1:6 En gij zijt onze navolgers
geworden, en des Heeren, het
Woord aangenomen hebbende in
veleverdrukking, met blijdschap des
Heiligen Geestes;
1:7 Alzo dat gij voorbeelden
geworden zijt al den gelovigen in
Macedonie en Achaje.
1:8 Want van u is het Woord des
Heeren luidbaar geworden niet
alleen in Macedonie en Achaje;
maar ookin alle plaatsen is uw
geloof, dat [gij] op God [hebt],
uitgegaan, zodat wij niet van node
hebben, iets [daarvan] tespreken.
1:9 Want zijzelven verkondigen van
ons, hoedanigen ingang wij tot u
hebben, en hoe gij tot God
1929

1 Thessalonicensen
bekeerdzijt van de afgoden, om den
levenden en waarachtigen God te
dienen;
1:10 En Zijn Zoon uit de hemelen te
verwachten, Denwelken Hij uit de
doden verwekt heeft, [namelijk]Jezus,
Die ons verlost van den
toekomenden toorn.
2:1 Want gij weet zelven, broeders,
onzen ingang tot u, dat die niet
ijdel is geweest;
2:2 Maar, hoewel wij te voren
geleden hadden, en ook ons
smaadheid aangedaan was, gelijk gij
weet, teFilippi, zo hebben wij
[nochtans] vrijmoedigheid gebruikt in
onzen God, om het Evangelie van
God tot u tespreken in veel strijds.
2:3 Want onze vermaning is niet
geweest uit verleiding, noch uit
onreinigheid, noch met bedrog;
2:4 Maar, gelijk wij van God
beproefd zijn geweest, dat ons het
Evangelie zou toebetrouwd worden,
alzospreken wij, niet als mensen
behagende, maar Gode, Die onze
harten beproeft.
2:5 Want wij hebben nooit met
pluimstrijkende woorden omgegaan,
gelijk gij weet, noch met
[enig]bedeksel van gierigheid; God is
getuige!
2:6 Noch zoekende eer uit mensen,
noch van u, noch van anderen;
hoewel wij [u] tot last konden zijn
alsChristus' apostelen;

2:7 Maar wij zijn vriendelijk geweest
in het midden van u, gelijk als een
voedster haar kinderen koestert;
2:8 Alzo wij, tot u zeer genegen
zijnde, hebben u gaarne willen
mededelen niet alleen het Evangelie
vanGod, maar ook onze eigen
zielen, daarom dat gij ons lief
geworden waart.
2:9 Want gij gedenkt, broeders,
onzen arbeid en moeite; want nacht
en dag werkende, opdat wij
niemandonder u zouden lastig zijn,
hebben wij het Evangelie van God
onder u gepredikt.
2:10 Gij zijt getuigen, en God, hoe
heilig, en rechtvaardig, en
onberispelijk wij u, die gelooft,
geweest zijn.
2:11 Gelijk gij weet, hoe wij een
iegelijk van u, als een vader zijn
kinderen, vermaanden en
vertroostten,
2:12 En betuigden, dat gij zoudt
wandelen, waardiglijk Gode, Die u
roept tot Zijn Koninkrijk en
heerlijkheid.
2:13 Daarom danken wij ook God
zonder ophouden, dat, als gij het
Woord der prediking van God van
onsontvangen hebt, gij dat
aangenomen hebt, niet [als] der
mensen woord, maar (gelijk het
waarlijk is) [als] GodsWoord, dat
ook werkt in u, die gelooft.
2:14 Want gij, broeders, zijt
navolgers geworden der Gemeenten
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Gods, die in Judea zijn, in Christus
Jezus;dewijl ook gij hetzelfde
geleden hebt van uw eigen
medeburgers, gelijk als zij van de
Joden;
2:15 Welke ook gedood hebben den
Heere Jezus, en hun eigen profeten;
en ons hebben vervolgd, enGode
niet behagen, en allen mensen
tegen zijn;
2:16 En verhinderen ons te spreken
tot de heidenen, dat zij zalig
mochten worden; opdat zij te allen
tijd hunzonden vervullen zouden. En
de toorn is over hen gekomen tot
het einde.
2:17 Maar wij, broeders, van u
beroofd geweest zijnde voor een
kleine wijle tijds, naar het
aangezicht, nietnaar het hart,
hebben ons te overvloediger
benaarstigd, om uw aangezicht te
zien, met grote begeerte.
2:18 Daarom hebben wij tot u willen
komen (immers ik Paulus) eenmaal
en andermaal, maar de
satanasheeft ons belet.
2:19 Want welke is onze hoop, of
blijdschap, of kroon des roems? Zijt
gij die ook niet voor onzen
HeereJezus Christus in Zijn
toekomst?
2:20 Want gij zijt onze heerlijkheid
en blijdschap.
3:1 Daarom, [deze] [begeerte] niet
langer kunnende verdragen, hebben

wij gaarne willen te Athene
alleengelaten worden;
3:2 En hebben gezonden Timotheus,
onzen broeder, en Gods dienaar, en
onzen medearbeider in hetEvangelie
van Christus, om u te versterken, en
u te vermanen van uw geloof;
3:3 Opdat niemand bewogen worde
in deze verdrukkingen; want gij weet
zelven, dat wij hiertoe gesteldzijn.
3:4 Want ook, toen wij bij u waren,
voorzeiden wij u, dat wij zouden
verdrukt worden, gelijk ook geschied
is,en gij weet het.
3:5 Daarom ook [deze] [begeerte]
niet langer kunnende verdragen, heb
ik [hem] gezonden, om uw geloof
teverstaan; of niet misschien de
verzoeker u zou verzocht hebben,
en onze arbeid ijdel zou wezen.
3:6 Maar als Timotheus nu van
ulieden tot ons gekomen was, en
ons de goede boodschap gebracht
hadvan uw geloof en liefde, en dat
gij altijd goede gedachtenis van ons
hebt, zeer begerig zijnde om ons te
zien,gelijk wij ook om ulieden;
3:7 Zo zijn wij daarom, broeders,
over u in al onze verdrukking en
nood vertroost geworden door uw
geloof;
3:8 Want nu leven wij, indien gij
[vast] staat in den Heere.
3:9 Want wat dankzegging kunnen
wij Gode tot vergelding wedergeven
voor u, vanwege al de
blijdschap,waarmede wij ons om
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uwentwil verblijden voor onzen God?
3:10 Nacht en dag zeer
overvloediglijk biddende, om uw
aangezicht te mogen zien, en te
volmaken,hetgeen aan uw geloof
ontbreekt.
3:11 Doch onze God en Vader Zelf,
en onze Heere Jezus Christus richte
onzen weg tot u.
3:12 En de Heere vermeerdere u,
en make [u] overvloedig in de liefde
jegens elkander en jegens
allen,gelijk wij ook zijn jegens u;
3:13 Opdat Hij uw harten versterke,
om onberispelijk te zijn in
heiligmaking, voor onzen God en
Vader, inde toekomst van onzen
Heere Jezus Christus met al Zijn
heiligen.
4:1 Voorts dan, broeders, wij bidden
en vermanen u in den Heere Jezus,
gelijk gij van ons ontvangen
hebt,hoe gij moet wandelen en
Gode behagen, dat gij [daarin] meer
overvloedig wordt.
4:2 Want gij weet, wat bevelen wij u
gegeven hebben door den Heere
Jezus.
4:3 Want dit is de wil van God, uw
heiligmaking: dat gij u onthoudt van
de hoererij;
4:4 Dat een iegelijk van u wete zijn
vat te bezitten in heiligmaking en
eer;
4:5 Niet in [kwade] beweging der
begeerlijkheid, gelijk als de

heidenen, die God niet kennen.
4:6 Dat niemand zijn broeder
vertrede, noch bedriege in [zijn]
handeling; want de Heere is een
wreker overdit alles, gelijk wij u ook
te voren gezegd en betuigd hebben.
4:7 Want God heeft ons niet
geroepen tot onreinigheid, maar tot
heiligmaking.
4:8 Zo dan die [dit] verwerpt, die
verwerpt geen mens, maar God, Die
ook Zijn Heiligen Geest in ons
heeftgegeven.
4:9 Van de broederlijke liefde nu
hebt gij niet van node, dat ik u
schrijve; want gij zelven zijt van
Godgeleerd om elkander lief te
hebben.
4:10 Want gij doet ook hetzelfde
aan al de broederen, die in geheel
Macedonie zijn. Maar wij vermanen
u,broeders, dat gij meer overvloedig
wordt;
4:11 En dat gij u benaarstigt stil te
zijn, en uw eigen dingen te doen,
en te werken met uw eigen
handen,gelijk wij u bevolen hebben;
4:12 Opdat gij eerlijk wandelt bij
degenen, die buiten zijn, en geen
ding van node hebt.
4:13 Doch, broeders, ik wil niet, dat
gij onwetende zijt van degenen, die
ontslapen zijn, opdat gij
nietbedroefd zijt, gelijk als de
anderen, die geen hoop hebben.
4:14 Want indien wij geloven, dat
Jezus gestorven is en opgestaan,
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alzo zal ook God degenen,
dieontslapen zijn in Jezus, [weder]
brengen met Hem.
4:15 Want dat zeggen wij u door
het Woord des Heeren, dat wij, die
levend overblijven zullen tot
detoekomst des Heeren, niet zullen
voorkomen degenen, die ontslapen
zijn.
4:16 Want de Heere Zelf zal met
een geroep, met de stem des
archangels, en met de bazuin
Godsnederdalen van den hemel; en
die in Christus gestorven zijn, zullen
eerst opstaan;
4:17 Daarna wij, die levend
overgebleven zijn, zullen te zamen
met hen opgenomen worden in de
wolken,den Heere tegemoet, in de
lucht; en alzo zullen wij altijd met
den Heere wezen.
4:18 Zo dan, vertroost elkander met
deze woorden.
5:1 Maar van de tijden en de
gelegenheden, broeders! hebt gij
niet van node, dat men u schrijve.
5:2 Want gij weet zelven zeer wel,
dat de dag des Heeren alzo zal
komen, gelijk een dief in den nacht.
5:3 Want wanneer zij zullen zeggen:
Het is vrede, en zonder gevaar; dan
zal een haastig verderf
hunoverkomen, gelijk de barensnood
een bevruchte [vrouw]; en zij zullen
het geenszins ontvlieden;
5:4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in

duisternis, dat u die dag als een
dief zou bevangen.
5:5 Gij zijt allen kinderen des lichts,
en kinderen des daags; wij zijn niet
des nachts, noch der duisternis.
5:6 Zo laat ons dan niet slapen,
gelijk als de anderen, maar laat ons
waken, en nuchteren zijn.
5:7 Want die slapen, slapen des
nachts, en die dronken zijn, zijn des
nachts dronken;
5:8 Maar wij, die des daags zijn,
laat ons nuchteren zijn, aangedaan
hebbende het borstwapen des
geloofsen der liefde, en [tot] een
helm, de hoop der zaligheid.
5:9 Want God heeft ons niet gesteld
tot toorn, maar tot verkrijging der
zaligheid, door onzen Heere
JezusChristus.
5:10 Die voor ons gestorven is,
opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij
dat wij slapen, te zamen met
Hemleven zouden.
5:11 Daarom vermaant elkander, en
sticht de een den anderen, gelijk gij
ook doet.
5:12 En wij bidden u, broeders,
erkent degenen, die onder u
arbeiden, en uw voorstanders zijn in
denHeere, en u vermanen;
5:13 En acht hen zeer veel in liefde,
om huns werks wil. Zijt vreedzaam
onder elkander.
5:14 En wij bidden u, broeders,
vermaant de ongeregelden, vertroost
de kleinmoedigen, ondersteunt
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dezwakken, zijt lankmoedig jegens
allen.
5:15 Ziet, dat niemand kwaad voor
kwaad iemand vergelde; maar jaagt
allen tijd het goede na, zo
jegenselkander als jegens allen.
5:16 Verblijdt u te allen tijd.
5:17 Bidt zonder ophouden.
5:18 Dankt [God] in alles; want dit
is de wil van God in Christus Jezus
over u.
5:19 Blust den Geest niet uit.
5:20 Veracht de profetieen niet.
5:21 Beproeft alle dingen; behoudt
het goede.
5:22 Onthoudt u van allen schijn
des kwaads.
5:23 En de God des vredes Zelf

heilige u geheel en al; en uw geheel
oprechte geest, en ziel, en
lichaamworde onberispelijk bewaard
in de toekomst van onzen Heere
Jezus Christus.
5:24 Hij, Die u roept, is getrouw,
Die het ook doen zal.
5:25 Broeders, bidt voor ons.
5:26 Groet al de broeders met een
heiligen kus.
5:27 Ik bezweer ulieden bij den
Heere, dat deze zendbrief al den
heiligen broederen gelezen worde.
5:28 De genade van onzen Heere
Jezus Christus zij met ulieden.
Amen. <[De eerste [brief] aan
deThessalonicenzen werd
geschreven vanuit Athene.]>

2 Thessalonicensen
1:1 Paulus, en Silvanus, en
Timotheus, aan de Gemeente der
Thessalonicensen, [welke] [is] in
God, onzenVader, en den Heere
Jezus Christus:
1:2 Genade zij u, en vrede, van
God, onzen Vader, en den Heere
Jezus Christus.
1:3 Wij moeten God te allen tijd
danken over u, broeders, gelijk billijk
is, omdat uw geloof zeer wast,
en[dat] de liefde eens iegelijken van
u allen jegens elkander overvloedig

wordt;
1:4 Alzo dat wij zelven van u
roemen in de Gemeenten Gods,
over uw lijdzaamheid en geloof in al
uwvervolgingen en verdrukkingen, die
gij verdraagt;
1:5 Een bewijs van Gods
rechtvaardig oordeel, opdat gij
waardig geacht wordt het Koninkrijk
Gods, voorhetwelk gij ook lijdt;
1:6 Alzo het recht is bij God
verdrukking te vergelden dengenen,
die u verdrukken;
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1:7 En u, die verdrukt wordt,
verkwikking met ons, in de
openbaring van den Heere Jezus
van den hemelmet de engelen Zijner
kracht;
1:8 Met vlammend vuur wraak
doende over degenen, die God niet
kennen, en over degenen, die
hetEvangelie van onzen Heere Jezus
Christus niet gehoorzaam zijn.
1:9 Dewelken zullen [tot] straf lijden
het eeuwig verderf, van het
aangezicht des Heeren, en van
deheerlijkheid Zijner sterkte,
1:10 Wanneer Hij zal gekomen zijn,
om verheerlijkt te worden in Zijn
heiligen, en wonderbaar te worden
inallen, die geloven (overmits onze
getuigenis onder u is geloofd
geworden) in dien dag.
1:11 Waarom wij ook altijd bidden
voor u, dat onze God u waardig
achte der roeping, en vervulle al
hetwelbehagen [Zijner] goedigheid,
en het werk des geloofs met kracht.
1:12 Opdat de Naam van onzen
Heere Jezus Christus verheerlijkt
worde in u, en gij in Hem, naar
degenade van onzen God en den
Heere Jezus Christus.
2:1 En wij bidden u, broeders, door
de toekomst van onzen Heere Jezus
Christus, en onze toevergaderingtot
Hem,
2:2 Dat gij niet haastelijk bewogen
wordt van verstand, of verschrikt,

noch door geest, noch door
woord,noch door zendbrief, als van
ons [geschreven], alsof de dag van
Christus aanstaande ware.
2:3 Dat u niemand verleide op
enigerlei wijze; want [die] [komt]
[niet], tenzij dat eerst de afval
gekomen zij,en dat geopenbaard zij
de mens der zonde, de zoon des
verderfs;
2:4 Die zich tegenstelt, en verheft
boven al wat God genaamd, of [als]
[God] geeerd wordt, alzo dat hij
inden tempel Gods als een God zal
zitten, zichzelven vertonende, dat hij
God is.
2:5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij
u zijnde, u deze dingen gezegd
heb?
2:6 En nu, wat [hem] wederhoudt,
weet gij, opdat hij geopenbaard
worde te zijner eigen tijd.
2:7 Want de verborgenheid der
ongerechtigheid wordt alrede
gewrocht; alleenlijk, Die hem nu
wederhoudt,[Die] [zal] [hem]
[wederhouden], totdat hij uit het
midden zal [weggedaan] worden.
2:8 En alsdan zal de ongerechtige
geopenbaard worden, denwelken de
Heere verdoen zal door den
GeestZijns monds, en te niet maken
door de verschijning Zijner
toekomst;
2:9 [Hem], [zeg] [ik], wiens toekomst
is naar de werking des satans, in
alle kracht, en tekenen, en
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wonderender leugen;
2:10 En in alle verleiding der
onrechtvaardigheid in degenen, die
verloren gaan; daarvoor dat zij de
liefdeder waarheid niet aangenomen
hebben, om zalig te worden.
2:11 En daarom zal God hun
zenden een kracht der dwaling, dat
zij de leugen zouden geloven;
2:12 Opdat zij allen veroordeeld
worden, die de waarheid niet
geloofd hebben, maar een
welbehagenhebben gehad in de
ongerechtigheid.
2:13 Maar wij zijn schuldig altijd
God te danken over u, broeders,
die van den Heere bemind zijt, dat
u Godvan den beginne verkoren
heeft tot zaligheid, in heiligmaking
des Geestes, en geloof der
waarheid;
2:14 Waartoe Hij u geroepen heeft
door ons Evangelie, tot verkrijging
der heerlijkheid van onzen
HeereJezus Christus.
2:15 Zo dan, broeders, staat [vast]
en houdt de inzettingen, die u
geleerd zijn, hetzij door [ons] woord,
hetzijdoor onzen zendbrief.
2:16 En onze Heere Jezus Christus
Zelf, en onze God en Vader, Die
ons heeft liefgehad, en gegeven
heefteen eeuwige vertroosting en
goede hoop in genade,
2:17 Vertrooste uw harten, en
versterke u in alle goed woord en
werk.

3:1 Voorts, broeders, bidt voor ons,
opdat het Woord des Heeren [zijn]
loop hebbe, en verheerlijkt
worde,gelijk ook bij u;
3:2 En opdat wij mogen verlost
worden van de ongeschikte en boze
mensen; want het geloof is niet
aller.
3:3 Maar de Heere is getrouw, Die
u zal versterken en bewaren van
den boze.
3:4 En wij vertrouwen van u in den
Heere, dat gij, hetgeen wij u
bevelen, ook doet, en doen zult.
3:5 Doch de Heere richte uw harten
tot de liefde van God, en tot de
lijdzaamheid van Christus.
3:6 En wij bevelen u, broeders, in
den Naam van onzen Heere Jezus
Christus, dat gij u onttrekt van
eeniegelijk broeder, die ongeregeld
wandelt, en niet naar de inzetting,
die hij van ons ontvangen heeft.
3:7 Want gijzelven weet, hoe men
ons behoort na te volgen; want wij
hebben ons niet ongeregeld
gedragenonder u;
3:8 En wij hebben geen brood bij
iemand gegeten voor niet, maar in
arbeid en moeite, nacht en
dagwerkende, opdat wij niet iemand
van u zouden lastig zijn;
3:9 Niet, dat wij de macht niet
hebben, maar opdat wij onszelven u
geven zouden [tot] een voorbeeld,
omons na te volgen.
3:10 Want ook toen wij bij u waren,
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hebben wij u dit bevolen, dat, zo
iemand niet wil werken, hij ook
nietete.
3:11 Want wij horen, dat sommigen
onder u ongeregeld wandelen, niet
werkende, maar ijdele dingendoende.
3:12 Doch de zodanigen bevelen en
vermanen wij door onzen Heere
Jezus Christus, dat zij met
stilheidwerkende, hun eigen brood
eten.
3:13 En gij, broeders, vertraagt niet
in goed te doen.
3:14 Maar indien iemand ons
woord, door dezen brief
[geschreven], niet gehoorzaam is,

tekent dien; envermengt u niet met
hem, opdat hij beschaamd worde;
3:15 En houdt [hem] niet als een
vijand, maar vermaant [hem] als een
broeder.
3:16 De Heere nu des vredes Zelf
geve u vrede te allen tijd, in allerlei
wijze. De Heere zij met u allen.
3:17 De groetenis met mijn hand,
van Paulus; hetwelk is een teken in
iederen zendbrief; alzo schrijf ik.
3:18 De genade van onzen Heere
Jezus Christus zij met u allen.
Amen. <[De tweede [brief] aan
deThessalonicenzen werd
geschreven vanuit Athene.]>

1 Timothëus
1:1 Paulus, een apostel van Jezus
Christus, naar het bevel van God,
onzen Zaligmaker, en den
HeereJezus Christus, [Die] onze
Hope [is],
1:2 Aan Timotheus, [mijn] oprechten
zoon in het geloof; genade,
barmhartigheid, vrede zij u van God,
onzenVader, en Christus Jezus,
onzen Heere.
1:3 Gelijk ik u vermaand heb, dat
gij te Efeze zoudt blijven, als ik
naar Macedonie reisde, [zo]
[vermaan] [ik][het] [u] [nog], opdat
gij sommigen beveelt geen andere

leer te leren;
1:4 Noch zich te begeven tot
fabelen en oneindelijke
geslachtsrekeningen, welke meer
[twist] vragenvoortbrengen dan
stichting Gods, die in het geloof is.
1:5 Maar het einde des gebods is
liefde uit een rein hart, en [uit] een
goed geweten, en [uit] een
ongeveinsdgeloof.
1:6 Van dewelke sommigen
afgeweken zijnde, zich gewend
hebben tot ijdelspreking;
1:7 Willende leraars der wet zijn,
niet verstaande, noch wat zij
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zeggen, noch wat zij bevestigen.
1:8 Doch wij weten, dat de wet
goed is, zo iemand die wettelijk
gebruikt;
1:9 En hij dit weet, dat den
rechtvaardigen de wet niet is gezet,
maar den onrechtvaardigen en
denhalsstarrigen, den goddelozen en
den zondaren, den onheiligen en
den ongoddelijken, den
vadermoorders enden
moedermoorders, den doodslagers,
1:10 Den hoereerders, dien, die bij
mannen liggen, den mensendieven,
den leugenaars, den meinedigen,en
zo er iets anders tegen de gezonde
leer is;
1:11 Naar het Evangelie der
heerlijkheid des zaligen Gods, dat
mij toebetrouwd is.
1:12 En ik dank Hem, Die mij
bekrachtigd heeft, [namelijk] Christus
Jezus, onzen Heere, dat Hij mij
getrouwgeacht heeft, [mij] in de
bediening gesteld hebbende;
1:13 Die te voren een [gods]
lasteraar was, en een vervolger, en
een verdrukker; maar mij is
barmhartigheidgeschied, dewijl ik het
ontwetende gedaan heb in [mijn]
ongelovigheid.
1:14 Doch de genade onzes Heeren
is zeer overvloedig geweest, met
geloof en liefde, die er is in
ChristusJezus.
1:15 Dit is een getrouw woord, en
alle aanneming waardig, dat

Christus Jezus in de wereld
gekomen is, omde zondaren zalig te
maken, van welke ik de
voornaamste ben.
1:16 Maar daarom is mij
barmhartigheid geschied, opdat
Jezus Christus in mij, die de
voornaamste ben, al[Zijn]
lankmoedigheid zou betonen, tot
een voorbeeld dergenen, die in Hem
geloven zullen ten eeuwigen leven.
1:17 Den Koning nu der eeuwen,
den onverderfelijken, den
onzienlijken, den alleen wijzen God,
zij eer enheerlijkheid in alle
eeuwigheid. Amen.
1:18 Dit gebod beveel ik u, [mijn]
zoon Timotheus, dat gij naar de
profetieen, die van u voorgegaan
zijn, indezelve den goeden strijd
strijdt;
1:19 Houdende het geloof, en een
goed geweten, hetwelk sommigen
verstoten hebbende, van het
geloofschipbreuk geleden hebben;
1:20 Onder welken is Hymeneus en
Alexander, die ik den satan
overgegeven heb, opdat zij zouden
lerenniet [meer] te lasteren.
2:1 Ik vermaan dan voor alle
dingen, dat gedaan worden
smekingen, gebeden,
voorbiddingen,dankzeggingen, voor
alle mensen;
2:2 Voor koningen, en allen, die in
hoogheid zijn; opdat wij een gerust
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en stil leven leiden mogen in
allegodzaligheid en eerbaarheid.
2:3 Want dat is goed en
aangenaam voor God, onzen
Zaligmaker;
2:4 Welke wil, dat alle mensen zalig
worden, en tot kennis der waarheid
komen.
2:5 Want er is een God, er is ook
een Middelaar Gods en der mensen,
de Mens Christus Jezus;
2:6 Die Zichzelven gegeven heeft
[tot] een rantsoen voor allen,
[zijnde] de getuigenis te zijner tijd;
2:7 Waartoe ik gesteld ben een
prediker en apostel (ik zeg de
waarheid in Christus, ik lieg niet),
een leraarder heidenen, in geloof en
waarheid.
2:8 Ik wil dan, dat de mannen
bidden in alle plaatsen, opheffende
heilige handen, zonder toorn en
twisting.
2:9 Desgelijks ook, dat de vrouwen,
in een eerbaar gewaad, met
schaamte en matigheid
zichzelvenversieren, niet in
vlechtingen [des] [haars], of goud, of
paarlen, of kostelijke kleding;
2:10 Maar (hetwelk de vrouwen
betaamt, die de godvruchtigheid
belijden) door goede werken.
2:11 Een vrouw late zich leren in
stilheid, in alle onderdanigheid.
2:12 Doch ik laat de vrouw niet toe,
dat zij lere, noch over den man
heerse, maar [wil], dat zij in stilheid

zij.
2:13 Want Adam is eerst gemaakt,
daarna Eva.
2:14 En Adam is niet verleid
geworden; maar de vrouw, verleid
zijnde, is in overtreding geweest.
2:15 Doch zij zal zalig worden in
kinderen te baren, zo zij blijft in het
geloof, en liefde, en heiligmaking,
metmatigheid.
3:1 Dit is een getrouw woord: zo
iemand tot eens opzieners ambt
lust heeft, die begeert een treffelijk
werk.
3:2 Een opziener dan moet
onberispelijk zijn, ener vrouwe man,
wakker, matig, eerbaar,
gaarneherbergende, bekwaam om te
leren;
3:3 Niet genegen tot den wijn, geen
smijter, geen vuil-gewinzoeker; maar
bescheiden, geen vechter,
nietgeldgierig.
3:4 Die zijn eigen huis wel regeert,
[zijn] kinderen in onderdanigheid
houdende, met alle stemmigheid;
3:5 (Want zo iemand zijn eigen huis
niet weet te regeren, hoe zal hij
voor de Gemeente Gods
zorgdragen?)
3:6 Geen nieuweling, opdat hij niet
opgeblazen worde, en in het
oordeel des duivels valle.
3:7 En hij moet ook een goede
getuigenis hebben van degenen, die
buiten zijn, opdat hij niet valle
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insmaadheid, en [in] den strik des
duivels.
3:8 De diakenen insgelijks [moeten]
eerbaar [zijn], niet tweetongig, niet
die zich tot veel wijns begeven,
geenvuil-gewinzoekers;
3:9 Houdende de verborgenheid des
geloofs in een rein geweten.
3:10 En dat deze ook eerst
beproefd worden, [en] dat zij daarna
dienen, zo zij onbestraffelijk zijn.
3:11 De vrouwen insgelijks [moeten]
eerbaar [zijn], geen lasteressen,
wakker, getrouw in alles.
3:12 Dat de diakenen ener vrouwe
mannen zijn, die [hun] kinderen en
hun eigen huizen wel regeren.
3:13 Want die wel gediend hebben,
verkrijgen zichzelven een goeden
opgang, en vele vrijmoedigheid in
hetgeloof, hetwelk is in Christus
Jezus.
3:14 Deze dingen schrijf ik u,
hopende zeer haast tot u te komen;
3:15 Maar zo ik vertoef, opdat gij
moogt weten, hoe men in het huis
Gods moet verkeren, hetwelk is
deGemeente des levenden Gods,
een pilaar en vastigheid der
waarheid.
3:16 En buiten allen twijfel, de
verborgenheid der godzaligheid is
groot; God is geopenbaard in het
vlees, isgerechtvaardigd in den
Geest, is gezien van de engelen, is
gepredikt onder de heidenen, is
geloofd in de wereld,is opgenomen

in heerlijkheid.
4:1 Doch de Geest zegt duidelijk,
dat in de laatste tijden sommigen
zullen afvallen van het geloof,
zichbegevende tot verleidende
geesten, en leringen der duivelen,
4:2 Door geveinsdheid der
leugensprekers, hebbende hun eigen
geweten [als] met een
brandijzertoegeschroeid;
4:3 Verbiedende te huwelijken,
[gebiedende] van spijzen te
onthouden, die God geschapen
heeft, totnuttiging met dankzegging,
voor de gelovigen, en die de
waarheid hebben bekend.
4:4 Want alle schepsel Gods is
goed, en er is niets verwerpelijk,
met dankzegging genomen zijnde;
4:5 Want het wordt geheiligd door
het Woord van God, en [door] het
gebed.
4:6 Als gij deze dingen den
broederen voorstelt, zo zult gij een
goed dienaar van Jezus Christus
zijn,opgevoed in de woorden des
geloofs en der goede leer, welke gij
achtervolgd hebt.
4:7 Maar verwerp de ongoddelijke
en oudwijfse fabelen; en oefen
uzelven tot godzaligheid.
4:8 Want de lichamelijke oefening is
tot weinig nut; maar de godzaligheid
is tot alle dingen nut, hebbende
debelofte des tegenwoordigen en
des toekomenden levens.
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4:9 Dit is een getrouw woord, en
alle aanneming waardig.
4:10 Want hiertoe arbeiden wij ook,
en worden versmaad, omdat wij
gehoopt hebben op den levenden
God,Die een Behouder is aller
mensen, [maar] allermeest der
gelovigen.
4:11 Beveel deze dingen, en leer ze.
4:12 Niemand verachte uw jonkheid,
maar zijt een voorbeeld der
gelovigen in woord, in wandel, in
liefde, inden geest, in geloof, in
reinheid.
4:13 Houd aan in het lezen, in het
vermanen, in het leren, totdat ik
kome.
4:14 Verzuim de gave niet, die in u
is, die u gegeven is door de
profetie, met oplegging der handen
desouderlingschaps.
4:15 Bedenk deze dingen, wees
hierin [bezig], opdat uw toenemen
openbaar zij in alles.
4:16 Heb acht op uzelven en op de
leer; volhard daarin; want dat
doende, zult gij en uzelven
behouden, endie u horen.
5:1 Bestraf een ouden [man] niet
hardelijk, maar vermaan [hem] als
een vader; de jonge als broeders;
5:2 De oude [vrouwen] als moeders;
de jonge als zusters, in alle
reinheid.
5:3 Eer de weduwen, die waarlijk
weduwen zijn.

5:4 Maar zo enige weduwe kinderen
heeft, of kindskinderen, dat die
leren eerst aan hun eigen
huisgodzaligheid oefenen, en den
voorouderen wedervergelding doen;
want dat is goed en aangenaam
voor God.
5:5 Die nu waarlijk weduwe is, en
alleen gelaten, die hoopt op God,
en blijft in smekingen en gebeden
nachten dag.
5:6 Maar die haar wellust volgt, die
is levende gestorven.
5:7 En beveel dit, opdat zij
onberispelijk zijn.
5:8 Doch zo iemand de zijnen, en
voornamelijk [zijn] huisgenoten, niet
verzorgt, die heeft het
geloofverloochend, en is erger dan
een ongelovige.
5:9 Dat een weduwe gekozen worde
niet minder dan van zestig jaren,
welke eens mans vrouw geweest zij;
5:10 Getuigenis hebbende van
goede werken: zo zij kinderen
opgevoed heeft, zo zij [gaarne]
heeftgeherbergd, zo zij der heiligen
voeten heeft gewassen, zo zij den
verdrukten genoegzame hulp gedaan
heeft, zozij alle goed werk
nagetracht heeft.
5:11 Maar neem de jonge weduwen
niet aan; want als zij weelderig
geworden zijn tegen Christus, zo
willenzij huwelijken;
5:12 Hebbende [haar] oordeel,
omdat zij [haar] eerste geloof
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hebben te niet gedaan.
5:13 En meteen ook leren zij ledig
omgaan bij de huizen; en zijn niet
alleen ledig, maar ook klapachtig,
enijdele dingen doende, sprekende,
hetgeen niet betaamt.
5:14 Ik wil dan, dat de jonge
[weduwen] huwelijken, kinderen telen,
het huis regeren, geen oorzaak
vanlastering aan de wederpartij
geven.
5:15 Want enigen hebben zich
alrede afgewend achter den satan.
5:16 Zo enig gelovig [man], of
gelovige [vrouw] weduwen heeft, dat
die haar genoegzame hulp doe, en
datde Gemeente niet bezwaard
worde, opdat zij degenen, die
waarlijk weduwen zijn, genoegzame
hulp doen moge.
5:17 Dat de ouderlingen, die wel
regeren, dubbele eer waardig geacht
worden, voornamelijk die arbeiden
inhet Woord en de leer.
5:18 Want de Schrift zegt: Een
dorsenden os zult gij niet
muilbanden; en: De arbeider is zijn
loon waardig.
5:19 Neem tegen een ouderling
geen beschuldiging aan, anders dan
onder twee of drie getuigen.
5:20 Bestraf die zondigen in
tegenwoordigheid van allen, opdat
ook de anderen vreze mogen
hebben.
5:21 Ik betuig voor God, en den
Heere Jezus Christus, en de

uitverkoren engelen, dat gij deze
dingenonderhoudt, zonder
vooroordeel, niets doende naar
toegenegenheid.
5:22 Leg niemand haastelijk de
handen op, en heb geen
gemeenschap aan anderer zonden;
bewaaruzelven rein.
5:23 Drink niet langer water [alleen],
maar gebruik een weinig wijn, om
uw maag en uw
menigvuldigezwakheden.
5:24 Van sommige mensen zijn de
zonden te voren openbaar, en gaan
voor tot [hun] veroordeling; en
insommigen ook volgen zij na.
5:25 Desgelijks ook de goede
werken zijn te voren openbaar, en
daar het anders mede gelegen is,
kunnenniet verborgen worden.
6:1 De dienstknechten, zovelen als
er onder het juk zijn, zullen hun
heren alle eer waardig achten,
opdat deNaam van God, en de leer
niet gelasterd worde.
6:2 En die gelovige heren hebben,
zullen hen niet verachten, omdat zij
broeders zijn; maar zullen hen
temeer dienen, omdat zij gelovig en
geliefd zijn, als die deze weldaad
mede deelachtig zijn. Leer en
vermaan dezedingen.
6:3 Indien iemand een andere leer
leert, en niet overeenkomt met de
gezonde woorden van onzen
HeereJezus Christus, en met de
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leer, die naar de godzaligheid is,
6:4 Die is opgeblazen, en weet
niets, maar hij raast omtrent [twist]
vragen en woordenstrijd; uit welke
komtnijd, twist, lasteringen, kwade
nadenkingen.
6:5 Verkeerde krakelingen van
mensen, die een verdorven verstand
hebben, en van de waarheid
beroofdzijn, menende, dat de
godzaligheid een gewin zij. Wijk af
van dezulken.
6:6 Doch de godzaligheid is een
groot gewin met vergenoeging.
6:7 Want wij hebben niets in de
wereld gebracht, het is openbaar,
dat wij ook niet kunnen iets
daaruitdragen.
6:8 Maar als wij voedsel en deksel
hebben, wij zullen daarmede
vergenoegd zijn.
6:9 Doch die rijk willen worden,
vallen in verzoeking, en [in] den
strik, en [in] vele dwaze en
schadelijkebegeerlijkheden, welke de
mensen doen verzinken in verderf
en ondergang.
6:10 Want de geldgierigheid is een
wortel van alle kwaad, tot welke
sommigen lust hebbende
zijnafgedwaald van het geloof, en
hebben zichzelven met vele smarten
doorstoken.
6:11 Maar gij, o mens Gods, vlied
deze dingen; en jaag naar
gerechtigheid, godzaligheid, geloof,
liefde,lijdzaamheid, zachtmoedigheid.

6:12 Strijd den goeden strijd des
geloofs, grijp naar het eeuwige
leven, tot hetwelk gij ook geroepen
zijt, ende goede belijdenis beleden
hebt voor vele getuigen.
6:13 Ik beveel u voor God, Die alle
ding levend maakt, en [voor]
Christus Jezus, Die onder Pontius
Pilatusde goede belijdenis betuigd
heeft,
6:14 Dat gij dit gebod houdt,
onbevlekt [en] onberispelijk, tot op
de verschijning van onzen Heere
JezusChristus;
6:15 Welke te Zijner tijd vertonen
zal de zalige en alleen machtige
Heere, de Koning der koningen, en
Heereder heren;
6:16 Die alleen onsterfelijkheid
heeft, en een ontoegankelijk licht
bewoont; Denwelken geen mens
gezienheeft, noch zien kan; Welken
zij eer en eeuwige kracht. Amen.
6:17 Beveel den rijken in deze
tegenwoordige wereld, dat zij niet
hoogmoedig zijn, noch [hun] hoop
stellenop de ongestadigheid des
rijkdoms, maar op den levenden
God, Die ons alle dingen rijkelijk
verleent, om tegenieten;
6:18 Dat zij weldadig zijn, rijk
worden in goede werken, gaarne
mededelende zijn, [en] gemeenzaam;
6:19 Leggende zichzelven weg tot
een schat een goed fondament
tegen het toekomende, opdat zij
heteeuwige leven verkrijgen mogen.
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6:20 O Timotheus, bewaar het pand
[u] toebetrouwd, een afkeer
hebbende van het ongoddelijk ijdelroepen,en van de tegenstellingen
der valselijk genaamde wetenschap;
6:21 Dewelke sommigen

voorgevende, zijn van het geloof
afgeweken. De genade zij met u.
Amen. <[Deeerste [brief] aan
Timotheus werd geschreven uit
Laodicea, dat de voornaamste stad
in Frygie Pacatania is.]>

2 Timothëus
1:1 Paulus, een apostel van Jezus
Christus, door den wil van God,
naar de belofte des levens, dat
inChristus Jezus is,
1:2 Aan Timotheus, [mijn] geliefden
zoon: genade, barmhartigheid, vrede
zij [u] van God den Vader,
enChristus Jezus, onzen Heere.
1:3 Ik dank God, Wien ik diene van
[mijn] voorouderen aan in een rein
geweten, gelijk ik zonder
ophoudenuwer gedachtig ben in
mijn gebeden nacht en dag;
1:4 Zeer begerig zijnde om u te
zien, als ik gedenk aan uw tranen,
opdat ik met blijdschap moge
vervuldworden;
1:5 Als ik mij in gedachtenis breng
het ongeveinsd geloof, dat in u is,
hetwelk eerst gewoond heeft in
uwgrootmoeder Lois, en in uw
moeder Eunice; en ik ben verzekerd,
dat het ook in u [woont].
1:6 Om welke oorzaak ik u
indachtig maak, dat gij opwekt de

gave Gods, die in u is, door de
opleggingmijner handen.
1:7 Want God heeft ons niet
gegeven een geest der
vreesachtigheid, maar der kracht, en
der liefde, en dergematigdheid.
1:8 Schaam u dan niet der
getuigenis onzes Heeren, noch mijns
die Zijn gevangene ben; maar
lijdverdrukkingen met het Evangelie,
naar de kracht Gods;
1:9 Die ons heeft zalig gemaakt, en
geroepen met een heilige roeping;
niet naar onze werken, maar
naarZijn eigen voornemen en
genade, die ons gegeven is in
Christus Jezus, voor de tijden der
eeuwen;
1:10 Doch nu geopenbaard is door
de verschijning van onzen
Zaligmaker Jezus Christus, Die den
doodheeft te niet gedaan, en het
leven en de onverderfelijkheid aan
het licht gebracht door het
Evangelie;
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1:11 Waartoe ik gesteld ben een
prediker, en een apostel, en een
leraar der heidenen;
1:12 Om welke oorzaak ik ook deze
dingen lijde, maar word niet
beschaamd; want ik weet, Wien ik
geloofdheb, en ik ben verzekerd, dat
Hij machtig is, mijn pand, bij [Hem]
weggelegd, te bewaren tot dien dag.
1:13 Houd het voorbeeld der
gezonde woorden, die gij van mij
gehoord hebt, in geloof en liefde,
die inChristus Jezus is.
1:14 Bewaar het goede pand, dat
[u] toebetrouwd is, door den
Heiligen Geest, Die in ons woont.
1:15 Gij weet dit, dat allen, die in
Azie zijn, zich van mij afgewend
hebben; onder dewelke is Fygellus
enHermogenes.
1:16 De Heere geve den huize van
Onesiforus barmhartigheid; want hij
heeft mij dikmaals verkwikt, en
heeftzich mijner keten niet
geschaamd.
1:17 Maar als hij te Rome gekomen
was, heeft hij mij zeer naarstiglijk
gezocht, en heeft [mij] gevonden.
1:18 De Heere geve hem, dat hij
barmhartigheid vinde bij den Heere,
in dien dag; en hoeveel hij [mij]
teEfeze gediend heeft, weet gij zeer
wel.
2:1 Gij dan, mijn zoon, word
gesterkt in de genade, die in
Christus Jezus is;

2:2 En hetgeen gij van mij gehoord
hebt onder vele getuigen, betrouw
dat aan getrouwe mensen,
welkebekwaam zullen zijn om ook
anderen te leren.
2:3 Gij dan, lijd verdrukkingen, als
een goed krijgsknecht van Jezus
Christus.
2:4 Niemand, die in den krijg dient,
wordt ingewikkeld in de handelingen
des leeftochts, opdat hij dien
mogebehagen, die [hem] tot den
krijg aangenomen heeft.
2:5 En indien ook iemand strijdt, die
wordt niet gekroond, zo hij niet
wettelijk heeft gestreden.
2:6 De landman, als hij arbeidt,
moet alzo eerst de vruchten
genieten.
2:7 Merk, hetgeen ik zeg; doch de
Heere geve u verstand in alle
dingen.
2:8 Houd in gedachtenis, dat Jezus
Christus uit de doden is opgewekt,
Welke is uit den zade Davids,
naarmijn Evangelie;
2:9 Om hetwelk ik verdrukkingen
lijde tot de banden toe, als een
kwaaddoener; maar het Woord Gods
isniet gebonden.
2:10 Daarom verdraag ik alles om
de uitverkorenen, opdat ook zij de
zaligheid zouden verkrijgen, die
inChristus Jezus is, met eeuwige
heerlijkheid.
2:11 Dit is een getrouw woord; want
indien wij met [Hem] gestorven zijn,
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zo zullen wij ook met [Hem] leven;
2:12 Indien wij verdragen, wij zullen
ook met [Hem] heersen; indien wij
[Hem] verloochenen, Hij zal ons
ookverloochenen;
2:13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft
getrouw; Hij kan Zichzelven niet
verloochenen.
2:14 Breng deze dingen in
gedachtenis, en betuig voor den
Heere, dat zij geen woordenstrijd
voeren,[hetwelk] tot geen ding nut
[is], [dan] tot verkering der
toehoorders.
2:15 Benaarstig u, om uzelven Gode
beproefd voor te stellen, een
arbeider, die niet beschaamd wordt,
diehet Woord der waarheid recht
snijdt.
2:16 Maar stel u tegen het
ongoddelijk ijdelroepen; want zij
zullen in meerdere goddeloosheid
toenemen.
2:17 En hun woord zal voorteten,
gelijk de kanker; onder welke is
Hymeneus en Filetus;
2:18 Die van de waarheid zijn
afgeweken, zeggende, dat de
opstanding alrede geschied is, en
verkerensommiger geloof.
2:19 Evenwel het vaste fondament
Gods staat, hebbende dit zegel: De
Heere kent degenen, die de
Zijnenzijn; en: Een iegelijk, die den
Naam van Christus noemt, sta af
van ongerechtigheid.
2:20 Doch in een groot huis zijn

niet alleen gouden en zilveren
vaten, maar ook houten en aarden
[vaten];en sommige ter ere, maar
sommige ter onere.
2:21 Indien dan iemand zichzelven
van deze reinigt, die zal een vat
zijn ter ere, geheiligd en bekwaam
totgebruik des Heeren, tot alle goed
werk toebereid.
2:22 Maar vlied de begeerlijkheden
der jonkheid; en jaag naar
rechtvaardigheid, geloof, liefde,
vrede, metdegenen, die den Heere
aanroepen uit een rein hart.
2:23 En verwerp de vragen, die
dwaas en zonder lering zijn,
wetende, dat zij twistingen
voortbrengen.
2:24 En een dienstknecht des
Heeren moet niet twisten, maar
vriendelijk zijn jegens allen,
bekwaam om teleren, [en] die de
kwaden kan verdragen;
2:25 Met zachtmoedigheid
onderwijzende degenen, die
tegenstaan; of hun God te eniger
tijd bekering gavetot erkentenis der
waarheid;
2:26 En zij wederom ontwaken
mochten uit den strik des duivels,
onder welken zij gevangen waren tot
zijnwil.
3:1 En weet dit, dat in de laatste
dagen ontstaan zullen zware tijden.
3:2 Want de mensen zullen zijn
liefhebbers van zichzelven,
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geldgierig, laatdunkend, hovaardig,
lasteraars,den ouderen
ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.
3:3 Zonder natuurlijke liefde,
onverzoenlijk, achterklappers,
onmatig, wreed, zonder liefde tot de
goeden,
3:4 Verraders, roekeloos,
opgeblazen, meer liefhebbers der
wellusten dan liefhebbers Gods;
3:5 Hebbende een gedaante van
godzaligheid, maar die de kracht
derzelve verloochend hebben. Heb
ookeen afkeer van deze.
3:6 Want van dezen zijn het, die in
de huizen insluipen, en nemen de
vrouwkens gevangen, die met
zondengeladen zijn, en door
menigerlei begeerlijkheden gedreven
worden;
3:7 [Vrouwkens], die altijd leren, en
nimmermeer tot kennis der waarheid
kunnen komen.
3:8 Gelijkerwijs nu Jannes en
Jambres Mozes tegenstonden, alzo
staan ook deze de waarheid
tegen;mensen, verdorven zijnde van
verstand, verwerpelijk aangaande het
geloof.
3:9 Maar zij zullen niet meerder
toenemen; want hun uitzinnigheid
zal allen openbaar worden, gelijk
ook[die] van genen geworden is.
3:10 Maar gij hebt achtervolgd mijn
leer, wijze van doen, voornemen,
geloof, lankmoedigheid,
liefde,lijdzaamheid.

3:11 [Mijn] vervolgingen, [mijn] lijden,
zulks als mij overkomen is in
Antiochie, in Ikonium [en] in
Lystre;hoedanige vervolgingen ik
geleden heb, en de Heere heeft mij
uit alle verlost.
3:12 En ook allen, die godzaliglijk
willen leven in Christus Jezus, die
zullen vervolgd worden.
3:13 Doch de boze mensen en
bedriegers zullen tot erger
voortgaan, verleidende en wordende
verleid.
3:14 Maar blijft gij in hetgeen gij
geleerd hebt, en [waarvan] u
verzekering gedaan is, wetende, van
wien gijhet geleerd hebt;
3:15 En dat gij van kinds af de
heilige Schriften geweten hebt, die u
wijs kunnen maken tot zaligheid,
doorhet geloof, hetwelk in Christus
Jezus is.
3:16 Al de Schrift is van God
ingegeven, en is nuttig tot lering,
tot wederlegging, tot verbetering,
totonderwijzing, die in de
rechtvaardigheid is;
3:17 Opdat de mens Gods volmaakt
zij, tot alle goed werk volmaaktelijk
toegerust.
4:1 Ik betuig dan voor God en den
Heere Jezus Christus, Die de
levenden en doden oordelen zal in
Zijnverschijning en [in] Zijn
Koninkrijk:
4:2 Predik het woord; houd aan
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tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf,
vermaan in alle lankmoedigheid
enleer.
4:3 Want er zal een tijd zijn,
wanneer zij de gezonde leer niet
zullen verdragen; maar kittelachtig
zijnde vangehoor, zullen zij
zichzelven leraars opgaderen, naar
hun eigen begeerlijkheden;
4:4 En zullen [hun] gehoor van de
waarheid afwenden, en zullen zich
keren tot fabelen.
4:5 Maar gij, wees wakker in alles,
lijd verdrukkingen; doe het werk van
een evangelist, maak, dat men
vanuw dienst ten volle verzekerd zij.
4:6 Want ik word nu tot een
drankoffer geofferd, en de tijd
mijner ontbinding is aanstaande.
4:7 Ik heb den goeden strijd
gestreden, ik heb den loop
geeindigd, ik heb het geloof
behouden;
4:8 Voorts is mij weggelegd de
kroon der rechtvaardigheid, welke
mij de Heere, de rechtvaardige
Rechter,in dien dag geven zal; en
niet alleen mij, maar ook allen, die
Zijn verschijning liefgehad hebben.
4:9 Benaarstig u haastelijk tot mij te
komen.
4:10 Want Demas heeft mij verlaten,
hebbende de tegenwoordige wereld
liefgekregen, en is naarThessalonica
gereisd; Krescens naar Galatie, Titus
naar Dalmatie.
4:11 Lukas is alleen met mij. Neem

Markus mede, en breng [hem] met
u; want hij is mij zeer nut tot
dendienst.
4:12 Maar Tychikus heb ik naar
Efeze gezonden.
4:13 Breng den reismantel mede,
dien ik te Troas bij Karpus gelaten
heb, als gij komt, en de
boeken,inzonderheid de
perkamenten.
4:14 Alexander, de kopersmid, heeft
mij veel kwaads betoond; de Heere
vergelde hem naar zijn werken.
4:15 Van welken wacht gij u ook,
want hij heeft onze woorden zeer
tegengestaan.
4:16 In mijn eerste verantwoording
is niemand bij mij geweest, maar zij
hebben mij allen verlaten. Het
wordehun niet toegerekend.
4:17 Maar de Heere heeft mij
bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd;
opdat men door mij ten volle
zouverzekerd zijn van de prediking,
en alle heidenen [dezelve] zouden
horen. En ik ben uit den muil des
leeuwsverlost.
4:18 En de Heere zal mij verlossen
van alle boos werk, en bewaren tot
Zijn hemels Koninkrijk; Denwelkenzij
de heerlijkheid in alle eeuwigheid.
Amen.
4:19 Groet Priska en Aquila, en het
huis van Onesiforus.
4:20 Erastus is te Korinthe gebleven;
en Trofimus heb ik te Milete krank
gelaten.
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4:21 Benaarstig u, om voor den
winter te komen. U groet Eubulus,
en Pudens, en Linus, en Klaudia, en
alde broeders.
4:22 De Heere Jezus Christus zij
met uw geest. De genade zij met

ulieden. Amen. <[De tweede [brief]
aanTimotheus, aangesteld als eerste
opziener van de Gemeente van
Efeze, werd uit Rome geschreven,
toenPaulus voor de tweede keer
voorgeleid werd voor Nero.]>

Titus
1:1 Paulus, een dienstknecht Gods,
en een apostel van Jezus Christus,
naar het geloof der
uitverkorenenGods, en de kennis der
waarheid, die naar de godzaligheid
is;
1:2 In de hoop des eeuwigen
levens, welke God, Die niet liegen
kan, beloofd heeft, voor de tijden
dereeuwen, maar geopenbaard heeft
te Zijner tijd;
1:3 [Namelijk] Zijn Woord, door de
prediking, die mij toebetrouwd is,
naar het bevel van God,
onzeZaligmaker; aan Titus, [mijn]
oprechten zoon, naar het gemeen
geloof:
1:4 Genade, barmhartigheid, vrede
zij [u] van God den Vader, en den
Heere Jezus Christus,
onzenZaligmaker.
1:5 Om die oorzaak heb ik u te
Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen
[nog] ontbrak, voorts zoudt te
rechtbrengen, en [dat] gij van stad

tot stad zoudt ouderlingen stellen,
gelijk ik u bevolen heb:
1:6 Indien iemand onberispelijk is,
ener vrouwe man, gelovige kinderen
hebbende, die niet te
beschuldigenzijn van overdadigheid,
of ongehoorzaam zijn.
1:7 Want een opziener moet
onberispelijk zijn, als een
huisverzorger Gods, niet eigenzinnig,
niet genegen tottoornigheid, niet
genegen tot den wijn, geen smijter,
geen vuil-gewinzoeker;
1:8 Maar die gaarne herbergt, die
de goeden liefheeft, matig,
rechtvaardig, heilig, kuis;
1:9 Die vasthoudt aan het getrouwe
woord, dat naar de leer is, opdat
hij machtig zij, beide om te
vermanendoor de gezonde leer, en
om de tegensprekers te
wederleggen.
1:10 Want er zijn ook vele
ongeregelden, ijdelheidsprekers en
verleiders van zinnen, inzonderheid
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die uit debesnijdenis zijn;
1:11 Welken men moet den mond
stoppen, die gehele huizen verkeren,
lerende wat niet behoort, om
vuilgewins wil.
1:12 Een uit hen, zijnde hun eigen
profeet, heeft gezegd: De Kretensen
zijn altijd leugenachtig,
kwadebeesten, luie buiken.
1:13 Deze getuigenis is waar.
Daarom bestraf hen scherpelijk,
opdat zij gezond mogen zijn in het
geloof.
1:14 En zich niet begeven tot
Joodse fabelen, en geboden der
mensen, die [hen] van de waarheid
afkeren.
1:15 Alle dingen zijn wel rein den
reinen, maar den bevlekten en
ongelovigen is geen ding rein, maar
beidehun verstand en geweten zijn
bevlekt.
1:16 Zij belijden, dat zij God
kennen, maar zij verloochenen
[Hem] met de werken, alzo zij
gruwelijk zijn enongehoorzaam, en
tot alle goed werk ongeschikt.
2:1 Doch gij, spreek hetgeen der
gezonde leer betaamt.
2:2 Dat de oude mannen nuchter
zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in
het geloof, in de liefde, in
delijdzaamheid.
2:3 De oude vrouwen insgelijks, dat
zij in [haar] dracht zijn, gelijk den
heiligen betaamt, dat zij

geenlasteressen zijn, zich niet tot
veel wijns begevende, [maar]
leraressen zijn van het goede;
2:4 Opdat zij de jonge [vrouwen]
leren voorzichtig te zijn, haar
mannen lief te hebben, haar
kinderen lief tehebben;
2:5 Matig te zijn, kuis te zijn, het
huis te bewaren, goed te zijn, haar
eigen mannen onderdanig te zijn,
opdathet Woord Gods niet gelasterd
worde.
2:6 Vermaan den jongen [mannen]
insgelijks, dat zij matig zijn.
2:7 Betoon uzelven in alles een
voorbeeld van goede werken,
[betoon] in de leer onvervalstheid,
deftigheid,oprechtheid;
2:8 Het woord gezond [en]
onverwerpelijk, opdat degene, die
daartegen is, beschaamd worde, en
nietskwaads hebbe van ulieden te
zeggen.
2:9 [Vermaan] den dienstknechten,
dat zij hun eigen heren onderdanig
zijn, dat zij in alles welbehagelijk
zijn,niet tegensprekende;
2:10 Niet onttrekkende, maar alle
goede trouw bewijzende; opdat zij
de leer van God, onzen Zaligmaker,
inalles mogen versieren.
2:11 Want de zaligmakende genade
Gods is verschenen aan alle
mensen.
2:12 En onderwijst ons, dat wij, de
goddeloosheid en de wereldse
begeerlijkheden verzakende, matig
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enrechtvaardig, en godzalig leven
zouden in deze tegenwoordige
wereld;
2:13 Verwachtende de zalige hoop
en verschijning der heerlijkheid van
den groten God en onzen
ZaligmakerJezus Christus;
2:14 Die Zichzelven voor ons
gegeven heeft, opdat Hij ons zou
verlossen van alle ongerechtigheid,
enZichzelven een eigen volk zou
reinigen, ijverig in goede werken.
2:15 Spreek dit, en vermaan, en
bestraf met allen ernst. Dat niemand
u verachte.
3:1 Vermaan hen, dat zij aan de
overheden en machten onderdanig
zijn, dat zij [hun] gehoorzaam zijn,
dat zijtot alle goed werk bereid zijn;
3:2 Dat zij niemand lasteren, geen
vechters zijn, [maar] bescheiden zijn,
alle zachtmoedigheid
bewijzendejegens alle mensen.
3:3 Want ook wij waren eertijds
onwijs, ongehoorzaam, dwalende,
menigerlei begeerlijkheden en
wellustendienende, in boosheid en
nijdigheid levende, hatelijk zijnde,
[en] elkander hatende.
3:4 Maar wanneer de
goedertierenheid van God, onzen
Zaligmaker, en [Zijn] liefde tot de
mensenverschenen is,
3:5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet
uit de werken der rechtvaardigheid,
die wij gedaan hadden, maar

naarZijn barmhartigheid, door het
bad der wedergeboorte en
vernieuwing des Heiligen Geestes;
3:6 Denwelken Hij over ons rijkelijk
heeft uitgegoten door Jezus
Christus, onzen Zaligmaker;
3:7 Opdat wij, gerechtvaardigd
zijnde door Zijn genade, erfgenamen
zouden worden naar de hope
deseeuwigen levens.
3:8 Dit is een getrouw woord, en
deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk
bevestigt, opdat degenen, die aan
Godgeloven, zorg dragen, om goede
werken voor te staan; deze dingen
zijn het, die goed en nuttig zijn den
mensen.
3:9 Maar wedersta de dwaze vragen
en geslachtsrekeningen, en
twistingen, en strijdingen over de
wet; wantzij zijn onnut en ijdel.
3:10 Verwerp een kettersen mens
na de eerste en tweede vermaning;
3:11 Wetende, dat de zodanige
verkeerd is, en zondigt, zijnde bij
zichzelf veroordeeld.
3:12 Als ik Artemas tot u zal
zenden, of Tychikus, zo benaarstig
u tot mij te komen te Nikopolis;
want aldaarheb ik voorgenomen te
overwinteren.
3:13 Geleid Zenas, den wetgeleerde,
en Apollos zorgvuldiglijk, opdat hun
niets ontbreke.
3:14 En dat ook de onzen leren,
goede werken voor te staan tot
nodig gebruik, opdat zij niet
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onvruchtbaarzijn.
3:15 Die met mij zijn, groeten u
allen. Groet ze, die ons liefhebben
in het geloof. De genade zij met u

allen.Amen. <[Geschreven vanuit
Nicopolis in Macedonie aan Titus,
aangesteld tot eerste opziener van
de Gemeenteder Kretenzen.]>

Filemon
1:1 Paulus, een gevangene van
Christus Jezus, en Timotheus, de
broeder, aan Filemon, den geliefde,
enonzen medearbeider,
1:2 En aan Appia, de geliefde, en
aan Archippus, onzen medestrijder,
en aan de Gemeente, die te
uwenhuize is:
1:3 Genade zij ulieden en vrede van
God, onzen Vader, en den Heere
Jezus Christus.
1:4 Ik dank mijn God, uwer altijd
gedachtig zijnde in mijn gebeden;
1:5 Alzo ik hoor uw liefde en
geloof, hetwelk gij hebt aan den
Heere Jezus, en jegens al de
heiligen;
1:6 Opdat de gemeenschap uws
geloofs krachtig worde in de
bekendmaking van alle goed,
hetwelk inulieden is door Christus
Jezus.
1:7 Want wij hebben grote vreugde
en vertroosting over uw liefde, dat
de ingewanden der heiligen
verkwiktzijn geworden door u,
broeder!

1:8 Daarom, hoewel ik grote
vrijmoedigheid heb in Christus, om u
te bevelen, hetgeen betamelijk is;
1:9 Zo bid ik [nochtans] liever door
de liefde, daar ik zodanig een ben,
te weten Paulus, een oud man,
ennu ook een gevangene van Jezus
Christus.
1:10 Ik bid u [dan] voor mijn zoon,
denwelken ik in mijn banden heb
geteeld, [namelijk] Onesimus;
1:11 Die eertijds u onnut was, maar
nu u en mij zeer nuttig; denwelken
ik wedergezonden heb.
1:12 Doch gij, neem hem, dat is
mijn ingewanden, [weder] aan;
1:13 Denwelken ik wel had willen bij
mij behouden, opdat hij mij voor u
dienen zou in de banden
desEvangelies.
1:14 Maar ik heb zonder uw
goedvinden niets willen doen, opdat
uw goeddadigheid niet zou zijn als
naarbedwang, maar naar
vrijwilligheid.
1:15 Want veellicht is hij daarom
voor een kleinen tijd [van] [u]
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gescheiden geweest, opdat gij hem
eeuwigzoudt weder hebben.
1:16 [Nu] voortaan niet als een
dienstknecht, maar meer dan een
dienstknecht, [namelijk] een
geliefdenbroeder, inzonderheid mij,
hoeveel te meer dan u, beide in het
vlees en in den Heere.
1:17 Indien gij mij dan houdt voor
een metgezel, zo neem hem aan,
gelijk als mij.
1:18 En indien hij u iets verongelijkt
heeft, of schuldig is, reken dat mij
toe.
1:19 Ik, Paulus, heb het geschreven
met deze mijn hand, ik zal het
betalen; opdat ik u niet zegge, dat
gijook uzelven mij daartoe schuldig
zijt.
1:20 Ja, broeder, laat mij uwer

[hierin] genieten in den Heere;
verkwik mijn ingewanden in den
Heere.
1:21 Ik heb aan u geschreven,
vertrouwende op uw
gehoorzaamheid; en ik weet, dat gij
doen zult ookboven hetgeen ik zeg.
1:22 En bereid mij ook tegelijk een
herberg; want ik hoop, dat ik door
uw gebeden ulieden zal
geschonkenworden.
1:23 U groeten Epafras, mijn
medegevangene in Christus Jezus,
1:24 Markus, Aristarchus, Demas,
Lukas, mijn medearbeiders.
1:25 De genade van onzen Heere
Jezus Christus zij met uw geest.
Amen. <[Geschreven uit Rome
aanFilemon, door bemiddeling van
de dienstknecht Onesimus.]>

Hebrëen
1:1 God, voortijds veelmaal en op
velerlei wijze, tot de vaderen
gesproken hebbende door de
profeten,heeft in deze laatste dagen
tot ons gesproken door den Zoon;
1:2 Welken Hij gesteld heeft tot een
Erfgenaam van alles, door Welken
Hij ook de wereld gemaakt heeft;
1:3 Dewelke, alzo Hij is het
Afschijnsel [Zijner] heerlijkheid, en
het uitgedrukte Beeld Zijner

zelfstandigheid,en alle dingen draagt
door het woord Zijner kracht, nadat
Hij de reinigmaking onzer zonden
door Zichzelven teweeg gebracht
heeft, is gezeten aan de rechter
[hand] der Majesteit in de hoogste
[hemelen];
1:4 Zoveel treffelijker geworden dan
de engelen, als Hij uitnemender
Naam boven hen geerfd heeft.
1:5 Want tot wien van de engelen
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heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn
Zoon, heden heb ik U
gegenereerd?En wederom: Ik zal
Hem tot een Vader zijn, en Hij zal
Mij tot een Zoon zijn?
1:6 En als Hij wederom den
Eerstgeborene inbrengt in de wereld,
zegt Hij: En dat alle engelen Gods
Hemaanbidden.
1:7 En tot de engelen zegt Hij wel:
Die Zijn engelen maakt geesten, en
Zijn dienaars een vlam des vuurs.
1:8 Maar tot den Zoon [zegt] [Hij]:
Uw troon, o God, is in alle
eeuwigheid; de schepter Uws
koninkrijks iseen rechte schepter.
1:9 Gij hebt rechtvaardigheid
liefgehad, en ongerechtigheid
gehaat; daarom heeft U, o God! Uw
Godgezalfd met olie der vreugde
boven Uw medegenoten.
1:10 En: Gij, Heere! hebt in den
beginne de aarde gegrond, en de
hemelen zijn werken Uwer handen;
1:11 Dezelve zullen vergaan, maar
Gij blijft altijd, en zij zullen alle als
een kleed verouden;
1:12 En als een dekkleed zult Gij ze
ineenrollen, en zij zullen veranderd
worden; maar Gij zijt Dezelfde, enUw
jaren zullen niet ophouden.
1:13 En tot welken der engelen
heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn
rechter [hand], totdat Ik Uw vijanden
zalgezet hebben tot een voetbank
Uwer voeten?
1:14 Zijn zij niet allen gedienstige

geesten, die tot dienst uitgezonden
worden, om dergenen wil, die
dezaligheid beerven zullen?
2:1 Daarom moeten wij ons te meer
houden aan hetgeen [van] [ons]
gehoord is, opdat wij niet te eniger
tijddoorvloeien.
2:2 Want indien het woord, door de
engelen gesproken, vast is geweest,
en alle overtreding
enongehoorzaamheid rechtvaardige
vergelding ontvangen heeft;
2:3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien
wij op zo grote zaligheid geen acht
nemen? dewelke, begonnenzijnde
verkondigd te worden door den
Heere, aan ons bevestigd is
geworden van degenen, die [Hem]
gehoordhebben;
2:4 God bovendien medegetuigende
door tekenen, en wonderen, en
menigerlei krachten en
bedelingendes Heiligen Geestes,
naar Zijn wil.
2:5 Want Hij heeft aan de engelen
niet onderworpen de toekomende
wereld, van welke wij spreken.
2:6 Maar iemand heeft ergens
betuigd, zeggende: Wat is de mens,
dat Gij zijner gedenkt, of des
mensenzoon, dat Gij hem bezoekt!
2:7 Gij hebt hem een weinig minder
gemaakt dan de engelen; met
heerlijkheid en eer hebt Gij
hemgekroond, en Gij hebt hem
gesteld over de werken Uwer
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handen;
2:8 Alle dingen hebt Gij onder zijn
voeten onderworpen. Want daarin,
dat Hij hem alle dingen
heeftonderworpen, heeft Hij niets
uitgelaten, dat hem niet
onderworpen zij; doch nu zien wij
nog niet, dat hem alledingen
onderworpen zijn;
2:9 Maar wij zien Jezus met
heerlijkheid en eer gekroond, Die
een weinig minder dan de
engelengeworden was, vanwege het
lijden des doods, opdat Hij door de
genade Gods voor allen den dood
smaken zou.
2:10 Want het betaamde Hem, om
Welken alle dingen zijn, en door
Welken alle dingen zijn, dat Hij,
velekinderen tot de heerlijkheid
leidende, den oversten Leidsman
hunner zaligheid door lijden zou
heiligen.
2:11 Want en Hij, Die heiligt, en zij,
die geheiligd worden, zijn allen uit
een; om welke oorzaak Hij Zich
nietschaamt hen broeders te
noemen.
2:12 Zeggende: Ik zal Uw naam Mijn
broederen verkondigen; in het
midden der Gemeente zal Ik
Ulofzingen.
2:13 En wederom: Ik zal Mijn
betrouwen op Hem stellen. En
wederom: Zie daar, Ik en de
kinderen, die MijGod gegeven heeft.
2:14 Overmits dan de kinderen des

vleses en bloeds deelachtig zijn, zo
is Hij ook desgelijks
derzelvedeelachtig geworden, opdat
Hij door den dood te niet doen zou
dengene, die het geweld des doods
had, dat is,den duivel;
2:15 En verlossen zou al degenen,
die met vreze des doods, door al
[hun] leven, der
dienstbaarheidonderworpen waren.
2:16 Want waarlijk, Hij neemt de
engelen niet aan, maar Hij neemt
het zaad Abrahams aan.
2:17 Waarom Hij in alles den
broederen moest gelijk worden,
opdat Hij een barmhartig en een
getrouwHogepriester zou zijn, in de
dingen, die bij God [te] [doen]
[waren], om de zonden des volks te
verzoenen.
2:18 Want in hetgeen Hij Zelf,
verzocht zijnde, geleden heeft, kan
Hij dengenen, die verzocht worden,
tehulp komen.
3:1 Hierom, heilige broeders, die der
hemelse roeping deelachtig zijt,
aanmerkt den Apostel
enHogepriester onzer belijdenis,
Christus Jezus;
3:2 Die getrouw is Dengene, Die
Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes
in geheel zijn huis was.
3:3 Want Deze is zoveel meerder
heerlijkheid waardig geacht dan
Mozes, als degene, die het
huisgebouwd heeft, meerder eer
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heeft, dan het huis.
3:4 Want een ieder huis wordt van
iemand gebouwd; maar Die dit alles
gebouwd heeft, is God.
3:5 En Mozes is wel getrouw
geweest in geheel zijn huis, als een
dienaar, tot getuiging der dingen,
die[daarna] gesproken zouden
worden;
3:6 Maar Christus, als de Zoon over
Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn,
indien wij maar de vrijmoedigheiden
den roem der hoop tot het einde
toe vast behouden.
3:7 Daarom, gelijk de Heilige Geest
zegt: Heden, indien gij Zijn stem
hoort,
3:8 Zo verhardt uw harten niet,
gelijk [het] [geschied] [is] in de
verbittering, ten dage der
verzoeking, in dewoestijn;
3:9 Alwaar Mij uw vaders verzocht
hebben; zij hebben Mij beproefd, en
hebben Mijn werken gezien,
veertigjaren lang.
3:10 Daarom was Ik vertoornd over
dat geslacht, en sprak: Altijd dwalen
zij met het hart, en zij hebben
Mijnwegen niet gekend.
3:11 Zo heb Ik dan gezworen in
Mijn toorn; Indien zij in Mijn rust
zullen ingaan!
3:12 Ziet toe, broeders, dat niet te
eniger tijd in iemand van u zij een
boos, ongelovig hart, om af te
wijkenvan den levenden God;
3:13 Maar vermaant elkander te

allen dage, zolang als het heden
genaamd wordt, opdat niet iemand
uit uverhard worde door de
verleiding der zonde.
3:14 Want wij zijn Christus
deelachtig geworden, zo wij anders
het beginsel van dezen vasten
grond tot heteinde toe vast
behouden;
3:15 Terwijl er gezegd wordt: Heden,
indien gij Zijn stem hoort, zo
verhardt uw harten niet, gelijk in
deverbittering [geschied] [is].
3:16 Want sommigen, als zij die
gehoord hadden, hebben [Hem]
verbitterd, doch niet allen, die uit
Egyptedoor Mozes uitgegaan zijn.
3:17 Over welke nu is Hij vertoornd
geweest veertig jaren? Was het niet
over degenen, die gezondigdhadden,
welker lichamen gevallen zijn in de
woestijn?
3:18 En welken heeft Hij gezworen,
dat zij in Zijn rust niet zouden
ingaan, anders dan dengenen,
dieongehoorzaam geweest waren?
3:19 En wij zien, dat zij niet hebben
kunnen ingaan vanwege [hun]
ongeloof.
4:1 Laat ons dan vrezen, dat niet te
eniger tijd, de belofte van in Zijn
rust in te gaan nagelaten
zijnde,iemand van u schijne
achtergebleven te zijn.
4:2 Want ook ons is het Evangelie
verkondigd, gelijk als hun; maar het
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woord der prediking deed hun
geennut, dewijl het met het geloof
niet gemengd was in degenen, die
het gehoord hebben.
4:3 Want wij, die geloofd hebben,
gaan in de rust, gelijk Hij gezegd
heeft: Zo heb Ik dan gezworen in
Mijntoorn: Indien zij zullen ingaan in
Mijn rust! hoewel [Zijn] werken van
de grondlegging der wereld af al
volbrachtwaren.
4:4 Want Hij heeft ergens van den
zevenden [dag] aldus gesproken: En
God heeft op den zevenden dagvan
al Zijn werken gerust.
4:5 En in deze [plaats] wederom:
Indien zij in Mijn rust zullen ingaan!
4:6 Dewijl dan blijft, dat sommigen
in dezelve [rust] ingaan, en
degenen, dien het Evangelie
eerstverkondigd was, niet ingegaan
zijn vanwege de ongehoorzaamheid,
4:7 Zo bepaalt Hij wederom een
zekeren dag, [namelijk] heden, door
David zeggende, zo langen
tijddaarna (gelijkerwijs gezegd is):
Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo
verhardt uw harten niet.
4:8 Want indien Jozua hen in de
rust gebracht heeft, zo had Hij
daarna niet gesproken van een
anderendag.
4:9 Er blijft dan een rust over voor
het volk Gods.
4:10 Want die ingegaan is in zijn
rust, heeft zelf ook van zijn werken
gerust, gelijk God van de Zijne.

4:11 Laat ons dan ons
benaarstigen, om in die rust in te
gaan; opdat niet iemand in
hetzelfde voorbeeld derongelovigheid
valle.
4:12 Want het Woord Gods is
levend en krachtig, en
scherpsnijdender dan enig
tweesnijdend zwaard, engaat door
tot de verdeling der ziel, en des
geestes, en der samenvoegselen, en
des mergs, en is een oordelerder
gedachten en der overleggingen des
harten.
4:13 En er is geen schepsel
onzichtbaar voor Hem; maar alle
dingen zijn naakt en geopend voor
de ogenDesgenen, met Welken wij
te doen hebben.
4:14 Dewijl wij dan een groten
Hogepriester hebben, Die door de
hemelen doorgegaan is, [namelijk]
Jezus,den Zoon van God, zo laat
ons deze belijdenis vasthouden.
4:15 Want wij hebben geen
hogepriester, die niet kan
medelijden hebben met onze
zwakheden, maar Diein alle dingen,
gelijk als wij, is verzocht geweest,
[doch] zonder zonde.
4:16 Laat ons dan met
vrijmoedigheid toegaan tot den
troon der genade, opdat wij
barmhartigheid mogenverkrijgen, en
genade vinden, om geholpen te
worden ter bekwamer tijd.
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5:1 Want alle hogepriester, uit de
mensen genomen, wordt gesteld
voor de mensen in de zaken, die
bijGod [te] [doen] [zijn], opdat hij
offere gaven en slachtofferen voor
de zonden;
5:2 Die behoorlijk medelijden kan
hebben met de onwetenden en
dwalenden, overmits hij ook zelf
metzwakheid omvangen is;
5:3 En om derzelver [zwakheid] wil
moet hij gelijk voor het volk, alzo
ook voor zichzelven, offeren voor
dezonden.
5:4 En niemand neemt zichzelven
die eer aan, maar die van God
geroepen wordt, gelijkerwijs als
Aaron.
5:5 Alzo heeft ook Christus
Zichzelven niet verheerlijkt, om
Hogepriester te worden, maar Die
tot Hemgesproken heeft: Gij zijt Mijn
Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
5:6 Gelijk Hij ook in een andere
[plaats] zegt: Gij zijt Priester in der
eeuwigheid, naar de ordening
vanMelchizedek.
5:7 Die in de dagen Zijns vleses,
gebeden en smekingen tot Dengene,
Die Hem uit den dood konverlossen,
met sterke roeping en tranen
geofferd hebbende, en verhoord
zijnde uit de vreze.
5:8 Hoewel Hij de Zoon was,
[nochtans] gehoorzaamheid geleerd
heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.
5:9 En geheiligd zijnde, is Hij allen,

die Hem gehoorzaam zijn, een
oorzaak der eeuwige
zaligheidgeworden;
5:10 En is van God genaamd een
Hogepriester, naar de ordening van
Melchizedek.
5:11 Van Denwelken wij hebben vele
dingen, en zwaar om te verklaren,
te zeggen, dewijl gij traag om
tehoren geworden zijt.
5:12 Want gij, daar gij leraars
behoordet te zijn vanwege den tijd,
hebt wederom van node, dat men u
lere,welke de eerste beginselen zijn
der woorden Gods; en gij zijt
geworden, [als] die melk van node
hebben, en nietvaste spijze.
5:13 Want een iegelijk, die der melk
deelachtig is, die is onervaren in
het woord der gerechtigheid; want
hijis een kind.
5:14 Maar der volmaakten is de
vaste spijze, die door de
gewoonheid de zinnen geoefend
hebben, totonderscheiding beide des
goeds en des kwaads.
6:1 Daarom, nalatende het beginsel
der leer van Christus, laat ons tot
de volmaaktheid voortvaren;
nietwederom leggende het
fondament van de bekering van
dode werken, en van het geloof in
God,
6:2 Van de leer der dopen, en van
de oplegging der handen, en van
de opstanding der doden, en van
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heteeuwig oordeel.
6:3 En dit zullen wij [ook] doen,
indien het God toelaat.
6:4 Want het is onmogelijk,
degenen, die eens verlicht geweest
zijn, en de hemelse gave
gesmaakthebben, en des Heiligen
Geestes deelachtig geworden zijn,
6:5 En gesmaakt hebben het goede
woord Gods, en de krachten der
toekomende eeuw,
6:6 En afvallig worden, [die], [zeg]
[ik], wederom te vernieuwen tot
bekering, als welke zichzelven den
Zoonvan God wederom kruisigen en
openlijk te schande maken.
6:7 Want de aarde, die den regen,
menigmaal op haar komende,
indrinkt, en bekwaam kruid
voortbrengtvoor degenen, door
welke zij ook gebouwd wordt, die
ontvangt zegen van God;
6:8 Maar die doornen en distelen
draagt, die is verwerpelijk, en nabij
de vervloeking, welker einde is
totverbranding.
6:9 Maar, geliefden! wij verzekeren
ons van u betere dingen, en met de
zaligheid gevoegd, hoewel wij
alzospreken.
6:10 Want God is niet
onrechtvaardig dat Hij uw werk zou
vergeten, en den arbeid der liefde,
die gij aanZijn Naam bewezen hebt,
als die de heiligen gediend hebt en
[nog] dient.
6:11 Maar wij begeren, dat een

iegelijk van u dezelfde naarstigheid
bewijze, tot de volle verzekerdheid
derhoop, tot het einde toe;
6:12 Opdat gij niet traag wordt,
maar navolgers zijt dergenen, die
door geloof en lankmoedigheid
debeloftenissen beerven.
6:13 Want als God aan Abraham de
belofte deed, dewijl Hij bij niemand,
die meerder was, had te zweren,zo
zwoer Hij bij Zichzelven,
6:14 Zeggende: Waarlijk, zegenende
zal Ik u zegenen, en
vermenigvuldigende zal Ik u
vermenigvuldigen.
6:15 En alzo, lankmoediglijk
verwacht hebbende, heeft hij de
belofte verkregen.
6:16 Want de mensen zweren wel
bij den meerdere [dan] [zij] [zijn], en
de eed tot bevestiging is
denzelveneen einde van alle
tegenspreken;
6:17 Waarin God, willende den
erfgenamen der beloftenis
overvloediger bewijzen de
onveranderlijkheidvan Zijn raad, met
een eed daartussen is gekomen;
6:18 Opdat wij, door twee
onveranderlijke dingen, in welke het
onmogelijk is dat God liege, een
sterkevertroosting zouden hebben,
[wij] [namelijk], die de toevlucht
genomen hebben, om de
voorgestelde hoop vast tehouden;
6:19 Welke wij hebben als een
anker der ziel, hetwelk zeker en
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vast is, en ingaat in het binnenste
van hetvoorhangsel;
6:20 Daar de Voorloper voor ons is
ingegaan, [namelijk] Jezus, naar de
ordening van Melchizedek,
eenHogepriester geworden zijnde in
der eeuwigheid.
7:1 Want deze Melchizedek was
koning van Salem, een priester des
Allerhoogsten Gods, die
Abrahamtegemoet ging, als hij
wederkeerde van het slaan der
koningen, en hem zegende;
7:2 Aan welken ook Abraham van
alles de tienden deelde; die
vooreerst overgezet wordt, koning
dergerechtigheid, en daarna ook
was een koning van Salem, hetwelk
is een koning des vredes;
7:3 Zonder vader, zonder moeder,
zonder geslachtsrekening, noch
beginsel der dagen, noch einde
deslevens hebbende; maar den
Zoon van God gelijk geworden
zijnde, blijft hij een priester in
eeuwigheid.
7:4 Aanmerkt nu, hoe groot deze
geweest zij, aan denwelken ook
Abraham, de patriarch, tienden
gegevenheeft uit den buit.
7:5 En die uit de kinderen van Levi
het priesterdom ontvangen, hebben
wel bevel om tienden te nemen
vanhet volk, naar de wet, dat is,
van hun broederen, hoewel die uit
de lenden van Abraham

voortgekomen zijn.
7:6 Maar hij, die zijn
geslachtsrekening uit hen niet heeft,
die heeft van Abraham tienden
genomen, enhem, die de
beloftenissen had, heeft hij
gezegend.
7:7 Nu, zonder enig tegenspreken,
hetgeen minder is, wordt gezegend
van hetgeen meerder is.
7:8 En hier nemen wel tienden de
mensen, die sterven, maar aldaar
[neemt] [ze] die, van welken
getuigdwordt, dat hij leeft.
7:9 En, om zo te spreken, ook Levi,
die tienden neemt, heeft door
Abraham tienden gegeven;
7:10 Want hij was nog in de lenden
des vaders, als hem Melchizedek
tegemoet ging.
7:11 Indien dan nu de volkomenheid
door het Levietische priesterschap
ware (want onder hetzelve heefthet
volk de wet ontvangen), wat nood
was het nog, dat een ander priester
naar de ordening van
Melchizedekzou opstaan, en die niet
zou gezegd worden te zijn naar de
ordening van Aaron?
7:12 Want het priesterschap
veranderd zijnde, zo geschiedt er
ook noodzakelijk verandering der
wet.
7:13 Want Hij, op Wien deze dingen
gezegd worden, behoort tot een
anderen stam, van welken
niemandzich tot het altaar begeven
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heeft.
7:14 Want het is openbaar, dat
onze Heere uit Juda gesproten is;
op welken stam Mozes niets
gesprokenheeft van het
priesterschap.
7:15 En [dit] is nog veel meer
openbaar, zo er naar de gelijkenis
van Melchizedek een ander
priesteropstaat:
7:16 Die [dit] niet naar de wet des
vleselijken gebods is geworden,
maar naar de kracht
desonvergankelijken levens.
7:17 Want Hij getuigt: Gij zijt
Priester in der eeuwigheid naar de
ordening van Melchizedek.
7:18 Want de vernietiging van het
voorgaande gebod geschiedt om
deszelfs zwakheids
enonprofijtelijkheids wil;
7:19 Want de wet heeft geen ding
volmaakt, maar de aanleiding van
een betere hoop, door welke wij
totGod genaken.
7:20 En voor zoveel het niet zonder
eedzwering [is] [geschied], (want
genen zijn wel zonder
eedzweringpriesters geworden;
7:21 Maar Deze met eedzwering,
door Dien, Die tot Hem gezegd
heeft: De Heere heeft gezworen, en
hetzal Hem niet berouwen: Gij zijt
Priester in der eeuwigheid naar de
ordening van Melchizedek).
7:22 Van een zoveel beter verbond
is Jezus Borg geworden.

7:23 En genen zijn wel vele
priesters geworden, omdat zij door
den dood verhinderd werden altijd
teblijven;
7:24 Maar Deze, omdat Hij in der
eeuwigheid blijft, heeft een
onvergankelijk Priesterschap.
7:25 Waarom Hij ook volkomenlijk
kan zalig maken degenen, die door
Hem tot God gaan, alzo Hij
altijdleeft om voor hen te bidden.
7:26 Want zodanig een Hogepriester
betaamde ons, heilig, onnozel,
onbesmet, afgescheiden van
dezondaren, en hoger dan de
hemelen geworden;
7:27 Dien het niet allen dag nodig
was, gelijk den hogepriesters, eerst
voor zijn eigen zonden
slachtofferenop te offeren, daarna,
[voor] [de] [zonden] des volks; want
dat heeft Hij eenmaal gedaan, als
Hij Zichzelvenopgeofferd heeft.
7:28 Want de wet stelt tot
hogepriesters mensen, die zwakheid
hebben; maar het woord der
eedzwering,die na de wet is
[gevolgd], [stelt] den Zoon, Die in
der eeuwigheid geheiligd is.
8:1 De hoofdsom nu der dingen,
waarvan wij spreken, is, [dat] wij
hebben zodanigen Hogepriester,
Diegezeten is aan de rechter [hand]
van den troon der Majesteit in de
hemelen:
8:2 Een Bedienaar des heiligdoms,
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en des waren tabernakels, welken
de Heere heeft opgericht, en
geenmens.
8:3 Want een iegelijk hogepriester
wordt gesteld, om gaven en
slachtofferen te offeren; waarom
hetnoodzakelijk was, dat ook Deze
wat had, dat Hij zou offeren.
8:4 Want indien Hij op aarde ware,
zo zou Hij zelfs geen Priester zijn,
dewijl er priesters zijn, die naar
dewet gaven offeren;
8:5 Welke het voorbeeld en de
schaduw der hemelse dingen
dienen, gelijk Mozes door
Goddelijkeaanspraak vermaand was,
als hij den tabernakel volmaken
zou: Want zie, zegt Hij, dat gij het
alles maakt naarde afbeelding, die u
op den berg getoond is.
8:6 En nu heeft Hij zoveel
uitnemender bediening gekregen, als
Hij ook eens beteren verbonds
Middelaaris, hetwelk in betere
beloftenissen bevestigd is.
8:7 Want indien dat eerste
[verbond] onberispelijk geweest ware,
zo zou voor het tweede geen
plaatsgezocht zijn geweest.
8:8 Want [hen] berispende, zegt Hij
tot hen: Ziet, de dagen komen,
spreekt de Heere, en Ik zal over
hethuis Israels, en over het huis van
Juda een nieuw verbond oprichten;
8:9 Niet naar het verbond, dat Ik
met hun vaderen gemaakt heb, ten
dage, als Ik hen bij de hand nam,

omhen uit Egypteland te leiden;
want zij zijn in dit Mijn verbond niet
gebleven, en Ik heb op hen niet
geacht, zegt deHeere.
8:10 Want dit is het verbond, dat Ik
met het huis Israels maken zal na
die dagen, zegt de Heere: Ik zal
Mijnwetten in hun verstand geven,
en in hun harten zal Ik die
inschrijven; en Ik zal hun tot een
God zijn, en zij zullenMij tot een
volk zijn.
8:11 En zij zullen niet leren, een
iegelijk zijn naaste, en een iegelijk
zijn broeder, zeggende: Ken
denHeere; want zij zullen Mij allen
kennen van den kleine onder hen
tot den grote onder hen.
8:12 Want Ik zal hun
ongerechtigheden genadig zijn, en
hun zonden en hun overtredingen
zal Ik geenszinsmeer gedenken.
8:13 Als Hij zegt: Een nieuw
[verbond], zo heeft Hij het eerste
oud gemaakt; dat nu oud gemaakt
is enverouderd, is nabij de
verdwijning.
9:1 Zo had dan wel ook het eerste
[verbond] rechten van de [gods]
dienst, en het wereldlijk heiligdom.
9:2 Want de tabernakel was
toebereid, [namelijk] de eerste, in
welken was de kandelaar, en de
tafel, en detoonbroden, welke
genaamd wordt het heilige;
9:3 Maar achter het tweede
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voorhangsel was de tabernakel,
genaamd het heilige der heiligen;
9:4 Hebbende een gouden
wierookvat, en de ark des verbonds,
alom met goud overdekt, in welke
was degouden kruik, daar het
Manna in was, en de staf van
Aaron, die gebloeid had, en de
tafelen des verbonds.
9:5 En boven over deze [ark] waren
de cherubijnen der heerlijkheid, die
het verzoendeksel
beschaduwden;van welke dingen wij
nu van stuk tot stuk niet zullen
zeggen.
9:6 Deze dingen nu, aldus toebereid
zijnde, zo gingen wel de priesters in
den eersten tabernakel, te allentijde,
om de [gods] diensten te
volbrengen;
9:7 Maar in den tweeden
[tabernakel] [ging] alleen de
hogepriester, eenmaal des jaars,
niet zonder bloed,hetwelk hij offerde
voor zichzelven en [voor] des volks
misdaden.
9:8 [Waarmede] de Heilige Geest dit
beduidde, dat de weg des
heiligdoms nog niet openbaar
gemaaktwas, zolang de eerste
tabernakel nog stand had;
9:9 Welke was een afbeelding voor
dien tegenwoordigen tijd, in welken
gaven en slachtofferen
geofferdwerden, die dengene, die
den dienst pleegde, niet konden
heiligen naar het geweten;

9:10 [Bestaande] alleen in spijzen,
en dranken, en verscheidene
wassingen en rechtvaardigmakingen
desvleses, tot op den tijd der
verbetering opgelegd.
9:11 Maar Christus, de Hogepriester
der toekomende goederen, gekomen
zijnde, is door den meerderenen
volmaakten tabernakel, niet met
handen gemaakt, dat is, niet van dit
maaksel,
9:12 Noch door het bloed der
bokken en kalveren, maar door Zijn
eigen bloed, eenmaal ingegaan in
hetheiligdom, een eeuwige verlossing
teweeggebracht hebbende.
9:13 Want indien het bloed der
stieren en bokken, en de as der
jonge koe, besprengende de
onreinen,[hen] heiligt tot de
reinigheid des vleses;
9:14 Hoeveel te meer zal het bloed
van Christus, Die door den
eeuwigen Geest Zichzelven
Godeonstraffelijk opgeofferd heeft,
uw geweten reinigen van dode
werken, om den levenden God te
dienen?
9:15 En daarom is Hij de Middelaar
des nieuwen testaments, opdat, de
dood [daartussen] gekomen
zijnde,tot verzoening der
overtredingen, die onder het eerste
testament waren, degenen, die
geroepen zijn, debeloftenis der
eeuwige erve ontvangen zouden.
9:16 Want waar een testament is,
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daar is het noodzaak, dat de dood
des testamentmakers [tussen] kome;
9:17 Want een testament is vast in
de doden, dewijl het nog geen
kracht heeft, wanneer
detestamentmaker leeft.
9:18 Waarom ook het eerste niet
zonder bloed is ingewijd.
9:19 Want als al de geboden, naar
de wet van Mozes, tot al het volk
uitgesproken waren, nam hij het
bloedder kalveren en bokken, met
water, en purperen wol, en hysop,
besprengde beide het boek zelf, en
al het volk,
9:20 Zeggende: Dit is het bloed des
testaments, hetwelk God aan ulieden
heeft geboden.
9:21 En hij besprengde desgelijks
ook den tabernakel, en al de vaten
van den dienst met het bloed.
9:22 En alle dingen worden bijna
door bloed gereinigd naar de wet,
en zonder bloedstorting geschiedt
geenvergeving.
9:23 Zo was het dan noodzaak, dat
wel de voorbeeldingen der dingen,
die in de hemelen zijn, door
dezedingen gereinigd werden, maar
de hemelse dingen zelve door
betere offeranden dan deze.
9:24 Want Christus is niet ingegaan
in het heiligdom, dat met handen
gemaakt is, hetwelk is
eentegenbeeld van het ware, maar
in den hemel zelven, om nu te
verschijnen voor het aangezicht van

God voorons;
9:25 Noch ook, opdat Hij Zichzelven
dikwijls zou opofferen, gelijk de
hogepriester alle jaar in het
heiligdomingaat met vreemd bloed;
9:26 (Anders had Hij dikwijls moeten
lijden van de grondlegging der
wereld af) maar nu is Hij eenmaal
in devoleinding der eeuwen
geopenbaard, om de zonde te niet
te doen, door Zijnszelfs offerande.
9:27 En gelijk het den mensen
gezet is, eenmaal te sterven, en
daarna het oordeel;
9:28 Alzo ook Christus, eenmaal
geofferd zijnde, om veler zonden
weg te nemen, zal ten anderen
malezonder zonde gezien worden
van degenen, die Hem verwachten
tot zaligheid.
10:1 Want de wet, hebbende een
schaduw der toekomende goederen,
niet het beeld zelf der zaken,
kanmet dezelfde offeranden, die zij
alle jaren geduriglijk opofferen,
nimmermeer heiligen degenen, die
daartoegaan.
10:2 Anderszins zouden zij
opgehouden hebben, geofferd te
worden, omdat degenen, die den
dienstpleegden, geen geweten meer
zouden hebben der zonden,
eenmaal gereinigd geweest zijnde;
10:3 Maar [nu] [geschiedt] in
dezelve alle jaren weder gedachtenis
der zonden.
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10:4 Want het is onmogelijk, dat
het bloed van stieren en bokken de
zonden wegneme.
10:5 Daarom, komende in de
wereld, zegt Hij: Slachtoffer en
offerande hebt Gij niet gewild, maar
Gij hebtMij het lichaam toebereid;
10:6 Brandofferen en [offer] voor de
zonde hebben U niet behaagd.
10:7 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in
het begin des boeks is van Mij
geschreven), om Uw wil te doen, o
God!
10:8 Als Hij te voren gezegd had:
Slachtoffer, en offerande, en
brandoffers, en [offer] voor de
zonde hebtGij niet gewild, noch
hebben U behaagd (dewelke naar
de wet geofferd worden);
10:9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom,
om Uw wil te doen, o God! Hij
neemt het eerste weg, om het
tweede testellen.
10:10 In welken wil wij geheiligd zijn,
door de offerande des lichaams van
Jezus Christus, eenmaal[geschied].
10:11 En een iegelijk priester stond
wel alle dagen dienende, en
dezelfde slachtofferen dikmaals
offerende,die de zonden
nimmermeer kunnen wegnemen;
10:12 Maar Deze, een slachtoffer
voor de zonden geofferd hebbende,
is in eeuwigheid gezeten aan
derechter [hand] Gods;
10:13 Voorts verwachtende, totdat
Zijn vijanden gesteld worden tot een

voetbank Zijner voeten.
10:14 Want met een offerande heeft
Hij in eeuwigheid volmaakt degenen,
die geheiligd worden.
10:15 En de Heilige Geest getuigt
het ons ook;
10:16 Want nadat Hij te voren
gezegd had: Dit is het verbond, dat
Ik met hen maken zal na die dagen,
zegtde Heere: Ik zal Mijn wetten
geven in hun harten, en Ik zal die
inschrijven in hun verstanden;
10:17 En hun zonden en hun
ongerechtigheden zal Ik geenszins
meer gedenken.
10:18 Waar nu vergeving derzelve
is, daar is geen offerande meer
voor de zonde.
10:19 Dewijl wij dan, broeders,
vrijmoedigheid hebben, om in te
gaan in het heiligdom door het
bloed vanJezus,
10:20 Op een versen en levenden
weg, welken Hij ons ingewijd heeft
door het voorhangsel, dat is,
[door]Zijn vlees;
10:21 En [dewijl] [wij] [hebben] een
groten Priester over het huis Gods;
10:22 Zo laat ons toegaan met een
waarachtig hart, in volle
verzekerdheid des geloofs, [onze]
hartengereinigd zijnde van het
kwaad geweten, en het lichaam
gewassen zijnde met rein water.
10:23 Laat ons de onwankelbare
belijdenis der hoop [vast] houden;
(want Die het beloofd heeft,
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isgetrouw);
10:24 En laat ons op elkander acht
nemen, tot opscherping der liefde
en der goede werken;
10:25 En laat ons onze onderlinge
bijeenkomst niet nalaten, gelijk
sommigen de gewoonte hebben,
maar[elkander] vermanen; en [dat]
zoveel te meer, als gij ziet, dat de
dag nadert.
10:26 Want zo wij willens zondigen,
nadat wij de kennis der waarheid
ontvangen hebben, zo blijft er
geenslachtoffer meer over voor de
zonden;
10:27 Maar een schrikkelijke
verwachting des oordeels, en hitte
des vuurs, dat de tegenstanders
zalverslinden.
10:28 Als iemand de wet van Mozes
heeft te niet gedaan, die sterft
zonder barmhartigheid, onder twee
ofdrie getuigen;
10:29 Hoeveel te zwaarder straf,
meent gij, zal hij waardig geacht
worden, die den Zoon van God
vertredenheeft, en het bloed des
testaments onrein geacht heeft,
waardoor hij geheiligd was, en den
Geest der genadesmaadheid heeft
aangedaan?
10:30 Want wij kennen Hem, Die
gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik
zal het vergelden, spreekt de
Heere.En wederom: De Heere zal
Zijn volk oordelen.
10:31 Vreselijk is het te vallen in de

handen des levenden Gods.
10:32 Doch gedenkt de vorige
dagen, in dewelke, nadat gij verlicht
zijt geweest, gij veel strijd des
lijdenshebt verdragen.
10:33 Ten dele, als gij door
smaadheden en verdrukkingen een
schouwspel geworden zijt; en ten
dele, alsgij gemeenschap gehad
hebt met degenen, die alzo
behandeld werden.
10:34 Want gij hebt ook over mijn
banden medelijden gehad, en de
roving uwer goederen met
blijdschapaangenomen, wetende, dat
gij hebt in uzelven een beter en
blijvend goed in de hemelen.
10:35 Werpt dan uw vrijmoedigheid
niet weg, welke een grote vergelding
des loons heeft.
10:36 Want gij hebt lijdzaamheid
van node, opdat gij, den wil van
God gedaan hebbende, de
beloftenismoogt wegdragen;
10:37 Want: Nog een zeer weinig
[tijds] [en] Hij, Die te komen staat,
zal komen, en niet vertoeven.
10:38 Maar de rechtvaardige zal uit
het geloof leven; en zo [iemand]
zich onttrekt, Mijn ziel heeft in
hemgeen behagen.
10:39 Maar wij zijn niet van
degenen, die zich onttrekken ten
verderve, maar van degenen, die
geloven totbehouding der ziel.
11:1 Het geloof nu is een vaste
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grond der dingen, die men hoopt,
[en] een bewijs der zaken, die men
nietziet.
11:2 Want door hetzelve hebben de
ouden getuigenis bekomen.
11:3 Door het geloof verstaan wij,
dat de wereld door het woord Gods
is toebereid, alzo dat de dingen,
diemen ziet, niet geworden zijn uit
dingen, die gezien worden.
11:4 Door het geloof heeft Abel een
meerdere offerande Gode geofferd
dan Kain, door hetwelk hijgetuigenis
bekomen heeft, dat hij rechtvaardig
was, alzo God over zijn gave
getuigenis gaf; en door
hetzelve[geloof] spreekt hij nog,
nadat hij gestorven is.
11:5 Door het geloof is Enoch
weggenomen geweest, opdat hij den
dood niet zou zien; en hij werd
nietgevonden, daarom dat hem God
weggenomen had; want voor zijn
wegneming heeft hij getuigenis
gehad, dat hijGode behaagde.
11:6 Maar zonder geloof is het
onmogelijk [Gode] te behagen. Want
die tot God komt, moet geloven,
datHij is, en een Beloner is
dergenen, die Hem zoeken.
11:7 Door het geloof heeft Noach,
door Goddelijke aanspraak
vermaand zijnde van de dingen, die
nog nietgezien werden, [en]
bevreesd geworden zijnde, de ark
toebereid tot behoudenis van zijn
huisgezin; door welke[ark] hij de

wereld heeft veroordeeld, en is
geworden een erfgenaam der
rechtvaardigheid, die naar het
geloof is.
11:8 Door het geloof is Abraham,
geroepen zijnde, gehoorzaam
geweest, om uit te gaan naar de
plaats,die hij tot een erfdeel
ontvangen zou; en hij is uitgegaan,
niet wetende, waar hij komen zou.
11:9 Door het geloof is hij een
inwoner geweest in het land der
belofte, als in een vreemd [land], en
heeft intabernakelen gewoond met
Izak en Jakob, die medeerfgenamen
waren derzelfde belofte.
11:10 Want hij verwachtte de stad,
die fondamenten heeft, welker
Kunstenaar en Bouwmeester God is.
11:11 Door het geloof heeft ook
Sara zelve kracht ontvangen, om
zaad te geven, en boven den tijd
[haars]ouderdoms heeft zij gebaard;
overmits zij Hem getrouw heeft
geacht, Die het beloofd had.
11:12 Daarom zijn ook van een, en
dat een verstorvene, [zovelen] in
menigte geboren, als de sterren
deshemels, en als het zand, dat
aan den oever der zee is, hetwelk
ontallijk is.
11:13 Deze allen zijn in het geloof
gestorven, de beloften niet
verkregen hebbende, maar hebben
dezelvevan verre gezien, en geloofd,
en omhelsd, en hebben beleden,
dat zij gasten en vreemdelingen op
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de aardewaren.
11:14 Want die zulke dingen
zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een
vaderland zoeken.
11:15 En indien zij aan dat
[vaderland] gedacht hadden, van
hetwelk zij uitgegaan waren, zij
zouden tijdgehad hebben, om weder
te keren;
11:16 Maar nu zijn zij begerig naar
een beter, dat is, naar het hemelse.
Daarom schaamt Zich God
hunnerniet, om hun God genaamd
te worden; want Hij had hun een
stad bereid.
11:17 Door het geloof heeft
Abraham, als hij verzocht werd, Izak
geofferd, en hij, die de beloften
ontvangenhad, heeft [zijn]
eniggeborene geofferd,
11:18 (Tot denwelken gezegd was:
In Izak zal u het zaad genoemd
worden) overleggende, dat
Godmachtig was, [hem] ook uit de
doden te verwekken;
11:19 Waaruit hij hem ook bij
gelijkenis wedergekregen heeft.
11:20 Door het geloof heeft Izak
[zijn] [zonen] Jakob en Ezau
gezegend aangaande toekomende
dingen.
11:21 Door het geloof heeft Jakob,
stervende, een iegelijk der zonen
van Jozef gezegend, en
heeftaangebeden, [leunende] op het
opperste van zijn staf.
11:22 Door het geloof heeft Jozef,

stervende, gemeld van den uitgang
der kinderen Israels, en heeft
bevelgegeven van zijn gebeente.
11:23 Door het geloof werd Mozes,
toen hij geboren was, drie maanden
lang van zijn ouders
verborgen,overmits zij zagen, dat het
kindeken schoon was; en zij
vreesden het gebod des konings
niet.
11:24 Door het geloof heeft Mozes,
nu groot geworden zijnde, geweigerd
een zoon van Farao's
dochtergenoemd te worden;
11:25 Verkiezende liever met het
volk van God kwalijk gehandeld te
worden, dan voor een tijd de
genietingder zonde te hebben;
11:26 Achtende de versmaadheid
van Christus meerderen rijkdom te
zijn, dan de schatten in Egypte;
wanthij zag op de vergelding des
loons.
11:27 Door het geloof heeft hij
Egypte verlaten, niet vrezende den
toorn des konings; want hij hield
zichvast, als ziende den Onzienlijke.
11:28 Door het geloof heeft hij het
pascha uitgericht, en de
besprenging des bloeds, opdat de
verderverder eerstgeborenen hen
niet raken zou.
11:29 Door het geloof zijn zij de
Rode zee doorgegaan, als door het
droge; hetwelk de Egyptenaars,
[ook]verzoekende, zijn verdronken.
11:30 Door het geloof zijn de
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muren van Jericho gevallen, als zij
tot zeven dagen toe omringd
warengeweest.
11:31 Door het geloof is Rachab,
de hoer, niet omgekomen met de
ongehoorzamen, als zij de
verspiedersmet vrede had
ontvangen.
11:32 En wat zal ik nog [meer]
zeggen? Want de tijd zal mij
ontbreken, zou ik verhalen van
Gideon, enBarak, en Samson, en
Jeftha, en David, en Samuel, en de
profeten;
11:33 Welken door het geloof
koninkrijken hebben overwonnen,
gerechtigheid geoefend, de
beloftenissenverkregen, de muilen
der leeuwen toegestopt;
11:34 De kracht des vuurs hebben
uitgeblust, de scherpte des zwaards
zijn ontvloden, uit zwakheidkrachten
hebben gekregen, in den krijg sterk
geworden zijn, heirlegers der
vreemden op de vlucht
hebbengebracht;
11:35 De vrouwen hebben hare
doden uit de opstanding [weder]
gekregen; en anderen zijn
uitgerektgeworden, de [aangeboden]
verlossing niet aannemende, opdat
zij een betere opstanding verkrijgen
zouden.
11:36 En anderen hebben
bespottingen en geselen geproefd,
en ook banden en gevangenis;
11:37 Zijn gestenigd geworden, in

stukken gezaagd, verzocht, door het
zwaard ter dood gebracht;
hebbengewandeld in schaapsvellen
[en] in geitenvellen; verlaten,
verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde;
11:38 (Welker de wereld niet
waardig was) hebben in woestijnen
gedoold, en [op] bergen, en
[in]spelonken, en [in] holen der
aarde.
11:39 En deze allen, hebbende door
het geloof getuigenis gehad, hebben
de belofte niet verkregen;
11:40 Alzo God wat beters over ons
voorzien had, opdat zij zonder ons
niet zouden volmaakt worden.
12:1 Daarom dan ook, alzo wij zo
groot een wolk der getuigen
rondom ons hebben liggende, laat
onsafleggen allen last, en de zonde,
die [ons] lichtelijk omringt, en laat
ons met lijdzaamheid lopen de
loopbaan, dieons voorgesteld is;
12:2 Ziende op den oversten
Leidsman en Voleinder des geloofs,
Jezus, Dewelke, voor de vreugde,
dieHem voorgesteld was, het kruis
heeft verdragen, en schande
veracht, en is gezeten aan de
rechter [hand] destroons van God.
12:3 Want aanmerkt Dezen, Die
zodanig een tegenspreken van de
zondaren tegen Zich heeft
verdragen,opdat gij niet verflauwt en
bezwijkt in uw zielen.
12:4 Gij hebt nog tot den bloede
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toe niet tegengestaan, strijdende
tegen de zonde;
12:5 En gij hebt vergeten de
vermaning, die tot u als tot zonen
spreekt: Mijn zoon, acht niet klein
dekastijding des Heeren, en bezwijkt
niet, als gij van Hem bestraft wordt;
12:6 Want dien de Heere liefheeft,
kastijdt Hij, en Hij geselt een
iegelijken zoon, die Hij aanneemt.
12:7 Indien gij de kastijding
verdraagt, zo gedraagt Zich God
jegens u als zonen; (want wat zoon
is er, diende vader niet kastijdt?)
12:8 Maar indien gij zonder
kastijding zijt, welke allen deelachtig
zijn geworden, zo zijt gij dan
bastaarden,en niet zonen.
12:9 Voorts, wij hebben de vaders
onzes vleses wel tot kastijders
gehad, en wij ontzagen hen; zullen
wij[dan] niet veel meer den Vader
der geesten onderworpen zijn, en
leven?
12:10 Want genen hebben [ons] wel
voor een korten tijd, naar dat het
hun goed dacht, gekastijd;
maarDeze kastijdt [ons] tot [ons]
nut, opdat wij Zijner heiligheid
zouden deelachtig worden.
12:11 En alle kastijding als die
tegenwoordig is, schijnt geen [zaak]
van vreugde, maar van droefheid
tezijn; doch daarna geeft zij van
zich een vreedzame vrucht der
gerechtigheid dengenen, die door
dezelvegeoefend zijn.

12:12 Daarom richt weder op de
trage handen, en de slappe knieen;
12:13 En maakt rechte paden voor
uw voeten, opdat hetgeen kreupel
is, niet verdraaid worde, maar
[dat]het veelmeer genezen worde.
12:14 Jaagt den vrede na met
allen, en de heiligmaking, zonder
welke niemand den Heere zien zal;
12:15 Toeziende, dat niet iemand
verachtere van de genade Gods; dat
niet enige wortel der
bitterheid,opwaarts spruitende,
beroerte make en door dezelve
velen ontreinigd worden.
12:16 Dat niet iemand zij een
hoereerder, of een onheilige, gelijk
Ezau, die om een spijze het recht
van zijneerstgeboorte weggaf.
12:17 Want gij weet, dat hij ook
daarna, de zegening willende
beerven, verworpen werd; want hij
vondgeen plaats des berouws,
hoewel hij dezelve met tranen zocht.
12:18 Want gij zijt niet gekomen tot
den tastelijken berg, en het
brandende vuur, en donkerheid,
enduisternis, en onweder,
12:19 En tot het geklank der
bazuin, en de stem der woorden;
welke die ze hoorden, baden, dat
het woordtot hen niet meer zou
gedaan worden.
12:20 (Want zij konden niet dragen,
hetgeen er geboden werd: Indien
ook een gedierte den berg
aanraakt,het zal gestenigd of met
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een pijl doorschoten worden.
12:21 En Mozes, zo vreselijk was
het gezicht, zeide: Ik ben gans
bevreesd en bevende).
12:22 Maar gij zijt gekomen tot den
berg Sion, en de stad des levenden
Gods, tot het hemelse Jeruzalem,en
de vele duizenden der engelen;
12:23 Tot de algemene vergadering
en de Gemeente der
eerstgeborenen, die in de
hemelenopgeschreven zijn, en tot
God, den Rechter over allen, en de
geesten der volmaakte
rechtvaardigen;
12:24 En tot den Middelaar des
nieuwen testaments, Jezus, en het
bloed der besprenging, dat
beteredingen spreekt dan Abel.
12:25 Ziet toe, dat gij Dien, Die
spreekt, niet verwerpt; want indien
dezen niet zijn ontvloden, die
dengeneverwierpen, welke op aarde
Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer
[zullen] wij niet [ontvlieden], zo wij
ons vanDien afkeren, Die van de
hemelen [is];
12:26 Wiens stem toen de aarde
bewoog; maar nu heeft Hij
verkondigd, zeggende: Nog eenmaal
zal Ikbewegen niet alleen de aarde,
maar ook den hemel.
12:27 En dit [woord]: Nog eenmaal,
wijst aan de verandering der
bewegelijke dingen, als welke
gemaaktwaren, opdat blijven zouden

de dingen, die niet bewegelijk zijn.
12:28 Daarom, alzo wij een
onbewegelijk Koninkrijk ontvangen,
laat ons de genade [vast] houden,
doordewelke wij welbehagelijk Gode
mogen dienen, met eerbied en
godvruchtigheid.
12:29 Want onze God is een
verterend vuur.
13:1 Dat de broederlijke liefde blijve.
13:2 Vergeet de herbergzaamheid
niet; want hierdoor hebben
sommigen onwetend engelen
geherbergd.
13:3 Gedenkt der gevangenen, alsof
gij mede gevangen waart; [en]
dergenen, die kwalijk
gehandeldworden, alsof gij ook
zelven in het lichaam [kwalijk]
[gehandeld] waart.
13:4 Het huwelijk [is] eerlijk onder
allen, en het bed onbevlekt; maar
hoereerders en overspelers zal
Godoordelen.
13:5 [Uw] wandel zij zonder
geldgierigheid; en zijt vergenoegd
met het tegenwoordige; want Hij
heeftgezegd: Ik zal u niet begeven,
en Ik zal u niet verlaten.
13:6 Zodat wij vrijmoediglijk durven
zeggen: De Heere is mij een Helper,
en ik zal niet vrezen, wat mij
eenmens zal doen.
13:7 Gedenkt uwer voorgangeren,
die u het Woord Gods gesproken
hebben; [en] volgt hun geloof
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na,aanschouwende de uitkomst
[hunner] wandeling.
13:8 Jezus Christus is gisteren en
heden dezelfde en in der
eeuwigheid.
13:9 Wordt niet omgevoerd met
verscheidene en vreemde leringen;
want het is goed, dat het hart
gesterktwordt door genade, niet
door spijzen, door welke geen
nuttigheid bekomen hebben, die
[daarin] gewandeldhebben.
13:10 Wij hebben een altaar, van
hetwelk geen macht hebben te eten,
die den tabernakel dienen.
13:11 Want welker dieren bloed
voor de zonde gedragen werd in
het heiligdom door den
hogepriester,derzelver lichamen
werden verbrand buiten de
legerplaats.
13:12 Daarom heeft ook Jezus,
opdat Hij door Zijn eigen bloed het
volk zou heiligen, buiten de
poortgeleden.
13:13 Zo laat ons dan tot Hem
uitgaan buiten de legerplaats, Zijn
smaadheid dragende.
13:14 Want wij hebben hier geen
blijvende stad, maar wij zoeken de
toekomende.
13:15 Laat ons dan door Hem altijd
Gode opofferen een offerande des
lofs, dat is, de vrucht der lippen,
dieZijn Naam belijden.
13:16 En vergeet de weldadigheid
en de mededeelzaamheid niet; want

aan zodanige offeranden heeft
Godeen welbehagen.
13:17 Zijt uw voorgangeren
gehoorzaam, en zijt hun onderdanig;
want zij waken voor uw zielen, als
dierekenschap geven zullen; opdat
zij dat doen mogen met vreugde en
niet al zuchtende; want dat is u
niet nuttig.
13:18 Bidt voor ons; want wij
vertrouwen, dat wij een goed
geweten hebben, als die in alles
willen eerlijkwandelen.
13:19 En ik bid [u] te meer, dat gij
dit doet, opdat ik te eerder ulieden
moge wedergegeven worden.
13:20 De God nu des vredes, Die
den grote Herder der schapen, door
het bloed des eeuwigen
testaments,uit de doden heeft
wedergebracht, [namelijk] onze
Heere Jezus Christus,
13:21 Die volmake u in alle goed
werk, opdat gij Zijn wil moogt doen;
werkende in u, hetgeen voor
Hemwelbehagelijk is, door Jezus
Christus; Denwelken zij de
heerlijkheid in alle eeuwigheid.
Amen.
13:22 Doch ik bid u, broeders,
verdraagt het woord dezer
vermaning; want ik heb u in het
kort geschreven.
13:23 Weet, dat de broeder
Timotheus losgelaten is, met welken
(zo hij haast komt) ik u zal zien.
13:24 Groet al uw voorgangeren, en
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al de heiligen. U groeten die van
Italie zijn.
13:25 De genade zij met u allen.

Amen. <[Uit Italie geschreven aan de
Hebreeen door Timotheus.]>

Jakobus
1:1 Jakobus, een dienstknecht van
God en van den Heere Jezus
Christus; aan de twaalf stammen,
die inde verstrooiing zijn: zaligheid.
1:2 Acht het voor grote vreugde,
mijn broeders, wanneer gij in velerlei
verzoekingen valt;
1:3 Wetende, dat de beproeving uws
geloofs lijdzaamheid werkt.
1:4 Doch de lijdzaamheid hebbe een
volmaakt werk, opdat gij moogt
volmaakt zijn en geheel oprecht,
ingeen ding gebrekkelijk.
1:5 En indien iemand van u wijsheid
ontbreekt, dat hij [ze] van God
begere, Die een iegelijk mildelijk
geeft,en niet verwijt; en zij zal hem
gegeven worden.
1:6 Maar dat hij [ze] begere in
geloof, niet twijfelende; want die
twijfelt, is een baar der zee gelijk,
die vanden wind gedreven en op
[geworpen] en nedergeworpen wordt.
1:7 Want die mens mene niet, dat
hij iets ontvangen zal van den
Heere.
1:8 Een dubbelhartig man [is]
ongestadig in al zijn wegen.

1:9 Maar de broeder, die nederig is,
roeme in zijn hoogheid.
1:10 En de rijke in zijn vernedering;
want hij zal als een bloem van het
gras voorbijgaan.
1:11 Want de zon is opgegaan met
de hitte, en heeft het gras dor
gemaakt, en zijn bloem is
afgevallen, ende schone gedaante
haars aanschijns is vergaan; alzo
zal ook de rijke in zijn wegen
verwelken.
1:12 Zalig is de man, die verzoeking
verdraagt; want als hij beproefd zal
geweest zijn, zal hij de kroon
deslevens ontvangen, welke de
Heere beloofd heeft dengenen, die
Hem liefhebben.
1:13 Niemand, als hij verzocht
wordt, zegge: Ik word van God
verzocht; want God kan niet
verzochtworden met het kwade, en
Hij Zelf verzoekt niemand.
1:14 Maar een iegelijk wordt
verzocht, als hij van zijn eigen
begeerlijkheid afgetrokken en verlokt
wordt.
1:15 Daarna de begeerlijkheid
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ontvangen hebbende baart zonde;
en de zonde voleindigd zijnde baart
dendood.
1:16 Dwaalt niet, mijn geliefde
broeders!
1:17 Alle goede gave, en alle
volmaakte gifte is van boven, van
den Vader der lichten afkomende,
bijWelken geen verandering is, of
schaduw van omkering.
1:18 Naar Zijn wil heeft Hij ons
gebaard door het Woord der
waarheid, opdat wij zouden zijn
[als]eerstelingen Zijner schepselen.
1:19 Zo dan, mijn geliefde broeders,
een iegelijk mens zij ras om te
horen, traag om te spreken, traag
tottoorn;
1:20 Want de toorn des mans werkt
Gods gerechtigheid niet.
1:21 Daarom, afgelegd hebbende
alle vuiligheid en overvloed van
boosheid, ontvangt
metzachtmoedigheid het Woord, dat
in [u] geplant wordt, hetwelk uw
zielen kan zaligmaken.
1:22 En zijt daders des Woords, en
niet alleen hoorders, uzelven met
valse overlegging bedriegende.
1:23 Want zo iemand een hoorder
is des Woords, en niet een dader,
die is een man gelijk, welke
zijnaangeboren aangezicht bemerkt
in een spiegel;
1:24 Want hij heeft zichzelven
bemerkt, en is weggegaan, en heeft
terstond vergeten, hoedanig hij was.

1:25 Maar die inziet in de
volmaakte wet, die der vrijheid is,
en daarbij blijft, deze, geen
vergetelijk hoordergeworden zijnde,
maar een dader des werks, deze,
[zeg] [ik], zal gelukzalig zijn in dit
zijn doen.
1:26 Indien iemand onder u dunkt,
dat hij godsdienstig is, en [hij] zijn
tong niet in toom houdt, maar zijn
hartverleidt, dezes godsdienst is
ijdel.
1:27 De zuivere en onbevlekte
godsdienst voor God en den Vader
is deze: wezen en weduwen
bezoekenin hun verdrukking, [en]
zichzelven onbesmet bewaren van
de wereld.
2:1 Mijn broeders, hebt niet het
geloof van onzen Heere Jezus
Christus, [den] [Heere] der
heerlijkheid, metaanneming des
persoons.
2:2 Want zo in uw vergadering
kwam een man met een gouden
ring aan den vinger, in een
sierlijkekleding, en er kwam ook een
arm man in met een slechte
kleding;
2:3 En gij zoudt aanzien dengene,
die de sierlijke kleding draagt, en
tot hem zeggen: Zit gij hier op
eeneerlijke plaats; en zoudt zeggen
tot den arme: Sta gij daar; of: Zit
hier onder mijn voetbank;
2:4 Hebt gij dan niet in uzelven een
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onderscheid gemaakt, en zijt
rechters geworden van
kwadeoverleggingen?
2:5 Hoort, mijn geliefde broeders,
heeft God niet uitverkoren de armen
dezer wereld, [om] rijk [te] [zijn]
inhet geloof, en erfgenamen des
Koninkrijks, hetwelk Hij belooft
dengenen, die Hem liefhebben?
2:6 Maar gij hebt den armen oneer
aangedaan. Overweldigen u niet de
rijken, en trekken zij u [niet] tot
derechterstoelen?
2:7 Lasteren zij niet den goeden
naam, die over u geroepen is?
2:8 Indien gij dan de koninklijke wet
volbrengt, naar de Schrift: Gij zult
uw naaste liefhebben als uzelven,
zodoet gij wel;
2:9 Maar indien gij den persoon
aanneemt, zo doet gij zonde, en
wordt van de wet bestraft als
overtreders.
2:10 Want wie de gehele wet zal
houden, en in een zal struikelen,
die is schuldig geworden aan alle.
2:11 Want Die gezegd heeft: Gij zult
geen overspel doen, Die heeft ook
gezegd: Gij zult niet doden. Indiengij
nu geen overspel zult doen, maar
zult doden, zo zijt gij een overtreder
der wet geworden.
2:12 Spreekt alzo, en doet alzo, als
die door de wet der vrijheid zult
geoordeeld worden.
2:13 Want een onbarmhartig
oordeel [zal] [gaan] over dengene,

die geen barmhartigheid gedaan
heeft; ende barmhartigheid roemt
tegen het oordeel.
2:14 Wat nuttigheid is het, mijn
broeders, indien iemand zegt, dat
hij het geloof heeft, en hij heeft
dewerken niet? Kan dat geloof hem
zaligmaken?
2:15 Indien er nu een broeder of
zuster naakt zouden zijn, en gebrek
zouden hebben aan
dagelijksvoedsel;
2:16 En iemand van u tot hen zou
zeggen: Gaat henen in vrede, wordt
warm, en wordt verzadigd;
engijlieden zoudt hun niet geven de
nooddruftigheden des lichaams, wat
nuttigheid is dat?
2:17 Alzo ook het geloof, indien het
de werken niet heeft, is bij
zichzelven dood.
2:18 Maar, zal iemand zeggen: Gij
hebt het geloof, en ik heb de
werken. Toon mij uw geloof uit uw
werken,en ik zal u uit mijn werken
mijn geloof tonen.
2:19 Gij gelooft, dat God een enig
[God] is; gij doet wel; de duivelen
geloven het ook, en zij sidderen.
2:20 Maar wilt gij weten, o ijdel
mens, dat het geloof zonder de
werken dood is?
2:21 Abraham, onze vader, is hij
niet uit de werken gerechtvaardigd,
als hij Izak, zijn zoon, geofferd
heeftop het altaar?
2:22 Ziet gij wel, dat het geloof
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mede gewrocht heeft met zijn
werken, en het geloof volmaakt is
geweest uitde werken?
2:23 En de Schrift is vervuld
geworden, die daar zegt: En
Abraham geloofde God, en het is
hem totrechtvaardigheid gerekend,
en hij is een vriend van God
genaamd geweest.
2:24 Ziet gij dan nu, dat een mens
uit de werken gerechtvaardigd
wordt, en niet alleenlijk uit het
geloof?
2:25 En desgelijks ook Rachab, de
hoer, is zij niet uit de werken
gerechtvaardigd geweest, als zij
degezondenen heeft ontvangen, en
door een anderen weg uitgelaten?
2:26 Want gelijk het lichaam zonder
geest dood is, alzo is ook het
geloof zonder de werken dood.
3:1 Zijt niet vele meesters, mijn
broeders, wetende, dat wij te
meerder oordeel zullen ontvangen.
3:2 Want wij struikelen allen in vele.
Indien iemand in woorden niet
struikelt, die is een volmaakt
man,machtig om ook het gehele
lichaam in den toom te houden.
3:3 Ziet, wij leggen den paarden
tomen in de monden, opdat zij ons
zouden gehoorzamen, en wij
leiden[daarmede] hun gehele
lichaam om;
3:4 Ziet ook de schepen, hoewel zij
zo groot zijn, en van harde winden

gedreven, zij worden omgewendvan
een zeer klein roer, waarhenen ook
de begeerte des stuurders wil.
3:5 Alzo is ook de tong een klein
lid, en roemt [nochtans] grote
dingen. Ziet, een klein vuur, hoe
grotenhoop houts het aansteekt.
3:6 De tong is ook een vuur, een
wereld der ongerechtigheid; alzo is
de tong onder onze leden
gesteld,welke het gehele lichaam
besmet, en ontsteekt het rad [onzer]
geboorte, en wordt ontstoken van
de hel.
3:7 Want alle natuur, beide der
wilde dieren en der vogelen, beide
der kruipende en der zeedieren,
wordtgetemd en is getemd geweest
van de menselijke natuur.
3:8 Maar de tong kan geen mens
temmen; zij is een onbedwingelijk
kwaad, vol van dodelijk venijn.
3:9 Door haar loven wij God en den
Vader, en door haar vervloeken wij
de mensen, die naar de
gelijkenisvan God gemaakt zijn.
3:10 Uit denzelfden mond komt
voort zegening en vervloeking. Dit
moet, mijn broeders, alzo
nietgeschieden.
3:11 Welt ook een fontein uit een
zelfde ader het zoet en het bitter?
3:12 Kan ook, mijn broeders, een
vijgeboom olijven voortbrengen, of
een wijnstok vijgen? Alzo [kan]
geenfontein zout en zoet water
voortbrengen.
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3:13 Wie is wijs en verstandig onder
u? die bewijze uit [zijn] goeden
wandel zijn werken in
zachtmoedigewijsheid.
3:14 Maar indien gij bitteren nijd en
twistgierigheid hebt in uw hart, zo
roemt en liegt niet tegen
dewaarheid.
3:15 Deze is de wijsheid niet, die
van boven afkomt, maar is aards,
natuurlijk, duivels.
3:16 Want waar nijd en
twistgierigheid is, aldaar is
verwarring en alle boze handel.
3:17 Maar de wijsheid, die van
boven is, die is ten eerste zuiver,
daarna vreedzaam,
bescheiden,gezeggelijk, vol van
barmhartigheid en van goede
vruchten, niet partijdig oordelende,
en ongeveinsd.
3:18 En de vrucht der
rechtvaardigheid wordt in vrede
gezaaid voor degenen, die vrede
maken.
4:1 Van waar [komen] krijgen en
vechterijen onder u? [Komen] [zij]
niet hiervan, [namelijk] uit
uwwellusten, die in uw leden strijd
voeren?
4:2 Gij begeert, en hebt niet; gij
benijdt en ijvert [naar] [dingen], en
kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en
voertkrijg, doch gij hebt niet, omdat
gij niet bidt.
4:3 Gij bidt, en gij ontvangt niet,

omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het
in uw wellusten doorbrengen zoudt.
4:4 Overspelers en overspeleressen,
weet gij niet, dat de vriendschap
der wereld een vijandschap Godsis?
Zo wie dan een vriend der wereld
wil zijn, die wordt een vijand van
God gesteld.
4:5 Of meent gij, dat de Schrift
tevergeefs zegt: De Geest, Die in
ons woont, heeft Die lust tot
nijdigheid?
4:6 Ja, Hij geeft meerdere genade.
Daarom zegt [de] [Schrift]: God
wederstaat de hovaardigen, maar
dennederigen geeft Hij genade.
4:7 Zo onderwerpt u dan Gode;
wederstaat den duivel, en hij zal
van u vlieden.
4:8 Naakt tot God, en Hij zal tot u
naken. Reinigt de handen, gij
zondaars, en zuivert de harten,
gijdubbelhartigen!
4:9 Gedraagt u als ellendigen, en
treurt en weent; uw lachen worde
veranderd in treuren, en
[uw]blijdschap in bedroefdheid.
4:10 Vernedert u voor den Heere,
en Hij zal u verhogen.
4:11 Broeders, spreekt niet kwalijk
van elkander. Die van [zijn] broeder
kwalijk spreekt en zijn
broederoordeelt, die spreekt kwalijk
van de wet, en oordeelt de wet.
Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt
gij geen daderder wet, maar een
rechter.
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4:12 Er is een enig Wetgever, Die
behouden kan en verderven. Doch
wie zijt gij, die een
anderenoordeelt?
4:13 Welaan nu gij, die daar zegt:
Wij zullen heden of morgen naar
zulk een stad reizen, en aldaar een
jaardoorbrengen, en koopmanschap
drijven, en winst doen.
4:14 Gij, die niet weet, wat morgen
[geschieden] [zal], want hoedanig is
uw leven? Want het is een damp,die
voor een weinig [tijds] gezien wordt,
en daarna verdwijnt.
4:15 In plaats dat gij zoudt zeggen:
Indien de Heere wil, en wij leven
zullen, zo zullen wij dit of dat doen.
4:16 Maar nu roemt gij in uw
hoogmoed; alle zodanige roem is
boos.
4:17 Wie dan weet goed te doen,
en niet doet, dien is het zonde.
5:1 Welaan nu, gij rijken, weent en
huilt over uw ellendigheden, die
over u komen.
5:2 Uw rijkdom is verrot, en uw
klederen zijn van de motten gegeten
geworden;
5:3 Uw goud en zilver is verroest;
en hun roest zal u zijn tot een
getuigenis, en zal uw vlees als een
vuurverteren; gij hebt schatten
vergaderd in de laatste dagen.
5:4 Ziet, het loon der werklieden,
die uw landen gemaaid hebben,
welke van u verkort is, roept; en

hetgeschrei dergenen, die geoogst
hebben, is gekomen tot in de oren
van den Heere Sebaoth.
5:5 Gij hebt lekkerlijk geleefd op de
aarde, en wellusten gevolgd; gij hebt
uw harten gevoed als in een dagder
slachting.
5:6 Gij hebt veroordeeld, gij hebt
gedood den rechtvaardige; [en] hij
wederstaat u niet.
5:7 Zo zijt dan lankmoedig,
broeders, tot de toekomst des
Heeren. Ziet, de landman verwacht
de kostelijkevrucht des lands,
lankmoedig zijnde over dezelve,
totdat het den vroegen en spaden
regen zal hebbenontvangen.
5:8 Weest gij ook lankmoedig,
versterkt uw harten; want de
toekomst des Heeren genaakt.
5:9 Zucht niet tegen elkander,
broeders, opdat gij niet veroordeeld
wordt; ziet, de Rechter staat voor
dedeur.
5:10 Mijn broeders, neemt tot een
voorbeeld des lijdens, en der
lankmoedigheid de profeten, die [in]
denNaam des Heeren gesproken
hebben.
5:11 Ziet, wij houden hen gelukzalig,
die verdragen; gij hebt de
verdraagzaamheid van Job gehoord,
en gijhebt het einde des Heeren
gezien, dat de Heere zeer
barmhartig is en een Ontfermer.
5:12 Doch voor alle dingen, mijn
broeders, zweert niet, noch bij den
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hemel, noch bij de aarde, noch
enigenanderen eed; maar uw ja, zij
ja, en het neen, neen; opdat gij in
geen oordeel valt.
5:13 Is iemand onder u in lijden?
Dat hij bidde. Is iemand
goedsmoeds? Dat hij psalmzinge.
5:14 Is iemand krank onder u? Dat
hij tot zich roepe de ouderlingen
der Gemeente, en dat zij over
hembidden, hem zalvende met olie
in den Naam des Heeren.
5:15 En het gebed des geloofs zal
den zieke behouden, en de Heere
zal hem oprichten, en zo hij
zondengedaan zal hebben, het zal
hem vergeven worden.
5:16 Belijdt elkander de misdaden,
en bidt voor elkander, opdat gij

gezond wordt; een krachtig gebed
desrechtvaardigen vermag veel.
5:17 Elias was een mens van gelijke
bewegingen als wij; en hij bad een
gebed, dat het niet zou regenen;en
het regende niet op de aarde in
drie jaren en zes maanden.
5:18 En hij bad wederom, en de
hemel gaf regen, en de aarde
bracht haar vrucht voort.
5:19 Broeders, indien iemand onder
u van de waarheid is afgedwaald,
en hem iemand bekeert,
5:20 Die wete, dat degene, die een
zondaar van de dwaling zijns wegs
bekeert, een ziel van den dood
zalbehouden, en menigte der
zonden zal bedekken.

1 Petrus
1:1 Petrus, een apostel van Jezus
Christus, aan de vreemdelingen,
verstrooid in Pontus,
Galatie,Kappadocie, Azie en Bithynie,
1:2 Den uitverkorenen naar de
voorkennis van God den Vader, in
de heiligmaking des Geestes,
totgehoorzaamheid en besprenging
des bloeds van Jezus Christus;
genade en vrede zij u
vermenigvuldigd.
1:3 Geloofd zij de God en Vader

van onzen Heere Jezus Christus, Die
naar Zijn grote barmhartigheid
onsheeft wedergeboren, tot een
levende hoop, door de opstanding
van Jezus Christus uit de doden.
1:4 Tot een onverderfelijke, en
onbevlekkelijke, en onverwelkelijke
erfenis, die in de hemelen bewaard
isvoor u.
1:5 Die in de kracht Gods bewaard
wordt door het geloof tot de
zaligheid, die bereid is, om
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geopenbaard teworden in den
laatsten tijd.
1:6 In welke gij u verheugt, nu een
weinig [tijds] (zo het nodig is)
bedroefd zijnde door
menigerleiverzoekingen;
1:7 Opdat de beproeving uws
geloofs, die veel kostelijker is dan
van het goud, hetwelk vergaat en
door hetvuur beproefd wordt,
bevonden worde te zijn tot lof, en
eer, en heerlijkheid, in de
openbaring van Jezus Christus;
1:8 Denwelken gij niet gezien hebt,
en [nochtans] liefhebt, in Denwelken
gij nu, hoewel [Hem] niet
ziende,maar gelovende, u verheugt
met een onuitsprekelijke en heerlijke
vreugde;
1:9 Verkrijgende het einde uws
geloofs, [namelijk] de zaligheid der
zielen.
1:10 Van welke zaligheid
ondervraagd en onderzocht hebben
de profeten, die geprofeteerd
hebben van degenade, aan u
[geschied];
1:11 Onderzoekende, op welken of
hoedanigen tijd de Geest van
Christus, Die in hen was, beduidde
en tevoren getuigde, het lijden, [dat]
op Christus [komen] [zou], en de
heerlijkheid daarna [volgende].
1:12 Denwelken geopenbaard is, dat
zij niet zichzelven, maar ons
bedienden deze dingen, die u
nuaangediend zijn bij degenen, die

u het Evangelie verkondigd hebben
door den Heiligen Geest, Die van
denhemel gezonden is; in welke
dingen de engelen begerig zijn in te
zien.
1:13 Daarom opschortende de
lenden uws verstands, [en]
nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk
op degenade, die u toegebracht
wordt in de openbaring van Jezus
Christus.
1:14 Als gehoorzame kinderen,
wordt niet gelijkvormig aan de
begeerlijkheden, die te voren in
uwonwetendheid waren;
1:15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen
heeft, heilig is, [zo] wordt ook
gijzelven heilig in al [uw] wandel;
1:16 Daarom dat er geschreven is:
Zijt heilig, want Ik ben heilig.
1:17 En indien gij tot een Vader
aanroept Dengene, Die zonder
aanneming des persoons oordeelt
naareens iegelijks werk, zo wandelt
in vreze den tijd uwer inwoning;
1:18 Wetende dat gij niet door
vergankelijke dingen, zilver of goud,
verlost zijt uit uw ijdele wandeling,
die[u] van de vaderen overgeleverd
[is];
1:19 Maar door het dierbaar bloed
van Christus, als van een
onbestraffelijk en onbevlekt Lam;
1:20 Dewelke wel voorgekend is
geweest voor de grondlegging der
wereld, maar geopenbaard is in
dezelaatste tijden om uwentwil,
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1:21 Die door Hem gelooft in God,
Welke Hem opgewekt heeft uit de
doden, en Hem heerlijkheid
gegevenheeft, opdat uw geloof en
hoop op God zijn zou.
1:22 Hebbende [dan] uw zielen
gereinigd in de gehoorzaamheid der
waarheid, door den Geest,
totongeveinsde broederlijke liefde,
zo hebt elkander vuriglijk lief uit
een rein hart;
1:23 Gij, die wedergeboren zijt, niet
uit vergankelijk, maar [uit]
onvergankelijk zaad, door het
levende eneeuwig blijvende Woord
van God.
1:24 Want alle vlees is als gras, en
alle heerlijkheid des mensen is als
een bloem van het gras. Het gras
isverdord, en zijn bloem is
afgevallen;
1:25 Maar het Woord des Heeren
blijft in der eeuwigheid; en dit is het
Woord, dat onder u verkondigd is.
2:1 Zo legt dan af alle kwaadheid,
en alle bedrog, en geveinsdheid, en
nijdigheid, en alle achterklappingen;
2:2 En, als nieuwgeborene
kinderkens, zijt zeer begerig naar de
redelijke onvervalste melk, opdat gij
doordezelve moogt opwassen;
2:3 Indien gij anders gesmaakt hebt,
dat de Heere goedertieren is.
2:4 Tot Welken komende, [als] [tot]
een levenden Steen, van de mensen
wel verworpen, maar bij

Goduitverkoren [en] dierbaar;
2:5 Zo wordt gij ook zelven, als
levende stenen, gebouwd [tot] een
geestelijk huis, [tot] een
heiligpriesterdom, om geestelijke
offeranden op te offeren, die Gode
aangenaam zijn door Jezus Christus.
2:6 Daarom is ook vervat in de
Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een
uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren
[en]dierbaar is; en: Die in Hem
gelooft, zal niet beschaamd worden.
2:7 U dan, die gelooft, is Hij
dierbaar; maar den ongehoorzamen
[wordt] [gezegd]: De Steen, Dien
debouwlieden verworpen hebben,
Deze is geworden tot een hoofd
des hoeks, en een steen des
aanstoots, en eenrots der ergernis;
2:8 Dengenen [namelijk], die zich
aan het Woord stoten,
ongehoorzaam zijnde, waartoe zij
ook gezet zijn.
2:9 Maar gij zijt een uitverkoren
geslacht, een koninklijk priesterdom,
een heilig volk, een verkregen
volk;opdat gij zoudt verkondigen de
deugden Desgenen, Die u uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn
wonderbaarlicht;
2:10 Gij, die eertijds geen volk
waart, maar nu Gods volk zijt; die
[eertijds] niet ontfermd waart, maar
nuontfermd zijt geworden.
2:11 Geliefden, ik vermaan [u] als
inwoners en vreemdelingen, dat gij
u onthoudt van de
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vleselijkebegeerlijkheden, welke krijg
voeren tegen de ziel;
2:12 En houdt uw wandel eerlijk
onder de heidenen; opdat in
hetgeen zij kwalijk van u spreken,
als vankwaaddoeners, zij uit de
goede werken, die zij in [u] zien,
God verheerlijken mogen in den dag
der bezoeking.
2:13 Zijt dan alle menselijke
ordening onderdanig, om des
Heeren wil; hetzij den koning, als de
opperstemacht hebbende;
2:14 Hetzij den stadhouderen, als
die van hem gezonden worden, tot
straf wel der kwaaddoeners,
maar[tot] prijs dergenen, die goed
doen.
2:15 Want alzo is het de wil van
God, dat gij, weldoende, den mond
stopt aan de onwetendheid der
dwazemensen;
2:16 Als vrijen, en niet de vrijheid
hebbende als een deksel der
boosheid, maar als dienstknechten
vanGod.
2:17 Eert een iegelijk; hebt de
broederschap lief; vreest God; eert
den koning.
2:18 Gij huisknechten, zijt met alle
vreze onderdanig den heren, niet
alleen den goeden en
bescheidenen,maar ook den harden.
2:19 Want dat is genade, indien
iemand om het geweten voor God
zwarigheid verdraagt, lijdende
tenonrechte.

2:20 Want wat lof is het, indien gij
verdraagt, als gij zondigt, en
[daarover] geslagen wordt? Maar
indien gijverdraagt, als gij weldoet,
en [daarover] lijdt, dat is genade bij
God.
2:21 Want hiertoe zijt gij geroepen,
dewijl ook Christus voor ons
geleden heeft, ons een
voorbeeldnalatende, opdat gij Zijn
voetstappen zoudt navolgen;
2:22 Die geen zonde gedaan heeft,
en er is geen bedrog in Zijn mond
gevonden;
2:23 Die, als Hij gescholden werd,
niet wederschold, en als Hij leed,
niet dreigde; maar gaf het over
aanDien, Die rechtvaardiglijk
oordeelt;
2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn
lichaam gedragen heeft op het
hout; opdat wij, der zonden
afgestorvenzijnde, der gerechtigheid
leven zouden; door Wiens striemen
gij genezen zijt.
2:25 Want gij waart als dwalende
schapen; maar gij zijt nu bekeerd
tot den Herder en Opziener
uwerzielen.
3:1 Desgelijks gij vrouwen, zijt uw
eigenen mannen onderdanig; opdat
ook, zo enigen den
Woordeongehoorzaam zijn, zij door
den wandel der vrouwen zonder
Woord mogen gewonnen worden;
3:2 Als zij zullen ingezien hebben
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uw kuisen wandel in vreze.
3:3 Welker versiersel zij, niet
hetgeen uiterlijk is, [bestaande] in
het vlechten des haars, en
omhangen vangoud, of van klederen
aan te trekken;
3:4 Maar de verborgen mens des
harten, in het onverderfelijk
[versiersel] van een zachtmoedigen
en stillengeest, die kostelijk is voor
God.
3:5 Want alzo versierden zichzelven
eertijds ook de heilige vrouwen, die
op God hoopten, en waren
haareigen mannen onderdanig;
3:6 Gelijk Sara aan Abraham
gehoorzaam is geweest, hem
noemende heer, welker dochters gij
gewordenzijt, als gij weldoet, en niet
vreest voor enige verschrikking.
3:7 Gij mannen, insgelijks, woont bij
[haar] met verstand, aan het
vrouwelijke vat, als het zwakste,
eergevende, als die ook medeerfgenamen der genade des levens
[met] [haar] zijt; opdat uw gebeden
nietverhinderd worden.
3:8 En eindelijk, zijt allen
eensgezind, medelijdend, de
broeders liefhebbende, met
innerlijkebarmhartigheid bewogen,
vriendelijk;
3:9 Vergeldt niet kwaad voor kwaad,
of schelden voor schelden, maar
zegent daarentegen; wetende, datgij
daartoe geroepen zijt, opdat gij
zegening zoudt beerven.

3:10 Want wie het leven wil
liefhebben, en goede dagen zien,
die stille zijn tong van het kwaad,
en zijnlippen, dat zij geen bedrog
spreken;
3:11 Die wijke af van het kwade, en
doe het goede; die zoeke vrede en
jage denzelven na.
3:12 Want de ogen des Heeren zijn
over de rechtvaardigen, en Zijn oren
tot hun gebed; maar hetaangezicht
des Heeren is tegen degenen, die
kwaad doen.
3:13 En wie is het, die u kwaad
doen zal, indien gij navolgers zijt
van het goede?
3:14 Maar indien gij ook lijdt om
der gerechtigheid wil, zo zijt gij
zalig; en vreest niet uit vreze van
hen, enwordt niet ontroerd;
3:15 Maar heiligt God, den Heere, in
uw harten; en zijt altijd bereid tot
verantwoording aan een iegelijk,
dieu rekenschap afeist van de hoop,
die in u is, met zachtmoedigheid en
vreze.
3:16 En hebt een goed geweten,
opdat in hetgeen zij kwalijk van u
spreken, als van kwaaddoeners,
zijbeschaamd mogen worden, die uw
goeden wandel in Christus lasteren.
3:17 Want het is beter, dat gij,
weldoende, (indien het de wil van
God wil) lijdt, dan kwaad doende.
3:18 Want Christus heeft ook eens
voor de zonden geleden, Hij
rechtvaardig voor de
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onrechtvaardigen,opdat Hij ons tot
God zou brengen; Die wel is
gedood in het vlees, maar levend
gemaakt door den Geest;
3:19 In Denwelken Hij ook,
henengegaan zijnde, den geesten,
die in de gevangenis [zijn], gepredikt
heeft,
3:20 Die eertijds ongehoorzaam
waren, wanneer de lankmoedigheid
Gods eenmaal verwachtte, in
dedagen van Noach, als de ark
toebereid werd; waarin weinige (dat
is acht) zielen behouden werden
door hetwater.
3:21 Waarvan het tegenbeeld, de
doop, ons nu ook behoudt, niet die
een aflegging is der vuiligheid
deslichaams, maar die een vraag is
van een goed geweten tot God,
door de opstanding van Jezus
Christus;
3:22 Welke is aan de rechter [hand]
Gods, opgevaren ten hemel, de
engelen, en machten, en
krachtenHem onderdanig gemaakt
zijnde.
4:1 Dewijl dan Christus voor ons in
het vlees geleden heeft, zo wapent
gij u ook met dezelfde
gedachte,[namelijk] dat wie in het
vlees geleden heeft, die heeft
opgehouden van de zonde;
4:2 Om nu niet meer naar de
begeerlijkheden der mensen, maar
naar den wil van God, den tijd, die

overigis in het vlees, te leven.
4:3 Want het is ons genoeg, dat wij
den voorgaande tijd des levens der
heidenen wil volbracht hebben,
engewandeld hebben in
ontuchtigheden, begeerlijkheden,
wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen
en gruwelijkeafgoderijen;
4:4 Waarin zij zich vreemd houden,
als gij niet medeloopt tot dezelfde
uitgieting der overdadigheid, en
[u]lasteren;
4:5 Dewelke zullen rekenschap
geven Dengene, Die bereid staat om
te oordelen de levenden en de
doden.
4:6 Want daartoe is ook den doden
het Evangelie verkondigd geworden,
opdat zij wel zouden
geoordeeldworden naar den mens in
het vlees, maar leven zouden naar
God in den geest.
4:7 En het einde aller dingen is
nabij; zijt dan nuchteren, en waakt
in de gebeden.
4:8 Maar vooral hebt vurige liefde
tot elkander; want de liefde zal
menigte van zonden bedekken.
4:9 Zijt herbergzaam jegens
elkander, zonder murmureren.
4:10 Een iegelijk, gelijk hij gave
ontvangen heeft, [alzo] bediene hij
dezelve aan de anderen, als
goedeuitdelers der menigerlei
genade Gods.
4:11 Indien iemand spreekt, [die]
[spreke] als de woorden Gods;
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indien iemand dient, [die] [diene] als
uitkracht, die God verleent; opdat
God in allen geprezen worde door
Jezus Christus, Welken toekomt
deheerlijkheid en de kracht, in alle
eeuwigheid. Amen.
4:12 Geliefden, houdt u niet vreemd
over de hitte [der] [verdrukking]
onder u, die u geschiedt
totverzoeking, alsof u [iets] vreemds
overkwame;
4:13 Maar gelijk gij gemeenschap
hebt aan het lijden van Christus,
[alzo] verblijdt u; opdat gij ook in
deopenbaring Zijner heerlijkheid u
moogt verblijden en verheugen.
4:14 Indien gij gesmaad wordt om
den Naam van Christus, zo zijt gij
zalig; want de Geest der
heerlijkheid,en [de] [Geest] van God
rust op u. Wat hen aangaat, Hij
wordt wel gelasterd, maar wat u
aangaat, Hij wordtverheerlijkt.
4:15 Doch dat niemand van u lijde
als een doodslager, of dief, of
kwaaddoener, of als een, die zich
meteens anders doen bemoeit;
4:16 Maar indien [iemand] [lijdt] als
een Christen, die schame zich niet,
maar verheerlijke God in dezendele.
4:17 Want het is de tijd, dat het
oordeel beginne van het huis Gods;
en indien het eerst van ons
[begint],welk zal het einde zijn
dergenen, die het Evangelie van
God ongehoorzaam zijn?
4:18 En indien de rechtvaardige

nauwelijks zalig wordt, waar zal de
goddeloze en zondaar verschijnen?
4:19 Zo dan ook die lijden naar
den wil van God, dat zij hun zielen
[Hem], als den getrouwen
Schepper,bevelen met weldoen.
5:1 De ouderlingen, die onder u
zijn, vermaan ik, die een
medeouderling, en getuige des
lijdens vanChristus ben, en
deelachtig der heerlijkheid, die
geopenbaard zal worden:
5:2 Weidt de kudde Gods, die onder
u is, hebbende opzicht [daarover],
niet uit bedwang, maar
gewilliglijk;noch om vuil gewin, maar
met een volvaardig gemoed;
5:3 Noch als heerschappij voerende
over het erfdeel [des] [Heeren],
maar [als] voorbeelden der
kuddegeworden zijnde.
5:4 En als de overste Herder
verschenen zal zijn, zo zult gij de
onverwelkelijke kroon der
heerlijkheidbehalen.
5:5 Desgelijks gij jongen, zijt den
ouden onderdanig; en zijt allen
elkander onderdanig; zijt met
deootmoedigheid bekleed; want God
wederstaat de hovaardigen, maar
den nederigen geeft Hij genade.
5:6 Vernedert u dan onder de
krachtige hand Gods, opdat Hij u
verhoge te Zijner tijd.
5:7 Werpt al uw bekommernis op
Hem, want Hij zorgt voor u.
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5:8 Zijt nuchteren, [en] waakt; want
uw tegenpartij, de duivel, gaat om
als een briesende leeuw,
zoekende,wien hij zou mogen
verslinden;
5:9 Denwelken wederstaat, vast
zijnde in het geloof, wetende, dat
hetzelfde lijden aan uw
broederschap,die in de wereld is,
volbracht wordt.
5:10 De God nu aller genade, Die
ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige
heerlijkheid in Christus Jezus,
nadatwij een weinig [tijds] zullen
geleden hebben, Dezelve volmake,
bevestige, versterke, [en] fondere

ulieden.
5:11 Hem zij de heerlijkheid en de
kracht in alle eeuwigheid. Amen.
5:12 Door Silvanus, die u een
getrouw broeder is, zo ik acht, heb
ik met weinige [woorden]
geschreven,vermanende en
betuigende, dat deze is de
waarachtige genade Gods, in welke
gij staat.
5:13 U groet de medeuitverkorene
[Gemeente], die in Babylon is, en
Markus, mijn zoon.
5:14 Groet elkander met een kus
der liefde. Vrede zij u allen, die in
Christus Jezus zijt. Amen.

2 Petrus
1:1 Simeon Petrus, een dienstknecht
en apostel van Jezus Christus, aan
degenen, die even dierbaargeloof
met ons verkregen hebben, door de
rechtvaardigheid van onzen God en
Zaligmaker, Jezus Christus;
1:2 Genade en vrede zij u
vermenigvuldigd door de kennis van
God, en van Jezus, onzen Heere;
1:3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht
alles, wat tot het leven en de
godzaligheid [behoort],
geschonkenheeft, door de kennis
Desgenen, Die ons geroepen heeft
tot heerlijkheid en deugd;

1:4 Door welke ons de grootste en
dierbare beloften geschonken zijn,
opdat gij door dezelve der
goddelijkenatuur deelachtig zoudt
worden, nadat gij ontvloden zijt het
verderf, dat in de wereld is door de
begeerlijkheid.
1:5 En gij, tot hetzelve ook alle
naarstigheid toebrengende, voegt bij
uw geloof deugd, en bij de
deugdkennis,
1:6 En bij de kennis matigheid, en
bij de matigheid lijdzaamheid, en bij
de lijdzaamheid godzaligheid,
1:7 En bij de godzaligheid
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broederlijke liefde, en bij de
broederlijke liefde, liefde [jegens]
[allen].
1:8 Want zo deze dingen bij u zijn,
en [in] [u] overvloedig zijn, zij zullen
[u] niet ledig noch onvruchtbaarlaten
in de kennis van onzen Heere Jezus
Christus.
1:9 Want bij welken deze dingen
niet zijn, die is blind, van verre niet
ziende, hebbende vergeten
dereiniging zijner vorige zonden.
1:10 Daarom, broeders, benaarstigt
u te meer, om uw roeping en
verkiezing vast te maken; want
datdoende zult gij nimmermeer
struikelen.
1:11 Want alzo zal u rijkelijk
toegevoegd worden de ingang in
het eeuwig Koninkrijk van onzen
Heere enZaligmaker, Jezus Christus.
1:12 Daarom zal ik niet verzuimen u
altijd daarvan te vermanen, hoewel
gij het weet, en in detegenwoordige
waarheid versterkt zijt.
1:13 En ik acht het recht te zijn,
zolang ik in dezen tabernakel ben,
dat ik u opwekke door vermaning;
1:14 Alzo ik weet, dat de aflegging
mijns tabernakels haast zijn zal,
gelijkerwijs ook onze Heere
JezusChristus mij heeft
geopenbaard.
1:15 Doch ik zal ook naarstigheid
doen bij alle gelegenheid, dat gij na
mijn uitgang van deze
dingengedachtenis moogt hebben.

1:16 Want wij zijn geen kunstelijk
verdichte fabelen nagevolgd, als wij
u bekend gemaakt hebben de
krachten toekomst van onzen Heere
Jezus Christus, maar wij zijn
aanschouwers geweest van Zijn
majesteit.
1:17 Want Hij heeft van God den
Vader eer en heerlijkheid ontvangen,
als zodanig een stem van
dehoogwaardige heerlijkheid tot
Hem gebracht werd: Deze is Mijn
geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn
welbehagenheb.
1:18 En deze stem hebben wij
gehoord, als zij van de hemel
gebracht is geweest, toen wij met
Hem op denheiligen berg waren.
1:19 En wij hebben het profetische
woord, dat zeer vast is, en gij doet
wel, dat gij daarop acht hebt, als
opeen licht, schijnende in een
duistere plaats, totdat de dag
aanlichte, en de morgenster opga in
uw harten.
1:20 Dit eerst wetende, dat geen
profetie der Schrift is van eigen
uitlegging;
1:21 Want de profetie is voortijds
niet voortgebracht door de wil eens
mensen, maar de heilige
mensenGods, van den Heiligen
Geest gedreven zijnde, hebben [ze]
gesproken.
2:1 En er zijn ook valse profeten
onder het volk geweest, gelijk ook
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onder u valse leraars zijn zullen,
dieverderfelijke ketterijen bedektelijk
invoeren zullen, ook den Heere, Die
hen gekocht heeft, verloochenende,
[en]een haastig verderf over
zichzelven brengende;
2:2 En velen zullen hun
verderfenissen navolgen, door welke
de weg der waarheid zal gelasterd
worden.
2:3 En zij zullen door gierigheid,
met gemaakte woorden, van u een
koopmanschap maken; over welke
hetoordeel van over lang niet ledig
is, en hun verderf sluimert niet.
2:4 Want indien God de engelen,
die gezondigd hebben, niet
gespaard heeft, maar, die in de hel
geworpenhebbende, overgegeven
heeft aan de ketenen der duisternis,
om tot het oordeel bewaard te
worden;
2:5 En de oude wereld niet heeft
gespaard, maar Noach, den prediker
der gerechtigheid, zijn
achttalbewaard heeft, als Hij den
zondvloed over de wereld der
goddelozen heeft gebracht;
2:6 En de steden van Sodoma en
Gomorra tot as verbrandende met
omkering veroordeeld heeft, en
toteen voorbeeld gezet dengenen,
die goddelooslijk zouden leven;
2:7 En den rechtvaardigen Lot, die
vermoeid was van den ontuchtigen
wandel der gruwelijke
mensen,[daaruit] verlost heeft;

2:8 (Want deze rechtvaardige [man],
wonende onder hen, heeft dag op
dag [zijn] rechtvaardige zielgekweld,
door het zien en horen van [hun]
ongerechtige werken);
2:9 Zo weet de Heere de godzaligen
uit de verzoeking te verlossen, en
de onrechtvaardigen te bewaren
totden dag des oordeels, om
gestraft te worden;
2:10 Maar allermeest degenen, die
naar het vlees in onreine
begeerlijkheid wandelen, en de
heerschappijverachten; die stout zijn,
zichzelven behagen, en die de
heerlijkheden niet schromen te
lasteren;
2:11 Daar de engelen in sterkte en
kracht meerder zijnde, geen lasterlijk
oordeel tegen hen voor den
Heerevoortbrengen.
2:12 Maar deze, als onredelijke
dieren, die de natuur volgen, en
voortgebracht zijn om gevangen
engedood te worden, dewijl zij
lasteren, hetgeen zij niet verstaan,
zullen in hun verdorvenheid
verdorven worden;
2:13 En zullen verkrijgen het loon
der ongerechtigheid, als die de
dagelijkse weelde [hun] vermaak
achten,zijnde vlekken en smetten, en
zijn weelderig in hun bedriegerijen,
als zij in de maaltijden met u zijn;
2:14 Hebbende de ogen vol
overspel, en die niet ophouden van
zondigen; verlokkende de onvaste
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zielen,hebbende het hart geoefend
in gierigheid, kinderen der
vervloeking;
2:15 Die den rechten weg verlaten
hebbende, zijn verdwaald, en volgen
den weg van Balaam, den [zoon]van
Bosor, die het loon der
ongerechtigheid liefgehad heeft;
2:16 Maar hij heeft de bestraffing
zijner ongerechtigheid gehad; [want]
het jukdragende stomme
[dier],sprekende met mensenstem,
heeft des profeten dwaasheid
verhinderd.
2:17 Deze zijn waterloze fonteinen,
wolken van een draaiwind gedreven,
denwelken de donkerheid
derduisternis in der eeuwigheid
bewaard wordt.
2:18 Want zij, zeer opgeblazene
ijdelheid sprekende, verlokken, door
de begeerlijkheden des vleses
[en]door ontuchtigheden, degenen,
die waarlijk ontvloden waren van
degenen, die in dwaling wandelen;
2:19 Belovende hun vrijheid, daar
zijzelven dienstknechten zijn der
verdorvenheid; want van wien
iemandoverwonnen is, dien is hij
ook tot een dienstknecht gemaakt.
2:20 Want indien zij, nadat zij door
de kennis van den Heere en
Zaligmaker Jezus Christus,
debesmettingen der wereld
ontvloden zijn, en in dezelve
wederom ingewikkeld zijnde, [van]
[dezelve] overwonnenworden, zo is

hun het laatste erger geworden dan
het eerste.
2:21 Want het ware hun beter, dat
zij den weg der gerechtigheid niet
gekend hadden, dan dat zij,
[dien]gekend hebbende, [weder]
afkeren van het heilige gebod, dat
hun overgegeven was.
2:22 Maar hun is overkomen,
hetgeen met een waar spreekwoord
[gezegd] [wordt]: De hond
iswedergekeerd tot zijn eigen
uitbraaksel; en de gewassen zeug
tot de wenteling in het slijk.
3:1 Dezen tweeden zendbrief,
geliefden, schrijf ik nu aan u, in
welke [beide] ik door vermaning uw
oprechtgemoed opwekke;
3:2 Opdat gij gedachtig zijt aan de
woorden, die van de heilige
profeten te voren gesproken zijn, en
aanons gebod, die des Heeren en
Zaligmakers apostelen zijn;
3:3 Dit eerst wetende, dat in het
laatste der dagen spotters komen
zullen, die naar hun
eigenbegeerlijkheden zullen
wandelen,
3:4 En zeggen: Waar is de belofte
Zijner toekomst? want van dien
[dag], dat de vaders ontslapen
zijn,blijven alle dingen alzo [gelijk]
van het begin der schepping.
3:5 Want willens is dit hun
onbekend, dat door het woord Gods
de hemelen van over lang geweest
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zijn, ende aarde uit het water en in
het water bestaande;
3:6 Door welke de wereld, die toen
was, met het water van den
zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.
3:7 Maar de hemelen, die nu zijn,
en de aarde, zijn door hetzelfde
woord als een schat weggelegd,
enworden ten vure bewaard tegen
den dag des oordeels, en der
verderving der goddeloze mensen.
3:8 Doch deze ene zaak zij u niet
onbekend, geliefden, dat een dag bij
den Heere is als duizend jaren,
enduizend jaren als een dag.
3:9 De Heere vertraagt de belofte
niet (gelijk enigen [dat] traagheid
achten), maar is lankmoedig over
ons,niet willende, dat enigen
verloren gaan, maar dat zij allen tot
bekering komen.
3:10 Maar de dag des Heeren zal
komen als een dief in den nacht, in
welken de hemelen met een
gedruiszullen voorbijgaan, en de
elementen branden zullen en
vergaan, en de aarde en de werken,
die daarin zijn,zullen verbranden.
3:11 Dewijl dan deze dingen alle
vergaan, hoedanigen behoort gij te
zijn in heiligen wandel
engodzaligheid!
3:12 Verwachtende en haastende
tot de toekomst van den dag Gods,
in welken de hemelen, door

vuurontstoken zijnde, zullen vergaan,
en de elementen brandende zullen
versmelten.
3:13 Maar wij verwachten, naar Zijn
belofte, nieuwe hemelen en een
nieuwe aarde, in
dewelkegerechtigheid woont.
3:14 Daarom, geliefden,
verwachtende deze dingen,
benaarstigt u, dat gij onbevlekt en
onbestraffelijk vanHem bevonden
moogt worden in vrede;
3:15 En acht de lankmoedigheid
onzes Heeren voor zaligheid;
gelijkerwijs ook onze geliefde
broederPaulus, naar de wijsheid, die
hem gegeven is, ulieden geschreven
heeft;
3:16 Gelijk ook in alle zendbrieven,
daarin van deze dingen sprekende;
in welke sommige dingen zwaarzijn
om te verstaan, die de ongeleerde
en onvaste [mensen] verdraaien,
gelijk ook de andere Schriften, tot
huneigen verderf.
3:17 Gij dan, geliefden, [zulks] te
voren wetende, wacht u, dat gij niet
door de verleiding der
gruwelijkemensen mede afgerukt
wordt, en uitvalt van uw vastigheid;
3:18 Maar wast op in de genade en
kennis van onzen Heere en
Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij
deheerlijkheid, beide nu en in den
dag der eeuwigheid. Amen.
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1:1 Hetgeen van den beginne was,
hetgeen wij gehoord hebben,
hetgeen wij gezien hebben met onze
ogen, hetgeen wij aanschouwd
hebben, en onze handen getast
hebben, van het Woord des levens;
1:2 (Want het Leven is
geopenbaard, en wij hebben het
gezien, en wij getuigen, en
verkondigen ulieden dat
eeuwige Leven, Hetwelk bij den
Vader was, en ons is geopenbaard.)
1Jo 1:3 Hetgeen wij [dan] gezien en
gehoord hebben, dat verkondigen
wij u, opdat ook gij met ons
gemeenschap zoudt hebben, en
deze onze gemeenschap ook [zij]
met den Vader, en met Zijn Zoon
Jezus
Christus.
1:4 En deze dingen schrijven wij u,
opdat uw blijdschap vervuld zij.
1:5 En dit is de verkondiging, die
wij van Hem gehoord hebben, en wij
u verkondigen, dat God een Licht is,
en gans geen duisternis in Hem is.
1:6 Indien wij zeggen, dat wij
gemeenschap met Hem hebben, en
wij in de duisternis wandelen, zo
liegen
wij, en doen de waarheid niet.
1:7 Maar indien wij in het licht
wandelen, gelijk Hij in het licht is,
zo hebben wij gemeenschap met

elkander,
en het bloed van Jezus Christus,
Zijn Zoon, reinigt ons van alle
zonde.
1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen
zonde hebben, zo verleiden wij ons
zelven, en de waarheid is in ons
niet.
1:9 Indien wij onze zonden belijden,
Hij is getrouw en rechtvaardig, dat
Hij ons de zonden vergeve, en ons
reinige van alle ongerechtigheid.
1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet
gezondigd hebben, zo maken wij
Hem tot een leugenaar, en Zijn
woord
is niet in ons.
2:1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze
dingen, opdat gij niet zondigt. En
indien iemand gezondigd heeft, wij
hebben een Voorspraak bij den
Vader, Jezus Christus, den
Rechtvaardige;
2:2 En Hij is een verzoening voor
onze zonden; en niet alleen voor de
onze, maar ook voor [de] [zonden]
der gehele wereld.
2:3 En hieraan kennen wij, dat wij
Hem gekend hebben, zo wij Zijn
geboden bewaren.
2:4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en
Zijn geboden niet bewaart, die is
een leugenaar, en in dien is de
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waarheid niet;
2:5 Maar zo wie Zijn Woord
bewaart, in dien is waarlijk de liefde
Gods volmaakt geworden; hieraan
kennen
wij, dat wij in Hem zijn.
2:6 Die zegt, dat hij in Hem blijft,
die moet ook zelf alzo wandelen,
gelijk Hij gewandeld heeft.
2:7 Broeders! Ik schrijf u geen nieuw
gebod, maar een oud gebod, dat gij
van den beginne gehad hebt; dit
oud gebod is het woord, dat gij van
den beginne gehoord hebt.
2:8 Wederom schrijf ik u een nieuw
gebod: hetgeen waarachtig is in
Hem, zij ook in u [waarachtig]; want
de
duisternis gaat voorbij, en het
waarachtige licht schijnt nu.
2:9 Die zegt, dat hij in het licht is,
en zijn broeder haat, die is in de
duisternis tot nog toe.
2:10 Die zijn broeder liefheeft, blijft
in het licht, en geen ergernis is in
hem.
2:11 Maar die zijn broeder haat, is
in de duisternis, en wandelt in de
duisternis, en weet niet, waar hij
henengaat; want de duisternis heeft
zijn ogen verblind.
2:12 Ik schrijf u, kinderkens, want
de zonden zijn u vergeven om Zijns
Naams wil.
2:13 Ik schrijf u, vaders! want gij
hebt [Hem] gekend, Die van den
beginne is. Ik schrijf u, jongelingen,

want
gij hebt den boze overwonnen. Ik
schrijf u, kinderen, want gij hebt den
Vader gekend.
2:14 Ik heb u geschreven, vaders,
want gij hebt [Hem] gekend, Die van
den beginne is. Ik heb u
geschreven, jongelingen, want gij zijt
sterk, en het Woord Gods blijft in u,
en gij hebt den boze overwonnen.
2:15 Hebt de wereld niet lief, noch
hetgeen in de wereld is; zo iemand
de wereld liefheeft, de liefde des
Vaders is niet in hem.
2:16 Want al wat in de wereld is,
[namelijk] de begeerlijkheid des
vleses, en de begeerlijkheid der
ogen, en
de grootsheid des levens, is niet uit
den Vader, maar is uit de wereld.
2:17 En de wereld gaat voorbij, en
haar begeerlijkheid; maar die den
wil van God doet, blijft in der
eeuwigheid.
2:18 Kinderkens, het is de laatste
ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat
de antichrist komt, [zo] zijn ook nu
vele
antichristen geworden; waaruit wij
kennen, dat het de laatste ure is.
2:19 Zij zijn uit ons uitgegaan, maar
zij waren uit ons niet; want indien
zij uit ons geweest waren, zo
zouden
zij met ons gebleven zijn; maar [dit]
[is] [geschied], opdat zij zouden
openbaar worden, dat zij niet allen
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uit ons
zijn.
2:20 Doch gij hebt de zalving van
den Heilige, en gij weet alle dingen.
2:21 Ik heb u niet geschreven,
omdat gij de waarheid niet weet,
maar omdat gij die weet, en omdat
geen
leugen uit de waarheid is.
2:22 Wie is de leugenaar, dan die
loochent, dat Jezus is de Christus?
Deze is de antichrist, die den Vader
en den Zoon loochent.
2:23 Een iegelijk, die den Zoon
loochent, heeft ook den Vader niet;
[wie den Zoon belijdt, heeft ook den
Vader.]
2:24 Hetgeen gijlieden dan van den
beginne gehoord hebt, dat blijve in
u. Indien in u blijft, wat gij van den
beginne gehoord hebt, zo zult gij
ook in den Zoon en in den Vader
blijven.
2:25 En dit is de belofte, die Hij
ons beloofd heeft, [namelijk] het
eeuwige leven.
2:26 Dit heb ik u geschreven van
degenen, die u verleiden.
2:27 En de zalving, die gijlieden van
Hem ontvangen hebt, blijft in u, en
gij hebt niet van node, dat iemand
u
lere; maar gelijk dezelfde zalving u
leert van alle dingen, [zo] is zij ook
waarachtig, en is geen leugen; en
gelijk zij
u geleerd heeft, [zo] zult gij in Hem

blijven.
2:28 En nu, kinderkens, blijft in
Hem; opdat, wanneer Hij zal
geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid
hebben,
en wij van Hem niet beschaamd
gemaakt worden in Zijn toekomst.
2:29 Indien gij weet, dat Hij
rechtvaardig is, zo weet gij, dat een
iegelijk, die de rechtvaardigheid
doet, uit
Hem geboren is.
3:1 Ziet, hoe grote liefde ons de
Vader gegeven heeft, [namelijk] dat
wij kinderen Gods genaamd zouden
worden. Daarom kent ons de wereld
niet, omdat zij Hem niet kent.
3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen
Gods, en het is nog niet
geopenbaard, wat wij zijn zullen.
Maar wij weten,
dat als [Hij] zal geopenbaard zijn,
wij Hem zullen gelijk wezen; want wij
zullen Hem zien, gelijk Hij is.
3:3 En een iegelijk, die deze hoop
op Hem heeft, die reinigt zichzelven,
gelijk Hij rein is.
3:4 Een iegelijk, die de zonde doet,
die doet ook de ongerechtigheid;
want de zonde is de
ongerechtigheid.
3:5 En gij weet, dat Hij geopenbaard
is, opdat Hij onze zonden zou
wegnemen; en geen zonde is in
Hem.
3:6 Een iegelijk, die in Hem blijft,
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die zondigt niet; een iegelijk, die
zondigt, die heeft Hem niet gezien,
en
heeft Hem niet gekend.
3:7 Kinderkens, dat u niemand
verleide. Die de rechtvaardigheid
doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij
rechtvaardig is.
3:8 Die de zonde doet, is uit den
duivel; want de duivel zondigt van
den beginne. Hiertoe is de Zoon
van
God geopenbaard, opdat Hij de
werken des duivels verbreken zou.
3:9 Een iegelijk, die uit God geboren
is, die doet de zonde niet, want Zijn
zaad blijft in hem; en hij kan niet
zondigen, want hij is uit God
geboren.
3:10 Hierin zijn de kinderen Gods
en de kinderen des duivels
openbaar. Een iegelijk, die de
rechtvaardigheid niet doet, die is
niet uit God, en die zijn broeder
niet liefheeft,
3:11 Want dit is de verkondiging,
die gij van den beginne gehoord
hebt, dat wij elkander zouden
liefhebben.
3:12 Niet gelijk Kain, [die] uit den
boze was, en zijn broeder
doodsloeg; en om wat oorzaak
sloeg hij hem
dood? Omdat zijn werken boos
waren, en van zijn broeder
rechtvaardig.
3:13 Verwondert u niet, mijn

broeders, zo u de wereld haat.
3:14 Wij weten, dat wij overgegaan
zijn uit den dood in het leven,
dewijl wij de broeders liefhebben;
die [zijn]
broeder niet liefheeft, blijft in den
dood.
3:15 Een iegelijk, die zijn broeder
haat, is een doodslager; en gij weet,
dat geen doodslager het eeuwige
leven heeft in zich blijvende.
3:16 Hieraan hebben wij de liefde
gekend, dat Hij Zijn leven voor ons
gesteld heeft; en wij zijn schuldig
voor
de broeders het leven te stellen.
3:17 Zo wie nu het goed der wereld
heeft, en ziet zijn broeder gebrek
hebben, en sluit zijn hart toe voor
hem, hoe blijft de liefde Gods in
hem?
3:18 Mijn kinderkens, laat ons niet
liefhebben met den woorde, noch
met de tong, maar met de daad en
waarheid.
3:19 En hieraan kennen wij, dat wij
uit de waarheid zijn, en wij zullen
onze harten verzekeren voor Hem.
3:20 Want indien ons hart [ons]
veroordeelt, God is meerder dan
ons hart, en Hij kent alle dingen.
3:21 Geliefden! Indien ons hart ons
niet veroordeelt, zo hebben wij
vrijmoedigheid tot God;
3:22 En zo wat wij bidden,
ontvangen wij van Hem, dewijl wij
Zijn geboden bewaren, en doen,
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hetgeen
behagelijk is voor Hem.
3:23 En dit is Zijn gebod, dat wij
geloven in den Naam van Zijn Zoon
Jezus Christus, en elkander
liefhebben, gelijk Hij ons een gebod
gegeven heeft.
3:24 En die Zijn geboden bewaart,
blijft in Hem, en Hij in denzelven. En
hieraan kennen wij, dat Hij in ons
blijft, [namelijk] uit den Geest, Dien
Hij ons gegeven heeft.
4:1 Geliefden, gelooft niet een
iegelijken geest, maar beproeft de
geesten, of zij uit God zijn; want
vele
valse profeten zijn uitgegaan in de
wereld.
4:2 Hieraan kent gij den Geest van
God: alle geest, die belijdt, dat
Jezus Christus in het vlees gekomen
is,
die is uit God;
4:3 En alle geest, die niet belijdt,
dat Jezus Christus in het vlees
gekomen is, die is uit God niet;
maar dit is
[de] [geest] van den antichrist,
welken [geest] gij gehoord hebt, dat
komen zal, en is nu alrede in de
wereld.
4:4 Kinderkens, gij zijt uit God, en
hebt hen overwonnen; want Hij is
meerder, Die in u is, dan die in de
wereld is.
4:5 Zij zijn uit de wereld, daarom

spreken zij uit de wereld, en de
wereld hoort hen.
4:6 Wij zijn uit God. Die God kent,
hoort ons; die uit God niet is, hoort
ons niet. Hieruit kennen wij den
geest
der waarheid, en den geest der
dwaling.
4:7 Geliefden! Laat ons elkander
liefhebben, want de liefde is uit
God; en een iegelijk, die liefheeft, is
uit
God geboren, en kent God;
4:8 Die niet liefheeft, die heeft God
niet gekend; want God is liefde.
4:9 Hierin is de liefde Gods jegens
ons geopenbaard, dat God Zijn
eniggeboren Zoon gezonden heeft in
de
wereld, opdat wij zouden leven door
Hem.
4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij
God liefgehad hebben, maar dat Hij
ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon
gezonden heeft [tot] een verzoening
voor onze zonden.
4:11 Geliefden, indien God ons alzo
lief heeft gehad, zo zijn ook wij
schuldig elkander lief te hebben.
4:12 Niemand heeft ooit God
aanschouwd; indien wij elkander
liefhebben, zo blijft God in ons, en
Zijn liefde
is in ons volmaakt.
4:13 Hieraan kennen wij, dat wij in
Hem blijven, en Hij in ons, omdat
Hij ons van Zijn Geest gegeven
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heeft.
4:14 En wij hebben het aanschouwd,
en getuigen, dat de Vader [Zijn]
Zoon gezonden heeft [tot] een
Zaligmaker der wereld.
4:15 Zo wie beleden zal hebben,
dat Jezus de Zoon van God is, God
blijft in hem, en hij in God.
4:16 En wij hebben gekend en
geloofd de liefde, die God tot ons
heeft. God is liefde; en die in de
liefde
blijft, blijft in God, en God in hem.
4:17 Hierin is de liefde bij ons
volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid
mogen hebben in den dag des
oordeels,
[namelijk] dat gelijk Hij is, wij ook
zijn in deze wereld.
4:18 Er is in de liefde geen vrees,
maar de volmaakte liefde drijft de
vrees buiten; want de vrees heeft
pijn,
en die vreest, is niet volmaakt in de
liefde.
4:19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij
ons eerst liefgehad heeft.
4:20 Indien iemand zegt: Ik heb God
lief; en haat zijn broeder, die is een
leugenaar; want die zijn broeder
niet liefheeft, dien hij gezien heeft,
hoe kan hij God liefhebben, Dien hij
niet gezien heeft?
4:21 En dit gebod hebben wij van
Hem, [namelijk] dat die God
liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe.

5:1 Een iegelijk, die gelooft, dat
Jezus is de Christus, die is uit God
geboren; en een iegelijk, die
liefheeft
Dengene, Die geboren heeft, die
heeft ook lief dengene, die uit Hem
geboren is.
5:2 Hieraan kennen wij, dat wij de
kinderen Gods liefhebben, wanneer
wij God liefhebben, en Zijn geboden
bewaren.
5:3 Want dit is de liefde Gods, dat
wij Zijn geboden bewaren; en Zijn
geboden zijn niet zwaar.
5:4 Want al wat uit God geboren is,
overwint de wereld; en dit is de
overwinning, die de wereld overwint,
[namelijk] ons geloof.
5:5 Wie is het, die de wereld
overwint, dan die gelooft, dat Jezus
is de Zoon van God?
5:6 Deze is het, Die gekomen is
door water en bloed, [namelijk]
Jezus, de Christus; niet door het
water
alleen, maar door het water en het
bloed. En de Geest is het, Die
getuigt, dat de Geest de waarheid
is.
5:7 Want Drie zijn er, Die getuigen
in den hemel, de Vader, het Woord
en de Heilige Geest; en deze Drie
zijn Een.
5:8 En drie zijn er, die getuigen op
de aarde, de Geest, en het water,
en het bloed; en die drie zijn tot
een.
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5:9 Indien wij de getuigenis der
mensen aannemen, de getuigenis
van God is meerder; want dit is de
getuigenis van God, welke Hij van
Zijn Zoon getuigd heeft.
5:10 Die in den Zoon van God
gelooft, heeft de getuigenis in
zichzelven; die God niet gelooft,
heeft Hem tot
een leugenaar gemaakt, dewijl hij
niet geloofd heeft de getuigenis, die
God getuigd heeft van Zijn Zoon.
5:11 En dit is de getuigenis,
[namelijk] dat ons God het eeuwige
leven gegeven heeft; en ditzelve
leven is in
Zijn Zoon.
5:12 Die den Zoon heeft, die heeft
het leven; die den Zoon van God
niet heeft, die heeft het leven niet.
5:13 Deze dingen heb ik u
geschreven, die gelooft in den
Naam des Zoons van God; opdat gij
weet, dat gij
het eeuwige leven hebt, en opdat gij
gelooft in den Naam des Zoons van
God.
5:14 En dit is de vrijmoedigheid, die
wij tot Hem hebben, dat zo wij iets
bidden naar Zijn wil, Hij ons
verhoort.
5:15 En indien wij weten, dat Hij
ons verhoort, wat wij ook bidden,

zo weten wij, dat wij de beden
verkrijgen,
die wij van Hem gebeden hebben.
5:16 Indien iemand zijn broeder ziet
zondigen een zonde niet tot den
dood, die zal [God] bidden en Hij
zal
hem het leven geven, dengenen,
[zeg] [ik], die zondigen niet tot den
dood. Er is een zonde tot den
dood; voor
dezelve [zonde] zeg ik niet, dat hij
zal bidden.
5:17 Alle ongerechtigheid is zonde;
en er is zonde niet tot den dood.
5:18 Wij weten, dat een iegelijk, die
uit God geboren is, niet zondigt;
maar die uit God geboren is,
bewaart
zichzelven, en de boze vat hem niet.
5:19 Wij weten, dat wij uit God zijn,
en dat de gehele wereld ligt in het
boze.
5:20 Doch wij weten, dat de Zoon
van God gekomen is, en heeft ons
het verstand gegeven, dat wij den
Waarachtige kennen; en wij zijn in
den Waarachtige, [namelijk] in Zijn
Zoon Jezus Christus. Deze is de
waarachtige God, en het eeuwige
Leven.
5:21 Kinderkens, bewaart uzelven
van de afgoden. Amen.
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1:1 De ouderling aan de uitverkoren
vrouwe en aan haar kinderen, die ik
in waarheid liefheb, en niet alleenik,
maar ook allen, die de waarheid
gekend hebben;
1:2 Om der waarheid wil, die in ons
blijft, en met ons zal zijn in der
eeuwigheid:
1:3 Genade, barmhartigheid, vrede
zij met ulieden van God den Vader,
en van den Heere Jezus
Christus,den Zoon des Vaders, in
waarheid en liefde.
1:4 Ik ben zeer verblijd geweest, dat
ik van uw kinderen gevonden heb,
die in de waarheid wandelen,
gelijkwij een gebod ontvangen
hebben van den Vader.
1:5 En nu bid ik u, [uitverkoren]
vrouwe, niet als u schrijvende een
nieuw gebod, maar hetgeen wij
gehadhebben van den beginne,
[namelijk] dat wij elkander
liefhebben.
1:6 En dit is de liefde, dat wij
wandelen naar Zijn geboden. Dit is
het gebod, gelijk gijlieden van den
beginnegehoord hebt, dat gij in
hetzelve zoudt wandelen.

1:7 Want er zijn vele verleiders in
de wereld gekomen, die niet
belijden, dat Jezus Christus in het
vleesgekomen is. Deze is de
verleider en de antichrist.
1:8 Ziet toe voor uzelven, dat wij
niet verliezen, hetgeen wij gearbeid
hebben, maar een vol loon
mogenontvangen.
1:9 Een iegelijk, die overtreedt, en
niet blijft in de leer van Christus,
die heeft God niet; die in de leer
vanChristus blijft, deze heeft beiden
den Vader en den Zoon.
1:10 Indien iemand tot ulieden
komt, en deze leer niet brengt,
ontvangt hem niet in huis, en zegt
tot hemniet: Zijt gegroet.
1:11 Want die tot hem zegt: Zijt
gegroet, die heeft gemeenschap aan
zijn boze werken.
1:12 Ik heb veel aan ulieden te
schrijven, doch ik heb niet gewild
door papier en inkt; maar ik hoop
totulieden te komen, en mond tot
mond [met] [u] te spreken, opdat
onze blijdschap volkomen moge zijn.
1:13 U groeten de kinderen van uw
zuster, de uitverkorene. Amen.
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1:1 De ouderling aan den geliefden
Gajus, welken ik in waarheid liefheb.
1:2 Geliefde, voor alle dingen wens
ik, dat gij welvaart en gezond zijt,
gelijk uw ziel welvaart.
1:3 Want ik ben zeer verblijd
geweest, als de broeders kwamen,
en getuigden van uw waarheid,
gelijk gij inde waarheid wandelt.
1:4 Ik heb geen meerdere blijdschap
dan hierin, dat ik hoor, dat mijn
kinderen in de waarheid wandelen.
1:5 Geliefde, gij doet trouwelijk, in
al hetgeen gij doet aan de
broederen en aan de vreemdelingen,
1:6 Die getuigd hebben van uw
liefde, in de tegenwoordigheid der
Gemeente; welken indien gij
geleidedoet, gelijk het Gode waardig
is, zo zult gij weldoen.
1:7 Want zij zijn voor Zijn Naam
uitgegaan, niets nemende van de
heidenen.
1:8 Wij dan zijn schuldig de
zodanigen te ontvangen, opdat wij
medearbeiders mogen worden
derwaarheid.
1:9 Ik heb aan de Gemeente
geschreven; maar Diotrefes, die

onder hen zoekt de eerste te zijn,
neemt onsniet aan.
1:10 Daarom, indien ik kom, zo zal
ik in gedachtenis brengen zijn
werken, die hij doet, met boze
woordensnaterende tegen ons; en
hiermede niet vergenoegd zijnde, zo
ontvangt hij zelf de broeders niet,
en verhindertdegenen, die het willen
[doen], en werpt ze uit de
Gemeente.
1:11 Geliefde, volgt het kwade niet
na, maar het goede. Die goed doet,
is uit God; maar die kwaad
doet,heeft God niet gezien.
1:12 Aan Demetrius wordt getuigenis
gegeven van allen, en van de
waarheid zelve; en wij getuigen ook,
engij weet, dat onze getuigenis
waarachtig is.
1:13 Ik had veel te schrijven, maar
ik wil u niet schrijven met inkt en
pen;
1:14 Maar ik hoop u haast te zien,
en wij zullen mond tot mond
spreken. Vrede zij u. De vrienden
groeten u.Groet de vrienden met
name.
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1:1 Judas, een dienstknecht van
Jezus Christus, en broeder van
Jakobus, aan de geroepenen, die
doorGod den Vader geheiligd zijn,
en [door] Jezus Christus bewaard:
1:2 Barmhartigheid, en vrede, en
liefde zij [u] vermenigvuldigd.
1:3 Geliefden, alzo ik alle
naarstigheid doe om u te schrijven
van de gemene zaligheid, zo heb ik
noodzaakgehad aan u te schrijven
en [u] te vermanen, dat gij strijdt
voor het geloof, dat eenmaal den
heiligenovergeleverd is.
1:4 Want er zijn sommige mensen
ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde
oordeel te voren opgeschreven
zijn,goddelozen, die de genade
onzes Gods veranderen in
ontuchtigheid, en den enigen
Heerser, God, en onzenHeere Jezus
Christus verloochenen.
1:5 Maar ik wil u indachtig maken,
als die dit eenmaal weet, dat de
Heere, het volk uit Egypteland
verlosthebbende, wederom degenen,
die niet geloofden, verdorven heeft.
1:6 En de engelen, die hun beginsel
niet bewaard hebben, maar hun
eigen woonstede verlaten
hebben,heeft Hij tot het oordeel des
groten dags met eeuwige banden
onder de duisternis bewaard.
1:7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en

de steden rondom dezelve, die op
gelijke wijze als deze
gehoereerdhebben, en ander vlees
zijn nagegaan, tot een voorbeeld
voorgesteld zijn, dragende de straf
des eeuwigenvuurs.
1:8 Desgelijks evenwel ook dezen, in
slaap gebracht zijnde, verontreinigen
het vlees, en verwerpen
deheerschappij, en lasteren de
heerlijkheden.
1:9 Maar Michael, de archangel,
toen hij met den duivel twistte, en
handelde van het lichaam van
Mozes,durfde geen oordeel van
lastering tegen [hem] voortbrengen,
maar zeide: De Heere bestraffe u!
1:10 Maar dezen, hetgeen zij niet
weten, dat lasteren zij; en hetgeen
zij natuurlijk, als de onredelijke
dieren,weten, in hetzelve verderven
zij zich.
1:11 Wee hun, want zij zijn den weg
van Kain ingegaan, en door de
verleiding van het loon van Balaam
zijnzij henengestort, en zijn door de
tegenspreking van Korach vergaan.
1:12 Dezen zijn vlekken in uw
liefdemaaltijden, [en] als zij met u
ter maaltijd zijn, weiden zij
zichzelvenzonder vreze; zij zijn
waterloze wolken, die van de winden
omgedreven worden; zij zijn als
bomen in het afgaanvan den herfst,
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onvruchtbaar, tweemaal verstorven,
[en] ontworteld;
1:13 Wilde baren der zee, hun eigen
schande opschuimende; dwalende
sterren, denwelken de donkerheidder
duisternis in der eeuwigheid
bewaard wordt.
1:14 En van dezen heeft ook Enoch,
de zevende van Adam, geprofeteerd,
zeggende: Ziet, de Heere isgekomen
met Zijn vele duizenden heiligen;
1:15 Om gericht te houden tegen
allen, en te straffen alle goddelozen
onder hen, vanwege al
hungoddeloze werken, die zij
goddelooslijk gedaan hebben, en
vanwege al de harde [woorden], die
de goddelozezondaars tegen Hem
gesproken hebben.
1:16 Deze zijn murmureerders,
klagers over hun staat, wandelende
naar hun begeerlijkheden; en
hunmond spreekt zeer opgeblazen
dingen, verwonderende zich over de
personen om des voordeels wil.
1:17 Maar geliefden, gedenkt gij der
woorden, die voorzegd zijn van de
apostelen van onzen Heere
JezusChristus;

1:18 Dat zij u gezegd hebben, dat
er in den laatsten tijd spotters
zullen zijn, die naar hun
goddelozebegeerlijkheden wandelen
zullen.
1:19 Dezen zijn het, die zichzelven
afscheiden, natuurlijke [mensen], den
Geest niet hebbende.
1:20 Maar geliefden, bouwt gij
uzelven op uw allerheiligst geloof,
biddende in den Heiligen Geest;
1:21 Bewaart uzelven in de liefde
Gods, verwachtende de
barmhartigheid van onzen Heere
Jezus Christusten eeuwigen leven.
1:22 En ontfermt u wel eniger,
onderscheid makende;
1:23 Maar behoudt anderen door
vreze, en grijpt ze uit het vuur; en
haat ook den rok, die van het
vleesbevlekt is.
1:24 Hem nu, Die machtig is u van
struikelen te bewaren, en
onstraffelijk te stellen voor Zijn
heerlijkheid, invreugde,
1:25 Den alleen wijzen God, onzen
Zaligmaker, zij heerlijkheid en
majesteit, kracht en macht, beide nu
enin alle eeuwigheid. Amen.

Openbaring
1:1 De openbaring van Jezus
Christus, die God hem gegeven

heeft, om Zijn dienstknechten te
tonen dedingen, die haast
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geschieden moeten; en die Hij door
Zijn engel gezonden, en Zijn
dienstknecht Johannes tekennen
gegeven heeft;
1:2 Dewelke het woord Gods
betuigd heeft, en de getuigenis van
Jezus Christus, en al wat hij gezien
heeft.
1:3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij,
die horen de woorden dezer
profetie, en die bewaren, hetgeen
indezelve geschreven is; want de tijd
is nabij.
1:4 Johannes aan de zeven
Gemeenten, die in Azie zijn: genade
zij u en vrede van Hem, Die is, en
Diewas, en Die komen zal; en van
de zeven geesten, die voor Zijn
troon zijn;
1:5 En van Jezus Christus, Die de
getrouwe Getuige is, de
Eerstgeborene uit de doden, en de
Overste derkoningen der aarde.
Hem, Die ons heeft liefgehad, en
ons van onze zonden gewassen
heeft in Zijn bloed.
1:6 En Die ons gemaakt heeft tot
koningen en priesters Gode en Zijn
Vader; Hem, [zeg] [ik], zij
deheerlijkheid en de kracht in alle
eeuwigheid. Amen.
1:7 Ziet, Hij komt met de wolken en
alle oog zal Hem zien, ook
degenen, die Hem doorstoken
hebben; enalle geslachten der aarde
zullen over Hem rouw bedrijven; ja,
amen.

1:8 Ik ben de Alfa en de Omega,
het Begin en het Einde, zegt de
Heere, Die is, en Die was, en Die
komenzal, de Almachtige.
1:9 Ik, Johannes, die ook uw
broeder ben, en medegenoot in de
verdrukking, en in het Koninkrijk, en
[in] delijdzaamheid van Jezus
Christus, was op het eiland,
genaamd Patmos, om het Woord
Gods, en om degetuigenis van
Jezus Christus.
1:10 [En] ik was in den geest op
den dag des Heeren; en ik hoorde
achter mij een grote stem, als van
eenbazuin,
1:11 Zeggende: Ik ben de Alfa en
de Omega, de Eerste en de Laatste;
en hetgeen gij ziet, schrijf dat in
eenboek, en zend het aan de zeven
Gemeenten, die in Azie zijn,
[namelijk] naar Efeze, en naar
Smyrna, en naarPergamus, en naar
Thyatire, en naar Sardis, en naar
Filadelfia, en naar Laodicea.
1:12 En ik keerde mij om, om te
zien de stem, die met mij gesproken
had; en mij omgekeerd
hebbende,zag ik zeven gouden
kandelaren;
1:13 En in het midden van de
zeven kandelaren Een, den Zoon
des mensen gelijk zijnde, bekleed
met eenlang kleed tot de voeten,
en omgord aan de borsten met een
gouden gordel;
1:14 En Zijn hoofd en haar was wit,
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gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en
Zijn ogen gelijk een vlam vuurs;
1:15 En Zijn voeten waren blinkend
koper gelijk, en gloeiden als in een
oven; en Zijn stem als een stem
vanvele wateren.
1:16 En Hij had zeven sterren in
Zijn rechterhand; en uit Zijn mond
ging een tweesnijdend scherp
zwaard;en Zijn aangezicht was, gelijk
de zon schijnt in haar kracht.
1:17 En toen ik Hem zag, viel ik als
dood aan Zijn voeten; en Hij leide
Zijn rechterhand op mij, zeggende
totmij: Vrees niet; Ik ben de Eerste
en de Laatste;
1:18 En Die leef, en Ik ben dood
geweest; en zie, Ik ben levend in
alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb
desleutels der hel en des doods.
1:19 Schrijf, hetgeen gij gezien hebt,
en hetgeen is, en hetgeen
geschieden zal na dezen:
1:20 De verborgenheid der zeven
sterren, die gij gezien hebt in Mijn
rechter [hand], en de zeven
goudenkandelaren. De zeven sterren
zijn de engelen der zeven
Gemeenten; en de zeven
kandelaren, die gij gezienhebt, zijn
de zeven Gemeenten.
2:1 Schrijf aan den engel der
Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij,
Die de zeven sterren in Zijn rechter
[hand]houdt, Die in het midden der
zeven gouden kandelaren wandelt:

2:2 Ik weet uw werken, en uw
arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat
gij de kwaden niet kunt dragen; en
[dat]gij beproefd hebt degenen, die
uitgeven, dat zij apostelen zijn, en
zij zijn het niet; en hebt ze
leugenaarsbevonden;
2:3 En gij hebt verdragen, en hebt
geduld; en gij hebt om Mijns Naams
wil gearbeid, en zijt niet
moedegeworden.
2:4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw
eerste liefde hebt verlaten.
2:5 Gedenk dan, waarvan gij
uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe
de eerste werken; en zo niet, Ik zal
uhaastelijk [bij] komen, en zal uw
kandelaar van zijn plaats weren,
indien gij u niet bekeert.
2:6 Maar dit hebt gij, dat gij de
werken der Nikolaieten haat, welke
Ik ook haat.
2:7 Die oren heeft, die hore wat de
Geest tot de Gemeenten zegt. Die
overwint, Ik zal hem geven te
etenvan den boom des levens, die
in het midden van het paradijs
Gods is.
2:8 En schrijf aan den engel der
Gemeente van die van Smyrna: Dit
zegt de Eerste en de Laatste,
Diedood geweest is, en [weder]
levend is geworden:
2:9 Ik weet uw werken, en
verdrukking, en armoede (doch gij
zijt rijk), en de lastering dergenen,
diezeggen, dat zij Joden zijn, en zijn
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het niet, maar zijn een synagoge
des satans.
2:10 Vrees geen der dingen, die gij
lijden zult. Ziet, de duivel zal
[enigen] van ulieden in de
gevangeniswerpen, opdat gij
verzocht wordt; en gij zult een
verdrukking hebben van tien dagen.
Zijt getrouw tot den dood,en Ik zal
u geven de kroon des levens.
2:11 Die oren heeft, die hore wat
de Geest tot de Gemeenten zegt.
Die overwint, zal van den
tweedendood niet beschadigd
worden.
2:12 En schrijf aan den engel der
Gemeente, die in Pergamus is: Dit
zegt Hij, Die het tweesnijdend
scherpzwaard heeft:
2:13 Ik weet uw werken, en waar gij
woont; [namelijk] daar de troon des
satans is, en gij houdt Mijn
Naam,en hebt Mijn geloof niet
verloochend, ook in die dagen, in
welke Antipas, Mijn getrouwe getuige
was, welkegedood is bij ulieden,
daar de satan woont.
2:14 Maar Ik heb [enige] weinige
dingen tegen u, dat gij aldaar hebt,
die de lering van Balaam houden,
dieBalak leerde den kinderen Israels
een aanstoot voor te werpen, opdat
zij zouden afgodenoffer eten en
hoereren.
2:15 Alzo hebt ook gij, die de lering
der Nikolaieten houden; hetwelk Ik
haat.

2:16 Bekeer u; en zo niet, Ik zal u
haastelijk [bij] komen, en zal tegen
hen krijg voeren met het zwaard
Mijnsmonds.
2:17 Die oren heeft, die hore wat
de Geest tot de Gemeenten zegt.
Die overwint, Ik zal hem geven te
etenvan het manna, dat verborgen
is, en Ik zal hem geven een witten
keursteen, en op den keursteen een
nieuwennaam geschreven, welken
niemand kent, dan die hem
ontvangt.
2:18 En schrijf aan den engel der
Gemeente te Thyatire: Dit zegt de
Zoon van God, Die Zijn ogen heeft
alseen vlam vuurs, en Zijn voeten
zijn blinkend koper gelijk:
2:19 Ik weet uw werken, en liefde,
en dienst, en geloof, en uw
lijdzaamheid, en uw werken, en [dat]
delaatste meer [zijn] dan de eerste.
2:20 Maar Ik heb [enige] weinige
dingen tegen u, dat gij de vrouw
Jezabel, die zich zelve zegt een
profeteste zijn, laat leren, en Mijn
dienstknechten verleiden, dat zij
hoereren en afgodenoffer eten.
2:21 En Ik heb haar tijd gegeven,
opdat zij zich zou bekeren van haar
hoererij, en zij heeft zich
nietbekeerd.
2:22 Zie, Ik werp haar te bed, en
die met haar overspel bedrijven, in
grote verdrukking, zo zij zich
nietbekeren van hun werken.
2:23 En haar kinderen zal Ik door
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den dood ombrengen; en al de
Gemeenten zullen weten, dat Ik het
ben,Die nieren en harten onderzoek.
En Ik zal ulieden geven een iegelijk
naar uw werken.
2:24 Doch Ik zeg ulieden, en tot de
anderen, die te Thyatire zijn,
zovelen, als er deze leer niet
hebben, endie de diepten des
satans niet gekend hebben, gelijk zij
zeggen: Ik zal u geen anderen last
opleggen;
2:25 Maar hetgeen gij hebt, houdt
dat, totdat Ik zal komen.
2:26 En die overwint, en die Mijn
werken tot het einde toe bewaart, Ik
zal hem macht geven over
deheidenen;
2:27 En hij zal ze hoeden met een
ijzeren staf; zij zullen als
pottenbakkersvaten vermorzeld
worden; gelijkook Ik van Mijn Vader
ontvangen heb.
2:28 En Ik zal hem de morgenster
geven.
2:29 Die oren heeft, die hore wat
de Geest tot de Gemeenten zegt.
3:1 En schrijf aan den engel der
Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt,
Die de zeven geesten Gods heeft,
ende zeven sterren: Ik weet uw
werken, dat gij den naam hebt, dat
gij leeft, en gij zijt dood.
3:2 Zijt wakende, en versterk het
overige, dat sterven zou; want Ik
heb uw werken niet vol gevonden

voorGod.
3:3 Gedenk dan, hoe gij het
ontvangen en gehoord hebt, en
bewaar het, en bekeer u. Indien gij
dan nietwaakt, zo zal Ik over u
komen als een dief, en gij zult niet
weten, op wat ure Ik over u komen
zal.
3:4 Doch gij hebt [enige] weinige
namen ook te Sardis, die hun
klederen niet bevlekt hebben, en zij
zullenmet Mij wandelen in witte
[klederen], overmits zij het waardig
zijn.
3:5 Die overwint, die zal bekleed
worden met witte klederen; en Ik zal
zijn naam geenszins uitdoen uit
hetboek des levens, en Ik zal zijn
naam belijden voor Mijn Vader en
voor Zijn engelen.
3:6 Die oren heeft, die hore wat de
Geest tot de Gemeenten zegt.
3:7 En schrijf aan den engel der
Gemeente, die in Filadelfia is: Dit
zegt de Heilige, de Waarachtige, Die
densleutel Davids heeft; Die opent,
en niemand sluit, en Hij sluit, en
niemand opent:
3:8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb
een geopende deur voor u gegeven,
en niemand kan die sluiten; want
gijhebt kleine kracht, en gij hebt
Mijn woord bewaard, en hebt Mijn
Naam niet verloochend.
3:9 Zie, Ik geef [u] [enigen] uit de
synagoge des satans, dergenen, die
zeggen, dat zij Joden zijn, en
2005

Openbaring
zijnhet niet, maar liegen; zie, Ik zal
maken, dat zij zullen komen, en
aanbidden voor uw voeten, en
bekennen, dat Iku liefheb.
3:10 Omdat gij het woord Mijner
lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik
ook u bewaren uit de ure
derverzoeking, die over de gehele
wereld komen zal, om te verzoeken,
die op de aarde wonen.
3:11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat
gij hebt, opdat niemand uw kroon
neme.
3:12 Die overwint, Ik zal hem maken
tot een pilaar in den tempel Mijns
Gods, en hij zal niet meer
daaruitgaan; en Ik zal op hem
schrijven den Naam Mijns Gods, en
de naam der stad Mijns Gods,
[namelijk] desnieuwen Jeruzalems,
dat uit den hemel van Mijn God
afdaalt, en [ook] Mijn nieuwen
Naam.
3:13 Die oren heeft, die hore wat
de Geest tot de Gemeenten zegt.
3:14 En schrijf aan den engel van
de Gemeente der Laodicensen: Dit
zegt de Amen, de trouwe,
enwaarachtige Getuige, het Begin
der schepping Gods:
3:15 Ik weet uw werken, dat gij
noch koud zijt, noch heet; och, of
gij koud waart, of heet!
3:16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en
noch koud noch heet, Ik zal u uit
Mijn mond spuwen.
3:17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en

verrijkt geworden, en heb geens
dings gebrek; en gij weet niet, dat
gij zijtellendig, en jammerlijk, en
arm, en blind, en naakt.
3:18 Ik raad u dat gij van Mij koopt
goud, beproefd komende uit het
vuur, opdat gij rijk moogt worden;
enwitte klederen, opdat gij moogt
bekleed worden, en de schande
uwer naaktheid niet geopenbaard
worde; en zalfuw ogen met
ogenzalf, opdat gij zien moogt.
3:19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf
en kastijd Ik; wees dan ijverig, en
bekeer u.
3:20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik
klop; indien iemand Mijn stem zal
horen, en de deur opendoen, Ik zal
tothem inkomen, en Ik zal met hem
avondmaal houden, en hij met Mij.
3:21 Die overwint, Ik zal hem geven
met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk
als Ik overwonnen heb, en
bengezeten met Mijn Vader in Zijn
troon.
3:22 Die oren heeft, die hore, wat
de Geest tot de Gemeenten zegt.
4:1 Na dezen zag ik, en ziet, een
deur was geopend in den hemel; en
de eerste stem, die ik gehoord
had,als van een bazuin, met mij
sprekende, zeide: Kom hier op, en
Ik zal u tonen, hetgeen na dezen
geschiedenmoet.
4:2 En terstond werd ik in den
geest; en ziet, er was een troon
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gezet in den hemel, en er zat Een
op dentroon.
4:3 En Die daarop zat, was in het
aanzien den steen Jaspis en
Sardius gelijk; en een regenboog
wasrondom den troon, in het
aanzien der [steen] Smaragd gelijk.
4:4 En rondom den troon waren
vier en twintig tronen; en op de
tronen zag ik de vier en twintig
ouderlingenzittende, bekleed met
witte klederen, en zij hadden
gouden kronen op hun hoofden.
4:5 En van den troon gingen uit
bliksemen, en donderslagen, en
stemmen; en zeven vurige lampen
warenbrandende voor den troon,
welke zijn de zeven geesten Gods.
4:6 En voor den troon was een
glazen zee, kristal gelijk. En in het
midden des troons, en rondom
dentroon, vier dieren, zijnde vol
ogen van voren en van achteren.
4:7 En het eerste dier was een
leeuw gelijk, en het tweede dier een
kalf gelijk, en het derde dier had
hetaangezicht als een mens, en het
vierde dier was een vliegenden
arend gelijk.
4:8 En de vier dieren hadden elkeen
voor zichzelven zes vleugelen
rondom, en waren van binnen vol
ogen;en hebben geen rust dag en
nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig
is de Heere God, de Almachtige, Die
was, enDie is, en Die komen zal.
4:9 En wanneer de dieren

heerlijkheid, en eer, en dankzegging
gaven Hem, Die op den troon zat,
Die inalle eeuwigheid leeft;
4:10 Zo vielen de vier en twintig
ouderlingen voor Hem, Die op den
troon zat, en aanbaden Hem, Die
leeftin alle eeuwigheid, en wierpen
hun kronen voor den troon,
zeggende:
4:11 Gij Heere, zijt waardig te
ontvangen de heerlijkheid, en de
eer, en de kracht; want Gij hebt alle
dingengeschapen, en door Uw wil
zijn zij, en zijn zij geschapen.
5:1 En ik zag in de rechter [hand]
Desgenen, Die op den troon zat,
een boek, geschreven van binnen
envan buiten, verzegeld met zeven
zegelen.
5:2 En ik zag een sterken engel,
uitroepende met een grote stem:
Wie is waardig het boek te openen,
enzijn zegelen open te breken?
5:3 En niemand in den hemel, noch
op de aarde, noch onder de aarde,
kon het boek openen, nochhetzelve
[in] zien.
5:4 En ik weende zeer, dat niemand
waardig gevonden was, om dat
boek te openen, en te lezen,
nochhetzelve [in] te zien.
5:5 En een van de ouderlingen
zeide tot mij: Ween niet; zie, de
Leeuw, Die uit den stam van Juda
is, deWortel Davids, heeft
overwonnen, om het boek te
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openen, en zijn zeven zegelen open
te breken.
5:6 En ik zag, en ziet, in het
midden van den troon, en van de
vier dieren, en in het midden van
deouderlingen, een Lam, staande
als geslacht, hebbende zeven
hoornen, en zeven ogen; dewelke
zijn de zevengeesten Gods, die
uitgezonden zijn in alle landen.
5:7 En Het kwam, en heeft het boek
genomen uit de rechter [hand]
Desgenen, Die op den troon zat.
5:8 En als Het dat boek genomen
had, vielen de vier dieren en de
vier en twintig ouderlingen voor het
Lam[neder], hebbende elk citeren en
gouden fiolen, zijnde vol reukwerks,
welke zijn de gebeden der heiligen.
5:9 En zij zongen een nieuw lied,
zeggende: Gij zijt waardig dat boek
te nemen, en zijn zegelen te
openen;want Gij zijt geslacht, en
hebt ons Gode gekocht met Uw
bloed, uit alle geslacht, en taal, en
volk, en natie;
5:10 En Gij hebt ons onzen God
gemaakt tot koningen en priesteren;
en wij zullen als koningen heersen
opde aarde.
5:11 En ik zag, en ik hoorde een
stem veler engelen rondom den
troon, en de dieren, en de
ouderlingen;en hun getal was tien
duizendmaal tien duizenden, en
duizendmaal duizenden;
5:12 Zeggende met een grote stem:

Het Lam, Dat geslacht is, is waardig
te ontvangen de kracht, enrijkdom,
en wijsheid, en sterkte, en eer, en
heerlijkheid, en dankzegging.
5:13 En alle schepsel, dat in den
hemel is, en op de aarde, en onder
de aarde, en die in de zee zijn,
enalles, wat in dezelve is, hoorde ik
zeggen: Hem, Die op den troon zit,
en het Lam, zij de dankzegging, en
de eer,en de heerlijkheid, en de
kracht in alle eeuwigheid.
5:14 En de vier dieren zeiden:
Amen. En de vier en twintig
ouderlingen vielen [neder], en
aanbadenDengene, Die leeft in alle
eeuwigheid.
6:1 En ik zag, toen het Lam een
van de zegelen geopend had, en ik
hoorde een uit de vier dieren
zeggen,als een stem van een
donderslag: Kom en zie!
6:2 En ik zag, en ziet, een wit
paard, en Die daarop zat, had een
boog; en Hem is een kroon
gegeven, enHij ging uit
overwinnende, en opdat Hij
overwonne!
6:3 En toen Het het tweede zegel
geopend had, hoorde ik het tweede
dier zeggen: Kom en zie!
6:4 En een ander paard ging uit,
dat rood was; en dien, die daarop
zat, werd [macht] gegeven den
vrede tenemen van de aarde; en
dat zij elkander zouden doden; en
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hem werd een groot zwaard
gegeven.
6:5 En toen Het het derde zegel
geopend had, hoorde ik het derde
dier zeggen: Kom en zie! En ik zag,
enziet, een zwart paard, en die
daarop zat, had een weegschaal in
zijn hand.
6:6 En ik hoorde een stem in het
midden van de vier dieren, die
zeide: Een maatje tarwe voor een
penning,en drie maatjes gerst voor
een penning; en beschadig de olie
en den wijn niet.
6:7 En toen Het het vierde zegel
geopend had, hoorde ik een stem
van het vierde dier, die zeide: Kom
enzie!
6:8 En ik zag, en ziet, een vaal
paard, en die daarop zat, zijn naam
was de dood; en de hel volgde hem
na.En hun werd macht gegeven om
te doden tot het vierde [deel] der
aarde, met zwaard, en met honger,
en metden dood, en door de wilde
beesten der aarde.
6:9 En toen Het het vijfde zegel
geopend had, zag ik onder het
altaar de zielen dergenen, die
gedoodwaren om het Woord Gods,
en om de getuigenis, die zij hadden.
6:10 En zij riepen met grote stem,
zeggende: Hoelang, o heilige en
waarachtige Heerser, oordeelt
enwreekt Gij ons bloed niet van
degenen, die op de aarde wonen?
6:11 En aan een iegelijk werden

lange witte klederen gegeven, en
hun werd gezegd, dat zij nog
eenkleinen tijd rusten zouden, totdat
ook hun mededienstknechten en
hun broeders zouden vervuld zijn,
die gedoodzouden worden, gelijk als
zij.
6:12 En ik zag, toen Het het zesde
zegel geopend had, en ziet, er werd
een grote aardbeving; en de
zonwerd zwart als een haren zak,
en de maan werd als bloed.
6:13 En de sterren des hemels
vielen op de aarde, gelijk een
vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt,
als hijvan een groten wind geschud
wordt.
6:14 En de hemel is weggeweken,
als een boek, dat toegerold wordt;
en alle bergen en eilanden
zijnbewogen uit hun plaatsen.
6:15 En de koningen der aarde, en
de groten, en de rijken, en de
oversten over duizend, en de
machtigen,en alle dienstknechten, en
alle vrijen, verborgen zichzelven in
de spelonken, en in de steenrotsen
der bergen;
6:16 En zeiden tot de bergen en tot
de steenrotsen: Valt op ons, en
verbergt ons van het
aangezichtDesgenen, Die op den
troon zit, en van den toorn des
Lams.
6:17 Want de grote dag Zijns
toorns is gekomen, en wie kan
bestaan?
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7:1 En na dezen zag ik vier engelen
staan op de vier hoeken der aarde,
houdende de vier winden deraarde,
opdat geen wind zou waaien op de
aarde, noch op de zee, noch tegen
enigen boom.
7:2 En ik zag een anderen engel
opkomen van den opgang der zon,
hebbende het zegel des
levendenGods; en hij riep met een
grote stem tot de vier engelen,
welke [macht] gegeven was de
aarde en de zee tebeschadigen,
7:3 Zeggende: Beschadigt de aarde
niet, noch de zee, noch de bomen,
totdat wij de dienstknechten
onzesGods zullen verzegeld hebben
aan hun voorhoofden.
7:4 En ik hoorde het getal
dergenen, die verzegeld waren:
honderd vier en veertig duizend
warenverzegeld uit alle geslachten
der kinderen Israels.
7:5 Uit het geslacht van Juda waren
twaalf duizend verzegeld; uit het
geslacht van Ruben waren
twaalfduizend verzegeld; uit het
geslacht van Gad waren twaalf
duizend verzegeld;
7:6 Uit het geslacht van Aser waren
twaalf duizend verzegeld; uit het
geslacht van Nafthali waren
twaalfduizend verzegeld; uit het
geslacht van Manasse waren twaalf
duizend verzegeld;
7:7 Uit het geslacht van Simeon
waren twaalf duizend verzegeld; uit

het geslacht van Levi waren
twaalfduizend verzegeld; uit het
geslacht van Issaschar waren twaalf
duizend verzegeld;
7:8 Uit het geslacht van Zebulon
waren twaalf duizend verzegeld; uit
het geslacht van Jozef waren
twaalfduizend verzegeld; uit het
geslacht van Benjamin waren twaalf
duizend verzegeld.
7:9 Na dezen zag ik, en ziet, een
grote schare, die niemand tellen
kon, uit alle natie, en geslachten,
envolken, en talen, staande voor
den troon, en voor het Lam,
bekleed zijnde met lange witte
klederen, en palm[takken] waren in
hun handen.
7:10 En zij riepen met grote stem,
zeggende: De zaligheid zij onzen
God, Die op den troon zit, en het
Lam.
7:11 En al de engelen stonden
rondom den troon, en [rondom] de
ouderlingen en de vier dieren; en
vielenvoor den troon [neder] op hun
aangezicht, en aanbaden God,
7:12 Zeggende: Amen. De lof, en de
heerlijkheid, en de wijsheid, en de
dankzegging, en de eer, en
dekracht, en de sterkte zij onzen
God in alle eeuwigheid. Amen.
7:13 En een uit de ouderlingen
antwoordde, zeggende tot mij: Deze,
die bekleed zijn met de lange
witteklederen, wie zijn zij, en van
waar zijn zij gekomen?
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7:14 En ik sprak tot hem: Heere, gij
weet het. En hij zeide tot mij: Dezen
zijn het, die uit de groteverdrukking
komen; en zij hebben hun lange
klederen gewassen, en hebben hun
lange klederen wit gemaakt inhet
bloed des Lams.
7:15 Daarom zijn zij voor den troon
van God, en dienen Hem dag en
nacht in Zijn tempel; en Die op
dentroon zit, zal hen
overschaduwen.
7:16 Zij zullen niet meer hongeren,
en zullen niet meer dorsten, en de
zon zal op hen niet vallen,
nochenige hitte.
7:17 Want het Lam, Dat in het
midden des troons is, zal hen
weiden, en zal hun een Leidsman
zijn totlevende fonteinen der
wateren; en God zal alle tranen van
hun ogen afwissen.
8:1 En toen Het het zevende zegel
geopend had, werd er een
stilzwijgen in den hemel, omtrent
van eenhalf uur.
8:2 En ik zag de zeven engelen, die
voor God stonden; en hun werden
zeven bazuinen gegeven.
8:3 En er kwam een andere engel,
en stond aan het altaar, hebbende
een gouden wierookvat; en hemwerd
veel reukwerks gegeven, opdat hij
het [met] de gebeden aller heiligen
zou leggen op het gouden altaar,
datvoor den troon is.

8:4 En de rook des reukwerks, [met]
de gebeden der heiligen, ging op
van de hand des engels voor God.
8:5 En de engel nam het
wierookvat, en vulde dat met het
vuur des altaars, en wierp het op
de aarde; en ergeschiedden
stemmen, en donderslagen, en
bliksemen, en aardbeving.
8:6 En de zeven engelen, die de
zeven bazuinen hadden, bereidden
zich om te bazuinen.
8:7 En de eerste engel heeft
gebazuind, en er is geworden hagel
en vuur, gemengd met bloed, en zij
zijnop de aarde geworpen; en het
derde [deel] der bomen is verbrand,
en al het groene gras is verbrand.
8:8 En de tweede engel heeft
gebazuind, en er werd [iets] als een
grote berg, van vuur brandende, in
dezee geworpen; en het derde
[deel] der zee is bloed geworden.
8:9 En het derde [deel] der
schepselen in de zee, die leven
hadden, is gestorven; en het derde
[deel] derschepen is vergaan.
8:10 En de derde engel heeft
gebazuind, en er is een grote ster,
brandende als een fakkel, gevallen
uit denhemel, en is gevallen op het
derde [deel] der rivieren, en op de
fonteinen der wateren.
8:11 En de naam der ster wordt
genoemd Alsem; en het derde [deel]
der wateren werd tot alsem; en
velemensen zijn gestorven van de
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wateren, want zij waren bitter
geworden.
8:12 En de vierde engel heeft
gebazuind, en het derde [deel] der
zon werd geslagen, en het derde
[deel]der maan, en het derde [deel]
der sterren; opdat het derde [deel]
derzelve zou verduisterd worden, en
dat hetderde [deel] van den dag
niet zou lichten; en van den nacht
desgelijks.
8:13 En ik zag, en ik hoorde een
engel vliegen in het midden des
hemels, zeggende met grote stem:
Wee,wee, wee, dengenen, die op de
aarde wonen, van de overige
stemmen der bazuin der drie
engelen, die [nog]bazuinen zullen.
9:1 En de vijfde engel heeft
gebazuind, en ik zag een ster,
gevallen uit den hemel op de aarde,
en haarwerd gegeven de sleutel van
den put des afgronds.
9:2 En zij heeft den put des
afgronds geopend; en er is rook
opgegaan uit den put, als rook
eens grotenovens; en de zon en de
lucht is verduisterd geworden van
den rook des puts.
9:3 En uit den rook kwamen
sprinkhanen op de aarde, en hun
werd macht gegeven, gelijk de
schorpioenender aarde macht
hebben.
9:4 En hun werd gezegd, dat zij het
gras der aarde niet zouden

beschadigen, noch enige groente,
nochenigen boom, dan de mensen
alleen, die het zegel Gods aan hun
voorhoofden niet hebben.
9:5 En hun werd [macht] gegeven,
niet dat zij hen zouden doden,
maar dat zij zouden [van] [hen]
gepijnigdworden vijf maanden; en
hun pijniging was als de pijniging
van een schorpioen, wanneer hij
een mens gestokenheeft.
9:6 En in die dagen zullen de
mensen den dood zoeken, en zullen
dien niet vinden; en zij zullen
begeren testerven, en de dood zal
van hen vlieden.
9:7 En de gedaanten der
sprinkhanen waren den paarden
gelijk, die tot den oorlog bereid zijn;
en op hunhoofden waren als
kronen, het goud gelijk, en hun
aangezichten als aangezichten van
mensen.
9:8 En zij hadden haar als haar der
vrouwen, en hun tanden waren als
[tanden] van leeuwen.
9:9 En zij hadden borstwapenen als
ijzeren borstwapenen; en het gedruis
hunner vleugelen was als eengedruis
der wagens, wanneer vele paarden
naar den strijd lopen.
9:10 En zij hadden staarten den
schorpioenen gelijk, en er waren
angels in hun staarten; en hun
machtwas de mensen te
beschadigen vijf maanden.
9:11 En zij hadden over zich tot
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een koning den engel des afgronds;
zijn naam was in het
HebreeuwsAbaddon, en in de
Griekse [taal] had hij den naam
Apollyon.
9:12 Het ene wee is weggegaan,
ziet, er komen nog twee weeen na
dezen.
9:13 En de zesde engel heeft
gebazuind, en ik hoorde een stem
uit de vier hoornen des gouden
altaars,dat voor God was,
9:14 Zeggende tot den zesden
engel, die de bazuin had: Ontbind
de vier engelen, die gebonden zijn
bij degrote rivier, den Eufraat.
9:15 En de vier engelen zijn
ontbonden geworden, welke bereid
waren tegen de ure, en dag, en
maand, enjaar, opdat zij het derde
[deel] der mensen zouden doden.
9:16 En het getal van de heirlegers
der ruiterij was tweemaal tien
duizenden der tien duizenden; en
ikhoorde hun getal.
9:17 En ik zag alzo de paarden in
dit gezicht, en die daarop zaten,
hebbende vurige, en hemelsblauwe,
ensulfervervige borstwapenen; en de
hoofden der paarden waren als
hoofden van leeuwen, en uit hun
mondenging vuur, en rook, en
sulfer,
9:18 Door deze drie werd het derde
[deel] der mensen gedood,
[namelijk] door het vuur, en door
den rook,en door het sulfer, dat uit

hun monden uitging.
9:19 Want hun macht is in hun
mond, en in hun staarten; want hun
staarten zijn aan de slangen gelijk,
enhebben hoofden, en beschadigen
met dezelve.
9:20 En de overige mensen, die niet
gedood zijn door deze plagen,
hebben zich niet bekeerd van
dewerken hunner handen, dat zij
niet zouden aanbidden de duivelen;
en de gouden, en zilveren, en
koperen, enstenen, en houten
afgoden, die noch zien kunnen,
noch horen, noch wandelen;
9:21 En hebben zich [ook] niet
bekeerd van hun doodslagen, noch
van hun venijngevingen, noch van
hunhoererij, noch van hun dieverijen.
10:1 En ik zag een anderen sterken
engel, afkomende van den hemel,
die bekleed was met een wolk;
eneen regenboog was boven [zijn]
hoofd; en zijn aangezicht was als
de zon, en zijn voeten waren als
pilaren vanvuur.
10:2 En hij had in zijn hand een
boeksken, dat geopend was; en hij
zette zijn rechtervoet op de zee, en
denlinker op de aarde.
10:3 En hij riep met een grote
stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en
als hij geroepen had, spraken de
zevendonderslagen hun stemmen.
10:4 En toen de zeven
donderslagen hun stemmen
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gesproken hadden, zo zou ik ze
geschreven hebben;en ik hoorde een
stem uit den hemel, die tot mij
zeide: Verzegel hetgeen de zeven
donderslagen gesprokenhebben, en
schrijf dat niet.
10:5 En de engel, dien ik zag staan
op de zee, en op de aarde, hief
zijn hand op naar den hemel.
10:6 En hij zwoer bij Dien, Die leeft
in alle eeuwigheid, Die den hemel
geschapen heeft en hetgeen
daarinis, en de aarde en hetgeen
daarin is, en de zee en hetgeen
daarin is, dat er geen tijd meer zal
zijn;
10:7 Maar in de dagen der stem
des zevenden engels, wanneer hij
bazuinen zal, zo zal de
verborgenheidGods vervuld worden,
gelijk Hij Zijn dienstknechten, den
profeten, verkondigd heeft.
10:8 En de stem, die ik gehoord
had uit den hemel, sprak wederom
met mij, en zeide: Ga henen, neem
hetboeksken, dat geopend [en] in
de hand des engels is, die op de
zee en op de aarde staat.
10:9 En ik ging henen tot den
engel, zeggende tot hem: Geef mij
dat boeksken. En hij zeide tot mij:
Neemdat en eet het op; en het zal
uw buik bitter maken, maar in uw
mond zal het zoet zijn als honig.
10:10 En ik nam dat boeksken uit
de hand des engels, en ik at dat
op; en het was in mijn mond zoet

alshonig, en als ik het gegeten had,
werd mijn buik bitter.
10:11 En hij zeide tot mij: Gij moet
wederom profeteren voor vele
volken, en natien, en talen, en
koningen.
11:1 En mij werd een rietstok
gegeven, een [meet] roede gelijk; en
de engel stond en zeide: Sta op,
enmeet den tempel Gods en het
altaar, en degenen, die daarin
aanbidden.
11:2 En laat het voorhof uit, dat
van buiten den tempel is, en meet
dat niet, want het is den
heidenengegeven; en zij zullen de
heilige stad vertreden twee en
veertig maanden.
11:3 En Ik zal Mijn twee getuigen
[macht] geven, en zij zullen
profeteren duizend tweehonderd
zestigdagen, met zakken bekleed.
11:4 Dezen zijn de twee olijfbomen,
en de twee kandelaren, die voor
den God der aarde staan.
11:5 En zo iemand die wil
beschadigen, een vuur zal uit hun
mond uitgaan, en zal hun vijanden
verslinden;en zo iemand hen wil
beschadigen, die moet alzo gedood
worden.
11:6 Dezen hebben macht den
hemel te sluiten, opdat geen regen
regene in de dagen hunner
profetering;en zij hebben macht over
de wateren, om die in bloed te
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verkeren, en de aarde te slaan met
allerlei plage, zomenigmaal als zij
zullen willen.
11:7 En als zij hun getuigenis zullen
geeindigd hebben, zal het beest, dat
uit den afgrond opkomt, hun
krijgaandoen, en het zal hen
overwinnen, en zal hen doden.
11:8 En hun dode lichamen [zullen]
[liggen] op de straat der grote stad,
die geestelijk genoemd
wordtSodoma en Egypte, alwaar ook
onze Heere gekruist is.
11:9 En [de] [mensen] uit de volken,
en geslachten, en talen, en natien,
zullen hun dode lichamen zien
driedagen en een halven, en zullen
niet toelaten, dat hun dode
lichamen in graven gelegd worden.
11:10 En die op de aarde wonen,
die zullen verblijd zijn over hen, en
zullen vreugde bedrijven, en
zullenelkander geschenken zenden;
omdat deze twee profeten degenen,
die op de aarde wonen, gepijnigd
hadden.
11:11 En na die drie dagen en een
halven, is een geest des levens uit
God in hen gegaan; en zij
stondenop hun voeten; en er is
grote vrees gevallen op degenen,
die hen aanschouwden.
11:12 En zij hoorden een grote
stem uit den hemel, die tot hen
zeide: Komt herwaarts op. En zij
voeren opnaar den hemel in de
wolk; en hun vijanden

aanschouwden hen.
11:13 En in diezelfde ure
geschiedde een grote aardbeving,
en het tiende [deel] der stad is
gevallen, en erzijn in de aardbeving
gedood zeven duizend namen van
mensen, en de overigen zijn zeer
bevreesd geworden,en hebben den
God des hemels heerlijkheid
gegeven.
11:14 Het tweede wee is
weggegaan; ziet, het derde wee
komt haast.
11:15 En de zevende engel heeft
gebazuind, en er geschiedden grote
stemmen in den hemel, zeggende:De
koninkrijken der wereld zijn
geworden onzes Heeren en van Zijn
Christus, en Hij zal als Koning
heersen inalle eeuwigheid.
11:16 En de vier en twintig
ouderlingen, die voor God zitten op
hun tronen, vielen [neder] op
hunaangezichten, en aanbaden God,
11:17 Zeggende: Wij danken U,
Heere God almachtig, Die is, en Die
was, en Die komen zal! dat Gij
Uwgrote kracht hebt aangenomen,
en als Koning hebt geheerst;
11:18 En de volken waren toornig
geworden, en Uw toorn is gekomen,
en de tijd der doden, om
geoordeeldte worden, en om het
loon te geven Uw dienstknechten,
den profeten, en den heiligen, en
dengenen, die UwNaam vrezen, den
kleinen en den groten; en om te
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verderven degenen, die de aarde
verdierven.
11:19 En de tempel Gods in de
hemel is geopend geworden, en de
ark Zijns verbonds is gezien in
Zijntempel; en er werden bliksemen,
en stemmen, en donderslagen, en
aardbeving, en grote hagel.
12:1 En er werd een groot teken
gezien in den hemel; [namelijk] een
vrouw, bekleed met de zon; en
demaan was onder haar voeten, en
op haar hoofd een kroon van twaalf
sterren;
12:2 En zij was zwanger, en riep,
barensnood hebbende, en zijnde in
pijn om te baren.
12:3 En er werd een ander teken
gezien in den hemel; en ziet, er was
een grote rode draak,
hebbendezeven hoofden, en tien
hoornen, en op zijn hoofden zeven
koninklijke hoeden.
12:4 En zijn staart trok het derde
[deel] der sterren des hemels, en
wierp die op de aarde. En de
draakstond voor de vrouw, die
baren zou, opdat hij haar kind zou
verslinden, wanneer zij het zou
gebaard hebben.
12:5 En zij baarde een mannelijken
zoon, die al de heidenen zou
hoeden met een ijzeren roede; en
haarkind werd weggerukt tot God en
Zijn troon.
12:6 En de vrouw vluchtte in de

woestijn, alwaar zij een plaats had,
[haar] van God bereid, opdat zij
haaraldaar zouden voeden duizend
tweehonderd zestig dagen.
12:7 En er werd krijg in den hemel:
Michael en zijn engelen krijgden
tegen den draak, en de draak
krijgde[ook] en zijn engelen.
12:8 En zij hebben niet vermocht,
en hun plaats is niet meer
gevonden in den hemel.
12:9 En de grote draak is
geworpen, [namelijk] de oude slang,
welke genaamd wordt duivel en
satanas, diede gehele wereld
verleidt, hij is, [zeg] [ik], geworpen
op de aarde; en zijn engelen zijn
met hem geworpen.
12:10 En ik hoorde een grote stem,
zeggende in den hemel: Nu is de
zaligheid, en de kracht, en
hetkoninkrijk geworden onzes Gods;
en de macht van Zijn Christus; want
de verklager onzer broederen, die
henverklaagde voor onzen God dag
en nacht is nedergeworpen.
12:11 En zij hebben hem
overwonnen door het bloed des
Lams, en door het woord hunner
getuigenis, enzij hebben hun leven
niet liefgehad tot den dood toe.
12:12 Hierom bedrijft vreugde, gij
hemelen, en gij, die daarin woont!
Wee dengenen, die de aarde en
dezee bewonen, want de duivel is
tot u afgekomen, en heeft groten
toorn, wetende, dat hij een kleinen
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tijd heeft.
12:13 En toen de draak zag, dat hij
op de aarde geworpen was, zo
heeft hij de vrouw vervolgd, die
hetmanneken gebaard had.
12:14 En der vrouwe zijn gegeven
twee vleugelen eens groten arends,
opdat zij zou vliegen in de
woestijn,in haar plaats, alwaar zij
gevoed wordt een tijd, en tijden, en
een halven tijd, buiten het gezicht
der slang.
12:15 En de slang wierp uit haar
mond achter de vrouw water als
een rivier, opdat hij haar door de
rivierzou doen wegvoeren.
12:16 En de aarde kwam de vrouw
te hulp, en de aarde opende haar
mond, en verzwolg de rivier, welke
dedraak uit zijn mond had
geworpen.
12:17 En de draak vergrimde op de
vrouw, en ging heen om krijg te
voeren tegen de overigen van
haarzaad, die de geboden Gods
bewaren, en de getuigenis van
Jezus Christus hebben.
13:1 En ik stond op het zand der
zee. En ik zag uit de zee een beest
opkomen, hebbende zeven
hoofdenen tien hoornen; en op zijn
hoornen waren tien koninklijke
hoeden, en op zijn hoofden was
een naam van [gods]lastering.
13:2 En het beest dat ik zag, was
een pardel gelijk, en zijn voeten als

eens beers [voeten], en zijn mond
alsde mond eens leeuws; en de
draak gaf hem zijn kracht, en zijn
troon, en grote macht.
13:3 En ik zag een van zijn hoofden
als tot den dood gewond, en zijn
dodelijke wonde werd genezen; en
degehele aarde verwonderde zich
achter het beest.
13:4 En zij aanbaden den draak, die
het beest macht gegeven had; en zij
aanbaden het beest, zeggende:Wie
is dit beest gelijk? wie kan krijg
voeren tegen hetzelve?
13:5 En hetzelve werd een mond
gegeven, om grote dingen en [gods]
lasteringen te spreken; en
hetzelvewerd macht gegeven, om
[zulks] te doen, twee en veertig
maanden.
13:6 En het opende zijn mond tot
lastering tegen God, om Zijn Naam
te lasteren, en Zijn tabernakel, en
diein den hemel wonen.
13:7 En hetzelve werd [macht]
gegeven, om den heiligen krijg aan
te doen, en om die te overwinnen;
enhetzelve werd macht gegeven
over alle geslacht, en taal, en volk.
13:8 En allen, die op de aarde
wonen, zullen hetzelve aanbidden,
welker namen niet zijn geschreven
in hetboek des levens, des Lams,
Dat geslacht is, van de grondlegging
der wereld.
13:9 Indien iemand oren heeft, die
hore.
2017

Openbaring
13:10 Indien iemand in de
gevangenis leidt, die gaat [zelf] in
de gevangenis; indien iemand met
het zwaardzal doden, die moet zelf
met het zwaard gedood worden.
Hier is de lijdzaamheid en het
geloof der heiligen.
13:11 En ik zag een ander beest uit
de aarde opkomen, en het had
twee hoornen, des Lams
[hoornen]gelijk, en het sprak als de
draak.
13:12 En het oefent al de macht
van het eerste beest, in
tegenwoordigheid van hetzelve, en
het maakt, datde aarde, en die
daarin wonen het eerste beest
aanbidden, wiens dodelijke wonde
genezen was.
13:13 En het doet grote tekenen,
zodat het ook vuur uit den hemel
doet afkomen op de aarde, voor
demensen.
13:14 En verleidt degenen, die op
de aarde wonen, door de tekenen,
die aan hetzelve te doen gegeven
zijnin de tegenwoordigheid van het
beest; zeggende tot degenen, die
op de aarde wonen, dat zij het
beest, dat dewond des zwaards
had, en [weder] leefde, een beeld
zouden maken.
13:15 En hetzelve werd [macht]
gegeven om het beeld van het
beest een geest te geven, opdat het
beeldvan het beest ook zou
spreken, en maken, dat allen, die

het beeld van het beest niet zouden
aanbidden, gedoodzouden worden.
13:16 En het maakt, dat het aan
allen, kleinen en groten, en rijken
en armen, en vrijen en
dienstknechten,een merkteken geve
aan hun rechterhand of aan hun
voorhoofden;
13:17 En dat niemand mag kopen
of verkopen, dan die dat merkteken
heeft, of den naam van het beest,
ofhet getal zijns naams.
13:18 Hier is de wijsheid: die het
verstand heeft, rekene het getal van
het beest; want het is een getal
eensmensen, en zijn getal is
zeshonderd zes en zestig.
14:1 En ik zag, en ziet, het Lam
stond op den berg Sion, en met
Hem honderd vier en veertig
duizend,hebbende den Naam Zijns
Vaders geschreven aan hun
voorhoofden.
14:2 En ik hoorde een stem uit den
hemel, als een stem veler wateren,
en als een stem van een
grotendonderslag. En ik hoorde een
stem van citerspelers, spelende op
hun citers;
14:3 En zij zongen als een nieuw
gezang voor den troon, en voor de
vier dieren, en de ouderlingen;
enniemand kon dat gezang leren,
dan de honderd vier en veertig
duizend, die van de aarde gekocht
waren.
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14:4 Dezen zijn het, die met
vrouwen niet bevlekt zijn, want zij
zijn maagden; dezen zijn het, die
het Lamvolgen, waar Het ook
heengaat; dezen zijn gekocht uit de
mensen, [tot] eerstelingen Gode en
het Lam.
14:5 En in hun mond is geen
bedrog gevonden; want zij zijn
onberispelijk voor den troon van
God.
14:6 En ik zag een anderen engel,
vliegende in het midden des hemels,
en hij had het eeuwige Evangelie,om
te verkondigen dengenen, die op de
aarde wonen, en aan alle natie, en
geslacht, en taal, en volk;
14:7 Zeggende met een grote stem:
Vreest God, en geeft Hem
heerlijkheid, want de ure Zijns
oordeels isgekomen; en aanbidt
Hem, Die den hemel, en de aarde,
en de zee, en de fonteinen der
wateren gemaakt heeft.
14:8 En er is een andere engel
gevolgd, zeggende: Zij is gevallen,
zij is gevallen, Babylon, die grote
stad,omdat zij uit den wijn des
toorns harer hoererij alle volken
heeft gedrenkt.
14:9 En een derde engel is hen
gevolgd, zeggende met een grote
stem: Indien iemand het beest
aanbidten zijn beeld, en ontvangt
het merkteken aan zijn voorhoofd,
of aan zijn hand,
14:10 Die zal ook drinken uit den

wijn des toorn Gods, die
ongemengd ingeschonken is, in den
drinkbekerZijns toorns; en hij zal
gepijnigd worden met vuur en sulfer
voor de heilige engelen en voor het
Lam.
14:11 En de rook van hun pijniging
gaat op in alle eeuwigheid, en zij
hebben geen rust dag en nacht,
diehet beest aanbidden en zijn
beeld, en zo iemand het merkteken
zijns naams ontvangt.
14:12 Hier is de lijdzaamheid der
heiligen; hier zijn zij, die de
geboden Gods bewaren en het
geloof vanJezus.
14:13 En ik hoorde een stem uit
den hemel, die tot mij zeide: Schrijf,
zalig zijn de doden, die in den
Heeresterven, van nu aan. Ja, zegt
de Geest, opdat zij rusten mogen
van hun arbeid; en hun werken
volgen met hen.
14:14 En ik zag, en ziet, een witte
wolk, en op de wolk was Een
gezeten, des mensen Zoon
gelijk,hebbende op Zijn hoofd een
gouden kroon; en in Zijn hand een
scherpe sikkel.
14:15 En een andere engel kwam
uit den tempel, roepende met een
grote stem tot Dengene, Die op
dewolk zat: Zend Uw sikkel en maai;
want de ure om te maaien is nu
gekomen, dewijl de oogst der aarde
rijp isgeworden.
14:16 En Die op de wolk zat, zond
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Zijn sikkel op de aarde, en de
aarde werd gemaaid.
14:17 En een andere engel kwam
uit den tempel, die in den hemel is,
hebbende ook zelf een
scherpesikkel.
14:18 En een andere engel kwam
uit van het altaar, die macht had
over het vuur; en hij riep met een
grootgeroep, tot dengene, die de
scherpe sikkel had, zeggende: Zend
uw scherpe sikkel, en snijd af de
druiftakkenvan den wijngaard der
aarde, want zijn druiven zijn rijp.
14:19 En de engel zond zijn sikkel
op de aarde en sneed [de] [druiven]
af van den wijngaard der aarde,
enwierp ze in den groten
wijnpersbak des toorns Gods.
14:20 En de wijnpersbak werd
buiten de stad getreden, en er is
bloed uit den wijnpersbak gekomen,
totaan de tomen der paarden,
duizend zeshonderd stadien ver.
15:1 En ik zag een ander groot en
wonderlijk teken in den hemel;
[namelijk] zeven engelen, hebbende
dezeven laatste plagen; want in
deze is de toorn Gods geeindigd.
15:2 En ik zag als een glazen zee,
met vuur gemengd; en die de
overwinning hadden van het beest,
envan zijn beeld, en van zijn
merkteken, [en] van het getal zijns
naams, welke stonden aan de
glazen zee,hebbende de citers Gods;

15:3 En zij zongen het gezang van
Mozes, den dienstknecht Gods, en
het gezang des Lams,
zeggende:Groot en wonderlijk zijn
Uw werken, Heere, Gij almachtige
God, rechtvaardig en waarachtig zijn
Uw wegen, GijKoning der heiligen!
15:4 Wie zou U niet vrezen, Heere,
en Uw Naam [niet] verheerlijken?
Want Gij zijt alleen heilig; want
allevolken zullen komen, en voor U
aanbidden; want Uw oordelen zijn
openbaar geworden.
15:5 En na dezen zag ik, en ziet,
de tempel des tabernakels der
getuigenis in den hemel werd
geopend.
15:6 En de zeven engelen, die de
zeven plagen hadden, kwamen uit
den tempel, bekleed met rein
enblinkend lijnwaad, en omgord om
de borst met gouden gordels.
15:7 En een van de vier dieren gaf
den zeven engelen zeven gouden
fiolen, vol van den toorn Gods, Die
inalle eeuwigheid leeft.
15:8 En de tempel werd vervuld met
rook uit de heerlijkheid Gods, en uit
Zijn kracht; en niemand kon in
dentempel ingaan, totdat de zeven
plagen der zeven engelen geeindigd
waren.
16:1 En ik hoorde een grote stem
uit den tempel, zeggende tot de
zeven engelen: Gaat henen, en giet
de[zeven] fiolen van den toorn Gods
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uit op de aarde.
16:2 En de eerste ging henen, en
goot zijn fiool uit op de aarde; en
er werd een kwaad en boos
gezweeraan de mensen, die het
merkteken van het beest hadden,
en die zijn beeld aanbaden.
16:3 En de tweede engel goot zijn
fiool uit in de zee, en zij werd
bloed als van een dode; en alle
levendeziel is gestorven in de zee.
16:4 En de derde engel goot zijn
fiool uit in de rivieren en in de
fonteinen der wateren; en [de]
[wateren]werden bloed.
16:5 En ik hoorde den engel der
wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig,
Heere! Die is, en Die was, en Diezijn
zal, dat Gij dit geoordeeld hebt;
16:6 Dewijl zij het bloed der
heiligen, en der profeten vergoten
hebben, zo hebt Gij hun ook bloed
tedrinken gegeven; want zij zijn het
waardig.
16:7 En ik hoorde een anderen van
het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij
almachtige God! Uwe oordelen
zijnwaarachtig en rechtvaardig.
16:8 En de vierde engel goot zijn
fiool uit op de zon; en haar is
[macht] gegeven de mensen te
verhittendoor vuur.
16:9 En de mensen werden verhit
met grote hitte, en lasterden den
Naam Gods, Die macht heeft over
dezeplagen; en zij bekeerden zich
niet, om Hem heerlijkheid te geven.

16:10 En de vijfde engel goot zijn
fiool uit op den troon van het
beest; en zijn rijk is verduisterd
geworden;en zij kauwden hun
tongen van pijn;
16:11 En zij lasterden den God des
hemels vanwege hun pijnen, en
vanwege hun gezweren; en
zijbekeerden zich niet van hun
werken.
16:12 En de zesde engel goot zijn
fiool uit op de grote rivier, den
Eufraat; en zijn water is
uitgedroogd,opdat bereid zou
worden de weg der koningen, die
van den opgang der zon [komen]
[zullen].
16:13 En ik zag uit den mond des
draaks, en uit den mond van het
beest, en uit den mond des
valsenprofeets, drie onreine geesten
[gaan], den vorsen gelijk;
16:14 Want het zijn geesten der
duivelen, en zij doen tekenen, welke
uitgaan tot de koningen der aarde
ender gehele wereld, om die te
vergaderen tot den krijg van dien
groten dag des almachtigen Gods.
16:15 Ziet, Ik kom als een dief.
Zalig is hij, die waakt en zijn
klederen bewaart, opdat hij niet
naakt wandele,en men zijn schaamte
[niet] zie.
16:16 En zij hebben hen vergaderd
in de plaats, welke in het
Hebreeuws genaamd wordt
Armageddon.
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16:17 En de zevende engel goot
zijn fiool uit in de lucht; en er
kwam een grote stem uit den
tempel deshemels, van den troon,
zeggende: Het is geschied.
16:18 En er geschiedden stemmen,
en donderslagen, en bliksemen; en
er geschiedde een groteaardbeving,
hoedanige niet is geschied van dat
de mensen op de aarde geweest
zijn, [namelijk] een
zodanigeaardbeving [en] zo groot.
16:19 En de grote stad is in drie
delen gescheurd, en de steden der
heidenen zijn gevallen; en het
groteBabylon is gedacht geworden
voor God, om haar te geven den
drinkbeker van den wijn des toorns
Zijnergramschap.
16:20 En alle eiland is gevloden, en
de bergen zijn niet gevonden.
16:21 En een grote hagel, [elk] als
een talent [pond] zwaar, viel neder
uit den hemel op de mensen; en
demensen lasterden God vanwege
de plage des hagels; want deszelfs
plage was zeer groot.
17:1 En een uit de zeven engelen,
die de zeven fiolen hadden, kwam
en sprak met mij, en zeide tot
mij:Kom herwaarts, ik zal u tonen
het oordeel der grote hoer, die
daar zit op vele wateren;
17:2 Met welke de koningen der
aarde gehoereerd hebben, en die
de aarde bewonen zijn

dronkengeworden van den wijn
harer hoererij.
17:3 En hij bracht mij weg in een
woestijn, in den geest, en ik zag
een vrouw, zittende op een
scharlakenrood beest, dat vol was
van namen der [gods] lastering, en
had zeven hoofden en tien hoornen.
17:4 En de vrouw was bekleed met
purper en scharlaken, en versierd
met goud, en kostelijk gesteente,
enpaarlen, en had in hare hand een
gouden drinkbeker, vol van
gruwelen, en van onreinigheid harer
hoererij.
17:5 En op haar voorhoofd was een
naam geschreven, [namelijk]
Verborgenheid; het grote Babylon,
demoeder der hoererijen en der
gruwelen der aarde.
17:6 En ik zag, dat de vrouw
dronken was van het bloed der
heiligen, en van het bloed der
getuigen vanJezus. En ik
verwonderde mij, als ik haar zag,
met grote verwondering.
17:7 En de engel zeide tot mij:
Waarom verwondert gij u? Ik zal u
zeggen de verborgenheid der vrouw
envan het beest, dat haar draagt,
hetwelk de zeven hoofden heeft en
de tien hoornen.
17:8 Het beest, dat gij gezien hebt,
was en is niet; en het zal opkomen
uit den afgrond, en ten
verdervegaan; en die op de aarde
wonen, zullen verwonderd zijn
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(welker namen niet zijn geschreven
in het boek deslevens van de
grondlegging der wereld), ziende het
beest, dat was en niet is, hoewel
het is.
17:9 Hier is het verstand, dat
wijsheid heeft. De zeven hoofden
zijn zeven bergen, op welke de
vrouw zit.
17:10 En het zijn [ook] zeven
koningen; de vijf zijn gevallen, en de
een is, en de ander is nog niet
gekomen,en wanneer hij zal
gekomen zijn, moet hij een weinig
[tijds] blijven.
17:11 En het beest, dat was en niet
is, die is ook de achtste [koning],
en is uit de zeven en gaat
tenverderve.
17:12 En de tien hoornen, die gij
gezien hebt, zijn tien koningen, die
het koninkrijk nog niet
hebbenontvangen, maar als
koningen macht ontvangen op een
ure met het beest.
17:13 Dezen hebben enerlei mening,
en zullen hun kracht en macht het
beest overgeven.
17:14 Dezen zullen tegen het Lam
krijgen, en het Lam zal hen
overwinnen (want Het is een Heere
derheren, en een Koning der
koningen), en die met Hem zijn, de
geroepenen, en uitverkorenen en
gelovigen.
17:15 En hij zeide tot mij: De
wateren, die gij gezien hebt, waar

de hoer zit, zijn volken, en scharen,
ennatien, en tongen.
17:16 En de tien hoornen, die gij
gezien hebt op het beest, die zullen
de hoer haten, en zullen haar
woestmaken, en naakt; en zij zullen
haar vlees eten, en zullen haar met
vuur verbranden.
17:17 Want God heeft [hun] in hun
harten gegeven, dat zij Zijn mening
doen, en dat zij enerlei meningdoen,
en dat zij hun koninkrijk het beest
geven, totdat de woorden Gods
voleindigd zullen zijn.
17:18 En de vrouw, die gij gezien
hebt, is de grote stad, die het
koninkrijk heeft over de koningen
deraarde.
18:1 En na dezen zag ik een
anderen engel afkomen uit den
hemel, hebbende grote macht, en
de aarde isverlicht geworden van
zijn heerlijkheid.
18:2 En hij riep krachtelijk met een
grote stem, zeggende: Zij is
gevallen, zij is gevallen, het grote
Babylon,en is geworden een
woonstede der duivelen, en een
bewaarplaats van alle onreine
geesten, en eenbewaarplaats van
alle onrein en hatelijk gevogelte;
18:3 Dewijl uit den wijn des toorns
harer hoererij alle volken gedronken
hebben, en de koningen der
aardemet haar gehoereerd hebben,
en de kooplieden der aarde rijk zijn
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geworden uit de kracht harer
weelde.
18:4 En ik hoorde een andere stem
uit den hemel, zeggende: Gaat uit
van haar, Mijn volk, opdat gij
aanhaar zonden geen gemeenschap
hebt, en opdat gij van haar plagen
niet ontvangt.
18:5 Want haar zonden zijn [de]
[ene] [op] [de] [andere] gevolgd tot
den hemel toe, en God is
harerongerechtigheden gedachtig
geworden.
18:6 Vergeldt haar, gelijk als zij
ulieden vergolden heeft, en
verdubbelt haar dubbel, naar haar
werken; inden drinkbeker, waarin zij
geschonken heeft, schenkt haar
dubbel.
18:7 Zoveel als zij zichzelve
verheerlijkt heeft, en weelde gehad
heeft, zo grote pijniging en rouw
doet haaraan; want zij zegt in haar
hart: Ik zit [als] een koningin, en
ben geen weduwe, en zal geen rouw
zien.
18:8 Daarom zullen haar plagen op
een dag komen, [namelijk] dood, en
rouw, en honger, en zij zal metvuur
verbrand worden; want sterk is de
Heere God, Die haar oordeelt.
18:9 En de koningen der aarde, die
met haar gehoereerd en weelde
gehad hebben, zullen haar
bewenen,en rouw over haar
bedrijven, wanneer zij den rook haar
brands zullen zien;

18:10 Van verre staande uit vreze
van haar pijniging, zeggende: Wee,
wee, de grote stad Babylon,
desterke stad, want uw oordeel is in
een ure gekomen.
18:11 En de kooplieden der aarde
zullen wenen en rouw maken over
haar, omdat niemand hun
warenmeer koopt;
18:12 Waren van goud, en van
zilver, en van kostelijk gesteente, en
van paarlen, en van fijn lijnwaad,
envan purper, en van zijde, en van
scharlaken; en allerlei welriekend
hout, en allerlei ivoren vaten, en
allerlei vatenvan het kostelijkste
hout, en van koper, en van ijzer, en
van marmersteen;
18:13 En kaneel, en reukwerk, en
welriekende zalf, en wierook, en
wijn, en olie, en meelbloem, en
tarwe,en lastbeesten, en schapen;
en van paarden, en van
koetswagens, en van lichamen, en
de zielen der mensen.
18:14 En de vrucht der
begeerlijkheid uwer ziel is van u
weggegaan; en al wat lekker en wat
heerlijk was, isvan u weggegaan; en
gij zult hetzelve niet meer vinden.
18:15 De kooplieden dezer dingen,
die rijk geworden waren van haar,
zullen van verre staan uit vreze
vanhaar pijniging, wenende en rouw
makende;
18:16 En zeggende: Wee, wee, de
grote stad, die bekleed was met fijn
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lijnwaad, en purper, en
scharlaken,en versierd met goud, en
[met] kostelijk gesteente, en [met]
paarlen; want in een ure is zo grote
rijkdomverwoest.
18:17 En alle stuurlieden, en al het
volk op de schepen, en
bootsgezellen, en allen, die ter zee
handelen,stonden van verre;
18:18 En riepen, ziende den rook
van haar brand, [en] zeggende: Wat
[stad] was deze grote stad gelijk?
18:19 En zij wierpen stof op hun
hoofden, en riepen, wenende en
rouw bedrijvende, zeggende: Wee,
wee,de grote stad, in dewelke allen,
die schepen in de zee hadden, van
haar kostelijkheid rijk geworden zijn;
want zijis in een ure verwoest
geworden.
18:20 Bedrijft vreugde over haar, gij
hemel, en gij heilige apostelen, en
gij profeten, want God heeft
uwoordeel aan haar geoordeeld.
18:21 En een sterke engel hief een
steen op als een groten
molensteen, en wierp [dien] in de
zee,zeggende: Aldus zal de grote
stad Babylon met geweld geworpen
worden, en zal niet meer gevonden
worden.
18:22 En de stem der citerspelers,
en der zangers, en der fluiters, en
der bazuiners, zal niet meer in
ugehoord worden; en geen
kunstenaar van enige kunst zal
meer in u gevonden worden; en

geen geluid desmolens zal in u
meer gehoord worden.
18:23 En het licht der kaars zal in
u niet meer schijnen; en de stem
eens bruidegoms en ener bruid zal
in uniet meer gehoord worden; want
uw kooplieden waren de groten der
aarde, want door uw toverij zijn alle
volkenverleid geweest.
18:24 En in dezelve is gevonden het
bloed der profeten en der heiligen,
en al dergenen, die gedood zijn
opde aarde.
19:1 En na dezen hoorde ik als een
grote stem ener grote schare in
den hemel, zeggende: Halleluja,
dezaligheid, en de heerlijkheid, en
de eer, en de kracht zij den Heere,
onzen God.
19:2 Want Zijn oordelen zijn
waarachtig en rechtvaardig; dewijl
Hij de grote hoer geoordeeld heeft,
die deaarde verdorven heeft met
haar hoererij, en Hij het bloed Zijner
dienaren van haar hand gewroken
heeft.
19:3 En zij zeiden ten tweeden
maal: Halleluja! En haar rook gaat
op in alle eeuwigheid.
19:4 En de vier en twintig
ouderlingen, en de vier dieren vielen
[neder], en aanbaden God, Die op
den troonzat, zeggende: Amen,
Halleluja!
19:5 En een stem kwam uit den
troon, zeggende: Looft onzen God,
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gij al Zijn dienstknechten, en gij,
dieHem vreest, beiden klein en
groot!
19:6 En ik hoorde als een stem
ener grote schare, en als een stem
veler wateren, en als een stem
vansterke donderslagen, zeggende:
Halleluja, want de Heere, de
almachtige God, heeft als Koning
geheerst.
19:7 Laat ons blijde zijn, en vreugde
bedrijven, en Hem de heerlijkheid
geven; want de bruiloft des Lams
isgekomen, en Zijn vrouw heeft
zichzelve bereid.
19:8 En haar is gegeven, dat zij
bekleed worde met rein en blinkend
fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad
zijnde rechtvaardigmakingen der
heiligen.
19:9 En hij zeide tot mij: Schrijf,
zalig zijn zij, die geroepen zijn tot
het avondmaal van de bruiloft des
Lams.En hij zeide tot mij: Deze zijn
de waarachtige woorden Gods.
19:10 En ik viel [neder] voor zijn
voeten, om hem te aanbidden, en
hij zeide tot mij: Zie, dat gij [dat]
niet[doet]; ik ben uw
mededienstknecht, en uwer
broederen, die de getuigenis van
Jezus hebben; aanbid God. Wantde
getuigenis van Jezus is de geest
der profetie.
19:11 En ik zag den hemel
geopend; en ziet, een wit paard, en
Die op hetzelve zat, was genaamd

Getrouwen Waarachtig, en Hij
oordeelt en voert krijg in
gerechtigheid.
19:12 En Zijn ogen waren als een
vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren
vele koninklijke hoeden; en Hij
hadeen naam geschreven, die
niemand wist, dan Hij Zelf.
19:13 En Hij was bekleed met een
kleed, dat met bloed geverfd was;
en Zijn naam wordt genoemd
hetWoord Gods.
19:14 En de heirlegers in den hemel
volgden Hem op witte paarden,
gekleed met wit en rein fijn lijnwaad.
19:15 En uit Zijn mond ging een
scherp zwaard, opdat Hij daarmede
de heidenen slaan zou. En Hij zal
henhoeden met een ijzeren roede;
en Hij treedt den wijnpersbak van
den wijn des toorns en der
gramschap desalmachtigen Gods.
19:16 En Hij heeft op [Zijn] kleed en
op Zijn dij dezen Naam geschreven:
Koning der koningen, en Heereder
heren.
19:17 En ik zag een engel, staande
in de zon; en hij riep met een grote
stem, zeggende tot al de
vogelen,die in het midden des
hemels vlogen: Komt herwaarts, en
vergadert u tot het avondmaal des
groten Gods;
19:18 Opdat gij eet het vlees der
koningen, en het vlees der oversten
over duizend, en het vlees
dersterken, en het vlees der
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paarden en dergenen, die daarop
zitten; en het vlees van alle vrijen
en dienstknechten,en kleinen en
groten.
19:19 En ik zag het beest, en de
koningen der aarde, en hun
heirlegers vergaderd, om krijg te
voerentegen Hem, Die op het paard
zat, en tegen Zijn heirlegers.
19:20 En het beest werd gegrepen,
en met hetzelve de valse profeet,
die de tekenen in
detegenwoordigheid van hetzelve
gedaan had, door welke hij verleid
had, die het merkteken van het
beestontvangen hadden, en die
deszelfs beeld aanbaden. Deze twee
zijn levend geworpen in den poel
des vuurs, diemet sulfer brandt.
19:21 En de overigen werden
gedood met het zwaard Desgenen,
Die op het paard zat, hetwelk uit
Zijnmond ging; en al de vogelen
werden verzadigd van hun vlees.
20:1 En ik zag een engel afkomen
uit den hemel, hebbende den sleutel
des afgronds, en een grote keten
inzijn hand;
20:2 En hij greep den draak, de
oude slang, welke is de duivel en
satanas, en bond hem duizend
jaren;
20:3 En wierp hem in den afgrond,
en sloot hem daarin, en verzegelde
[dien] boven hem, opdat hij
devolken niet meer verleiden zou,

totdat de duizend jaren zouden
geeindigd zijn. En daarna moet hij
een kleinentijd ontbonden worden.
20:4 En ik zag tronen, en zij zaten
op dezelve; en het oordeel werd
hun gegeven; en [ik] [zag] de
zielendergenen, die onthoofd waren
om de getuigenis van Jezus, en om
het Woord Gods, en die het beest,
endeszelfs beeld niet aangebeden
hadden, en die het merkteken niet
ontvangen hadden aan hun
voorhoofd enaan hun hand; en zij
leefden en heersten als koningen
met Christus, de duizend jaren.
20:5 Maar de overigen der doden
werden niet weder levend, totdat de
duizend jaren geeindigd waren.Deze
is de eerste opstanding.
20:6 Zalig en heilig is hij, die deel
heeft in de eerste opstanding; over
deze heeft de tweede dood
geenmacht, maar zij zullen priesters
van God en Christus zijn, en zij
zullen met Hem als koningen
heersen duizendjaren.
20:7 En wanneer de duizend jaren
zullen geeindigd zijn, zal de satanas
uit zijn gevangenis
ontbondenworden.
20:8 En hij zal uitgaan om de
volken te verleiden, die in de vier
hoeken der aarde zijn, den Gog en
denMagog, om hen te vergaderen
tot den krijg; welker getal is als het
zand aan de zee.
20:9 En zij zijn opgekomen op de
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breedte der aarde, en omringden de
legerplaats der heiligen, en
degeliefde stad; en er kwam vuur
neder van God uit den hemel, en
heeft hen verslonden.
20:10 En de duivel, die hen
verleidde, werd geworpen in den
poel des vuurs en sulfers, alwaar
het beest ende valse profeet zijn;
en zij zullen gepijnigd worden dag
en nacht in alle eeuwigheid.
20:11 En ik zag een groten witten
troon, en Dengene, Die daarop zat,
van Wiens aangezicht de aarde
ende hemel wegvloden, en geen
plaats is voor die gevonden.
20:12 En ik zag de doden, klein en
groot, staande voor God; en de
boeken werden geopend; en een
anderboek werd geopend, dat des
levens is; en de doden werden
geoordeeld uit hetgeen in de
boeken geschrevenwas, naar hun
werken.
20:13 En de zee gaf de doden, die
in haar waren; en de dood en de
hel gaven de doden, die in hen
waren;en zij werden geoordeeld, een
iegelijk naar hun werken.
20:14 En de dood en de hel
werden geworpen in den poel des
vuurs; dit is de tweede dood.
20:15 En zo iemand niet gevonden
werd geschreven in het boek des
levens, die werd geworpen in
denpoel des vuurs.

21:1 En ik zag een nieuwen hemel
en een nieuwe aarde; want de
eerste hemel, en de eerste aarde
wasvoorbijgegaan, en de zee was
niet meer.
21:2 En ik, Johannes, zag de heilige
stad, het nieuwe Jeruzalem,
nederdalende van God uit den
hemel,toebereid als een bruid, die
voor haar man versierd is.
21:3 En ik hoorde een grote stem
uit den hemel, zeggende: Ziet, de
tabernakel Gods is bij de mensen,
enHij zal bij hen wonen, en zij
zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal
bij hen [en] hun God zijn.
21:4 En God zal alle tranen van
hun ogen afwissen; en de dood zal
niet meer zijn; noch rouw, noch
gekrijt,noch moeite zal meer zijn;
want de eerste dingen zijn
weggegaan.
21:5 En Die op den troon zat,
zeide: Ziet, Ik maak alle dingen
nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf,
want dezewoorden zijn waarachtig
en getrouw.
21:6 En Hij sprak tot mij: Het is
geschied. Ik ben de Alfa en de
Omega, het Begin en het Einde. Ik
zal dendorstige geven uit de fontein
van het water des levens voor niet.
21:7 Die overwint, zal alles beerven;
en Ik zal hem een God zijn, en hij
zal Mij een zoon zijn.
21:8 Maar den vreesachtigen, en
ongelovigen, en gruwelijken, en
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doodslagers, en hoereerders,
entovenaars, en afgodendienaars, en
al den leugenaars, is hun deel in
den poel, die daar brandt van vuur
ensulfer; hetwelk is de tweede dood.
21:9 En tot mij kwam een van de
zeven engelen, die de zeven fiolen
hadden, welke vol geweest waren
vande zeven laatste plagen, en
sprak met mij, zeggende: Kom
herwaarts, ik zal u tonen de Bruid,
de Vrouw desLams.
21:10 En hij voerde mij weg in den
geest op een groten en hogen berg,
en hij toonde mij de grote stad,
hetheilige Jeruzalem, nederdalende
uit den hemel van God.
21:11 En zij had de heerlijkheid
Gods, en haar licht was den
allerkostelijksten steen gelijk,
[namelijk] alsden steen Jaspis,
blinkende gelijk kristal.
21:12 En zij had een groten en
hogen muur, en had twaalf poorten,
en in de poorten twaalf engelen,
ennamen daarop geschreven, welken
zijn [de] [namen] der twaalf
geslachten der kinderen Israels.
21:13 Van het oosten waren drie
poorten, van het noorden drie
poorten, van het zuiden drie
poorten, vanhet westen drie poorten.
21:14 En de muur der stad had
twaalf fondamenten, en in dezelve
de namen der twaalf apostelen
desLams.
21:15 En hij die met mij sprak, had

een gouden rietstok, opdat hij de
stad zou meten, en haar poorten,
enhaar muur.
21:16 En de stad lag vierkant, en
haar lengte was zo groot als [haar]
breedte. En hij mat de stad met
denrietstok op twaalf duizend
stadien; de lengte, en de breedte,
en de hoogte derzelve waren even
gelijk.
21:17 En hij mat haar muur op
honderd vier en veertig ellen, [naar]
de maat eens mensen, welke
desengels was.
21:18 En het gebouw van haar
muur Jaspis; en de stad was zuiver
goud, zijnde zuiver glas gelijk.
21:19 En de fondamenten van den
muur der stad waren met allerlei
kostelijk gesteente versierd. Het
eerstefondament was Jaspis, het
tweede Saffier, het derde
Chalcedon, het vierde Smaragd.
21:20 Het vijfde Sardonix, het zesde
Sardius, het zevende Chrysoliet, het
achtste Beryl, het negendeTopaas,
het tiende Chrysopraas, het elfde
Hyacinth, het twaalfde Amethyst.
21:21 En de twaalf poorten waren
twaalf paarlen, een iedere poort was
elk uit een paarl; en de straat
derstad was zuiver goud; gelijk
doorluchtig glas.
21:22 En ik zag geen tempel in
dezelve; want de Heere, de
almachtige God, is haar tempel, en
het Lam.
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21:23 En de stad behoeft de zon
en de maan niet, dat zij in dezelve
zouden schijnen; want de
heerlijkheidGods heeft haar verlicht,
en het Lam is haar Kaars.
21:24 En de volken, die zalig
worden, zullen in haar licht
wandelen; en de koningen der
aarde brengen hunheerlijkheid en
eer in dezelve.
21:25 En haar poorten zullen niet
gesloten worden des daags; want
aldaar zal geen nacht zijn.
21:26 En zij zullen de heerlijkheid
en de eer der volken daarin
brengen.
21:27 En in haar zal niet inkomen
iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid
doet, en leugen [spreekt]; maar
diegeschreven zijn in het boek des
levens des Lams.
22:1 En hij toonde mij een zuivere
rivier van het water des levens,
klaar als kristal, voortkomende uit
dentroon Gods, en des Lams.
22:2 In het midden van haar straat
en op de ene en de andere zijde
der rivier was de boom des
levens,voortbrengende twaalf
vruchten, van maand tot maand
gevende zijne vrucht; en de
bladeren des booms warentot
genezing der heidenen.
22:3 En geen vervloeking zal er
meer tegen [iemand] zijn; en de
troon Gods en des Lams zal daarin

zijn,en Zijn dienstknechten zullen
Hem dienen;
22:4 En zullen Zijn aangezicht zien,
en Zijn Naam zal op hun
voorhoofden zijn.
22:5 En aldaar zal geen nacht zijn,
en zij zullen geen kaars noch licht
der zon van node hebben; want
deHeere God verlicht hen; en zij
zullen als koningen heersen in alle
eeuwigheid.
22:6 En hij zeide tot mij: Deze
woorden zijn getrouw en waarachtig;
en de Heere, de God der
heiligeprofeten, heeft Zijn engel
gezonden, om Zijn dienstknechten te
tonen, hetgeen haast moet
geschieden.
22:7 Zie, Ik kom haastiglijk zalig is
hij, die de woorden der profetie
dezes boeks bewaart.
22:8 En ik, Johannes, ben degene,
die deze dingen gezien en gehoord
heb. En toen ik ze gehoord
engezien had, viel ik [neder] om
aan te bidden voor de voeten des
engels, die mij deze dingen toonde.
22:9 En hij zeide tot mij: Zie, dat gij
het niet [doet]; want ik ben uw
mededienstknecht, en uwer
broederen,der profeten, en
dergenen, die de woorden dezes
boeks bewaren; aanbid God.
22:10 En hij zeide tot mij: Verzegel
de woorden der profetie dezes
boeks niet; want de tijd is nabij.
22:11 Die onrecht doet, dat hij nog
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onrecht doe; en die vuil is, dat hij
nog vuil worde; en die rechtvaardig
is,dat hij nog gerechtvaardigd
worde; en die heilig is, dat hij nog
geheiligd worde.
22:12 En zie, Ik kom haastiglijk en
Mijn loon is met Mij, om een iegelijk
te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.
22:13 Ik ben de Alfa, en de Omega,
het Begin en het Einde; de Eerste
en de Laatste.
22:14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden
doen, opdat hun macht zij aan den
boom des levens, en zij door
depoorten mogen ingaan in de stad.
22:15 Maar buiten zullen zijn de
honden, en de tovenaars, en de
hoereerders, en de doodslagers, en
deafgodendienaars, en een iegelijk,
die de leugen liefheeft, en doet.
22:16 Ik, Jezus, heb Mijn engel
gezonden om ulieden deze dingen
te getuigen in de Gemeenten. Ik ben
deWortel en het geslacht Davids, de

blinkende Morgenster.
22:17 En de Geest en de Bruid
zeggen: Kom! En die het hoort,
zegge: Kom! En die dorst heeft,
kome; endie wil, neme het water
des levens om niet.
22:18 Want ik betuig aan een
iegelijk, die de woorden der profetie
dezes boeks hoort: Indien iemand
totdeze dingen toedoet, God zal
hem toedoen de plagen, die in dit
boek geschreven zijn.
22:19 En indien iemand afdoet van
de woorden des boeks dezer
profetie, God zal zijn deel afdoen
uit hetboek des levens, en uit de
heilige stad, en [uit] hetgeen in dit
boek geschreven is.
22:20 Die deze dingen getuigt, zegt:
Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja,
kom, Heere Jezus!
22:21 De genade van onzen Heere
Jezus Christus [zij] met u allen.
Amen.
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